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MooiLaarbeekkrant

De MooiLaarbeekKrant was nog 
nooit zo dik. Voor het eerst in een 
half jaar tijd valt in Laarbeek en 
Boerdonk dit huis-aan-huisblad in 
de bus met maar liefst 40 pagina’s. 

Wij bedanken onze trouwe lezers, 
de verenigingen/organisaties die 
de weg naar ons hebben gevonden, 
onze samenwerkingspartners, 
alle tipgevers, het hele 
team dat meewerkt aan De 
MooiLaarbeekKrant, iedereen die 
de krant een warm hart toedraagt 
en natuurlijk onze adverteerders.

Wij merken dat de krant steeds 
meer begint te leven binnen 
de samenleving. Wij doen – en 

blijven – ons best doen om zo diep 
mogelijk in de samenleving te staan 
en Laarbeek te voorzien van een 
MOOIE krant, boordevol nieuws, 
human-interest, sportverslagen en 
puzzels. 

Zonder adverteerders hadden 
wij geen krant. Om hen te 
bedanken voor hun vertrouwen 
in De MooiLaarbeekKrant, vind 
je op pagina 39 alle bedrijven 
terug die het afgelopen half jaar 
geadverteerd hebben. 

Veel leesplezier! 

Het team van 
De MooiLaarbeekKrant 

De MooiLaarbeekKrant bereikt mijlpaal! 
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U kunt ook uw folder bij 
laten steken in 

de MooiLaarbeekKrant

Deze week ingesloten:

Kinderopvang het Klokhuis
Folderverspreiding in Lieshout

V�r Laarb�kenaren
D�r Laarb�kenaren

Oplage: 11.000

Laarbeekse complimenten

Survivaltrip Amazone

Marlon Kicken
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Beek en Donk – Met trots mag Hans 
Vereijken (Vereijken kwekerijen) 
zich ‘Ondernemer van het Jaar’ 
noemen. Koen Schrama (TRIA 
Fietsen) mag zich betitelen als 
‘Starter van het Jaar’. Zaterdagavond 
vond de langverwachte, feestelijke 
ontknoping van deze verkiezing 
plaats. Een traject dat al bijna een 
jaar loopt en een initiatief is van 
Stichting Ondernemer van het Jaar 
Peel Noord, in samenwerking met 
de gemeenten Gemert-Bakel en 
Laarbeek. 

Spannende verkiezing 
Ruim 600 personen kwamen 
naar het oude pand van Van 
Koningsbrugge om deze onthulling 
bij te wonen. Er waren prijzen 
te verdelen in twee categorieën, 
als ‘starter’ en als ‘ondernemer’. 
In het traject zijn afgelopen jaar 
al veel ondernemers afgevallen. 
Zaterdag waren er voor beide 
categorieën nog drie ondernemers 
over, waarvan er in elke categorie 1 
Laarbeekse zelfstandige zat. “De zes 
ondernemers zijn allen winnaars op 
zich, waarvan de uitslagen dichtbij 
elkaar liggen”, oordeelde de jury. “In 
het geval van ‘Ondernemer van het 
Jaar’ zelfs zo dicht, dat de nummers 
2 en 3 een gedeelde tweede plaats 
hebben behaald.”

Een kijkje in elkaars keuken 
Het was niet zo maar een wedstrijd, 
maar één met serieuze criteria. 
Er werd inhoudelijk gekeken 
naar de totale uiting van het 
ondernemerschap. Innovatie, 
markt, persoonlijkheid, visie en de 
ondernemer als symbool voor de 

ondernemende omgeving, waren 
enkele punten waarop door een 
deskundige jury werd beoordeeld. 
Duidelijk was dat alle genomineerde 
ondernemers zich opvallend positief 
onderscheiden ten opzichte van 
collega-ondernemers. De opzet 
van deze verkiezing heeft ertoe 
bijgedragen dat de ondernemers 
‘in elkaars keuken’ hebben mogen 
kijken en ondanks het economisch 
niet beste klimaat, toch met elkaar 
deuren hebben geopend.

Ondernemer van het jaar 2013: 
Hans Vereijken, Aarle-Rixtel 

Vereijken kwekerijen – Tasty Tom
Het door de vader van Hans in 1960 
opgerichte bedrijf, wordt tezamen 
met Hans zijn broer Erik en zijn neef 
Gerard gerund. Met maar liefst 5 
teellocaties (circa 35 ha) en een 
verpakkingsbedrijf met zo’n 200 

personeelsleden, worden de Tasty 
Tom trostomaten het hele jaar door op 
biologisch evenwichtige wijze geteeld 
en verpakt. Vereijken kwekerijen 
is internationaal bedrijf welke niet 
alleen in Nederland, maar ook in 
Duitsland, Engeland, Scandinavië en 
zelfs in Rusland, een groot succes kan 
worden genoemd. 

“Ik ben hartstikke trots op mijn 
overwinning”, vertelt Hans. “Maar 
dit is niet slechts mijn overwinning, 

maar die van de gehele familie.” 
Tijdens zijn spontane dankwoord 
richt hij zich speciaal op zijn vader, 
welke geëmotioneerd een traantje 
wegpinkt. Het is natuurlijk ook 
niet niks – als ondernemer van het 
jaar de trofee in ontvangst mogen 
nemen, welke symbool staat voor het 
‘uitstekend te zijn boven de massa’. 

Hans is verkozen uit één van de 34 
opgegeven ondernemers. Website: 
www.tastytom.nl 

Starter van het Jaar 2013: 
Koen Schrama, Lieshout

TRIA Fietsen 
De 28-jarige Koen heeft in 2011 zijn 
grote droom waargemaakt, door 
zijn eigen fietsenzaak te openen. 
Het ‘door de met de paplepel’ 
ingegeven ondernemerschap heeft 
pas na zijn studie Bouwkunde zijn 
huidige invulling gekregen. Dit nadat 
Koen tot zelfs in Taiwan met eigen 
ogen heeft gezien en ervaren hoe 
fietsen gemaakt worden en hij door 
behoorlijke investeringen, kennis 
en trainingen inmiddels het dealer-
schap heeft verkregen voor Gazelle 
en Giant. 

Koen is door zijn vader opgegeven 
voor deze verkiezing en als eerste 
geëindigd. Zijn positief opvallend 
ondernemerschap wordt door de 
onafhankelijke jury onderstreept. Ten 
opzichte van het grote fietsenaanbod, 
onder meer via internet, onderscheidt 
Koen zich niet alleen qua service, maar 
ook vanwege kennis en achtergrond. 

Werkelijk voor alles wat maar met 
fietsen te maken heeft, kan men bij 
TRIA fietsen terecht.
Dat Koen ook goed voorbereid is 
als ondernemer, bleek wel uit het 
dankwoord, dat gereed zat in zijn 
binnenzak. Typerend voor hem: 
Hij wil, zowel zakelijk als privé 
en ongeacht de situatie, op alles 
voorbereid zijn! Koen is verkozen uit 
15 startende ondernemers. Website: 
www.triafietsen.nl. 

Laarbeek valt dubbel in de prijzen tijdens ‘Ondernemer van het Jaar’-verkiezing

Hans Vereijken, Ondernemer van het Jaar 
2013, tijdens zijn speech zaterdagavond 

Koen Schrama, Starter van het Jaar 2013, 
tijdens de ontknoping zaterdagavond 

Het oude pand van Van Koningsbrugge was zaterdagavond 
omgetoverd tot een feestelijke locatie

Deze week staat De MooiLaarbeekKrant 
in het teken van: Mooi in de Steigers. 
Dit huis-aan-huisblad staat boordevol 
met advertenties van bouw gerelateerde 
topbedrijven. 

MooiLaarbeek brengt dit thema in verband 
met de 6% btw-regeling, die verlengd is 
tot eind 2014. Voor deze tijdelijke btw-
verlaging in de bouw is gekozen om 

de woningmarkt en de bouwsector een 
impuls te geven. 

Bijna alle Mooi in de Steigers-
adverteerders vallen onder deze regeling. 
Bent u benieuwd wat deze tijdelijke 
bepaling precies inhoudt en waarop het 
allemaal toegepast mag worden? Lees dan 
verder op pagina 3 in deze krant. 

Mooi in de steigers
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Oplage
11.000 stuks
Bezorgdag: donderdag

Verspreidingsgebied:
Beek en Donk, Aarle-Rixtel, 
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Kantoor
Heuvelplein 12
5741 JK Beek en Donk
T 0492-832182
E redactie@demooilaarbeekkrant.nl   

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mark Barten
Ria Tijssen
Anneke Kanters

Freelance redacteuren
Joey van der Leemputten
Jac Babin
Joost Huijbers
Dieuwke Kommerij
Ingerborg Penninx
Hans Kik
Louke Kreemers 
Thea Wich
Daan Daniëls
Mirjam Kamperman
Jacqueline van Gerven

Columnisten
Joey van der Leemputten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
P. Skauwe

Acquisitie
Karel van Deurzen 
T 06-36465721
E verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E info@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design
Martijn van Lankveld, Studio29elf

Fotografie
Suzanne van Eerd
Melissa Kanters
Marcel van de Kerkhof
Martin Prick
Liesbeth van Boxtel
Ted Vlemmings
Daphne van Leuken

Inlevertijden
Kopij/redactie, advertenties, 
familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u 

Aanleverspecificaties
Zie www.demooilaarbeekkrant.nl 

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
info@mooilaarbeek.nl 
of bel tijdens kantooruren: 
0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

Aan de inhoud van
DeMooiLaarbeekKrant is alle mogelijke 
zorg besteed. Er  kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend.  De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag  
op enigerlei wijze worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt.

OVERLĲDENSBERICHTEN OVERLĲDENSBERICHTENOVERLĲDENSBERICHTENOVERLĲDENSBERICHTEN

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

De matigheid en het werk zijn de twee 
ware geneesmiddelen van de mens.

Jean-Jacques Rousseau

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Op maandag 4 november is overleden

Mirjam Kamperman

echtgenote van Nico en moeder van Thomas en Mathijs.

Mirjam was een betrokken hulpouder op onze school.
We zijn bedroefd en leven intens mee met dit grote verlies.

We wensen Nico, Thomas en Mathijs 

veel sterkte voor de komende tijd.

Directie, team, medezeggenschapsraad, ouderraad
en kinderen van basisschool de Fontein te Lieshout.

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons gegeven heeft, hebben wij 
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder, dochter, zus en tante

Zij overleed in de leeftijd van 38 jaar.

Lieshout, 4 november 2013

Mirjam is thuis, waar wij deze dagen in familiekring afscheid van haar nemen.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 9 november om 16.00 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Nico Kamperman
   Mathijs
   Thomas

Peter en Janny van den Bold

Robert en Cindy van den Bold
   Myrthe
   Thirza
   Victor

echtgenote van

Nico Kamperman

lieve moeder van

Mathijs en Thomas

Mirjam Kamperman-van den Bold

In Memoriam 
Mirjam Kamperman

Maandagmiddag stond de tijd bij 
De MooiLaarbeekKrant even stil. 
Het zeer droevige bericht kwam 
binnen dat Mirjam Kamperman, 
één van onze redacteuren, is 
komen te overlijden. Na een kort 
ziekbed heeft zij op veel te jonge 
leeftijd afscheid moeten nemen 
van haar leven. 

Net na de start van De Mooi-
LaarbeekKrant stond Mirjam 
bij ons op de stoep. Heel 
enthousiast en vol goede moed 
ging ze schrijven voor onze krant. 
Mirjam was heel leergierig. “Je 
kunt me overal naartoe sturen, ik 
wil alles leren”, deelde ze mee. En 
dat bleek ook. Hoewel het helaas 
van korte duur is geweest, heeft 
Mirjam een wezenlijke bijdrage 
geleverd aan onze krant, waar wij 
haar erg dankbaar voor zijn. 

Begin juli belde Mirjam ons op: 
het was foute boel. Mirjams 

droom om toch nog een keer te 
schrijven voor ons, kon helaas 
niet uitkomen. Toch bleef Mirjam 
een van de gezichten van De 
MooiLaarbeekKrant. En dat zal ze 
ook altijd blijven. 

Wij kijken terug op een heel fijne 
periode waarin wij Mirjam hebben 
mogen leren kennen. Zij zal 
altijd een plaatsje blijven houden 
binnen het MooiLaarbeek-team. 
Wij wensen Mirjams man Nico, 
hun kinderen Mathijs en Thomas 
en alle familieleden, vrienden en 
kennissen heel veel sterkte toe bij 
dit grote verlies. 

Het team van 
De MooiLaarbeekKrant

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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MooiLaarbeekDe

Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het overlijden 
van onze redactrice

Mirjam Kamperman

Op 4 november jongstleden bereikte ons het droevige bericht 
dat ze ons is ontvallen.

Hoewel Mirjam maar een korte tijd voor ons actief is geweest, 
hebben wij haar leren kennen als een ondernemende en 
enthousiaste vrouw.

Wij wensen haar man Nico, hun kinderen Mathijs en Thomas en 
verdere familie, vrienden en kennissen ontzettend veel sterkte 
toe met het verwerken van dit te vroege en grote verlies.

Team De MooiLaarbeekKrant
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GLAS IN LOOD ATELIER
COOIJMANS

Nieuw glas in lood naar uw of ons ontwerp

Reparatie

Brandschilderwerk

Glas in Lood in Isolatieglas

Schutsstraat 31 Lieshout - Tel. 0499 423621 

atelier.cooijmans@onsbrabantnet.nl

W W W . G L A S I N L O O D A T E L I E R C O O I J M A N S .N L

bouwbedrijf
van eijndhoven

Heieindseweg 4a - Mariahout 
06-13379863

www.bouwbedrijfvaneijndhoven.nl

De winnende organisaties van de ‘Laarbeekse Complimenten’

Tel. 0499 - 423 453
Mob. 06 84 93 49 00

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl

Gastouderbureau Kidsplanet Beek en Donk

“waar kwaliteit nog betaalbaar is” 

www.gob-kidsplanet.nl          info@gob-kidsplanet.nl

€ 25,- p/mbemiddelingskostenMariahout – In het buurthuis van 
Mariahout zijn vrijdagavond voor 
het 9e jaar op rij de winnaars van 
de ‘Laarbeekse Complimenten 
Vrijwilligerswerk 2013’ bekend-
gemaakt. Hiervoor waren 49 
organisaties genomineerd, ver-deeld 
over 8 categorieën. Deze avond, 
waarop alle vrijwilligers in Laarbeek 
op een symbolische wijze worden 
becomplimenteerd, is georganiseerd 
door de gemeente Laarbeek en 
welzijnsinstelling ViERBINDEN. 

“Het is al een hele eer om 
genomineerd te zijn”, met deze 
woorden verwelkomde presentator 
en tevens dorpsonder-steuner Henrie 
Bouwmans de vele aanwezige 
vrijwilligers. Burgemeester 
Hans Ubachs bedankte in zijn 
openingswoord alle vrijwilligers van 
Laarbeek voor hun inzet. Onder 
zijn voorzitterschap had de jury, die 
voor de rest bestond uit Laarbeekse 
ondernemers, de taak om uit de 
49 genomineerde organisaties, 23 
winnaars te selecteren. Wethouder 
Joan Briels en Ton Scheepers 
hadden een drukke avond. Naast 

het uitreiken van de prijzen en 
het voorlezen van de uitgebreide 
juryrapporten, boden zij door middel 
van interviews aan alle genomineerde 
vrijwilligersorganisaties ruims-
choots de mogelijkheid om over hun 
organisatie te vertellen.

Per categorie waren er drie prijzen 
te vergeven. De eerste prijzen, 
een cheque ter waarde van €250,-
, werden gesponsord door de 
Rabobank en gemeente Laarbeek. De 
tweede en derde prijzen, cheques ter 
waarde van €50,- en €25,-, werden 
gesponsord door de ondernemers 
die in de jury zaten. De taarten voor 
de derde prijzen, werden gesponsord 
door bakkerij Vedder. 

De winnaars van de ‘Laarbeekse 
Complimenten Vrijwilligerswerk 
2013’ zijn geworden:

Categorie 1. Sport 
1.Vrijwilligers Trimbaan Mariahout
2.Supportersclub 
   de Lieshoutse Wielrenners
3.Runnersclub Lieshout

Categorie 2. Jeugd- en Jongerenwerk
1.Tienerwerk De Boemerang 
   Beek en Donk
2.Kindervakantiewerk Hiep-Hoi 
   Beek en Donk 
3.Jeugddriedaagse Aarle-Rixtel

Categorie 3. Kunst en Cultuur
1.Stichting Kouwenbergs 
   Kerkje Aarle-Rixtel
2.Toneelvereniging Mariahout
3.Stichting Openluchttheater
   Mariahout

Categorie 4. Kerkelijk en Levens-
beschouwelijk Werk
1.R.K. Herenkoor de Cantorij
   Aarle-Rixtel
2.Seniorenkoor St Joachim 
   Beek en Donk
3.Dameskoor St. Leonardus
   Beek en Donk 

Categorie 5. Zorg 
1.Vrijwilligers verzorgingshuis 
   Franciscushof, Lieshout
2.EHBO vereniging afdeling
   Lieshout
3.Zonnebloem Beek en Donk

Categorie 6. Welzijn
1.De Buurtbus Laarbeek
2.Werkgroep Broem / Rijvaardig- 
   heidstoets 55+ Laarbeek
3.AED Alert Laarbeek

Categorie 7. Recreatie/ ontspanning 
en volkscultuur
1.Jeugdcarnaval de Gele Kielen,
   Aarle-Rixtel
2.Liederentafel Mariahout

Categorie 8. Belangenbehartiging
1.Repair Café Lieshout
2.ORO houdt Laarbeek schoon 
   Beek en Donk
3.Kikkerconcert IVN Laarbeek

“Alle 370 vrijwilligersorganisaties 
in Laarbeek worden aange-
schreven en gevraagd om een 
andere vrijwilligersorganisatie 
te nomineren”, aldus sociaal 
cultureel werker bij de 
‘ViERBINDEN’, Suzan de Koning. 
“De nominaties zetten we op een 
lijst en sturen we naar de jury. 
Ieder jurylid maakt een ‘top 3’ per 
categorie. Bij de jurybijeenkomst 
wordt beslist wie de winnaars 
worden. De jury let hierbij ook 
op de bijgevoegde redenaties en 
argumenten.”

“De meeste vrijwilligers vinden 
hun werk heel gewoon en blijven 
liever op de achtergrond. Om de 
vrijwilligers toch in het zonnetje te 
zetten, zijn we begonnen met de 
complimenten,” legt Suzan uit. 
De ‘Laarbeekse Complimenten’ 
zijn een initiatief van de gemeente 
Laarbeek. Suzan: “De naam zegt 
het al, een compliment voor de 
Laarbeekse vrijwilligers namens 
de gemeente.” Samen met Ada 
van de Pol van de gemeente 
Laarbeek en enkele vrijwilligers 
heeft zij het vele voorbereidend 
werk verricht.

De goedverzorgde avond, met 
hapjes van wijkrestaurant de 
‘Laarbikker’, werd uitstekend 
muzikaal omlijst door zangeres en 
pianiste Neeltje Prick uit Lieshout. 
Performer Marjolein-Charlotte 
van Vliet uit Beek en Donk zette 
een sterke act neer als prinsesje. 
Jurylid Gerda Jansen maakte veel 
indruk met haar presentatie over 
haar vrijwilligerswerk in Afrika.

Vrijwilliger Frans van Kooten 
is erg enthousiast over de 
‘Laarbeekse Complimenten’: 
“Deze avond is een stimulans 
voor alle vrijwilligers en bevordert 
het saamhorigheidsgevoel van 
Laarbeek. Op zo’n avond zie je 
waar je het voor doet. Het mooie 
van vrijwilligerswerk is: je doet 
het gratis maar niet voor niks.”

Vrijwilligers krijgen ‘complimenten’

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Willemstraat 7a, Beek en Donk       www.vanhoofinterieur.nl      0499-421621

• Keukens
• Inloopkasten
• Kantoor interieur
• Woonkamerkasten

• Badkamermeubelen
• Horeca
• Praktijkinterieurs
• Winkelinterieurs

Mooi in de steigers

De winnende organisaties van de Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk 
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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

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

Spreekuur Pater Wester:
Mariahout: Deze week geen spreekuur
Lieshout:  Deze week geen spreekuur

Hij is geen God van de doden, 
maar van de levenden,

want voor hem 
zijn allen in leven.

KERKBERICHTEN

Agenda zaterdag 9 november - woensdag 13 november

Zaterdag 9 november  

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering.
Intenties in deze viering voor: Leny Aalders-
van Enckevort (mged), Mien van Acht-Kanters 
(mged), Henri de Louw (sterfdag), Wilhelmus 
en Geertruda Maas-van Rooij en kinderen 
André en Lies.

18.30 Aarle-Rixtel O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Truus Verbakel 
- van der Heijden (verj.), Overleden ouders 
Ermens – Schepers.
 
Zondag 10 november 

09.30 Lieshout St. Servatius
32ste zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor. 
Intenties in deze viering voor: Wim Jonkers 
(mged), Martina van Berlo-Biemans (mged), 
Nico Schipperheijn (mged), Martien Daniëls 
(mged), Jan Gilsing (nms Achterbosch), Jan en 
Regien Ketelaars-Verbakel.

10.00 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij
32e zondag door het jaar.
Intenties in deze viering voor: Marinus van den 
Heuvel, Tot welzijn van de parochie.

11.00 Beek en Donk, Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Noud van 
Zutven, Antoon Spaan en overleden ouders 
Spaan, Familie Leenders-van Vijfeijken en 
kinderen, Jan en Jack van Leuken, Overleden 
familieleden Derksen-Voorheijen en uit 
dankbaarheid.

Maandag 11 november

18.00 Beek en Donk, Michaëlkerk
Sint Maartenviering

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Woensdag 13 november

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

19.00 Mariakapel, Aarle-Rixtel 
Rozenkransgebed
      
 

Beek en Donk - De kerk van de Heilige 
Leonardus te Beek en Donk is op 13 
januari aan de eredienst onttrokken. 
Sindsdien wordt het gebouw 
niet meer gebruikt. Direct na half 
januari ontstond een initiatiefgroep 
‘gebruik Leonarduskerk’, die grote 
betrokkenheid toonde voor het 
behoud van het gebouw en tevens 
wil komen tot een waardige en goede 
bestemming voor het kerkgebouw. 

Ook in de vergadering van de 

Dorpsraad van 18 april is door 
inwoners van Beek en Donk 
gesproken en nagedacht over 
eventuele gebruiksmogelijkheden 
van dit markante kerkgebouw. 
Sinds augustus zijn Dorpsraad, 
initiatiefgroep en Parochiebestuur 
met elkaar in gesprek om de 
eventuele gebruiksmogelijkheden te 
onderzoeken om zo te komen tot een 
waardige herbestemming van dit voor 
Beek en Donk gezichtsbepalende 
kerkgebouw.

Lieshout -  In het Dorpshuis wordt 
op 8 november een kienavond 
gehouden door de Katholieke 
Vrouwenvereniging. De avond 

begint om 20.00 uur en de zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom. Het Dorpshuis is 
aan de Grotenhof.

Doe jij ook mee aan 
Wereldlichtjesdag?

Sint Nicolaasmiddag in ‘t Huukske

Vorderingen invulling Leonarduskerk

Kienen met Katholieke 
Vrouwenvereniging 

Intocht van Sint Nicolaas in Mariahout 

Laarbeek - Het is wereldlichtjesdag 
op zondag 8 december. Iedereen die 
hieraan mee wil doen, kan op die 
dag om 19.00 uur een kaarsje buiten 
zetten. 

Elke 2e zondag in december wordt 
Wereldlichtjesdag gehouden. Op 
deze dag steken mensen om 19.00 
uur over de hele wereld kaarsjes aan 
ter nagedachtenis aan overleden 

kinderen. Het maakt daarbij niet 
uit hoe oud het kind was of hoe 
lang het al geleden is. Je kind blijft 
immers je kind. Voor altijd in je hart 
en gedachten!

De wereld wordt op deze manier 
even letterlijk wat lichter voor 
mensen die een kind verloren hebben 
en daarnaast is er het besef dat je niet 
alleen bent met je verdriet.

Beek en Donk - Voor alle mensen 
met een verstandelijke beperking 
uit Beek en Donk is er een Sint 
Nicolaasmiddag op zondag 24 
november in zaal ‘vt Huukske, 
Kapelstraat 6 te Beek en Donk. De 
aanvang hiervan is 13.00 uur. 

Naast een bezoek door de Sint en 
zijn pieten, wordt deze middag 

muzikaal opgeluisterd  door De 
Ekkermuzikanten en het orkest 
Wai Zennut Mar. Zoals elk jaar 
belooft dit een vrolijke en gezellige 
middag te worden. Wie zich nog 
op wil geven , kan dit doen bij 
Anny Vorstenbosch, telefoon 06-
38925613 of via mailadres anny.
vorstenbosch@onsmail.nl. Opgave 
met kadotip voor 15 november.

Mariahout - Nadat Sint Nicolaas 
zijn intocht  heeft gehouden in 
Lieshout zal hij ook in Mariahout 
op feestelijke wijze ontvangen 
worden. 

Voorafgegaan door Harmonie 
St. Caecilia zal hij op zondag 17 
november om 14.00 uur vanaf de 
Bernadettestraat  door de straten 
van Mariahout trekken. Hierna is 
de ontvangst voor de allerkleinste 
kinderen tot en met groep 5 in de 
grote zaal van het Buurthuis. De 
kinderen vanaf groep 6 zijn van 
harte welkom bij het surprise-
kienen in de kleine zaal. De zaal 
is open vanaf 14.15 uur. Op 
donderdag 5 december bezoekt de 
Sint de Bernadetteschool.

Lezing Aarlese heemkundekring over boerderijen
Aarle-Rixtel - Op maandag 11 
november om 20.00 uur houdt de 
Aarlese heemkundekring in zaal van 
Bracht een lezing/presentatie met 
als titel ‘Historische boerderijen in 
soorten en maten’. Jan Timmers uit 
Gemert geeft deze lezing.

Oude boerderijen beginnen schaars 
te worden. Veel oude boerderijen 
hebben geen agrarische functie meer 
en zijn verbouwd tot woonhuis. Toch 
blijven we dat boerderijen noemen, 
omdat ze er nu eenmaal zo uitzien. 
Veel boerderijen blijven gelukkig 
herkenbaar als agrarisch gebouw, 
waarin woning en stal en soms ook een 
schuur gecombineerd waren onder 
één dak. Brabant staat bekend om zijn 
langgevelboerderijen. Veel boerderijen 
in Brabant hebben ook die vorm. Dat 
komt omdat de langgevelboerderij 
een redelijk moderne vorm is van de 
agrarische gebouwen die we kennen. 
De langgevelboerderij is zo ongeveer 
het eindpunt in de ontwikkeling van 
de boerderij. 

In oostelijk Brabant komen meer 
soorten boerderijen voor. Voordat 

de langgevelboerderij zijn intrede 
deed, bestonden er andere vormen 
en typen. In de lezing wordt 
ingegaan op de ontwikkeling van 
de boerderij in oostelijk Brabant. 
We beginnen in de middeleeuwen 
en zullen de ontwikkeling verder 
volgen. Het gaat over hallehuizen, 
hoekgevelboerderijen, kortgevels, 
krukhuizen en dwarshuizen. Ook na de 
introductie van de langgevelboerderij 
blijven er ontwikkelingen en 
ontstaan er weer allerlei varianten. 
En met de ontginning van de heide 
en het peelgebied introduceerden 

de ontginners ook nog soorten 
boerderijen vanuit andere delen van 
Nederland, die je in oost Brabant 
zelden ziet. 

Er wordt tijdens deze lezing door een 
historische bril naar de ontwikkeling 
van boerderijen gekeken. En er 
wordt ingegaan op de constructie 
en de bouwvorm en op de rijke 
bouwgeschiedenis die sommige 
boerderijen blijken te hebben. Soms 
levert dat verrassende gezichtspunten 
op en gaan we anders kijken naar de 
gebouwde omgeving toen en nu.
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 Radio Kontakt 
Otterweg 25  
0492-463624

info@kontaktfm.nl 
www.kontaktfm.nl 

 

Adverteren op KontaktTekstTV
Spotgoedkoop.

 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Kaki's     2 stuks   0.99
Doyennee du Comice    
       per kilo   1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Bintjes    1.5 kg    0.99
1 kg Winterpeen 
+ 1 kg uien samen    0.99

Boeren Roerbakmix

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Geldig t/m 16 November

Smakelijk eten!
Groetjes Sint

Smakelijk eten!Smakelijk eten!
Groetjes SintGroetjes SintGroetjes Sint

1 brood naar keuze

1 pak zalige Speculaas

+RB Amandelstaaf OF Roomboter cake

 +1 zak Kruidnoten

+

+

SINTERKLAASFEEST bij de LEKKERSTE bakker van Nederland

BIJNA
6 euro
voordeel!

