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Denk en praat mee over 
Laarbeek: TipMooiLaarbeek.nl
Laarbeek – Er komt een 
inwonerspanel voor de gemeente 
Laarbeek: TipMooiLaarbeek.nl. 
Hierbij kunnen burgers meedenken 
over actuele onderwerpen in 
Laarbeek. Hoe is bijvoorbeeld het 
woningbouwbeleid in Laarbeek? 
En zou één Sinterklaas-intocht 
in de gemeente niet beter zijn? 
Het zijn slechts een paar vragen, 
waarop we binnenkort wellicht het 
antwoord weten. 

Al meer dan 200 personen 
schreven zich afgelopen week in 
voor het burgerpanel. Deelnemers 
hieraan ontvangen ongeveer één 
keer per maand een enquête. Het 
invullen hiervan duurt slechts een 
paar minuten. Onderzoeksbureau 
Top-onderzoek van Martijn Hulsen 
werkt de enquêtes uit. Deze 
kunnen helemaal gefilterd worden, 

bijvoorbeeld op woonplaats, leeftijd, 
scholing en geslacht. De resultaten 
van de enquête zijn daarna te lezen 
in De MooiLaarbeekKrant. 

Heb jij je nog niet ingeschreven en 
wil jij meedenken en meepraten 
over Laarbeek? Schrijf je dan in 
op www.TipMooiLaarbeek.nl 
en maak kans op leuke prijzen! 
Onder alle inschrijvingen worden 
diverse leuke prijzen verloot, 
zoals een kookworkshop, een 
levensmiddelenpakket en een 
Bavaria Bier-tour voor twee 
personen . De hoofdprijs is een fiets 
van De Concurrent uit Lieshout ter 
waarde van €419,00! 

Lees verder op pagina 8.

Het Ontmoetingscentrum is klaar voor de toekomst

Beek en Donk – Wie al even niet 
meer in Het Ontmoetingscentrum 
is geweest, herkent het 
waarschijnlijk niet meer. Zowel 
van binnen als van buiten heeft 
het gemeenschapshuis een 
flinke verandering ondergaan. 
Zo is het voorzien van een 
compleet nieuwe sporthal, een 
gloednieuwe bibliotheek en 
moderne vergaderruimtes. Vrijdag 
was de oplevering van het geheel.

Tevens vond vrijdag de officiële 
opening van de bibliotheek plaats. 
Dit gebeurde in samenwerking 
met voetbalvereniging Sparta’25. 
Twee F-teams waren aanwezig om 
diverse leuke voetbalspelletjes te 
doen met boeken. Maar voordat 
dit gebeurde, namen wethouders 
Joan Briels en Hans Vereijken het 
woord. “Het is mooi dat we in 
deze economisch barre tijd toch 

zoiets moois hebben weten te 
realiseren”, aldus Hans Vereijken. 

Collega-wethouder Joan Briels 
ging meer in op de komst en 
vernieuwing van de bibliotheek. 
“Het is best bizar”, begint hij 
zijn verhaal. “In tegenstelling 
tot bibliotheken in de regio gaan 
wij niet sluiten, maar een nieuwe 
bibliotheek openen. We gaan 
niet minder uren, maar meer uren 
open en we hebben niet minder 
leden, maar meer leden hierdoor 
gekregen. Wij zijn ontzettend 
trots.”

Vervolgens openden het jongste 
en het oudste lid van De Lage 
Beemden officieel de bibliotheek. 
Zij liepen hierbij door een ‘gordijn’ 
van tekeningen, gemaakt door 
basisschoolleerlingen.

De bibliotheek werkt volgens 
een nieuw concept, waarbij 
de ruimte altijd open is als het 
Ontmoetingscentrum ook open 
is. Alles werkt geautomatiseerd, 
waardoor klanten er terecht 
kunnen, zonder dat daar een 
medewerker bij nodig is. Wanneer 
mensen het toch prettig vinden 
om door iemand geholpen te 
worden, kunnen zij ’s middags 
van 14.00 tot 17.00 uur in de 
bibliotheek terecht. Daarnaast is er 
elke zaterdag van 10.00 tot 13.00 
uur hulp. 

Naast de bibliotheek is het 
Ontmoetingscentrum ook 
voorzien van een mooie, grote 
sporthal. Een deel hiervan is 
beschikbaar gesteld aan Boksclub 
Laarbeek. Zij hebben een eigen 
boksring daar staan. Daarnaast 
zijn er diverse nieuwe, moderne 

vergaderruimtes. Ook de ruimte 
bij Radio Kontakt is uitgebreid. De 
studio is iets groter geworden en 
daarnaast hebben zij er een ruimte 
bij, waardoor de lokale radio-
omroep in de toekomst wellicht 
televisie uit kan gaan zenden. 
Een belangrijk onderdeel van de 
verbouwing is de verplaatsing 
van de ingang. Deze was eerst in 
het midden. Sinds kort kun je het 
Ontmoetingscentrum betreden via 
de deur aan de rechterkant van 
het gebouw, naast basisschool De 
Raagten. 

De algehele opening van het 
vernieuwde gemeenschapshuis 
vindt op zaterdag 11 januari plaats. 
Een leuke gezondheidsmarkt, die 
georganiseerd wordt in het kader 
van de Gezondheidsrace 2014, 
gaat hieraan vooraf. 

Twee F-teams van Sparta’25 verzorgden mede de opening 
van de bibliotheek met ‘voetbal-boekenspelletjes’

De wethouders Hans Vereijken en Joan Briels openen 
samen met het jongste en oudste lid de bibliotheek

Geen krant 
ontvangen (op 
donderdag)?

MooiLaarbeek streeft ernaar dat 
ieder huishouden op donderdag 
De MooiLaarbeekKrant op de 
deurmat heeft liggen. Heeft u 
de krant niet (op donderdag) 
ontvangen? Laat dit zo snel 
mogelijk weten aan ons. Wij 
treffen meteen maatregelen, 
zodat dit de volgende keer 
niet meer gebeurt en kunnen 
- als het voor vrijdag 12.00 
uur wordt gemeld - zorgen 
voor nabezorging. U kunt deze 
meldingen doorgeven aan info@
mooilaarbeek.nl of telefonisch 
via 0492-832182.

Fotograaf: Suzanne van Eerd

Hans Vereijken bij laatste 3 genomineerden ‘Ondernemer van het Jaar’
Aarle-Rixtel – Hans Vereijken van 
Vereijken Kwekerijen in Aarle-Rixtel 
zit bij de laatste drie genomineerden 
voor de verkiezing van ‘Ondernemer 
van het Jaar’. Deze verkiezing is 
voor ondernemers uit de gemeenten 
Gemert-Bakel en Laarbeek. Hans is de 
enige deelnemer uit Laarbeek, die bij de 
laatste drie zit. Zijn twee concurrenten 
zijn Joan Minten van MKG Koeriers en 
Gerold Raaijmakers van Bouwbedrijf 
Raaijmakers. 

Bij de start van de verkiezing van 
‘Ondernemer van het Jaar’ bestond 
de groep uit 38 personen. Er vonden 
vanaf het begin diverse bijeenkomsten 
plaats, waarbij workshops en lezingen 
werden gegeven. Ook moesten er 
opdrachten uitgevoerd worden door de 
ondernemers. 

Hans Vereijken was één van de 
ondernemers die de ‘strijd’ aanging 
voor de titel ‘Ondernemer van het 
Jaar’. “Iemand anders heeft mij hiervoor 

opgegeven”, vertelt hij. “Ik weet 
nog steeds niet 100% wie. Over mijn 
deelname heb ik wel goed nagedacht. Er 
mag maar één ondernemer vanuit een 
bedrijf deelnemen, terwijl wij het bedrijf 
met zijn drieën runnen.” Toch hakte 
Hans de knoop door en besloot mee te 
doen aan de verkiezing. “Het leek mij 
goed om andere ondernemers te leren 
kennen en ook eens een ‘kijkje in hun 
keuken’ te nemen.”

Hoewel de verkiezing bestaat uit een 
afvalrace, heeft Hans nooit dit gevoel 
gehad. “Het was heel leuk om alle 
ondernemers te ontmoeten en het was 
ook allemaal erg leerzaam. Er hing niet 
echt een competitiedrang. Natuurlijk wil 
iedereen uiteindelijk de ‘Ondernemer 
van het Jaar’ worden, maar het voelde 
absoluut niet alsof het daar om draaide.”

Afgelopen maandag kreeg Hans 
te horen dat hij  bij de laatste drie 
genomineerden zit. Of hij dat had 
verwacht? “Ik weet het niet. Heel de 
groep bestond uit ontzettend fanatieke 
en gedreven ondernemers. Het lijkt me 
een ontzettend lastige keuze voor de 
jury. Ik ben daarentegen natuurlijk wel 
heel vereerd dat ik bij de laatste drie zit.”

Komende dinsdag rest Hans nog een 
bedrijfsbezoek van de 5 juryleden, 
inclusief 4 personen van de organisatie. 
“Dat is wel even spannend. Dan kan ik 
echt mijn bedrijf aan hen presenteren. 
Daarna gaan zij de keuze maken.” 
Vorige week werd bij de ‘Starter van 
het Jaar’-verkiezing al bekend dat Koen 
Schrama uit Lieshout nog als enige 
Laarbeekse ondernemer in de race is. Op 
zaterdag 2 november vindt de uitreiking 
van de twee verkiezingen plaats. 

Hans Vereijken
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De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

Zoals bekend worden straatnamen vaak naar bekende (dorps)personen genoemd. 
Hieronder vind je ook vaak pastoors. In Aarle-Rixtel hebben we een straat die naar 
een pastoor is genoemd: de Pastoor van den Heuvelstraat. 

Pastoor Lucas van den Heuvel werd op 18 november 1750 te Geldrop geboren 
als zoon van  Adrianus van den Heuvel en Catharina van den Broek.  Vanuit Sint 
Oedenrode, waar hij kapelaan was, kwam hij in 1794 in Aarle-Rixtel waar hij als 
pastoor werd aangesteld. Zijn broer, pater Sergius, werd in Aarle als onderwijzer 
aangesteld. Pastoor van den Heuvel was sterk betrokken bij zijn parochianen, zeker 
toen in 1809 in Aarle-Rixtel een zeer besmettelijke ziekte, de pest, uitbrak. Hij zette 
alles in het werk om zijn medemensen bij te staan en te helpen waar hij kon. Op 
15 april 1809 bracht koning Lodewijk Napoleon- tijdens zijn rondreis door Brabant, 
een bezoek aan Aarle-Rixtel, waarbij hij  de pastoor bezocht. 

De koning vroeg hem of hij iets voor de pastoor kon betekenen. De pastoor 
reageerde met ”Uwe majesteit beveel ik slechts mijne zieken aan”. Koning Lodewijk 
drukte de pastoor op het hart om toch vooral goed voor zichzelf te zorgen nu 
hij zich continu aan die gevaarlijke ziekte blootstelde. De pastoor antwoordde de 
koning dat het zijn plicht was en dat god het zo wilde. De koning was dermate 
onder de indruk van de pastoor, dat hij samen met hem zelf de arme zieken ging 
opzoeken. Hierna gaf hij zijn gevolg het bevel om de beste geneesheren naar Aarle 
te sturen, medicijnen,  dekens en 2000 gulden te leveren. Om een en ander te 
organiseren verbleef hij een paar dagen op kasteel Croy. Een maand na het bezoek 
van de koning, op 20 mei 1809, stierf de pastoor zelf aan de gevreesde ziekte. Voor 
koning Lodewijk Napoleon werd enige jaar geleden bij het Kouwenbergs kerkje 
een passend beeldhouwwerk( van Ria Nooijen) geplaatst  wat daar nog steeds te 
bewonderen is.

Henk van Beek, Heemkundekring Aarle-Rixtel

PASTOOR 
VAN DEN HEUVELSTRAAT

Vertrouw hem weinig, die alles prijst; nog 
minder hem, die alles veroordeelt; het 
minste hem, wie alles onverschillig laat.

Johann Kaspar Lavater

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

DANKBETUIGING DANKBETUIGINGDANKBETUIGING

Wij willen iedereen heel erg bedanken
voor de vele reacties na het overlijden van

ons moederke en oma

Zoveel lieve woorden, berichtjes en kaarten…
Zoveel fijne mensen om ons heen… dat doet goed!

Kinderen en kleinkinderen
Oktober 2013

Bets Arts-van Uden

Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden

Zoveel belangstelling
Zoveel hulp

Graag willen wij iedereen bedanken voor de enorme steun die wij hebben 
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze trotse pap en opa 

Deze steun, persoonlijk, schriftelijk en praktisch, 
heeft ons heel erg veel gedaan.

Onze dank hiervoor is groot.

Tonnie
Annet en Theo, Pien, Suus, Tum
Katja en Pieter, Evi, Nina
Twan en Ellen

Jan van Vroenhoven

Lezerspodium

Rondje de Bimd
Regelmatig ben ik te vinden  in 
en om het I.V.N..gebouw in 
de Bimd. Vaak ontmoet ik dan 
mensen waar ik ’n praatje mee 
maak, over het Ommetje door 
de Bimd; altijd lovende woorden. 
Geweldig mooi om te wandelen, 
lekker even met de hond, of in 
het voorjaar zomaar even zitten 
op het bankje bij de poel. Ik wijs 
ze soms op kleine dingen, ook aan 
de kinderen die hier komen spelen 
in het populierenbos; kom gerust 
of ga picknicken onder de grote 
Wilg, van wel
5 meter dik. Kijk naar en stukje 
Laarbeek, met enkele houtwallen, 
waar we bijzonder zuinig
op moeten zijn, want ze zijn 
zeldzaam.
Twee weken geleden ging ik even 
kijken of er al paddenstoelen 
staan. Ik kijk uit over het weilandje 
van de Blauwe Schut, waar ze op 
dat moment een houtwal aan het 
snoeien zijn. Mooi, denk ik, dat 
moet ook gebeuren; onderhoud. 
Ik groet de mensen die aan het 
werk zijn. Maar wat schetst mijn 
verbazing enkele dagen later? 
Verdwenen houtwal!!!
Niets meer van te zien, enkel wat 
zwart zand en een sloot. Hier 
word ik niet alleen heel erg  boos 
van, maar meer nog verdrietig. 
Niet enkel een stukje natuur, maar 

wat nog net zo belangrijk is, een 
stukje cultuur is zomaar vernield. 
Een bijzonder landschapselement, 
waarvan er nog maar zo weinig 
zijn in Laarbeek.
We hebben er jaren aan 
gewerkt om alle bijzondere 
bomen, waardevolle bomen, 
oude bomen, bomenlanen, 
landschapselementen enz. 
in kaart te brengen,met de 
bedoeling ze te beschermen, te 
bewaren en evt. te onderhouden 
voor onze volgende generaties. 
Ook deze houtwal was geplaatst 
op deze lijst, als beschermd 
landschapselement. Gemeente, 
waar blijft het Bomenbeleidsplan? 
Hoeveel natuur/cultuur moet 
er nog verdwijnen, voor de 
definitieve lijst wordt vastgesteld?
We wachten hier al jaren op, 
moeten we wachten tot er 
geen houtwallen meer zijn? We 
kunnen dan niet meer vertellen 
aan ons nageslacht; Kijk dat is nu 
een houtwal, die vroeger werd 
gebruikt als veekering of om de 
perceel-
grenzen aan te geven, voor 
geriefhout en hakhout enz.
We hebben niks meer te vertellen, 
want er is  niks meer!!!!!

Dieny van den Heuvel.
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Gezellige open dag bij hobbywerkorganisatie Howeko 
Beek en Donk - Hobbywerk-
organisatie Howeko hield 
afgelopen zondag haar jaarlijkse 
open huis in het gebouw aan het 
Wethouder Heinsbergenplein 
in Beek en Donk. Veel mensen 
kwamen een kijkje nemen. 

Zowel buiten als binnen was er 
veel te doen en te zien voor de 
bezoekers. Zo werd buiten onder 
andere keramiek tot een hitte van 
1000 graden Celsius verwarmd 
om tenslotte snel aan de relatief 
koude buitenlucht te worden 
blootgesteld. Dit zorgt voor de 
karakteristieke scheurtjes in het 
glazuur. Deze scheuren kleuren 
zwart, omdat ze met roet bewerkt 
worden. Dit heet ‘Rakukeramiek’, 
een aparte vorm van bewerking 
van geboetseerde objecten. 

Maar in het gebouw was nog 
veel meer te zien. De imposante 
houtbewerkingsafdeling was 
bezet door mensen die van alles 
tonen, dat gemaakt is met behulp 
van machines. Deze stonden 
deze middag in verband met 
de veiligheid stil. In de ruimte 
ernaast zitten enkele deelnemers 
van de werkgroep mozaïek. Met 
engelengeduld wordt een giraffe 
met kleine steentjes beplakt, 
die later met voegsel worden 
verbonden. Diverse resultaten van 
eerdere inspanningen versieren de 
ruimte.   

Ontstaan
Secretaris Bart van den Eijnde 
legt het ontstaan van Howeko 
uit: “In de jaren ’70 was er een 
grote werkeloosheid en daarom 
ontstonden er twee problemen. 
Veel mensen hadden niets te 

doen. Om ervoor te zorgen dat 
de huiselijke spanningen niet te 
hoog opliepen, omdat manlief de 
hele dag thuis was, moest ervoor 
gezorgd worden dat hij wat te doen 
had. Daarnaast moesten diezelfde 
mannen, om weer beschikbaar te 
zijn voor het arbeidsproces, hun 
vakkennis op peil houden. In die 
tijd was het vooral de stichting 
Samenlevingsopbouw die erachter 
stond om zo’n vrijetijdsbesteding 
van de grond te krijgen. Dat begon 
in een pandje in Aarle-Rixtel.”

Praktijk
Er lopen per week ongeveer 
250 bezoekers het gebouw van 
Howeko binnen. De overgrote 
meerderheid bestaat uit mensen, 
die niet meer deelnemen aan het 
arbeidsproces en wel eens wat 
willen gaan doen. “Zo kwam er 
eens iemand binnen, die ‘nog 
nooit een hamer had vastgehad’ 
en die een buitenmodel hemelbed 
wilde maken”, vertelt Bart. “De 
eerste vraag is dan of hij al iets 
had getekend en dat bleek niet 

het geval. We nemen dan zo 
iemand op sleeptouw en op het 
eind van het verhaal wordt het 
hemelbedproject gerealiseerd.” 
Jongeren zie je niet veel bij de 
hobbywerkclub, want die zijn 
meestal overdag aan het werk of 
op school. De minimumleeftijd is 
overigens 16 jaar.

Toekomst
Er zijn genoeg plannen om meer 
activiteiten te ontplooien. Zo was 
er in het begin van Howeko een 
autowerkplaats, maar dergelijke 
bezigheden kunnen door 
plaatsgebrek niet plaatsvinden. 
Het aanbod van de stichting is 
trouwens erg divers, want naast 
het werken met de handen komt 
bijvoorbeeld ook de computer 
aan bod, die onder andere wordt 
ingezet om mensen te leren hoe 
films gemonteerd moeten worden. 
Het is duidelijk: Howeko neemt 
een belangrijke plaats in in de 
Laarbeekse gemeenschap en mag 
nooit verdwijnen. 

Aarle-Rixtel – Elk jaar op 1 oktober 
viert basisschool Brukelum uit 
Aarle-Rixtel zijn verjaardag. 
Deze keer had het feest een extra 
speciaal tintje. Na 34 jaar werd er 
een nieuw logo onthuld. 

De Brukelum maakt onderdeel uit 
van de overkoepelende organisatie 
Eenbes. Alle aangesloten scholen 
krijgen het nieuwe logo. De 
Brukelum behoort, samen met 
De Raagten in Beek en Donk, 
tot de eerste scholen die dit logo 
invoeren. “Voor De Raagten was de 
nieuwbouw een natuurlijk moment 
om het nieuwe logo te onthullen. 
Voor ons de verjaardag van de 
school”, vertelt Minke Westra, 
directeur van de Brukelum.

De eer om het nieuwe logo onder 
het doel vandaan te toveren, was 
weggelegd voor Bram, de oudste 
leerling van de school en Jeroen, 
net één dag vier en daarmee de 
benjamin van de basisschool. 
Onder luid applaus van leerlingen, 
leraren en ouders onthulden zij het 
nieuwe logo. “Het schoolbestuur 
van de 27 aangesloten scholen 
bij Eenbes heeft besloten dat alle 
scholen als een soort herkenbare 
familie van elkaar naar buiten toe 
gaan treden. Het nieuwe verhaal 
wat je krijgt, daar past ook een 
nieuw jasje bij. Ook komt er een 
nieuwe nieuwsbrief en, in de loop 
van de komende maanden, nieuwe 
materialen van Eenbes.”

Na de onthulling werd uit volle borst 
het schoollied gezongen en werd er 
gestart met de feestdag. Een traditie 
die ondanks de vernieuwingen in 
stand zal blijven. En het oude logo 
dat na 34 jaar plaats moest maken? 
Geen zorgen, het belandt niet op de 
schroothoop, maar krijgt een mooie 
plaatsje in de school.

Nieuw logo voor basisschool Brukelum

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Opbrengst boek ‘Wilhelminakanaal’ 
geschonken aan solidariteitsfonds

Beek en Donk – Een trotse 
Jos Bekx overhandigde 
dinsdagmiddag, in samenzijn 
met zijn werkgroep, de opbrengst  
van het boek ‘Wilhelminakanaal, 
feiten en herinneringen’ aan het 
solidariteitsfonds Laarbeek. In 
totaal zijn 500 boeken gedrukt en 
verkocht.

Bekx: “Mijn voorwaarden bij de 
verkoop van het boek waren 
dat het voor iedereen betaalbaar 
moest zijn. De prijs moest onder 
de twintig euro blijven. Daarnaast 
wilde ik in overeenstemming 
met de werkgroep van het boek 
dat een eventueel positief saldo 
geschonken zou worden aan een 
goed doel. De werkgroep heeft 
alles overtroffen. Ondanks de 
hoge eisen die gesteld werden aan 
het boek hebben we mede dankzij 
een hobbymatige inzet toch een 
positief resultaat van €1.089,65 
kunnen behalen.”

Burgemeester Hans Ubachs, 
automatisch voorzitter van het 
solidariteitsfonds bij benoeming 
van het burgemeesterschap, 
nam de gulle gift in ontvangst 
en was daar zeer content mee. 
Ubachs: “Het aantal aanvragen 
voor het solidariteitsfonds is de 
laatste jaren gegroeid. We zullen 
het geld goed gaan besteden 
en proberen er zoveel mogelijk 
mensen mee te helpen. Jos zal de 
jaarstukken opgestuurd krijgen en 
zien waar het geld aan uitgegeven 
is. Uiteraard blijft iedereen in de 
anonimiteit.”

Bekx roemt de samenwerking 
tussen de gemeente Laarbeek 
en de werkgroep, bestaande uit 
Henny Bevers, Ine van Zuilen, 
Nelly de Groot en Paul v.d. 

Wiel. “De samenwerking was 
uitstekend. De opening van 
de watermaand bij mij thuis in 
‘De Helenahoeve’, waar het 
boek werd gepresenteerd, was 
een geweldige ervaring. Het is 
op een aantal mooie plaatsen 
terecht gekomen, waaronder 
de nationale bibliotheek en een 
aantal universiteiten.”

Het solidariteitsfonds Laarbeek 
bestaat sinds 1998 en geeft een 
steuntje in de rug aan mensen die 
in schrijnende situaties verkeren. 
De overheid heeft verschillende 
regelingen, maar soms zijn die 
niet voldoende of vallen er 
inwoners ‘buiten de boot’. Voor 
die gevallen heeft Laarbeek een 
onafhankelijk solidariteitsfonds, 
waaruit leningen worden verstrekt 
of individuele schenkingen 
worden gedaan. Zo mochten de 
kinderen van minimagezinnen 
in de zomer nog gratis naar het 
Openluchttheater in Mariahout.

Arna Vereijken, Ton Schepens, Harry Brugmans, Jos Bekx, burgemeester Hans 
Ubachs, Henny Bevers, Ine van Zuilen, Nelly de Groot en Paul v.d. Wiel.

EXTREEM SNEL EN STOFVRIJ SANEREN VAN 
DIVERSE ONDERGRONDEN EN MATERIALEN

RenoFix RG 80 E
De specialist met het brede
toepassingsspectrum.

RenoFix RG 130 E
De optimale oplossing voor 
materiaalverwijdering bij 
het renoveren en saneren.

RenoFix RG 150 E
De specialist voor 
grote vlakken.

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4,
Lieshout 
T: 0499 - 421236
E: info@de-emmausgangers.nl
W: www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

Parochie Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes
Mariastraat 27, Mariahout          
T: 0499 - 421676
Open:  ma, woe en vrij 
 10.00-11.00u

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
T: 0492 - 381215
E: olvpres1@onsmail.nl 

Eustachiuskapel
Michaëlkerk
Kerkstraat 1, Beek en donk
Open  zomer: 09.00-16.30u
         winter: 09.00-15.30u

Missieklooster H. Bloed 
Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel 
T: 0492-461324
W: www.missieklooster.nl

Mariakapel
Bosscheweg 18 , Aarle-Rixtel
Open  zomer: 09.00-19.30u
            winter: 09.00-18.00u

KERKBERICHTEN
Agenda 5- 11 oktober  2013

Zaterdag 5 oktober

17.30 uur Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Truus Kruijsen-
Brouwers (mged), Anna de Korte, Toon en Lenie 
Aalders-van Enckevort (mged), Piet van Rooij 
(verjaardag/sterfdag), overleden familie van Rooij, 
Noud van Kleef, Onno Willems.

18.30 uur Kerk, Aarle-Rixtel
Eucharistieviering –  Dameskoor
Riek en Piet van de Ven – Hoeks; Tonia van de Pas 
– Janssens (verj.);
Tot welzijn van de parochie

Zondag 6 oktober

27ste zondag door het jaar
09.30 uur Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Beek en Donks gemengd 
koor
Intenties in deze viering voor: Antoon Merkelbach 
(trouw), Frits van Kaathoven (mged),Martinus en 
Theodora van den Akker-Brouwers, overleden leden 
van het Beek en Donks gemengd koor, Martina van 
Berlo-Biemans (mged), Jan van der Heijden, Nico 
Schipperheijn (mged), Paula Jacobs-Swinkels, Toon 
en Drika van de Burgt-Swinkels.  

10.00 uur Kerk, Aarle-Rixtel 
27e Zondag door het jaar
Eucharistieviering –  de Cantorij
Overleden begunstigers van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde; Hanneke
van Berlo (m.g.); Tonia van Dijk (verj. fund.); Sien 
Nooijen (fund.);
Overleden ouders v. d. Graef – Fleskens;  Overleden 

ouders Verbakel – van Lieshout ; Marinus van den 
Heuvel; Martien van der Linden; Frans en Marieke 
Raijmakers – Donkers; Overleden ouders v. d. 
Heuvel – Jansen; Hans van den Heuvel (par.);  Wim 
van Seggelen (j. get.)

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Will Toussaint-van 
Wingerden, Martien en Wieza van den Eijnde-Engels 
en overleden familieleden, Agnes Verschuren-
Colen, Gerrit en Truus Kruijsen-Brouwers, Cor 
Toonen en Anny Toonen-van As, Nellie van Zutven-
Sterken, Nellie Swarts-van Dinter, Clemence van 
Schijndel-Luijben.

15.00 uur Kerk, Aarle-Rixtel 
Najaarsconcert gemengd koor de Klokkengieters

Maandag 7 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 8 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 9 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering
Na afloop van deze viering wordt er een kop koffie 
geschonken door de zusters

19.00 uur Kapel, Aarle-Rixtel
Rozenkransgebed

Donderdag 10 oktober

Geen viering

Vrijdag 11 oktober

14.00 uur Kapel, Aarle-Rixtel 
Huwelijksviering  Rob van Bommel en Iris Kusters

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

In noodgevallen bij ziekenzalving of uitvaart (Lieshout, Mariahout en Beek en Donk) kan men 
bellen naar telefoonnr. 0492-461216

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7   Uitstelling van het Allerheiligste
Eucharistevieringen;  15.30 uur - 17.00 uur maandag en vrijdag
09.30 uur op zondagen  10.00 uur - 12.00 uur woensdag
17.30 uur maandag t/m vrijdag 10.30 uur - 12.00 uur zaterdag en zondag
09.30 uur zaterdag  16.00 uur - 18.00 uur zondag

Pater Wester heeft iedere woensdag van 09.00 
tot 10.00 uur spreekuur in Mariahout en iedere 
donderdag van 09 .00 tot 10.00 uur in Lieshout.

Geslaagde avond van Ons Tejater met Molly Malone
Recensie

Beek en Donk - In het Ontmoetings-
centrum in Beek en Donk werd op 
zaterdag 28 september de spits 
afgebeten voor het Tejaterseizoen 
van Ons Tejater. Op het programma 
stond een Ierse avond met Molly 
Malone. Het optreden vond plaats 
in de foyer, die gezellig was 
ingericht. Ook handig natuurlijk als 
je tussendoor een drankje wilt halen 
aan de bar. 

Molly Malone bestaat uit een 
gemêleerd gezelschap van vijf 
energieke mensen. Een hoge hoed, 
wat petten en nog een hoed. 
Voeg daarbij een groot aantal 
muziekinstrumentean, een flinke 
dosis enthousiasme, zangtalent en 
kennis van Ierse muziek en je kunt 
rekenen op een gezellige avond. 

Allerlei bekende en minder bekende 
liedjes passeerden de revue. Bij elk 
lied hoorde wel een verhaal. Of 
het nu om vissers gaat, mensen 
die emigreren, aardappelziekte 
en sterfgevallen, onafgebroken 

regen, de Ieren zingen onder 
alle omstandigheden en bij alle 
gelegenheden. Gevoelige nummers 
maar ook stevige folkmuziek. 

Natuurlijk konden de bekende 
nummers niet ontbreken: Wiskey 
on the Jar, Wild Rover, The Drunken 
Sailor. Voor de pauze werd er 
voortdurend aan het geluid gesleuteld 
en toen het euvel na de pauze was 
opgelost, klonk het geheel een stuk 
beter. Na de pauze waren er de meer 
bekende liederen te beluisteren en 
de groep kwam goed op dreef. Ook 
het publiek reageerde enthousiast op 
de nummers van bijvoorbeeld Band 
Aid en de Dublinners. 

De echte Ierse sound zat er goed in. Er 
werd veel gewisseld van instrument. 
Jan Heystek zong, maar hij bespeelde 
ook de gitaar, banjo, mandoline en 
fluit. René Tiebout zong en speelde 
gitaar. Michiel de Zeeuw speelde 
bas en mondharmonica maar zorgde 
ook voor de vrolijke noot met zijn 
kleding. Jamie Minneboo was een 

kei op de drums en Ko de Pree 
speelde accordeon als de beste.

Hoewel het al laat was toen het 
laatste nummer gespeeld werd, 
kwam er een ruime toegift toen 
het publiek daar om vroeg. Voor 
het geval je er geen genoeg van 
kunt krijgen, kun je het repertoire 
beluisteren op hun site 
www.mollymalone.eu 

Als de andere avonden van Ons 
Tejater ook zo goed zijn, kunnen we 
dit Tejaterseizoen ons hartje ophalen 
in Laarbeek. 

Nelly de Groot-Cooijmans 

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

Opbrengst collecteweek Nierstichting 
Lieshout/Mariahout - In de 3e 
week van september zijn de 
collectanten van Lieshout en 
Mariahout weer op pad geweest 
om geld in te zamelen voor de 
Nierstichting. Vorige week heeft 
de werkgroep een bedrag op de 
rekening van de Nierstichting 
gestort van € 1.896,18.

Dat is het werk geweest van 50 
collectanten, die niet altijd onder 
de makkelijkste omstandigheden 
hun werk doen. Onder deze 
collectanten waren dit jaar 4 
jubilarissen. 

Mevrouw N. van Uden was jubilaris. 
Zij heeft 40 jaar lang gecollecteerd. 
Half september heeft de werkgroep 

van de Nierstichting helaas afscheid 
van haar moeten nemen na haar 
plotselinge overlijden. Zij heeft 
de eervolle vermelding  niet meer 
persoonlijk mogen meemaken, 
maar onze condoleances en 
welgemeende dank voor 
haar jarenlange inzet voor de 
Nierstichting hebben wij aan haar 
nabestaanden overgebracht. 

De heer T. Merks en Mevrouw W. 
Doomernik en J. Keursten zijn allen 
al 25 jaar collectant. Zij hebben 
zich al die jaren verdienstelijk 
gemaakt voor de Nierstichting. De 
werkgroep hoopt volgend jaar weer 
op hun enthousiaste medewerking 
te kunnen rekenen.

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - In samenwerking 
met Savant culinair houdt 
ViERBINDEN dinsdag 15 oktober 
a.s. weer een restaurantavond 
in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij. Iedereen is van harte 
welkom vanaf 17.30 uur. Het 
diner wordt geserveerd om 18.00 
uur.