€9,95 

Geldig t/m 16 november

Nieuwe categorie!

‘Muziek’

Kindcentrum ‘De Sprankel’ maakt Lieshout nóg leuker 
Lieshout – Basisschool ‘De 
Fontein’ en ‘Spring   Kinderopvang’ 
zitten vanaf januari onder 
één dak. De twee instellingen 
komen dan Kindcentrum ‘De 
Sprankel’ te heten. Dit werd 
vorige week woensdag tijdens 
een gezamenlijke ouderavond 
bekendgemaakt. 

De oplevering van het nieuwe 
gebouw aan de Grotenhof staat 
gepland op 13 december. Nog 
in de kerstvakantie volgt de 
verhuizing van de kinderen van 
Spring. De basisschool start op 
13 januari in het gloednieuwe 
centrum. 

‘De Sprankel’
De keuze voor de naam ‘De 
Sprankel’ is met hulp van de 
kinderen, door het team van 
de school en de kinderopvang 
gemaakt. “We kwamen uit op 
deze naam”, vertelt Chantal van 
Schijndel, lid van de stuurgroep en 
leerkracht. “Toen we de betekenis 
lazen, voelde dat gelijk heel goed 
en vertrouwd. Sprankel betekent: 
een klein vonkje, een klein beetje. 
Vanuit een vonkje kan immers 
veel warmte ontstaan. Dat zie je 
ook vaak in de ontwikkeling van 
kinderen.”

Maar dit is niet de enige reden 
waarom voor ‘De Sprankel’ is 
gekozen. “De naam past ook 
prima bij onze 5 kernwaarden: 
betrokken, toegankelijk, 
inspirerend, toekomstgericht 
en professioneel. Momenteel 
werken we met kinderen en 
ouders aan het nieuwe logo, 
want ook dat mag sprankelen.”

Een groot enthousiasme 
Xaviër de Wit, directeur van de 
basisschool, vertelt enthousiast: 

“We kijken met zijn allen uit 
naar de ‘geboorte’ van het 
kindcentrum. Kinderen hebben in 
februari flessen met tekeningen 
en wensen voor de toekomst 
in de grond gestopt. Nu staat 
daar bovenop al het nieuwe 
kindcentrum. Ik merk het 
toenemende enthousiasme van 
alle betrokkenen. Iedereen wil 
meedenken om ervoor te zorgen 
dat het kindcentrum sprankelt”, 
lacht hij. 

Integraal Kindcentrum 
Maar wat is nu precies een 
integraal kindcentrum? En wat is 
het verschil met een zogenaamde 
brede school? Xaviër legt uit: 
“In een brede school deel je als 
het ware de voordeur en het 
kopieer- en koffiezetapparaat. 
In een integraal kindcentrum 
werk je samen. Onderwijs én 
kinderopvang werken samen aan 

één doorlopende ontwikkeling 
voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
Je zorgt voor aaneengesloten 
opvang, zonder versnippering.” 
Dit is ook de reden waarom de 
school daarvoor nog nauwer 
samen gaat werken met de 
kinderopvang, de bibliotheek en 
het dorpshuis. “De omgeving is 
heel dichtbij”, aldus Xaviër. “Je 
kon de samenwerking tussen de 
partners van ‘De Sprankel’ tijdens 
de ouderavond al ervaren”, 
merkte een ouder op. 

Zou het kloppen en wordt 
Lieshout nóg leuker? Over een 
paar maanden weten we het, als 
Kindcentrum De Sprankel echt 
haar deuren ‘opent’. Wil je meer 
informatie? Neem dan een kijkje 
op de Facebook-pagina. Deze 
vind je door te zoeken naar ‘De 
Sprankel’. 

Een aantal kinderen van ‘De Fontein’ nemen een kijkje in hun toekomstige school www.boomrooierijjeroenmartens.nl
  06 - 18134984          Aarle-Rixtel
     houtsnippers & openhaardhout
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Kapelstraat 25c, - 5741 CB  Beek en Donk
Tel: 0492-462783

Dé reisverzekering voor uw
wintervakantie

Plaatje skiër
 

Bij ons bent u aan het juiste adres
 

Wij geven u een vakkundig, Wij geven u een vakkundig, 
onafhankelijk en persoonlijk advies 

voor uw reisverzekering

UW ZORG, ONZE BORG

Nieuw kinderdagverblijf in Lieshout, vertrouwd gevoel.
Wie zijn wij?

Stichting Kinderopvang Het Klokhuis is een nieuw, kleinschalig kinderdagverblijf dat vanaf 6 januari met 
vertrouwde gezichten op de bekende, sfeervolle lokatie aan de Burg. vd Heuvelstraat 16, dagopvang 

en peuterspelen gaat aanbieden aan alle kinderen van 0 tot 4 jaar uit Lieshout en omgeving, ongeacht 
latere basisschoolkeuze.

Aan u de keuze!
U kunt � exibel kiezen voor opvang tussen 7:30 en 18:30 uur vanaf e 6,30 per uur. Vraag informatie aan via:
kdvhetklokhuislieshout@vielagroep.nl of volg ons: www.facebook.com/kinderdagverblijfhetklokhuislieshout

Win een speelgoedpakket t.w.v. i 40,- met Sinterklaasactie:
Kleur, knip, plak, versier en maak jouw sinterklaaslijstje op het in deze krant 

bijgestoken verlanglijstje.

Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Indien bij het einde van een 
arbeidsovereenkomst door de 
werkgever aan de werknemer een 
ontslagvergoeding wordt betaald 
bestaat nu nog de mogelijkheid deze 
vergoeding in een stamrecht te storten. 

Tot 15 november 2013: Vrijstelling 
20% uitkering ineens in 2014 
De kortingsregeling wordt 
alleen beschikbaar gesteld voor 
ontslagvergoedingen die voor 15 
november 2013 zijn overgemaakt naar 
de uitvoerder van het stamrecht en bij 
een stamrecht BV waarbij de werkgever 
zich voor 15 november 2013 heeft 
verplicht om als uitvoerder op te treden. 
In deze situaties kan de werknemer het 
stamrecht in 2014 volledig opnemen, 
terwijl slechts over 80% van de waarde 
belasting wordt geheven. 

Tot en met 31 december 2013; 
Stamrecht vrijstelling 
Tot en met 31 december 2013 is het 
mogelijk de bruto ontslagvergoeding 
in een stamrecht te storten. Er wordt 
pas belasting geheven op het moment 
van – gespreide - uitkering. Bij een 
stamrechtstorting tussen 15 november 
2013 en 31 december 2013 geldt de 
kortingsregeling van 20% bij afkoop in 
2014 niet. 

Vanaf 1 januari 2014; 
Vanaf 1 januari 2014 is het helemaal 
niet meer mogelijk om de bruto 
ontslagvergoeding in een stamrecht te 
storten. Vanaf dan zal direct belasting 
moeten worden betaald over de 
verkregen ontslagvergoeding.

Vrijstelling stamrechtuitkering

Bijna 43 jaar roefelervaring neemt afscheid
Laarbeek - Op de tweede zaterdag 
van juni bruist het in Laarbeek. 
Dan staat de hele gemeente in 
het teken van de Roefeldag. In 4  
kernen zorgen vrijwilligers ervoor 
dat kinderen een dagje in de 
huid van een volwassene kunnen 
kruipen. Zo’n dag valt of staat 
met de inzet van vrijwilligers. Zij 
zorgen ervoor dat de kinderen een 
heel bijzondere dag beleven.

Het Roefel comité neemt dan ook 
met gemengde gevoelens afscheid 
van vier van haar vrijwilligers. 
Mensen die de afgelopen jaren met 
veel inzet de Roefeldag mee hebben 
georganiseerd. Een kartrekker als 
Hennie Morais die zelf niet meer 
wist hoeveel jaren ze de dag mee 
heeft georganiseerd. Misschien is 
ze na 19 jaar gestopt met de jaren 
te tellen? Ze was in ieder geval een 
van de personen van het eerste 
uur. Misschien heb je weleens voor 
haar deur gestaan om je strookje 
voor het Roefelen in te leveren? 
Hennie heeft honderden strookjes 

door haar brievenbus gekregen.

Het mooie handschrift van Carin 
Speek stond op vele lijsten. Ze 
heeft dagen zitten schrijven om 
alle bedrijven en deelnemers aan 
de Roefeldag van informatie te 
voorzien. Fouten in de planning 
vielen haar bijna altijd op. 

Corien van de Plas wist scholieren 
zo te motiveren dat ze bij het 
Roefelcomite hun maatschappelijke 
stage gingen doen. Door haar inzet 
hebben een aantal jongeren bij de 
organisatie in de keuken kunnen 
kijken en op deze manier iets over 
vrijwilligerswerk geleerd.

Marjon Bouw kon je voor een 
boodschap sturen. Prijsvechters 
en lokale ondernemers zagen haar 
regelmatig met grote hoeveelheden 
van hun producten vertrekken.

Natuurlijk  gingen deze vrijwilligers 
ook de bedrijven af en maakten 
en controleerden ze de schema’s 

die voor de Roefeldag gemaakt 
werden, maar vooral genoten ze op 
de Roefeldag van de enthousiaste 
aanloop van alle kinderen en 
begeleiders. Dit zal mede de oorzaak 
geweest zijn dat ze zich samen wel 
meer dan 43 jaar voor het Roefelen 
hebben ingezet. Reden om de 
dames in de bloemetjes te zetten 

en ze te bedanken voor alle jaren 
trouwe dienst.

En natuurlijk, want het blijven 
vrijwilligers in hart en nieren, gaven 
ze aan om op de Roefeldag op 14 
juni 2014 nog wel mee de broodjes 
te komen smeren. Hennie, Carin, 
Corien en Marjon, bedankt!

Winst voor St. Caecilia op Jumbo 
Muziekfestival

Afval waar het niet hoort? 

Lieshout/Mariahout/Zijtaart - 
Harmonie St. Caecilia uit Lieshout-
Mariahout kwam afgelopen zondag 
als beste uit de bus op het  Jumbo 
Muziekfestival. Met een gemiddelde 
van 84,5 punt bleef de harmonie 
in Zijtaart de andere eerste- en 
tweedivisie orkesten voor. De 
wisselbeker werd gewonnen door 
de Notenkrakers uit Vorstenbosch. 
Ook de slagwerkgroep van St. 
Caecilia nam deel aan het Jumbo 
Muziekfestival. De slagwerkers 
behaalden een nette 82 punten. 

Met het goede resultaat op zak kijkt 
het Lieshoutse harmonieorkest vooruit 
naar haar concert in concertzaal 
de Vereeniging te Nijmegen. Het 
Jumbomuziekfestival diende voor St. 
Caecilia dan ook als try-out voor dat 
zogenaamde ‘herfstwind-concert’, 

24 november aanstaande.  De 
Lieshoutse muziekvereniging verzorgt 
het concert in samenwerking met 
topharmonie Koningin Wilhelmina 
uit Wamel.  

Voor het herfstwind-concert schreef 
dirigent de compositie ‘Seven Deadly 
Sins’. Een sfeervol werk over de 
zeven hoofdzonden. Verboden en 
fout, maar daardoor geen donker 
muziekstuk. Ook aan een zonde zit 
een mooi randje, duidelijk te horen in 
het sferische ‘Seven Deadly Sins’. De 
première van het werk was zondag 
op het Jumbo Muziekfestival en daar 
werd het muziekstuk enthousiast 
ontvangen. 

Kaartjes voor het concert op 24 
november in de Vereeniging in 
Nijmegen zijn te koop via info@
harmonielieshout.nl of bij DIO drogist 
Mark in de Dorpsstraat in Lieshout.

Lieshout - Iedere inwoner van Lieshout 
is trots als zijn of haar woonomgeving 
schoon is. Helaas kan gesteld worden 
dat tijdens een mooie wandeling door 
de wijk of buitengebied men zich stoort 
aan de aanwezigheid van zwerfafval. 
Overal waar men loopt ziet men een 
oud blikje, sigarettenpeuken en nog 
maar te zwijgen over de ongewenste 
hondendrol! 

Iedereen heeft thuis het gemak van de 
prullenbak en op het prikbord hangt 
het juiste schema van de gemeentelijke 
afvalverwijdering. Ook weet iedereen: 
niet te vroeg het oud papier buiten 
zetten, anders waait het overal naartoe. 
Primair draagt iedereen zorg voor zijn 
eigen afvalverwijdering, toch? 

Afval wat ‘per ongeluk’ ontsnapt is aan 
de echte prullenbak wordt maandelijks 
door een groep vrijwilligers in de buurt 
en buitenwijk opgehaald. Ondanks de 

inzet van deze vrijwilligers is de overlast 
van zwerfafval nog steeds groot. 

De Dorpsraad Lieshout is enorm 
benieuwd of de afvalplekken in het 
dorp nog op de juiste plekken staan. 
Immers het makkelijkste is het als 
deze staan daar waar de hond wordt 
uitgelaten, want de hondendrol moet 
daarin (in een zakje uiteraard) en waar 
het meest gelopen/gefietst wordt. 

Om dit in kaart te brengen heeft de 
Dorpsraad Lieshout de hulp van de 
inwoners nodig. Graag horen zij van 
u waar in het dorp de prullenbakken 
horen te staan. 

U kunt uw suggestie kenbaar maken bij 
Dorpsraad Lieshout; info@dorpsraad-
lieshout.nl of tel. 06-38775775. Meer 
informatie en regelgeving kunt u 
vinden op de site van de gemeente en 
op www.dorpsraad-lieshout.nl.
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Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Ook uw winterschilder

vier kernen, één partij

Lijsttrekker Hans Vereijken
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continuïteit verzekerdcontinuïteit verzekerd

Beek en Donk – 2014 staat in het 
teken van wegwerkzaamheden aan 
de Oranjelaan en omgeving. Er staan 
vijf activiteiten op de planning, te 
beginnen bij het verwezenlijken van 
een ontsluiting van de Lieshoutseweg 
op de Beekse Akkers. Dit gaat de 
komende maanden al gebeuren. 
De overige werkzaamheden vinden 
ongeveer plaats tussen 6 maart en 6 
september 2014.

Oranjelaan 
De grootste wegwerkzaamheden gaan 
plaatsvinden op de Oranjelaan zelf. Dit 
gebeurt in twee delen. Ter hoogte van 
de Blokskampsedreef – toegangsweg 
Beekse Akkers – komt een 3-taks 
rotonde te liggen, zodat het verkeer 
van en naar de nieuwbouwwijk beter 
de weg op kan. Er is voor een rotonde 
gekozen, zodat de doorstroming van 
het verkeer goed blijft. Daarnaast 
werkt een rotonde snelheidsremmend. 
Er wordt een riool aangelegd naast het 
deel van de verkeerslichten tot aan de 
‘nieuwe’ rotonde. Het tweede deel van 
de Oranjelaan dat aangepast wordt, is 
het deel van de rotonde tot aan de brug 
bij restaurant De Hommel. 

Werkzaamheden
Naast de nieuwe rotonde wordt op de 
Oranjelaan nieuw (geluidsreducerend) 
asfalt en een dubbele asstreep 
aangebracht. Dit gebeurt ook meteen 
op de Kanaaldijk. Dit is de weg langs 
het kanaal van de brug bij restaurant 
De Hommel tot de brug in Aarle-
Rixtel, richting Helmond. Maar er 
zijn nog meer dingen die staan te 
gebeuren. Wethouder Theodoor 
Biemans: “Er wordt een gescheiden 
riool aangelegd in de Oranjelaan 
tussen de Lieshoutseweg en aansluiting 
bij het Duikerpad. Het bestaand 
gemengd riool tussen het Duikerpad 

en aansluiting Blokskampsedreef wordt 
vervangen. Ook wordt de Oranjelaan 
ingericht op lijnbussen, inclusief 
de daarbij passende bushaltes. Het 
fietspad van het Berkendijkje krijgt 
gedeeltelijk nieuw asfalt. De provincie 
zal straks ook nog aan de weg (N615) 
werken van de Gemertse rotonde tot 
aan Nuenen. De gemeente probeert 
alle werkzaamheden zoveel mogelijk te 
stroomlijnen.”

Toegangsweg industrieterrein 
Beekerheide
Door deze wegwerkzaamheden 
is volgend jaar de Oranjelaan een 
tijdlang voor een deel afgesloten. De 
toegangsweg naar industrieterrein de 
Beekerheide, vanaf de Oranjelaan, 
blijft intact. De gemeente heeft ervoor 
gekozen om deze toegangsweg niet 
bij de nieuwe rotonde te betrekken, 
omdat lange vrachtwagens anders 
hun draaicirkel niet kunnen maken. 
De Beekerheide zal te allen tijde van 
de wegwerkzaamheden in ieder geval 
vanaf één kant van de Oranjelaan 
bereikbaar blijven. 

Bocht Wilhelminakanaal 
Naast al deze werkzaamheden wordt 
een deel van het Wilhelminakanaal 
verbreed door Rijkswaterstaat. Dit 
gebeurt in de bocht tussen de Prins 
Hendrikstraat en de Wilhelminaweg. 
Dit is nodig, omdat grote boten daar 
nu de bocht niet goed kunnen maken. 
Door het kanaal op dat punt een stukje 
te verbreden, kunnen ze dat in de 
toekomst wel. 

Planning
Het tijdstraject van deze wegwerk-
zaamheden is bekend; de volgorde 
hiervan nog niet. Dit zal de gemeente 
in overleg met de aannemer bepalen. 
Dit gebeurt ook in overleg met de 

bewoners van omgeving Oranjelaan 
en ondernemers die met hun bedrijf 
binnen het werktraject vallen. Via 
twee informatiebijeenkomsten zijn 
deze twee groepen vorige week op de 
hoogte gesteld. 

Omleidingsroute
Dat de wegwerkzaamheden gaan 
plaatsvinden, vinden de meeste 
bewoners en ondernemers niet erg. 
Toch heeft de gemeente Laarbeek er 
nog een hele kluif aan om iedereen 
tevreden te stellen, vanwege de 
tegenstrijdige belangen die er zijn. De 
inwoners hebben het liefste dat alle 
sluiproutes worden dichtgegooid, zodat 
zij geen overlast van het verkeer gaan 
hebben. Dit gaat met name om de 
Prins Hendrikstraat en Wilhelminaweg, 
twee aangrenzende straten die niet 
gemaakt zijn voor zoveel verkeer. 
Voor de ondernemers ligt dit juist 
anders. Zij willen dat de gemeente 
alle toegangswegen opengooit, zodat 
zij nog steeds op een redelijke manier 
bereikbaar zijn en geen omzet mislopen. 
Gedurende deze werkzaamheden komt 
er in ieder geval een omleidingsroute te 
liggen, waarbij het doorgaande verkeer 
via Helmond (N279) wordt geleid. 

In het bestek staat dat gedurende de 
wegwerkzaamheden vanaf Beekerheide 
tot Lieshoutseweg het bedrijf of de 
woning van een aanwonende maximaal 
5 kalenderdagen niet bereikbaar 
is met de auto. Voor het gedeelte 
vanaf Beekerheide tot de komgrens 
op de Kanaaldijk in Aarle-Rixtel is 
opgenomen dat woningen en bedrijven 
elke dag bereikbaar zijn, behalve als de 
aannemer asfalt gaat aanbrengen. De 
gemeente Laarbeek kijkt nu verder 
wat er nog in het bestek moet komen 
te staan, voordat alles definitief wordt 
gemaakt.

Omgeving Oranjelaan flink op de schop 

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl      Leliestraat 84, Beek en Donk 

  Direct contact?           Bel 06 27 05 21 20

Storing op tv, telefoon of internet 

Moeite met aansluiten van audio/video 

Aansluitingen/kabels niet op de juiste plaats

Mooi in de steigers

De Piano 4  l  Beek en Donk  l  M. 06 10789637 | www.puurbaden.nl | info@puurbaden.nl  

Puur Baden heeft zich gespecialiseerd in 
maatwerk badkamers en interieurconcepten 
door hun eigen unieke puur baden stijl.

kwaliteit - perfectie - uniek ontwerp   
creativiteit design   -   kwaliteitsmerken -   
maatwerk

MAATWERK BADKAMERS
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P B E G D N P R G P L I I Q I O R
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GRANAATAPPEL ROZENBOTTEL SINAASAPPEL
MANDARIJN NECTARINE FRAMBOOS
VLIERBES AARDBEI AVOCADO
CITROEN BANAAN LIMOEN
MELOEN PERZIK BRAAM
DADEL DRUIF GUAVE
MANGO OLIJF PRUIM
KERS KIWI VIJG

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:

Jeanne van den Bogaard

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Nelly van der Heijden-Manders

2. Liesbeth van de Nieuwenhof

3. Leny Heesakkers

Easy

5 7 6 4 2

2 3 4 7 8

1 6

1 9 2 3

2 4 1 5

4 9 6 7

3 7

9 3 5 8 6

8 5 1 9 3

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept:
Zet 1,5 liter water op met de groenten bouillonblokjes. Doe de 
knoflookteentjes door de pers, snipper de ui en doe dit bij de bouillon. Breng 
aan de kook en laat 10 min zachtjes koken. Schil de aardappel en snijd met 
de wortel, sperziebonen en courgette in gelijke blokjes van 1 tot 2 cm en 
voeg aan de bouillon toe. Laat alles 5 minuten zachtjes koken en voeg dan 
de witte bonen, prei in ringen, de kruiden en peper en zout toe. Laat het 
45 minuten zachtjes pruttelen op een laag vuur. Snipper de spitskool fijn, 
ontvel de tomaten en snijd in kleine blokjes. Voeg deze met de macaroni 
toe en laat nog 20 minuten zachtjes doorpruttelen. Eventueel wat water 
toevoegen als je de soep te dik vindt of een bouillonblokje extra voor de 
smaak. Vuur afzetten en de soep langzaam en helemaal af laten koelen en 
niet meer in roeren.  Wanneer je de soep gaat opdienen langzaam tegen de 
kook aanbrengen met een beetje Parmezaanse kaas en wat verse peterselie.

125 gr witte bonen
2 groentebouillon blokjes
2 teen knoflook
1 kleine ui
1 aardappel
1 kleine winterwortel
2 courgette
125 gr sperziebonen
2 st dunne prei

Beetje peterselie, selderie en 
basilicum
1 tl gedroogde oregano 
1 tl gedroogde majoraan
0,5 st spitskool
3 vleestomaten
50 gr macaroni
Parmezaanse kaas

Recept van de week

Milanese Minestronesoep (flinke pan)

www.kookcentrumbrabant.nl

AARDBEI

AVOCADO

BANAAN

BRAAM

CITROEN

DADEL

DRUIF

FRAMBOOS

GRANAATAPPEL

GUAVE

KERS

KIWI

LIMOEN

MANDARIJN

MANGO

MELOEN

NECTARINE

OLIJF

PERZIK

PRUIM

ROZENBOTTEL

SINAASAPPEL

VIJG

VLIERBES

MOOI GEZONDMOOI GEZOND Vers vlees: gezond, lekker en eerlijk! 

Er is op televisie veel te doen over vers vlees de laatste tijd. Wij van ’t 
Verswarenhuys vinden de herkomst van o.a. ons vers vlees zeer  belangrijk. 
Een goede herkomst bepaald de mate van kwaliteit. U weet wat u eet! Ons 
rundvlees komt van de familie Geerets uit Castenray. Dit bedrijf heeft de beste 
dikbilkoeien en stieren die u zich voor kunt stellen, waarbij ook gelet wordt 
op goede voeding, goede leefomstandigheden en gezondheidsbevordering 
van de dieren. Ons verse varkensvlees komt van Gerry Hagelaar uit 
Helmond. Gerry, zelf afkomstig uit Aarle Rixtel, selecteert dagelijks zelf de 
varkens uitsluitend van de hoogste kwaliteit en veredeld deze in de slagerij in 
Helmond.’t Verswarenhuys verkoopt dus uitsluitend eerlijk vlees! Dat geldt 
ook voor ons Livar varkensvlees en het rundvlees 
van het Brandrode rund (100% biologisch), 
geportioneerd en diepgevroren te verkrijgen.
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COMFORTABEL EN VEILIG WONEN

www.ven-hollanders.nl Kapelstraat 19 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

Zo mooi kan extra comfort zijn
U woont plezierig en wilt nog lang genieten van uw woning. Oók als de jaren 
wat meer gaan tellen. Dat kan, met onze comfort-oplossingen voor uw woning. 
Die maken uw woning namelijk klaar voor een volgende fase in uw leven. Dat 
merkt u aan extra comfort. Maar dat ziet u niet. Want stijl en gemak gaan bij 
ons uitstekend samen. Mooi toch?

 Snel en zonder grote verbouwingen

 Hoge kwaliteit materialen en afwerking

 Deskundig advies op maat

Profiteer van 
het verlaagde 

BTW tarief 21% 6%
op arbeidskosten, vraag naar de voorwaarden.

Mooi in de steigers

Helmond – Alle stoelen waren 
bezet op donderdag 31 oktober 
in theater ‘Het Speelhuis’. Daar 
vond die avond de sfeervolle 
première plaats van ‘Nee Gij’, het 
eerste avondvullende programma 
van cabaretier Marlon Kicken uit 
Aarle-Rixtel.

De droom voor een eigen show
Marlon Kicken won, als opkomend 
stand-up comedian, in 2009 de 
Culture Comedy Award van de 
Benelux. In een interview met 
de VARA meldde hij dat het hem 
leuk leek, ooit een eigen show te 
hebben. Marlon: “Op dat moment 
had ik geen idee wat er allemaal 
bij komt kijken. Stand-up duurt 
maximaal drie kwartier met veel 
lachmomenten. Met cabaret 
moet je een hele avond vullen. 
De werkwijze is anders. Mensen 
lachen geen twee uur achter 
elkaar. Je moet ook serieuze en 
rustige momenten inbouwen.” 

Een toneelspeler
In de jaren daarna raakte 
zijn stand-up carrière in een 
stroomversnelling. Hij stond op vele 
podia in Nederland en Vlaanderen. 
Hierdoor had hij weinig tijd om 
aan een eigen cabaretshow te 
denken. Dit veranderde door zijn 
deelname aan het AR-Theater met 
Wim Daniëls en Yvonne Gijsbers. 
Marlon: “Ik leerde daar dat ik meer 
een verhalenverteller ben dan een 
toneelspeler. Voor het eerst hoorde 
ik ook dat er mensen speciaal voor 
mij kwamen. Dit was voor mij het 
zetje in de rug. Toen dacht ik: nu 
ga ik het gewoon doen, een eigen 
cabaretshow.”

Denken, schrijven en optredens 
regelen, zo begon Marlon zich 
voor te bereiden op ‘Nee Gij!’: “Ik 
begon eigenlijk al optredens te 
regelen voordat ik tekst had. Van 
een aantal theaters kreeg ik het 
vertrouwen en werd ik geboekt 

voordat ze iets gezien of gehoord 
hadden.” 

Na een gesprek met ‘Het Speelhuis’ 
werd de première van zijn show in 
Helmond een feit. Marlon: “Dit 
is een speciaal moment voor mij, 
mijn eerste show. Ik vind het fijn de 
première dichtbij huis te doen. Het 
is ook een prachtig theater.” De 
cabaretier had bovendien nog iets 
recht te zetten in Helmond: “De 
vorige keer dat ik in ‘Het Speelhuis’ 
op het podium stond was tijdens 
het GIKO blokfluitconcert. Ik was 
toen zes jaar. Dat zal letterlijk een 
aanfluiting zijn geweest.”

Een eigen cabaretshow
Maar hoe zet je nou zo’n eigen 
cabaretshow op poten? “Op 
een gegeven moment heb je 
grofweg een programma”, 
vertelt de cabaretier. “Tijdens een 
aantal try-outs, zoals in Bakel en 
Barcelona, werd dit programma 
nog wat bijgeschaafd.” Marlons 
decor - een tuinlamp, skateboard, 
campingtafeltje met klapstoel 
en een reiskoffer - haalde hij bij 
de ‘Kringloop’: “Sinds de eerste 
try-out, met één decorstuk, is 
het decor alleen maar uitgebreid. 
Gelukkig past alles nog in mijn 
auto.”

Opnames Curaçao 
De laatste try-out was op 
Curaçao. Daar was Marlon, op 
uitnodiging van de NTR, voor 
televisieopnames van de nieuwe 
programmareeks ‘Grimas’. In dit 
televisieprogramma wordt de 
achtergrond belicht van diverse 
comedians. De documentaire over 
Marlon wordt zondag 8 december 
uitgezonden op Nederland 2.

De première 
Donderdagmiddag werd door 
Marlon, samen met zijn geluidsman 
Rens Vereijken, gebruikt voor de 
laatste voorbereidingen. Licht 

en geluid werd getest, de Adidas 
schoenen gepoetst en het decor 
werd uitgestald. Marlon: “Een half 
uur voor de show sluit ik me min 
of meer op. Ik doorloop de show 
nog een beetje, kleed me om en 
luister naar wat reggaemuziek. Vijf 
minuten voor aanvang sta ik in de 
coulissen en wacht ik op het sein 
van Rens. Als de muziek begint te 
lopen, vergeet ik voor de rest alles 
en ga ik het podium op.”

Voor de première in Helmond 
was de cabaretier toch enigszins 
gespannen: “Ik vind voor eigen 
publiek optreden het moeilijkste. 
Je hoort dan vier jaar later op 
een feestje nog wat ze ervan 
vonden. Een try-out in Bakel is 
minder spannend. In Bakel kom 
ik toch maar drie keer per jaar. Ik 
ga bekant altijd mee naar Bakel 
kermis, Streetrock en ’t Gammele 
Geval.”

Uitverkocht en succesvol
De in enkele dagen uitverkochte 
première van ‘Nee Gij’ was 
gemoedelijk en herkenbaar. 
Marlon’s vele Aarle-Rixtelse 
avonturen kwamen, afgewisseld 
met zijn Curaçaose afkomst, 

uitgebreid aan bod. Bezoeker 
Jac Musters: “Het was eigenlijk 
gewoon zijn levensverhaal. Ik heb 
heerlijk relaxed zitten genieten.” 
Bezoeker Daniël Moors: “Als ik 
naar het theater ga, wil ik het leuk 
hebben. Ik heb het erg leuk gehad. 
Ik vind het ook fijn om naar een 
Brabander te luisteren.”

Zijn oog voor detail, zijn sprekende 
mimiek en relaxte timing bezorgden 
het publiek veel lachmomenten. Af 
en toe kreeg het programma, door 
onderwerpen als adoptie en enkele 
prachtig voorgedragen gedichten, 
een serieuze ondertoon. Marlon: 
“Het is een show recht uit mijn 
hart. Lachen is natuurlijk het 
belangrijkste, maar er zit ook een 
stukje bewustmaking in.” Bezoeker 
Suzanne van Berne ervoer dit ook 
zo: “Er zit een tweede laagje in 
zijn show, bijvoorbeeld over zijn 
adoptie, dat iets dieper gaat dan 
gewoon lachen. Het zet je aan tot 
nadenken.”

Interactie 
“Als ik op het podium sta zie ik 
door de lampen alleen maar de 
bezoekers op de eerste rij.” Toch 
had Marlon veelvuldig contact met 

het publiek. De zaalverlichting ging 
regelmatig aan als de cabaretier 
input vroeg en kreeg vanuit de zaal. 
Extra blij was hij met de komst van 
zijn ouders en oud PSV-er Berry 
van Aerle. Marlon: “Berry, jij hing 
rechtsboven mijn bed en nou zit je 
hier.” Deze blijheid was wederzijds. 
Berry van Aerle: “Ik vond hem als 
tonprater al grandioos. Toen ik 
hoorde dat hij als cabaretier ging 
optreden heb ik meteen kaartjes 
gekocht.” Moeder Kicken: “Het 
was geweldig. Van tevoren vond 
ik het heel spannend. Je weet niet 
wat er komt. Gelukkig was het 
gewoon Marlon.”

Voldaan 
Na afloop is Marlon heel tevreden: 
“Na de eerste tien minuten viel de 
spanning weg. Je merkt dat de zaal 
er klaar voor is. Dan ga je vanzelf 
meer relaxed spelen. Dat is een fijn 
gevoel.” De komende tijd trekt 
Marlon met ‘Nee Gij!’ door het 
land. Zo is hij hier in de buurt te 
zien op 13 december in ‘De Ruchte’ 
te Someren en 14 december in ‘De 
Eendracht’ te Gemert. Marlon: 
“Mijn droom is uitgekomen, dit 
smaakt naar meer.”

Marlon Kicken speelt geweldige cabaretvoorstelling in uitverkocht ‘Speelhuis’

‘Nee Gij’: relaxed en herkenbaar
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 
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MCD

RONDE PRIJSWEKEN
BIJ MCD!

De MCD acties van volgende week!

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

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

W 46 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 16 november 2013.    Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

Speciaal voor u geselecteerd uit onze slijterij!

ZAK
570 ML. liter 1.75

van 2.03-2.51 voor

Unox soep in zak
alle soorten à 570 ml.

PAK
32 ROLLEN

van 11.85 voor

Page Original
toiletpapier
pak 32 rollen

KILO

van 6.99 voor

Kipfi let
kilo

LITERFLES

van 13.29 voor

Dujardin Vieux blauw**
literfl es

2
RACEZEGELS

+
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Obesitassen vol
Enkele weken geleden, op een 
doodgewone doorde-weekse 
woensdag, werd ik geconfronteerd 
met het NOS Journaal. En ook deze 
uitzending strooide het objectieve 
actualiteitenprogramma met allerlei 
thema’s omtrent onze gezondheid. 
Schrikbarende cijfers kwamen mij toe. 
Bijna een kwart van de Nederlandse 
kinderen is te dik. Het enige 
lichaamsdeel dat overuren maakt is 
de duim. Is het niet op de Playstation 
dan wel op hun aandachtsvragende 
blauwboek. Sporten is virtueel 
sporten geworden. Moeders 
gehoorzamen en kopen ‘obesitassen’ 
vol kindercola en paprikachips. 
Met een steeds verder naar rechts 
buigend metertje op de weegschaal 
tot gevolg. En dat idee bleef maar 
vreten. Ook bij mij. Tot ik op een dag 
in aanraking kwam met het Eureka-
momentje: hét idee dat zelfs meer 
waard is dan het gouden koffertje 
van de laatste Miljoenenjacht-
finalist. Het betreft de samenstelling 
van consumeerbare producten. Als 
voorbeeld neem ik een fles Calvé 
Mayonaise. Deze bevat, ook met 

schone dop, nog steeds 70 gram 
vet per 100 milliliter. Stel nou, ik ben 
CEO bij moederbedrijf Unilever, en ik 
hecht liters waarde aan de uitzending 
van bovenstaand NOS Journaal. 
Echter, de negen nulletjes die op 
mijn bankrekening staan, bekoren 
mij nog steeds. Wat zou ik dan 
moeten doen, om de Nederlandse 
jeugd en haar nakomelingen een 
warm hart toe te dragen? Het 
antwoord is letterlijk ‘verdunnen’. 
Stap 1: Verminder het vetpercentage 
met twee gram. Geen hond die het 
verschil proeft. Stap 2: Herhaal stap 1 
ieder kwartaal. Et voilà! Zonder dat u 
als consument enig verschil in smaak, 
kwaliteit of prijs ervaart, draagt Calvé 
kwartaal in kwartaal uit bij aan een 
gezondere jongerengeneratie. De 
consument gaat dat waarderen, en 
zal merkentrouw als zij is, diezelfde 
prijs betalen voor een kwalitatief 
‘minder lekker’ product. En zo geldt 
dit businessvoorbeeld ook voor 
onder andere brood, paprikachips en 
kindercola. Vet idee, vindt u niet?

Joey van der Leemputten

Robert en Julien van Beurden maken indrukwekkende tocht door Amazonegebied

“Hij schoot zo een aap uit de boom”
Beek en Donk - Het kostte 4 jaar 
survivaltraining, ontzettend veel 
bloed, zweet, tranen en inentingen, 
maar avonturiers Robert (50) en 
Julien (12) van Beurden uit Aarle-
Rixtel hebben de ‘ultimate-survival’ 
gedaan. Tijdens een 16-daagse trip 
door het Amazonegebied in Ecuador, 
hebben ze de meest prachtige 
natuur op deze aarde gezien. Het 
Amazonegebied is een gevaarlijk 
gebied waar cocaïneboeren, illegale 
houtkappers en revolutionaire 
strijdkrachten van Colombia (FARC) 
zich schuilhouden. 

Robert: “Ik heb altijd het idee 
gehad om deze survivaltocht te 
ondernemen. Toen mijn zoon 
Julien 8 jaar oud was, zijn we 
gaan trainen in ‘Bushcraft’ ofwel 
survivaltechnieken. Dit deden we 
met behulp van survivalexperts 
in ons eigen bos in Lierop.” Julien 
vervolgt: “We hebben daar wel 
eens met -7 graden ’s nachts buiten 
geslapen en we hebben geleerd om 
bijvoorbeeld vuur te maken.”

 

Toen Julien 12 jaar oud was, 
besloot vader Robert dat het tijd 
was voor hun avontuur. Ze waren 
getraind en klaar voor de ‘echte’ 
jungle. Robert: “Ik heb op internet 
gezocht waar we het beste heen 
konden. Mijn voorwaarden was 
dat er geen toeristen zouden zijn. 
het moest echt ‘ultimate-survival’ 
zijn. Ik kwam in contact met een 
Oostenrijker met erg veel ervaring.  
Hij was 10 jaar geleden gestopt 
met survivallen.” De Oostenrijkse 
man werd aangestoken door 
het enthousiasme van Robert en 
besloot als gids mee op reis te gaan. 
In Ecuador zelf werd het drietal 
geholpen door twee indianen. Zij 
kenden het gebied en waren in het 
bezit van een grote kano, waarmee 
ze door de Amazone zouden varen.

Robert: “We verbleven er 16 dagen, 
maar we namen maar voor 4 dagen 
voedsel mee in een koelbox. We 
moesten zelf gaan jagen en eten 

klaarmaken. Zo vingen we op de 
2e dag een piranha. Die hebben we 
gefrituurd in een pan met olijfolie. 
Het eten was niet lekker, maar we 
moesten wel.” Julien: “We hebben 
onder andere citroenmieren, tapirs, 
meervallen, kaaimannen en wormen 
gegeten. De kaaiman smaakte 
naar kip.” Waarop Robert aanvult: 
“Volgens de indianen waren de 
grote wormen een delicatesse die 
we moesten proeven. Het oogde 
heel erg vies, maar het smaakte 
naar kokosnoot. We hadden een 
blik sardientjes bij. Dat was voor 
ons een ware traktatie. Een echt 
geluksmomentje.”
Tijdens de tocht door de jungle 
kwam het gezelschap een 
indianenfamilie tegen. Zij boden 
onderdak voor 2 dagen. Robert: 
“De man van die familie maakte een 
pijl met gif eraan. Hij schoot zo een 
aap uit de boom, welke vervolgens 
werd opgegeten.” 

Bij mooi weer kon er overnacht 
worden op de oever bij de rivier, 
maar bij regen stond het water al 
gauw te hoog en moest de jungle 
ingetrokken worden. “Je was met 
een machete, een bijl en ander 
materiaal anderhalf uur bezig om 
een slaapplaats te creëren. Het was 
fysiek erg zwaar. We moesten iedere 
dag vitaminen innemen en waren ’s 
avonds uitgeput”, aldus Robert.

Robert en Julien zagen de mooiste 
dieren in het wild voorbijkomen. 
Julien: “We hebben giftige 
duizendpoten gezien, grote 
roofvogels, slangen, grote vissen 
en nog veel meer. De anaconda 
was een van de vele hoogtepunten. 
We wilden deze slang graag zien 
en kwamen hem tegen op de dag 
dat we het Amazonegebied zouden 
verlaten. Ik heb de slang zelfs 
geaaid.” Echt bang waren de twee 
avonturiers niet. Robert: “Maar 
wel voor hetgeen dat onder de 

kano zwom: enorme roggen met 
vlijmscherpe stekels en zogenaamde 
bull sharks (stierhaaien) die uit zee 
in deze rivier terecht zijn gekomen.” 

Voor het tweetal is de trip meer dan 
geslaagd. Julien: “Het is de mooiste 
ervaring van mijn leven geweest. 
Met name het zien en aaien van 
de Anaconda vond ik geweldig.” 
Robert: “Deze tocht heeft ons geen 
enkel moment een vakantiegevoel 
gegeven. Dat was ook niet de 
bedoeling. Wat ik vooraf voor ogen 
had is uitgekomen; we zijn geen 
toerist tegengekomen, we hebben 
ontzettend kunnen genieten van 
de natuur, onze survivaltechnieken 
hebben we kunnen toepassen 
en de band met mijn zoon is nog 
meer versterkt.” Inmiddels staat 
de volgende reis alweer gepland. 
Julien: “Als ik 16 word, gaan we 
weer. We weten nog niet waarheen, 
maar ik hoop richting Borneo of een 
andere mooie plek.”

De expositie van Robert van Beurden 
is tot en met 24 november iedere 
zaterdag en zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur te bezoeken in ’t Oude 
Raadhuis te Beek en Donk. Naast de 
grote collectie foto’s, is er ook een 
film te zien van hun tocht door de 
Amazone. Tevens toont Robert in 
een andere zaal zijn kunstwerken in 
de stijl van de oude meesters.

DE STATER 18, LIESHOUT    0499-422289

BESTEL ONLINE VIA DE WEBSHOP  
WWW.SPEELACTIEF.NL OF KOM NAAR DE WINKEL

Het grootste assortiment 

poppenhuizen

vanaf €69,95

BERG buddy + aanhanger

van €318,00
voor €278,00

(STUNT)STEPPEN

Bouwmaterialen Hout- en
plaatmateriaal

Gereedschappen
en ijzerwaren

Keukens Tegels en
badkamers

Deuren

Advies nodig?
Vraag het aan BouwCenter Swinkels!

BouwCenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt,
zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen
zich bij ons prima thuis.
Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het bouwen op aankomt.
Meer weten, over bijvoorbeeld de tijdelijke BTW-verlaging? 
Vraag het aan BouwCenter Swinkels!

kijk op www.bouwcenterswinkels.nl

Deensehoek 8, Lieshout - Telefoon 0499-425800

Julien en Robert van Beurden bij een deel van hun fotocollectie.

Julien toont een gevangen Catfish

Indiaan maakt een pijl met gif voor het jagen

* 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
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Mooi op  leeftijd

Winteractiviteiten van Seniorenvereniging KBO Lieshout
Lieshout  - Nu de eerste herfst-stormen 
hebben gewoed en het kwik ’s nachts 
al aardig naar het nulpunt daalt, ziet 
men het gasverbruik in huis omhoog 
schieten. Vaak valt er met simpele 
middelen al heel wat te besparen. Leden 
van de KBO kunnen hierover van alles 
te weten komen op de themamiddag 
‘Energie Besparen’ op donderdag 14 
november in het Bavaria Brouwerij 
Café. Aanvang 14.00 uur. Spreker is de 
heer Richard de Beer. Aanmelden kan 
bij de Inloop. 

Samen Uit Eten is een activiteit die altijd 
veel deelnemers trekt. De volgende 
eetavond staat gepland op woensdag 
27 november. Deze keer is gekozen voor 
een dinerbuffet in restaurant Grotels Hof 
in Bakel. Aanmelden kan bij de Inloop. 
Hier kan men ook aangeven of men 
graag met iemand mee wil rijden.

De maand december staat in het teken 
van de feestdagen. Op dinsdag 10 
december vertrekt de bus om 10.00 uur 
vanaf het Dorpshuis naar de prachtige 
stad Munster in Duitsland. In het 
centrum zijn diverse kerstmarkten op 
loopafstand van elkaar. De dag wordt 
besloten met een diner in Waldrestaurant 
Annabergerhof in Haltern. Om 22.00 
uur verwacht men weer in Lieshout te 
zijn. Aanmelden bij de Inloop.

Noteer vast in uw agenda: dinsdag 17 
december is de Kerstviering in zaal De 
Koekoek. Aanvang 14.00 uur. Koor 
Vogelenzang is van de partij en de 
verdere invulling van het programma 
volgt nog.

Voor alle activiteiten kunnen de leden 
van KBO Lieshout zich aanmelden 
bij De Inloop. De Inloop is iedere 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur 

en iedere dinsdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur in het Dorpshuis in Lieshout. 

Heeft u interesse in deze dynamische 
seniorenvereniging en bent u 50 jaar 
of ouder? Loop dan eens gezellig en 
vrijblijvend binnen bij de Inloop in het 
Dorpshuis. 

Zonnebloem Mariahout en Lieshout met seniorenorkest
Lieshout/Mariahout - Elk jaar 
organiseren de Mariahoutse en 
Lieshoutse Zonnebloem een 
activiteit. Dit jaar stond het in het 
teken van muziek in het buurthuis 
Mariahout. Het seniorenorkest 
van harmonie Sint Caecilia 
luisterde deze middag op.

Om 13.15 uur kwamen de eerste 
gasten binnen. De organisatie had 
met een 12-tal vrijwilligers in de 
vroege morgen al een sfeervolle 
zaal gecreëerd. De tafels voorzien 
van zonnige zonnebloemkleedjes 
met een fleurig bloemetje zag 
er uitnodigend uit. De 70-tal 
gasten die verwacht werden, 
waren er nagenoeg allemaal. 
Bij binnenkomst werd een 
lekker kopje koffie met cake 
gepresenteerd. Het seniorenorkest 
van harmonie Sint Caecilia bracht 
veel en levendige muziek ten 
gehore, wat vooral deze gasten 
erg aansprak. Tijdens de pauze 
kregen zij een fotoserie van 
natuur en geloof te zien. Deze zijn 
eigendom van de heer Leenders 
en het was zeer zeker de moeite 
waard. Even benen strekken en 
een praatje maken onder het 
genot van een drankje zorgde 
voor de uitmuntende sfeer. Na de 

pauze nam het seniorenorkest hun 
instrumenten weer op en speelden 
nog een klein uurtje. Met een 
daverend applaus werd nog een 
toegift gegeven. De spanning 
van de loterij liet niet lang op zich 
wachten en na de prijsuitreiking 
sloot de voorzitter de middag met 
een gemeend dank je wel naar 
iedereen. Gasten werden naar 
huis gebracht, de zaal weer op 
orde gebracht. Nog even napraten 

en overleg voor de volgende 
activiteit.

Woensdag 20 november is bij Ria 
de volgende bijeenkomst. Voor 
degenen die graag knutselen is 
er gelegenheid om de vogels de 
winter door te brengen en gaan ze 
een vogeltaart maken. Degenen 
die liever wat anders doen of 
gezellig willen buurten, zijn 
natuurlijk ook van harte welkom.

Verplichte mantelzorg niet 
gewenst en niet realistisch
Mijn moeder zei vroeger wel 
eens: “Een moeder kan beter voor 
negen kinderen zorgen, dan negen 
kinderen voor een moeder”. Als 
deze tegeltjeswijsheid waarheid 
bevat, zoals dat zo vaak het geval is, 
hebben we toch een probleem nu 
gemeenten pleiten voor verplichte 
mantelzorg.

Gemeenten worden door het rijk 
opgezadeld met de uitvoering 
van de AWBZ, een afkorting die 
we niet alleen maandelijks als 
inhouding op ons loon of pensioen 
tegenkomen, maar waar we ook 
een beroep op kunnen doen als 
we langdurige zorg nodig hebben. 
De overdracht van de AWBZ naar 
gemeenten gaat gepaard met een 
forse bezuinigingsmaatregel en 
gemeenten zijn dan ook naarstig 
op zoek naar antwoorden op 
toekomstige zorgvragen. Hier en 
daar wordt al geëxperimenteerd 
met verplichte mantelzorg door 
familieleden indien een van 
hen in een zorginstelling wordt 
opgenomen.

Mijn ouders waren van de generatie 
met de grote gezinnen, maar wij als 
kinderen van die generatie hebben 
beduidend minder nakomelingen 
voortgebracht. Bovendien zien we 

dat deze nakomelingen vaak de 
rollen van kostwinner en opvoeder 
combineren, dat ze soms een 
eenoudergezin vormen, dat ze 
ingewikkelde schema’s hebben om 
hun kinderen naar sportclubjes, 
orthodontist of huiswerkbegeleiding 
te vervoeren, dat hun woonplaats 
zelden de plek is waar ze werken, 
dat ze vaker van baan veranderen, 
dat ze zich blijven bijscholen naast 
hun werk, dat hun pensioendatum 
opschuift en dat ze meestal niet om 
de hoek wonen. Zelf heb ik twee 
kinderen, mijn dochter woont in 
Sydney en mijn zoon in Sao Paulo. 

Vele senioren verlenen hand- en 
spandiensten in de gezinnen van 
deze drukbezette kinderen en 
moeten er niet aan denken hen met 
een extra taak te belasten: die van 
verplicht mantelzorger. De spreuk 
op het tegeltje is gedateerd, maar 
toch… Als negen kinderen het in 
de vorige eeuw niet konden, hoe 
moeten die twee of drie dat dan 
anno 2013 voor elkaar krijgen? 

Frans Slangen,
voorzitter KBO-Brabant

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Twee prijzen Zonnebloem loterij afdeling Lieshout
Lieshout - Afgelopen september 
hebben de vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Lieshout hun 
jaarlijkse lotenverkoop gehouden. 
De loterij maakte deel uit van de 
Nationale Zonnebloemloterij. De 
verkoop was weer een groot succes.  
Alle aan de afdeling Lieshout 
beschikbaar gestelde loten werden 
verkocht. Er zijn dit jaar twee door 
hen verkochte loten in de prijzen 
gevallen.

De Zonnebloem organiseert tal 
van activiteiten, zoals dagtochten 
en diverse aangepaste vakanties 
waar jaarlijks heel veel zieken 
en gehandicapten van genieten. 
Landelijk gezien leggen bovendien 

bijna 40.000 vrijwilligers per jaar meer 
dan een miljoen bezoeken af aan 
mensen die door ziekte of handicap 
aan huis gebonden zijn en behoefte 
hebben aan persoonlijke aandacht. 
Ook de afdeling Lieshout heeft meer 
dan 20 vrijwilligers, die dit soort 
huisbezoeken afleggen. Maar behalve 
deze huisbezoeken organiseert de 
plaatselijke afdeling allerlei activiteiten, 
die voor de minder mobiele en veelal 
aan huis gekluisterde, vooral oudere 
mensen, een fantastische afleiding 
zijn. Daarom is het deel, dat zij van de 
loterijopbrengst mogen houden, heel 
erg welkom. De Nationale Vereniging 
De Zonnebloem, maar in het bijzonder 
de afdeling Lieshout is daarom alle 
kopers van loten heel erg dankbaar.

Prijswinnaars
De trekking van de loterij heeft 
inmiddels op 28 oktober j.l. 
plaatsgevonden. Het blijkt nu dat 
van de door de vrijwilligers van de 
afdeling Lieshout verkochte loten 
op twee een prijs is gevallen. Een 
prijs van elk €15,00 is gevallen op 
de nummers 0432656 en 0433301. 
Op www.zonnebloem.nl vindt men 
overigens de volledige trekkingslijst. 
De Zonnebloem afdeling Lieshout 
feliciteert de gelukkigen van harte 
met de gewonnen prijs. Voor het 
ontvangen van de prijs dienen de 
instructies aan de achterzijde van het 
lot te worden opgevolgd, of neemt 
u contact op met de afdeling via 
telefoon 0499-422869.

BUS HUREN € 75.00 per dag 
incl. 100 Kilometer vrij.

Telefoon: 0492 361111 
E-mail: offerte@vanhelvoorttaxi.nl 

info@vanhelvoorttaxi.nl     -     www.vanhelvoorttaxi.nl
Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

500 gr witlof  € 0,50
Aardappels per kilo  € 0,50

Aanbieding loopt van 7-11 tot en met 13-11
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Geboren en bij 
papa en mama thuis

Tygo
Welkom, kleine vent

Het is geweldig, dat je er bent

Trotse oma Hanneke 
en opa Johan

Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: info@mooilaarbeek.nl

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

TE KOOP

GEVRAAGD

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

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

Gratis ophalen van uw oud ijzer, accu’s 
s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, 
elektronica, fietsen, 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

Oude ansichtkaarten van Beek en 
Donk gezocht (ook boekwerk, enz.) om 
verzameling ansichten Beek en Donk 
aan te vullen. lierop129@planet.nl

Acnemodel gezocht! Voor mijn examen 
Acnebehandeling zoek ik modellen. 
Op het gezicht/rug voor 27 november.
Info: Lizet Penninx, 06-12195421

Gevraagd: alle soorten metalen. 
Tel 06-13411021

Kerstworkshops met mooie natuurlijke 
materialen in een sfeervolle omgeving. 
Voor meer informatie dorienpulles@
hotmail.com of 0492-382762

Wilt u een foto cadeau doen of voor 
andere uitingen? Een fotoshoot op 
locatie of in de studio? Neem contact 
met me op! wietekekonings@hotmail.
com / www.wietekekonings.jux.com

Gemotiveerde student opzoek naar 
bijbaan op zaterdag bij voorbaat 
huishouding of winkel. Tel: 06-42284733

LES/WORKSHOP

Bouwlift, gebruikt. Lifthoogte ± 6 
meter incl. 30 meter kabel. Vraagprijs 
€650,00 ook 12 bouwhekken €220,00  
tel. 06-41100049.

Bouwstroomkast 4 groepen, 8 stop-
contacten 220 volt en 2 stopcontacten 360 
volt. Vraagprijs  €350,00 tel. 06-41100049.

2x nintendo dsl a €90,- met hardcase/
oplaadstekker/spelletjes Nintendo dsi XL 
met hardcase/oplaadstekker/spelletjes 
€100,- Foto’s koopplein. T: 0499-423380

Thuja Brabant  2.00 meter hoogte  20 
stuks  2,50 euro per stuk  Tel 0492 464531

Ca. 100 miniatuur vrachtwagens, schaal 
1:87, Herpa, Wiking. Merken: DAF, Scania, 
Volvo etc. € 500,00. Tel. 0492-468109

Zestiger jaren radio. Merk: Philips. 
Prijs: €30,- tel: 0492-466487

Sony versterker 120 watt. Prijs: €35,- 
Tel: 0492-466487

Mooie stoffen slaapbank en een 
werkende stoomreiniger voor o.a. 
gordijnen, vloerbekleding, tegels, etc. 
T.e.a.b. Tel: 06-53981518

Zwarte Schreiber Piano inclusief kruk. 
Vraagprijs € 225,-. Tel. 0492-381435

OPEL Corsa-B  1.4 Kent.: 18-DX-TG. 
Bwj.: 2000  Km : 180021  Kl. Grijs. 
Apk 29-07-2014. Mooie auto, voor 
afspraak: 06 - 23604654

Hard houten klep/draairaam incl. dauer-
lufting en isolatieglas. maat: 127x110cm 
(HxB) Prijs: €40,-. Tel: 0492-383091

Husqvarna naaimachine computer-
gestuurd. In zeer goede staat. 200 
euro. Tel 06-10730600

100 grenen planken 15x90x3000/4000. 
€ 50,-. tel. 06-18501763

FisherPricebabygym €7,50, Donkerbruine 
verstelbare box (80x100cm) €20, box-
kleden, mobiel box €5,  slabbers €0,25p/s, 
spuugdoekjes €0,50p/s, BabyRelax 
draagzak €7,50 Tel:06-50840834.

Wipstoel €10, Difraxflessen 170+250ml €1 
p/s), magnetronsterilisator €2,50, baby-
voedingverwarmer €5, TummyTub €2,50, 
hoezen(wit+lime) verschoningskussen 
€1 p/s, Klamboe (lime) babyledikant €3. 
Tel:06-50840834.

Notenbomen 1.80 meter hoogte 10 
euro per stuk Tel 0492-464531

Jonge bruine legkippen. Volledig ingeënt. 
Tel: 0499-471755 of Mob: 06-13894215

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

    Feliciteert 
Koen Schrama en Hans Vereijken 

met hun behaalde prijzen als 
‘Starter’ en ‘Ondernemer’ 

van het Jaar! 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe

Met trots feliciteren wij als ZLTO Laarbeek, 
Vereijken Kwekerijen B.V. 

“Ondernemer van het jaar 2013 Peel Noord” 
Een geweldige prestatie!