Inschrijven en een plaatsje 
reserveren kan tot uiterlijk 
donderdag 10 oktober 15.00 uur. 
U kunt dit doen via het secretariaat 
van ViERBINDEN 0492-328800 
of via een email naar stichting@
vierbinden.nl  

De gezamenlijke dineravonden 
vinden iedere 14 dagen plaats en 
worden steeds bekendgemaakt 
in dit blad. Voor 15 oktober a.s. 
staat er een wildmenu op het 
programma: Heldere wildsoep, 
Hazenpeper en konijnenboutjes 
met portsaus, Rode kool met 
appeltjes, spruitjes met spekjes, 
Aardappelpuree en Griesmeel met 
rode bessen. Dit alles weer voor 
een leuke prijs.

Graag tot ziens op 15 oktober.

Expo jaren 50-60 
in Heemkamer 
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Het Heemmuseum 
de Heemkamer in Aarle-Rixtel 
start aanstaande zondag met de 
expo jaren 50-60. 

De expositie omvat talloze 
gebruiksvoorwerpen en andere 
typische zaken uit de jaren 50 
en 60 van de vorige eeuw. De 
tentoonstelling is geopend van 
14.00 tot 16.00 uur en verder elke 
eerste zondag van de maand (ook 
van 14.00 tot 16.00 uur).

Eucharistieviering Beek en Donks 
Gemengd Koor
Beek en Donk – Het Beek en Donks 
Gemengd Koor verzorgt ieder jaar in 
oktober een eucharistieviering om de 
overleden koorleden te herdenken. 
Dit jaar is dat op zondag 6 oktober 
om 09.30 uur in de Sint Servatiuskerk, 
Burgemeester van de Heuvelstraat 1 te 
Lieshout. 

Gezongen wordt de Missa Brevis van 

Wolfgang Amadeus Mozart in C dur, 
ook wel de Orgelsolo-Messe genoemd. 
Verder wordt onder andere  het Ave 
Maria, Pater Noster, Ave Verum Corpus 
en tot slot Irish Blessing gezongen. De 
voorganger bij deze mis is Pater Arie 
Wester. Het koor staat onder leiding van 
de heer Fred Vonk en wordt op de piano 
begeleid door mevr. Loes Maessen.
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Otterweg 25, 5741 BC Beek en Donk 
0492-463624

Elke zaterdag 
live programma's 

Uw nieuws op Radio Kontakt, KontaktTekstTV 
en op onze website www.kontaktfm.nl!

 
Geef uw info door op info@kontaktfm.nl

 
Omroep Kontakt zorgt dat het gepubliceerd wordt.

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 10,-
3 zakken van 1 kilo
Pangasius visfilet

€ 1,98
net 2 kilo

lekker en zoet uit Spanje

perssinaasappelen

GRATIS!!!

topkwaliteit fĳne vleeswaren

bĳ aankoop van 300 gram 
vleeswaren naar keuze
100 gram boerengehakt

GRATIS!!!

bĳ aankoop van 500 gram 
kaas naar keuze, bakje 
ei-bieslooksalade van 
150 gram helemaal

dit kan niet waar zĳn!!!

Geldig van 
30 sept t/m 5 okt

3 Amandel
krokantvlaaitjes

Tijgertarwe

Verwennen en genieten! 

Dat wordt smullen!

Lekker stoer brood. Krokant van 

buiten en heerlijk zacht van binnen!

Van    e 2.56
Voor

222222205
e 2.56 2.56

0505

Nu Voor

3395Verwennen 

& Genieten!

Nieuwe categorie!

‘bekiek-ut!’

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl

Beek en Donk - Pierre Heesakkers 
(1963) uit Beek en Donk is de 
goedlachse schrijver van ‘Hertz’. 
Met trots presenteert hij het 
278 pagina tellend boek. “Deze 
paperback  is een combinatie van 
spanning, sfeerrijke muziek, humor 
en technische beschrijvingen”, 
aldus Pierre. 

Beeldend, realistisch en vol humor
‘Hertz’ is een muzikale thriller welke 
je, ook als niet doorgewinterde 
muziekliefhebber, ‘in één ruk’ 
uitleest. Het boek is beeldend 
geschreven, vol met realistische en 
humoristische stukken. Fictie en 
non-fictie. Zelfs leerzaam, omdat het 
onder meer het verschil weergeeft 
tussen klassieke- en jazzmuziek, 
tevens het ontstaan van jazzmuziek 
uitlegt alsmede de uitwassen 
daarvan. Pierre refereert in zijn boek 
aan bekende namen als Pim Jacobs 
en Tony Nolte. Daarnaast omschrijft 
hij karakters met een zogezegd 
smeuïg taalgebruik, welke positief 
op de lachspieren werken. 

Schrijfervaring
Pierre heeft in zijn leven veel 
schrijfervaring opgedaan. Dit 
deed hij tijdens en na zijn studie 
communicatie en master brand 
manager. Ook in het verlengde 
van zijn hobby als trombonist en 
bandleider schrijft hij, al een 20-

tal jaar, verhalen. Dit alles met een 
ludieke ondertoon, welke Pierre’s 
schrijfwijze zo uniek maakt. Pierre: 
“Deze schrijfwijze werd ook door de 
uitgever opgemerkt. Hij was direct 
enthousiast. Binnen een maand 
vanaf het definitieve manuscript is 
‘Hertz’ een feit!”

Een vleugje vrouwelijke intuïtie  
De kaft is door Pierre zelf 
ontworpen en het boek is veel 
interessanter geworden, dan wat 
ooit door hem zelf werd verwacht. 
Dit wordt geheel onderstreept door 
zijn echtgenote Annette. Ondanks 
dat zij deels bekend was met de 
verhaallijn was zij zo geboeid door 
de manier van schrijven, dat zij 
‘Hertz’ in één keer heeft uitgelezen. 
Pierre wil  daarbij nog iets kwijt: 
“Op de momenten dat ik bijna 
stukliep of even inspiratieloos was, 
stond Annette mij altijd bij.” Zo 
ook tijdens het schrijven van een 
prikkelende erotische scène en hij 
met graagte gebruik maakte van 
haar vrouwelijke intuïtie. “Ik zat er 
al een poos op te brainstormen en zij 
had het in 3 minuten voor elkaar!”

De toekomst 
Ondanks dat 27 september het 
boek ‘Hertz’ officieel is uitgekomen 
en daarmee ook Pierre zijn grote 
droom, krijgt het al snel een 
vervolg: zijn 2e boek gaat een 

verhalenbundel worden met een 
komische ondertoon, welke veel 
herkenning teweeg zal brengen bij 
muziekverenigingen . Zijn 3e boek 
wordt opnieuw een spannende 
thriller.  Zijn verhalenbundel ligt al 
nagenoeg gereed en zijn nieuwe 
thriller zit al geheel in Pierre zijn 
hoofd.

Nieuwsgierig 
Op de vraag “Waarom moet iemand 
dit boek lezen?” kan Pierre heel kort 
zijn: “Waarom niet!”
Inmiddels ook benieuwd naar 
het verhaal?  Het boek is direct te 
bestellen via: www.boekscout.nl,
voor slechts €19,35.

Laarbeek - Het Commanderij 
College gaat op 24 oktober om 
14.00 uur in samenwerking met 
de gemeente Laarbeek en de 
sloper de marmeren steen uit 
het oude schoolgebouw aan 
de Wijnkelderweg verwijderen. 
Achter die marmeren plaat is 
in 1978 een koker geplaatst, 

waarin brieven en tekeningen van 
leerlingen zijn opgeborgen.  

De koker wordt geopend in het 
bijzijn van de betreffende oud-
leerlingen. Het Commanderij 
College wil graag de oud-collega’s 
en de leerlingen van de Walterus 
de Beecke, die hun bijdrage in 

1978 in de koker hebben geleverd, 
uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.

Om zicht te krijgen op het aantal 
belangstellenden is het prettig 
als u zich via e-mail aanmeldt 
op receptie.vmbo.laarbeek@
commanderijcollege.nl. 

Pierre Heesakkers brengt muzikale thriller ‘Hertz’ uit 

Pierre Heesakkers met zijn 
nieuwe boek ‘Hertz’ 

Oproep oud-leerlingen 1978 Walterus de Beecke

Fotograaf: Jacqueline van Gerven 

Opbrengst collecteweek Nierstichting 
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Opgave:

E F A B B T E L E F O O N E I G H
I N E C U B B F S Q A A A O N O X
N S U E R A A H C S E T D Q K M L
L M L G E R S K F X J Q N B T E A
T T V U A E L K N X T P E V S R B
S J W E U K M P I L R U G K A E J
M K U P D E E D T A A N A G K T L
O K A L E N D E R A A T I B D U I
C M B L T M E K N I K E S A P P E
N I E T M A C H I N E N K M A M A
A I B T O C P P E I T S K H W O H
M Q B L L H E O W L I L W O O C L
D L A U E I R L L M S I P T M S S
O O G J G N F E I E I J X F S L X
O V R P E E O V T M V P R Q E E W
L E F L Z L R N L O H E N R C O A
T I O A T W A E H W U R F W D T C
O A C K S O T T H E T A B W U S G
P V P B O J O I K A H N H O W C L
F M L A P R R K W A S T S S C U M
R P A N A W O E G A D D H V I C R
S F Q D O R A T L K W W K C V J N

PUNTENSLIJPER VISITEKAARTJE REKENMACHINE
NIETMACHINE PERFORATOR POSTZEGEL
COMPUTER KALENDER PLAKBAND
TELEFOON ENVELOP LINIAAL
POTLOOD AGENDA BUREAU
ETIKET SCHAAR KWAST
STOEL INKT KAST
MEMO MAP PEN

ZORG EN WELZIJN

Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

Coöperatie Tot uw Dienst
Wijkzuster tel: 06-30 64 01 21 
info@cooperatietotuwdienst.nl

Dierenartsen
Beek en Donk:
Dierenartsencombinatie ZuidOost, 
Laarbeek, tel: 0492-462899
Lieshout:
Dierenkliniek, tel: 0499-423389

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

Huisartsen
Aarle-Rixtel:
Dr. Engels en Dr. Titulaer, tel: 0492-
381253
Email: aarle-rixtel@huisartsen.nl
Beek en Donk:
Dr. Coenen en Dr. Teunisse, tel: 
0492-338000, spoed 0492-338001
Email: info@huisartsenpraktijk-
coenen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, spoed 0492-
463775
Lieshout:
Dr. Hentenaar, tel: 0499-422828, 
spoed 0499-421907
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274, spoed 0499-423769

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

Politie
Spoed: tel. 112
Geen spoed: tel. 0900-8844

Postzaken
Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
Beek en Donk, Piet van Thielplein 
30 en Heuvelplein 73
Lieshout, Dorpsstraat 54a
Mariahout, Wilhelminastraat 22b

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandarten
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

Verpleeg- en verzorgingshuizen
Aarle-Rixtel:
Mariëngaarde, Bosscheweg 20
Zonnetij, Heindertweg 21
Beek en Donk:
De Regt, Otterwegs 19a
Lieshout:
Franciscushof, Franciscushof 17

Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111
Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555
Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Oogcontact”. 

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,- 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Fons Vereijken

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Gowanny de Haas

2. Jo Kuijpers

3. Sebrine Podrabsky

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Gowanny de Haas

2. Jo Kuijpers

3. Sebrine Podrabsky

Easy

9 3 4 1

1 3 2 6

8 4 1 7

9 5 8 7

3 1 7 9

8 2 4 1

3 6 4 9

9 5 1 7

2 5 9 6

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan.

Uitleg van het recept
Pel 1 ui en snipper de knoflook en de ui. Pel de andere uien en snijd deze in 
ringetjes en zet weg. Verkruimel de speculaas in kleine stukjes. Verhit boter 
in een koekenpan en rul het gehakt. Voeg de gesnipperde ui, knoflook, 
hacheekruiden, speculaas, tomatenpuree en een scheut rode wijn toe. Bak 
alles lekker mee en laat het vocht verdampen. Schil de appels en snijd ze 
doormidden en hol de appels uit zodat je deze kan vullen. Zet de appels in 
een ovenschaal en vul ze met het gehakt mengsel. Bestrooi nu de appels 
met de overige uiringen en de geraspte kaas. Bak de appels ± 30 minuten af 
in de oven op 180°c. Serveer de appeltjes bij een stamppot. 

3 uien
1 teen knoflook
2 speculaas koekjes
25 gr boter
2 el hachee kruiden (potje of zakje)

1 el tomatenpuree
Scheutje rode wijn
400 gr gehakt half om half
4 appels ( elstar )
100 gr geraspte kaas

Recept van de week

Heerlijk gevulde appeltjes met gehakt (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

AGENDA

BUREAU

COMPUTER

ENVELOP

ETIKET

INKT

KALENDER

KAST

KWAST

LINIAAL

MAP

MEMO

NIETMACHINE

PEN

PERFORATOR

PLAKBAND

POSTZEGEL

POTLOOD

PUNTENSLIJPER

REKENMACHINE

SCHAAR

STOEL

TELEFOON

VISITEKAARTJE

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Gezonde tussendoortjes

Kunnen tussendoortjes ook gezond zijn?
Jazeker! Lekkere tussendoortjes die je kunt meenemen naar je werk, 
naar school, voor onderweg en die je zoveel mag eten als je wilt. Ze 
brengen je hormoonhuishouding in balans en helpen bij het afvallen, 
indien dat je doel is. Ze maken eerst je lichaam van binnen volledig 
gezond, zodat je daarna gewicht verliest. Hieronder genoemde 
tussendoortjes zijn gezond, dus ook wanneer afvallen niet direct 
je doel is. Een handje rauwe noten, een avocado, pure chocolade 
met minimaal 70% cacao, wat rauwe groente zoals wortelen of 
heerlijke rosbief, carpaccio of kipfilet. Allemaal 
verkrijgbaar bij ‘t Verswarenhuys!
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Hoe is het nou met.....Hoe is het nou met.....

Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje.

www.vialinda.nl
T (0499) 76 90 04

Bosscheweg 30 • Beek en Donk T: 0492 - 46 12 38 • www.josverschuren.nl

AL 30 JAAR SUPERSTERK IN AUTOBANDEN

l

 Eerlijke banden voor de beste prijzen
 Vakkundige montage en controle
 Leverancier van alle bekende merken 
 Uitstekende service en advies
 Gratis uitlijncontrole bij aankoop banden

Kies voor de kracht van

Bel voor een scherpe 

offerte op maat!

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
Jan den Mulder. Vanaf 1977 tot 
aan zijn pensioen in 2005 was hij, 
eerst als postcommandant en later 
als buurtbrigadier, voor de politie 
werkzaam in Aarle-Rixtel.

Oudste zoon Jan, geboren in 1947, 
bracht zijn jeugd door in Sevenum 
(Limburg) samen met twee broers en 
twee zussen. Zijn ouders hadden daar 
een klein gemengd boerenbedrijf. 
Zijn vader hoopte dat Jan het bedrijf 
zou overnemen, maar die had, na het 
behalen van zijn U.L.O. diploma in 
1964, andere plannen. Jan: “Er was in 
die tijd een heel actieve werving voor 
politieagenten, omdat er een tekort 
dreigde. Ik zag een bonnetje in de 
KRO-gids en heb dat ingevuld. Het 
avontuur lokte.”

Zijn interne opleiding tot wachtmeester 
volgde Jan in Arnhem: “Met de trein 
naar Arnhem was een heel avontuur. 
Ik moest zondagsmiddags al weg om 

vóór 23.00 uur binnen te zijn.” Na 
een jaartje Helden-Panningen werd 
Jan in ’67 gestationeerd in Beek en 
Donk. Jan: “Ik had er nog nooit van 
gehoord. In het begin was ik er niet 
blij mee, maar door de Brabantse 
gemoedelijkheid wende ik gelukkig 
snel.” Hij trouwde in ’68 met Marrie 
(uit Horst) en samen trokken ze in de 
dienstwoning naast het politiebureau. 
Vanwege het werk woonde het gezin, 
inmiddels uitgebreid met drie kinderen, 
ook nog enkele jaren in Erp. 

Rijkspolitieagenten moesten overal 
bijstand verlenen. Zo werd Jan 
parttime ingedeeld bij de M.E.: 
“Het was de tijd van de Molukse 
bezettingen en treinkaping. Ik heb 
toen veel uren doorgebracht op allerlei 
plaatsen.” Op Schiphol moest hij 
vliegtuigen bewaken van de Israëlische 
vliegmaatschappij El Al. Jan: “Veel 
Japanse toeristen hebben toen foto’s 
van mij gemaakt.”

Blij was Jan toen hij, 
na een pittige studie, 
in ‘77 in Aarle-Rixtel 
werd aangenomen 
als postcommandant. 
“Aarle-Rixtel was 
een bewuste keuze, 
een leuk dorpke met 
gezellig volk.” Het 
gezin verhuisde naar 
de woning naast het 
bureau en raakte al 
snel ingeburgerd.

Computers waren er in die tijd niet. 
Jan: “We maakten proces-verbaal 
op de typemachine met carbon.” 
Ook de nachten waren anders 
dan tegenwoordig: “Je kreeg als 
je telefoondienst had, gewoon de 
telefoon van de politie mee naar huis. 
’s Nachts werd je uit bed gebeld voor 
een verkeersongeluk of inbraak. Soms 
was het minder ernstig, bijvoorbeeld 
als er een zatlap ergens in de heg lag.”

Een mindere periode in zijn leven vond 
Jan de reorganisatie van ’94 waarbij 
de kleinere bureaus, zoals Aarle-Rixtel, 
werden gesloten. Jan moest diensten 
gaan draaien in de regio. Jan: “Dat 
werkte niet. Door centralisatie werd 
de afstand tussen burgers en politie 
te groot.” Persoonlijk verwerkte Jan 
zijn teleurstelling door dat jaar prins 
Carnaval te worden in Ganzegat: 
“Toen het bureau werd gesloten dacht 
ik, dan ga ik maar iets anders doen.”

Gelukkig was Jan met de introductie 
van de buurtbrigadierfunctie: “Deze 
functie heb ik met beide handen 
aangegrepen en zo was ik weer terug 
in Aarle-Rixtel. Wil je weten wat er 
speelt in een dorp, dan moet je er 
dichtbij zijn.” 

De laatste jaren tot aan zijn pensioen 
in 2005 had Jan zijn dochter Carolien 
als collega. Jan: “Dat heeft zelfs ‘De 
Telegraaf’ gehaald.” Zijn pensioen 
bevalt goed. Jan: “Ik heb nu tijd voor 
mijn gezin, vier kleinkinderen en mijn 
hobby’s. Op oudere leeftijd moet je dit 

vak ook niet meer willen doen. Je moet 
een goede geestelijke en lichamelijke 
conditie hebben. Je ziet veel menselijk 
leed en hebt nogal wat te verwerken.” 
Toch had Jan den Mulder zijn vak 
voor geen goud willen missen: “Het 
is het mooiste beroep dat er is en 
een voorrecht dat ik in dit gebied kon 
werken.”

Hoe is het nou met.....

“Ik zal eens kijken of ik dat voor 
u heb”, antwoordt de verkoper op 
mijn vraag of ze in de jeanszaak 
ook maatje 32 van de gekozen 
spijkerbroek hebben. Meteen is 
mijn besluit gevallen hier niets te 
kopen. Ik, altijd weer ik. Niets is 
van hem in deze trendy shop maar 
hij moet zo nodig laten blijken in 
deze situatie belangrijk te zijn. 
Ikke, ikke en de rest kan stikke. 
Een ander voorbeeld: “Ik heb 
een huis met een tophypotheek.” 
Helemaal fout, in deze korte zin 
zitten drie grove misverstanden: 
samen met je partner heb je een 
hypotheek en omdat deze top is, 
is het huis van de bank. Dit begint 
overigens al bij de opvoeding 
thuis. Kinderen groeiden vroeger 
op in grote gezinnen, waarin veel 
structuur was. Daarin leerden ze 
vanzelf om zich aan te passen en 
te delen. In kleine gezinnen is alles 
gericht op het individu waarin het 
sociale belang ondergeschikt is 
aan het eigen belang.
En dat in een tijdperk waarin juist 
de burendag ontsproten is uit 
een initiatief van koffiebranderij 
Douwe Egberts. Het woord 
alleen al, kneuterigheid ten top. 
Sinds 2006 zoeken buren elkaar 
even op om bij elkaar thuis, of op 
straat een kop koffie te drinken. 
Vanuit de gedachte dat waar 
koffie is, gezelligheid is, willen zij 
Nederlanders op burendag laten 
ervaren hoe gezellig hun land 
eigenlijk is. Op andere dagen kan 

zoiets kennelijk niet. Niet te verwarren 
met de situatie waarbij het kind ‘s 
morgens aan tafel zegt dat zijn ouders 
wel erg laat koffie drinken. “Hoezo”, 
antwoordt moeder niet-begrijpend. 
“Nou gisterenavond hoorde ik je toch 
duidelijk tegen papa zeggen: douwe 
Egbert, lekker.” Tegenwoordig heeft 
iedereen echter een eigen mening, 
voorkeur, gedrag, kledingkeuze en 
kan dit uiten op diverse manieren. 
Dit ik-gevoel zorgt juist weer voor 
een georganiseerd wij-gevoel. Niet 
alleen bij de burendag maar ook bij 
de streekderby ELI-Mariahout, het 
Bavaria Zo.Festival, de punnikwedstrijd 
voor demente pastoorsmeiden en de 
onlangs geïntroduceerde Koningsdag. 
Het beste voorbeeld wordt gegeven 
door onze kersvers gekroonde Koning 
Willem-Alexander, Alex voor intimi, 
Koning Pintenman of Prins Pils in 
studentenkringen. Zijn proclamatie 
begint standaard met: Wij Koning der 
Nederlanden.
Eigenlijk een voorloper van het massale 
karakter van twitter, facebook, linked-
in en pinterest. Naast de negatieve 
aspecten van verslaving en een 
hongerig gevoel zorgt het voor een 
spionerend effect waarbij het respect 
voor een privéleven verdwijnt. 
Nietsvermoedende gebruikers zenden 
een intiem bericht door met de vraag 
dit ‘onder ons’ te houden. Dit wordt bij 
de sociale media wel erg ruimdenkend 
opgevat. Er komt nog eens een app die 
niet alleen laat weten dat je een scheet 
laat maar deze ook kan laten proeven, 
met als boodschap: ‘en zo ruik ik’.

Ik
Volgens P. SkauweLaarbeek krijgt een eigen VVV-stichting 

Mariahout – Er komt een VVV-
stichting in Laarbeek. Een eerste 
informatiebijeenkomst hierover vond op 
woensdag 25 september plaats bij De 
Pelgrim in Mariahout. Wethouder Joan 
Briels opende deze avond, die speciaal 
bedoeld was voor ondernemers in de 
branche voor toerisme en recreatie. 

Voor een goed gevulde zaal, werd 
het algemeen nut en de intenties van 
een  lokale VVV uiteengezet door het 
5-koppige bestuur en bijgestaan door 
Wim Renders, van stichting Peelpromotie. 
Het bestuur van VVV Laarbeek bestaat 
uit Chris De Hoog (voorzitter), Ton 
Schepers (secretaris), Christa Migchels 
(penningmeester), Nicole van Aarle en 
Joop Spek.

VVV Laarbeek is een platform voor 
ondernemers en de gemeente met 
als doel de aantrekkelijkheid en de 
leefbaarheid van de sociale kernen 
te vergroten. Categorieën binnen 
VVV Laarbeek zijn: Evenementen, 
Uit & Actief, Eten & Uitgaan, Kunst 
& Cultuur, Overnachten, Vergaderen, 
Groepsactiviteiten en Winkelen. Ook zal 
er een beschrijving van natuur-, wandel- 
en fietsroutes te vinden zijn op de website.  
Wanneer VVV Laarbeek op deze manier 
meer bekendheid kan gaan geven van 
de activiteiten binnen de zeer actieve en 
levendige kernen van Laarbeek, zal dit 
meer klandizie opleveren. 

Het bestuur van VVV Laarbeek verstuurde 
136 uitnodigingen aan potentiële 
deelnemers binnen de gemeente 
Laarbeek om aanwezig te zijn op de 

eerste informatiebijeenkomst. Omdat 
de VVV niet alleen kan zorgdragen voor 
een prominentere rol van de ‘Waterpoort 
van de Peel’ is het de insteek om, met 
financiële hulp van de gemeente en 
een aantrekkelijk aanbod voor alle 
deelnemers, Laarbeek op de kaart te 
zetten, zowel lokaal als bovenlokaal.

Door een samenwerking aan te gaan 
met VVV ‘De Peel’, maakt Laarbeek 
deel uit van een grotere regio waardoor, 
onder het mom van ‘meer mensen, meer 
macht’,  een groter bereik haalbaar is. 
Via de website www.vvvdepeel.nl kan 
men navigeren naar VVV agentschap 
Laarbeek waar, naast 4 toekomstige en 
fysieke informatiepunten, alle mogelijke 
digitale informatie voorhanden zal zijn, 
eveneens via APPS voor de mobiele 
telefoon.  

Ondernemers wordt een uiterst 
uitgebreid deelnamepakket  aangeboden 
voor een jaarbedrag van slechts €125,00. 
Het pakket houdt onder andere het 
volgende in: plaatsing van meerdere 
bedrijfsfoto’s en/of video in een landelijke 
database, een door-link naar de eigen 
website, alsmede het aanbieden van 
foldermateriaal via de informatiepunten. 
Tevens zal op de website ook ruimte 
worden vrijgemaakt voor commercieel 
adverteren. Evenementen zijn vrij om aan 
te melden en verenigingen kunnen in een 
zogeheten advertentievorm hun bijdrage 
leveren.

VVV Laarbeek spreekt de hoop uit 
om medio februari – maart 2014, 
operationeel te zijn. Tot dat moment 

moet er nog een heleboel gebeuren. 
Het bestuur staat daarbij open voor alle 
mogelijke suggesties. Wil je jouw bedrijf 
aanmelden, heb je suggesties of wil je 
meer informatie over VVV Laarbeek? 
Dit is verkrijgbaar bij secretaris Ton 
Schepers, via e-mailadres tonschepers@
onsbrabantnet.nl.

Workshop en 
lezing bij ‘oMase’
Mariahout - Op maandagavond 7 
oktober gaan we een sieraad maken 
bij Wilma van de Akker in Erp. Tijdens 
deze workshop smeden we, onder 
haar begeleiding en naar eigen idee en 
inzicht, een mooi sieraad. 

De dames die zich hiervoor opgegeven 
hebben worden om 18.30 uur bij 
de kerk in Mariahout verwacht voor 
gezamenlijk vertrek.

Op dinsdagavond 8 oktober gaan we 
naar de Bibliotheek in Helmond voor 
de lezing: ‘Privacy, wie is de eigenaar 
van mijn gegevens?’ Aan de hand van 
concrete voorbeelden, waar we allemaal 
mee te maken hebben in ons dagelijkse 
leven, wordt het onderwerp toegelicht. 
Aan de orde komen o.a. het elektronisch 
patiënten dossier, het bel-me-niet 
register, DigiD, enz.

De dames die zich hiervoor opgegeven 
hebben worden om 19.30 uur aan 
de kerk in Mariahout verwacht voor 
gezamenlijk vertrek.

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49
5741 CB Beek en Donk

Tel.:0492 468503
www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-
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Duivenakker 1a   Aarle-Rixtel    0492-382419     www.belkumbikes.nl

Stuntsteppen
MGP Slamm 
Grit District 

vanaf € 99,-

Omafietsen 

vanaf € 179,-

Altijd al zelf willen bouwen?
Kijk volgende week

in de MooiLaarbeekKrant!

Nieuwsgierig?  www.vastgoedregisseur.nl  0651834563

Lezing ‘Pret met praten’ in Bibliotheek Beek en Donk
Laarbeek - Op 9 oktober verzorgen 
het consultatiebureau van Laarbeek 
en Bibliotheek De Lage Beemden van 
20.00 tot 22.00 uur een avond over de 
taalontwikkeling van kinderen van 0 tot 
4 jaar in Bibliotheek De Lage Beemden 
aan de Otterweg te Beek en Donk. 

De jeugdartsen Christien Visser en 
Saapke Engel verzorgen een inspirerend 
praatje over taal en spreken. De 
bibliotheek laat toepasselijke boeken 
en verhalen zien. En natuurlijk worden 
alle vragen over taal, spreken en lezen 
spelenderwijs beantwoord. 

Kom ook op 9 oktober naar de 
bibliotheek!

Filmcyclus Laarbeek: ‘Un homme qui crit’ 

Laarbeek - De werkgroep Ouderen-
educatie, de vier gezamenlijke 
Seniorenverenigingen van Laarbeek en 
ViERBINDEN organiseren een filmcyclus 
van vier films. Afgelopen dinsdag was de 
tweede film te zien: ‘Un homme qui crit’.  

De film was deze keer te zien in het 
Ontmoetingscentrum. Tientallen 
inwoners wisten de weg naar het 
gemeenschapshuis te vinden. 
Elke film wordt ingeleid door iemand. 

Deze keer was dat Philip Verdult, 
theoloog/filosoof van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Na de film vindt 
vervolgens een interactieve nabespreking 
plaats met dezelfde persoon als die 
hem ingeleid heeft. Aanwezigen bij de 
filmcyclus kunnen zelf bepalen of zij 
hierbij aanwezig willen zijn. 

Er volgen nu nog twee films. De volgende 
film is ‘Le grande voyage’ (De grote reis) 
en vindt plaats op dinsdag 22 oktober 
om 13.30 uur in het Buurthuis aan de 
Bernadettestraat 43 in Mariahout. De 
laatste film is op dinsdag 12 november om 
13.30 uur in De Dreef aan de Duivenakker 
in Aarle-Rixtel. De middagen duren 
ongeveer tot 17.00 uur en de entree 
bedraagt €6,00. 

ParkPaviljoen
Voor alles wat er te vieren valt 

Lunch
High Tea

High Wine
Receptie
Koffietafel

Vergadering
Bruiloft

Verjaardag 

Ook heerlijk genieten op ons terras

0492-747111
info@parkpaviljoenlaarbeek.nl
www.parkpaviljoenlaarbeek.nl

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Ton Schepers
Twee weten meer dan één 

“‘Meten is weten’ en ‘twee 
weten meer dan een’. Met die 
gezegdes in het achterhoofd 
hebben ‘De MooiLaarbeekKrant’ 
en ‘Top-onderzoek’ de handen in 
elkaar geslagen. Weten wat er in 
Laarbeek leeft door middel van 
het stellen van vragen aan een 
zo breed mogelijk publiek. Een 
prima initiatief. Uit de antwoorden 
kunnen niet alleen de politiek maar 
ook andere instanties, verenigingen 
en stichtingen die in Laarbeek aan 
de weg timmeren hun conclusies 
trekken. Bewandelen we de juiste 

weg of passen we op basis van 
de aangedragen antwoorden 
en ideeën het beleid aan? Als 
er voldoende deelnemers de 
enquêtes invullen kan daar iets 
mee gedaan worden en helpt het 
anderen om daar waar nodig en 
mogelijk aan de wensen van de 
inwoners van Laarbeek tegemoet 
te komen. Dat de antwoorden in 
De MooiLaarbeekKrant worden 
gepubliceerd, maakt het voor u 
als deelnemer ook interessant. Uw 
eigen antwoorden kunt u toetsen 
aan de antwoorden van de andere 
deelnemers. Inschrijven dus via 
www.TipMooiLaarbeek.nl.”

Mark Lommen
Laat u horen!

“Iedereen heeft wel een mening 
of een goed idee over een bepaald 
onderwerp. Helaas wordt er vaak 
niets mee gedaan. Dat kan nu 
veranderen! U moet zelf wel de 
1e stap zetten. Laat uw mening of 
idee horen via TipMooiLaarbeek.nl, 
waarschijnlijk zijn er meer die uw 
mening delen. Nu kan er wellicht 
iets mee gedaan worden. Samen 
staan we immers veel sterker!”

MooiLaarbeek prijzen trekking week: 41
 Bavaria

BROUWERSCAFE
LIESHOUT

Levensmiddelen 
pakket t.w.v. € 40,-

Energizer Man 50ml

Energizer Woman 30ml

en

(samen t.w.v. € 53,00)

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

T: 06 46 59 85 95

E: info@kookcentrumbrabant.nl   

I:  www.kookcentrumbrabant.nl

Kookworkshop
voor 2 personen
KookworkshopKookworkshop

Meld je nu aan
en maak kans op een

Bavaria Biertour
voor 2 personen

t.w.v. €30,-

Geschonken door 
Marjan en Anja

Heuvel 5, Lieshout   0499 42 55 85

Wie zich inschrijft voor 
TipMooiLaarbeek.nl maakt kans 
op leuke prijzen! Deze week zijn 
de eerste prijzen verloot. 
De volgende personen zijn de 
gelukswinnaars:

Tilly Kusters
Winnares voor een kookworkshop 
voor twee personen bij 
Kookcentrum Brabant!

Mari van Kaathoven
Winnaar van een 3D-hoesje voor 
de telefoon van CBM (Created By 
Me in 3D)! 

De winnaars krijgen persoonlijk 
bericht van het bedrijf waar de 
prijs van is. 

Wil je ook kans maken op een 
mooie prijs? Schrijf je dan in: www.
TipMooiLaarbeek.nl. Iedere week 
verloot De MooiLaarbeekKrant 
leuke prijzen!