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

Fiedel
Fiedel was onze hond. De 
komst van Fiedel was op zich 
niet zo bijzonder. Ik vroeg en 
kreeg deze kruising tussen een 
wilde Spaanse podenco en een 
blonde labrador als cadeau voor 
mijn verjaardag, nadat mijn 
man haar via een noodoproep 
in een Spaans roddelblaadje 
had gevonden. Deze hond 
wilde ik Liefde noemen, maar 
om haar zo te roepen ging wel 
wat ver. Daarom husselde ik de 
letters door elkaar. Fiedel was 
achtergelaten op het strand en 
door Duitse toeristen gevonden 
die zich vervolgens over haar 

ontfermden. Ze snurkte als 
een beer, vrat als een varken, 
schooide als een arme zwerver, 
was ondeugend als een klein 
kind en nét zo jaloers als mijn ex-
buurman uit Den-Dungen. Fiedel 
liet scheten, kon stinken als een 
stinkdier en was zo ziek als een 
hond. Het arme beest leed aan 
leishmaniose, was zwanger 
van twaalf pups - waardoor ze 
geaborteerd moest worden - en 
zat later onder de kankerbulten. 
Leishmania: Wordt door 
een zandvlieg/parasiet/
mug overgebracht die 
rond het Middellandse 
Zeegebied voorkomt en rond 
zonsondergang tevoorschijn 
komt. Heeft de hond deze ziekte 
- ik noem het hondenaids - dan 
komt het beest er nooit meer 
vanaf. De ziekte nestelt zich 
in de rode bloedcellen en richt 
het beest te gronde. Organen 
worden aangetast en de hond 
lijdt aan lusteloosheid en 
bloedarmoede.
Haar uitzonderlijke intelligente 
was bijzonder te noemen. Als ze 
ging slapen stak ze haar poten in 
de lucht, in een positie die ik niet 
voor mogelijk hou. Dan begon 
Fiedel te ruften en waren kop en 
kont niet te onderscheiden. Haar 
scheten waren big-business! 
Fiedel kreeg álles van mij omdat 
zij het liefste en grappigste dier 
was waarvoor ik ooit gezorgd 
had. Het lekkerste warme 
bedje, het heerlijkste eten, de 

lekkerste hondenkoekjes, verse 
kluifjes, liefde en aandacht. Op 
mijn landgoed in het Spaanse 
Lliber had ze een vrij bestaan. 
Iedere dorpsgenoot kende haar. 
Ze noemden mij “La madre 
del Fiedel”! Letterlijk vertaald: 
“De moeder van Fiedel”! Fiedel 
sprong niet, snuffelde niet 
aan stinkende kruisen dus was 
gastvrouw óp-en-top. Na een 
begroeting van gasten ging ze 
op haar karmijnrood-fluwelen-
prinsessenkussen liggen, met 
daaraan vier goudkleurige 
flossen en sloeg haar voorpoten 
over elkaar. Snurken en scheten 
even laten daar gelaten, was 
Fiedel een dame tot in de 
puntjes.
De leishmaniose had haar 
uiteindelijk in zijn greep. Nou 
sterft 85% van het Spaanse 
gewoefte aan deze ziekte maar 
dat ik Fiedel niet redden kon 
deed mij zo zeer. Fiedel mocht 
slechts acht jaar worden… en 
ruft nu in de hondenhemel 
verder. Adios…

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

Luchtpost
Spanje

Ring met inscriptie (26-06-2009) 
gevonden in sept. op het Piet v. Thielplein. 
Weet jij me de naam te vertellen, neem 
dan contact op via 0492-463736

Drietal sleutels verdeeld over 2 
sleutelringen, met ieder een gele 
sleutelhanger. Gevonden zondag 
27-10 op de Plataan in Beek en 
Donk. Info: 0629541480

GEVONDEN

TE HUUR
Opslagruimte 550m2 in Beek en Donk. 
Voor meer info kunt u bellen naar: 
06-10861833

VACATURES
Werk voor ambitieuze huismoeders! 
V.a. 25 jr. p/t + f/t inkomens. 
Kandidaten zijn gezond, creatief en 
zelfstandig. Géén sex, géén inpakwerk. 
Creëer een afspraak via: 06-16138743

VERLOREN
Wie heeft er zondag per ongeluk een 
verkeerde jas meegenomen bij het 
Ekkerfestival? Bel dan met 0492-463101

Feest? En op zoek naar geluidsapparatuur? 
Voor € 50 huurt u een complete set. 
Geïnteresseerd? Tel: 06-41538601 of 
mail naar dj.imm@live.nl

Tussenwoning met berging in Beek en 
Donk. Inhoud 351 kub. Perceel 174 
meter. Heeft 4 slaapkamers. Voor meer 
informatie 06-12771852

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:

Tim & Tygo
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Tommy’s Hoveniersbedrijf is al 
ruim 25 jaar lang een bekend en 
gerenommeerd hoveniersbedrijf in 
Beek en Donk. Ze houden zich bezig 
met het ontwerpen, aanleggen en 
het onderhouden van tuinen. Hun 
klantenkring bestaat zowel uit 
particulieren, bedrijven en overheids-
instellingen. Uw droomtuin is hun 
drijfveer. Tommy’s Hoveniersbedrijf 
gaat volledig uit van uw wensen en 
voorkeuren. Hieraan wordt vervol-
gens hun deskundigheid gekoppeld, 
zodat voor u de perfecte tuin ontstaat. 

Ontwerp, aanleg én onderhoud.
Tommy’s Hoveniersbedrijf staat garant 

voor een tuin die geheel is afgestemd 
op uw persoonlijke wensen en eisen. 
Tenslotte beleeft ieder zijn of haar tuin 
op zijn of haar eigen manier. Voor de 
een is het een plaats waar de ‘groene 
vingers’ regelmatig in actie moeten 
komen. De ander ervaart de tuin 
als een oase van rust of als perfecte 
speelomgeving voor de kinderen, 
waaraan men minimaal onderhoud wil 
plegen.

Middels een vrijblijvende afspraak 
worden uw wensen en eisen in kaart 
gebracht. Tijdens deze kennismaking 
wordt onder andere de mogelijkheden 
van uw huidige tuin besproken. Hierbij 
kunt u denken aan: grondsoort, zon- 
en/of schaduwplaatsen, natte of droge 
grond, de omgeving en de afmetingen 
van uw tuin.

Pas nadat bovenstaande items goed 
zijn bekeken en besproken door u en 

Tommy’s Hoveniersbedrijf, wordt er 
met het ontwerp begonnen. 

“Uw wensen, eisen en mogelijkheden 
zijn ons uitgangspunt.” Vanuit deze 
basis wordt het ontwerp gemaakt. Na 
goed overleg en na uw goedkeuring 
verzorgt Tommy’s Hoveniersbedrijf de 
volledige aanleg van uw tuin van A tot 
Z. Ook voor het onderhoud van uw 
tuin of een afzonderlijk deel van het 
proces, zoals alleen de aanleg, kunt u 
een beroep op hen doen. 

Natuurlijk wordt het ontwerp in een 
persoonlijk gesprek met u besproken 
en toegelicht. Nadat het definitieve 
ontwerp is vastgesteld wordt samen 
met u bepaald wanneer er wordt gestart 
met de aanleg en wat de einddatum is 
wanneer uw tuin gereed is.

Tommy’s Hoveniersbedrijf legt al 
vele jaren tuinen aan. Grote, kleine, 
specifieke, met of zonder vijvers, 
tuinhuisjes, et cetera. Allen naar volle 
tevredenheid van hun klanten. Kortom, 
uw droomtuin kan via Tommy’s 
Hoveniersbedrijf werkelijkheid worden!

Tuinaanleg van A tot Z in vertrouwde handen! Advertorial

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

UITNODIGING
ZATERDAG 9 NOVEMBER

bent u van harte welkom op het feest 
van ons 80 jarig bestaan.

Het hele jaar hebben we akties gehouden.
Op deze avond maken we de prijswinnaars bekend.

Programma:
17.00 welkom & gelegenheid tot feliciteren

18.00 prijsuitreiking
19.00 hapje en drankje

Graag tot ziens op 9 november.
Harry & Mia Schepers-de Haas

Harm & Antoinette Schepers-van Rooi

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

UITNODIGING
ZATERDAG 9 NOVEMBER

bent u van harte welkom op het feest 
van ons 80 jarig bestaan.

Het hele jaar hebben we akties gehouden.
Op deze avond maken we de prijswinnaars bekend.

Programma:
17.00 welkom & gelegenheid tot feliciteren

18.00 prijsuitreiking
19.00 hapje en drankje

Graag tot ziens op 9 november.
Harry & Mia Schepers-de Haas

Harm & Antoinette Schepers-van Rooi

Krommesteeg 3A, Beek en Donk       06- 21220197  www.tommys-hoveniersbedrijf.nl

Wie herkent 
deze twee 
mooie, jonge 
dames uit 
Mariahout?
   
Weet jij het antwoord? Laat 
het weten aan de redactie van 
MooiLaarbeek. Dit kan per mail 
via redactie@mooilaarbeek.nl of 
telefonisch via 0492-832182. 
Wie weet is jouw antwoord hier 
volgende week te lezen!

Historische beelden
Gratis boek en mooie prijzen voor bibliotheekleden
Laarbeek - In november geeft 
Bibliotheek De Lage Beemden 
haar leden weer een boek cadeau 
tijdens de grootste nationale 
leescampagne: Nederland Leest. 
De hele maand ligt de klassieker 
‘Erik of het klein insectenboek’ 
van Godfried Bomans klaar bij 
de bibliotheek. Bibliotheekleden 
kunnen in deze periode ook 
meedoen aan een krasactie met 
mooie prijzen.

Nederland Leest is de grootste 
Nederlandse leescampagne. 
Jaarlijks staat één boek centraal 
en dat wordt door de openbare 
bibliotheken gratis uitgedeeld aan 
hun leden. Mét de aansporing 
het te lezen en er met anderen 
over te praten. Erik of het klein 

insectenboek vertelt het verhaal 
van Erik Pinksterblom, die op 
een nacht het schilderij Wollewei 
in stapt en in de wereld van de 
insecten terechtkomt. Daar merkt 
hij dat het verschil tussen insecten 
en mensen niet zo groot is.

Krassen voor cadeaus!
Leden die het cadeauboek 
ophalen, ontvangen daarbij een 
boekenlegger met een unieke 
krascode. Daarmee zijn mooie 
prijzen te winnen, zoals een goed 
gevulde biebbox ter waarde van 
€100,00 of entreekaartjes voor 
bioscopen, musea en allerlei 
attractieparken. In de prijzenpot 
zitten ook drie behandelingen 
bij huidinstituut De Orchidee ter 
waarde van €54,00, een lunchbon 

van Brasserie De Keizer van €15,00 
en twee toegangskaartjes voor de 
lezing van Judith Koelemeijer in 
het literair café in maart 2014. 

Minicruise 
Iedere boekenlegger bevat 
bovendien een coupon voor een 
gratis driedaagse minicruise voor 
één persoon met DFDS Seaways 
naar het Engelse Newcastle. 
Newcastle staat bekend om de 
diverse musea, het winkelen en 
het Harry Potter kasteel dat net 
iets buiten de stad ligt.

Deelname aan deze acties 
is uitsluitend bedoeld voor 
bibliotheekleden van achttien jaar 
en ouder. Helaas geldt voor zowel 
cadeauboek als kraskaart: op is op.

Gezondheidsteam 2011/2012 Beek en Donk 
feliciteert Hans Vereijken 
Laarbeek - Hans Vereijken van 
Vereijken Kwekerijen/Tasty 
Tom is afgelopen zaterdag 
op de afsluitende feestelijke 
bijeenkomst gekozen tot 
Ondernemer van het Jaar Peel 
Noord. Het Gezondheidsteam 
2011/2012 van Beek en Donk 
feliciteert hem van harte met deze 
geweldige prestatie! 

Het Gezondheidsteam van Beek en 
Donk weet als geen ander wat het 
betekent om als winnaar uit de bus 
te komen. Dit team heeft de strijd 
om de fitste kern van Laarbeek met 
ruime scores in 2012 gewonnen. 
De Gezondheidsrace heeft tot doel 
om inwoners van Laarbeek bewust 
te maken en te stimuleren van een 
gezonde leefstijl.

Tasty Tom, Vereijken Kwekerijen 
heeft in het seizoen 2011/2012 
van de Gezondheidsrace het 
team Beek en Donk ruimhartig 
gesponsord. Vele heerlijke 
tomaten van Vereijken Kwekerijen 
zijn rondgedeeld tijdens de 

carnavalsoptocht en bij vele 
andere evenementen. Tijdens 
de carnavalsoptocht waren de 
leden van het team Beek en Donk 
verkleed als tomaat.

Ook kunt u bij uitzending gemist 
bij ‘Een vandaag’ van de NOS 
van 11 december 2012 met als 
onderwerp ‘Preventie, Nederland 

moet  voorbeeld nemen aan 
Finland’ nog eens kennisnemen 
van de Gezondheidsrace. Enkele 
leden van team Beek en Donk ziet 
u in een ‘Tasty Tom’-trainingspak.

In januari 2014 gaat de  
Gezondheidsrace nieuwe stijl in 
Laarbeek weer van start. Kijk op 
www.gezondheidsrace.nl

Aarle-Rixtel - De algemene 
ledenvergadering van het 
CDA Laarbeek vond afgelopen 
dinsdag in Aarle-Rixtel plaats. 
Deze vergadering stond 
geheel in het teken van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2014.

Op deze drukbezochte 
ledenvergadering werd eerst het 
verkiezingsprogramma besproken. 
Een interne werkgroep heeft dit 
programma voorbereid en aan 
het afdelingsbestuur voorgelegd. 
Diverse leden hebben vooraf 
voorstellen ingeleverd voor dit 
programma. Het concept is door het 
bestuur vastgesteld en vervolgens 
aan de leden toegestuurd. Op 5 
november hebben de leden, na 
enkele wijzigingen, het voorstel van 
het bestuur overgenomen en het 
programma vastgesteld. Het bestuur 
zal het verkiezingsprogramma, 
samen met een samenvatting, aan 
het einde van dit jaar publiceren.

Vervolgens kwam de vaststelling 
van de kandidatenlijst aan de orde. 
Lijsttrekker Tonny Meulensteen was 
in mei al gekozen.

Het afdelingsbestuur heeft een 
conceptlijst gepresenteerd met 
25 namen. Het Laarbeekgevoel 
en deskundigheid hebben bij de 
verdeling geprevaleerd boven de 
verdeling over alle kernen. Het 
voorstel van het bestuur is door 
de ledenvergadering unaniem 
overgenomen, zodat de eerste tien 
plaatsen als volgt zijn toegewezen:

1) Tonny Meulensteen
2) Jeroen Leenders
3) Marcel van der Heijden
4) Martijn Spoorendonk
5) Albèr van der Aa
6) Tanja van de Ven
7) Willy van Osch
8) Maarten Rooijakkers
9) Koen Segeren
10) Miriam Berkvens

CDA Laarbeek stelt 
kandidatenlijst vast
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Molenveld 7  Beek en Donk  Tel: 06-43798589  www.westhoffvoegwerken.nl

Nieuwbouw       Gevelrenovatie     
Stoomcleanen	 	 Graffiti	verwijdering
Sandwashing       Impregneren

Uw idee en onze 
vakkennis zijn de beste 

partners

Voor maatwerk in 
meubels, keukens en 

interieurs.
www.vandenhurkinterieurs.nl 

Tel: 0492-465640 Haverkamp 3, Beek en Donk, Industrieterrein Bemmer

Mooi in de steigers

Bezoek Vereniging Nederlandse 
Openluchttheaters aan Mariahout

Mariahout - Diverse Openlucht-
theaters uit Nederland brachten 
zaterdag een bezoek aan 
Mariahout. Daar vond namelijk 
de jaardag plaats. Op de jaardag 
komen de leden van Verenging 
Nederlandse Openluchttheaters 
bijeen om hun activiteiten en 
plannen te bespreken. 

Van heinde en ver zijn leden van 
de VNO naar Mariahout afgereisd. 
Een welkom aan de besturen van 
de theaters van o.a. Bloemendaal, 
Nijverdal, St. Oedenrode, 
Heeswijk-Dinther, Overloon, 
Hulst, Leek, Losser, Lochem, 
Someren, Oisterwijk en Twente.

Het dagprogramma, dat opgezet 
is door VNO en Openluchttheater 
Mariahout, is er vooral op gericht 
om een maximale uitwisseling 
tussen theaters onderling mogelijk 
te maken.  Ook vindt er op 
deze dag een markt plaats van 
speelgroepen, theaterbureaus 
en muziekbands die zich deze 
middag presenteren aan de diverse 
aanwezige theaters. Na ontvangst 
in het Buurthuis werd men 
door de Lakei van Leek naar de 
vergaderzaal begeleid. Er werden 
diverse zaken besproken tijdens 
deze vergadering en afspraken 
gemaakt over het te volgen traject 
voor het volgende theaterjaar 
en toekomst. Ook de inmiddels 
bekendgemaakte cijfers van 
bezoekersaantallen kwamen aan 
de orde. Er is een positieve groei 
van bezoekers onder de leden van 
de VNO. 

Na de vergadering werden 
de theaters uitgenodigd het 
vernieuwde Openluchttheater 
Mariahout te bezichtigen. 
Allereerst werd er een korte 
voorstelling in het theater gegeven 
door Jeugdtoneel Mariahout met 
de voorstelling van het afgelopen 
jaar: Roodkapje. Een geweldig 
mooi stukje toneel. Daarna werden 
de leden van VNO door Roodkapje 
meegenomen op een rondleiding 
door het theater, via het podium 
naar het nieuwe artiestengebouw. 
Als volgt naar de nieuwe poort/
entree van het theater en het 
sluitstuk van de rondleiding; het 
paviljoen met kassa en horeca. 
Mariahout mocht vele positieve 
reacties ontvangen. 

Na een heerlijke lunch, het 
bezoeken van de markt en het 
beluisteren van diverse presentaties 
van de aanwezige theaterbureaus, 
muziekgroepen en speelgroepen 
werd er vertrokken naar Lieshout 
waar een Bavaria-biertour op het 
programma stond. 

Na de interessante tour werden 
onder het genot van een ‘pilsje’ 
vele ervaringen gedeeld en 
contacten uitgewisseld door de 
aanwezige besturen van de diverse 
theaters. Rond 18.00 uur werd de 
jaardag afgesloten. 

De VNO en het Openluchttheater 
Mariahout kunnen terugkijken op 
een waardevolle, goedbezochte en 
interessante jaardag. 

Wim van Dijk heeft de lach weer 
terug op zijn gezicht

Aarle-Rixtel - Rustig achterover 
gezakt in zijn stoel kijkt Wim van 
Dijk zijn tuin in. Met een kop 
koffie in de hand geniet hij van 
het weidse uitzicht. Wegkijkend 
richting Croy en woonwijk Strijp 
in Aarle-Rixtel. “Ik ben altijd blij 
als de maïs er weer af gaat. Als ik 
dan ’s ochtends op mijn kantoor 
zit en naar buiten kijk, geniet ik 
echt. Van de vogels. Roofvogels. 
En soms zie je wel eens een vos 
of een hertje voorbijkomen. Dat 
is echt genieten.”

Wim (57) heeft de lach weer 
terug op zijn gezicht. Een aantal 
maanden geleden was dit wel 
anders. Van Dijk stopte met zijn 
werk als raadslid. Het bleek dat hij 
niet de nodige ontheffingen had 
voor de werkzaamheden die hij 
met zijn schildersbedrijf uitvoerde 
voor de gemeente. “Toentertijd 
was er afgesproken dat dit voor 
me geregeld zou worden. Als 
beginnend raadslid ga je er dan 
vanuit dat dit ook daadwerkelijk 
gedaan wordt. Dat bleek dus 
niet zo te zijn. Het is en blijft 
een verantwoordelijkheid van 
mezelf. Daarom besloot ik om 
met mijn raadswerk te stoppen. 
Een moeilijk besluit, omdat je 
moet aftreden voor iets waarvan 
je dacht dat je altijd goed had 
gedaan.” 

De eerste dagen nadat 
Wim kenbaar maakte om te 
stoppen, kreeg hij enorm veel 
steunbetuigingen. “Van mensen 
in de straat. Of ze belden me 
op. Dat gaf voor mij wel aan 
dat ik in die zeven jaar dat ik 
raadslid was mijn werk goed 
gedaan had.” Anderhalve week 
later kwam voor het ex-raadslid 
de zwartste bladzijde uit die 
periode. De uitgelekte brief 
van wethouder Hans Vereijken 

waarvan gesuggereerd werd, 
door middel van het vermelden 
van zijn postcode, dat Wim de 
afzender zou zijn. “Dat vreet zo 
aan je. Ik blijf maar denken wie 
dit gedaan kan hebben. Je denkt 
van wie kan ik vertrouwen op het 
gemeentehuis, terwijl je dacht 
iedereen te kunnen vertrouwen. 
Zelfs je eigen contactpersonen ga 
je in twijfel trekken.” 

Wim deed aangifte, maar tot op 
de dag van vandaag blijft het 
een mysterie. “Ooit zal het toch 
wel een keer bekend worden. Ik 
kan dingen vergeven, maar nooit 
vergeten. Ik word er nog altijd 
dagelijks mee geconfronteerd. 
Maar ook ik moet door. Een 
streep eronder. En weer starten 
met waar ik mee bezig ben.” 

In een leeg gat viel Van Dijk 
niet. Hij is sowieso druk met zijn 
schildersbedrijf en tal van hobby’s 
waaronder de carnavalsvereniging 
en de blauwe schut. En op de 
achtergrond bleef hij actief met 
de politiek. Wim overweegt nu 
een plek op de kieslijst voor de 
komende raadsverkiezingen. “Ik 
denk er vaak over na. De ene 
keer slaat de weegschaal uit naar 
de plus, de andere keer naar de 
min. Maar overwegend toch wel 
naar de positieve kant. Vooral als 
ik zie wat we de afgelopen jaren 
bereikt hebben. Zowel in Aarle-
Rixtel als in Laarbeek.” 

Wim heeft de turbulente periode 
achter zich gelaten. En wat 
de toekomst ook zal brengen 
voor hem, één ding is zeker. 
Morgenvroeg zit hij weer met een 
kop koffie in de hand te kijken 
naar wat voor moois de natuur te 
bieden heeft. Te genieten van het 
leven.

Voorzitter van het Openluchttheater Mariahout, Chris De Hoog, 
verwelkomt de bezoekers en informeert ze over het programma
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Boerdonk - De Club van 50, met 174 
leden de op een na grootste vereniging 
van Boerdonk, heeft een traditie hoog 
te houden. Na afloop van de immer 
boeiende vergadering komen ieder jaar 
2 toptonpraoters het entertainment 
gedeelte invullen. Zo ook dit jaar. 

Alex Wintermans beet het spits af als 
Pool. Als alle Polen waren zoals deze 
dan zou er in de aardbeienvelden 
wellicht minder gewerkt, maar wel meer 
gelachen worden. De tranen rolden over 
de wangen. In zijn 2e buut was hij Paus 
en met zo’n Paus wilde je gelijk weer 
actief katholiek worden, want dan zou je 
waarschijnlijk niet uit zien naar de preek. 
Hij was gewoon geweldig. In Keldonk 

kennen ze hem, in Boerdonk nu ook. 
Uilen, maak ook maar eens kennis met 
deze kanjer. 

De 2e kanjer was Kitty Goverde. Als 
Prutske vertelde ze haar ervaringen van 
haar jeugd en in haar 2e buut werd 
zichtbaar wat het was geworden toen ze 
groot was: Een meulenperd. Ook bij Kitty 
ging het publiek op de banken.  

En de vergadering… ? Die was kort 
maar krachtig. Meer dan €5000,00 was 
afgelopen jaar weer uitgegeven aan 
goede doelen binnen de voetbalclub. 
De ideeënbus voor bestedingen ten 
behoeve van de voetbalclub en haar 
leden is nog open. Wilt u daar uw idee in 

kwijt? Dan hoeft u alleen maar te mailen 
naar cvandentillaar@home.nl of naar de 
voetbalclub (info@rksvboerdonk.nl). Hier 
kunt u zich ook aanmelden als nieuw lid. 

MooiBoerdonk

Boerdonk - Na de slechte thuiswedstrijd 
tegen Achilles Reek stond nu de 
uitwedstrijd tegen SCV’58 uit Velp 
op het programma. Een zes punten 
wedstrijd, want SCV stond slechts 2 
punten onder Boerdonk. Boerdonk ging 
fel van start en het tempo lag direct 
hoog. Verdedigend stak het goed in 
elkaar en op het middenveld werd de 
slag gewonnen.

In de 8e min. was het Sietze Penninx 
die Erik v/d Bosch op de 16 meter vrij 
zette. Erik schoof de bal beheerst onder 
de keeper door in de verre hoek: 0-1. 

Boerdonk ging door en in de 15e  min. 
een prachtige een-twee combinatie 
door het centrum van SCV tussen Sietze 
en Erik v/d Bosch. Nu kon Sietze alleen 
op de doelman af en wederom was de 
afronding goed:0-2. Weer een paar 
minuten later was het Erik v/d Berg die 
over de rechterkant opstoomde en een 
perfecte lage voorzet op Erik v/d Bosch 
gaf. De keeper kwam echter ook goed uit 
en via hem hobbelde de inzet van Erik v/d 
Bosch net voorlangs. Hierna kwam SCV 
beter in de wedstrijd en moest Boerdonk 
een aantal corners toestaan. Uit een van 
deze corners viel de 1-2 uit een kopbal. 

Na rust kwam Thijs Jaspers in het veld 
voor de geblesseerde Geert Biemans. 
Boerdonk nam het heft direct weer in 
handen en een goede steekpass de 16 
in werd door Sietze op waarde geschat. 
Hij ging de keeper voorbij maar deze 
torpedeerde hem. De warrig fluitende 
scheids floot in eerste instantie niet, 
maar de blessure was dusdanig ernstig 
dat Sietze het veld moest verlaten en 
dat deed de scheids besluiten om dan 
toch maar een pingel te geven. Erik v/d 
Bosch verzilverde de penalty: 1-3. Lang 
bleef deze veilige marge niet bestaan 
want 2 minuten later was het 2-3. 

Tussen vele benen door werd vanaf de 
16 raak geschoten. Daan Dortmans was 
ingevallen en  het laatste half uur werd 
aan beide zijden veel strijd geleverd. De 
scheids had veel moeite om de controle 
te houden maar hield de kaarten op 
zak. Boerdonk voetbalde niet echt 
meer maar de inzet vergoedde veel. Er 
kwamen wel kansen op de counter met 
name via Daan Dortmans en Maik v/d 
Zanden, maar het bevrijdende doelpunt 
bleef lang uit. In de 90e minuut was 
het John Sweers die een afgeslagen 
bal voor de voeten kreeg en snoeihard 
uithaalde: 2-4  en Game Over. 

Uit vier uitwedstrijden 12 punten halen 
is zeer knap en een compliment waard. 
Nu deze weelde nog dragen en het 
thuispubliek ook eens trakteren.

Geweldige tonpraoters bij de Club van 50

Gekte verwacht rond kaartverkoop 
toneelavonden Gèr Gespeuld

Boerdonk – Voor de 6 uitvoeringen 
van ‘Blauw Bloed op bezoek’ start 
op vrijdagmorgen 15 november 
om 00.00 uur de kaartverkoop. 
Gezien de run op kaartjes vorig jaar 
verwacht het management van de 
Boerdonkse toneelvereniging dit 
jaar een grote drukte bij de start 
van de verkoop. 

Het zal niet zo erg zijn als bij de 
lancering van de nieuwe i-phone, 
maar men moet er wel rekening 
mee houden. In huize Vogels 
worden de komende weken de 
nodige voorzieningen getroffen 
om de grote toeloop te kunnen 
verwerken. Toch wordt er maar 
één telefoonlijn geopend. “Ik 
neem alle telefoongesprekken 
zelf aan en dat gaat gebeuren 
op volgorde van binnenkomst”, 
aldus Arna. “Dan weet ik zeker 
dat het eerlijk gaat.” Of ze dan 

geen lange wachttijd verwacht? 
“Ja, maar mensen die graag een 
kaartje hebben, hebben daar veel 
voor over”, daarmee duidend 
op situaties bij de kaartverkoop 
voor concerten van bv Bruce 
Springsteen, waarbij mensen al 
dagen van te voren voor de kassa’s 
bivakkeren.  

Verder is speciaal voor de 
gelegenheid het nieuw gebouwde 
tuinhuis opengesteld voor mensen 
die kaartjes komen kopen. Het 
management van Gèr Gespeuld zal 
toezien op orde en veiligheid. De 
uitvoeringen zullen plaatsvinden 
op 24, 25, 26, 29 en 31 januari 
en 1 februari in Den Hazenpot te 
Boerdonk. Kaartjes kosten €5,00 
en zijn dus te verkrijgen bij Peter 
en Arna Vogels, Coxsebaan 5 te 
Boerdonk. Telefonisch zijn ze te 
bestellen op tel. 0492-366516. 

Regiofeest voor jeugd van 12-17 jaar
Boerdonk - Het ging enorm snel. 
Na de oproepen op Facebook en 
Twitter en in deze krant kwamen 
van alle kanten aanmeldingen 
van jong DJ talent voor de 
PreParty op 22 november a.s. Het 
belooft een geweldige avond te 
worden, waarbij iedereen, maar 
zeker ook de jeugd van 12-17 
jaar, welkom is om een groot 
feest te bouwen.

Tijdens deze avond komen de 
deelnemers uit Uden, Venhorst, 
Gemert, De Rips en Laarbeek 
met de meest fantastische namen 

als Ramuro Diaz, Fireblasterz, 
Rumorez etc. Zij zullen in een 
continue DJ show vanaf 21.00 uur 
hun muzikale mixkunsten laten 
horen aan iedereen die er maar 
bij wil zijn. De entree hoeft géén 
probleem te zijn. Dit is namelijk 
die avond volledig gratis!

Wat de avond nog specialer 
maakt, is dat de organisatie de 
eerste 150 Early Bird Tickets voor 
de Après Ski Party gaat verkopen. 
Wil je dus zeker zijn van een 
kaartje (je kunt er maar 1 per 
persoon kopen) voor de Après 
Ski Party in februari 2014? Zorg 
dan dat je er bij bent. De zaal gaat 
open om 20.00 uur. De avond 
duurt tot 01.00 uur.

ApresSkiParty
Jarenlang is de ApresSkiParty 
in Boerdonk al een bekend 

evenement. Een party op de 1e 
vrijdag vóór carnaval voor de 
jeugd in de leeftijdscategorie van 
12-17 jaar. Elk jaar zijn de ruim 
800 kaarten binnen 15 minuten 
uitverkocht en moeten jammer 
genoeg veel kinderen worden 
teleurgesteld.

Bekijk ook de facebookpagina 
ApresSkiParty Boerdonk of via: 
twitter.com/ApresSkiBoerdon voor 
onze DJ contest op 22 november a.s.

‘PreParty ApresSki Boerdonk/ 

Early Bird Tickets voor Après 

Ski worden verkocht tijdens 

DJ Contest!’

RKSV Boerdonk wint op karakter 

Berbo Voegwerken vakmanschap in zowel 
nieuwbouw als renovatie. Tot eind 2014 
geld voor renovatie bij ons 0% BTW dus 
voor een kleine prijs een groot resultaat.

Uw pand in een nieuwe jas? 
Vraag vrijblijvend een prijsopgave aan.
Kijk eens rond op onze site 
www.berbovoegwerken.nl 
en like ons op Facebook.
Of bel naar Leon van Boxmeer 0610156399

Schutsstraat 6, Lieshout
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Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

UNIEK
keukenconcept

Uw keuken renoveren?
Pro teer van de 6% BTW-regeling

Mooi in de steigers

Actuele  vacatures
• De Aarle-Rixtelse heem-

kundekring Barthold van 
Heessel is op zoek naar 
een man of vrouw die een 
bijdrage willen leveren in de 
fotowerkgroep 

• Het EHBO-bestuur van Aarle-
Rixtel zoekt iemand (m/v) 
voor de functie van secretaris/
secretaresse 

• Zorgboogcentrum Francis-
cushof zoekt vrijwilligers voor 
hun eetpunt. Dit op zondag 
van 11.30 tot 13.30 uur. 

• Dagactiviteit ‘t Laar zoek teen 
vrijwilliger die kan assisteren bij 
activiteiten, zoals wandelen, de 
krant voorlezen en de maaltijd 
serveren. Dit op vrijdagmorgen 
en eventueel de middagen.

De Bijzondere Vrijwilliger
Deze week: Gerrit van Leuken
Vrijwilligerswerk: Vrijwilliger
Dierenpark ’t Regter Eind: óók 
als bestuurslid, het Beekse kerk-
hof, het Brabants Historisch 
Informatiecentrum in Den Bosch en 
de heemkundekring. Gerrit is 40 jaar 
lid van de pluimveevereniging in 
Gemert, 40 jaar lid van de Harmonie 
en lid van de boerenclub  ‘St. Isodoris’.

Gerrit van Leuken is bijna een 
volledige werkweek bezig met 
vrijwilligerswerk. Deze actieve, 
71-jarige man uit Beek en Donk heeft 
tot zijn 60e bij Betonson gewerkt. 
Eerst als productiemedewerker, later 
als voorman en productiechef. “We 
maakten heipalen en werkten buiten 
in weer en wind. Ik kon soms, puur 
van de kou, mijn vingers niet meer 
recht buigen.”

“Ik wil niet stilzitten”
Voordat Gerrit stopte bij Betonson 
had hij gevraagd of ze iemand konden 
gebruiken bij het dierenpark ’t Regter 
Eind. Daar hadden ze wel oren naar. 
Op maandag- en donderdagochtend 
doet hij sindsdien, samen met andere 
vrijwilligers,  allerlei verschillende 
klussen. Eerst ging zijn vrouw ook mee, 
maar zij is vorig jaar overleden. “We 
maken bijvoorbeeld afrasteringen, 

doen het straatwerk, verzorgen de 
dieren en maken de hokken schoon. 
Ik vind het gewoon geweldig wat we 
met vrijwilligers allemaal gemaakt 
hebben, zoals de kippenhokken, de 
hooischuur en de stallen. Je moet 
daarbij iedereen waarderen op zijn 
kunnen”, vertelt Gerrit. Op de 
dinsdagochtend werkt Gerrit op het 
kerkhof. “Ik vind dat dankbaar werk, 
en geniet ervan als mensen zien dat 
het kerkhof er mooi verzorgd uitziet.”

“Kan niet, bestaat niet”
Elke woensdag is Gerrit in het Brabants 
Historisch Informatiecentrum te 
vinden. “De ochtend gebruik ik om 
voor me eigen te werken. Ik ben 25 
jaar bezig met stamboomonderzoek 
én dat houdt nooit op. ’s Middags doe 
ik hier vrijwilligerswerk. Ik werk graag 
met de computer en voer geboortes, 
huwelijken en overlijdensdata in. 
Allemaal van de provincie Brabant.” 
Bij de heemkundekring doet Gerrit 
op de donderdagmiddag het 
krantenbeheer. “Alle berichten over 
Beek en Donk van de laatste 50 jaar 
plak ik op een A-4, en voer ik in op de 
computer. Scannen doe ik thuis. Soms 
als ik om 5 uur al wakker ben!”, lacht 
Gerrit. Op de vrijdagavond wordt er 
na zo’n drukke werkweek graag een 
welverdiend potje bier gepakt met de 
leden van de Harmonie: dan begint 
het weekend!

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Licht op her-inneren in De Muziektuin
Beek en Donk- In De Muziektuin 
vond zaterdag een herdenking 
van de doden van het 
afgelopen jaar plaats. Dit werd 
georganiseerd door een groepje 
mensen rondom Franca van de 
Kerkhof. Veel mensen voelen 
zich niet meer thuis in de kerk en 
zoeken naar een andere manier 
om hun dierbaren te herdenken.

Het zag er een beetje onwerkelijk 
uit in De Muziektuin. Het pavil-

joen baadde in het licht. De 
voorkant werd beschenen door 
een paar vuurkorven en een 
aantal olielampen, die voor veel 
sfeer zorgden. Het pad, dat 
leidt naar de kiosk, was ‘in de 
donkerte getekend’ door fakkels 
in de berm. Rondom de kiosk en 
aan de balustrade ervan waren 
witte heliumballonnen bevestigd, 
die op een eigenaardige manier 
oplichtten. Bij nader inzien 
gebeurde dat door een piepklein 

los in de ballon op en neer 
dansend led-lichtje. Omdat de 
wind deze avond niet was gaan 
liggen zorgden die lichtjes samen 
voor een verbeelding van het doel 
van deze avond. Het was alsof de 
zielen van de gestorvenen van 
het afgelopen jaar hun weg in het 
leven hierna nog niet helemaal 
hadden gevonden. 

Terwijl op de veranda van het 
parkpaviljoen door Jan Vlemmings 
en Kristel Seijkens zang werd 
verzorgd, begeleid door gitaar, 
werd iedereen gevraagd om 
mee te lopen naar de kiosk. Daar 
aangekomen begon de eigenlijke 
herdenking. In het midden van 
het podium stond een kale boom 
opgesteld. Nadat een kring van 
ongeveer 40 aanwezigen was 
gevormd rondom de boom 
werd ieder gevraagd de naam 
van de overledene op een 
papiertje in de boom te hangen. 
Een toepasselijke tekst werd 
voorgelezen door Franka van de 
Kerkhof. Daarna ontstak iedereen 
een meegebracht kaarsje en onder 
het noemen van de naam van de 
verloren dierbare plaatsten zij dat 

onder de boom. Na gezamenlijk 
nog een lied te hebben gezongen 
was er voor de aanwezigen tijd 
ingeruimd om een persoonlijke 
gedachte of een tekst voor te 
dragen. Tot slot werd aan de 
aanwezige kinderen gevraagd de 
ballonnen los te maken van de 
balustrade en na een mooi lied 
door Kiki en Anaïs los te laten. Als 
een zwerm vuurvliegjes verdween 
de groep ballonnen weldra uit het 
zicht, nagestaard door de mensen 
die achterbleven. Na een lekker 
glaasje glühwein of chocomel 
werd afscheid genomen van 
elkaar.

Het idee voor het organiseren 
van deze herdenking komt van 
Franca van de Kerkhof. Samen 
met Virginia Mouw en Ellen 
van de Kamp, respectievelijk 
uitvaartbegeleidster en 
ritueelbegeleidster, is het 
de tweede keer dat CODA-
uitvaarten deze bijeenkomst 
organiseert. “Vorig jaar waren 
er veel bezoekers, bij wie ik een 
uitvaart heb geregeld, maar dit 
jaar zijn er gelukkig ook veel 
anderen op deze bijeenkomst 

aanwezig”, vertelt een tevreden 
Franca. Voor het volgende jaar 
staat een bijeenkomst zeker weer 
op het programma, misschien 
aangevuld met een activiteit, 
waarbij ook beeldende kunst 
wordt betrokken. Dan zou 
dat een opleving zijn van een 
eerdere door Franca opgezette 
activiteit genaamd CODA-art, 
een samenwerking tussen de 
uitvaartbranche en de troostende 
werking van kunstwerken. Als de 
lampen op de kiosk volgend jaar 
dan wèl branden kan dit initiatief 
uitgroeien tot een welkome 
bijdrage aan de verwerking 
van het verlies van dierbaren, 
waarmee we allemaal vroeg of 
laat te maken krijgen.

Beek en Donk - Tijdens de 
Laarbeekse Complimenten 
Vrijwilligerswerk won Tienerwerk 
‘De Boemerang’ vrijdagavond 
de 1e prijs in de categorie jeugd 
en jongerenwerk. De cheque van 
€250,00 wordt natuurlijk weer 
besteed aan de kinderen van 10 
t/m 15 jaar in Beek en Donk. ‘De 
Boemerang’ bedankt iedereen die 
op hen gestemd heeft. Tevens wil 
Tienerwerk Beek en Donk hierbij 
ook de ouders bedanken voor hun 
vertrouwen en de tieners voor hun 
enthousiaste deelname aan de 
activiteiten.

De volgende activiteit van de 
Boemerang is een ‘Halloween’-
Disco op vrijdagavond 8 november 

van 19.30-22.00 uur voor alle 
kinderen van 10 t/m 15 jaar uit 
Beek en Donk. Let op! Ingang via de 
eigen ingang van de tienerruimte, 
dit is achter (bij de parkeerplaatsen) 
van het Ontmoetingscentrum. 
De entree is €1,00. Aanmelden 
kan via de website www.
boemerangbeekendonk.nl. 

Het volledige programma van 
activiteiten van Tienerwerk ‘De 
Boemerang’ voor de rest van 
het jaar staat ook op de website.
Op de hoogte blijven van alle 
activiteiten en foto’s kan ook via 
www.facebook.com/tienerwerk.
deboemerang of volg hen op 
www.twitter.com/De_Boemerang

1e prijs voor Tienerwerk 
‘De Boemerang’

Uitvaartonderneemster Franca van de Kerkhof tijdens de herdenking 

Fotograaf: Martin Prick
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De eerste nieuwbouwstraat in Lieshout van na de oorlog is de Nieuw-
straat. De naam spreekt dan ook voor zich. De eerste nieuwe wonin-
gen waren het trouwens niet. Die stonden in de Schutsstraat en zijn al 
in 1946/1947 gebouwd. Uit het archief van Heemkundekring ’t Hof 
van Liessent blijkt dat de nieuwe woningen in de Nieuwstraat werden 
betrokken tussen 1 september 1948 en 20 mei 1950. Aan de even 
kant staan minder woningen. Aan die kant lag en ligt een mooi speel-
terrein n.l. het kermisveld en dat terrein bleef gelukkig onbebouwd. 

In een grijs verleden woonde ik op nummer 14. Wij waren daar met 
ons gezin, op 15 november 1948,  een de eerste bewoners aan de 
even kant van de straat. De huizen aan de overkant, de oneven num-
mers, waren bedoeld voor grote gezinnen. Wij hadden toen vier kin-
deren. Tegenwoordig een groot gezin, maar destijds dus  niet. Grote 
gezinnen woonden aan de overkant: o.a. Gilsing, Heusschen, Rob-
bescheuten, Spierings en Van Veggel. Met de bouw van de huizen 
werd de naoorlogse woningnood voor een deel opgelost. Hoewel de 
gezinnen groot waren, had men vaak ook nog inwoning. 

In een hoekje van het kermisterrein aan de Nieuwstraat stond het 
kadaverhuisje. Daar werden door de boeren dode koeien en varkens 
naar toe gebracht en deze werden op  gezette tijden opgehaald daar 
een wagen van de destructor. Hoewel het gruwelijk stonk, konden 
wij kinderen het toch niet laten te kijken naar het overladen van de 
kadavers. 

Het krioelde in de Nieuwstraat dus van de kinderen in die tijd. Geluk-
kig konden zij zich goed uitkuren. Later werd op ‘het kermisveld’ de 
jongensschool gebouwd. Eerst Jozefschool, later Fontein, maar geluk-
kig bleef er nog genoeg ruimte over. Tot vorig jaar was de Nieuwstraat 
een straat met mooie bomen, maar omdat die ook overlast gaven, zijn 
de bomen gerooid en is er nieuwe aanplant gekomen. De straat heeft 
nu een nieuw aanzien. Een nieuwe straat dus, die Nieuwstraat. 

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent

NIEUWSTRAAT

Fotograaf: Leo van den Heuvel 

Van Roij interieurs nóg completer
Machinaal timmerwerk en 
interieurbouwwerk zijn al sinds 
jaar en dag te verkrijgen bij 
Van Roij in Aarle-Rixtel. Het 
timmerwerk werd door de familie 
voor het eerst geleverd in 1869 
op het huidige adres aan de 
Kouwenberg. De broers Jan en 
Marc van Roij zijn inmiddels 
alweer de 5e generatie die de 
traditie voort zetten. Eind jaren 80 
van de vorige eeuw werd door Jan 
het timmerwerk uitgebreid met 
interieurbouwwerk.

Vanaf 1 januari 2013 is er een 
nieuwe discipline toegevoegd aan 
het bedrijf. De woningstoffering 
van Ties en Ellen van Lierop aan 

de Klokstraat 1 in Aarle-Rixtel 
wordt sindsdien voortgezet door 
de gebroeders Van Roij. Voor 
Marc een logische stap omdat 
hij verschillende jaren werkzaam 
is geweest in de woning- en 
projectstoffering voordat hij 
mede-eigenaar werd van het 
familiebedrijf. 

Met de nieuwe discipline erbij 
wordt er onder 1 dak een 
compleet pakket geboden voor 
de afwerking van een woning. U 
kunt bij ons terecht voor nieuwe 
kozijnen, ramen, deuren of een 
verdiepingstrap, voor een kast, 
keuken of ander meubelstuk op 
maat en voor gordijnen, zonwering, 

horren of vloerbedekking in alle 
soorten. Op dinsdag, vrijdag en 
zaterdag is onze winkel geopend 
en verder kunt u op afspraak 
terecht wanneer het u het beste 
uitkomt. Wij ontvangen u graag 
in onze winkel en nemen onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee alle tijd om uw wensen met 
u door te nemen. Indien gewenst 
maken wij voor u een 3D tekening 
waarop u alvast kunt zien hoe uw 
ruimte er uit komt te zien. Uw 
woonwens wordt werkelijkheid! 
Heeft u liever eerst advies op 
locatie? Geen probleem, wij 
komen graag bij u langs voor 
een adviesgesprek en eventuele 
technische ondersteuning. 

Wilt u alvast weten wat Van Roij 
interieurs voor u kan betekenen, 
breng dan een bezoek aan onze 
website www.vanroij.com Hier 
vind u informatie over onze 
openingstijden, ons aanbod in 
merken, leveranciers en lopende 
acties. 

Wij zien u graag in onze winkel!

Met vriendelijke groet,
Jan en Marc van Roij

Van Roij interieurs – Klokstraat 1 – 5735 GN  Aarle-Rixtel – 0492-382518 – www.vanroij.com

‘SenZation White’ &RG PLUS disco
Lieshout - Na lang wachten 
kan men eindelijk naar de 1e 
&RG PLUS disco op zaterdag 
23 november, welke bedoeld is 
voor de Laarbeekse tieners van 
het voorgezet onderwijs met een 
leeftijd van 13 t/m 15 jaar. Met 
een PLUSmembercard heeft men 
voorrang en voordeel op toegang.

SenZation White is het thema van 
deze eerste disco. Dus iedereen in 
het wit! 
De nodige effecten zullen voor 
leuke, verrassende situaties zorgen. 
Kaarten zijn vanaf heden te koop 
bij Drogisterij Mark Dio Dorpstraat 
5 te Lieshout.

Vanwege het overweldigende succes 
is er een toegangspasjessysteem 
ingesteld, nog niet iedereen 
heeft zich voor een membercard 
aangemeld. Het &RG PLUS pasje 

(membercard) is voor Laarbeekse 
tieners gratis. Een pashouder 
krijgt eerder informatie over de 
kaartverkoop en kan tegen betaling 
van €1,00 een toegangskaartje 
voor de PLUS disco kopen. Heeft 
men geen membercard en kan 
men een schoolpas of ID laten zien 
betaalt men € 3,00. 

Party Jockey Tim geeft aan er 
weer veel zin in te hebben. De 
muziekstijl, uitstraling, en opzet 
van deze discoavond wordt aan 
het thema en aan de doelgroep 
aangepast, zodat de jongeren zich 
verbazen, thuis voelen en uitzien 
naar een volgende keer. Vanwege 
de leeftijd is het alcoholvrij. Om 
overlast te voorkomen wordt het 
binnen is binnen beleid gehanteerd. 
Entertainment en de nodige 
effecten zullen voor leuke situaties 
zorgen. 

Er zijn ook al meerdere PLUS 
disco’s gepland en men gaat dit 
jaar ON TOUR. Dit betekent dat de 
&RG-PLUSdisco op 14 december 
bij Cendra in Aarle-Rixtel wordt 
gehouden, op 17 januari bij De 
Boemerang in Beek en Donk op 
14 februari wederom in Lieshout 
en het seizoen wordt afgesloten 
op 21 maart 2014 in Mariahout bij 
Yammas.

&RG-PLUS is speciaal voor 
jongeren van het voortgezet 
onderwijs in de leeftijd van 13 
t/m 15 jaar. De aanvangstijd is 
20.30 uur en de avond stopt om 
23.30 uur. De SenZation white 
disco avond wordt gehouden in 
de ‘CLUB ENERGY’ ruimte in het 
dorpshuis van Lieshout aan het 
Grotenhof 2.

Lieshout - De Heemkundekring 
van Lieshout en Mariahout houdt 
op donderdag 14 november een 
heemlezing over ‘Brabant, ik heb 
je lief’, een verhalenavond door 
Els Jonkergouw. Het gebeurt in 
zaal De Koekkoek om 20.00 uur. 

Het is een avond vol verhalen 
van en over het Brabantse leven 
in al zijn aspecten. Over het 
gewone leven in het Brabant 

van de vorige eeuw: hoe er werd 
getrouwd, kinderen werden 
opgevoed, gewerkt en gefeest. 
Het rijke roomse leven komt 
aan de orde met aandacht voor 
heiligenverering, bedevaarten, 
communiefeesten, gebruiken, 
tradities en gewoonten. Naast het 
verleden wordt het heden niet 
vergeten, verhalen over hier en 
nu zorgen voor afwisseling. Ook 
kerstverhalen zijn opgenomen, 

zowel in het Nederlands als in het 
dialect. Dialect is de voertaal, dit 
maakt de taal en tekst authentiek 
en levendig. Het voegt iets echt 
Brabants toe en het levert zelden 
problemen met verstaanbaarheid 
op.

Kortom: volop gelegenheid om, 
met een lach, aan het verleden te 
worden herinnerd of in de spiegel 
van het heden te kijken. 

Mariahout – ‘oMase’ brengt een 
bezoek aan de Libelle Winterfair 
in Mechelen (België) op 
donderdag 14 november. Deze 
dag is een ideale gelegenheid 
om heerlijk te shoppen, deel te 
nemen aan leuke workshops, 
culinaire ideeën op te doen 
en te proeven van feestelijke 
gerechten. 

Op het theaterpodium kan 
men bovendien genieten van 
swingende optredens. Dit alles 
in een warme kerstsfeer. Voor 
degenen die zich hiervoor 
opgegeven hebben: de groep 
vertrekt om 8.30 uur vanaf de 
kerk en de organisatie verwacht 
rond 20.00 uur weer terug in 
Mariahout te zijn. De organisatie 
wenst iedereen een heel gezellige 
dag.

Heemlezing over ‘Brabant, ik heb je lief!’

‘oMase’ gaat naar Libelle Winterfair APS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

www.apspraktijkvitalis.nl

Pakt de oorzaak 
van de klacht aan!

Advertorial
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Van Meelis Wintersport uit 
Beek en Donk is al  40 jaar  één 
van de meest gerenommeerde 
wintersportspeciaalzaken van Zuid-
oost Brabant! Een speciaalzaak waar 
men de tijd neemt voor de klant en 
het materiaal. Of het nu de verkoop 
van nieuwe ski’s betreft, verhuur of 
onderhoud, men wordt vakbekwaam 
geholpen door echte liefhebbers die 
kunnen leunen op een jarenlange 
ervaring. Zelf op de piste en in de 
werkplaats!

Een echt familiebedrijf waar vader, 
zoon en kleinkinderen allemaal hun 
passie delen voor de wintersport. 
Ook na zijn pensionering is Ben van 
Meelis nog wekelijks blijven skiën op 
indoorbanen en reist hij regelmatig 
met zijn zoon en opvolger Dirk naar 
de Alpen om op uitnodiging van de 

fabrikanten de nieuwste ontwikkeling 
op het gebied van ski´s, snowboards 
en schoenen zelf te testen. Dirk nam 
in 2011 het roer over. 

In 2013 bestaat van Meelis wintersport 
40 jaar. In al die jaren heeft de klant 
altijd centraal gestaan. Dirks dochter 
Femke, een gediplomeerd skilerares,  
wil zich meer toeleggen op de 
aanschaf van het juiste materiaal door 
de klant.  Hierdoor heeft van Meelis 
wintersport de derde generatie  in 
hun zaak,  en  daarmee investeert  
men opnieuw  voor  deskundig 
advies, als het gaat om verkoop en 
onderhoud van ski’s, skischoenen en 
niet te vergeten de helmen. Femke: 
“Vaak wordt hier op bezuinigd 
en zeer  zeker  bij kinderen, is het 
belangrijk dat de pasvorm en het 
gewicht van de helm goed zijn.” Dirk 

voegt toe: “Maar ook de afstelling 
van het materiaal, ongeacht waar 
gekocht, vergt precisie en aandacht. 
Het gaat per slot van rekening om de 
veiligheid van onze klanten en onze 
reputatie.”

Ook in de verhuur worden de nieuwste 
ski’s ingezet zoals ‘Rocker’ en ‘Twin-
tip’ ski’s.  Familie van Meelis,  zelf zeer 
ervaren en gedreven skiërs, weten als 
geen ander dat in de skiwereld ook 
de technologie niet stilstaat. Daarom 
worden bij Van Meelis Wintersport 
ook altijd de nieuwste producten in de 
zaak gepresenteerd met onder andere 
topmerken zoals Elan, Salomon, 
Head, Volkl, Dalbello, Nordica en Leki.

Niet alleen kunt u bij Van Meelis 
Wintersport terecht voor een eerlijk 
advies als het gaat om aanschaf 
van nieuwe ski´s, schoenen of 
snowboards, maar ook voor alle 
reparaties. Schaatsenslijpen is nog 
altijd een van de bezigheden bij 
van Meelis, ook dit vergt de nodige 
aandacht en precisie.

Neem nu conta ct op voor 
een v ri jbli jvende offerte!

Ook bij Klusservice Laarbeek prof iteer je 
nog steeds van 6% BTW op bijvoorbeeld 
een zolderbetimmering! 

Met schuifkasten, inloopkasten of een VELUX dakkapel 
creëer je licht en ruimte op zolder!

Klusservice Laarbeek 
Arie Verbakel | Lijsterstraat 24 | Aarle-Rixtel |  Tel. 06-57 58 77 90 
arie@klusservicelaarbeek.nl | www.klusservicelaarbeek.nl

Mooi in de steigers

Van Meelis Wintersport bestaat 40 jaar Advertorial

Brandstraat 5-7, Beek en Donk     06 51469511     www.vanmeelissport.nl

Kunst en ijshockey  € 5,00
Norenschaatsen € 7.50

NOVEMBERACTIE

De Schaatsslijpspecialist

Anti-Pesttegel voor Kindcentrum De Raagten
Beek en Donk - Ragne van der 
Linden uit groep 5 van Kindcentrum 
De Raagten heeft haar spreekbeurt 
gedaan over pesten. Ze heeft 
verteld wat pesten is en wat je 
eraan kunt doen. De belangrijkste 
tip van Ragne: vertel het tegen je 
ouders of tegen je leerkracht als je 
wordt gepest. Ook als je ziet dat 
iemand anders wordt gepest, moet 
je het vertellen. Want dan kan het 
pesten stoppen!

Tijdens de voorbereiding heeft ze 
samen met haar ouders de anti-
pesttegel ‘Het lieveheersbeestje’ 
aangevraagd bij de gemeente 
Laarbeek. De burgemeester en 
wethouders vonden het zo’n goed 
initiatief van Ragne, dat zij in de 
vergadering hebben besloten om 
de tegel voor de helft te betalen. 
De andere helft is betaald door 
schoolbestuur can ‘De Eenbes’. 
Daar is De Raagten heel blij mee. 

Vorige week is de tegel in het 
schoolplein gemaakt. Alle kinderen 
worden er dagelijks aan herinnerd 
dat pesten niet kan, dat het stom 

is, dat iedereen aardig moet 
doen tegen elkaar. Ragne is door 
directeur Geja Raaijmakers bedankt 
voor haar mooie en belangrijke 
onderneming! Alle kinderen en 

medewerkers van Kindcentrum 
De Raagten bedanken de 
burgemeester, wethouders en 
schoolbestuur ‘De Eenbes’ voor 
deze bijzondere tegel!

Ragne van der Linden voor de 
nieuwe anti-pesttegel

Voor het 5-jarige bestaan heeft 
Bloemsierkunst Fons besloten 
om buiten de aanbiedingen nog 
eens vijf boeketten weg te geven. 
Een bezoek aan de winkel en een 
simpele aankoop zorgde ervoor 
dat je hieraan mee kon doen.
 
Bloemsierkunst Fons heeft Anke 
Slegers bereid gevonden om van 
alle gegadigde de vijf gelukkige 
bekend te maken.
 Mark van Wetten, Antoinette van 

Dartel, Els van Vroenhoven en 
Mark Stoop hebben op 30 oktober 
2013 het boeket in ontvangst 
genomen. Helaas is het niet gelukt 
om iedereen bij elkaar te krijgen. 
Het vijfde boeket is uitgereikt aan 
Diana Panhuijzen.

Bloemsierkunst Fons, 
5 jaar daarvoor 5 boeketten

Share the fun: uw kind en nieuwe media
Beek en Donk - De MR van 
‘t Otterke organiseert in 
samenwerking met de bibliotheek 
een informatieavond over 
mediawijsheid voor ouders en 
andere belangstellenden. Deze 
avond zal plaatsvinden op dinsdag 
19 november om 20.00 uur in de 
aula van ’t Otterke, Beverstraat 11 
in Beek en Donk.

De mediacoach van bibliotheek 
De Lage Beemden zal een 
lezing verzorgen over hoe je als 
opvoeder omgaat met je kind 
dat technisch heel mediavaardig 
is, maar inhoudelijk nog niet zo 

mediawijs! Kinderen zijn immers 
op steeds jongere leeftijd online 
en zeker vanaf het moment dat ze 
kunnen lezen, hebben ouders niet 
altijd voldoende grip op wat hun 
kinderen doen.

Tijdens deze interactieve avond 
hoort men meer over de diverse 
(social) media, maar krijgt u ook 
tips en trucs. Er is voldoende 
gelegenheid om eigen ervaringen 
te delen en/of vragen te stellen. 
De MR wil de ouders van alle 
basisscholen dan ook van harte 
uitnodigen op 19 november. 

Veghelsedijk 3     Mariahout     0413 - 20 93 36   
www.autoschadevissers.nl

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

Weet dat u zelf uw schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.
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Diverse meldingen Wet milieubeheer 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat meldingen op grond 
van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door: 
•	 Wish Events B.V. voor het oprichten van een inrichting aan de Everbest 4 in Beek  
         en Donk waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is;
•	 Marco Gas Bv voor het plaatsen van een propaantank aan de Heertums Akker 1  
         in Lieshout waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is.
De meldingen liggen van maandag 4 november tot 19 november 2013 ter inzage bij 
de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. 