De eerste 
prijswinnaars!

iets mee gedaan worden. Samen 

en ‘Top-onderzoek’ de handen in 
elkaar geslagen. Weten wat er in 
Laarbeek leeft door middel van 
het stellen van vragen aan een 
zo breed mogelijk publiek. Een 
prima initiatief. Uit de antwoorden 
kunnen niet alleen de politiek maar 
ook andere instanties, verenigingen 
en stichtingen die in Laarbeek aan 
de weg timmeren hun conclusies 
trekken. Bewandelen we de juiste 

Ambassadeurs

*De enquêtes zijn anoniem. Iedere vrijdag trekt TOP-onderzoek de prijswinnaars. De MooiLaarbeekKrant krijgt van hen de e-mailadressen van de winnaars en vraagt dan naar hun 
volledige naam, zodat dit in de krant vermeld kan worden. 
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Beek en Donk – ‘Even bloemen 
halen bij Fons’, een uitspraak die 
bij verschillende huishoudens 
in Laarbeek regelmatig te horen 
zal zijn. Vijf jaar geleden opende 
Bloemsierkunst Fons zijn winkel 
aan het Heuvelplein te Beek en 
Donk. Fons viert zijn 1e lustrum 
met vijf aanbiedingen. 

Het begin
Het is altijd al een ambitie 
geweest van Fons om een eigen 
bloemenzaak te openen. In oktober 
2008 kreeg hij deze kans en opende 
hij zijn winkeldeuren. “Vroeger 
fascineerde de bloemsierkunst 
mij al. Na de middelbare school 
ben ik hier dan ook een studie in 
gaan volgen. Daarna ben ik 14 
jaar met veel plezier in de branche 
werkzaam geweest. Nu vijf jaar 
later wordt het 1e lustrum van de 
winkel gevierd.”

Betaalbare exclusiviteit 
Bloemsierkunst Fons kenmerkt 
zich door zijn variaties in de 
etalage. Wie de zaak aan het 
Heuvelplein bezoekt, treft een 
sfeervolle, ingerichte winkel met 
een assortiment van snijbloemen, 
kamer- en buitenplanten aan. U 
kunt hier volop inspiratie opdoen 

voor uw eigen interieur. Daarnaast 
presenteert Bloemsierkunst Fons 
diverse accessoires, die ook leuk 
zijn om cadeau te doen. Fons: “Wij 
bieden u, naast kwaliteit en service, 
persoonlijke aandacht als klant en 
exclusiviteit die betaalbaar is.”

Arrangementen
Naast de producten in de winkel 
specialiseert Fons zich ook in 
bruids- en rouwarrangementen. 
“Wij willen uw gedachte die 
u over het arrangement heeft, 
vertalen in bloemwerk dat u 
aanspreekt. Met zorg en aandacht 
stellen wij hetgeen voor u samen. 
Een bloemwerk dat u aanspreekt, 
bepaalt mede de sfeer. Ook voor 
(huwelijks)jubilea. 

Workshops 
Meerdere malen per jaar worden 
workshops gegeven. Met een 
selectie seizoensgebonden 
materialen gaat u zelf aan de slag 
om het stuk, dat is samengesteld 
door Fons, vorm te geven. Heeft u 
interesse? Voor meer informatie en 
reserveringen staat Fons u graag te 
woord.

1e Lustrum, viert u dit mee!
Fons wil zijn eerste lustrum niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Daarom zijn er van 4 tot en met 12 
oktober vijf acties. Drie van deze 
acties vindt u hiernaast. Voor de 
overige acties kunt u in de winkel 
terecht. 

Hoera, Bloemsierkunst Fons bestaat 5 jaar!  

jaar

Geldig van 4 t/m 12 oktober 2013                   Heuvelplein 81, Beek en Donk              0492-462833              www.bloemsierkunstfons.nl

Phalaenopsis Orchidee 
met sierpot €11,95

10 rozen
€5,95

Koffi  eboeketje

€4,95

jaar

Daltonbasisschool ’t Otterke start 
met EU-Schoolfruitprogramma
Beek en Donk - Leerlingen van 
daltonbasisschool ‘t Otterke hebben op 
donderdag 26 september in een frisse, 
net geoogste appel gehapt. Hiermee 
start de school op feestelijke wijze met 
het EU-Schoolfruitprogramma. 

Frisse start
Door om 10.00 uur met alle leerlingen in 
een appel te happen, luidde ‘t Otterke het 
EU-Schoolfruitprogramma 2013-2014 
officieel in. Dit gebeurde samen met de 
meer dan 200.000 leerlingen van de in 
totaal 1.100 deelnemende basisscholen.

EU-Schoolfruitprogramma
Door mee te doen aan het EU-
Schoolfruitprogramma ontvangt de 
school 20 weken lang kosteloos drie 
stuks groenten en/of fruit per leerling per 
week. Daarna gaat de school 20 weken 
zelfstandig verder. Op deze manier leren 
kinderen dat groenten en fruit eten de 
gewoonste zaak van de wereld is. De 

insteek is dat de kinderen ook na afloop 
van het programma groenten en fruit 
blijven eten. Als school wil ‘t Otterke 
namelijk graag bijdragen aan een 
gezonde leefstijl van de kinderen.

Het programma wordt financieel 
mogelijk gemaakt door de Europese 
Unie, het Ministerie van Economische 
Zaken en de leverancier van het EU-
Schoolfruitprogramma, te weten 
Schoolfruit.nu i.s.m. The Greenery. De 
basisschool is erg blij dat ze mee kunnen 
doen aan het Schoolfruitprogramma en 
geniet de komende weken van al het 
lekkers!

Verkooptentoonstelling Welfare 
en infomarkt 
Mariahout - Op zondag 20 oktober 
houdt de afdeling Welfare van het 
Rode Kruis in Mariahout haar jaarlijkse  
verkooptentoonstelling, wederom in 
samenwerking met Platform Wereldhulp 
Laarbeek. De deelneemsters aan de 
Welfare zijn al druk bezig om mooie 
dingen te breien, te borduren of te 
haken. Er zijn dan ook al heel wat 
kleedjes, (gehaakt en geborduurd) 
schorten, theemutsen, sokken en andere 
creatieve handwerken klaar. 

Naast dit handwerken is natuurlijk ook het 
gezellig samen zijn heel belangrijk. Als U 
van handwerken houdt en eens per week 
een gezellige middag wilt hebben, pak 
dan de telefoon (mevr. Toos Verhoeven, 
0499-322852) of kom gewoon eens 
kijken op een maandagmiddag tussen 
half twee en half vier in het Buurthuis.

Tegelijk zijn er informatie/verkoopstands 
van Laarbeekse organisaties die zich 
inzetten voor mensen die het minder 
getroffen hebben in de wereld. Ook zij 
verdienen uw belangstelling! Van 16.00 
tot 17.00 uur is er een optreden van 
strijdliederenkoor ‘Zwaovel en Salpeter’ 
uit Gemert. Aansluitend kunt u ook nog 
deelnemen aan een ‘wereldmaaltijd’ bgv 
Wereldvoedseldag. (zie voor meer info 
het bericht hiernaast in dit blad).

Programma:
13.00 – 16.00 uur tentoonstelling 
16.00 – 17.00 uur Strijdliederenkoor
17.00 – 19.00 uur Wereldmaaltijd

Er is ook een loterij, enveloppen trekken 
en raden. Natuurlijk is er gelegenheid om 
gezellig te buurten onder het genot van 
een kopje koffie.

U bent van harte welkom op 
zondagmiddag 20 oktober in het 
Buurthuis!

Wereldmaaltijd in Mariahout
Mariahout - De Verenigde Naties 
hebben 16 oktober uitgeroepen tot  
Wereldvoedseldag. Op zondag 20 
oktober houdt Stichting Platform 
Wereldhulp Laarbeek in dit kader, en in 
samenwerking met Gertie’s Culinaire 
Dienstverlening, een wereldmaaltijd in 
Buurthuis Mariahout.

Deze wereldmaaltijd wordt u 
aangeboden voor €15,-  per persoon. 
Evenals vorig jaar bieden we de 
participanten van Wereldhulp Laarbeek 
een podium om hun activiteiten/
werk te laten zien. We doen dit samen 
met de Rode Kruis Welfare, afdeling 
Mariahout die deze middag hun 
verkooptentoonstelling houden. 

De manifestatie begint om 13.00 uur. 
Vanaf 16.00 uur is er een optreden 
van het strijdliederenkoor Zwoavel en 

Salpaeter onder leiding van George 
Gijsbers en gelegenheid om een 
aperitiefje te nemen. De wereldmaaltijd, 
in de vorm van een buffetmaaltijd, 
neemt om 17.30 uur aanvang. De 
sluiting is voorzien rond 19.00 uur.

Een wereldmaaltijd is een lekkere en 
voedzame maaltijd, waarin per persoon 
niet meer ingrediënten  zijn verwerkt 
dan beschikbaar zijn bij een eerlijke 
voedselverdeling wereldwijd. De aarde 
brengt meer dan genoeg voort om 
iedereen elke dag een volwaardige 
maaltijd voor te zetten. Op basis van 
de huidige wereldvoedselproductie 
is berekend hoeveel rijst, granen, 
aardappelen, groenten, fruit en 
dergelijke er per bewoner momenteel 
beschikbaar is. En dat is erg veel, 
namelijk  2300 gram per persoon per 
dag.

Het probleem 
is echter dat 
het beschikbare 
voedsel ongelijk 
verdeeld is. Op 
dit moment zijn 
854 miljoen 
mensen chronisch 
ondervoed.
Dat is één op de acht wereldburgers! 
Tegelijkertijd speelt in het westen 
het probleem van overvoeding en 
obesitas een steeds grotere rol. Met 
deze wereldmaaltijd wil het Platform 
uw aandacht voor deze problematiek 
vragen. 

Noteert u deze datum in uw agenda 
en geef u op bij Lidy v.d. Vegt, telefoon 
0492 – 463693 of via de mail 
info@wereldhulplaarbeek.nl.

Aarle-Rixtel - In september is Scouting 
Aarle-Rixtel gestart met een nieuwe 
groep voor kinderen tussen de 5 en 
10 jaar. Na vier keer een bijeenkomst 
gedraaid te hebben, is er een leuke groep 
ontstaan met kinderen van meerdere 
leeftijden.

Met een gevarieerd programma als 
bijvoorbeeld kampvuur, ‘minute to win 
it’, knutselen en speurtochten is er voor 
iedereen wat wils. De Miniscouts zijn dan 
ook een groot succes! Natuurlijk geldt 
het gezegde ‘hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd’ ook voor deze groep. Daarom 
is Scouting Aarle-Rixtel op zoek naar 
nieuwe leden en leiding. 

De Miniscouts komen bij elkaar op elke 
donderdag van 18.00 tot 19.30 uur. 

Een groep voor meiden van 5 tot 10 
jaar en jongens van 5 tot 7 jaar. Ben jij 
in deze leeftijd en lijkt het je leuk om bij 
de scouting te komen in een gezellige 
groep? Kom een keer meedraaien op 

donderdag! Of lijkt het je leuk deze groep 
te begeleiden? Neem contact op met 
Marie-José van Bakel (06-23823262) of 
kom een keer langs op donderdagavond 
in de blokhut op de Duivenakker 74.

Nieuw: Miniscouts bij Scouting Aarle-Rixtel

Expositie van kaarten in bibliotheek
Aarle-Rixtel - In bibliotheek De 
Lezenaar zijn de vitrines ditmaal 
gevuld met eigengemaakte 
kaarten van Lies de Koning en 
Maria Verbakel uit Beek en Donk.

De kaarten zijn uitgevoerd in de 
technieken; Hobbydots, 3D en 
geborduurd. Onderwerpen zijn 
onder andere kerst, bloemen en 
winterse taferelen. De uitvoering 
en afwerking van de gemaakte 

kaarten getuigd van veel geduld 
en kleurinzicht.

De tentoonstelling is te bezichtigen 
tot half november tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek.

Advertorial
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MooiMezelf
Een passie voor duurzaam
Veranderingen vragen om een 
lange adem. En om geduld. Rick 
van Bree, gemeenteraadslid van 
de Werkgroep, staat dan ook 
regelmatig even stil om vooruit te 
komen. “Dan overzie je het geheel 
en kun je keuzes maken die hout 
snijden.”

Psychiatrie
“Geduld is een schone zaak”, zo 
luidt een bekend gezegde. Het zou 
zomaar het motto van Rick van 
Bree kunnen zijn. In het dagelijks 
leven werkt hij als psychiatrisch 
verpleegkundige bij de GGZ Oost-
Brabant. “Dan heb je te maken met 
langdurige zorg. Mensen zijn niet 
zomaar beter. Dat kost maanden 
of jaren. Ik begeleid hen. Ben 
een soort coach en stel indicaties, 
adviseer bij behandeling. Dat 
vraagt om een visie op termijn.”

Bovenkamer
Het leven gaat niet altijd over 
rozen. Zie de dak- en thuislozen, de 
verslaafden en jongeren die moeite 
hebben met hun leven. Wat voor 
genen moet je hebben om hen 
weer in het spoor te krijgen? Rick 

van Bree: “Ik ben gefascineerd 
door het menselijk brein. Hoe werkt 
die bovenkamer? Waarom maken 
mensen bepaalde keuzes? En hoe 
richten ze dan hun leven in? Ik wil 
weten hoe die bovenkamer werkt 
en mensen helpen om hun bestaan 
weer op de rit te zetten.”

Politiek
Van de sociaal-psychiatrie naar de 
politiek is een kleine stap. Met name 
als het om de zorg gaat. “Die kan 
veel gerichter” vertelt Rick. “Zet 
de patiënt nu eens centraal en niet 
het instituut. Ontschot, dan kun je 
mensen op maat helpen. En ook 
op maat financieren. Nu worden 
patiënten vaak ondergedompeld in 
een totaalpakket waarvan ze maar 
een fractie nodig hebben. Veel 
middelen worden zo niet efficiënt 
besteed.”

Duurzaam
Rick van Bree: “Duurzaamheid 
is een ander gebied waar winst 
te halen valt. De mensheid is 
voor 75% verantwoordelijk voor 
klimaatverandering. Moeten we 
dan wel vier keer per jaar met het 

vliegtuig op vakantie? Of kan het 
ook anders? Duurzame energie 
biedt uitkomst en een beter milieu 
begint bij jezelf. Wij hebben 
zonnepanelen op het dak. Zo 
wekken we voor ruim 70% onze 
eigen energie op.”

Leergeld
Rick zit sinds 2002 in de politiek en 
vanaf 2006 in de gemeenteraad. 
Hij zit op zijn praatstoel. De Ruit 
komt voorbij. “Nut en noodzaak 
zijn niet aangetoond”. Vervolgens 
de minima en de Stichting 
Leergeld. “Die hulp hebben we 
aanzienlijk uitgebreid.” Ook op 
de nieuwbouw van de scholen en 
gemeenschapshuizen in Laarbeek 
is hij trots en het gemeentehuis 
heeft zonne-energie. “Samen 
bereik je iets moois. Maar je boekt 
nooit snel resultaat. Je moet geduld 
hebben. Net als in de sociaal-
psychiatrie.”

Muziek
Rick is geboren in Gemert en 
getogen in Beek en Donk. Zijn 
echtgenote Hubertine heeft hij 
op het Dr. Knippenbergcollege 

leren kennen. “Er was meteen 
een klik.” Samen hebben ze twee 
kinderen. Dochter Lente is 18 jaar, 
zoon Stijn 16. Er wordt regelmatig 
gemusiceerd in Huize van Bree. 
Lente speelt gitaar, drums en 
zingt. Stijn heeft jaren musicalklas 
gedaan.

Natuur
En Rick zelf? Ook nog in de ban 
van de gitaar? “Ik geniet vooral 
van de natuur. Vogels kijken. 

Vlinders. Met de camera sperwers 
en spechten op de korrel nemen. 
Mooie plekken zijn er genoeg 
om vogels te spotten. Neem 
bijvoorbeeld Kasteel Eikenlust. Een 
andere plaats waar het goed toeven 
is? Thuis, onder de notenboom. 
Op warme dagen een ideale plek 
voor verkoeling. Die noot staat er 
nu bijna tachtig jaar. Het is een 
boom met een ziel.”

Fotograaf: Suzanne van Eerd 

Lezerspodium

Open brief aan Provinciale Staten 
Beste Statenleden en collega-
democraten,

Het gebeurt niet snel dat raadsleden 
met statenleden contact zoeken en 
dan zeker niet via een open brief. 
Wij zijn gedeputeerde Van Heugten 
‘eeuwige dank’ verschuldigd dat 
hij in staat is gebleken ons zover te 
krijgen dat nu toch te doen. Als CDA-
politicus en dus aanhanger van de 
rentmeesterschapsvisie weet hij als 
geen ander hoe lang eeuwig kan duren 
…….

Onlangs werden wij onaangenaam 
verrast door het interview met de 
gedeputeerde in het Eindhovens 
Dagblad., niet zozeer door zijn visie 
op het onderwerp -hij maakt immers 
geen geheim van zijn voorkeur voor 
het realiseren van De Ruit- maar door 
de manier waarop hij zijn tegenstanders 
en tegelijkertijd ook alle leden van de 
gemeenteraden in de regio wegzet: 
• ze hebben achterstand in 
kennis (ANWB), 

• zien de lange termijn niet en 
voelen de hete adem van de kiezer in 
hun nek (gemeenteraden), 
• hebben i.t.t. de hardwerkende 
ondernemers alle tijd om intensief te 
communiceren (de ‘groene mensen’);
• zet raadsleden onder druk 
met verwijzing naar de komende 
verkiezingen (voorzitter Dorpsplatform). 

Als leden van een van de betrokken 
gemeenteraden (die van Laarbeek) 
worden wij geframed met een beeld, 
waarin wij ons niet herkennen: wij 
kijken in onze standpuntbepaling juist 
wèl naar de lange termijn en kijken niet 
naar één belang, maar naar alle ons 
bekende belangen en maken dan onze 
afweging. Los daarvan: is dit de wijze 
waarop bestuurlijk verantwoordelijken 
in de openbaarheid met elkaar omgaan? 

Als gemeenteraadsleden hebben wij 
geen mogelijkheid de gedeputeerde 
ter verantwoording te roepen voor zijn 
uitspraken. Als een van onze wethouders 
dat over een andere bestuurder zou 

hebben gezegd, dan hadden we dat 
zeker gedaan. Daarom vragen wij aan 
Provinciale Staten gedeputeerde Van 
Heugten te bevragen op zijn redenen 
om personen en instanties met een 
andere opvatting dan  de zijne zo te 
schofferen en hem voor zijn uitspraken 
ter verantwoording te roepen.  Als zijn 
opdracht –zoals hijzelf aangeeft- was de 
Ruit samen met de regio te realiseren, 
dan is hij door zijn manier van optreden 
eerder in het tegendeel geslaagd.

Graag horen wij van u.

Met vriendelijke groeten,

Raadsfractie “De Werkgroep” 
gemeente Laarbeek:
Ben Swinkels
Rik van Bree
Erik van Haperen
Jos Gruijters

A lbe r s  P i s to r i uss t raa t  7

5735 SG Aa r l e -R i x te l

T  06  53  56  19  65 

Je roen  van  Kemenade

www.tuin-werk.nl

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wilt u ook op vakantie? Bel of mail voor een afspraak.

We hadden 
een geweldige 
vakantie in 
Italië! 
Bedankt 
voor de goede 
service 
Dames!

Groetjes 
familie van de 
Vorst uit 
Beek en Donk

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

Dierendag aktie
Werp de dobbelstenen

donderdag 3 en vrijdag 4 okt.
uw korting kan oplopen tot 24%

niet geldig op lopende acties en 
grootverpakkingen

Deelname Welzijns- en gezondheidsmarkt 
Beek en Donk - Diverse 
organisaties houden op zaterdag 
11 januari 2014 van 11.00-16.00 
uur een groots opgezette markt 
over welzijn en gezondheid. 
Deze markt vindt plaats in het 
Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 29 in Beek en Donk 
en wordt gecombineerd met een 
Open Huis van organisaties die 
aan het voorzieningencluster Donk 
gelieerd zijn (bibliotheek, Radio 
Kontakt, Kindcentrum De Raagten, 
nieuwe sportzaal/verbouwde 
Ontmoetingscentrum).

Voorafgaand aan deze markt 
vindt ook de officiële opening van 
het voorzieningencluster Donk 
plaats en in de middag start de 
Gezondheidsrace Laarbeek 2014. 
Hiervoor zijn al veel organisaties 
en bedrijven uitgenodigd maar… 
Voor de markt zijn we op zoek 

naar bedrijven, instellingen en 
personen die wat kunnen bieden 
op bovengenoemde terreinen. 
Wij bieden een gratis kraam en 
hoogstwaarschijnlijk erg veel 
bezoekers. Alle inwoners van 
Laarbeek worden voor de markt 
uitgenodigd.

Indien u, uw bedrijf of uw 
organisatie een bijdrage denkt te 
kunnen leveren aan de markt, kunt 
u dit aangeven bij hbouwmans@
vierbinden.nl. Als u meer informatie 
wilt, kunt u ook terecht bij Henrie 
Bouwmans, ViERBINDEN, 
tel. 0492-328 803.
 

Annet van Gils-Kuys
Havenweg 2, Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@mijntestamentadvies.nlE: annetkuys@mijntestamentadvies.nl
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Vrijen
Eerder heb ik al eens 
geschreven over Raphaël. Deze 
ongemanierde-, gebitsloze 
geitenboer is  afkomstig uit 
Andalusië en woont in het 
nabijgelegen Jalón/Xaló. 
Herkenbaar aan een zwarte 
alpinopet en verschoten 
manchesterbroek vol koffie-
vlekken. Hij is ontzettend 
brutaal maar zijn gulle lach 
maakt heel veel goed. Raphaël 
bezit niks… alleen geiten. 

Dáárom is hij zo gelukkig…

Ik kwam een keertje vanuit 
Benissa richting Jalón/Xaló 
gereden toen Raphaël met een 
van zijn scharminkel-keffertjes 
richting huis liep. Zo´n 3km van 
huis, langs een drukke weg… 
dat vond ik voor beiden maar 
niks. Ik stopte en wilde vragen 
of hij mee wilde rijden, maar 

voordat ik zover was zat keffer 
al op de achterbank! Ik bracht 
hen beiden naar huis. Een 
uur later ging de bel van mijn 
entreepoort en kwam Raphaël 
via de oprit de berg opgelopen. 
Hij had een cadeautje voor 
mij als dank voor het naar 
huis brengen. Ik begreep er 
niets van, want inmiddels had 
hij vanaf Jalón/Xaló bijna net 
zover moeten lopen om hier te 
komen… én moest ook weer 
terug. Wat had dit nou voor 
nut? 

Het cadeautje bewóóg… 
en begon te blaffen. Keffer 
had haar zoveelste nestje 
geworpen en dit puppyhondje 
was speciaal voor mij:“No 
Raphaël, gracias. No quiero un 
perito”!  Wat ik ook probeerde 
of zei… ik MOEST het hondje 
aannemen, tot ik Raphaël met 
keffer en al de poort uitwerkte 
en de poort automatisch in het 
slot zou vallen. Echter, door de 
láátste kier, gooide Raphaël 
nog snel het puppyhondje naar 
mij en viel de poort in het slot. 
De poort moest weer open 
en ik gaf het hondje aan hem 
terug. Maar Raphaël gaf zich 
niet gewonnen. 

Hij wilde toch een gebaar 
maken omdat hij mij zó 
dankbaar was voor het 
aanbieden van de lift. Geheel 
onverwachts vroeg Raphaël 

of ik voor 300 euro met hem 
wilde vrijen. Even snel, tussen 
de sinaasappelbomen! Dit kon 
ik door zijn Andalusisch dialect 
vast niet goed verstaan hebben. 
“Que”… of ik met hem wilde 
vrijen? Ik had nog liever zijn 
puppyhondje gehouden. Ik 
bedankte er vriendelijk voor 
waarop Raphaël zei: “Da´s 
jammer want ik had het geld 
goed kunnen gebruiken!”

Raphaël liep terug naar Jalón/
Xaló. Dat ligt ongeveer 
anderhalve kilometer van 
Lliber. Toen hij in Jalón/Xaló 
aankwam hoorde ik zijn hondje 
nog keffen, puppy piepen 
en Raphaël nog hartelijk 
schaterlachen. Had hij mij even 
te pakken! Hasta próxima vez.

Ik groet Laarbeek met Spaanse 
zonnestralen. Anne Wittebol-
Aarts. www.FincaErbalunga.com 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Huub Cloudt
Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een digitale foto (jpeg 5x5 cm, 200 DPI) 
van een jarige met naam en adres naar:

redactie@demooilaarbeekkrant.nl en hij of zij 
maakt kans op een gratis taart voor 12 

personen. De winnaar kan de taart afhalen op 
onderstaand adres op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen. De taart 
wordt aangeboden door Echte Bakker Vedder.

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Jarige Van De Week:Jarige Van De Week:
Angelique Grootens

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103

Mark, Ineke, Els, Hein en Jos 
bedankt voor het fantastische 

weekend ; de BiksBent en aanhang

Wij zijn ontzettend trots op
onze geweldige opa en oma

4 oktober  50 jaar getrouwd
Ad en Fien van Gend - van Horik

Dankbetuiging 50-jarig jubileum Hans van den Heuvel

Langs deze weg wil ik graag mijn familie, 
vrienden en kennissen uit Laarbeek van harte 
bedanken voor hun belangstelling, waardering, 
attenties en giften in welke vorm dan ook b.g.v. 
mijn vijftigjarig priesterjubileum op zondag 22 
september in Stiphout. 

Nogmaals veel dank, Hans van den Heuvel

bedanken voor hun belangstelling, waardering, 
attenties en giften in welke vorm dan ook b.g.v. 

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis speelgoedtrein 
met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Piet van Thielplein 50  
5741 CP Beek en Donk
Tel: 0492-450009

Heuvelplein 12
5741 JK   Beek en Donk
Tel: 0492-832182  
www.demooilaarbeekkrant.nl

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Gratis taart voor de jarige!Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Luchtpost

Spanje

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Betaalbare nette hulp (NL) in 
de huishouding. Maandag en 
vrijdagochtend beschikbaar! Meer 
info? Tel: 06-42318572

2 enthousiaste zwarte pieten die een 
bezoekje komen brengen. 15 min, 20 
euro. Snoepgoed bij. Omg. Gemert-
Laarbeek. Voor meer info: 06-46715154

2 meter hoge walnotenboom en een 1 
meter hoog langzaam groeiende conifeer. 
Zelf uitsteken. Tel: 0492-464664

Een mooie grote sjaal op het fi etspad 
bij de stoplichten in Beek. Af te halen 
via Tel: 0492-4619

Zwart kunstleren kinderjasje met 
capuchon en bontkraag. Merk ARKS, 
maat 36. Gevonden op zondag 
in de Nachtegaallaan. Afhalen bij: 
Nachtegaallaan 33, Beek en Donk

Leuke jongen (16 jaar) zoekt 
oppasadresjes. tel: 06-51928103

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a. 
keuken, badkamer, toilet, dakgoten. 
Vervangen oude riolering, reinigen 
dakgoten. RISERO Rioolservice. Willy 
van der Rijt. Tel. 0413-206181 Mob. 
06-10025295 www.risero.nl

Schoonmaakbedrijf Filip voor Riool 
ontstoppen, dakgootschoonmaak en 
ramen wassen. Tel: 06-50621614

Damesjas, leverkleur met capuchon. 
Af te halen in Tandartsenpraktijk Beek 
en Donk, Schoolstraat 2

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

GEVRAAGD

GEVONDEN

TE HUUR

TE KOOP

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Opslagruimte te huur à 30 euro per m² 
per jaar. Aantal meters n.o.t.k. Tevens 
koelruimte te huur. Meer info via: 
06-51348284

Opslagruimte en stalling caravans en 
vouwwagens. Tel: 06-22849257

Nieuw isolatiemateriaal: 6 rollen glaswol 
(afmeting l=8,33, b=60, dikte=10 cm) 
totaal 30m², isolatiewaarde Rd 2,5. En 
2 bussen isolatieschuim binnen/buiten. 
(0,5ltr wordt 30ltr) Samen €100,- Tel: 
0492-462700 of beriebeniers@gmail.com 

Zonnehemel, slechts enkele keren 
gebruikt. Z.g.a.n. 12 lamps, merk 
Sundream. Prijs €35,-. Tel 06-81030835

Een box, verstelbaar met lade: €15,-. 
Wit stoeltje: €10,-. Tel: 0499-422782

Goede Breedbeeld 100Hz kleurentv 
Sharp 28LF94E. Lichtgrijs, stereo, 
teletext, afstandsbediening, 
28inch/70cm. €25,-. Tel: 06-42610307

Kliklaminaat, wit, houtnerfmotief. 
9 maanden oud. plusminus 50m². 
Vraagprijs: €250,-. Tel: 06-53347527

Roeiapparaat, weinig gebruikt. 
Merk: Power Peak. Prijs: €40,-. Tel: 
06-12274980

Eiken houtkrullen voor roken in 
rookketel. Ongeveer 3/4 kub. prijs 
€25,-. Info: 06-13502770

Kersenhouten tafel met 5 stoelen, 
6 jaar oud. Afmeting: 180x90cm. 
Vraagprijs: €475,-. Voor meer info 
kunt u bellen naar 06-12898484

V+V Handelsonderneming, het adres 
voor het ophalen van alle bruikbare 
spullen, gebruikte en partijgoederen, 
woning/boedelontruiming, oud ijzer en 
metalen, defecte elektro en ook inkoop 
spullen + partijen ijzer. De Esdoorn 4. Tel: 
0492-464791 of Mob: 06-30615708

BOEDEL-TOTAAL. Woning ontruimingen, 
ophalen 2de hands goed. 040-2415670 
/ 06-36072611. www.boedeltotaal.nl

Opgelet, grijp de kans. Gevraagd 
vrouwen en mannen die eens willen 
poseren. Portretclubje Hans, Johan en 
Antoon(Opjectief). email naar: 
Antoon@fotoanton.nl

Ponyruiters om onze pony’s te verzorgen 
en te rijden. Voor meer info kun je bellen 
naar 0492-461617

Mooie houten kindersjoelbak 
inclusief stenen. Als nieuw, leuk voor 
5 december. €7.50 Tel. 0492-465133

Enkele weken geleden verloren: Plastic 
tas met boeken, mappen, etui en een 
NT2 woordenboek. Tel: 06-23192175

VERLOREN

Gratis ophalen van uw oud ijzer, accu’s 
s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, 
elektronica, fi etsen, witgoed, bruingoed, 
zink, lood etc. OHD tel: 06-11070700

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/
Bakel/Veghel haalt nog altijd uw 
gebruikte meubels bij u op. Ook uw 
witgoed wordt door ons opgehaald. 
Winkel: Leije 6, Gemert tel 0492-368747

Ik wil met andere geïnteresseerden 
in de bijbel lezen. Een oud boek met 
zeggingskracht voor nu. Interesse? Mail 
naar kavahe@gmail.com 

Sinterklaas zoekt hulp. Meer info? 
pepernootevents@live.nl

Het is mogelijk om een gratis zoekertje 
te plaatsen in De MooiLaarbeekKrant 
en op de nieuwswebsite van Laarbeek: 
www.mooilaarbeek.nl. Als particulier 
zijnde kunt u een zoekertje eenvoudig 
aanmelden door een mail te sturen naar: 
info@mooilaarbeek.nl. Voorwaarden: 
het zoekertje bestaat uit maximaal 
20 woorden en er staan maximaal 2 
zoekertjes per e-mailadres/telefoonnr. 
in de krant. Een zoekertje blijft max. 2 
weken staan in de krant en op internet.
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:
www.mcd-supermarkt.nl

De MCD acties van volgende week!

W 41 - Aanbiedingen gelden van maandag 07 t/m zaterdag 12 oktober 2013.     * ** Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

Senseo koffi epads
alle soorten
zak 36 pads

3.79/3.99

2.99

Shoarmareepjes
kilo

6.99

3.99

Ballantine’s Finest
Scotch whisky**

fl es 700 ml.

17.19

14.99
liter 21.41

Bavaria bier*
2 kratten à 12 fl esjes à 30 cl.

10.98

7.50
2 kratten

*

RACE NAAR MCD & SPAAR ZE ALLE 20! 
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Beek en Donk - Dit jaar bestaat KPJ 
Beek en Donk 85 jaar! Dat moet 
natuurlijk gevierd worden en daarom 
wordt er op 23 november een reünie 
georganiseerd voor alle seniorenleden 
en oud-leden. 

De reünie vindt plaats in 
Muziekcentrum Het Anker in Beek en 
Donk. De leden en oud-leden hebben 
hiervoor inmiddels een uitnodiging 
ontvangen. De KPJ heeft hun uiterste 
best gedaan om iedereen persoonlijk 
een uitnodiging te sturen. Ben je echter 
een oud-lid en mocht je onverhoopt 
geen uitnodiging hebben ontvangen 
of ken je iemand die lid is geweest en 
geen uitnodiging heeft ontvangen, 
aarzel dan niet om dit door te geven via 
kpj85jaar@hotmail.nl. Zij sturen dan 

alsnog een uitnodiging. Ook oude 
KPJ-foto’s kun je naar dit adres mailen. 
Deze wil de KPJ verzamelen om tijdens 
de feestavond op scherm te vertonen. 