Op 22 oktober 2013 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
(GS) de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Noordoostcorridor vastgesteld. Deze 
ligt ter inzage van 4 november tot en met 16 december 2013. Hierin wordt beschreven 
welke alternatieven in de m.e.r.-procedure verder onderzocht gaan worden en op 
welke manier. Het milieueffectrapport (MER) Noordoostcorridor gaat deel uitmaken 
van het Provinciaal Inpassingsplan voor de nieuwe verbindingsweg tussen Eindhoven 
en Helmond ter hoogte van het Wilhelminakanaal en voor de aanpassing van de 
provinciale weg N279 tussen Veghel (A50) en Asten (A67). Het MER brengt de effecten 
van de nieuwe en aan te passen infrastructuur op het milieu in beeld. GS nemen dit 
mee om tot een verantwoorde keuze te komen over de Noordoostcorridor. Om de 
mogelijke effecten op Natura2000-gebieden in deze regio te onderzoeken wordt een 
Passende Beoordeling (Natuurbeschermingswet) in het MER opgenomen.

Stukken inzien
Van maandag 4 november tot en met maandag 16 december 2013 is de NRD 
Noordoostcorridor en bijbehorende documenten tijdens reguliere openingstijden 
in te zien bij:
•	 het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch;
•	 de gemeentekantoren van de gemeenten Veghel, Helmond, Eindhoven, Son en  
         Breugel, Laarbeek, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Nuenen,  
         Geldrop-Mierlo, Deurne. 
De stukken zijn ook te downloaden via www.brabant.nl/noordoostcorridor.

Reageren
U kunt van 4 november tot en met 16 december 2013 reageren via een digitaal 
inspraakformulier op www.brabant.nl/noordoostcorridor, of schriftelijk via postadres: 
Provincie Noord-Brabant, Cluster Projecten en Ontwikkelbedrijf S. Pennings-Moniz, 
Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Onder vermelding van: Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau Noordoostcorridor. Vermeld bij uw opmerkingen ook om welk 
hoofdstuk, welke paragraaf, legenda-eenheid of bijlage het gaat. NB: Het is niet nodig 
uw reactie op meerdere wijzen in te dienen. Enkel schriftelijk of digitaal is voldoende.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle reacties worden verwerkt in een Reactienota die GS met de NRD definitief 
vaststellen. Op basis daarvan wordt vervolgens het MER opgesteld. U krijgt daarna 
de gelegenheid om op het MER te reageren dat tegelijk met het ontwerp Provinciaal 
Inpassingsplan ter inzage wordt gelegd.

Informatiebijeenkomsten
U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomsten over de NRD 
Noordoostcorridor. Deze vinden plaats op:
•	 donderdag 21 november 2013 in Sociaal-cultureel centrum Parkzicht te Helmond;
•	 maandag 25 november 2013 in Dorpshuis te Zijtaart;
•	 dinsdag 26 november 2013 in MFA De Koppel te Nederwetten.
Deze informatiebijeenkomsten zijn van 15.00-21.00 uur en hebben het karakter van 
een ‘inloopbijeenkomst’. Ieder heel uur start met een korte plenaire toelichting op 
de procedure. Vervolgens is er individueel ruimschoots gelegenheid voor het stellen 
van inhoudelijke vragen naar aanleiding van de ter inzage gelegde documenten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met provincie Noord-Brabant, 
telefoon (073) 681 28 12.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
•	 Flitsvergunning woninguitbreidingen
•	 GEZOCHT: Laarbeekse Superhelden (4-12 jaar)
•	 Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen van 70 naar 75 jaar
•	 Informatie werkzaamheden Oranjelaan en Kanaaldijk
•	 Dag van de Mantelzorg 

Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via de app Yazula.

Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, 
gericht aan het beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u 
ondertekenen en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen 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.

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. 
Hieronder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De 
vergaderingen worden allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek. De 
vergaderstukken liggen vanaf maandag 4 november tijdens openingstijden in het 
gemeentehuis Laarbeek ter inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 5 november kunt u de 
stukken ook raadplegen op www.laarbeek.nl.

De raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling vindt plaats op dinsdag 12 
november 2013.
Agenda
01. Opening.
02. Vaststelling van de agenda.
03. Spreekrecht.
04. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 1 oktober 2013.
05. Ingekomen stukken en mededelingen.
06. Stand van zaken voorzieningenclusters.
07. Presentatie initiatief huiselijke dagbesteding.
08. Zienswijze gemeenteraad over het concept-Ondernemingsplan 2014-2015  
       en de concept-begroting 2014 en kennisneming van de jaarrekening 2012 van  
        de Atlant Groep.
09. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage 2013, voor die onderdelen  
        de commissie MO aangaande.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De raadscommissie Algemeen Bestuur wordt gehouden op dinsdag 19 november 2013.
Agenda
01. Opening.
02. Vaststelling van de agenda.
03. Spreekrecht.
04. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 8 oktober 2013.
05. Ingekomen stukken en mededelingen.
06. Voorstel tot benoeming van een lid van de commissie straatnaamgeving.
07. Voorstel tot wijziging van diverse belastingverordeningen.
08. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage 2013.
09. Voorstel tot vaststelling wijziging Klachtenregeling Laarbeek.
10. Verbetervoorstellen administratieve organisatie.
11. Personeelsmonitor 2012.
12. Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Laarbeek.
13. Standpuntbepaling kaders gemeenschappelijke regeling en profiel klankbord- 
        groep Peel 6.1.
14. Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

Wegens het ontbreken van voldoende agendapunten gaan de vergaderingen van de 
raadscommissies Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en Beheer Openbare Ruimte (BOR) 
niet door. 

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 8 november komt wethouder Vereijken aan het woord.  

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

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

Vergaderingen raadscommissies

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Noordoostcorridor ter inzage 

Gemeente 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

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Wet milieubeheer

•	 De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan  
        Rollerclub De Oude Molen voor het organiseren van een kerstshow in sporthal  
    d’n Ekker, Muzenlaan 2a in Beek en Donk op 14 en 15 december 2013  
         (verzonden 29 oktober 2013).
•	 Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te  
            hebben verleend aan mevrouw S.P. Huynh voor het innemen van een standplaats  
       op het parkeerterrein bij de Jumbo in Lieshout voor de verkoop van loempia’s  
  tijdens carnaval op maandag 3 maart en dinsdag 4 maart 2014  
         (verzonden 24 oktober 2013).
•	 De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan  
         Tafeltennisvereniging ATTC’77 voor het organiseren van een Luikse markt in de  
           gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat 30 in Aarle-Rixtel op zondag 5 januari 2014  
         van 11.00 tot 15.00 uur (verzonden 23 oktober 2013).
•	 De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan  
     Mariabasisschool voor het houden van theatervoorstellingen in een bus op  
       het Floreffeplein in Lieshout op maandag 13 januari 2014 van 8.45 tot 15.30  
         uur (verzonden 28 oktober 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
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Volgens de Wet op de Kansspelen is een horeca-inrichting verplicht om jaarlijks een 
aanwezigheidsvergunning aan te vragen bij de gemeente voor het in huis hebben 
van	 kansspelautomaten.	 Zonder	 een  aanwezigheidsvergunning,	 verleend	 door	 de	
burgemeester van de gemeente Laarbeek, zijn kansspelautomaten in een horeca-
inrichting niet toegestaan. Een aanvraagformulier mede ondertekend door een bedrijf 
met een exploitatievergunning voor speelautomaten, is bij zulke bedrijven te verkrijgen
De legeskosten voor de aanwezigheidsvergunning in 2014 moeten nog worden 
vastgesteld door de gemeenteraad. De verschuldigde leges als bedoeld in de 
legesverordening Titel 1 rubriek 17 onder b bedragen in 2013 € 56,- voor één 
kansspelautomaat en € 34,- voor iedere volgende automaat. 

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern        Ingediend d.d.    Werkomschrijving
Lieshoutseweg Beek en Donk  24-10-2013     tijdelijke ontsluiting Beekse Akkers

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern         Ingediend d.d. Werkomschrijving
Merellaan 25 Beek en Donk  22-10-2013  slopen berging
Bosscheweg 20 Aarle-Rixtel      24-10-2013  intern slopen
Karstraat 7 Beek en Donk  24-10-2013  slopen aanbouw, schuur, stal, loods

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.

Aanvragen omgevingsvergunning

Een week of twee geleden hebben 
we in de gemeenteraad gesproken 
over het huishoudboekje van 
de gemeente Laarbeek.  Dat is 
een dik boekwerk met een grote 
hoeveelheid cijfers. Veel cijfers. Uit 
al die cijfers zou je af kunnen lezen 
hoe onze financiële toestand is – 
nu en voor de komende vier jaar. 
 
De PvdA heeft ook dit jaar de 
begroting kritisch bekeken, 
want ook onze gemeente moet 
bezuinigen. Wij vinden het 
belangrijk dat dit niet ten koste 
gaat van de mensen die het toch 
al moeilijk hebben. Ook vinden 
we het belangrijk dat er nog 
steeds geïnvesteerd wordt in 
onze eigen economie. Het nieuwe 
bedrijventerrein is daarvoor 
belangrijk, maar ook de manier 
waarop de gemeente de bedrijven 
die daarin geïnteresseerd zijn helpt. 
 
Als je er globaal doorheen kijkt, is 
het huishoudboekje op orde. Waar 
de PvdA zich wel zorgen over maakt 
zijn de bezuinigen die wel gepland, 
maar nog niet ingevuld zijn. Het 
gaat om een post van 400.000 per 
jaar, waarvan nog niet duidelijk is 
waar dat vandaan moet komen. 
Daarnaast worden in de komende 
jaren nog meer tekorten verwacht. 
Dat wordt een erfenis waar de 
volgende gemeenteraad voor aan 
de slag mag. Een gemeenteraad 
die u in maart gaat kiezen. 
 
Binnenkort zult u de eerste 
artikeltjes in deze krant aantreffen 
die u proberen te vertellen op 
welke partij u in maart zou 
moeten stemmen. Richting 19 
maart neemt dat alleen maar 
toe. Volop beloften en nieuwe 
ideeën. Maar met de wetenschap 
dat er de komende jaren nog 
nieuwe manieren moeten worden 
gevonden om te bezuinigen, is het 
niet te verwachten dat veel van 
die ideeën werkelijkheid kunnen 
worden. 
 
Op 7 november staat de 
toekomstvisie voor de gemeente 
Laarbeek op de agenda. Die 
is samengesteld met hulp van 
inwoners van de gemeente en 
deskundigen die onze gemeente 
goed kennen. De gemeenteraad 
zou volgens de PvdA niet veel aan de 
inhoud moeten willen veranderen. 
Veel belangrijker is het om ervoor 
te zorgen dat de gemeente de 
juiste stappen kan zetten om de 
visie ook werkelijkheid te maken.  
Misschien is een eerste goede 
stap om na de verkiezingen van 
2014 de inwoners van Laarbeek 
te vragen om advies voordat de 
raad gaat onderhandelen over de 
invulling van de laatste moeilijke 
bezuinigingen. 

Fractie 
PvdA Laarbeek

De Zeepkist 

Op naar morgen!

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De Alpenwatersalamander

“Deze salamander heb ik vorig jaar 
rond deze tijd gefotografeerd op de 
Grotelse Heide tussen Aarle-Rixtel en 
Bakel. Het gebied valt weliswaar net 
buiten Laarbeeks grondgebied, maar 
heeft voor mijn gevoel toch altijd een 
beetje bij Aarle-Rixtel gehoord. Je kunt 
hier heerlijk rond wandelen en struinen 
en door de afwisseling van bos, open 
vlaktes en het water van de Snelle Loop 
en de Esperloop is er veel variatie van 
landschap en dieren. In deze tijd van 
het jaar zijn er heel veel paddenstoelen 
te vinden, maar ieder jaargetijde is hier 
de moeite waard. Afgelopen zaterdag 
zijn er nog door 40 vrijwilligers via IVN 
Laarbeek en Bakel heel de dag jonge 
scheutjes verwijderd om het dichtgroeien 
van de open vlaktes te voorkomen. 
Het is o.a. aan deze mensen te danken 
dat ons Mooie Laarbeek en omgeving 
mooi blijft! Ook liggen er diverse 
poelen in dit gebied en dat heeft weer 
aantrekkingskracht op dieren zoals deze 
Alpenwatersalamander. Ze gebruiken 
deze poelen als voortplantingsbiotoop, 
maar ze overwinteren op het land, 
waarna ze in februari naar het water 
trekken. In Nederland komen ze vooral 
in het zuiden en oosten voor en dan bij 
voorkeur in beboste gebieden of langs 
houtwallen.”www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Grotelse Heide
tussen Aarle-Rixtel en Bakel

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                    Kern           Werkomschrijving   Activiteit Verzonden
Vonderweg 4       Beek en Donk   bouw bedrijfsruimte   bouwen 18-10-2013
Everbest 64          Beek en Donk  gewijzigd bouwen brandmuur bouwen 23-10-2013
Lange Akker 9      Aarle-Rixtel      realiseren nagelstudio   ontheffing  25-10-2013
Dorpsstraat 64    Aarle-Rixtel      realiseren twee appartementen bouwen 28-10-2013
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.
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.

Verleende omgevingsvergunningen

Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten
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VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Jan Tinbergenstraat 6

5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022

www.vanudencaravans.nl

Schadeherstel, 

reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 

aan het goede adres!

Schadeherstel, 

reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 

aan het goede adres!

Elke zondag

open!
16.00 - 20.00 uur

Nuenen,

Vincent van Goghstraat 37

De Nuenense Krant, 

brengt meer dan alleen nieuws

Loopbrug Nederwetten

Weverkeshof heel even Keniaans

Zondag Ronde van Nuenen 

pag. 3 

pag. 9

pag. 13

Lees de krant 

digitaal op:

www.denuenensekrant.nl

/denuenensekrant @denuenensekrant

jouw lokale nieuwssite

www.actueelinnuenen.nl

Voor Nuenenaren

door Nuenenaren

AutoCentrumKarsmakers

Geldropsedijk 59 | 5672 AB  Nuenen

5

Nieuws en foto’s uit Nuenen c.a.: www.actueelinnuenen.nl

Donderdag 22 augustus 2013

 

Lieshout Beekseweg 7

Tel. 0499 422435

www.staadegaard.nl

X155R

• Standaard grasopvang 300 liter 

• Edge X-tra maaidek 

• Briggs & Stratton V-Twin motor 

• Premium stoel met hoge rugleuning 

• Standaard geïntegreerde bumper

Van: € 5028,00 (incl. BTW)  

Voor: € 3999,00 (incl. BTW)*

X155R

R43S

• Vaste rijsnelheid 

• 43 cm maaibreedte 

• Briggs & Stratton ready start motor

Van: € 955,00 (incl. BTW)   

Voor: € 749,00 (incl. BTW)*

3S

te rijsnelheid

cm maaibreedte

iggs & Stratton ready start motor

X125

• Edge X-tra maaidek 

• Briggs & Stratton V-Twin motor 

• Standaard geïntegreerde bumper

Van: € 3456,00 (incl. BTW)  

Voor: € 2699,00 (incl. BTW)*

Persoonlijke uitvaartverzorging

Dag en nacht voor u beschikbaar.

Telefoon: 040-7808000

www.hansraaijmakers.nl

•  Kleinschalig, eigentijds, deskundig

•  Met menselijke betrokkenheid

•  Aandacht voor kinderen

•  Vrijblijvende voorbespreking   

•  Gespecialiseerd in thuisopbaringen

Touwtrekken over water – v
aak tot IN

 het water

Dertig teams sto
nden op zondagochtend klaar voor 

een gezellig en spetterend dagje touwtrekken. De 

teams hadden erg originele namen bedacht, zo
-

als ‘D
ommelduikers’, ‘

Chicks on a missio
n’, ‘D

e 

Schrik van Son’ en ‘Worst C
ase Hooligans’ (o

f was 

het: ‘W
orst- e

n Kaashooligans’?). 

Het waren erg spannende wedstrijd
en, met 

teams die niet voor elkaar onder wilden doen. 

‘De Schrik van Son 1’, met waterpolocaps op, 

had de volle 2 minuten nodig om te winnen 

van ‘Wa mak ut uit’, in
 overall met lippenstift.

 

De opkomst van het team van loonbedrijf G
ebr. 

Van Gerwen ging aan niemand voorbij; ze 

hadden gezorgd voor een spannende muzikale 

intro. Wellicht hebben ze door deze muziek 

vijf w
edstrijd

en gewonnen. Het team van ‘De 

trekkers van Slinders’ s
leepte 2 punten in de 

wacht tijd
ens een spannende wedstrijd

 tegen 

‘Rotzooi’. H
elaas gaven ze na afloop de tactiek 

niet prijs. 
Bij de jeugd zorgden de meisjes van 

‘Missio
n Impossible’ voor een verrassing door 

te winnen van de jongens van ‘FC Trekkers’. E
r 

was af en toe een groot versch
il in leeftijd bij 

de jeugd. De kleinere teams mochten dan hulp 

vragen. Maar zelfs 1
7 kleine ‘Funky Monkeys’ 

waren niet genoeg om te winnen van de gro-

tere ‘Dommelduikers’. 

De finalewedstrijd
en werden gespeeld in een 

heerlijk zonnetje. Het was geen straf om bij 

verlies het water in te moeten! Veel winnaars 

namen ook een duik in het koude water. Bij de 

heren werd een erg spannende wedstrijd
 van 

4 minuten gespeeld tussen team ‘vd Mierden 

van Santvoort’ e
n ‘O.N.S. vd Berk’. Voor de 

vierde keer op rij m
ocht het team ‘vd Mierden 

van Santvoort’ met de grootste beker naar 

huis. D
eze nieuwe grote wisselbeker had het 

team overigens zelf geschonken.

Foto’s: F
rans Vos.

Poep en pies zij
n heerlijk

 vies

Door Eugénie Cremers

Zo was er een speurtocht door de 

dierentuin waar je letters mee kon 

verdienen. Alle letters samen ge-

voegd vormden een zin. Alleen: 

die letters kreeg je niet zomaar, je 

moest er wel wat voor doen. Zo kon 

je bijvoorbeeld kamelenkeutels tuf-

fen, met blote voeten in het vieze 

blotevoetenpad blubberen of heer-

lijke snottebellen blazen. Het spel 

met het hoogste jakkiebah-gehalte 

was het slu
rvensnot-graaien:  in een 

bak met vers olifantensnot moest je
 

een letter grabbelen. Dat het snot 

heerlijk fris 
naar groene zeep rook, 

maakte voor de kinderen niet uit; 

het bleef voor hen olifantensnot. 

Drollen raden

Topper van de dag was de Toilet-

pottencarrousel. In keurig gepoetste 

toiletpotten lagen de uitwerpselen 

van diverse dieren uit het Dierenrijk. 

Aan de kinderen de moeilijke taak 

om te raden van welk dier welke 

keutel was. Sommige drollen waren 

keurig qua formaat, maar bij één pot 

kon de deksel ternauwernood dicht. 

Inderdaad, een olifantendrol. De ge-

zichten van de kinderen en hun ou-

ders w
aren prachtig om te zien en 

onder heel veel ‘ieh!’-geroep wer-

den aardig wat uitwerpselen goed 

geraden. 

Poep ‘m d’r in
 

En zo baanden de bezoekers zic
h een 

weg door het nogal ste
rk ruikende 

Dierenrijk om uiteindelijk bij het laat-

ste spel uit te
 komen: Poep ‘m d’r 

in, een variant op het aloude spijker-

poepen maar niet minder leuk. Als je 

alle spellen had gedaan en de letters 

had verzameld moest je nog even 

puzzelen om de zin te vormen. Dit 

kon je rustig doen in het restaurant 

onder begeleiding van een broodje 

poep samen met een heerlijk glaasje 

ijsberenpies. D
an het formulier inle-

veren in de klaarstaande toiletpotten 

en afwachten of je had gewonnen. 

Behalve uiterst v
ermakelijk was het 

allemaal natuurlijk ook erg leerzaam. 

Want door poep te bekijken kan je 

veel te weten komen over wat die-

ren eten en hoe het met de gezond-

heid van de dieren gaat.

Beetje vreemde tite
l, m

aar daar kwam het afgelopen zondag wel op 

neer in het Dierenrijk. Het was Viespeukendag in de dierentuin. Alles 

stond die dag in het teken van fecaliën, urine en mucus oftewel poep, 

pies en snot (en een beetje modder).

Voor meer info over het Dierenrijk: 

www.dierenrijk.nl 

www.facebook.com/Dierenrijk.

Voor kinderen die bang zijn om er niet bij te horen of niet 

geaccepteerd te worden. Voor kinderen met overgewicht. 

Voor kinderen die gepest worden of regelmatig ruzie heb-

ben zonder dat ze dat eigenlijk willen. Voor kinderen die 

wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken of niet lekker 

in hun vel zitten.

•   In 14 lessen van 1 1/2 uur gaan we de kinderen een 

WAUW gevoel geven over zichzelf! 

•   Start januari en september

    te Nuenen

•   Kijk voor meer informatie op 

www.gotogdb.nl 

of bel 06-11498416

Go To Feelgood cursus voor 

kids van 9-12 jaar met theater, 

dans, sport, koken, percussie, 

schilderen en nog veel meer!

www.gotogdb.nl 

Bij deze wil de organisatie de sponsoren en de 

vrijwilligers bedanken voor hun medewerking. 

Wij hopen iedereen weer te zien op zondag 

17 augustus 2014.

Krant niet op donderdag ontvangen?

Laat het ons weten via 

redactie@denuenensekrant.nl

Tel. 06-19158668.

D'n Boer op

De vakantie is w
eer voorbij, m

aar hoe zit d
at 

met onze plaatselijke boeren? Kunnen die ook 

op vakantie? Uw krant ging met die vraag 'd'n 

boer op'. We klopten aan bij een plaatselijke 

melkveehouder aan de Papenvoortse Heide, 

de 49-jarige Peter van Rooij. B
uiten op het 

terras, onder het genot van een bakje koffie, 

beantwoordt Peter onze vragen.

Door Frans Vos

Wij zijn nieuwsgierig of deze boer, met al 

het werk  dat een grote veestapel ongetwij-

feld met zich
 meebrengt, ook nog tijd  heeft 

voor ontspanning. Peter van Rooij:  "
Als ik op 

vakantie wil, hangt er een dubbel prijskaartje 

aan: eerst w
at ik wil uitgeven aan mijn vakan-

tie, en dan nog de kosten die een eventuele 

vervanger met zich
 meebrengt. Als ik het zou 

willen, is d
at wel mogelijk. Maar omdat het  

een hele organisatie is e
n ik niet weet  of ik 

me dan op mijn gemak zou voelen, doe ik het 

maar niet." Met een glimlach: "Het is a
l 15 

jaar geleden dat ik voor het laatst m
et vakantie 

ging. Maar toen was mijn vader nog een stuk 

jonger en nog volop in de weer. Maar natuur-

lijk heb ik toch wel tijd
 om mij te ontspannen. 

Ik bejaag mijn eigen percelen en wekelijks ben 

ik te vinden op mijn vaste dartavond in café 

De Stam in Gerwen. Daar komt nog bij dat ik 

mijn dieren allemaal van haver tot gort ken en 

een vreemde niet. Zodra  een koe iets m
an-

keert, zi
e ik dat in één oogopslag. Daarbij kan 

ik gelukkig nog altijd een beroep doen op mijn 

beide ouders en daar ben ik natuurlijk erg blij 

mee." 

Bij een melkveebedrijf v
an 85 koeien en nog 

eens 55 stuks jongvee komt heel wat kijken. 

Gelukkig is P
eter's n

eefje Niels van 16 vaak 

zijn vaste hulpje. Die wil str
aks wel verder in 

het bedrijf v
an zijn oom, als hij zijn

 studie aan 

de Groenschool te Eindhoven en daarna de 

Groene Campus in Helmond heeft afgerond. 

"Maar",  ze
gt Peter, " dan moet mijn bedrijf 

flink worden uitgebreid als we er beiden van 

willen leven, en moeten er stallen bij komen en 

de veestapel worden verdubbeld. Nu heb ik 42 

hectaren grond in gebruik met een opbrengst 

van een per jaar te leveren melkqoutum van 

750000 kg. Dat betekent 21 uur per week 

melken en een werkdag van 13 uur."

Een leuk gesprek met een enthousiaste melk-

veehouder, zijn
 ouders en neefje, midden in de 

mooie natuur van de Papenvoortse Heide. Het 

is daar zo mooi, dat je je kunt afvragen of  Pe-

ter wel zo nodig op vakantie moet. Je zou zeg-

gen: Kijk om je heen en geniet; je bént er al!

D’n Boer op
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Eerste Dorpsfestijn Nederwetten bol van de activiteiten

Door Frans Vos

Het evenemententerrein in Neder-

wetten was op vrijdagavond het 

decor voor de opening van een 

meerdaags festijn. De Wettertet-

ters openden het festijn met fees-

telijke muziek. Er was een heuse 

schiettent voor liefhebbers die 

hun geluk wilden beproeven met 

de roos te raken en zo de nodige 

punten te verzamelen voor de 

hoofdprijs. De minder geoefende 

schutters konden pijpjes schieten, 

ook voor een leuk prijsje. Voor de 

kleintjes was er een mini-draai- en 

zweefmolen en voor de iets grote-

re kinderen een luchtkussen waar 

op een skateboard het evenwicht 

behouden moest worden. In de 

grote horecatent kon de jeugd el-

kaar uitdagen, wie het langst aan 

een spijkerbroek kon hangen. De 

frietkraam was er, waar lekkere 

snacks en 'verrékte lekkere friet' 

konden worden gescoord, zoals 

op de frietkraam stond geschre-

ven. Een DJ omlijstte de opening 

van dit festijn, de sfeer was opper-

best, maar iets meer publiek had 

er wel mogen zijn op deze ope-

ningsavond.

Kindermiddag

Op zaterdagmiddag waren veel 

kinderen naar het terrein geko-

men met hun familie, om er een 

fijne middag door te brengen en 

te genieten van de attracties op 

het plein. Ze konden knutselen in 

de knutseltent, met in hun hand 

het zakje popcorn dat door de or-

ganisatie gratis was aangeboden. 

De kleintjes gingen er goed voor 

zitten om geschminkt te worden 

en kwamen er prachtig uit te zien. 

Om 14 uur stonden de teams die 

meededen met het spectaculaire 

bumpervoetbal klaar op het voet-

balterrein, er pal naast. De raarste 

namen kwamen voorbij voor de 

teams die samengesteld waren uit 

dames en heren. Wat te denken 

van 'Ballen en Ballen' of 'De Oran-

ge-Bastards' of 'Lol in De Bal' en 

de 'Stemkus' of zeer toepasselijk 

'Maatwerk'. En wat te denken van 

'Chicks On The Mission' en ga zo 

maar door. Een zeer ludiek voet-

balspel, waar het publiek veel ple-

zier aan beleefde. Natuurlijk werd 

er ook gescoord, maar het meeste 

stonden de spelers, voorzien van 

een stuiterende bal als outfit, op 

hun kop. Mooi als schouwspel 

waarbij veel te lachen viel. In de 

avond kon men genieten van een 

orkest, maar eerst moest er in de 

feesttent natuurlijk naar PSV geke-

ken worden. Wetters zijn nu een-

maal ook PSV-fans.

Touwtrekken over water

Op zondag was er het touwtrek-

ken over water - wat bijna touw-

trekken IN het water werd, want 

het regende bij aanvang. Zon-

dagavond vond de finale van het 

spijkerbroekhangen plaats en op 

maandag het prijsschieten op het 

gildeterrein. Daarnaast was er een 

rik-avond in de feesttent. 

Met de dorpsbarbecue werd deze 

eerste kermis nieuwe stijl afgeslo-

ten. Qua sfeer een groot succes en 

een herhaling waard.

Uitslag dorpsschieten Nederwetten

1e prijs: Bas v. d. Putten met 66 

punten; 2e prijs: Edward Renders 

met 65 punten; 3e prijs: Erwin v. d. 

Velden met 64 punten.

VAN 

'DE ORANGE-BASTARDS' 

TOT AAN 

'CHICKS ON THE MISSION'Omdat de Kermis van Nederwetten was opgehouden te bestaan, had 

het dorp zich beraden op een feestelijk alternatief. Wel, dat werd het 

Dorpsfestijn. Een schot in de roos, mag na afloop vastgesteld worden. 

Lees op de pagina’s 

3, 5, 8 en 12 meer 

Nederwettense berichten!