Voor meer informatie kun je ook 
terecht op: www.kpjbeekendonk.nl 
Tot ziens op zaterdag 23 november!

Boomrooierij Jeroen Martens uit Aarle-
Rixtel zie je regelmatig opduiken in de 
regio. Jeroen is een jonge en gedreven 
ondernemer die zijn vak verstaat. Hij heeft 
oog voor bomen en weet precies hoe ze 
erbij staan en gesnoeid of gezaagd moeten 
worden.

Jeroen: “Op jonge leeftijd vond ik het 
al geweldig om in de tuin te werken. 
Mijn kennis is opgebouwd vanuit een 
boomkwekerij en boomrooierij. Daar is mijn 
passie voor het bomen rooien ontstaan.”

Sinds 2012 werkt Jeroen als zelfstandig 
ondernemer in opdracht van particulieren. 
Door gemeenten en bedrijven wordt hij 
ingehuurd vanwege zijn specialistische 
aanpak bij het rooien van bomen. 

Jeroen: “Iedere boom en plek vraagt zijn 
eigen specialisme. Daarom komen wij 
graag eerst kijken, zodat we samen de 
aanpak kunnen bespreken.” Naast het 
omzagen, snoeien en uitkleden van bomen 
is Boomrooierij Jeroen Martens ook het 
aangewezen bedrijf om de stronken en 
wortels van omgezaagde bomen en struiken 
te verwijderen door deze uit de grond te 
frezen. Jeroen: “Zelfs achter woonhuizen en 
bedrijfspanden met een nauwe doorgang 
(minimaal 86cm), kunnen we de stronken 
uit de grond frezen zonder dat schuttingen, 
looppoortjes, e.d. verwijderd hoeven te 
worden.”

Boomrooierij Jeroen Martens zorgt tevens 
voor de afvoer van takken en ander 
snoeiafval. Er kan ook voor gekozen worden 
om het hout te versnipperen. De afvoer is 
op deze manier sneller en compacter. 

Naast bovengenoemde werkzaamheden 
kunt u bij Boomrooierij Jeroen Martens 
ook  terecht voor houtsnippers 
als bodembedekkers, kachel- en 
openhaardhout. Ook het knippen van 
heggen en struiken op hoogte is geen enkel 
probleem.

Boomrooierij Jeroen werkt alleen met 
goedgekeurde machines, klimmateriaal  en 
gereedschap en is in het bezit van een VCA 
certificaat. “Veiligheid staat voorop in mijn 
bedrijf. Voor mezelf, maar zeker voor de 
klant.”

Van den Hurk
Makelaars o.z.

Heuvelplein 55A Beek en Donk
tel. 0492 - 45 01 51

www.vandenhurkmakelaars.nl

Piet van Thielplein 25 B
In prijs verlaagd vraagprijs nu € 234.000 k.k.

Beek en Donk
In prijs verlaagd vraagprijs nu € 234.000 k.k.

Op de Open Huizen Dag van zaterdag 

5 oktober a.s. bent u van harte welkom voor 

een bezichtiging van 11.00 tot 15.00 uur.

Te koop
Luxe 3-kamer appartement gelegen op de 
2e verdieping. Het nieuwbouw appartement 
is voorzien van een lift, ruime woonkamer, 
open keuken, 2 slaapkamers en dakterras.
•	 Bouwjaar 2009
•	 Woonoppervlakte ca. 97 m²
•	 2 slaapkamers
•	 Dakterras
•	 v.v. airco + elektrische zonneluifel

Open Huizen Dag van zaterdag 
5 oktober van 11.00 tot 15.00 uur.

Boomrooierij Jeroen Martens, 
passie voor hout

Advertorial

www.boomrooierijjeroenmartens.nl 
Aarle-Rixtel         Tel: 06-18134984

Lieshout/Mariahout - Het 
belangrijkste moment van het jaar 
voor de Brandwonden Stichting 
is ongetwijfeld in oktober. 
Want dan is het van 6 tot en 
met 12 oktober collecteweek. 
Bij voordeuren van Groningen 
tot Limburg klinkt die week de 
vraag: ‘Hebt u nog wat over voor 
de Brandwonden Stichting?’ En 
dan komt het erop aan. Want de 
Brandwonden Stichting ontvangt 
geen overheidssubsidie en is 
grotendeels afhankelijk van de 
inkomsten uit de collecte. 

In de week van 6 tot en met 12 
oktober houdt de Nederlandse 
Brandwonden Stichting de 
nationale collecteweek. Om ons 
ideaal te kunnen verwezenlijken 
– brandwonden littekenloos 
genezen –  zijn we afhankelijk van 
alle collectanten die zich voor de 
brandwondenslachtoffers inzetten. 
Vandaar onze oproep ‘Geef om 

een littekenvrije toekomst’. Want 
mensen met brandwondenlittekens 
zijn vaak doelwit van vervelende 
opmerkingen en leven in een 
samenleving waarin je met 
een geschonden uiterlijk jezelf 
driedubbel moet bewijzen. 

Tegenslagen overwinnen
Onze ambassadeurs Jeroen, Britt, 
Sharon en Veronica hebben na hun 
ongeluk ieder op hun eigen manier 
steun aan de Brandwonden Stichting 
gehad. Er zijn diverse projecten 
die mensen met brandwonden 
ondersteunen bij het oppakken 
van hun leven. Psychosociale 
hulp, cursussen waarin je om leert 
gaan met je littekens, maar ook 
lotgenotendagen voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. Om 
dit te kunnen blijven doen, is 
geld nodig. Daarom hoopt de 
Brandwonden Stichting in de 
collecteweek op Nederlands steun 
te mogen rekenen. 

Over de Brandwonden Stichting 
Jaarlijks worden duizenden mensen 
in het ziekenhuis opgenomen 
met tweede- en derdegraads 
brandwonden. Ze bezorgen 
hen talloze operaties, pijnlijke 
verbandwisselingen en littekens. 
En eenmaal weer thuis, moeten ze 
zich driedubbel in de maatschappij 
bewijzen. De Brandwonden 
Stichting helpt mensen met 
brandwonden. Kort na het 
ongeval, maar ook later in de 
dagelijkse strijd tegen de littekens. 
We financieren wetenschappelijk 
onderzoek, ondersteunen artsen 
en verplegend personeel, zetten 
campagnes in om brandwonden te 
voorkomen en helpen slachtoffers 
sterker en weerbaarder te worden. 
Meer informatie over projecten van 
de organisatie, het voorkomen van 
brandwonden en voorlichtingen, 
vindt u op 
www.brandwondenstichting.nl.  

Collecteweek Brandwonden Stichting: 6 t/m 12 oktober

Laarbeek - In juni 2012 werd de 
eerste Laarbeekse Tuinenroute 
georganiseerd. In elke kern van 
Laarbeek waren diverse particuliere 
tuinen opengesteld voor publiek. Het 
was een groot succes, vele bezoekers 
uit Laarbeek en omstreken bezochten 
de opengestelde tuinen. 

In juni 2014 wordt wederom een 
Laarbeekse tuinenroute gehouden. 
Het zou fantastisch zijn als het succes 
van 2012 geëvenaard kan worden, en 
dat de organisatie weer genoeg tuinen 
vindt voor een mooie tuinenroute. U 
kunt de organisatie daarbij helpen! Zij 
zoeken heel gevarieerde tuinen: klein, 
groot, strak, romantisch en ga zo maar 

door. Als er maar liefde voor de tuin 
achter zit. Stap over die drempel en 
stel uw tuin open! Misschien denkt u 
nog helemaal niet aan het tuinseizoen 
van volgend jaar, maar om een mooie, 
gevarieerde tuinenroute te organiseren, 
moet de organisatie op tijd beginnen 
met het verzamelen van al het moois 
dat in Laarbeek verscholen ligt achter 
hagen, schuttingen en muren. 

Vindt u dat uw tuin er zeker bij 
moet zijn in 2014? Of misschien 
kent u iemand  met een mooie tuin? 
Aarzel dan niet en neem contact op 
met Miranda Hellings (g.hellings6@
chello.nl) of Corien van de Plas 
(corienvandeplas@hotmail.com), of 

kijk op www.laarbeeksetuinen.nl voor 
meer informatie en een impressie van 
de vorige tuinenroute.

Wat ligt er verscholen achter hagen, schuttingen en muren?

Laarbeekse Tuinenroute 2014 
85-jarig bestaan KPJ Beek en Donk

Beuken
Leibomen
Buxus
Bodembedekkers
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Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht aan 
het beslis-sing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en 
moet tenminste bevat-ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waar-tegen het bezwaar is gericht en de gronden van 
het bezwaar. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om 
een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. 
Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U 
dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 
van de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor 
het kappen van hieronder genoemde bomen.

Twee eiken, een paardenkastanje en drie lijsterbessen op de Grensweg 2 in Mariahout. 
De bomen worden gekapt omdat ze te groot worden voor de tuin en andere bomen 
belemmeren. De vergunning is verleend omdat er onvoldoende redenen tot behoud 
zijn. Dit besluit is verzonden op 19 september 2013.

Rechtstreekse belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde 
besluiten binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift in 
te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders 
op de gemeentenieuwspagina’s.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een college- of raadslid in de 
uitzending van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente 
Laarbeek. 

Op vrijdag 4 oktober komt wethouder Biemans aan het woord. 

Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Nomineer nu voor de Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk 2013
• Social sofa de Octopus onthuld
• Openbaar overleg Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
• Opening bibliotheek in Ontmoetingscentrum
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via de app Yazula.

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

KapvergunningenGemeente actueel

Kort nieuws

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

Correspondentieadres:
Gemeentehuis Laarbeek
Postbus 190
5740AD Beek en Donk
T:  0492-469700
E:  gemeente@laarbeek.nl
www.laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
09.00 - 12.30 uur

Woensdag:
09.00 - 12.30 uur
14.00 - 17.00 uur (burgerzaken)
18.00 - 19.30 uur (burgerzaken en 
omgevingsloket)

* Voor het aanvragen van produc-
ten van burgerzaken en voor het 
omgevingsloket moet u een af-
spraak maken. Dit kan telefonisch 
of via de website.

Gemeentewerf Laarbeek:

De Stater 5
5737RV Lieshout
T  0499 425052
E  gemeentewerf@laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag: 
08.00 - 12.00 uur.

* Let op: voor het storten van afval 
moet u niet op de gemeentewerf 
zijn, maar op de milieustraat.

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

Ontmoetingscentrum 
Otterweg 29
5741 BC Beek en Donk
Tel: 0492-465181

Dorpshuis Lieshout
Grotenhof 2
5737 CB Lieshout
Tel: 0499-422878

Buurthuis Mariahout
Bernadettestraat 43
5738 AV  Mariahout
Tel: 0499-422081

Multifunctioneel 
Centrum De Dreef
De Duivenakker 76 
5735 JB Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382149

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Aanpassing ‘verordening planschade’

Drank- en Horecawet

Per 28 september 2013 wordt de ‘Procedureverordening voor advisering 
tegemoetkoming in planschade Gemeente Laarbeek’ aangepast.
Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van 
een planologische maatregel. Dit is in de meeste gevallen een wijziging van het 
bestemmingsplan of een projectbesluit. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt dat 
bij gemeentelijke verordening regels moeten worden gegeven over de aanwijzing van 
een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt. In dat kader heeft de raad 
op 12 september 2013 de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in 
planschade Gemeente Laarbeek’ vastgesteld. Naar aanleiding van eigen constateringen 
en een inventarisatie bij andere gemeenten is een aantal wijzigingen rondom de 
huidige werkwijze voorgesteld. Om de inwoners van Laarbeek beter van dienst te 
kunnen zijn, wordt de procedure minder tijdrovend. Ten opzichte van de huidige 
verordening voor planschade uit 2009 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:
• een aanvraag om vergoeding van planschade dient u in bij het college met 

gebruikmaking van een formulier ‘Aanvraag om tegemoetkoming planschade’. 
Dit formulier is digitaal verkrijgbaar of u kunt het op verzoek ook op papier 
toegestuurd krijgen;

• het mandaat voor de ondertekening van de brieven met het besluit van B&W ligt 
voortaan bij het afdelingshoofd van de afdeling Beleid & Projecten;

• er wordt door het college voortaan geen voorlopig besluit meer genomen. Na de 
zorgvuldige afweging van de adviseur die de gemeente inschakelt, neemt het 
college geen voorlopig besluit meer maar alleen een definitief besluit. 

Hebt u hier nog vragen of opmerkingen over dan kunt u terecht bij Mw. L. Bongenaar 
(lydia.bongenaar@laarbeek.nl).

• De burgemeester van Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet aan mevrouw 
N. van Schaik-Warnaar, Achterbosch 9 in Lieshout tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank tijdens een vlooienmarkt gehouden op 20 oktober 
2013 van 10.00 tot 17.00 uur in Manege D’n Perdenbak, Provincialeweg 26 in 
Lieshout (verzonden 19 september 2013).

• De burgemeester heeft besloten de vergunning te wijzigen op grond van 
artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende 
drank voor Restaurant De Hommel, Oranjelaan 55 in Beek en Donk (verzonden 
19 september 2013).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de 
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Het college van  burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben verleend 
aan:
• aan De Beer Vishandel voor het innemen van een standplaats op het Kerkplein in 

Aarle-Rixtel op donderdagmiddag van 13.00 tot 20.00 uur voor de verkoop van vis en 
visproducten (verzonden 24 september 2013).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende vergunningen

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Bochtverbreding Zuid-
Willemsvaart - Wilhelminakanaal
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek deelt ingevolge 
artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening mede, dat het gemeentebestuur 
voornemens is een bestemmingsplan voor de bochtverbreding van de kruising 
Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal voor te bereiden. Ter hoogte van deze 
kruising zal de noordwestelijke bocht (aan de zijde van het bedrijventerrein) worden 
verruimd waardoor het voor grotere schepen mogelijk wordt deze bocht te nemen. 
De ter plaatse aanwezige weg en sloot zullen hierdoor in noordwestelijke richting 
moeten opschuiven.
De komende tijd wordt u door middel van de gemeentenieuwspagina’s in De 
Laarbeeker en de gemeentelijke website, www.laarbeek.nl, geïnformeerd over de 
formele bestemmingsplanprocedure. Er wordt tijdig bekendgemaakt wanneer en 
waar het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. 
Ook wordt aangegeven op welke wijze u een zienswijze tegen het plan kenbaar 
kunt maken, aan wie deze moet worden gericht en binnen welke termijn. Conform 
de inspraakverordening van de gemeente Laarbeek wordt voorafgaand aan de 
formele procedure geen mogelijkheid tot inspraak geboden. Verder wordt er geen 
onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het 
voornemen. In het kader van het verplichte vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) worden 
adviesinstanties wel betrokken bij de planvorming.
Let op: op dit moment kunt u het ontwerpbestemmingsplan nog niet inzien en 
nog geen zienswijze kenbaar maken. Deze publikatie betreft uitsluitend een 
aankondiging van de formele procedure.

Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen om een 
omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Locatie Kern        Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Omgeving Beekseweg  Aarle-Rixtel    17-09-2013           kappen twee bomen
Wilhelminastraat 25 Mariahout       18-09-2013          aanleggen uitrit
Klavier 1 Aarle-Rixtel    19-09-2013           kappen knotwilg
Grensweg 5 Mariahout      19-09-2013          tijdelijk bewonen berging
Omgeving Beekseweg Lieshout       23-09-2013           kappen 31 are houtopstanden
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in 
het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het omgevingsloket 
via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het centrale 
telefoonnummer 0492 469 700.

Aanvragen omgevingsvergunning

Afvalkalender
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grof snoeiafval

Afvalkalender 2013

week zon woedinmaa don vrij zat

35

34

33

32

31

augustus

01 02 03

04 05 06 08 09 1007

11 12 13 15 16 1714

18 19 20 22 23 2421

25 26 27 29 30 3128

week zon woedinmaa don vrij zat

40

39

38

37

36

september

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

14

13

12

11

10

09

maart

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

31

week zon woedinmaa don vrij zat

05

04

03

02

01

januari

01 03 04 0502

06 10 11 1207 08 09

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij zat

09

08

07

06

05

februari

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 2827

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

week zon woedinmaa don vrij zat

27

26

25

24

23

22

juni

01

02 03 04 06 07 0805

09 10 11 13 14 1512

16 17 18 20 21 2219

23 24 25 27 28 2926

30

week zon woedinmaa don vrij zat

18

17

16

15

14

april

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

01

52

51

50

49

december

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

44

43

42

41

40

oktober

01 03 04 0502

06 07 08 10 11 1209

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij

48

47

46

45

44

november

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

zat

week zon woedinmaa don vrij zat

22

21

20

19

18

mei

02 03 0401

05 06 07 09 10 1108

12 13 14 16 17 1815

19 20 21 23 24 2522

26 27 28 29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

31

30

29

28

27

juli

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

31

Afvalkalender 2013

week zon woedinmaa don vrij zat

35

34

33

32

31

augustus

01 02 03

04 05 06 08 09 1007

11 12 13 15 16 1714

18 19 20 22 23 2421

25 26 27 29 30 3128

week zon woedinmaa don vrij zat

40

39

38

37

36

september

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

14

13

12

11

10

09

maart

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

31

week zon woedinmaa don vrij zat

05

04

03

02

01

januari

01 03 04 0502

06 10 11 1207 08 09

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij zat

09

08

07

06

05

februari

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 2827

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

week zon woedinmaa don vrij zat

27

26

25

24

23

22

juni

01

02 03 04 06 07 0805

09 10 11 13 14 1512

16 17 18 20 21 2219

23 24 25 27 28 2926

30

week zon woedinmaa don vrij zat

18

17

16

15

14

april

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

01

52

51

50

49

december

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

44

43

42

41

40

oktober

01 03 04 0502

06 07 08 10 11 1209

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij

48

47

46

45

44

november

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

zat

week zon woedinmaa don vrij zat

22

21

20

19

18

mei

02 03 0401

05 06 07 09 10 1108

12 13 14 16 17 1815

19 20 21 23 24 2522

26 27 28 29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

31

30

29

28

27

juli

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

31

INZAMELDAGEN

In 2013 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

BINNENGEBIED In het binnengebied wordt het huisvuil opgehaald op vrijdag. Het 
binnengebied omvat alle straten en woningen die binnen de bebouwde kommen van 
Laarbeek liggen en enkele overloophoekjes en straten.

BUITENGEBIED In het buitengebied wordt het huisvuil opgehaald op woensdag. Het 
buitengebied omvat het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de N279, plus:

 Aarle-Rixtel: Bakelseweg, Oliemolen, Pater Eustachiuslaan, Peeldijk, Kasteelweg,  
 Croylaan, Laag Strijp (vanaf nummer 26), Hoog Strijp en Het Laar.

 Beek en Donk: Willemstraat, Brugstraat, Gemertseweg, Peeldijk, Loopweg, 
 Biezenweg, Broekkantsestraat, Bijenweg, Pater Van der Burgtweg, Kasteellaan, 
 Starreboslaan, Groenewoudseweg, Karstraat, Lage Dijk, De Hei, Herendijk,   
 Heereindsestraat, Auwerstraat, Donkervoortsestraat, Ooievaarsweg, Grensweg en  
 het pand Pater De Leeuwstraat 65.

 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, 
 Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater,   
 Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37),  
 Stekkermortel, Bosven, Meerven (vanaf nummer 25), Knapersven (vanaf nr. 16),  
 Ketelkampweg, Torrenven, Paalberg, Rijtvenweg, Vossenberg, Rooijseweg, 
 Heidedreef, Veghelsedijk, Beukendreef, Sparrendreef, Schaapsdijk, Rietven, 
 Heieindseweg, Grensweg en De Hei.

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 817. Ook kunt u uw melding 24 
uur per dag doorgeven op www.miconline.nl.

INZAMELING CONTAINERS De grijze container wordt ieder week geleegd, in het 
binnengebied op vrijdagen en in het buitengebied op woensdagen. De groene 
container voor gft-afval wordt in het binnengebied in de even weken op vrijdag leeg-
gemaakt. Voor het buitengebied geldt een aanmeldsysteem voor groen afval. Als uw 
gft-container vol is en u vindt dat deze geleegd dient te worden dan belt u gratis met 
de firma SITA telefoon 0800 023 2499. Dit kan tot de woensdag, uiterlijk 16.00 uur, 
voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval regulier wordt ingezameld in onze gemeente.
Belt u mobiel, bel dan 0492 580 000.

Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid afval aanbiedt zijn er containers voor 25, 
140 of 240 liter afval beschikbaar. Het gft-afval wordt apart van het restafval ingeza-
meld, omdat het ook apart wordt verwerkt. Het restafval wordt verbrand en van het 
gft-afval wordt compost gemaakt. Let erop dat de containers vanaf 7.30 uur geleegd 
worden, zorg dus dat ze op tijd buiten staan.

Er is een aantal voorwaarden waaraan het aanbieden van containers moet voldoen:
 de container mag maximaal 75 kilo wegen;
 het afval mag niet te vast worden aangedrukt;
 de deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken;
 de zijde met de handvatten en wielen moet naar de weg gericht zijn;
 per adres worden containers toegewezen die aan dat huisnummer toebehoren. 

 De containers en de milieubox moeten dus blijven staan wanneer u verhuist.

Voor de groene container (gft-afval) komen daar nog bij:
 om problemen met het legen van de container te voorkomen mag er geen gras,  

 bladeren of vochtig materiaal onder in de container worden gestort;
 doordat in gft-afval vaak vocht zit, kan het zijn dat de inhoud aan de container  

 vriest. De container kan dan niet geleegd worden. De mislukte lediging zal wel in  
 rekening worden gebracht. Houd hier dus rekening mee door de container de nacht  
 voor het legen vorstvrij weg te zetten.

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

De Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775, fax 0499 327 409
OPENINGSTIJDEN woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.

  De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang  
 tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de Toegangspas milieu-
 straat. Ieder huishouden in Laarbeek heeft in 2006 een pas ontvangen.

  Bij de milieustraat in Lieshout kunnen de volgende gescheiden stoffen worden  
 aangeboden: grof huisvuil, snoeiafval, puin, koelkasten en ander bruin- en witgoed,  
 luiers, afgewerkte olie (max. 10 liter), klein gevaarlijk afval (KGA), oud ijzer, papier en  
 autobanden. Ook asbest en eterniet mogen aangeboden worden maar dan moet u 
 dat vooraf telefonisch melden bij de milieustraat. U mag dan eenmalig 500 kilo -  
 ongeveer 14 golfplaten - aanbieden, dubbel verpakt in stevig plastic. 

  Er mag maximaal 2 m³ afval per keer worden gestort. Voor het storten van afval is  
 een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag worden  
 ingeleverd. De kosten staan vermeld bij de milieustraat.

 RESTAFVAL

Dit zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die niet gescheiden ingezameld kunnen 
worden. Op de afvalkalender staat wanneer bij u het restafval opgehaald wordt. Het 
restafval biedt u aan in de grijze container. Voor klachten over de inzameling kunt u 
contact opnemen met telefoon 0800 023 0344, of geef digitaal een melding door op 
www.miconline.nl.

PAPIER EN KARTON

Het oud papier wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald in de bebouwde kommen 
van Laarbeek. In Lieshout en Mariahout op woensdag, in Aarle-Rixtel op vrijdag, in 
Beek op donderdag en in Donk op dinsdag. In het buitengebied wordt dit maandelijks 
ingezameld.

                                             Bebouwde kom                    Buiten bebouwde kom
Aarle-Rixtel                          elke vrijdag                           2e vrijdag van de maand
Beek                                     elke donderdag                   1e zaterdag van de maand
Donk                                     elke dinsdag                           1e zaterdag van de maand
Lieshout / Mariahout             elke woensdag                    1e woensdag van de maand

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (Zorgboogcentrum Mariëngaarde in Aarle-Rixtel, Dorpshuis 
Lieshout en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu 
Informatie Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

Vragen of klachten?
Voor het omruilen van containers, het vervangen van kapotte 

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.
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buitengebied omvat het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de N279, plus:

 Aarle-Rixtel: Bakelseweg, Oliemolen, Pater Eustachiuslaan, Peeldijk, Kasteelweg,  
 Croylaan, Laag Strijp (vanaf nummer 26), Hoog Strijp en Het Laar.

 Beek en Donk: Willemstraat, Brugstraat, Gemertseweg, Peeldijk, Loopweg, 
 Biezenweg, Broekkantsestraat, Bijenweg, Pater Van der Burgtweg, Kasteellaan, 
 Starreboslaan, Groenewoudseweg, Karstraat, Lage Dijk, De Hei, Herendijk,   
 Heereindsestraat, Auwerstraat, Donkervoortsestraat, Ooievaarsweg, Grensweg en  
 het pand Pater De Leeuwstraat 65.

 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, 
 Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater,   
 Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37),  
 Stekkermortel, Bosven, Meerven (vanaf nummer 25), Knapersven (vanaf nr. 16),  
 Ketelkampweg, Torrenven, Paalberg, Rijtvenweg, Vossenberg, Rooijseweg, 
 Heidedreef, Veghelsedijk, Beukendreef, Sparrendreef, Schaapsdijk, Rietven, 
 Heieindseweg, Grensweg en De Hei.

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 817. Ook kunt u uw melding 24 
uur per dag doorgeven op www.miconline.nl.

INZAMELING CONTAINERS De grijze container wordt ieder week geleegd, in het 
binnengebied op vrijdagen en in het buitengebied op woensdagen. De groene 
container voor gft-afval wordt in het binnengebied in de even weken op vrijdag leeg-
gemaakt. Voor het buitengebied geldt een aanmeldsysteem voor groen afval. Als uw 
gft-container vol is en u vindt dat deze geleegd dient te worden dan belt u gratis met 
de firma SITA telefoon 0800 023 2499. Dit kan tot de woensdag, uiterlijk 16.00 uur, 
voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval regulier wordt ingezameld in onze gemeente.
Belt u mobiel, bel dan 0492 580 000.

Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid afval aanbiedt zijn er containers voor 25, 
140 of 240 liter afval beschikbaar. Het gft-afval wordt apart van het restafval ingeza-
meld, omdat het ook apart wordt verwerkt. Het restafval wordt verbrand en van het 
gft-afval wordt compost gemaakt. Let erop dat de containers vanaf 7.30 uur geleegd 
worden, zorg dus dat ze op tijd buiten staan.

Er is een aantal voorwaarden waaraan het aanbieden van containers moet voldoen:
 de container mag maximaal 75 kilo wegen;
 het afval mag niet te vast worden aangedrukt;
 de deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken;
 de zijde met de handvatten en wielen moet naar de weg gericht zijn;
 per adres worden containers toegewezen die aan dat huisnummer toebehoren. 

 De containers en de milieubox moeten dus blijven staan wanneer u verhuist.

Voor de groene container (gft-afval) komen daar nog bij:
 om problemen met het legen van de container te voorkomen mag er geen gras,  

 bladeren of vochtig materiaal onder in de container worden gestort;
 doordat in gft-afval vaak vocht zit, kan het zijn dat de inhoud aan de container  

 vriest. De container kan dan niet geleegd worden. De mislukte lediging zal wel in  
 rekening worden gebracht. Houd hier dus rekening mee door de container de nacht  
 voor het legen vorstvrij weg te zetten.

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

De Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775, fax 0499 327 409
OPENINGSTIJDEN woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.

  De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang  
 tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de Toegangspas milieu-
 straat. Ieder huishouden in Laarbeek heeft in 2006 een pas ontvangen.

  Bij de milieustraat in Lieshout kunnen de volgende gescheiden stoffen worden  
 aangeboden: grof huisvuil, snoeiafval, puin, koelkasten en ander bruin- en witgoed,  
 luiers, afgewerkte olie (max. 10 liter), klein gevaarlijk afval (KGA), oud ijzer, papier en  
 autobanden. Ook asbest en eterniet mogen aangeboden worden maar dan moet u 
 dat vooraf telefonisch melden bij de milieustraat. U mag dan eenmalig 500 kilo -  
 ongeveer 14 golfplaten - aanbieden, dubbel verpakt in stevig plastic. 

  Er mag maximaal 2 m³ afval per keer worden gestort. Voor het storten van afval is  
 een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag worden  
 ingeleverd. De kosten staan vermeld bij de milieustraat.

 RESTAFVAL

Dit zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die niet gescheiden ingezameld kunnen 
worden. Op de afvalkalender staat wanneer bij u het restafval opgehaald wordt. Het 
restafval biedt u aan in de grijze container. Voor klachten over de inzameling kunt u 
contact opnemen met telefoon 0800 023 0344, of geef digitaal een melding door op 
www.miconline.nl.

PAPIER EN KARTON

Het oud papier wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald in de bebouwde kommen 
van Laarbeek. In Lieshout en Mariahout op woensdag, in Aarle-Rixtel op vrijdag, in 
Beek op donderdag en in Donk op dinsdag. In het buitengebied wordt dit maandelijks 
ingezameld.

                                             Bebouwde kom                    Buiten bebouwde kom
Aarle-Rixtel                          elke vrijdag                           2e vrijdag van de maand
Beek                                     elke donderdag                   1e zaterdag van de maand
Donk                                     elke dinsdag                           1e zaterdag van de maand
Lieshout / Mariahout             elke woensdag                    1e woensdag van de maand

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (Zorgboogcentrum Mariëngaarde in Aarle-Rixtel, Dorpshuis 
Lieshout en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu 
Informatie Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

Vragen of klachten?
Voor het omruilen van containers, het vervangen van kapotte 

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.

Papier en karton:

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel 
is natuurfotograaf. Hij schoot afgelopen 
jaren prachtige plaatjes in Laarbeek.

De Fuut

“De Fuut is een opvallende verschijning 
in vogelland. Niet alleen vanwege het 
prachtige verenkleed en de jongen met de 
zebrastrepen, maar ook door de prachtige 
baltsrituelen. Op dit moment zijn in de buurt 
van Peterhof in het kanaal nog een paartje 
futen met vier jongen te bewonderen, wat 
redelijk laat in het jaar is. Een deel van de 
Nederlandse Futen trekt in de winter naar 
gebieden in Frankrijk en Zwitserland, maar 
het merendeel blijft echter de hele winter hier. 
Deze fuut had net een fl inke vis te pakken 
die ze zonder moeite naar binnen werken. Ze 
draaien hem altijd zo in de bek dat de kop 
van de vis eerst naar binnen gaat, zodat de 
vinnen niet als weerhaken werken. Het zijn 
zeer behendige duikers die tot 40 meter 
diep kunnen duiken en ongeveer een halve 
minuut onder water kunnen blijven. Als het 
water echt helder is, zwemmen ze ook ooit 
rond met hun hoofd onder water om een 
prooi te zoeken. Als je op dit moment gaat 
kijken bij het stuk kanaal tussen Peterhof en 
de nieuwe sluis 7 kun je ze mooi rond zien 
zwemmen met hun jongen, en regelmatig 
een visje zien verschalken dat ze aan de jonge 
fuutjes geven. Het blijft genieten van de 
natuur in ons Mooie Laarbeek!”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Tussen Peterhof en de nieuwe sluis 7

Een kop uit het Eindhovens Dagblad!  

De raad schrikt pas wakker als bij 
wijze van uitzondering een keer 
pittig gediscussieerd over enkele  
raadsleden van o.a. PNL die in strijd 
met de Wet hebben gehandeld, zo 
suggereert de krant.
Er is niets op tegen om met elkaar 
pittig in de raad in discussie te gaan 
en daarbij  te refereren aan namen 
die in openbare rapporten voor 
eenieder te lezen zijn. De raad is 
immers door kiezers  ge- kozen om 
zaken bij de kop te pakken. Als bij 
alle onderwerpen de neuzen van 
alle raadsleden  dezelfde richting in 
zouden staan hoefde de raad ook 
geen  zes fracties te kennen!  
Inderdaad mis ik bij zeer belangrijke 
aangelegenheden voor Laarbeek 
de pittige discussie. De opval-lend 
makke behandeling van de plannen 
inzake de noordoostcorridor, na 
een monotoon “hoorcollege” door 
gedeputeerde van Heugten, is 
daarvan een voorbeeld. Zelfs toen 
van Heugten glashard beweerde 
dat het met Laarbeek gesloten 
“Bereikbaarheidsakkoord” geen 
akkoord was waaraan je juridisch 
rechten kunt ontlenen, bleef het 
muisstil in de raad. Slechts  de 
VVD reageerde als door een wesp 
gestoken op dit toonbeeld van 
arrogantie van van Heugten!  
De raad van Helmond is in deze casus 
klaar wakker en wijst verbreding van 
de N279 die Dierdonk scheidt van de 
rest van Helmond Oost,  categorisch 
af en eist maar liefst een zeer 
ruime omlegging van die weg rond 
Dierdonk met fikse gevolgen voor 
buurtschap de Heikant in Laarbeek!
Waarom zou de Helmondse raad  de 
weg die er al ligt niet willen verbreden? 
Zou dat iets te maken kunnen 
hebben met de zorg van die raad 
om de leef- en gezondheidskwaliteit 
van haar bewoners van Dierdonk en 
van de ten westen van het huidige 
tracé langs het kanaal gelegen 
woonwijken?
Wat zouden bewoners van Laarbeek 
en vooral van Aarle-Rixtel  en Beekse 
Akkers gelukkig geweest zijn met 
een raad die een soortgelijk ferm 
en voor haar inwoners veel beter 
standpunt had ingeno-men!
Als ik denk aan deze gemiste 
kans dan mis ik de eendrachtige 
opstelling van de raad in deze voor 
Laarbeek zo belangrijke kwestie. De 
raad had alle gelegenheid daartoe 
nu van Heugten een kans voor 
open doel creëerde met zijn stelling 
“dat het met Laarbeek gesloten 
bereikbaarheidsakkoord”  voor hem 
van nul en gene waarde (meer) is!      
 Helmonds eis zorgt, en ik ben ervan 
overtuigd dat die verwezenlijkt 
wordt (of maak ik me nu schuldig 
aan demagogie?),  verlost van een 
hoop overlast. Laarbeek wordt 
ermee opgezadeld, en dat terwijl er 
goede alternatieven zijn!
Misschien had de journalist in het 
Eindhovens Dagblad toch gelijk?