Voor foto's zie 

www.actueelinnuenen.nl

15 augustus – Bevrijdingsdag Indië

Afgelopen donderdag mochten 

de jeugdwethouders Freek Hurks 

(links op de foto) en Gies Aarts bij 

het Bevrijdingsmonument de vlag 

hijsen, in het bijzijn van familie en 

enkele vertegenwoordigers van de 

gemeente. 

Dit vanwege het feit dat op die 

dag, 68 jaar geleden, Japan ca-

pituleerde en de jappenkam-

pen in Nederlands-Indië werden 

bevrijd. 100.000 Nederlandse 

burgers hadden er 3,5 jaar vast-

gezeten, van wie er 3100 be-

zweken aan honger, uitputting 

en de slechte leefomstandighe-

den. Van de daarnaast 41.000 

Nederlandse krijgsgevangenen 

stierven er 8200 (1 op de 5), van 

wie meer dan de helft (5600) tij-

dens de dwangarbeid aan de Bir-

maspoorweg.

Waar je het nieuws uit Nuenen c.a. het eerste 

leest! Ook voor foto’s van evenementen.

VAN U

Loopbrug Nederwetten

Weverkeshof heel even Keniaans

Zondag Ronde van Nuenen 

Lees de krant 

Voor Nuenenaren

D'n Boer op

De vakantie is w
eer voorbij, m

aar hoe zit d
at 

met onze plaatselijke boeren? Kunnen die ook 

op vakantie? Uw krant ging met die vraag 'd'n 

boer op'. We klopten aan bij een plaatselijke 

op vakantie? Uw krant ging met die vraag 'd'n 

boer op'. We klopten aan bij een plaatselijke 

D’n Boer op

Eerste Dorpsfestijn Nederwetten bol van de activiteiten

Het evenemententerrein in Neder-

wetten was op vrijdagavond het 

decor voor de opening van een 

meerdaags festijn. De Wettertet-

ters openden het festijn met fees-

telijke muziek. Er was een heuse 

schiettent voor liefhebbers die 

hun geluk wilden beproeven met 

de roos te raken en zo de nodige 

punten te verzamelen voor de 

hoofdprijs. De minder geoefende 

schutters konden pijpjes schieten, 

ook voor een leuk prijsje. Voor de 

kleintjes was er een mini-draai- en 

behouden moest worden. In de 

grote horecatent kon de jeugd el-

kaar uitdagen, wie het langst aan 

een spijkerbroek kon hangen. De 

frietkraam was er, waar lekkere 

snacks en 'verrékte lekkere friet' 

konden worden gescoord, zoals 

op de frietkraam stond geschre-

ven. Een DJ omlijstte de opening 

van dit festijn, de sfeer was opper-

best, maar iets meer publiek had 

er wel mogen zijn op deze ope-

ningsavond.

Kindermiddag

Op zaterdagmiddag waren veel 

kinderen naar het terrein geko-

men met hun familie, om er een 

fijne middag door te brengen en 

te genieten van de attracties op 

te genieten van de attracties op 

het plein. Ze konden knutselen in 

de knutseltent, met in hun hand 

het zakje popcorn dat door de or-

ganisatie gratis was aangeboden. 

De kleintjes gingen er goed voor 

zitten om geschminkt te worden 

en kwamen er prachtig uit te zien. 

Om 14 uur stonden de teams die 

meededen met het spectaculaire 

bumpervoetbal klaar op het voet-

balterrein, er pal naast. De raarste 

namen kwamen voorbij voor de 

teams die samengesteld waren uit 

dames en heren. Wat te denken 

van 'Ballen en Ballen' of 'De Oran-

ge-Bastards' of 'Lol in De Bal' en 

de 'Stemkus' of zeer toepasselijk 

'Maatwerk'. En wat te denken van 

'Chicks On The Mission' en ga zo 

maar door. Een zeer ludiek voet-

balspel, waar het publiek veel ple-

zier aan beleefde. Natuurlijk werd 

er ook gescoord, maar het meeste 

stonden de spelers, voorzien van 

een stuiterende bal als outfit, op 

hun kop. Mooi als schouwspel 

waarbij veel te lachen viel. In de 

avond kon men genieten van een 

orkest, maar eerst moest er in de 

feesttent natuurlijk naar PSV geke-

ken worden. Wetters zijn nu een-

maal ook PSV-fans.

Touwtrekken over water

Op zondag was er het touwtrek-

ken over water - wat bijna touw-

trekken IN het water werd, want 

het regende bij aanvang. Zon-

dagavond vond de finale van het 

spijkerbroekhangen plaats en op 

maandag het prijsschieten op het 

gildeterrein. Daarnaast was er een 

rik-avond in de feesttent. 

Met de dorpsbarbecue werd deze 

eerste kermis nieuwe stijl afgeslo-

ten. Qua sfeer een groot succes en 

een herhaling waard.

Uitslag dorpsschieten Nederwetten

1e prijs: Bas v. d. Putten met 66 

punten; 2e prijs: Edward Renders 

met 65 punten; 3e prijs: Erwin v. d. 

Velden met 64 punten.

VAN 

'DE ORANGE-BASTARDS' 

TOT AAN

'CHICKS ON THE MISSION'Omdat de Kermis van Nederwetten was opgehouden te bestaan, had 

het dorp zich beraden op een feestelijk alternatief. Wel, dat werd het 

Dorpsfestijn. Een schot in de roos, mag na afloop vastgesteld worden.

Lees op de pagina’s 

3, 5, 8 en 12 meer 

Nederwettense berichten!

Voor foto's zie 

www.actueelinnuenen.nl

VAN U

Loopbrug Nederwetten

Weverkeshof heel even Keniaans

Zondag Ronde van Nuenen 

Lees de krant 

Voor Nuenenaren

D'n Boer op

De vakantie is w
eer voorbij, m

aar hoe zit d
at 

met onze plaatselijke boeren? Kunnen die ook 

op vakantie? Uw krant ging met die vraag 'd'n 

boer op'. We klopten aan bij een plaatselijke 

melkveehouder aan de Papenvoortse Heide, 

Eerste Dorpsfestijn Nederwetten bol van de activiteiten

Door Frans Vos

Het evenemententerrein in Neder-

wetten was op vrijdagavond het 

decor voor de opening van een 

meerdaags festijn. De Wettertet-

ters openden het festijn met fees-

telijke muziek. Er was een heuse 

schiettent voor liefhebbers die 

hun geluk wilden beproeven met 

de roos te raken en zo de nodige 

punten te verzamelen voor de 

hoofdprijs. De minder geoefende 

schutters konden pijpjes schieten, 

ook voor een leuk prijsje. Voor de 

kleintjes was er een mini-draai- en 

zweefmolen en voor de iets grote- kinderen naar het terrein geko-

men met hun familie, om er een 

fijne middag door te brengen en hun kop. Mooi als schouwspel 

Omdat de Kermis van Nederwetten was opgehouden te bestaan, had 

het dorp zich beraden op een feestelijk alternatief. Wel, dat werd het 

Dorpsfestijn. Een schot in de roos, mag na afloop vastgesteld worden.

GEZOCHT:

Verkoper (m/v)

Ben jij gedreven en enthousiast en heb je interesse om 
het team van DeNuenenseKrant te versterken?

Neem dan contact op via 06 – 19158668 
of info@denuenensekrant.nl
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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.

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.

Papier en karton:
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Zondag 10 november 2013 koopzondag 
van 11:00 – 17:00 uur

www.fireendesign.nl info@fireendesign.nl

U wilt een haard in huis?

officieel DRU dealer!

designed to be different

Maar u weet nog niet precies wat? Kom dan naar Erp.
In onze moderne en uitgebreide showroom vindt u

ongetwijfeld de haard die bij u past. Van ontwerp tot en 
met de realisatie: Wij helpen u graag!

Nationale  
Bioscoopbon cadeau
bij Zilvervloot Sparen 

€ 50 cadeau
bij onze Plus 
Betaalrekening 

Tot 0,20% korting
op uw Budget 
Hypotheek 

Open een Zilvervlootspaarrekening  
voor uw kind of kleinkind en ontvang: 
• een extra premie van 1% per  

spaarjaar, tot maximaal 10% 
• een Nationale Bioscoopbon cadeau

Open voor 31 december 2013 een  
Plus Betaalrekening en ontvang  
€ 50 cadeau. Samen gemakkelijk  
geregeld met de Overstapservice.

Als u bij uw Budget Hypotheek ook  
een betaalrekening opent, krijgt u  
0,10% korting op uw rente. Passeert  
uw hypotheek binnen drie maanden?  
Dan krijgt u nog eens 0,10% korting.

 Uw complete 
bank bij u 
in de buurt

Meer weten? Vraag ons naar de voorwaarden.

Persoonlijke bank met mooie acties
Wij zijn geen dure bank met marmeren vloeren. Maar een nuchtere bank in de buurt, waar u 
persoonlijk financieel advies krijgt van iemand die u kent. Bij ons vindt u alles onder één dak, 
wel zo handig. En waar andere banken hun kantoren sluiten in dorpen en kleine steden, blijven 
wij juist actief in de regio. Maar we maken uw keuze voor RegioBank graag nóg eenvoudiger. 
Daarom hebben we nu een aantal mooie acties waar u direct van kunt profiteren.

Profiteer nu  van onze acties! Knip uw bon uit  en kom langs. 

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Aarle-Rixtel - De diploma-
uitreiking van SENZIN – 
Professionals in Qi Gong vond 
plaats op zaterdag 26 oktober. In 
het bijzijn van familie en vrienden 
ontvingen de 1e geslaagden 
van het afgelopen seizoen hun 
diploma Qi Instructor. Dorine van 
Horrik uit Aarle-Rixtel was een 
van de geslaagden.

De Qi Instructor is opgeleid in de 
unieke Qi Gong methode Qi Ba en 
beschikt ook over de vaardigheden 
om hierin les te geven. Qi Instructor 
is de 1e graad in het professionele 
Qi Gong opleidingstraject van 
SENZIN. Daarnaast zijn er ook 
nog diverse masterclasses met 
toepassingen van Qi Gong op 
diverse vlakken.

Ook voor komend voorjaar staat 
er alweer een nieuwe opleiding 
gepland. Bent u geïnteresseerd, 
dan is er op 16 november a.s. de 
mogelijkheid om de Masterclass 
Qi Ba te volgen om een indruk 
te krijgen van de opleiding 
tot Qi Instructor. Meer 
informatie kijk op www.
senzin.com

De geslaagden worden van 
harte gefeliciteerd met het 
behalen van hun diploma.

1e  Qi Instructors geslaagd

De 1e Qi Instructors van Nederland. Vlnr. Suzanne 
Koolen, Aimée de Wolff en Dorine van Horrik

Mooi Dier

Op zoek...

Een grote groep cavia’s in het 
asiel zoeken allemaal een baasje. 
De cavia’s zijn gedumpt in een 
paardenweide en opgehaald door 
de dierenambulance. Het zijn 
volwassen en jonge cavia’s in allerlei 
kleurtypen en met een langharige, 
kortharige of ruwharige vacht.  Bent 
u op zoek naar een leuke cavia, of 

misschien wel twee, maak dan snel een afspraak met onze opvang om een 
kijkje te komen nemen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in een cavia of andere dieren uit dierenopvang 
“vd Voorste Grootel” bent u altijd welkom tijdens openingsuren of kunt u 
onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Hoera! Josje, de pup van vorige week, heeft een nieuw baasje gevonden!

Naam:      een groep cavia’s  

Lezerspodium

Vragen PNL aan het college van B&W 
over jeu-de-boulesbaan 
De fractie van PNL heeft aan het 
college van B&W vragen gesteld 
over de kosten voor het bouwen van 
een overdekte jeu-de-boulesbaan in 
Mariahout.

Naar aanleiding van berichten in 
De MooiLaarbeekKrant bleek dat 
een groep mensen in Mariahout 
een dream heeft om ook in de 
wintermaanden overdekt te kunnen 
samen komen om te jeu-de-boulen. 
Prijzenswaardig is het dat deze 
mensen de financiën al rond hebben 
voor de bouw van deze overdekte 
baan.
Alhoewel deze baan op het 
sportpark De Heibunders gebouwd 
zal gaan worden, moet toch het 
bestemmingsplan hiervoor gewijzigd 
worden want: het bouwblok op dit 

park is volgebouwd, dus moet het 
bouwblok verruimd worden.
En de leges en bijkomende kosten 
voor deze bestemmingsplanwijziging 
zijn voor de initiatiefnemers van 
deze overdekte baan veel hoger 
dan gedacht en waar rekening mee 
gehouden is.

Daarom hebben wij het college 
gevraagd of er wel duidelijk genoeg 
verteld is wat voor kosten er komen 
kijken bij het wijzigen van het 
bestemmingsplan. Ook hebben wij het 
college gevraagd of er mogelijkheden 
zijn om deze enthousiaste mensen 
een forse kostenreductie te geven op 
de leges en overige kosten; kortom: 
maatwerk voor dit bouwplan. En 
als geen kostenreductie mogelijk is 
vragen wij aan het college om deze 

mensen tegemoet te komen door het 
geven van een eenmalige subsidie 
ter hoogte van de kosten van de 
bestemmingsplanwijziging.

Wij hebben deze vragen gesteld 
omdat wij de overtuiging hebben 
dat deze baan ten goede kan komen 
aan alle jeu-de-boulers van Laarbeek. 
Iedereen hoeft maar een rondje langs 
de diverse speelvelden in de dorpen 
te maken om te zien dat deze jeu-
de-boulesbanen intensief gebruikt 
worden door grote groepen inwoners.

Fractie PNL

Oproep: Wie kan poppen repareren?

Kraam huren tijdens vlooienmarkt harmonie O&U

Beek en Donk – Maria Hendrix is 
op zoek naar mensen die poppen 
kunnen repareren. Zij heeft 15 
poppen kunnen redden van de 
ondergang. Deze poppen werden 
bij een evenement gebruikt en 
deze konden kruipen, huilen en 
lachen.

De poppen wil zij nu schenken aan 

een goed doel met Sinterklaas. 
Deze zijn echter niet 100% meer 
goed. De poppen zelf wel. De 
kleertjes zijn kapot. Daarvoor 
heeft ze al iemand gevonden 
die belangeloos wil helpen met 
kleertjes te maken. Zij zoekt 
nog iemand die de poppen kan 
repareren zodat zij weer kunnen 
kruipen, huilen en lachen. Iemand 

die ook kleertjes kan repareren, is 
ook welkom.

Voor meer informatie kan 
men terecht bij Maria Hendrix. 
Tel. 0492-466089 of stuur 
een mail naar de redactie van 
MooiLaarbeek: 
redactie@mooilaarbeek.nl. 

Beek en Donk - Harmonie O&U 
biedt de mogelijkheid om tijdens 
de vlooienmarkt van 1 december 
in Muziekcentrum Het Anker een 
kraam te huren. Deelnemen aan 
de vlooienmarkt is een ideale 
manier om van uw overtollige 
spullen af te komen en er nog een 
leuk centje aan over te houden. 

Een ideale gelegenheid om kleding, 

speelgoed, technische apparatuur 
en snuisterijen te verkopen. Zeker 
met Sinterklaas en Kerstmis in het 
vooruitzicht. De vlooienmarkt in 
Het Anker wordt georganiseerd 
door Harmonie Oefening & 
Uitspanning uit Beek en Donk. De 
vlooienmarkt op 1 december is de 
tweede in dit winterseizoen. Nu 
geen tijd? In maart en april volgen 
er nog twee vlooienmarkt.

Wie belangstelling heeft voor 
het huren van een marktkraam, 
kan terecht via www.
vandersteenevenementen.nl of 
bel met Jordi van de Steen 06 – 
81135591. Meer informatie is ook 
te vinden op de website van O&U: 
www.oenu.nl.
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CARNAVAL 2014

Dennis van Ham
Harmonielaan 19 Beek en Donk
T. 0628750843 
E. info@klusperuur.nl

www.

100% betrokken 
bij al uw bouwprojecten en garant voor kwaliteit.

Clovishof 30, Aarle-Rixtel   06 - 46 64 55 73   bouwservicevandinter@gmail.com 

Mooi in de steigers

Aarle-Rixtel – Op het bordes 
van conferentiecentrum ‘De 
Couwenbergh’ aan de Dorpsstraat 
werd zaterdagavond 2 november 
om 21.11 uur de nieuwe prins 
van Ganzegat bekendgemaakt: 
prins Jan-Willem d’n Uurste. In 
het dagelijks leven heet hij Jan-
Willem van Dijk.

Wie wordt de nieuwe prins van 
Ganzegat? Al weken lang was 
deze vraag dé gespreksstof op 
feestjes en partijen in Aarle-Rixtel. 
De hints en de kandidatenlijst, die 
wekelijks gepubliceerd werden 
in de krant, maakten het prinsen 
raden ook niet echt gemakkelijk. 
Heel carnavalminnend Ganzegat 
had zich daarom afgelopen 
zaterdagavond verzameld voor het 
bordes van ‘De Couwenbergh’.

Na afscheid te hebben genomen van 
prins Riny d’n Uurste, grootvorst 
Celio en de dansmariekes (die na 
drie jaar plaatsmaken voor nieuwe 
dansmariekes), werd eerst de 
nieuwe grootvorst, Riny Oosthoek, 
geïnstalleerd. Als nieuwe 
grootvorst mocht hij meteen 
de nieuwe prins bekendmaken. 
Een enthousiast applaus klonk 
uit het talrijke publiek toen prins 
Jan-Willem d’n Uurste op het 
bordes verscheen. De nieuwe 
dansmariekes gaven hun eerste 
dansuitvoering en de nieuwe prins 
maakte zijn motto bekend: ‘Bloast 
‘m mar op!’. De hele bekendmaking 
werd uitstekend begeleid door 
Ganzegats Hofkapel.

Jan-Willem van Dijk (43) en 
zijn partner Monique Streumer 
hebben vier kinderen, Vera (11 
en ex-jeugdprinses), Niels (8), 
Amber (15) en Anouk (13). 
Als projectbegeleider bij BAM 
Utiliteitsbouw te Eindhoven, is Jan-
Willem verantwoordelijk voor de 

meerjarige onderhoudsplannen. 
Als hobby speelt hij sousafoon 
bij Ganzegats Hofkapel, 
gaat hij wekelijks zwemmen, 
organiseert hij activiteiten bij de 
carnavalsvereniging en is hij lid 
van harmonie ‘De Goede Hoop’. 
Daarnaast heeft hij regelmatig 
‘kachelavonden’ met kameraden.

Het vragen van de prins ging dit 
jaar anders dan normaal. Voorzitter 
Harrie van den Boogaard: “We 
hadden een brainstormavond 
over wie de nieuwe prins zou 
worden. Jan-Willem zat daar 
ook bij. Wij vonden hem wel een 
goede kandidaat. Later hebben 
we, buiten Jan-Willem om, 
besloten dat hij het zou worden.” 
Jan-Willem: “Het was heel gek. 
Normaal vraag ik de nieuwe prins. 
Nu werd ik gebeld.”

De carnavalsvierder in hart en 
nieren hoefde, na overleg met 
zijn prinses Monique, niet lang 
na te denken voordat hij “Ja” 
zei: “Zij zei meteen, ‘dat moet je 
doen’. Monique is al ooit prinses 

geweest bij de ‘De Gietersch’ in 
Valkenswaard, zij weet wat het 
inhoudt.”

Het geheimhouden van zijn 
nieuwe functie vond Jan-Willem 
niet zo moeilijk: “De laatste 
twee weken leeft het meer bij de 
mensen en gaan ze meer vragen 
stellen. Het mooiste is dan om 
niks te zeggen en anderen te laten 
praten.” Hierbij kreeg hij hulp 
van de andere kandidaat prinsen: 
“Zij speelden het spelletje mooi 
mee. Vrijdagavond op een feestje  
waren er vier kandidaat prinsen. 
Het heeft er toen de hele avond 
over gegaan. Da’s mooi.”

Na 15 jaar bestuurder en 4 jaar 
voorzitter te zijn geweest binnen 
de carnavalsvereniging ziet Jan-
Willem zijn prinsschap als een 
kroon op zijn werk: “Ik heb er zin 
in en al veel enthousiaste reacties 
gekregen.” Ook weet hij al hoe hij 
als prins moet bewegen: “Ge moet 
niet met oew hand in oew tes gaan 
staan. Ge moet zwaaien!”

De nieuwe prins van Ganzegat, Jan-Willem van 
Dijk, met zijn vrouw zaterdagavond op het bordes

Prins van Ganzendonck al bekend?
Beek en Donk – Op diverse 
plaatsen in het dorp wordt verteld 
dat al bekend is geworden wie 
er achter Prins Luuk XLII schuil 
gaat. De Prinsencommissie van de 
Teugelders van Ganzendonck is 
daarom in een spoedvergadering 
bijeen geweest met als doel het 
achterhalen van het ‘lek’ binnen 
dit kleine gezelschap. “Gedegen 
onderzoek heeft uitgewezen dat 
er helemaal niet gelekt is”, aldus 
een woordvoerder van de meest 
geheimzinnige commissie in 
Laarbeek. Dit zou er op kunnen 
wijzen dat de sterke geruchten die 
door het dorp gonzen wellicht niet 
juist zijn. 

Toch is het vreemd dat er in de 
Prinsenpoll op www.teugelders.
nl al zoveel namen genoemd zijn 
die in aanmerking zouden kunnen 
komen om de nieuwe Prins van 
Ganzendonck te worden. Dit 
terwijl de eerste aanwijzingen: 
‘Sletje staat graag in de spotlight’, 
‘Hij is ook van de groen witte’, 
‘Familiaire aanleg’ en ‘Zij is een 

vreemde eend in de bijt!’, de 
meeste mensen niet echt veel 
verder heeft gebracht.

De organisatie van de 
Prinsbekendmaking op 23 
november in Herberg het 
Huukske vermoedt dan ook dat 
er door verreweg de meeste 
mensen slechts gegist wordt naar 
de juiste naam. Daarom geeft 
men deze week opnieuw twee 
aanwijzingen vrij: ‘Hij is vaak 
buiten westen’, en ‘Thematisch 
expert’. “Eigenlijk maken deze 
aanwijzingen het raden naar de 
juiste naam veel te eenvoudig”, zo 
vertelt de woordvoerder tegen De 
MooiLaarbeekKrant. “We hebben 
echter geen keus, want we willen 
een eind maken aan de stroom van 
foute namen die er rondgebazuind 
worden.” 

Over enkele weken zal blijken of 
de organisatie iedereen op het 
verkeerde been heeft gezet, of dat 
de juiste naam inderdaad al snel is 
gevallen.

Laatste hint voor de 
nieuwe prins van Raopersgat

Lieshout - De spanning stijgt in 
het carnavaleske Raopersgat, de 
roddels in Lieshout gaan van oor 
tot oor over wie het wel eens zou 
kunnen worden. Maar ja alles 
blijft nog gissen. Men weet het 
pas zeker op het prinsenbal 16 
november aanstaande. 

Men gaat er ook vanuit dat de 
prinsencommissie van dit jaar er 
helemaal klaar voor is, en weer 
een schitterende show heeft 
voorbereid om de nieuwe prins op 

het podium te laten verschijnen. 
Natuurlijk hoopt de organisatie 
weer op een lekkere volle zaal met 
nieuwsgierige mensen. Mocht je 
op de een of andere manier toch 
verhinderd zijn om dit spektakel 
live mee te maken, dan kun je 
altijd terecht op de website van 
de Raopers (www.raopers.nl) of 
neem eens een kijkje op Facebook 
voor een snelle update. Maar 
evengoed is er deze week weer 
een frisse hint en dat is: “Hij houdt 
van dweilen.”

Ook altijd gedroomd om 
zelf een huis te bouwen?

Nieuwsgierig?  www.vastgoedregisseur.nl  0651834563

VOEDING & LIFESTYLE COACHING

06-13647408   www.geeef.nl

DARMPROBLEMEN?
VERANDER UW VOEDINGSPATROON

Jan-Willem van Dijk nieuwe prins van Ganzegat
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Catering

Naast onze kookstudio 
bieden wij een breed scala 

aan catering, welke 
wij compleet voor u 

kunnen verzorgen. Wij 
werken hierbij uitsluitend 

met verse producten.

Arrangementen

Kookcentrum 
Brabant biedt diverse 

arrangementen, 
waaronder 

kookworkshops, luxe 
barbecues, tapas en 

thema-avonden.

Kookgilden

Als kookliefhebber kunt 
u bij Kookcentrum 
Brabant terecht bij 
 diverse kookgildes. 
Hier zal u de meest 

uiteenlopende culinaire 
hoogstandjes koken.

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

Tapasworkshop 
Vanaf 12 personen

€50,00 per persoon (all-in) 

 

•	Catering
•	Feesten en partijen  

zowel bij Kookcentrum Brabant als op locatie.

•	Kookworkshops  

Leuk voor bijvoorbeeld een 
familiedag, een bedrijfsuitje of 
een vrijgezellenfeest. Eventueel 
te combineren met een leuk 
arrangement, zoals solex,  
schilderen	of	djembéspelen.

•	Vergaderingen & 
bijeenkomsten

Kookcentrum Brabant heeft plaats voor 
groepen van 15 tot en met 80 personen
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Mooi in de steigers

Beek en Donk - Aan de Kapel-
straat op Donk is al sinds 
jaar en dag de winkel te 
vinden van Corrie Manders. 
Daarnaast staat de zaak 
in woningaankleding van 
Robert Manders. Allebei zijn 
het kleinkinderen van Bertje 
Manders, die in de vorige 
eeuw in deze branche begon.

Naamgever
In 1933 begon Bert Manders 
met het verkopen van textiel. 
Frans, Berts zoon (77), vertelt: 
“Ons vader werkte bij Van 
Thiel en deed het zó goed, dat 
hij leidinggevende werd van 
15 meiden. Als er iets is dat 
erg moeilijk is, dan is het dàt. 
Bertje vroeg zijn chef om terug 
te mogen keren naar zijn oude 
baan. Dat stond deze niet toe 
en Bertus nam ontslag.” De 
vrouw van Bert, Katrien, vroeg 
wat hij nu ging doen. “En toen 
is ons vader gaan venten met 
textiel.” Frans vervolgt: “Het 
was een heel werk om klanten 
te krijgen en te houden, want 
er waren in Beek en Donk nog 
al wat mensen, die hetzelfde 
deden.”

Koffie
Van lieverlee werd de 
huiskamer van het woonhuis 
aan de Schoolstraat in gebruik 
genomen als winkel en in 
1961 verrees het pand aan de 
Kapelstraat, waar nu de winkel 
van Corrie is gevestigd. “Het 
was in die tijd, met zoveel 
kapers op de kust, zaak om je 
te onderscheiden en dat deden 
we door een goede service te 
bieden. Lakens werden voor 1 
cent omgezoomd hier in huis 
en als er op zondag mensen 
uit de kerk kwamen, legden ze 

vaak hier aan voor een kopje 
koffie. Het was dan natuurlijk 
de bedoeling dat er ‘en 
passant’ wat werd verkocht”, 
aldus Frans.

Kwaliteit
In het begin werd alleen 
blauwe lakenstof verkocht 
voor boerenkleding en kapok 
om de matrassen te vullen. 
Later verkochten ze de eerste 
loodzware matrassen, die ze 
dan soms met de kruiwagen 
‘met een laken erover’ naar 
Boerdonk moesten gaan 
bezorgen. In de winkel wordt 
nog steeds textiel verkocht van 
een goed merk. Corrie: “Het 
is niet altijd het goedkoopste 
materiaal dat wij leveren, 
maar wel altijd van een goede 
kwaliteit.” In 2000 ging de 
zaak over van Frans en Jo 
Manders naar dochter Corrie. 
De woninginrichting ging naar 
zoon Robert, die in het pand 
ernaast ging wonen.

Service
Soms komen er mensen, die 
al heel lang de winkel voorbij 
zijn gereden eens binnen 
en dan vallen ze voor de 
service die gebodean wordt. 
Bij geen enkele woonwinkel 
kun je een kussen zo lang op 
zicht hebben. Als er broeken 
voor opa moeten worden 
uitgezocht dan gaan er een 
paar mee naar huis en de rest 
komt dan wel weer terug. 
Corrie: “Die gemoedelijkheid 
en een goede prijs hebben ons 
groot gemaakt en dat gebeurt 
nu al 80 jaar zo.”

Mooi Lang in het Vak

Manders Textiel: Al 80 jaar een begrip

Corrie en Frans Manders Fotograaf: Martin Prick

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan Dr. 
Theo van Oss. In zijn 33-jarige 
carrière als huisarts in Beek en Donk 
, zag hij het vak ontwikkelen en 
veranderen. Na 22 jaar pensioen, 
woont hij nog steeds samen met 
zijn vrouw Els in het mooie huis aan 
de Koppelstraat 57, waar tevens de 
apotheekhoudende praktijk gevestigd 
was. Hier kreeg het echtpaar twee 
kinderen en inmiddels komen ook 
drie kleinkinderen over de vloer.