Ton Briels    Fractievoorzitter  van de 
VVD in Laarbeek   

De Zeepkist 

LAARBEEK IN SLAAP 
GESUST DOOR EIGEN 
SUCCES

Informatieavond gemeentelijke 
aanbestedingen

Grote opkomst in Lieshout voor 
Laarbeeks beleid

Laarbeek - De gemeente Laarbeek houdt 
op woensdag 9 oktober 2013 van 19.30 
tot 21.30 uur een informatieavond 
gemeentelijke aanbestedingen. Deze 
avond vindt plaats in zaal Dave van de 
Burgt aan het Heuvelplein in Beek en 
Donk. 

Nieuwe aanbestedingswet
In gesprekken met ondernemers blijkt 
regelmatig dat inkoop en aanbestedingen 
een onderwerp is dat u en de ondernemers 
bezighoudt. De Eerste Kamer heeft een 
nieuwe Aanbestedingswet aangenomen. 
Deze is in werking sinds 1 april 2013. Alle 
overheidsinstanties nemen deze regeling 
in acht wanneer er een aanbesteding 
wordt uitgeschreven. Kortom, genoeg 
nieuws om u en de ondernemers te willen 

bijpraten. Want waar heeft de gemeente 
zich aan te houden, en waar kunt u 
op letten als u mee wilt doen? Bureau 
Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-
Brabant verzorgt de presentaties.

De gemeente nodigt alle ondernemers uit 
de gemeente Laarbeek,  die geïnteresseerd 
zijn in hoe overheidsopdrachten in de 
markt worden gezet, van harte uit. 

Aanmelden
De gemeente krijgt graag een indicatie 
over het aantal belangstellenden. Zij 
verzoeken u daarom vriendelijk om u 
voorafgaand aan de bijeenkomst aan 
te melden. U kunt een mail sturen naar 
Gemeente Laarbeek, Mw. F. Zuna, fata.
zuna@laarbeek.nl. 

Lieshout - Afgelopen dinsdag 
kwamen er maar liefst meer dan 
50 personen meepraten over 
Laarbeeks beleid. Samen met de 
Seniorenraad en het Platform 
Gehandicaptenbeleid Laarbeek 
waren de inwoners in het 
Dorpshuis Lieshout te gast om 
daar van gedachten te wisselen 
over veranderingen in de zorg, 
veiligheid, toegankelijkheid en 
andere belangrijke onderwerpen.

U komt in uw kern toch ook 
meepraten over een Laarbeek, wat 
veilig is, waar zorg is voor elkaar, 
waar voldoende vrijetijdsbesteding 

is en waar de mensen elkaar 
kunnen vinden……? Alleen praten 
op het sportveld, in het café, het 
gemeenschapshuis of op de hoek 
van de straat helpt niet om het 
dorp te verbeteren. Durf je mening 
te geven en mee te denken, 
want een ‘goed’ Laarbeek voor 
senioren en voor mensen met een 
beperking is een ‘goed’ Laarbeek 
voor ons allemaal.

Kom dinsdag 8 oktober om 
13.30 uur naar het Buurthuis van 
Mariahout. 

De Greef Parketvloeren
De specialist in traditioneel parket

OPEN DAG
5 oktober  10.00 - 16.30 uur
Wij beginnen de woonmaand 
met een spectaculaire actie!

Laminaat balterio 6 kleuren nu € 27,95 p/m2
+ gratis ondervloer en het gratis leggen van de vloer!

Lamelparket va € 24,95 p/m2    PVC va € 29,95 p/m2
Traprenovatie hout stunt nu € 875,- geplaatst

Aanbiedingen zijn alleen geldig op de open dag. Tal van andere aanbiedingen!   Nu of nooit!

Marshallstraat 18a  Helmond     06 54684560     www.degreefparketvloeren.nl

Telefoon (0492) 46 87 44

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...Op zoek...
Zorra is een vrolijk en lief Jack Russel 
teefje van 4 jaar oud. Dit actieve 
meisje heeft veel beweging en 
uitdaging nodig. Ze is een ster in het 
apporteren van tennisballetjes, hier 
kan ze geen genoeg van krijgen. 
Zorra heeft al enkele commando’s 
geleerd en voor een lekker 
hondensnoepje voert ze deze graag 
voor je uit. Ze kan buitenshuis goed 
overweg met andere honden, maar 
thuis heeft ze graag alle aandacht 
voor haar alleen.

Aanstaande zaterdag 5 oktober is er een OPEN DAG in onze 
dierenopvang van 11.00 tot 16.00 uur.

Wanneer u geïnteresseerd bent in Zorra kijk dan op onze site 
www.voorstegrootel.nl of bel 0492-381490. 

* Hoera! Flick, het katertje van vorige week, is afgelopen vrijdag al 
verhuisd naar zijn nieuwe baasjes in Lieshout

Naam:        Zorra 
Leeftijd:     4
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26 oktober 21:00 uur
Muziekcentrum ’t Anker, Beek en Donk

Kaartverkoopadressen samenwerkende horeca Beek en Donk 

Voorverkoop: €7,50  |  Deurverkoop: €10,-
Zaal open: 21.00 uur

Stichting Dorpsevenementen
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

5-gangen wild menu met bijpassende wijnenmet uitleg van deskundigen overde gerechten en wijnen
Reserveer nu!

Wild- en Wijnavond

1 NOVEMBER

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  reserveren@brabantsekluis.nl  

Aanvang 18.30 uur
Prijs € 55,-

Voor meer informatie:
www.brabantsekluis.nl/restaurant

BK E930 Adv. Wild en wijn 135x188.indd   1 01-10-13   16:07

Mooi UIT in Laarbeek

Excursie commissie agrarische 
vrouwen naar MS Schippers

Grootse vlooienmarkt in 
Muziekcentrum Het Anker 

Trés Oerlemans houdt expositie in ‘t Oude RaadhuisSpeelgoedbeurs in Mariahout

Laarbeek – De commissie 
agrarische vrouwen van de ZLTO 
gaat op 25 oktober op excursie 
naar MS Schippers in Bladel. 
Na ontvangst met koffie zal er 
een korte uiteenzetting over het 
bedrijf worden gegeven. 

Daarna volgt een lezing over 
‘gezond drinkwater tot in het 
dier’ door Guus Verhaag. Na de 
lunch houdt Nick Paridaans een 

verhaal over ‘Hygiëne een must in 
de veehouderij’. Als afsluiting zal 
de showroom van het bedrijf nog 
bezocht worden. Aan deze excursie 
zijn geen kosten aan verbonden, er 
wordt alleen een bijdrage voor de 
chauffeur gevraagd. Aanmelden 
kan tot 15 oktober bij  Rianne 
Bouw familie.bouw@hetnet.nl of 
Miriam Berkvens marcelberkvens@
gmail.com. Graag dan ook even 
erbij vermelden of je wilt rijden.

Beek en Donk - Harmonie 
Oefening en Uitspanning houdt 
in haar Muziekcentrum Het Anker 
te Beek en Donk een vlooienmarkt 
met meer dan 40 kramen. Deze 
vlooienmarkt wordt gehouden op 
zondag  6 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur.

De entree bedraagt €1,50 per 
persoon (< 12 jaar gratis). De 
opbrengst komt ten goede aan 
de jeugd van Harmonie O&U. 
Kom gezellig even langs, wie 

weet vind je iets voor in de tuin, 
leuke kleding, speelgoed of leuke 
snuisterijen. Er is voor iedereen wel 
wat te vinden. 
 
Muziekcentrum Het Anker is te 
vinden aan de Pater Vogelsstraat 
39 te Beek en Donk.  Er is 
voldoende parkeergelegenheid in 
de directe omgeving (Heuvelplein). 
Voor informatie/boekingen kijk op 
www.oenu.nl, 
www.vandersteenevenementen.nl 
of bel 06 – 81135591. 

Beek en Donk – Trés Oerlemans 
exposeert haar schilderijen in het 
Oude Raadhuis op Heuvelplein 
8 in Beek en Donk. Op zaterdag 
5 oktober wordt om 16.00 uur de 
tentoonstelling geopend.

Het publiek is van harte welkom 
op elke zaterdag en zondag van 
14.00 - 17.00 uur of op afspraak 
(tel. 0492-524194) in het Oude 
Raadhuis. De expositie is te zien 
vanaf 5 oktober en duurt tot en met 
27 oktober 2013. 

Trés schildert met olieverf, acryl en 
aquarel. Haar schilderijen ontstaan in 
haar atelier. Zij werkt laag over laag 
naar een sterke kleurintensiteit. Het 
licht en donker zijn zeer belangrijk 
en brengt een sfeer van verstilling. 
Haar aquarellen schildert zij buiten 
in de openlucht of naar model. 
Ze laat zich door het moment van 

kijken en voelen inspireren.

Zij volgde de volgende 
kunstopleidingen:
1961-1965 Academie voor 
industriële vormgeving Eindhoven 
bij: Jan Gregoor, Henk Brokke, 
Siebeen, Smeets en Kees Bol.
1964 Tekenakte LO, Den Haag.
1979-1982 Kleurenleer bij Herman 
Rademaker.
1990-1991 Kunstgeschiedenis en 
kleurenleer bij Benno Sloots.
Vanaf 1975 werkzaam als beeldend 
kunstenares; vanaf 1977 tot 2005 
werkzaam als docente tekenen en 
schilderen bij kunstencentrum “De 
Wiele” te Geldrop.
Voor meer informatie kan gemaild 
worden naar tres.oerlemans@
online.nl. Ook kan men een kijkje 
nemen op de website 
www.kunstroutelaarbeek.nl 
of www.oudraadhuis.nl. 

Mariahout - Voor de dertigste 
keer wordt er een speelgoedbeurs 
gehouden. Deze vindt dit jaar plaats 
op 9 oktober en wordt wegens 
verbouwingswerkzaamheden
NIET gehouden in het Dorpshuis 
in Lieshout, maar in het 
Buurthuis van Mariahout aan de 
Bernadettestraat 43. 

Dit is een mooie gelegenheid 
om speelgoed te kopen voor 5 
december of eventueel te ruilen 
door zelf speelgoed aan te bieden. 
Voor de oppasoma’s is het ook 
een manier om op een goedkope 
manier aan speelgoed te komen.

U kunt ook speelgoed inleveren 
voor de beurs. Dit kan op 
woensdag 9 oktober tussen 12.00 
en 13.00 uur in het Buurthuis. U 
moet een lijst maken met hetgeen 
u te koop aanbiedt. Geen knuffels 
aanbieden! Artikelen die uit 
meerdere delen bestaan, kunnen 

het beste aan elkaar bevestigd 
worden of in een plastic zak 
verpakt worden.  

Jammer genoeg heeft de 
organisatie moeten constateren, 
dat sommige mensen spullen 
meenemen zonder te betalen.
Let er dus op dat u langs de 
kassa loopt als u iets meeneemt. 
Niet verkocht speelgoed en het 
geld kunnen worden opgehaald 
op 9 oktober tussen 22.00 en 
22.30 uur in het Buurthuis. 
Hierbij wordt 15% van het geld 
van de verkochte spullen aan de 
organisatie afgedragen.

De speelgoedbeurs is geopend van 
18.00 tot 20.00 uur. De entree 
bedraagt €1,00 voor volwassenen. 
Voor inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met Toos 
Goossens (tel:0499-422633), Joes 
Kempe (tel:0499-423063) of Jose 
Berkers (tel: 0499-323259). 

Trés Oerlemans 

Havenweg 2  |  Aarle-Rixtel
0492-384022  |  www.basicflow.nl

Beauty
Massage
Yoga
Bewegingslessen
Verwenarrangementen

Cadeaubonnen/artikelen
Feestdagentip!

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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•	 Een	sfeervolle,	gezellige	locatie	voor	uw	
kerstborrel?

•	 Een	perfecte	locatie	voor	teambuilding	activiteiten
•	 Een	feestlocatie	in	een	sfeervolle	ambiance
•	 Kookworkshops	met	professionele	begeleiding
•	 Catering	op	elke	gewenste	locatie

Dan	bent	u	bij	Kookcentrum	Brabant	aan	
het	juiste	adres!

Kookcentrum	Brabant	heeft	plaats	voor	
groepen	van	15	tot	en	met	80	personen

		
Neem	voor	meer	informatie	vrijblijvend	contact	

met	ons	op.

Bent	u	op	zoek	naar:
 

Prins	Hendrikstraat8,	Beek	en	Donk			T.:	06	46	59	85	95
E.:	info@kookcentrumbrabant.nl			I.:	www.kookcentrumbrabant.nl

Zondag 6 oktober – Hootenanny Jim
25+ middag Live muziek tussen 17.00 en 21.00 uur.

Prinsenbekendmaking met de Foute Vinylshow

Opening seizoen; één zaterdag in de maand live muziek in het café.
Deze unieke zevenkoppige band zal het café op zijn kop zetten met 
vette covers en feestende medleys. Van pop tot rock, van funk tot ska.

Opening seizoen met elke eerste zondag van de maand live muziek in 
het café. Hootenanny is de ruige kant van het muzikale web dat 
multi-muzikant en performer Ad van Meurs, aka The Watchman, om 
zich heen heeft gesponnen. Gruizige blues en rock ’n roll met een 
hard-folky inslag.

Zaterdag 19 oktober – Bag on Wheels

Zaterdag 23 november – Prins bekendmaking

Back to basic; twee ijzersterke vocalen en twee eerlijke 
akoestische gitaren. Rockende classics, gevoelige luisterliedjes en 
swingende meezingers.

Zaterdag 30 november – Dos Paulos

Zondag 6 oktober – Hootenanny Jim

Nodigt u uit voor:

Mooi UIT in Laarbeek

Lieshout wordt weer Raopersgat!
Lieshout - Het nieuwe seizoen 
staat weer voor de deur. C.V. de 
Raopers zijn weer volop bezig met 
de voorbereidingen van allerlei 
activiteiten voor jong en oud. Hou 
hiervoor deze krant in de gaten. 

Binnenkort treed prins John af na 
een fantastisch seizoen achter de 
rug te hebben, waar hij nog lang aan 
terug zal denken. Hij maakt plaats 
voor een nieuwe prins. Samen met 
zijn zelf gekozen adjudant en het 
gekleed gevolg gaat hij ervoor 
zorgen dat ook deze carnaval een 
onvergetelijke gaat worden. Aan 
hen zal het niet liggen, gezien het 
enthousiasme dat ze hebben bij alle 
voorbereidingen.

Als je ook benieuwd bent wie 
dit jaar de scepter gaat zwaaien 
in Raopersgat, kom dan op 16 
november naar café/zaal de 
Koekoek. Vanaf 19.00 uur zal daar 
het jeugdprinsenbal plaatsvinden 
waar een nieuwe groep jeugd 

gaat loten wie er prins, prinses, 
adjudant en hofnar gaan worden. 
Rond 20.30 uur gaat het grote 
prinsenbal van start. We willen je 
alvast een beetje op gang brengen 
en publiceren vanaf nu elke week 
een hint.

De hint van deze week luidt:     
Landelijk bekend.

C.V. de Raopers ziet u graag op 
deze avond om samen met hen de 
nieuwe prins te verwelkomen in 
Raopersgat.

Prinses Vivian, Prins John en zijn adjudant 

Nieuws uit Ganzegat: deel 2
Aarle-Rixtel - Twee november 
nadert met rasse schreden; 
de start van het nieuwe 
carnavalsseizoen voor de stichting 
organisatie carnaval Ganzegat. De 
voorbereidingen zijn in volle gang 
en de schouders worden er weer 
onder gezet om carnaval in de 
nieuwe locatie bij de Vrienden tot 
een succes te maken.

Wie wordt de nieuwe prins van 
Ganzegat 2014?
Op 2 november nemen we op 
het bordes van de Couwenbergh 
afscheid van prins Riny den Uurste 
en prinses Jenny. Zij hebben het 
afgelopen jaar op enthousiaste 
wijze de carnavalskar getrokken. 
In verband met de viering van 
Allerzielen zal de onthulling 
van de nieuwe prins een uurtje 
later plaatsvinden. Rond de klok 
van 20.30 zullen we afscheid 
nemen van prins Riny en prinses 
Jenny, grootvorst Celio en onze 
dansmariekes. Na drie jaar maken 
zij plaats voor een nieuwe club 
dansmariekes. Om 21.11 uur 

zal de nieuwe prins carnaval 
van Ganzegat bekendgemaakt 
worden.

Eerder gaven we al de volgende 
hints: 
1. Hij is een echte Aarle-Rixtelnaar
2. Hij heeft kinderen
3. Je ziet hem bijna overal

Daar voegen we nu de volgende 
hints aan toe:
4. We blijven lachen
5. Wat moet dat moet dan maar.
6. Hij kan wel fietsen

Langzaamaan begint het wellicht 
al duidelijk te worden wie de 
komende tijd de carnavalskar zal 
gaan trekken.

Concert Slagwerkgroep harmonie St. Caecilia
Lieshout - Repeteren en concerteren. 
De slagwerkgroep van harmonie 
St Caecilia uit Lieshout gaat 7 
december op concours in Etten-Leur. 
Ter voorbereiding hieraan worden 
er naast de reguliere repetities 
op de donderdagavond ook 
extra repetities en repeteerdagen 
georganiseerd. 

Zaterdag 5 oktober aanstaande 
is er een repeteerdag welke 
wordt afgesloten met een 

concert in samenwerking met de 
gerenommeerde slagwerkgroep 
uit Heeswijk-Dinter. Tijdens de 
repeteerdag zal naast instructeur 
Peter Bergmans ook externe 
expertise aanwezig zijn.

Tevens zal de heer H. Mennens 
de slagwerkgroep ook begeleiden 
op deze dag. De uit te voeren 
concertwerken op 7 december zijn:
-Dilemma van G. Prince
-Hatirla Anatlya van E. houben

-Methamorphosis of Ayers Rock 
van L. Camp

Deze concertwerken zullen 
ook tijdens het concert van 
aanstaande zaterdag ten gehore 
worden gebracht. Graag nodigen 
we u uit voor dit concert van 
slagwerkgroep St.Caecilia in 
het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg te Beek en Donk. 
Aanvang van het concert is 20.00 
uur en de toegang is gratis. 
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MooiBoerdonk

Boerdonk - Leden van het 
Boerdonks gemengd koor en hun 
partners zijn op uitnodiging van 
reisorganisatie VNB  9 dagen naar 
Lourdes geweest.

Zondag 1 september ’s morgens 
7.00 uur vertrok de bus met 
42 pelgrims, inclusief Pastoor 
Rombauts en Diaken van Bemmel. 
’s Middags werd er een bezoek 
gebracht aan een van de grootste 
Gotische bouwwerken, de 
kathedraal van Amiëns (145meter 
lang en 42meter hoog).

Het eerste logeeradres was in 
Lisieux het klooster van Ermitage 
Sainte Therese. Vandaar uit is de 
groep de tweede dag vertrokken 
naar de enorme Basiliek die ter ere 
van Therese gebouwd is en hebben 
daar de viering verzorgd met 
onze groep voor alle Nederlandse 
pelgrims. Daarna is de groep 
vertrokken naar hun hotel in Niort.

De derde dag zijn de leden van 
het gemengd koor via het mooie 
landschap van Zuid-Frankrijk rond 
13.00 uur in Lourdes aangekomen. 
Na de lunch hadden zij met hun 
reisleider Jos een rondwandeling 
over het Heiligdom. Hier vonden 
alle vieringen plaats in verschillende 
kerken/kapel en aan de grot. Hij 
wist de groep een paar uur lang 
te boeien met zijn verhalen over 

dat heiligdom. Na het diner was 
er voor de groep al weer een 
welkomstviering.

Dag 4 begon voor de pelgrims 
met een internationale H.Mis in 
de ondergrondse Pius X Basiliek 
(200 meter lang/80 meter 
breed en plaats voor 25.000 
pelgrims). ’s Middags was er een 
stadswandeling waar Jos veel 
over Bernadette vertelde waar ze 
gewoond en geleefd heeft. De 
Pastoor en Diaken waren bij de 
boeteviering aanwezig.
‘s Avonds om 21.00 uur waren 
de leden aanwezig bij de 
lichtprocessie, wat ook weer heel 
indrukwekkend was.

Dag 5 zijn de Boerdonkse pelgrims 
naar Bartres geweest, waar 
Bernadette als baby 16 mnd aan 
een voedster was toevertrouwd. 
Daarna nam de hele groep  deel 
aan de viering in de kapel Notre-
Dame, en later namen nog enkele 
pelgrims van de groep deel aan de 
Sacramentsprocessie.

Op dag 6 stond de Nederlandse 
eucharistieviering bij de grot 
op het programma. Deze werd 
voorgegaan door de Bisschop 
van Roermond, onze Pastoor- 
Diaken en met medewerking van 
het Boerdonkse Gemengd Koor. 
Verder heeft Jos ook nog een 

rondleiding gegeven naar de 3 
kerken boven elkaar. De groep 
deed met enkele pelgrims de grote 
kruisweg.De handoplegging  later 
op de dag was natuurlijk weer 
indrukwekkend.

Op dag 7 stond een prachtige 
excursie naar de Pyreneeën 
gepland. Na thuiskomst is er op 
heel indrukwekkende wijze met de 
hele groep afscheid genomen bij 
de grot.

Op dag 8 vertrok de groep naar 
Oradour, waar in 1944 een 
heel dorp werd uitgemoord en 
platgebrand. Daarna reisden ze 
door naar Never voor overnachting.

Op de laatste dag vond de laatste 
viering plaats, in het klooster 
van Never, waar Bernadette 
opgebaard is. Van daar vertrokken 
de leden naar Lage-zwaluwe voor 
het afscheidsdiner. Hier werd Jos 
bedankt voor zijn aandeel in deze 
prachtige pelgrimsreis.

Boerdonkse pelgrims naar Lourdes

Boerdonk - Eind juni werd 
in Boerdonk door een aantal 
vrijwilligers een nieuw evenement 
opgestart in de vorm van een 
echte dorpsquiz onder de naam 
‘Witte Gij Ut?!’ Om vooral te 
benadrukken dat het in de eerste 
plaats ging om de gezelligheid 
werd besloten dat het prijzengeld 
ten goede moest komen aan een 
goed doel. 

Vol enthousiasme deed een groot 
aantal teams mee met de quiz. 
De stress en spanning was enorm 
meetbaar en de opluchting kwam 
pas echt naar voren toen bleek dat 
elk team tijdig haar antwoorden 
had ingeleverd. Het spannende 
wachten op de uitslag kon 
beginnen.

Tijdens een grote feestavond in 
augustus kwam dan eindelijk 
het verlossende woord. Na een 
zenuwslopend 1e uur waren er 
nog 5 teams over en naderde de 
ontknoping. Mede door het op 
de juiste manier inzetten van de 

‘joker’ ging het team van de familie 
Lathouwers er met de eerste prijs 
ter waarde van €150,- vandoor. 
Omdat een vriendin van een van 
de leden van de familie haar zoon 
op jonge leeftijd had verloren, 
was de keuze voor de schenking 
gevallen op Energy4All. 

Het is bijzonder leuk te ervaren dat 
gezelligheid en spanning kunnen 
samengaan met betrokkenheid 
voor een ander.
De overige prijswinnaars waren:
2e plek Eigenwijs, zij wonnen een 
bedrag van €100,- voor Zorg om 
het Dorp
3e plek De Smarties, zij wonnen 
€ 50,- voor het dweilorkest 
‘Tismarwaddegewendbent’

De Zoaiers hadden op de dag zelf al 
een bedrag van €100,- gewonnen 
voor ‘de Vrienden van Ghana’.
De organiserende stichting ‘Vóór 
en door Boerdonk’ heeft inmiddels 
de sponsorbedragen aan de diverse 
goede doelen overgemaakt.

Energy4All krijgt verrassende 
sponsoring van Witte Gij Ut?! 

Boerdonk - Alsof ze er een neus voor hebben. Hers 
en Dwers kondigen na 20 jaar aan te stoppen met 
optreden en wie heeft ze geboekt? Inderdaad, de 
commissie Herfstweekend Boerdonk. 

Tijdens de cabaretavond kun je nog meegenieten 
van hun humor en muziek en ze een laatste 
keer bewonderen. Daarna valt het doek voor dit 
Helmondse trio, welke met name bekend zijn van 
het Keienbijterskletstoernooi. Ze zijn te vinden op 
YouTube en praten Helmonds. Nog meer weten? Kom 
maar naar de cabaretavond op zaterdag 19 oktober in 
Boerdonk.
Tevens treden er de 3 duo’s op: Shanti en Dushi, de Two 
Petjes en Winnie & Vonnie. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij gemeenschapshuis Den Hazenpot in Boerdonk of 
via 0492-465530. Wacht niet te lang want dan is het 
uitverkocht. 

Tijdens de herfstweek zijn er op vrijdagmiddag 
casinospelen en kaarten voor de senioren. In de avond 
is het casinospel voor de jeugd van groep 5 t/m 15 
jaar. Op zaterdagmiddag is er voor de kinderen van 
0 jaar t/m groep 4 knutselen en een optreden van 
poppentheater KRISKRAS. Uiteraard zijn ook kinderen 
van buiten Boerdonk welkom. 

Herfstweekend Boerdonk: laatste keer Hers en Dwers

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

Goed en betaalbaar 

Voor alle merken
onderhoud. 

Rogier van Liempd is sinds 1 april 2012 de 
trotse eigenaar van All Style Tattoo & Piercing 
in Beek en Donk. Inmiddels is Rogier al 12 jaar 
actief in de tattoo en piercing wereld.

Na een uitgebreid marktonderzoek besloot 
Rogier om een eigen zaak te openen in de 
passage aan het Heuvelplein. Rogier: “Ik heb 
hier de zaak neergezet die ik voor ogen heb. Het 
is ruim en toegankelijk voor iedereen. Ik wil het 
‘donkere’ wereldje van tattoo’s in een andere 
daglicht zetten. Ik ga voor kwaliteit, maar ik wil 
ook dat mensen zich fijn en welkom voelen bij 
mij.”

Bij All Style Tattoo & Piercing kun je terecht voor 
iedere tattoo. Groot of klein, in kleur of zwart-
wit, een eigen ontwerp of iets aparts. Kortom, 
alles is mogelijk. Dit geldt ook voor het zetten 
van piercings met uitzondering van de intieme 
 
 
 
 
 
 
 
 

piercings. Rogier: “Wat veel mensen nog niet 
weten is dat je bij mij ook terecht kunt voor het 
prikken van oorbellen. Je hebt een keuze uit 
diverse soorten die hygiënisch en steriel worden 
geplaatst.”

Belangstellenden en nieuwsgierigen kunnen 
bij Rogier vrijblijvend een kijkje komen nemen. 
Rogier: “Van dinsdag tot en met vrijdag is de 
zaak geopend van 13.00 tot 20.00 uur. Op 
zaterdag ben ik open tussen 11.00 en 17.00 
uur.”

Voor meer informatie kun je ook techt op de 
website en de facebookpagina van All Style 
Tattoo & Piercing. Graag tot ziens!

 All Style Tattoo & Piercing
zet ‘tattoowereld’in ander daglicht 

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl
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Willkommen in
AARLE-RIXTEL

4 OKTOBER

5 OKTOBER

WIR SIND SPITZE!

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

VOOR TICKETS EN MEER INFORMATIE:
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

Mooi UIT in Laarbeek

De herfststormachtige taferelen die rond 
de fonkelnieuwe games FIFA 14 en het 
discutabele GTA rondgierden zijn wat 
gaan liggen. Ook het ontdekken van 
het grote speelgoedboek van een der 
grote speelgoedwinkelketens, waarmee 
menig verlanglijstje al vorm gaat krijgen 
aangedikt met de nu alweer verkrijgbare 
kruidnoten, heeft de gemoederen 
alweer bezig gehouden. Dan is het nu 
tijd voor een good old kinderboek.
Ouders, jeugdigen, deponeer 
de controllers, veegtabletten en 
drukmachientjes weg. Werp de 
digitale frustraties van je af. Verwijder 
je van alle app’s en dagboekachtige 
internetpagina’s en blaas het stof van je 
hipste en gaafste boek.

Trek die heerlijke poetsdoeken-broek 
met het kruis hangend op je knieën 
aan, laat je moeder een hete kop 
chocolademelk maken, drop jezelf 
tussen ontelbaar veel huisstofmijtachtige 
kussens op de sofa en open de 
hardcover van de kleurrijke bron waarin 
een avontuur zich ontvouwd wat je 
nog nooit eerder hebt ervaren. Laat je 
verstopte fantasie de vrije loop en waan 
je in een andere wereld. 

Andere mogelijkheid: laat je pa of ma 
het werk doen. De voorbereidingen 
zijn zoals hierboven omschreven, 
maar daag je schepper of schepster uit 
om in boeiende, komische, serieuze 
bewoordingen en gebaren hun 
voorleesskills aan je te tonen. 

Een mooie gelegenheid in deze 
kinderboekenweek waarin het griffels 
en penselen regent. Waarin auteurs en 
illustratoren met samengeknepen billen 
in het rode pluche wachten of ze dan 
eindelijk die bic-pen in kunnen ruilen 
tegen een 24-karaats schrijfmetaal. 
Belangrijker nog, het is dé kans om het 
lezen weer eens echt op te pakken. Je 
begrijpt de wereld om je heen beter, 
je breidt je arsenaal aan woorden uit, 
je bent in staat om zinnen mooier te 
maken. Het inspireert tot nieuwe ideeën, 
het prikkelt je fantasie en het is toch een 
beleving op zich! Dus, hup, zoek één 
van de b’s op (bieb, boekenwinkel of 
boekenkast) en maak maar eens lekker 
wat leesmetertjes. Zijn jullie klaar voor 
deze leesstart? Veel plezier! 

Mees Joost 

Gelukkig hebben we 
de leesboeken nog

Oktoberfest Aarle-Rixtel: bijna uitverkocht!
Aarle-Rixtel – Twee avonden 
volop Duitse Schlagersmuziek, 
bierpullen, een volle tent en héél veel 
gezelligheid. Komend weekend is 
het zo ver: Oktoberfest Aarle-Rixtel. 
Vrijdagavond slaat burgemeester Hans 
Ubachs, samen met Bavaria-directeur 
Noud Swinkels, het eerste vat bier 
aan, waarop het feest vervolgens kan 
losbarsten.

Zaterdagavond: uitverkocht 
Heb je nog geen kaartje? De 
zaterdagavond is helaas helemaal 
uitverkocht. Maar niet getreurd: voor 
vrijdagavond zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar. Deze kunnen niet meer via 
internet besteld worden, maar zijn nog 
verkrijgbaar bij de vaste verkooppunten 
(Bakkerij van Brug - Aarle-Rixtel, Van 
den Heuvel Groente & Fruit – Aarle-
Rixtel, Bloematelier de 4 Seizoenen 
– Beek en Donk en D.I.O. Mark –
Lieshout). Ook kunnen er vrijdagavond, 
mits ze dan niet zijn uitverkocht, om 
19.00 uur aan de kassa nog kaarten 
worden gekocht. 

Aankleding 
Wie de feesttent in Aarle-Rixtel 
komend weekend betreedt, waant zich 
echt in Duitse sferen. Organisator Hein 
van Brug: “We hebben iets heel unieks 
en heel moois. Samen met drukkerij 
Graphic Image zijn we aan de slag 
geweest om de zijkanten van de tent 
en het plafond helemaal aan te kleden 
met een print. Het is ontzettend mooi. 
Je hebt niet eens in de gaten dat je in 
een tent staat.”

Programma
Het Oktoberfest opent op beide dagen 
met het aanslaan van het eerste vat 
bier. Dit wordt dan ook weggegeven 
onder de bezoekers om ze een 
warm welkom te heten. Om de zaal 
vrijdagavond alvast op te warmen 
treden eerst De Klokkendorper op.  
Dit Aarlese blaaskapel kenmerkt zich 
op de gebieden van traditie, sfeer en 
betrokkenheid. In de mooi aangeklede 
tent streven zij ernaar om er samen met 
het publiek een geweldig feest van te 
bouwen. Na De Klokkendorper klimt 
de partyband ‘Wir Sind Spitze!’ het 

podium op. Met hun hilarische acts en 
geweldige Schlagers, Nederlandstalige 
Krakers, Ruige Rocksongs en Après-
Skihits gaat het ‘dak’ er zeker vanaf. 
Nadat ook op zaterdag het eerste vat 
bier is aangeslagen, komen wederom 
De Klokkendorper ten tonele om de zaal 
weer even flink op te warmen met hun 
geweldige mix van muziek. Vervolgens 
maakt de band ‘Woenderbaar’ hun 
intrede. Met een spetterende show vol 
bekende Spitzen Hits zorgen zij voor 
een feest der herkenning. Stilzitten is 
geen optie, maar meedoen wel!  

Dresscode
Kom je naar het Oktoberfest? Kom dan 
vooral in stijl! Hein: “Wat wij om ons 
heen horen, is dat heel veel mensen 
verkleed komen, bijvoorbeeld in 
lederhösen of in Tiroler. Leuk natuurlijk 
om je daarbij aan te sluiten!”

Kaartverkoop
De kaartverkoop is enorm hard gegaan. 
“Dit is een droom die uitkomt. We 
hadden dit niet durven verwachten”, 
aldus een enthousiaste Hein. “We 
hebben er dan ook alles aan gedaan 
om het tot een perfect feest te maken. 
We hopen dat de bezoekers intens 
gaan genieten.”

Jeugdgemeenteraadsverkiezingen 
Laarbeek - Op de scholen in Laarbeek 
wordt op dit moment volop campagne 
gevoerd voor de jeugdgemeenteraads-
verkiezingen. Deze vinden dinsdag 8 
oktober plaats. De uitslag hiervan maakt 
burgemeester Hans Ubachs om 14.00 
uur bekend op Radio Kontakt. 

De volgende dag installeert 
Hans Ubachs de nieuwe 
jeugdgemeenteraad in een speciale 
Jeugdgemeenteraadsvergadering. 

De jeugdgemeenteraad bestaat uit leden 
van de groepen zeven en acht van de 
basisschool. Ieder lid kan twee jaar blijven 
zitten, daarna wordt er plaatsgemaakt 
voor de nieuwe leden. 
De installatie van de nieuwe raad vindt 
woensdag 9 oktober om 14.00 uur plaats 
in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Beek en Donk. Iedereen is hierbij van 
harte welkom.

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

Winnaars kaarten Oktoberfest 
In De MooiLaarbeekKrant van vorige 
week stond een prijsvraag waarbij 
kaarten gewonnen konden worden 
voor het Oktoberfest, dat op 4 en 5 
oktober in Aarle-Rixtel plaatsvindt. 
De vraag luidde: Wat is de naam van 
de enige vrouwelijke muzikant van de 
Klokkendorper?

Bij de redactie kwamen veel inzendingen 
binnen. Het enige juiste antwoord was: 
Diana Meulendijks.  

De volgende personen hebben een 
kaartje voor zaterdagavond 5 oktober 
gewonnen:

Marc Bekkers
Jeanette van de Berg
Annemarie Holzappel
Robbert van Lankveld

De winnaars kunnen het kaartje ophalen 
op het kantoor van MooiLaarbeek, 
Heuvelplein 12 in Beek en Donk. 
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MooiBoerdonk

Boerdonk - Het Kermiskoning-
schieten in Boerdonk vond 
zondag 22 september plaats op 
evenemententerrein ’t Weike bij 
Den Hazenpot. De activiteit werd 
georganiseerd door Stichting 
Algemeen Boerdonks Belang, 
in samenwerking met het koor 
Imagine. 

Na de traditionele vendelgroet 
konden de Boerdonkse schutters, 
onder deskundige begeleiding 
van het Onze Lieve Vrouwe 
en Catharina Gilde uit Erp, 
een poging wagen om de titel 
Kermiskoning 2013 in de wacht 

te slepen. Dit alles onder muzikale 
begeleiding van Boerdonks eigen 
‘Tismarwadegewendbent’. De 
mooie klanken smaakten naar 
meer, maar gelukkig konden de 
overheerlijke pannenkoeken van 
het koor Imagine het hongergevoel 
stillen.

Maar liefst 51 deelnemers 
hadden zich ingeschreven voor 
de prestigieuze titel. Bij het 121e 
schot, gelost door Ellen van der 
Aa, kwam de vogel naar beneden 
dwarrelen. Zij mag het gehele jaar 
de eervolle titel van Kermiskoningin 
Boerdonk 2013 dragen. Het 

prachtige kruisboogspeldje werd 
opgespeld door Gilde Koning 
Gerrit van Dinter. Dit kleinood 
werd beschikbaar gesteld door 
Juwelier Van den Heuvel uit Beek 
en Donk.

Ellen van der Aa Kermiskoningin Boerdonk
Boerdonk - De stichting Cornelius 
van Boerdonk heeft samen met 
de leden van de Liederentafel 
Boerdonk flink gewerkt rondom 
het dierenverblijf en onze 
prachtige Corneliuskapel achter 
gemeenschapshuis Den Hazenpot. 
Dit gebeurde tijdens de burendag 
op zaterdagmiddag 21 september. 

Van de bijdrage van €500,- van 
het Oranjefonds zijn diverse 
gereedschappen aangeschaft. 
Deze zijn door de vele vrijwilligers 
enthousiast ter hand genomen. 
Het weer was prachtig en zorgde 
ervoor dat er heerlijk buiten 
gewerkt kon worden. De leden 
van de Liederentafel brachten 
tijdens het werk een spontane 

zangode zodat het niet alleen 
samenwerken maar ook samen 
zingen is geworden.

In het kader van deze dag 
heeft de Liederentafel een mooi 
nestkastje geschonken aan het 
Corneliuspark, wat een mooi 
plekje heeft gekregen aan de grote 
kastanjeboom.

Succesvolle burendag Boerdonk

Boerdonk - In navolging van Erp1 
vorige week, heeft Boerdonk 1 ook 
de geschiedenisboeken gehaald. 
Afgelopen zondag werd er tegen 
Menos gespeeld in Landhorst. 
Boerdonk won overtuigend met 
0-6.

Menos had al haar wedstrijden 
verloren en wilde daar een einde 
aan maken. Vanaf de eerste minuut 
ging die vlieger niet op. Boerdonk 

was de betere ploeg en had al 
vroeg een penalty moeten krijgen, 
al was dit moeilijk waarneembaar 
voor de scheidsrechter. De kansen 
van Boerdonk deze middag waren 
niet te tellen. Het was Erik v.d. 
Bosch die al snel voor de 0-1 
zorgde uit een prima voorzet van 
Bart van Eert. Mark Opheij, keeper 
van Boerdonk, hoefde slechts 

eenmaal serieus in actie te komen. 
Hij hield een inzet van dichtbij 
prima uit doel.

Sietze Penninx zorgde voor de 
mooiste voetballende treffer van 
de middag. Het goed aanspelen 
van de spits met zijn rug naar de 
goal en een inlopende Sietze, die 
de bal mee kreeg en van dichtbij 
de 0-2 binnen tikte. De meeste 
bijzondere goal was de 0-3, 
een corner van Erik v.d. Bosch 
verdween rechtstreeks in het doel.

In de tweede helft was Menos 
een stuk feller, maar na de 0-4 
van John Sweers verdween het 
geloof. Zeker nadat een speler van 
Menos met twee maal geel van 
het veld werd gestuurd. De 0-5 
ontstond na een handsbal in het 
zestien meter gebied. Boerdonk 

kreeg een penalty welke loeihard 
binnengeschoten werd door Erik 
v.d. Bosch. Na een indrukwekkende 
solo was het wederom Erik v.d. 
Bosch die knap scoorde. Hij zette 
de 0-6 op het bord, wat tevens de 
eindstand was. 

Waar werd er nu geschiedenis 
geschreven denkt u? Voor het eerst 
krijgt een speler (Erik v.d. Bosch) 
het klaar om 4 goals te maken voor 
het vaandelteam van Boerdonk. 
Daarnaast werd er voor de eerste 
keer de ‘0’ gehouden in de 6e 
klasse D en was dit de grootste 
overwinning van trainer Henri 
Maas. Wat het allemaal waard is 
geweest, zien we volgende week 
na de wedstrijd tegen Voetbalclub 
het Oventje. 

RKSV Boerdonk schrijft geschiedenis

Boerdonk - Tijdens de reguliere 
vergadering van stichting Zorg 
om het Dorp van donderdag 19 
september heeft Maria Coolen als 
bestuurslid afscheid genomen.
  
Maria was vanaf de oprichting in 
2002 als bestuurslid betrokken 
binnen Zorg om het Dorp en vooral 
actief bij zorgvraagstukken binnen 
Boerdonk. Daarnaast was Maria zeer 
betrokken bij alle onderwerpen die 
de revue passeerden en in staat om 
daar haar weloverwogen oordeel 
over te geven, kort en bondig en 
met argumenten. Ook fungeerde 
Maria als contactpersoon bij de 
computercursussen in leercentrum 
Den Hazenpot en de succesvolle 
mantelzorgbijeenkomsten. 

Het bestuur sprak zijn dank uit en 
overhandigde een bos bloemen 
voor de ruim 11 jaar waarin Maria 
zich voor de stichting heeft ingezet. 

Inmiddels heeft Marion van Lieshout 
binnen het bestuur de taken van 

Maria overgenomen. Activiteiten 
van Zorg om het Dorp bestaan naast 
het uitlenen van hulpmiddelen, 
de organisatie van het eetpunt, 
spreekuur ouderenadviseur, bloed 
prikpost, mantelzorg avonden, 
bibliotheekpunt, baby weeguurtje, 
uit AED en diverse andere nuttige 
bijeenkomsten. 

Uit alles blijkt dat Zorg om het 
Dorp een meerwaarde is binnen 
Boerdonk.

Afscheid Maria Coolen als 
bestuurslid Zorg om het Dorp 

Boerdonk - Met 72 aanwezige leden 
heeft KVO Boerdonk donderdag 
19 september jl. haar jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden in 
gemeenschapshuis Den Hazenpot. 
Naast de vaste agendapunten 
was er een bestuursverkiezing, 
huldiging van de jubilarissen en 
werd het nieuwe jaarprogramma 
doorgenomen.

Dit jaar waren er maar liefst 4 
jubilarissen. Maria Kanters is 25 jaar 
lid van de KVO. Maria Brugmans, 
Maria Oppers en An Huibers zijn 
maar liefst 60 jaar lid. Reden om hen 
naast de huldiging, te benoemen tot 
erelid. Alle dames is een blijvende 
herinnering aangeboden.

Aftredend en niet herkiesbaar was 
voorzitter Toos v.d. Wetering. Toos 

heeft na de vaste bestuursperiode 
van 12 jaar, nog 2 jaar dispensatie 
gekregen om het 75-jarig jubileum 
van KVO Boerdonk in 2012 nog 
mee te organiseren. Toos werd 
bedankt voor haar grote inzet 
tijdens al haar jaren in het bestuur, 
waarvan de laatste 5 als voorzitter. 
Als dank werd haar een cadeaubon 
en 14 rode rozen, voor ieder jaar 
één, aangeboden.

Heel even zat KVO Boerdonk zonder 
voorzitter. Rosina Oppers werd door 
het bestuur voorgedragen en daar 
moest door de leden voor gestemd 
worden. Met alle steun van de 
leden kan Rosina aan de slag. Door 
het vertrek van Toos kwam er een 
plaats vrij in het bestuur. Marie-Jose 
Donkers kreeg ook alle stemmen, 
waardoor het bestuur weer met 

een volledige bezetting verder kan 
gaan. 

Zeker in deze tijd zijn we trots op 
onze vereniging, niet alleen doordat 
we voltallig zijn, maar ook omdat de 
gemiddelde leeftijd van het bestuur 
ruim onder de 50 jaar is! We hopen 
dan ook al onze 118 leden vaak 
terug te zien bij de activiteiten. 

Bent u ook geïnteresseerd, kijk 
dan op de site www.kvo.nu bij 
afdeling Boerdonk. Kom gerust 
eens kijken bij het volksdansen 
op maandagavond of bij Zumba 
dansen op dinsdagavond in de 
gymzaal van Den Hazenpot. U bent 
van harte welkom.

Voor eventuele vragen kunt u 
contact opnemen met Rosina 
Oppers Tel: 0413 – 211677. Verder 
wil de KVO alle leden een gezellig 
en ontspannen verenigingsjaar 
toewensen.

Jaarvergadering KVO Boerdonk De aftredende voorzitter Toos van de Wetering 
en nieuwe voorzitter Rosina Oppers

De jubilarissen. Vlnr. Maria Oppers, An Huibers, Maria Brugmans en Maria Kanters

       Loonbedrijf   G.      anters

Tel. 0413-209709
06-22773371

Méér dan loonwerk alleen 
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Mooi Jong in het Vak

Hondentrimsalon 
‘Dog Treatment Shop’
Aarle-Rixtel - Iedere hond heeft 
vachtverzorging nodig. Het is 
een onderdeel van de dagelijks 
verzorging. Bij gediplomeerd 
hondentrimster Roxane 
Roestenburg zijn onze trouwe 
viervoeters aan het juiste adres. 
Roxane is de trotse eigenaresse van 
hondentrimsalon ‘Dog Treatment 
Shop’ en aangesloten bij ABHB 
(Algemene Belangenvereniging 
voor het HondentoiletteerBedrijf).

Daar werkt ze met veel liefde en 
plezier aan de vachtverzorging 
van uw hond. Bij een goede 
trimsalon wordt meer gedaan dan 
alleen knippen en scheren. Welke 
trimbehandeling er gegeven wordt, 
hangt natuurlijk af van de vacht 
van de hond. Zowel grote als 
kleine honden zijn welkom bij Dog 
Treatment Shop voor een volledige 
trimbehandeling. Een behandeling 
kan bestaan uit: scheren – knippen 
– uitdunnen – plukken – strippen 
- ontwollen – wassen – kammen – 
en/of borstelen. Hierbij hoort ook 
het schoonmaken van de oren, 
knippen van de nagels, verzorgen 
van de voeten, verwijderen van 
eventuele teken en controleren van 

het gebit en de anaalklieren. De 
trimbeurt wordt afgesloten met een 
algemene inspectie van de huid, de 
vacht en conditie. 

“In mijn trimsalon staat het belang 
van de hond voorop”, zegt Roxane 
Roestenburg. “Voor het trimmen 
neem ik alle tijd. Het is immers 
belangrijk dat uw hond zich 
prettig voelt en uiteindelijk goed 
verzorgd naar huis gaat. Ook geef 
ik graag advies aan het baasje, kom 
daarvoor gerust even langs.’’ 

De trimsalon is gevestigd aan 
Dorpsstraat 94 in Aarle-Rixtel, 
telefoon  06-30130175 

* Parketvloeren * Planken vloeren * Laminaat 
* Schuren en kleuren van bestaande vloeren * PVC vloeren 

* Schaderapporten
 

Haverkamp 1, Beek en Donk  -  (0492) 46 88 72  -  06-53648085
 

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Mariahout - Op vrijdag 20 september 
vierde het oMase-Koor Mariahout 
het 25-jarig bestaan. Het koor was 
bij de oprichting, in 1988, een van 
de activiteiten van de Katholieke 
Vrouwen Organisatie Mariahout. 

Inmiddels is het koor samen met 
de vrouwenvereniging van naam 
veranderd en heten nu geen KVO-
koor meer, maar oMase-koor. Vier 
dames, Lena Bekkers, Annie Berkvens, 
Mien Poels en Cristien Verschuren, 
zijn vanaf het begin lid van het koor 
geweest. Zij ontvingen voor hun 
jubileum een zilveren speld met 
muzieksleutel. 

Na een drukke sfeervolle gebedsviering 
werd de avond voortgezet met een 
muzikaal optreden van Carolien 
van der Hulst. Met haar bijzondere 

muziektalent kreeg zij heel de zaal aan 
het zingen. Het was een mooie dag 
waar het oMase-Koor met voldoening 
op terugkijkt.

oMase-koor Mariahout viert 25-jarig bestaan

KBO houdt informatiemiddag over maag- en darmklachten 

Laarbeek - De Stichting AED Alert 
Laarbeek beheert een netwerk van 35 
AED’s in de gemeente Laarbeek met 
meer dan 400 opgeleide vrijwilligers, 
die 24 uur per dag, 7 dagen per week, 
klaarstaan om mensen met een acute 
hartstilstand sneller en effectiever te 
kunnen helpen. Dit doen zij door het 
toepassen van reanimatie in combinatie 
met het gebruik van een AED. 

De stichting leidt vrijwillige hulpverleners 
op in de basisreanimatie en het gebruik 
van de AED. De stichting wil graag zoveel 
mogelijk vrijwilligers werven om in geval 

van noodzaak de gewenste hulpverlening 
te kunnen bieden.

De stichting heeft nog plaatsen over voor 
de basiscursussen. Het betreft een cursus, 
verdeeld over twee avonden, waarin u 
wordt opgeleid om te kunnen reanimeren 
en waarin u leert hoe een AED-apparaat 
bediend moet worden. U wordt opgeleid 
volgens de geldende richtlijnen van de 
Nederlandse Reanimatie Raad.
 
Direct na afloop van de cursus krijgt u 
een certificaat en kunt u worden ingezet 
als hulpverlener. U kunt deelnemen aan 

de cursus voor 10 euro.
De cursus vindt plaats in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 
te Beek en Donk, op dinsdag 22 oktober 
en woensdag 23 oktober, aanvang 18.30 
uur en eindigt maximaal om 22.30 uur. 
Op dinsdag 15 oktober en dinsdag 22 
oktober vindt de cursus plaats in het 
Dorpshuis in Lieshout van 19.00 uur tot 
21.00 uur. 
 
Aanmelden of nadere informatie kan via 
het email adres: info@aedalertlaarbeek.
nl, onder vermelding van uw naam, adres 
en telefoonnummer. 

AED Vrijwilliger worden?

Lieshout - Zaterdag 28 september 
bracht het Sint Servatius Gilde 
uit Lieshout een vendelhulde bij 
beschermheer Loek Swinkels.

Dit doet het Gilde ieder jaar bij 
gelegenheid van de verjaardag van 
Loek, die een vervelend jaar achter 
de rug heeft, vanwege ziekte. Loek 
is en blijft opgewekt en houdt er 
de moed in. Hij sprak opbeurende 
woorden tegen koningin Erna die 
ook sukkelt met haar gezondheid. 
Hij vond het fijn dat zij ook van 

de partij was. Volgens de dokter 
moest Loek op tijd aan zijn natje en 
droogje denken. Daarom nodigde 
hij het Gilde uit om zijn voorbeeld te 
volgen en zo hief elke Gildebroeder 
en verdere aanwezigen samen met 
Loek het glas en brachten een toast 
uit op het komende jaar.

“Volgend jaar word ik 75 jaar en 
ik nodig je nu vast uit om dan ook 
weer met mij het glas te heffen”, 
aldus Loek. Het was weer een fijne 
avond.

Sint Servatius Gilde Lieshout brengt 
vendelhulde aan beschermheer

Loek en zijn vrouw Christien samen met 
de koning en koningin Ad en Erna Donkers

Vlnr. Frans Biemans, Piet Aarts, Jan Hendriks, Wim van Dijk, Arian de Groot, Ria van der Zanden en 
Theodoor Biemans. (Hans Vereijken, Peter Verschuuren en Toon Brouwers ontbreken)

“Tijdens de komende raadsvergadering 
van 24 oktober zal Jan Hendriks als 
nieuw PNL raadslid beëdigd worden. 

Mooi voor PNL en Aarle-Rixtel dat de 
lege stoel ingenomen wordt door ook 
een Aarlese: een Wim-Win situatie.”

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

Gevestigd in: 
Tuincentrum de Biezen

Openingstijden:
Maandag:      Gesloten
Dinsdag  t/m donderdag: 
       10.30-17.00 uur
Vrijdag:        10.30-19.30 uur
Zaterdag:     10.30-16.00 uur 
Zondag vanaf 13 okt: 
       12.00-16.30 uur

Lieshout - Op donderdag 10 
oktober houdt de Werkgroep 
Gezondheidsvoorlichting van het Wit-
Gele Kruis samen met KBO Lieshout en 
ViERBINDEN een themamiddag voor 
de KBO Lieshout met als onderwerp : 
maag- en darmklachten.
Dokter B. Haarhuis, MDL-arts Bernhoven 
Ziekenhuis verzorgt deze middag.
 

Hij vertelt over mogelijke maag- en 
darmklachten, spijsverterings-problemen, 
verstopping, slechte stoelgang, diarree, 
poliepen, maagklachten en brandend 
maagzuur. Kortom: alledaagse klachten 
over mogelijke aandoeningen. Wat 
kun je doen om bepaalde problemen 
te voorkomen? Wanneer moet 
je ermee naar een dokter? Welke 
darmziekten zijn er? Hij zal ook 

informatie geven over darmkanker en 
over het bevolkingsonderzoek naar 
dikkedarmkanker. Hoe en wat kan er 
behandeld worden, enz.

In verband met de verbouwing van 
het Dorpshuis vindt de middag plaats 
in Zaal De Koekoek van 14.00 – 16.30 
uur. Toegang is gratis. Aanmelden is niet 
nodig.

Advertorial
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Bezorger
van de maand

De bezorger ontvangt een waardebon t.w.v. 
€10,-. Af te halen bij:

Naam
uit Woonplaats
Wijk: Wijk

Papenhoef 21 | Lieshout
T: 0499-425360 | www.triafietsen.nl

Jill Vulders
uit Beek en Donk

Donderdag 10 oktober van 18:00 tot 23:00 

 

 

Passie voor wonen 

Veel verschillende stands 
Leuke acties en kortingen 

Gratis 
entree 

Voor meer info kijk op facebook.

Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00    www.anteak.nl

Top Gardens: hét hoveniersbedrijf voor iedere tuin 
Beek en Donk – Wie kent hovenier 
Arian de Groot niet? De eigenaar 
van Top Gardens heeft in het 
zesjarig bestaan van zijn bedrijf 
al veel Laarbeekse tuinen onder 
handen genomen. Heeft uw tuin 
een onderhoudsbeurt nodig? Of zou 
u graag een compleet nieuwe tuin 
willen? Dan bent u bij Top Gardens 
aan het juiste adres. 

Voor ieder wat wils
Eerlijk en recht door zee, dat is Arian 
de Groot. “Ik wil mensen niet voor de 
gek houden. Ik laat ze zien wat ik ze 
kan bieden. Voor iedere portemonnee 
kunnen wij iets realiseren. Ook met 
weinig budget kan je iets heel moois 
creëren”, vertelt de doorgewinterde 
hovenier. 

Passie voor zijn vak
Arians loopbaan begon al toen hij 
bij zijn oom als hovenier werkte. 
Daarna haalde de ondernemer 
zijn hoveniersdiploma en ging wat 
karweien. “Dit liep een beetje uit 
de hand”, vertelt Arian. Waarop hij 
vervolgt: “Ik kreeg zoveel karweien 
dat ik mezelf in moest gaan schrijven 
bij de Kamer van Koophandel. En zo 
kwam van het een het ander.”

Breed inzetbaar
Top Gardens is in zijn zesjarig bestaan 
steeds verder uitgebreid. Inmiddels 
huisvest Arian zich op De Bemmer, 

waar hij een mooi bedrijfspand tot zijn 
beschikking heeft. “Ik heb ook alle 
materialen zelf, waardoor ik heel breed 
inzetbaar ben.” Arian staat bekend om 
zijn flexibiliteit en laagdrempeligheid. 
“Ik ben graag onder de mensen en 
voer die laagdrempeligheid ook graag 
door in mijn bedrijf”, vertelt Arian, 
die ook raadslid is in de gemeente 
Laarbeek en zich daarnaast veel 
inzet voor carnavalsvereniging De 
Teugelders van Ganzendonck. 

Winterklaar
Nu de winter in aantocht is, houdt 
Top Gardens zich veel bezig met het 

winterklaar maken van de tuin. “Begin 
november maken we de meeste 
tuinen winterklaar. Daarbij ruimen we 
ook alles op. Aan deze tuinen hoeft 
dan tot aan het voorjaar niets meer te 
gebeuren.”

Interesse
Wie interesse heeft in Arians diensten, 
kan vrijblijvend een gesprek met hem 
aanvragen. “Ik kom dan langs bij de 
geïnteresseerde(n). We kijken samen 
naar wat de wensen zijn. Daarbij denk 
ik graag mee met de klant. Ik wil het 
contact met mensen makkelijk en 
open houden en ze een passend advies 
bieden. En qua budget? Eigenlijk 
komen we daar altijd wel uit.”

Arian de Groot   Korenmijt 19 B   Beek en Donk

Laarbeek - De maatschappelijke 
stage is weer van start gegaan. 
Alle leerlingen van de middelbare 
scholen krijgen door middel van 
de maatschappelijke stage de 
kans om kennis te maken met het 
vrijwilligerswerk in Laarbeek. 

Vrijwilligerswerk ViERBINDEN 
had daarom als voorbereiding 
op de maatschappelijke stage op 
donderdag 26 september samen 
met het Commanderij College een 
ouderavond met stagemarkt voor 
de leerlingen georganiseerd. Voor 
de start van het schooljaar heeft het 
Vrijwilligerswerk ViERBINDEN de 
Laarbeekse vrijwilligersorganisaties 
aangeschreven of zij 
maatschappelijke stageplekken in 
hun organisatie kunnen bieden. De 
organisaties die maatschappelijke 
stageplekken hadden aangemeld, 
waren uitgenodigd om zich te 

presenteren tijdens de stagemarkt. 

De stagemarkt was een informele 
manier om kennis te maken met 
elkaar. Vrijwilligersorganisaties 
konden op deze avond bekendheid 
geven aan hun organisatie 
en hun maatschappelijke 
stagemogelijkheden presenteren, in 
contact komen met de leerlingen 
en hun ouders en hen enthousiast 
maken voor een stage bij hun 
organisatie. Jongeren zijn immers de 
toekomst, ook als vrijwilligers voor 
organisaties. 

De 140 aanwezige leerlingen en 
ouders waren erg enthousiast, dit 
biedt goede perspectieven voor de 
stages die zij gaan lopen. De leerlingen 
zijn goed gemotiveerd en hebben 
zin om aan de slag te gaan. De 12 
aanwezige organisaties, waaronder 
het Openluchttheater Mariahout, 

IVN Laarbeek, Roefelcomité 
Laarbeek en Kindervakantieweek 
Hiep-Hoi, hebben tijdens deze markt 
al enkele leerlingen bereid weten te 
vinden om bij hen de 30 uur stage te 
volbrengen. 

Heeft uw organisatie nog 
stageplekken of vragen over de 
maatschappelijke stage dan kunt 
u altijd contact opnemen via 
e-mailadres: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl of 
telefonisch contact opnemen via 
telefoonnummer 0492-328807.

Laarbeek - ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek is voor 
bibliotheek de Lage Beemden op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
voor de nieuwe locatie in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. De bibliotheek is geopend 
wanneer het Ontmoetingscentrum 
geopend is. 

Een gedeelte daarvan zal onbemand 
zijn. Tijdens deze uren zoekt 
ViERBINDEN vrijwilligers die in de 
ochtend en in de avond een uurtje 
tot anderhalf uur zorg willen dragen 
voor het opruimen van de boeken 
die tijdens de onbemande uren 
retour komen.

Voor ‘Plan Nederland’ komt 
ViERBINDEN graag in contact 
met vrijwilligers die scholen 
willen werven voor de landelijke 
scholierenactie ‘Schaatsen en 
Zwemmen voor Water’. Plan is 
een internationale kindgerichte 

ontwikkelingsorganisatie en 
organiseert van 11 tot 22 november 
2013 de dertiende editie van 
dit landelijke evenement. Een 
sportieve en educatieve actie 
waarbij tienduizenden leerlingen 
van honderden Nederlandse 
basisscholen de ijsbaan op gaan of 
het zwembad in. 

Voor meer informatie over 
vrijwilligersvacatures, graag contact 
opnemen met: ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek, 
Otterweg 27, 5741 BC Beek en 
Donk. Telefoon: 0492-328 807 
of mailen naar: vrijwilligerswerk@
vierbinden.nl.  
De vacatures zijn ook te bekijken op 
onze website: www.vierbinden.nl of 
te vinden in de vacaturemappen van 
de dorpsservicepunten.

Enthousiaste leerlingen tijdens Stagemarkt 
Commanderij College Laarbeek

Vrijwilligers gezocht
Laarbeek - De Stichting Bedrijven-
Belangen wijdde in 2012 een 
ondernemerscafé aan het nut en 
de inzetbaarheid van Brainport 
Development. De bezoekers waren 
enthousiast: men zag het nut 
van innovatie. Om te voorkomen 
dat het volgen en toepassen van 
technologische ontwikkelingen 
beperkt blijft tot gedachtewisselingen, 
besloot het SBB-bestuur een concreter 
vervolg te organiseren.

Daarbij zijn zowel SBB-leden als niet-
lidondernemers welkom. Deze avond 
vindt plaats op 10 oktober vanaf 
20:00 uur in Conferentiecentrum De 
Couwenbergh te Aarle-Rixtel.

Verschillende sprekers delen hun 
ervaringen met u en hun zicht op de 
huidige ontwikkelingen. 
Ze staan stil bij mogelijkheden en 
instrumenten.
1. Rob Goumans, DGA van Kusters 
Goumans, 
leidt zijn bedrijf op een aanstekelijk 
innoverende manier.
2. Robert Vissers, auteur van ‘Ik 
print 3D’ laat u zien hoe dichtbij de 
toekomst is.
3. Monique Allers, beleidsmede-
werkster van Syntens, wijst op 
nieuwe verbindingen om effectief te 
innoveren.
4. Richard Kerste, account manager bij 
de Kamer van Koophandel, 

leidt het gesprek in goede banen. Na 
de inleidingen betrekt hij de zaal in het 
gesprek. 

En daarna is er ruimschoots tijd om te 
netwerken.

Stichting BedrijvenBelangen verwacht 
een grote opkomst. Niet alleen SBB-
leden, maar het gehele Laarbeekse 
bedrijfsleven is immers welkom. 
De avond is vrij toegankelijk voor 
ondernemers, maar aanmelden is wel 
vereist.
Dat kan online via de site www.
sbblaarbeek.nl maar ook door een 
mailtje te sturen naar 
secretariaat@sbblaarbeek.nl.

Aarle-Rixtel - Het is de Zorgboog, 
in samenwerking met ViERBINDEN, 
gelukt om de regionaal bekende 
‘Aarlese-Revue’ te strikken 
voor een geweldig optreden in 

de ontmoetingsruimte van het 
appartementencomplex Zonnetij.

Dit vindt plaats op woensdagavond 
9 oktober aan de Heindertweg 87 in 

Aarle–Rixtel. De avond begint om 
19.30 uur. De zaal is open vanaf 18.30 
uur.  De entree is €5,00. Dit is inclusief 
een kop koffie en 2 consumpties. 
Iedereen is van harte welkom.

Innoverend ondernemen in Laarbeek

Eerste amusementsavond in ontmoetingsruimte Zonnetij 

Advertorial
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WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12:00u naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl  onder vermelding van 

“Sportshop Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 12, Beek en Donk.

Marianne Vos won dit weekend haar 3e wereldtitel op de weg.

Hoeveel wereldtitels heeft zij inmiddels verzameld 
bij het veldrijden?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Ad Vlamings
Antwoord vorige editie: 10-2-2000, goals van Van Bommel 
en 3 keer Van Nistelrooy

Cadeaubon kan tot 9 oktober worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraagjeu de boules Feestelijke dag voor 
jeu de boules-club ‘Du Tie Ut’ 

Aarle-Rixtel – Midden in de bossen 
achter Landgoed d’n Heikant vond 
zaterdag een feestelijke dag plaats 
voor de leden van jeu de boules-club 
‘Du Tie Ut’. In een rustige omgeving, 
midden in de natuur en overgoten 
door een warm nazomerzonnetje 
vierden de leden het tienjarig bestaan 
van de vereniging. Daarnaast werd 
voorzitter Cor van den Berk benoemd 
tot erelid. 

Zo’n twee keer per jaar verlaten de 
leden hun trouwe jeu-de-boules-stek 
op het Heuvelplein om te ‘boulen’ 
in de bossen. Deze keer is het extra 
speciaal: de vereniging bestaat 10 jaar.  
Jaren geleden, op het allereerste begin, 
vond het spelletje voor het eerst plaats 
op het gras, ook bij het Heuvelplein. 
Later kwam daar een baan bij, en 
nu, tien jaar later, zijn er zelfs tien 
jeu-de-boules-banen, waaronder een 
baan voor invaliden. Ook staat er 
inmiddels een toiletvoorziening en is 
er opbergruimte voor de vereniging. 

Eén van de bestuursleden, Wim van 
de Vossenberg, vertelt: “Inmiddels 
hebben we 34 leden. De vereniging 
noemden we destijds ‘Du Tie Ut’. Dit 
riepen we altijd als we aan het ‘boulen’ 
waren. De club bestaat uit een heel 
leuke, gezellige groep personen.” Dat 
de vereniging is geworden tot hoe 
het nu is, is volgens Wim grotendeels 
te danken aan Cor van den Berk, 
de voorzitter. “Hij heeft een grote 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
van onze jeu-de-boules-club. Wij 
wilden hem bedanken voor al zijn inzet 
en benoemden hem daarom vandaag 
als erelid.” Voor Cor kwam het als een 

echte verrassing. “Ik vind het erg leuk 
dat ze dit voor mij gedaan hebben”, 
vertelt hij. 
 
Voor zijn benoeming tot erelid kreeg 
Cor een heel speciaal cadeau van de 
leden. “Eén van onze leden is onlangs 
overleden. Net daarvoor maakte hij 
een beeldhouwwerk, speciaal voor 
Cor. Het is een gouden beeld van 
een man met een hamer, vanwege 
Cors voorzitterschap, een schop in 
de ene hand, omdat Cor altijd de 
baan daarmee in orde maakt en in de 
andere hand een jeu-de-boules-bal”, 
vertelt Wim. Waarop Cor antwoordt: 
“Het is echt een heel speciaal cadeau. 
Ik ben hier ontzettend blij mee.”

Bij zijn benoeming tot erelid wil Cor 
één iemand in het bijzonder bedanken. 
En dat is ‘de moeder van de jeu-de-
boules-club’, ofwel Jo van den Berk, 
Cors vrouw. “Mijn vrouw doet ook 
ontzettend veel voor deze vereniging. 

Ik ben daar heel trots op en haar daar 
ook heel dankbaar voor.”

De leden van jeu de boules-vereniging ‘Du Tie Ut’

Erelid Cor van den Berk

voetbal DVG 1 -Mariahout 1: 1-3
Mariahout - De ploeg uit Liempde 
en de ploeg uit Mariahout hebben 
vorige week allebei geen punten 
gehaald, dus beide ploegen kwamen 
gedreven het veld op.

DVG was het die de eerste kans 
kreeg om het openingsdoelpunt te 
maken, een afstandsschot wat net 
naast het doel van Mariahout ging. 
De scheidsrechter wilde het spel kort 
houden en stuurde na tien minuten 
voetballen de trainer van DVG achter 
de boarding wegens commentaar 
op de leiding. De toon was gezet: 
De scheidsrechter wenste geen 
commentaar.

In de 15e minuut was het Serge van 
Hout die een goede kans kreeg na 
een vrije trap van Martijn van der 
Linden. Helaas wist Serge van Hout 

geen doel te treffen. Geert van 
Doorn  was degene die als eerste het 
doel van DVG wist te vinden. Via 
een afstandsschot zette hij de stand 
op 0-1. In de 24e minuut kwam de 
bal in de kluts voor de ogen van 
doelman Eeuwijk. Hij wist de bal vast 
te pakken, voor of achter de doellijn, 
de scheidsrechter ging snel door met 
de spelhervatting en besliste, dus 
geen doelpunt.

Niet veel later was het Mariahout 
dat snel de 0-2 op het scorebord kon 
zetten. Een snelle actie van Roy van 
den Broek gaf Luuk Leenders de kans 
om de bal in het doel te schieten. 
DVG was nog dicht bij een doelpunt 
maar de bal raakte de paal.

Na de rust speelde het voetbal zich 
vooral af op het middenveld. Er werd 
vaak gefloten door de scheidsrechter 
en er werden veel gele kaarten 
uitgedeeld. Mariahout kreeg in de 
78e minuut een goede kans. Martijn 
van der Linden gaf een diepe bal aan 
Luuk Leenders, maar keeper Eeuwijk 
stond op de goede plek.

Na een corner van Sander Scheepers, 
in de 79e minuut, was het Joost 
de Beer die de bal vrij in doel kon 
koppen. Hij gooide de wedstrijd in 
het slot. DVG kon via een vrije trap 
nog wel iets terug doen, Martijn 
Caarls zette de eindstand op 1-3. 

De selectie van VV Mariahout met sponsoren Harold 
Vereijken gereedschappen en Auto Corsten

Doelpuntenfestijn bij 
Liessel-ASV’33:  5-6
Aarle-Rixtel - De uitslag doet 
vermoeden dat het om een 
handbalwedstrijd gaat, maar 
het gaat hier toch echt over 
een voetbalwedstrijd. ASV’33 
had de punten hard nodig om 
aansluiting te blijven houden. Na 
drie wedstrijden niet één wedstrijd 
tot een winstpartij te gebracht te 
hebben, kan men spreken van een 
niet al te beste start van het nieuwe 
seizoen. 

De mannen van Twan Wijnen wisten 
daarom wat hen te doen stond. 
Liessel was na drie wedstrijden nog 
steeds ongeslagen dus de te kloppen 
partij.  ASV’33 begon de wedstrijd 
fel en met goed voetbal.  ASV’33 
was vanaf de eerste minuut zeer 
gevaarlijk. In de 9e minuut was 
het Thijs van Uden die op rechts 
aangespeeld werd. Hij zette de 
bal vanaf de achterlijn knap voor 
op Thomas Fritsen, die van dit 
buitenkansje heel goed gebruik wist 
te maken. En zo stond de 0-1 op 
het scorebord. Niet veel later kwam 
Liessel echter al op gelijke hoogte, 
Koen Bots van Liessel werkte van 
heel dichtbij de bal over de doellijn 
1-1.

ASV’33 bleef goed druk zetten op 
het doel van Liessel en in de 21e 
minuut kon een Liessel verdediger 
niets anders doen dan Nick Hendriks 
binnen de beruchte lijnen te vloeren. 
Rene de Vries voltrok het vonnis 
en ASV’33 stond weer op een 1-2 
voorsprong. Niet veel later een prima 
afstandschot van dezelfde Rene de 
Vries dat jammer genoeg niet verder 
kwam dan de lat van het Liesselse 
doel. Toch kwam ASV’33 al weer 
vrij snel op een 1-3 voorsprong, 
wederom was het Thijs van Uden die 
heel goed doorkwam over rechts en 
nu Nick Hendriks in de gelegenheid 
bracht om te scoren. En nog was de 
koek niet op voor de rood-witten, 
nog voor rust bracht jongeling 
Mark Smits met een schitterend 
afstandsschot  ASV’33 op een 1-4 
voorsprong.

Direkt na de thee eenzelfde 
spelbeeld. Het was wederom Rene 
de Vries die in de 46e minuut ASV’33 
op een 1-5 en tevens een riante 
voorsprong bracht. De wedstrijd 
was gespeeld zou je zeggen, maar 
niets was minder waar. In de 47e 
minuut kwam Kai Vervoort van 
ASV’33, in de rust ingevallen voor 
de geblesseerde Mark Smits, op de 

doellijn voor het eerst in aanraking 
met de bal. Helaas voor hem kwam 
de bal tegen zijn arm en hiermee 
voorkwam Kai een 2e doelpunt van 
Liessel. Kai moest met rood van 
het veld en de bal ging op de stip. 
Liessel liet zich dit buitenkansje niet 
ontnemen en Thijs Lutters bracht de 
stand op 2-5. 

Na deze tegenvaller liet ASV’33 zich 
niet van de wijs brengen en Thijs 
van Uden sneed op snelheid door 
de Liesselse defensie en liet ook de 
doelman kansloos 2-6. Op een of 
andere manier sloop dan toch wat 
onrust het elftal binnen en daar 
profiteerde Liessel,  ook wel met 
enig fortuin, optimaal van. Met 
nog 20 minuutjes op de klok bracht 
Liessel zichzelf weer enigszins in 
de wedstrijd terug. Een afgeslagen 
aanval van Liessel kwam bij de 
vrijstaande Dennis Goossens terecht 
en vanaf  20 meter schoot hij de bal 
onhoudbaar in de linker bovenhoek 
3-6. In de eerste beste aanval van 
ASV’33 ging Nick Hendriks met de 
bal aan de voet het strafschopgebeid 
van Liessel binnen, maar voordat 
Nick uit kon halen werd hij onderuit 
gehaald. Tot ieders verbazing liet 
de scheidsrechter door spelen, een 
strafschop was hier zeer zeker op 
zijn plaats geweest.Eventjes later 
wederom een aanval van Liessel, de 
bal werd in de 16 meter gebracht en 
de bal kwam via een ASV’33 been 
terecht bij de doelman van ASV’33 
Roy Verbakel.  Roy dacht aan een 
terugspeelbal en durfde de bal niet 
op te pakken en heel ongelukkig 
caramboleerde daardoor de bal in de 
89e minuut in het ASV’33 doel 4-6. 

Liessel rook bloed en drukte ASV’33 
nog verder terug. In de 94e minuut 
viel zelfs nog de 5-6. Rick van de 
Boomen was hier verantwoordelijk 
voor. Gelukkig bleef het hier 
uiteindelijk bij. Na het fluitsignaal 
van de goed leidende scheidsrechter 
Driessen uit Grave kon ASV’33 dik 
verdiend toch de drie punten mee 
naar Aarle-Rixtel nemen en was 
de eerste overwinning van deze 
competitie een feit.

Opstelling ASV’33; Roy Verbakel, 
Erwin van Dijk, Robbert Mol, Ruud 
de Brouwer, Dennis Verbakel, 
Jordy Kuijpers, Mark Smits (45e 
Kai Vervoort), Thomas Fritsen (70e 
Lucas Beeren), Thijs van Uden (78e 
Dirk de Greef), Nick Hendriks, Rene 
de VriesPater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Hollandse 

appels en peren 

per kilo € 1,00

Aanbieding loopt van 3-10 tot en met 9-10

Op markante locatie aan 
het rustige en groene Hugo 
Thijssensplein gelegen vrijstaande 
woning met inpandige garage. De 
woning biedt de mogelijkheid om 

een slaapkamer en een badkamer 
op de begane grond te realiseren. 
De prachtig aangelegde tuin 
rondom de woning geeft u de 
perfecte gelegenheid om heerlijk 
te genieten van het buitenleven. 
De woning is gelegen aan een 
verkeersarm pleintje waardoor 
u dit plekje als een zeer rustige 
woonomgeving zult ervaren. 
Alle primaire faciliteiten zoals 
winkels, openbare voorzieningen, 
sportclubs, etc. Zijn op loop- of 
fietsafstand gelegen.

Hugo Thijssensplein 28      Beek en Donk
Bouwjaar : 1990        Inhoud woning : ca. 650 m³
Aanvaarding : per direct      Perceelopp : ca. 640 m²

www.vrijstaandhuisinbeekendonk.webs.com 0492-465364

Open Huis 5 oktober
van 11:00 tot 15:00 uur

€ 409.000,- k.k.
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Zaterdag 5 oktober
11:00 Gemengde D-jeugd – H.C.B. 
‘92 — D’n Ekker, Beek en Donk
19:30 Dames Senioren 1 – MBDE/De 
Sprint — De Dreef, Aarle-Rixtel
20:40 Heren Senioren 1 – Internos — 
De Dreef, Aarle-Rixtel
Zondag 6 oktober
10:00 Meisjes B-jeugd – Aristos — D’n 
Ekker, Beek en Donk
11:00 Dames Senioren 2 – Handbal 
Someren — D’n Ekker, Beek en Donk
12:10 Heren Senioren 2 – Handbal 
Someren — D’n Ekker, Beek en Donk
13:20 Heren Senioren 3 – Blauw Wit 
— D’n Ekker, Beek en Donk
14:30 Heren Senioren 4 – Bouwcenter 
Centen HVW — D’n Ekker, Beek en 
Donk

Biljart van de Rooje

Uitslagen 27 september 2013
Dave vd Burgt - Philip Oosthoek 3-1
Frank Bouw - Marcel Bekkers 3-0
Geert-Jan Otten - Jan Crooijmans  0-3
Mark vd Burgt - Jan Crooijmans 3-1

Stand per 27 september 2013
1. Jan Crooijmans                     2 4
2. Jan v Grinsven                      1 3
3. Dave vd Burgt                      1 3
4. Mark vd Burgt                      1 3
5. Frank Bouw                          2 3

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk

Uitslagen van 30 september 2013
2-0  Henk van de Bergh - Antoon Smits
0-2  Henk Mastbroek - Jan Verbakel
2-0 Martien Swinkels -  Tonny de Louw
2-0  Henk van de Vegt - Leo van Griensven
0-2  Harrie Poulisse - Herman van de Boom
2-0  Harrie Bouwmans - Antoon Rooijakkers
2-0  Lou Muller - Antoon Maas
0-2  Albert Kluijtmans - Herman van de Boom
2-0  Bennie Beerens - Willie Vorstenbosch
1-1  Bert van de Vorst - Leo Migchels
0-2  Piet Goossens - Pieter Rooijackers
0-2  Frits Poulisse - Bennie Beerens
0-2  Cor Oppers - Manuel Villalon
0-2  Antoon van Osch - Piet van Zeeland
2-0  Hans Heldoorn - Jaspert Swinkels
2-0  Theo Verheijen - Hans de Jager
2-0  Frits Tak - Jan van Dijk

Uitslagen van 1 Oktober 2013
2-0  Guus van de Elsen - Harrie van Kleef
2-0  Henk van de Bergh - Henk van de Vegt
2-0  Henk Verhappen - Lambert van Bree
0-2  Ad Barten - John Labes
0-2  Harrie Bouwmans - Cor van de Berg
2-0  Jan Hesselmans - Martien van de Elsen
0-2  Marinus Steegs - Mies van de Biggelaar
0-2  Cor van de Berg - Wim Swinkels
0-2  Henk Hollanders - Mari van Gend
2-0  Mari Verbakel - Theo van Hoogstraten
0-2  Hendrik Korsten - Henk Hendriks
2-0  Frits Poulisse - Theo Spierings
2-0  Theo Verheijen - Manuel Villalon
0-2  Tonnie Raaijmakers - Bert van Wanrooij
0-2  Piet Verhagen - Antoon Wagemans
2-0  Henk Meerwijk - Evert Baring

voetbalV.V. Mariahout

Het programma voor aankomend 
weekend: 
Zaterdag 05 oktober 2013
09:15 Rhode E5 - Mariahout E1
09:30 MVC F3 - Mariahout F4
10:00 Mariahout F2 - Erp F4
10:00 Mariahout F3 - Avanti’31 F4
11:00 ELI F1 - Mariahout F1
11:15 Mariahout D1 - Irene D1
11:30 ST Elsendorp/Fiducia D2 - Mariahout D2
13:00 Mariahout C1 - Rhode C2
13:00 Mariahout C2 - Sparta’25 C4
14:30 Boerdonk B1 - Mariahout B2
14:30 Nijnsel/TVE Reclame A1 - Mariahout A1

Zondag 06 oktober 2013
10:30 Mariahout 4 - Gemert 8
11:00 RKVV Keldonk VR1 - Mariahout VR1
11:30 ELI 2 - Mariahout 3
11:30 Mariahout 2 - Rhode 3
14:30 Mariahout 1 - NLC’03 1

A.S.V.

Programma Jeugd
Woensdag 2 oktober 
Aanvang:
19.30 Blauw Geel’38 B4 – ASV’33 B2

Zaterdag 5 oktober 
Aanvang:
15.00 ASV’33 A1 – Stiphout Vooruit A1
15.00 Deurne B2 – ASV’33 B1
15.00 ASV’33 B2 – SCMH B1
15.00 ZSV B3 – ASV’33 B3G
15.00 St. RKOSV Achates MB1 –  
          ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – Blerick C1
12.30 ASV’33 C2 – SCMH C1
12.30 ASV’33 C3 – ONDO C2
11.15 WEC D1 – ASV’33 D1
10.30 ASV’33 D2G – MULO D3
09.15 Rhode E1 – ASV’33 E1G
10.30 ASV’33 E2G – Handel E1
11.00 Boerdonk E1G – ASV’33 E3G
09.15 Blauw Geel’38 E13 – ASV’33 E4
10.30 Gemert F2 – ASV’33 F1
10.15 Blauw Geel’38 F3 – ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G – ONDO F2G
09.15 ASV’33 F4 – SVSH F2
09.30 Stiphout Vooruit F7G – ASV’33 
          F5G

Programma Veteranen
Zaterdag 5 oktober 
Aanvang:
16.30 ASV’33 – Nijnsel

Programma Senioren
Zondag 6 oktober
Aanvang:
14.30 ASV’33 1 – FC Cranendonck 1
11.30 ASV’33 2 – Bavos 3
12.15 Bavos 4 – ASV’33 3
10.00 Sparta’25 6 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – MVC 3
10.00 ELI VR2 – ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd
Zaterdag 28 september
NWC A2 – ASV’33 A1 0-6
ASV’33 B1 – RKPVV B1 0-1
Rhode B3 – ASV’33 B2 3-2
ASV’33 B3G – Gemert B5 1-8
ASV’33 MB1 – MVC MB1 0-0
Sparta’18 C1 – ASV’33 C1 4-1
Sparta’25 C3 – ASV’33 C2 2-1
Ysselsteyn C3 – ASV’33 C3 2-10
ASV’33 D1 – Gemert D2 2-0
Rhode D3G – ASV’33 D2G 8-1
ASV’33 E1G – Mierlo Hout E1 0-18
ASV’33 E2G  was vrij
ASV’33 E3G – Irene E2 2-1
ASV’33 E4 – Handel E3 0-18
ASV’33 F1 – Blauw Geel’38 F2 7-1
ASV’33 F2 – Gemert F3 8-2
MULO F5 – ASV’33 F3G 10-0
Rood Wit’62 F6 – ASV’33 F4 0-8
ASV’33 F5G – Sparta’25 F8G 0-1

Uitslagen Veteranen
Zaterdag 28 september 
Helmondia – ASV’33 2-3

Uitslagen Senioren
Zondag 29 september
Liessel 1 – ASV’33 1 5-6
Mariahout 3 – ASV’33 2 5-2
ASV’33 3  was vrij
ASV’33 4 – Gemert 6 0-0
Bavos 7 – ASV’33 5 7-1
ASV’33 VR1  was vrij

• Wijzigingen onder voorbehoud 

Uitslagen 29 september 
Sen 1 – Emos 1 (beker) 5-6 
Ajola -  Recreanten                     5-4
Flash – PupE1 10-3 
Altior – PupE1 6-1
NeCa – PupD1 5-6 

Be Quick – AspC2 3-0 
KV Rooi – AspC1 4-3 
AspB1 – SVSH/KSV 2-10 
JunA1 – Spoordonkse Girls          18-6
Geko MW1 – MW1  10-8 
MW2 – Be Quick MW1            22-10 
Sen 2 – Altior 2  7-4 
Sen 1 – Prinses Irene 1              7-20 

Programma
Zaterdag 5 oktober
Sportpark Mariahout
10.00 PupD1 – Vessem
10.45 AspC2 – Euro Girls
12.00 AspC1 – Alico
Sportpark Nuland
10.30 Be Quick – PupE2
Sportpark Erp
11.00 De Korfrakkers – PupE1
Sportpark Luyksgestel
12.45 Stormvogels (L) – AspB1
Sportpark Erp
15.45 De Korfrakkers – JunA1

Zondag 6 oktober
Sportpark Ysselsteyn
11.00 De Peelkorf 2 – Sen 2
Sportpark Someren – Heide 
13.00 SVSH/KSV 1 – Sen 1

Woensdag 9 oktober
Sportpark Mariahout
20.00 MW2 – Jes MW1
Sportpark Esch
19.00 Tovido – AspC1
Sportpark Schaijk
20.00 Emos MW1 – MW1

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
 
Uitslagen 1 oktober  2013. 
1.Pieta Slaats/Riet van der Linden 
 65,63%.
2.Riet van Vijfeijken/Jo van de Boom 
 55,00%. 
3.Diny Biemans/Riek Kuijpers 53,13%.
4.Lien Gruijters/Jo Dekkrs  52,56%.
5.Lien Meulensteen/Jos de Vries 
 48,44%.  

De volgende zitting is op dinsdag 8 
oktober 2013, aanvang 13.30 uur. 
Plaats: Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg te Beek en Donk.

Schaakvereniging DOT

Uitslagen 1 oktober 
½-½ Aloys Wijffelaars - Zjon v.d. Laar
½-½ Hein v. Bree - Thijs Knaapen
0-1 Willy Constant - Frans v. Hoof
1-0 Hans Claas - Johnny v.d. Laarschot
0-1 Albert v. Empel - André Bergman
1-0 Chris v. Laarhoven - Herman 
Konter

Programma 8 oktober
André Bergman - Dirk-Jan Gloudemans 
Johnny v.d. Laarschot - Albert v. Empel
Frans v. Hoof - Hans Claas
Thijs Knaapen - Willy Constant
Herman Konter - Hein v. Bree
Zjon v.d. Laar - Chris v. Laarhoven
Jef Verhagen - Aloys Wijffelaars

Programma / Uitslagen

handbal

bridgen

biljarten

Flamingo’s

Forse nederlaag 
voor Flamingo’s

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Mariahout - De dames van Senioren 
1 van de Flamingo’s uit Mariahout, 
gesponsord door Auto Corsten uit 
Mariahout, moesten het opnemen 
tegen Prinses Irene uit Nistelrode.

Prinses Irene opende de score en 
kwam snel op een 0-3 voorsprong. 
Flamingo’s moest alle zeilen 
bijzetten om in de buurt te blijven. 
De speelsters van Flamingo’s 
creëerden veel kansen, maar 
konden deze helaas niet omzetten 
in doelpunten. Prinses Irene speelde 
geconcentreerd en fel, waardoor 
er bij Flamingo’s slordige fouten 
werden gemaakt.

Ook de inbreng van twee A1 
speelsters Emma Leenders en Anouk 

Roestenburg mocht niet meer baten. 
De eindstand werd bepaald op 7-20.

Scores: Robin Vogels 3x, Sanne 
Scheepers 3x, Linda Corsten 1x

Zondag 29 september speelde 
Flamingo’s thuis tegen Altior
Flamingo’s Senioren 2 speelde 
goed. Er werden mooie aanvallen 
opgezet, maar wederom werden de 
kansen niet afgemaakt. Ruststand 
1-4. Na de rust ging Flamingo’s de 
strijd weer aan en er werden een 
aantal mooie doelpunten gescoord 
De verdediging stond als een 
huis, Altior wist geen doelpunten 
meer te maken in de tweede helft. 
Eindstand: 7-4.

Helen van Wanrooij en Neeltje Berkvens in de aanval 

zaalvoetbal Van Kuringe 
Adviesgroep 
verslaat kampioen

Beek en Donk - In een schitterend 
zaalvoetbalgevecht won van Kuringe 
Adviesgroep nipt van regerend 
kampioen D3 Architecten. In een 
duel met kansen over en weer kwam 
van Kuringe binnen 10 minuten op 
een verdiende 2-0 voorsprong. 

Vijf minuten later viel echter de 
aansluitingstreffer alweer dus bleef 
het spannend. Van Kuringe miste 
in de slotfase nog een penalty, en 
verzuimde daarmee het duel te 
beslissen en liet D3 daarmee de kans 
alsnog langszij te komen. Scherp 
verdedigen en goed keeperswerk 
voorkwamen de gelijkmaker, zodat 
de eerste verrassing van dit seizoen 
een feit werd.
 
Hurkmans Plaatwerk revancheerde 
zich voor het puntverlies van 
vorige week door overtuigend 
met 1-5 te winnen van FC Geerts 
Autobedrijf. Mede dankzij 4 treffers 
van aanvoerder K. v. Deurzen won 
Hurkmans verdiend, en kon de 
degradant uit de A klasse dus niet 
overtuigen. Geerts moet wel in staat 
worden geacht om in de top van de 
B klasse mee te kunnen draaien, maar 
dat geldt zeker ook voor Hurkmans....
 
Aben & Slag Advocaten boekte 
ook een prima overwinning op 
Puur Baden. Ook hier was 1 speler 
verantwoordelijk voor 4 doelpunten: 
N. Rutten wist het net makkelijk te 
vinden deze avond. De 3-7 uitslag 

geeft al aan dat Aben & Slag een prima 
wedstrijd afleverde en Puur Baden min 
of meer kansloos liet.

De wedstrijd tussen El Sombrero 
verhuur en FC v.d. Burgt kon helaas 
niet doorgaan ivm te weinig spelers/
afmelding door El Sombrero.

Cafe Zaal De Tapperij kan de hoge 
klassering van vorig seizoen voorlopig 
nog niet waarmaken en verloor 
wederom. Dit keer was Gebox Antiek 
en Vloeren te sterk met 4-10. Voor 
Gebox een welkome overwinning 
na de moeilijke start tegen goede 
tegenstanders. De Tapperij kwam nog 
wel op voorsprong via een prima come 
back van J. Biemans, maar kon daaraan 
helaas geen gevolg geven  Al snel liep 
Gebox uit naar een ruime voorsprong 
en bouwde die uit naar een ruime winst.

Cafe Thuis mag zich nog altijd de trotse 
koploper van de A-klasse noemen 
na weer een knappe overwinning. 
Rijwielhandel v.d. Berg moest het 
afleggen tegen het enthousiast 
spelende Thuis. Cafe Thuis stond na een 
kwartier voetballen al met 4-0 voor en 
won uiteindelijk dan ook dik verdiend 
met 4-6, mede dankzij C. Verhoeven 
die ervoor zijn team ook 4 in legde.

Uitslagen en programma op 
www.wacbeekendonk.nl

Aircoreiniging
Een grondige marktconforme reiniging van de airco 

voorkomt bacteriën en vieze geurtjes!
Bel voor een afspraak of kijk op onze site!

denksportdenksport schaken

Lange Zwaard 11, Beek en Donk
(0492) 46 43 96

www.dewitteleliemassage.nl

Zwangerschapsmassage
Blije mama massage

De Witte Lelie Massage

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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MooiLaarbeekkrant
handboogschieten Krijgsman Soranus zet toernooi voort

Lieshout - Na de organisatie van 
het St.Petrustoernooi de afgelopen 
weken was de beurt nu weer aan 
de Lieshoutenaren voor het eigen 
toernooi. Tegenstander was het 
Helmondse ‘Recht door Zee’, 
welke bekend staat om haar goede 
individuele schietprestaties.

Maar ook zij moesten 
donderdagavond toezien dat 
men in Lieshout niet stilgestaan 
had en door training en goed 
schietmateriaal steeds beter is gaan 
schieten. Bij de recurveschutters 
was Ad Endevoets de beste met een 
totaal van 238 punten, op de voet 

gevolgd door jeugdschutter Willem 
Bekx die met 236 punten een 
nieuw persoonlijk record neerzette.

Voor Maarten v.d. Elsen viel ook 
een persoonlijk record te noteren. 
Hij eindigde met een totaal van 212 
punten. Compoundschutter Twan 
v.d. Kruijs was in zijn categorie 
de beste met 241 punten. Ook 
het resultaat van de onderlinge 
wedstrijd was in het voordeel van 
Krijgsman Soranus.

Recht door Zee kwam uit op een 
negatief resultaat van 3,70 punt. 
Krijgsman Soranus eindigde op een 

plus van 0,89. Een overwinning 
voor Krijgsman Soranus met 4,59 
punten.

De totaaluitslag:
Recurve: Ad Endevoets 238, Willem 
Bekx 236, Jolanda v.d. Kruijs 229, 
Rik v.d. Westerlo 224, Theo v.d. 
Laar 219, Maarten v.d. Elsen 212, 
Arjan v.d. Heuvel 211, Marc v.d. 
Laar 210, Paul v.d.Broek 205,
Martien v.d. Graef 189, Nelly v.d. 
Laar 176, Rita Endevoets 160, 
Stephan Wijffelaars 158, Toos v.d. 
Graef 108.
Compound: Twan v.d.Kruijs 241. 

Veel schutters in de prijzen tijdens NK3D

Goede indoorstart voor Krijgsman Soranus

Gym je fi t met de dames van ALFI

Beek en Donk - In het weekend 
van 21 en 22 september vond in 
Drunen het NK3D plaats. Twee 
uitdagende, prachtig uitgezette 
parcoursen op het terrein van het 
‘Land van Ooit’ en rondom de 
roeivijver van Drunen.

Tijdens de eerste dag werd er 
vooral gestreden om een goede 
uitgangspositie voor de finaledag 
te bemachtigen. Op de finaledag 
zelf probeerden de schutters 
hun positie te verbeteren of te 
verdedigen. In sommige klassen 
was de spanning te snijden en werd 
de beslissende pijl pas op het laatste 
doel geschoten. Schutters van 
Bowhuntingteam Unicorn, tevens 
lid van Strijd in Vrede, namen deel 
aan dit kampioenschap en vielen 
zoals vaker tijdens 3D-wedstrijden 
in de prijzen.

In de klasse ‘Compound 
blank’ werd Arthur Verschuren 
Nederlands kampioen. In de 

klasse ‘Jeugd Freestyle’ werd Mark 
Kanters op overtuigende wijze 
Nederlands kampioen. Stefan 
Kouwenberg had lang de titel 
in zicht, maar werd in de klasse 
‘Compound unlimited’ uiteindelijk 
voorbij geschoten en eindigde op 
de tweede plaats.

Bij de technische teams eindigden 
Stefan Kouwenberg, Marijn 
Kanters en Arthur Verschuren op 
een derde plaats. Damian Vaes 
kwam uit in de klasse ‘Aspiranten 
bowhunter recurve’ en werd met 
een grote voorsprong Nederlands 
kampioen.

Zwaantoernooi tegen Bakel
Op zaterdag 28 september was 
er een gezellige en sportieve 
ontmoeting met schutters uit 
Bakel van Neerlandia. Na 25 
pijlen geschoten te hebben werd 
de balans opgemaakt. Met een 
verschil van 55 punten was deze in 
het voordeel van Neerlandia.

Compounders Jochem Wiering en 
Stefan Kouwenberg schoten beiden 
met 240 punten de hoogste score 
bijeeen. De hoogste recurver was 
Joep van de Ven van Neerlandia 
die met 237 punten niet te volgen 
was door zijn collega-schutters.

Uitslag compound:
Jochem Wiering 240, Stefan 
Kouwenberg 240, Theo de Jong 
233, Theo van den Dungen 232,
Manou de Jong 228 en Louis van 
de Zanden 217.

Uitslag recurve:
Mark Kanters 224, Henk Caris 
224, Rita Segers 216, André 
Goedemans 215, Wim van de 
Kerkhof 213,
Wietse Aarden 208, Wim van den 
Eijnden 206, Henk Leenders 196, 
Martien van Deurzen 184, 
Auke Segers 177 en Toine Poulisse 
177.

Lieshout – Vorig weekend 
begon voor een aantal schutters 
van Krijgsman Soranus weer 
de indoorcompetitie. De 
indoorcompetitie is een wedstrijd 
waarbij er over 18 meter telkens 
met 3 pijlen wordt geschoten op 
een aangepast blazoen. 

Het eerste team, uitkomend in 
de ‘Ereklasse’, moest de strijd 
aanbinden tegen De Batavieren 
uit Neerkant. Met een totaal 
aantal punten van 795 om 776 

trokken de Lieshoutenaren de 
overwinning naar zich toe. In de 
persoonlijke klassementen wist 
compoundschutter Twan v.d. 
Kruijs een totaal van 283 punten 
te vergaren. Zijn vrouw Jolanda 
was met 269 punten de beste 
recurveschutter. 

Tevens werd er door drie aspiranten 
voor de eerste keer deelgenomen 
aan de indoorcompetitie waarbij 
direct goede resultaten werden 
behaald.

Uitslag Recurve senioren en 
veteranen:
Jolanda v.d. Kruijs 269, Rik v.d. 
Westerlo 264, Ad Endevoets 262, 
Willem Bekx 258, Theo v.d. Laar 
229 en Stephan Wijffelaar 191.

Uitslag Recurve aspiranten:
Jim Daniëls 143, Ziggy Daniëls 128 
en Dion Thielen 102
Uitslag Compound:
Twan v.d. Kruijs 283

vissen

Wedstrijd nummer 8 voor Mari Vereijken

Laarbeek-beker voor John Ramakers

Beek en Donk - De laatste 
koningswedstijd van H.S.V. Het Geduld 
zit erop. Er was volop spanning van de 
eerste tot en met de laatste wedstrijd, 
wie zou de nieuwe koning worden? 
Kan Daan van Dartel de koppositie 
vasthouden of zou het toch nog Henk 
Mastbroek, de nummer twee van vorig 
jaar, worden? Hij had immers nog wat 
recht te zetten.

Afgelopen jaar werd Henk op de laatste 
dag nog van de troon geveegd door 
Ad van der Zanden, of misschien Henk 
van der Vegt die het kampioenschap al 
twee keer eerder opeiste in de laatste vier 
jaar. Zelfs de gebroeders Mari  en  Frans 
Vereijken mochten nog een klein beetje 
hopen op de felbegeerde titel.

De dagzege ging naar Mari Vereijken, 
evenals de vorige wedstrijd wist hij weer 
de meeste vis in het netje te leggen.  In 
het gewicht klassement was de koning 
van 2012 Ad van der Zanden de grote 
man met ruim twee kilo vis. Bij de jeugd 
had Sem de Rooij voor de vijfde keer  
de dagzege te pakken, Dennis Gruiters  
moest genoegen nemen met de tweede 
plaats.

Op zondag 20 oktober om 11.00 uur 
is de prijsuitreiking en dan pas wordt de 
einduitslag 2013 bekendgemaakt. Na 
de prijsuitreiking is er een hapje en een 
drankje en proost H.S.V. Het Geduld op 
de nieuwe koning.

Op zaterdag 5 oktober vist de vereniging 
de jaarlijkse koppelwedstrijd. Aan 
deze zeer gezellige wedstrijd mag 
iedereen deelnemen, ook al heb je geen 
vergunning. Er wordt blind geloot, wat 
betekent dat de deelnemers door loting 
worden gekoppeld en dan voor de vis-
koppelkoningen 2013 gaan strijden. De 
loting van deze wedstrijd is om 14.00 uur 
en de start is om 14.30 uur. De wedstrijd 
eindigt om 17.30 uur.

In verband met het steeds vroeger donker 
worden begint deze wedstrijd dus een half 
uur eerder dan de koningswedstrijden. 
H.S.V. Het Geduld hoopt op een grote 
opkomst. Tot 5 oktober! 

Lieshout - John Ramakers van HSV 
’t Sluisje uit Lieshout is winnaar 
geworden van de Laarbeek-
beker. Hij was degene die na drie 
wedstrijden de meeste vis had 
gevangen. 

De derde wedstrijd, die afgelopen 
zaterdag werd gehouden, wist 
hij winnend af te sluiten. Hij had 
ook al de tweede wedstrijd van 
dit drieluik gewonnen. Met een 
totale lengte van 405 cm. bleef 
hij zijn mede-vissers ruim voor. In 

de laatste wedstrijd werd Gerry 
Dekkers tweede en Marinus 
Swinkels derde.

De eindstand is als volgt:
1. John Ramakers
2. Gerry Dekkers
3. Marinus Swinkels
4. Willy Verhoeven
5. Gert-Jan Vervoort
6. Henk van Lierop
7. Piet van Hoof
8. Toon Daniëls
9. Kevin Veulings

John Ramakers, winnaar 
van de Laarbeek-beker

gymmen

Beek en Donk - Iedere 
woensdagmiddag tussen 13.30 
en 14.30 uur gymmen de 55+ 
dames van ALFI (Allemaal Fit) in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk.

Onder leiding van een bevoegde 
gymdocente zijn ze 45 minuten 
bezig met oefeningen. Deze 
oefeningen geven de wat stramme 
lijven weer een push om lekker 
te bewegen en gezond bezig te 
zijn. Het laatste kwartier wordt 
in spelvorm afgesloten, vaak met 
een spannend potje volleybal. 
De gymlessen kenmerken 
zich met name door het hoge 
gezelligheidsgehalte en je sociale 
kring breidt zich er door uit.

Op deze nieuwe locatie (ingang 
aan de achterzijde van het 
Ontmoetingscentrum) is ALFI 
voorzien van alle faciliteiten om 
verantwoord te sporten en lekker 
bezig te zijn. We willen alle dames 
in Laarbeek uitnodigen om eens te 
komen kijken of om eens geheel 

vrijblijvend mee te gymmen op 
een woensdagmiddag. Uiteraard 
zijn dames onder de 55 jaar ook 
van harte welkom.

Je kunt ook lid worden voor slechts 

€8,25 per maand. De lessen 
worden gegeven van september 
tot eind mei. Voor meer informatie 
kunt u bellen met Liesbeth Tooten. 
Tel: 0492-382744 of via de mail: 
jfmtooten@onsbrabantnet.nl.  

Winterbanden verkoop
Montage + opslag

06 - 10 16 43 17 WWW.STERKENPCSERVICE.NL AKKERSTRAAT 5, AARLE-RIXTEL

SERVICE AAN HUIS OF OP KANTOOR?
OF SYSTEEMBEHEER VOOR UW BEDRIJF?
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badminton Wisselend succes voor teams BC Mixed 

Beek en Donk - Na de 
competitiestart van de jeugd 
vorige week, zijn de senioren nu 
ook begonnen aan het seizoen. 
Drie teams, waaronder het 
vaandelteam Mixed 1, traden aan 
tegen verschillende teams uit de 
regio. De jeugdteams Mixed 2 en 
4 speelden afgelopen zondag.

Gemengde reacties over 
de nieuwe hal op Suytkade 
sijpelden via social media de 
wereld in nadat 25 september 
jl. de seniorencompetitie van de 
Helmondse Badminton Bond van 
start ging. Het vaandelteam van 
BC Mixed was over het algemeen 
tevreden. Ze gingen voortvarend 
van start tegen hun Eindhovense 
opponent Smashing Bruang. Na 
de dubbels was de stand 4-0. 
Omdat ook routinier Ellen Kuhn en 
nieuweling in het team Jan de Jong 
hun enkelspelen wonnen, kenden 
ze een prima start met een 6-2 
eindstand. 

Ook Mixed 3 begon sterk aan 
de competitie. Nieuweling Max 
van Riet, vorig jaar overgekomen 
naar de senioren, scoorde direct 
100% in zijn klasse. Hij speelt nu 
2 klassen hoger, maar liet meteen 
zien het niveau aan te kunnen 
door een winst in zijn herenenkel 
en gemengd dubbel met Sabitri 
Heesakkers. Ook de anderen 
lieten er geen gras over groeien en 
zorgden voor een 7-1 eindstand in 
het voordeel van Mixed 3.

Met invaller Jowan Iven had 
Mixed 5 prima vervanging voor 
de afwezige heren. Het team 
is volledig nieuw met Martin 
Kuijpers als promovendus en 

Kristie van Osch die de overstap 
heeft gemaakt vanuit de jeugd. 
Ze moesten duidelijk nog wennen 
aan elkaar en aan het niveau. 
Ze verloren weliswaar met 6-2 
van Smashing Bruang 4, maar 
de winstpartijen van Lisa van 
Vijfeijken en Evi van Rixtel bieden 
zeker perspectief voor de volgende 
wedstrijden. 

Bij de jeugd speelt Mixed 2 dit 
seizoen in de C-klasse. Een zware 
kluif. Het team is ten opzichte 
van vorig seizoen flink gewijzigd 
en een aantal klassen hoger 
ingedeeld. Nieuw in het team 
zijn Indy Raaijmakers en Anne 
Meulensteen. Daarnaast is Vince 
van Mierlo toegevoegd aan het 
team, hij komt over van Gemert. 
In de eerste wedstrijd won alleen 
Michael Hollanders. Tegen 
Gemert 1 ging het iets beter en 
wonnen Michael en Lieke ook hun 

gemengd dubbel. Helaas toch een 
6-2 verlies. 

In de G-klasse komen de jongens 
en meiden uit die vorig seizoen 
kampioen zijn geworden in de 
pupillenklasse. Ze spelen dit 
seizoen twee klassen hoger, 
maar in de eerste wedstrijd tegen 
Phoenix lieten ze zien het niveau 
aan te kunnen. Met een 7-1 
overwinning begonnen ze zeer 
goed aan de competitie. In de 
volgende wedstrijd speelden ze 
tegen BCAB. Die zijn allemaal een 
stuk groter en ouder, maar de kids 
van Mixed 4 lieten zich niet uit het 
veld slaan en speelden keurig met 
4-4 gelijk. 

Kijk voor meer informatie over BC 
Mixed op www.bcmixed.nl of op 
www.facebook.com/bcmixed.

Michael Hollanders en Lieke Fransen van jeugdteam Mixed 3

Jeugdteam Badminton Club Lieshout wisselvallig van start
Lieshout - Het jongste jeugdteam 
van Badminton Club Lieshout, 
BCL-U11/VKS Autoservice, dat 
uitkomt in de klasse tot 11 jaar is 
het seizoen wisselvallig gestart. Na 
de wijziging in de bezetting is het 
team bij de meisjes sterk gebleven, 
maar bij de jongens duidelijk 
minder sterk geworden. Toch heeft 
het team, na een eerste verliespartij 
(1-7) een verdienstelijk gelijkspel 
(4-4) gehaald in de uitwedstrijd 
tegen de leeftijdsgenoten van het 
Cuijkse BVC’74.

BCL-U11/ VKS Autoservice - 
BCEhv-U11/1: 1-7
De allereerste wedstrijd van het 
seizoen 2013/2014 viel niet 
mee voor de jongste Lieshoutse 
badmintonners. Thuis tegen de 
leeftijdsgenoten van BCEhv. had het 
team het zwaar te halen. De meisjes 
konden nog wel meekomen: de 
dubbelpartij van Janne van de 
Laarschot en Gwenn Somers werd 
dan ook gewonnen (21-13, 21-
16). In de singlepartijen hadden de 
meisjes het moeilijker. Gwenn wist 
nog tot een toegevoegde derde 
set te komen, die ze uiteindelijk 
nipt (21-18) verloor. Janne kon 
dat niet nadoen: zij verloor in twee 
duidelijke sets van haar sterke 
Eindhovense opponent. De jongens 
konden dat ook niet nadoen. Zij 
verloren hun dubbelspel en ook 
in de singlepartijen konden zij niet 
winnen. Nard van Loon deed het 
goed en maakte er een spannende 
partij van. Rick van Aspert moet 
duidelijk nog wennen: hij verloor 
kansloos. Ook de afsluitende 
mixpartijen gaven geen ander 
beeld. Beide partijen werden 
verloren, waardoor de eindstand 
van 1-7 definitief werd.

BVC’74-U11/2 - 
BCL-U11/VKS Autoservice: 4-4
Ook de tweede seizoenswedstrijd 
van BCL-U11/VKS Autoservice liet 
geen ander beeld zien. De meisjes 
zijn erg sterk in deze competitie en de 
jongens moeten alle zeilen bijzetten. 
In de uitwedstrijd in Cuijk tegen de 
leeftijdsgenoten werd dit duidelijk 
zichtbaar. Janne van de Laarschot 
en Gwenn Somers wonnen met 
speels gemak hun dubbelpartij. Rick 
van Aspert en Nard van Loon waren 
in hun dubbelpartij kansloos. In de 
singlepartijen was het beeld niet 
anders. Gwenn Somers won in twee 
zéér duidelijke sets (2-12, 4-21) 
en ook Janne van de Laarschot 
won, ook in twee sets. De jongens 
konden dat niet na doen. Zowel 
Nard van Loon als Rick van Aspert 
verloren, waardoor de mixpartijen 
de uiteindelijke beslissing in de 
wedstrijd moesten brengen. Die 
kwam er uiteindelijk niet, omdat 
Gwenn en Rick verloren en Janne en 
Nard wonnen. Hierdoor resulteerde 
de wedstrijd in een verdienstelijk 
gelijkspel.

 

Programma
6 oktober zo 10:00 
BCL-1/BouwCenter Swinkels - TFS ‘57 10
6 oktober zo 10:00  
BCL-U13/Rabobank           - 
ALOUETTE U13-1
6 oktober zo 10:00  
BCL-U11/VKS Autoservice - 
ALOUETTE JMU11-1
9 oktober wo 19:30  
BCL-H2/Bavaria                 - 
BCL-H1/Sportpoint Gemert

BCL-U11/VKS Autoservice met Gwenn Somers, Janne van de Laarschot, 
Nard van Loon en Rick van Aspert.

Verhuur van blikvangers:

- Abraham
- Sarah
- Bierglas
- Skydrivers
- Ooienvaarsnest

- Baby
- Zuigfles
- Clown
- Etc.

www.coppensspellenverhuur.nl
06-22888818   Aarle-Rixtel

Spellenverhuur
Frans Coppens

LIMADO
AUTOBANDEN SERVICE LIESHOUT

LIMADO IS DE GOEDKOOPSTE AUTOBANDEN 
SPECIALIST UIT DE REGIO

TOPKWALITEIT EN BETAALBAAR VOOR JONG EN OUD!

AUTOBANDEN VANAF €10,-

De Stater 10
5737 RV, Lieshout

0499 421 014

Beek en Donk - Zaterdag stond voor de 
heren van Bedovo de altijd spannende 
streekderby op het programma tegen 
het Gemertse Were Di heren 1. Thuis 
bleken zij de sterkere van de 2 en 
gingen met de winst aan de haal. 

Vorige week behaalden de heren van 
Café Thuis; Bedovo H1 al hun eerste 
winst van dit seizoen en meteen 
daaropvolgend stond de wedstrijd tegen 
Were Di op het programma. Vorig 
jaar bleek dit team al een gewaagde 
tegenstander en daarom beloofde 
het ook dit jaar weer een zware pot 
te worden. Alleen de eerste set was 
de aanvalskracht van Were Di zijde te 
groot. Daarna wist Bedovo 3 sets lang te 
overtuigen en gaven geen sets meer af.

Na de onverwachte winst van Verbakel 
Grafische Service; Bedovo D1 vorige 
week, viel het resultaat deze week 
iet wat tegen. Ze speelden afgelopen 
week tegen het Zaltbommelse Phoenix 
D1. Op de gevreesde doordeweekse 
donderdagavond en met minimale 
speelruimte. Of dit van invloed is 
geweest op het spel van de dames is 
de vraag, maar feit is dat het spel wat 
traag op gang kwam. Pas halverwege 
de eerste set begon de Bedovo machine 
te lopen en verdedigend waren Silke van 
Schijndel en Kyona van den Hurk heer 
en meester. De eerste set werd dan ook 
gewonnen met 21-25. Daarna werd 
het een wedstrijd vol chaos, zowel bij 
de tegenstander als bij Bedovo. Beide 
teams speelden niet constant en niet vol 
overtuiging. De sets werden daarmee 
verdeeld en bij een stand van 2-2 zou 
het neer komen op een vijfde set. Hierin 
bleek Phoenix de rust beter aan eigen 
zijde te kunnen houden en zo werd 
uiteindelijk onnodig verloren. Natuurlijk 
blijven het 2 mooie punten voor Bedovo, 
maar heel het team wist dat hier meer 
punten gepakt hadden kunnen worden.

Wat betreft de jeugd vormde deze week 
voor meisjes B1 een herhaling van vorige 
week. Opnieuw werd het klassenverschil 

duidelijk met vorig jaar en ook al was 
het niet op alle punten in de wedstrijd 
overduidelijk, tegenstander Were Di was 
voor dit moment een maatje te groot. 
Wel groeiden de meiden in de wedstrijd 
en werd het de tegenstander steeds een 
beetje moeilijker gemaakt wat is terug te 
zien in de setstanden.

Voor meisjes A1 was het een week 
van de primeur. Zij speelden de eerste 
wedstrijd van hun seizoen, voor het 
eerst in de nieuwe thuissporthal, voor 
het eerst terug in de A-jeugd met een 
nieuw team, dat overigens met het 
zogenaamde 2-4 systeem speelde dat zij 
nog niet helemaal onder de knie hadden. 
Ondanks dat zij volleyballend de 
betere waren tegen Skunk MA1 kwam 
van dit volleyballen vaak vrij weinig 
terecht, omdat er te veel verwarring 
bestond over de verschillende posities. 
Desondanks was deze wedstrijd een 
stap in de goede richting. De kop is er af 
en in de aankomende wedstrijden kan, 
nu het systeem er wat beter in zit, weer 
echt gevolleybald worden. Het werd 
uiteindelijk 1-3.

Ook buiten de Nevobo-competie zijn 
verschillende teams van Bedovo actief. 
In de Gemertse recreantencompetitie 
komen wekelijks een aantal teams van 
Bedovo uit, waaronder team Vogels 
Autobedrijf. Vorige week wisten 
zij hun wedstrijd tegen Kleingeld 
bouwmaterialen helaas niet te winnen.

De volledige uitslagen:
Café Thuis; Bedovo H1 – Were Di H1  
3-1 (22-25, 25-20, 25-19, 25-23)
Phoenix D1 - Verbakel Grafische Service; 
Bedovo D1 2-3 (21-25, 25-19, 25-22, 
17-25, 16-14)
Bedovo MA1 – Skunk MA1 
1-3 (20-25, 25-19, 23-25, 19-25)
Bedovo MB1 – Were Di MB1   
0-4 (16-25, 17-25, 19-25, 23-25)
Vogels Autobedrijf – Kleingeld 
bouwmaterialen  
1-2 (21-25, 25-20, 9-25)

Heren Bedovo stunten in streekderby

volleybal

Trendy, 
exclusief én 
betaalbaar!

dameskleding
tassen & accessoires

Het nieuwe 
adres voor damesmode 

in Beek en Donk
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karatejudo Budoclub Beek en Donk op bezoek 
bij Judovereniging Mierlo-Hout

Beek en Donk - Op zondag 22 
september jl. startte het nieuwe 
wedstrijdseizoen van Budoclub 
Beek en Donk. Judovereniging 
Mierlo-Hout organiseerde het 
eerste lage banden toernooi. 
Tijdens deze toernooien leren 
beginnende judoka`s in een 
sportieve sfeer de eerste kneepjes 
van het wedstrijdjudo. In een 
goed gevulde sporthal ‘de Weijer’ 
in Mierlo werd in verschillende 
poules gestreden voor de hoogste 
plaats op het podium. 

Namens Budoclub Beek en Donk 
namen 7 judoka’s deel. Helaas 
moest Bart Kanters zich wegens 
ziekte afmelden. Er werd door 
de verschillende judoka`s flink 
gestreden wat vele leuke partijen 
opleverde. Ondanks enkele kleine 
foutjes van de organisatie keerden 
alle judoka`s met een mooie prijs 
huiswaarts. 

De uitslag was als volgt:
1e plaats: Collin Biemans
2e plaats: Sten Vereijken, 
                Niek Potters

3e plaats: Sven Beckers
4e plaats: Jaremy Arts,
                Ilse Houben
5e plaats: Connor den Breems

boksen Boksen en kickboksen bij 
Riny Heesakkers

Beginnerscursus 
bridge

Beek en Donk - De gloednieuwe 
boksschool van Riny Heesakkers 
aan de Otterweg in Beek en Donk 
wordt druk bezocht. Er kan daar 
gebokst en gekickbokst worden. 

Op een paar hindernissen na is in 
de sporthal alles klaar en reeds in 
gebruik. Riny Heesakkers: “Het 
is een droom die werkelijkheid 
is geworden voor Laarbeekse 
boksers.”

De sportschool is dagelijks geopend. 
Door de dagelijkse opening is er 
nog voor enkele sporters plaats. 
Iedereen is van harte welkom om 
een paar gratis lessen te volgen. 
Trainingstijden van 18.30 tot 
19.30 uur of van 19.30 tot 20.30 
uur. Neem voor meer informatie 
contact op met Riny Heesakkers 
via boksclublaarbeek@gmail.com 

of kom eens binnenlopen bij een 
van de trainingen. 

wielersport Sluitingsrit Wieler Toer Club

Mari Vereijken wandelt 
‘Tocht om de Noord’

Handbalvereniging Bedo begint 
aan de zaalcompetitie

Beek en Donk - Op zondag 6 
oktober vertrekt de Wieler Toer 
Club van Beek en Donk voor 
hun laatste tocht van het seizoen 
2013 vanaf het Heuvelplein om 
08.30 uur. De tocht is ± 65 km. 
Vertrek gaat richting Mariahout 
om dan via alle plaatsen rondom 
Laarbeek weer te eindigen op het 
Heuvelplein. 

Na de middag zal de groep onder 
het genot van een drankje en een 
hapje gezamenlijk napraten over 
het afgelopen seizoen.

De Wieler Toer Club houdt ook dit 
jaar weer een veldrit. Deze vindt 
plaats op zondag 3 november. De 
veldrit start bij De Zwinkel (langs 
het sportpark van Sparta’25). 

Inschrijven kan men vanaf 08.00 
uur. Deze veldrit ligt in het 
bosrijk gebied van Beek en Donk, 
Keldonk, Mariahout en Nijnsel. 
Er zijn twee afstanden. Verdere 
wetenswaardigheden van deze rit 
en de vereniging zijn te vinden op 
de website www.wtcbeekendonk.
nl/zomerprogramma.

wandelen

Beek en Donk - Mari Vereijken uit 
Beek en Donk nam zaterdag en 
zondag deel aan het wandelfestival 
‘Tocht om de Noord’. Een 2-daagse 
tocht van Sellingen naar Delfzijl. 
Van Drenthe naar de Eemshaven, 
een tocht van 80 kilometer in 
totaal. Vroeger werd deze route 
nog gereden door een treintje.

Er zijn veel wandeltochten in 
Nederland en dikwijls is alleen het 
landschap het verschil. Maar de 
‘Tocht om de Noord’ onderscheidt 

zich van de andere tochten. Ieder 
jaar wordt er namelijk van grens 
tot grens via een geheel andere 
lijn door Groningen gelopen. 
Mari nam voor de 4e keer deel 
aan de tocht. “Ik ben nog nooit 
op dezelfde plaats geweest. Het 
grootste verschil is dat dit een 
echte belevingstocht is. Die 80 
kilometer wandel je niet langs 
allerlei gebouwen. Nee, je wandelt 
erdoor en je beleeft het gebouw en 
de inhoud. We wandelden onder 

andere door een schoppenfabriek, 
koeienstal, manege, maïsveld, 
molen, school, diverse kerken, 
hotel, museum en ga zo maar 
door. Alles is vol in bedrijf en ze 
laten zien wat ze in huis hebben. 
Uiteraard is er op diversen plaatsen 
vermaak door muziek en dans. De 
organisatie en verzorging daar is 
ver boven gemiddeld. Een echte 
aanrader!”, aldus Mari.

handbal

Beek en Donk - Handbalvereniging 
Bedo is klaar voor het 
nieuwe seizoen. De laatste 
voorbereidingen zijn getroffen en 
alle teams zijn startklaar. De dames 
van de selectie gunden zich een 
weekend rust, terwijl de heren een 
teambuildingsweekend hielden. 
Heren 2 nam deel aan het Daaf 
van Veenendaaltoernooi in Son bij 
Apollo en wist daar als winnaar uit 
de bus te komen.

Dit weekend komen acht van de 
negen teams in actie in de eerste 
speelronde van de zaalcompetitie, 
alleen de Jongens B-jeugd heeft 

een vrij weekend. Alle teams spelen 
thuis in D´n Ekker in Beek en Donk. 
Alleen de selectieteams moeten op 
zaterdagavond uitwijken naar De 
Dreef. De D-jeugd bijt de spits af op 
zaterdagochtend. De damesselectie 
ontvangt in de avond De Sprint uit 
Deurne en de heren verwelkomen 
Internos uit Etten-Leur. 

Op zondag is er een vol programma 
vanaf 10.00 uur. Dan spelen de 
Meisjes B-jeugd en de overige 
seniorenteams. Iedereen is van 
harte welkom om al onze teams 
vurig aan te moedigen.

Bedo zoekt versterking, vooral bij 
de jeugd. Kijk voor meer informatie 
op www.hvbedo.nl, op onze 
Facebookpagina www.facebook.
com/hvbedo, of neem contact op 
per e-mail info@hvbedo.nl.

Uitslagen Daaf van Veenendaal-
toernooi:
Apollo 2 - Heren Senioren 2                
3-15
Apollo 1 - Heren Senioren 2              
11-12
Apollo Veteranen - Heren Senioren 
2  7-13

bridgen

Beek en Donk - Wil je de komende 
winter kennis maken met bridge? 
Fons van der Linden start in 
oktober met een beginnerscursus 
bridge. Iedereen kan hieraan 
meedoen, ook als je voorheen nog 
nooit gekaart hebt.  

Aan de cursus kun je alleen, met 

zijn tweeën of als groep meedoen. 
De lessen zijn op dinsdagmiddag 
en op woensdagavond en worden 
in Beek en Donk gegeven. Voor 
opgave of verdere info kan men 
contact opnemen met Fons van 
der Linden via telefoonnummer 
0492 462415.

tafeltennis

Knap gelijkspel voor 
TTV Een en Twintig in Best

Eerste jeugdteam ATTC’77 wint nipt

Beek en Donk - Het 
tweede seniorenteam van 
Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk heeft 
vrijdag in en tegen Best een 
zwaarbevochten gelijkspel 
behaald. 

Jeroen Engelhart was op dreef 
en behaalde de maximale 
score. Joost van Goch won één 
enkelpartij en was samen met 
Jeroen verantwoordelijk voor een 
uitstekende overwinning in het 
dubbel, waar Best 2 met liefst 11-0 
opzij werd gezet. Aum van Berlo 
kon haar goede spel niet omzetten 
in punten. Dit gold ook voor 
Stefan Hamelijnck, die een dag 
eerder met het eerste team in actie 
kwam tegen TTCV Herwaarden 
4 uit Veghel. In de Rollerhal was 
het Peter van den Eijnde die al 
zijn enkelpartijen won. Paul van 
Zutphen kon een kleine nederlaag 
niet voorkomen, ondanks het 
punt dat hij voor Een en Twintig 
binnenhaalde: 4-6.

Jeugd
Bij de jeugd gooide het eerste team 
opnieuw hoge ogen door met 
succes de strijd aan te gaan met de 

nummer 2 op de ranglijst. Stiphout 
4 werd in eigen huis met duidelijke 
cijfers verslagen: 3-7. Noah Beniers 
en Kevin Bakermans wonnen al 
hun enkelpartijen en ook in het 
dubbelspel trok Een en Twintig aan 
het langste eind. Ondanks enkele 
mooie rally’s bleef Sehiyan Yildirim 
puntloos. Dit laatste gold helaas 
ook voor jeugdteam 2 en 3. Zij 
liepen in hun uitwedstrijden tegen 
een grote nederlaag aan, maar 
kunnen zich komende zaterdag in 
de Rollerhal revancheren.

Uitslagen
Senioren 1 - Herwaarden 4       4-6
Best 2 - Senioren 2          5-5
Senioren 3 - Veldhoven 9         5-5
Senioren 4 - Veldhoven 13       2-8
Senioren 5 - MTTV’72  3          6-4
JCV 12 - Senioren 6           8-2
Stiphout 4 - Jeugd 1          3-7
TIOS’51 7 - Jeugd 2         10-0
Stiphout 7 - Jeugd 3        10-0

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over 
trainingen en wedstrijden op 
www.ttveenentwintig.nl. Volg ons 
ook op Twitter en Facebook en 
zoek op TTVEenenTwintig.

Aarle-Rixtel - De tafeltennissers van 
ATTC’77 uit Aarle-Rixtel speelden 
afgelopen weekend alweer hun 
derde competitiewedstrijd. De 
jeugd moest hiervoor naar Asten, 
Eindhoven en Best.

Op zaterdag 28 september trokken 
de broers Richard en Werner 
Doensen samen met Robin Broens 
naar Asten om ATTV’71 te gaan 
verslaan. Ze begonnen voortvarend 
met elk een eenvoudige overwinning 
in het enkel. Het dubbel van Richard 
en Werner werd in een spannende 
vijfsetter helaas verloren. Robin had 
tijdens het tellen van die dubbel 
gezien hoe het niet moest en won 
direct erna zijn tweede enkel tegen 
Niels van Heugten. Ook Werner 
vond het nog niet genoeg en won 
nog twee wedstrijden. Richard kon 
niet meer tot winnen komen en ook 
Robin’s derde wedstrijd ging verloren. 
Door de behaalde 6-4 overwinning 
staan ze voorlopig op een mooie 
tweede plek in de J3 klasse.

In de J4 klasse speelden de oud-
teamgenoten van Robin, Olaf 
Wijdeven en Bart Willems, samen 
met nieuwkomer Dennis van der 
Putten tegen ECVA 2. Tegen de 
sterk spelende Gordon Cheung van 
ECVA had Olaf niets te vertellen en 
kwamen Dennis en Bart net te kort. 
Olaf wist wel te winnen van Demi 
Den Outer en Bart won van Demi en 
Bart Ramaekers. Samen wonnen ze 
nog de dubbel. Dennis bood goed 
tegenstand, maar kwam niet tot 
winnen deze keer.  Ze staan op een 
gedeelde vierde plek heel dicht bij de 
nummers 3 en 6 dus het kan nog alle 
kanten op.

Met de jongens van het derde team 
gaat het nog niet zo lekker, ze staan 
op de laatste plaats in de 
J5 klasse. Deze week gingen Sander 
Bevers, Harm Steenbakkers en Niels 
Doensen een poging wagen  Best 2 
te verslaan. Voor Harm was dit pas 
zijn tweede competitiewedstrijd. Met 
vlagen wist hij het zijn tegenstander 
heel moeilijk te maken en hij won 
zelfs één game met 11-1. Helaas 
kon hij geen wedstrijd winnen. 
Niels begon sterk met winst op 
Thom Smits, maar daarna was het 
voornamelijk ballen rapen voor 
hem. Sander Bevers begon met een 
verliespartij, herstelde zich en won 
vervolgens nog twee wedstrijden. 
De dubbel van Sander en Harm werd 
verloren waarmee de eindstand op 
7-3 verlies kwam.

Uitslagen senioren:
Kruiskamp’81 1 – ATTC’77 1    10-0
ATTC’77 2 – Geenhoven 2       7-3
Son en Breugel 2 – ATTC’77 3     4-6
MTTV’72 2 – ATTC’77 4           7-3
ATTC’77 5 – Stiphout 5           3-7
ATTC’77 6 – Veldhoven 16       5-5
ATTC’77 7 – Bergeijk 9          9-1

   

 

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Vrijdag 4 oktober 
Oktoberfest Aarle-Rixtel 2013
20.00 uur, Heuvelplein, Aarle-Rixtel

Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Comedy Diner met Duo Vreemd
19.00 uur, De Pelgrim, Mariahout

“Tienerwerk Boemerang on Fire”
19.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Zaterdag 5 oktober 
Oktoberfest Aarle-Rixtel 2013
20.00 uur, Heuvelplein, Aarle-Rixtel

Open dag Dierenopvang 
v/d Voorste Grootel
11.00 uur, Grotelseheide 11, Bakel

Expositie Tres Oerlemans 
schilderijen t/m 27 okt.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Zondag 6 oktober 
Rommelmarkt Tienerwerk
‘De Boemerang’
10.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk

Grandioze Bruidsbeurs
10.00 uur, Dientje, Kerkstraat 9, 
Gemert

57e Beekse vlooienmarkt
11.00 uur, “De Schuurherd” 
Heuvelplein, Beek en Donk

Brabants Wipschieten
12.00 uur, ‘t Wipke Zwinkelweg 6, 
Beek en Donk

De Expositie van Marianne Bosch
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Najaarsconcert Gemengd Koor 
De Klokkengieters
15.00 uur, Parochiekerk Aarle-Rixtel

Live muziek met Hootenanny Jim 
(25+ middag)
17.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Dinsdag 8 oktober 
Ontspanningsmiddag Zonnebloem
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk

Informatie Integraal Beleidsplan
13.30 uur, Buurthuis Mariahout

Woensdag 9 oktober 
Broemcursus/ Rijvaardigheidstoets 55+
9.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Donderdag 10 oktober
Ladies night
18.00 uur, Van Schijndel Anteak, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

Vrijdag 11 oktober
&RG PLUS voorlichting roken, 
drugs en alcohol
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Workshop “Moodboard maken”
19.30 uur, Hubertusweg 6, 
Beek en Donk

Interactief Veilig Internetten
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 12 oktober
Jumbo open dubbel 
tennistoernooi t/m 20 okt.
Tv de Raam Lieshout

Najaarsconcert ODE Laarbeek
20.00 uur, Muziekcentrum 
het Anker, Beek en Donk

Zondag 13 oktober
De Expositie van Marianne Bosch
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

IVN Wandeling door Clerxbos
14.00 uur, hondenterrein, 
Kampenweg, Beek en Donk

Woensdag 16 oktober 
Repair Café Lieshout
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Bijeenkomst Integraal Beleidsplan
19.30 uur, Zonnetij, Aarle-Rixtel

Donderdag 17 oktober 
Kienavond Kansplus
20.00 uur, De Pelgrim, Mariahout

Vrijdag 18 oktober 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 19 oktober 
Live muziek met Bag on Wheels
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk

Dans- en muziekfeest voor mensen 
met een beperking
13.00 uur, Buurthuis Mariahout

Benefietconcert Stichting Guus 
DJ avond
20.00 uur, De Koekoek, Lieshout

AR-theater 
(Yvonne Gijsbers en Wim Daniels)
20.30 uur, Buurthuis Mariahout

Zondag 20 oktober 
Vlooienmarkt
10.00 uur, Manege D´n Perdenbak, 
Lieshout

De Expositie van Marianne Bosch
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Verkooptentoonstelling 
Welfare Mariahout
13.00 uur, Buurthuis Mariahout

Informatiemarkt Platform 
Wereldhulp Laarbeek
13.00 uur, Buurthuis Mariahout

Benefietconcert Stichting Guus 
familiedag
16.00 uur, De Koekoek, Lieshout

Optreden strijdliederenkoor 
Zwaovel & Salpaeter
16.00 uur, Buurthuis Mariahout

Wereldmaaltijd bgv 
Wereldvoedseldag
17.00 uur, Buurthuis Mariahout

Dinsdag 22 oktober 
3e Film filmcyclus: ‘Le grand Voyage’
13.30 uur, Buurthuis Mariahout

Woensdag 23 oktober 
Open Laarbeekse 
biljartkampioenschappen t/m 2 nov.
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Workshop “Moodboard maken”
19.30 uur, Hubertusweg 6, 
Beek en Donk

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café Van Bracht, 
Aarle-Rixtel

Donderdag 24 oktober
Bijeenkomst Integraal Beleidsplan
13.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Vrijdag 25 oktober 
Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis, 
Beek en Donk