Studie
Theo van Oss werd in Deurne geboren 
op 11 september 1929. Op driejarige 
leeftijd verhuisde hij naar Udenhout. 
Omdat zijn vader in het onderwijs 
zat, en hij goed kon leren, moest hij 
gaan studeren. Dit was in die tijd 
niet voor iedereen weggelegd. Om 
het praktisch en financieel als gezin 
mogelijk te maken, met twee broers en 

een zus die ook gingen studeren, werd 
gekozen voor de studie medicijnen, 
want dan kon hij de boeken van zijn 
broer gebruiken, die dezelfde studie 
hadden gedaan.

Vooruitstrevend
Nadat dr Theo, 24 jaar jong, 
afgestudeerd was als arts, heeft hij een 
aantal jaren als militair arts gewerkt. 
Zoekende naar een nieuwe werkplek, 
solliciteerde hij bij dr Wijnheimer in 
Beek en Donk, die een tweede man 
nodig had. “Hij leerde mij het vak en 
ik woonde bij hem in huis. Zijn praktijk 
was redelijk vooruitstrevend. Hij 
werkte namelijk met een kaartsysteem 
en een assistente. Dit was in Nederland 
toen nog niet gebruikelijk;  een huisarts 
werkte 24 x 7, deed alles alleen en de 
administratie en alle informatie zat in 
zijn hoofd.

Dr. Van Oss: “In 1961 hebben we 
het huis aan de Koppelstraat 57 
gebouwd en ben ik de praktijk aan 
huis begonnen. We verdeelden de 
patiënten op een parochiële manier; 
hij de patiënten uit Beek, en ik de 
patiënten uit Donk. Mijn vrouw 
functioneerde als assistente en was 
mijn achterwacht, zodat ik bereikbaar 
kon zijn als ik op visite was.”

Groepspraktijk
De voormalige dokter vertelt verder: 
“In 1962 ging dr Wijnheimer weg 
en begon mijn samenwerking met dr 

Pieters. Samen met hem heb ik in 1972 
een groepspraktijk opgezet, waar 
tegenwoordig het gezondheidcentrum 
in de Burgemeester van de Weidenlaan 
is. Dr Bedaux is hier als derde arts 
bijgekomen. Bij de opening was het 
een van de eerste groepspraktijken in 
Brabant.”

Ontwikkeling van het vak
Theo droeg zijn steentje bij aan 
de kwaliteit en ontwikkeling van 
het huisartsenvak door zich actief 
in te zetten voor de Landelijke 
Huisartsenvereniging. In de loop 
der jaren vond een trend plaats van 
solistisch werken naar samenwerking. 
Ook een verschuiving van de 
verantwoordelijkheid van de arts, 
naar de patiënt toe, vond plaats. De 
afstand tussen de patiënt werd kleiner 
en dit maakte het werk leuker.
 
Beek en Donk
“Veel bewegen is belangrijk. Daarom 
fiets, wandel en zwem ik regelmatig. 
Of ik het hier naar mijn zin heb? Het 
feit dat ik nog hier in Beek en Donk 
woon, zegt genoeg”, aldus een 
tevreden Dr. Van Oss. 

Jong, vrouwelijk politiek talent stelt zich als 
nieuw Werkgroeplid voor
“Mijn naam is Veerle van Schaijk. Ik 
ben 19 jaar oud, geboren en getogen 
in het mooie Beek en Donk. Sinds een 
half jaar ben ik actief lid bij Laarbeeks 
politieke partij ‘De Werkgroep’, een 
partij waarbij ik me THUIS voel!

Nu vraagt u zich misschien wel af: ‘zó 
jong en zó veel politieke interesse?’. 
Ja, dat klopt! Na het behalen van 
mijn havodiploma in 2011 aan het 
Dr.-Knippenbergcollege te Helmond, 
ben ik gaan studeren aan de Fontys 
Hogescholen Tilburg. Hier volg ik de 
studie voor docente maatschappijleer 
in het voortgezet onderwijs. Binnen 
de opleiding maatschappijleer 
zijn politicologie en sociologie de 
basiswetenschappen, vandaar dat ik 
helemaal warm loop voor politiek. 

Een tijd terug ben ik benaderd of 
ik misschien interesse had in ‘De 
Werkgroep’. Mijn antwoord was 
meteen volmondig ‘JA!’. De Werkgroep 
zie ik als een vooruitstrevende, 
duurzame, actieve en oprechte partij 
voor alle leeftijden binnen Laarbeek. Ik 

vind het erg belangrijk om als jeugdige 
ook iets binnen de gemeente te doen. 
Graag behartig ik de belangen van de 
Laarbeekse jongeren, maar daarnaast 
ook die van alle andere inwoners uit 
Laarbeek. Iedere inwoner is uniek en 
even belangrijk voor mij. 

Binnen ‘De Werkgroep’ heb ik een 
aandeel binnen de campagnecommissie. 
Ik word echt opgenomen in de 
club en krijg ruimte voor nieuwe 
ideeën. De voorbereidingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 
zijn in volle gang. De campagne voor 
‘De Werkgroep’ ziet er veelbelovend uit. 
U zult hier nog veel van gaan horen, zien 
en lezen. 
Naast het studeren en mijn 
werkzaamheden binnen ‘De 
Werkgroep’ ben ik voor het 
aankomende jaar een trotse deelnemer 
aan de gezondheidsrace Laarbeek 2014. 
Tijdens deze race zit ik in het team van 
Beek en Donk. Iedere zaterdag werk ik 
ook al geruime tijd bij Bakker van de Ven 
in Beek en Donk waar ik ‘de broodjes

heerlijk mee bruin bak’. Dit even met 
een knipoog, ik houd van humor! 

Met plezier heb ik mezelf aan u 
voorgesteld. Graag maak ik ook kennis 
met u! Een mooie gelegenheid is het 
politiek café dat georganiseerd wordt 
door ‘De Werkgroep’ op donderdag 
28 november 2013 om 20:00 uur 
in café-zaal Van de Burgt aan het 
Heuvelplein te Beek en Donk. Het 
politiek café staat deze keer geheel in 
het teken van ‘de opvang van jeugd in 
het verenigingsleven’. Graag maak ik 
van deze gelegenheid gebruik om een 
praatje met u te maken. Politieke partij 
‘De Werkgroep’, de partij waar ik mij bij 
THUIS voel!”
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Beek en Donk – L’Union 
Fraternelle uit Zeelst en Fanfare 
de Vooruitgang Stiphout houden 
op zondag 17 november een 
topconcert in Muziekcentrum ’t 
Anker. 

In voorbereiding op haar concours-
deelname, op 24 november in 
Veldhoven, heeft de Vooruitgang 

de harmonie uit Zeelst uitgenodigd 
om samen een mooi concert 
neer te zetten. Twee ambitieuze 
verenigingen hebben een prachtig, 
uitdagend en toegankelijk 
programma wat zeker de moeite 
waard is om te komen beluisteren. 
De aanvang is 15.00 uur en de 
toegang is gratis. 

Concert in Muziekcentrum ’t Anker

Concert Exotique in het Anker
Beek en Donk - Op zaterdag 16 
november neemt Koninklijke 
Harmonie Oefening & 
Uitspanning, samen met de 
Gildenbondsharmonie uit Boxtel, 
het publiek mee op een muzikale 
wereldreis met een ‘Concert 
Exotique’. Om 20.00 uur zit 
O&U onder leiding van Fried 
Dobbelstein klaar op het podium. 
Zij openen het programma met 
Manhattan Symphony van de 
Franse componist Serge Lancen. 

De componist beschrijft in dit 
werk de indrukken die hij opdeed 
bij een bezoek aan New York, 
zoals de eerste aanblik van de 
bekende skyline van Manhattan, 
een wandeling in Central Park en 
de gezellige drukte van Broadway. 
Vervolgens voert de reis terug naar 
Europa. Joaquín Turina schreef in 
1919 het werk Danzas Fantásticas, 
drie dansen in verschillende 
Spaanse stijlen: een ‘jota’ uit 
Aragon, een Baskische ‘zortziko’ 
en een Andalusische ‘farruca’.  Het 

programma voor de pauze wordt 
afgesloten met de Armeense 
Dansen van Alfred Reed, een 
sfeervol stuk gebaseerd op een 
aantal Armeense volksliederen.

De Gildenbondsharmonie uit 
Boxtel is al vaker te gast geweest 
in Beek en Donk. Ditmaal zal het 
orkest, onder leiding van dirigent 
Sander Teepen, de ouverture La 
Forza Del Destino van Giuseppe 
Verdi ten gehore brengen. 
Vervolgens staat een werk van H. 
Owen Reed op het programma. 
Net als Serge Lancen legde hij 
zijn indrukken van een exotische 
bestemming vast in La Fiesta 
Mexicana. De drie delen van het 
werk zijn een weergave van de 
vele facetten van een religieuze 
feestdag, zoals de plechtige mis 
maar ook het uitbundige ‘carnival’ 
dat erop volgt. Tot slot keren we 
terug naar Spaanse sferen, maar 
nu door de ogen van de Russische 
componist Nicolaj Rimski-
Korsakov. Hij baseerde Capriccio 

Espagnol op levendige Spaanse 
volksmelodieën. 

Beide orkesten zullen hun best 
doen om het druilerige herfstweer 
te verdringen met dit exotische 
concert. Het concert vindt plaats 
op zaterdag 16 november om 
20.00 uur in Muziekcentrum Het 
Anker. Kaarten à €7,50 zijn op 
vrijdagavond te koop in het Anker 
of telefonisch te bestellen via Zus 
van Eerd, tel. 0492-461482. 

VVV Laarbeek aangesloten bij 
Stichting Peelpromotie

Laarbeek - Stichting Vreemdelingen-
verkeer Laarbeek sluit zich ook aan bij 
Stichting Peelpromotie. Op maandag 4 
november werd in het kantoor van de 
VVV Deurne de exploitatie-overeenkomst 
met Stichting Peelpromotie getekend. 
Hiermee maakt VVV Laarbeek voortaan 
ook onderdeel uit van de samenwerkende 
VVV’s in de Brabantse Peel. 

Ontstaan Stichting Peelpromotie
Na het stopzetten van de Regio-VVV 
Zuidoost-Brabant eind 2011 zijn de 
lokale VVV’s in de Brabantse Peel 
opnieuw lokaal vormgegeven. Zowel de 
gemeenten als de VVV’s hebben daarbij 
direct aangegeven op beperkte schaal 
met elkaar te willen samenwerken om De 
Peel verder te promoten. Stichting VVV 
Heerlijck Vrij Gemert-Bakel, Stichting VVV 
Uitpunt Deurne, VVV Asten/Stichting 
Gasten in Asten en Bibliotheek Helmond-
Peel, waar VVV Helmond onder valt, en 
de Stichting Someren Natuurlijk, waren 
de initiatiefnemers van deze stichting 
die in november 2012 werd opgericht. 
Laarbeek is vanaf het begin bij het overleg 
betrokken geweest, en is nu door het 
tekenen van de exploitatie-overeenkomst 
ook definitief aangesloten.  

Er is gekozen voor een overkoep-elende 
stichting zonder personeel en structurele 
financiering maar waarbij de onderliggende 
lokale VVV-stichtingen, in overleg met het 
lokale bedrijfsleven en overheid, op basis 
van projecten de promotie van De Peel 
gaan invullen. Vanaf deze maand maakt 
dus ook de VVV Laarbeek onderdeel uit 
van dit samenwerkingsverband. 

Aansluiting Laarbeek
Stichting Peelpromotie is blij met de 
aansluiting van Laarbeek, omdat dit 
gebied ook onderdeel uitmaakt van de 
Peelregio en hiermee komt de wens 

om de totale vrijetijdsinformatie van De 
Peel via een platform te ontsluiten met 
kruisbestuiving tussen de plaatsen in De 
Peel, weer een stap dichterbij. Samen 
hebben we veel meer te bieden en zijn we 
aantrekkelijker voor de toerist en recreant 
om hier te (ver)blijven.  

VVV-licentie
Stichting Peelpromotie heeft een 
meerjarenafspraak met VVV Nederland, 
waardoor ook VVV Laarbeek onder de 
vlag van dit sterke merk hun bezoekers 
kan blijven voorzien van informatie 
en producten. Daarnaast biedt de 
aansluiting bij de landelijke VVV-
database de ondernemers veel meer 
promotiemogelijkheden. Het is de enige 
database die provinciegrensoverschrijdend 
is en waarin de vrijetijdsinformatie van 
de totale Peel, zowel van Brabant als 
Limburg, verzameld wordt. Deze database 
zal de basis gaan vormen voor de digitale 
informatievoorziening waarop de VVV’s 
van Stichting Peelpromotie sterk willen 
gaan inzetten. 

Doel Stichting Peelpromotie
Het doel daarbij is om meer recreanten 
en toeristen naar het gebied te trekken, 
die langer blijven en meer besteden en 
ook de eigen inwoners meer vrije tijd in 
De Peel te laten doorbrengen. Hierbij zal 
ook samenwerking worden gezocht met 
andere organisaties die zich bezighouden 
met het promoten van De Peel zowel in 
Brabant als Limburg. Door krachten en 
budgetten te bundelen kan het gebied 
sterker worden weggezet en meer 
resultaat worden bereikt. 

Laarbeekse ondernemers die zich via de 
site van de VVV willen promoten kunnen 
een inschrijfformulier aanvragen via  
het mailadres 
tonschepers@onsbrabantnet.nl.

Vlnr. Marcel van Oosterhout en Wim Renders (stichting Peelpromotie) 
en Chris de Hoog en Joop Spek (VVV Laarbeek)

Peter Verhagen

Laagdrempelig zeggen wat je 
denkt, doe ook mee!

“Binnenkort kan iedereen zijn of 
haar zegje doen over bepaalde 
thema’s, die betrekking hebben 
op onze gemeente Laarbeek. 
Een uitstekend initiatief om elke 
inwoner van Laarbeek de kans 
te geven om mee te praten. Jong 
en oud, iedereen kan meedoen. 
Thuis vanachter de computer 
kun je aangeven hoe jij denkt 

over wat speelt binnen onze 
gemeentegrenzen. De resultaten 
van de vragenlijsten vind je terug 
in De MooiLaarbeekKrant en zal 
ongetwijfeld tot reacties leiden. 
Op deze manier kun je lezen 
wat er leeft binnen de gemeente 
en hoe zaken kunnen worden 
aangepakt. Marktonderzoek via 
internet wordt steeds leuker en 
belangrijker. In mijn dagelijks 
leven geef ik lessen Marketing 
aan Fontys Hogescholen Venlo 
en daarbij blijkt dat het peilen van 
meningen door marktonderzoek 

steeds belangrijker wordt in de 
toekomst. Laagdrempelig je 
mening geven, altijd meedoen!!!! 
Meedoen kost slechts enkele 
minuten per keer.”

Ambassadeur

Prijswinnaars

gaat deze week van start 

Deze week verloten we de laatste prijzen van TipMooiLaarbeek.nl, 
waaronder de hoofdprijs! De winnaars:

Bep van Beerendonk

Princen winnares van 
de hoofdprijs van 
TipMooiLaarbeek.nl: een 
Batavus-fiets van De 
Concurrent t.w.v. €419,00! 

Lincy Gloudemans: 
winnares van een 
3D-telefoonhoesje naar keuze 
van Created By Me in 3D!

Roy van Meltfoort
winnaar van een 
3D-telefoonhoesje naar keuze 
van Created By Me in 3D!

Laarbeek - Na weken van 
respondenten werven, is het 
deze eindelijk zo ver. De eerste 
vragenlijst van TipMooiLaarbeek.
nl gaat de deur uit. Inmiddels 
hebben ruim 500 inwoners van 
Laarbeek zich ingeschreven. Dit 
zijn ruim voldoende personen 
voor een representatief 
onderzoek. 

De vragenlijst
De eerste vragenlijst 
bestaat onder andere uit de 
onderwerpen: sportaanbod in 
Laarbeek, Sinterklaas en verkeer 
en veiligheid. Naar verwachting 
zijn de eerste resultaten 

hiervan volgende week al in De 
MooiLaarbeekKrant te lezen. 

Deelnemen 
Inschrijven voor TipMooiLaarbeek 
blijft te allen tijde mogelijk. 
Dit kan via de website www.
TipMooiLaarbeek.nl. Deelname 
aan het onderzoekspanel gebeurt 
anoniem. 

Wat is het 
TipMooiLaarbeek.nl is het nieuwe 
inwonerspanel van Laarbeek. 
Deelnemers aan dit panel 
krijgen één keer per maand een 
vragenlijst per e-mail toegestuurd. 
In dit onderzoek worden vragen 

gesteld over belangrijke (en 
actuele) zaken met betrekking 
tot Laarbeek. TipMooiLaarbeek 
is een kwantitatief onderzoek 
dat uitgevoerd wordt door 
het onderzoeksbureau TOP-
onderzoek. De resultaten kunnen 
helemaal gefilterd worden, 
bijvoorbeeld op woonplaats, 
leeftijd en geslacht. 

De onderzoeksresultaten komen 
in handen van De 
MooiLaarbeekKrant. Zij gaan 
hier nieuws uit genereren, dat 
vervolgens te lezen is in dit 
Laarbeekse huis-aan-huisblad. 

SCHOENEN
ACTIE Beek en Donk

Piet van Thielplein 10

2e
paar

*

GRATIS

GRATIS BIJ MiXi

D
ez

e 
ac

tie
 is

 g
el

di
g 

va
n 

7 
no

ve
m

be
r t

/m
 1

7 
no

ve
m

be
r 2

01
3,

 O
P 

= 
O

P.
 D

ru
k-

, z
et

fo
ut

en
 e

n 
pr

ijs
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

*Goedkoopste paar is gratis.

M
iX

i

PAKKER

M
iX

i

PAKKER

M
iX

i

PAKKER

M
iX

i

PAKKER

M
iX

i

PAKKER

M
iX

i

PAKKER



Donderdag 7 november 2013 27
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 06-23902810

www.dorpscafedevrienden.nl

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. 

IVN Wandeling in De Biezen

Grote vogelshow bij Vogelvereniging Laarbeek

Expositie galerie Eye4glass

Laarbeek - Binnenkort is er weer een boeiende 
activiteit gepland van het IVN Laarbeek. 
Op zondag 10 november vindt er namelijk 
een wandeling plaats in de Biezen. In dit 
fascinerende natuurgebied  zijn de laatste 
jaren allerlei ontwikkelingen geweest. Er zijn 
stuwen aangelegd, duikers verhoogd en sloten 
gedempt. 

Verder probeert men hier een rijke 
insectenwereld te verkrijgen door dood hout 
te laten liggen. Er is Populierenaanplant, droog 
Eikenbos en Broekbos. De Populierenaanplant 
wordt omgevormd naar een gebied met Essen 
en Elzen. Er liggen ook schrale en bloemrijke 
graslanden.

De route van deze zondag voert door 
onherbergzaam en vochtig natuurgebied. Het 
belooft een avontuurlijke wandeling te worden, 
waarbij ook buiten de paden zal worden gegaan. 
Laarzen of hoge schoenen zijn nodig voor deze 
wandeling. 

De start is op zondagmorgen 18 november om 
10.00 uur bij de boswachterswoning aan de 
Biezen. Deze boswachterswoning ligt aan de met 

steenslag ’n beetje verharde rechte weg, die ligt 
tussen de Peeldijk/Biezen en de Asdonkseweg. 
Vanuit Beek en Donk neemt men de Peeldijk/
Biezen, en dan na het passeren van de Brabantse 
Kluis de tweede weg rechts (de eerste weg 
rechts is ’n rechte, onverharde weg, die ook al 
door de Biezen gaat). Vanuit Aarle-Rixtel gaat 
men vanuit den Heikant (Bakelseweg) links de 
Asdonkseweg op, en daarna neemt men de 
tweede halfverharde weg links. Halverwege 
deze lange rechte weg ziet men de mensen vaak 
al wachten op de start van de wandeling. De 
wandeling duurt ongeveer twee uur. 

Laarbeek - Als afsluiting van de kring-
kampioenschappen houdt Vogelvereniging 
Laarbeek op 9 en 10 november een grote 
vogelshow, waarbij men veel verschillende 
vogelsoorten kan bewonderen. Er worden 
700 vogels tentoongesteld.

Tijdens deze show kan de bezoeker van zeer 
dichtbij vogels bekijken die men normaal 
nooit ziet. Deze vogels zijn ingezonden 
door leden van verenigingen uit Eindhoven, 
Geldrop, Helmond, Laarbeek en Mierlo. De 

beoordeling van deze vogels is gedaan door 
ervaren keurmeesters van de Nederlandse 
Bond. Zij hebben de kampioenen aangewezen. 
De vogelshow vindt plaats in café zaal 
Dave van de Burgt, Heuvelplein 21 in Beek 
en Donk. Openingstijden zijn: zaterdag 9 
november van 10.00 tot 21.00 uur, zondag 
10 november van 10.00 tot 16.30 uur. Er is 
ook een verkoopklasse aanwezig.

Iedereen is van harte welkom en de toegang 
is gratis.

Aarle-Rixtel – Eef Wezenberg houdt op vrijdag 
22 november een expositie van glaskunst in 
zijn atelier aan de Lieshoutseweg in Aarle-
Rixtel. Tevens zal zijn dochter Monique 
een bijzondere collectie zoetwaterparels, 
halfedelstenen en sieraden tonen. De 
expositie aan de Lieshoutseweg 43 wordt 
gehouden van 15.00 tot 20.00 uur.

Eef Wezenberg verzamelt al bijna twintig jaar 
glazen kunstobjecten en functioneel glaswerk 
zoals karaffen, waterkannen en vazen. Zijn 
uitgebreide collectie omvat glaskunst van 
beroemde Nederlanders als Van der Marel, 
De Bazel, Copier, Riezebos en Meydam. 
Maar hij bezit ook glasobjecten van de 
gerenommeerde Tsjechen Zila, Svoboda en 
Šipek.

Sinds enkele jaren ontwerpt Eef Wezenberg 
ook zelf glaskunst. Wezenberg tekent 
ontwerpen van geometrisch strakke objecten, 
waarbij hij met geraffineerd kleurgebruik 
bijzondere visuele effecten oproept. Hij 
stuurt zijn ontwerpen vervolgens naar 

kristalbewerkers in Tsjechië en Hongarije die 
zijn objecten slijpen uit optisch kristalglas. Het 
is de eerste keer dat Wezenberg zijn collectie 
tentoonstelt. Hij doet dat onder de naam 
‘Galerie Eye4glass’.

Dochter Monique Wezenberg woonde enkele 
jaren in China. Daar begon ze zoetwaterparels 
en halfedelstenen te verzamelen die ze in 
Nederland verkocht. Nu Monique weer in 
Nederland woont, heeft ze nog steeds goede 
contacten in China.De ingang van Galerie 
Eye4glass aan de Lieshoutseweg 43 in Aarle-
Rixtel is om de hoek in de Janssenstraat.

Mooi Jong in het Vak
Nieuw café in Lieshout geopend: 
Café van Lieshout 
Maarten en Liesbeth van Lieshout, 
woonachtig in Mierlo-Hout, zijn sinds 
kort de nieuwe en trotse eigenaren van 
Café van Lieshout, wat voorheen nog te 
naam stond als Zaal Slegers. 

Het duo runt in Mierlo-Hout ook Café D’n 
Brabander. Drie jaar geleden is het stel als 
horecaondernemer gestart in Aarle-Rixtel. 
Tot die tijd is Maarten altijd werkzaam 
geweest op de bouw, terwijl Liesbeth al 
ervaring had in het ondernemerschap met 
haar eigen kledingwinkel. Daarnaast had 
Maarten een eigen Drive-in-Discotheek 
en werkte Liesbeth regelmatig in een bar. 

Via via hoorden zij dat er in Lieshout 
een café leegstond en zijn ze gaan 
informeren naar de mogelijkheden. Het 
duurde niet lang voordat de knoop was 
doorgehakt. “We waren overtuigd door 

de schoonheid van het café. Toch is het 
even wennen. We zijn nu 4 weken verder, 
maar je merkt dat de sfeer in een dorp 
gemoedelijker is dan in een stad. Maar 
Lieshout bevalt ons heel erg goed. We 
willen een café creëren dat voor jong en 
oud toegankelijk is. Met regelmaat zullen 
er op vrijdagen en zaterdag themafeesten 
worden georganiseerd en ook op zondag 
willen we proberen een soort van ‘zing 
maar mee/karaoke’ te organiseren met 
onze nieuwe, zingende barman Ricardo”, 
aldus Maarten en Liesbeth. Ook is het 
mogelijkheid om uw themasuggesties 
aan het tweetal door te geven.

Café van Lieshout houdt haar officiële 
openingsweekend op vrijdag 29 
november, zaterdag 30 november en 
zondag 1 december met onder andere 
optredens van Mark Elbers en Die Milka’s.
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Laarbeek - De politieke cafés van De 
Werkgroep zijn inmiddels bekend, 
met enige regelmaat organiseert 
De Werkgroep een bijeenkomst 
waarbij belanghebbenden en 
geïnteresseerden met elkaar 
van gedachten wisselen over 
maatschappelijke onderwerpen. 
De Werkgroep wil het 
maatschappelijk gesprek op gang 
brengen en daar een plaats voor 
geven. Niet om politieke zieltjes te 
winnen, maar om mensen ideeën 
uit te laten wisselen en samen 
oplossingen te zoeken voor zaken 
die in onze samenleving spelen.

Dit maal heeft men gekozen 
voor het thema ‘Hoe zo een 
probleemkind’. Door, landelijke,  
politieke keuzen staat het speciaal 
onderwijs in mindere mate open 
voor kinderen die extra steun 
en begeleiding nodig hebben. 
Die kinderen moeten steeds 
meer hun plek vinden binnen 
het normale (basis)onderwijs. 
In de kranten lezen we echter 
ook dat het voor leerkrachten 
moeilijk is om in steeds voller 
wordende klassen de benodigde 

aandacht te kunnen blijven 
geven. Leerkrachten  worden daar 
wel vaak extra in ondersteund 
via aanvullende cursussen. De 
Werkgroep zich af hoe gaat dat 
in het verenigingsleven. Veel van 
de kinderen waar het over gaat 
zijn ook lid van een club, voetbal, 
de scouting, harmonie of andere 
verenigingen. De vrijwilligers 
bij de verenigingen worden ook 
geconfronteerd met deze kinderen, 
die extra aandacht vragen.

Hoe loopt dat in die verenigingen? 
Worden vrijwilligers daarbij 
ondersteund? Hoe wordt bv 
een voetbalteam beïnvloed? Is 
het mogelijk om rust en orde te 
handhaven? Kunnen kinderen 
zoveel druk op een groep leggen 
dat ze niet handhaven zijn?  
Worden ze dan geweigerd? Is daar 
binnen de vereniging een beleid 
op? Worden ouders bij oplossingen 
betrokken of de school waarop de 
kinderen zitten? Wordt er door de 
bond, een welzijnsinstelling of op 
een andere manier ondersteuning 
geboden? Wat zou de verenigingen 
daarbij kunnen helpen? Een aantal 

Laarbeekse verenigingen hebben 
hun medewerking al toegezegd 
zodat men met mensen uit de 
praktijk kan praten. Het politiek 
café is op donderdag 28 november 
om 20.00 uur in café Dave van 
de Burgt aan het Heuvelplein in 
Beek en Donk. U bent van harte 
uitgenodigd. Bijzondere interesse 
in dit onderwerp? Neem contact 
op met ons via info@dewerkgroep.
nl.

Verder vindt er op maandag 
11 november 2013 in het 
Dorpshuis van Mariahout  de 
voorbespreking plaats van de 
commissievergaderingen van de 
raadscommissies Maatschappelijk 
ontwikkeling en Algemeen bestuur.  
Ook bij die voorbespreking bent 
u van harte welkom. U leest het 
De Werkgroep is thuis en actief in 
Laarbeek .

Politiek café: ‘Hoe zo een probleemkind’

Hans Vereijken unaniem verkozen tot lijsttrekker PNL

Voorbespreking PNL 

ABL complimenteert vrijwilligers

Vooroverleg Algemeen Belang Laarbeek

Laarbeek - Tijdens de algemene 
ledenvergadering van PNL vorige 
week is Hans Vereijken verkozen 
tot lijsttrekker van PNL voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2014. 

Na de voordracht van het 
bestuur en na een schriftelijke 
stemronde werd de huidige 
wethouder unaniem gekozen 
tot nummer een van de kieslijst. 
Hans bedankte iedereen voor 
deze steun aan hem en ziet 

de komende verkiezingen, en 
de nieuwe raadsperiode, met 
vertrouwen tegemoet. 

Belangrijke verkiezingen en een 
nieuwe raadsperiode met tal van 
uitdagingen waar Hans Vereijken 
zich graag en enthousiast voor 
in zal zetten, zo verzekerde hij 
tijdens de vergadering. 

Mariahout –PNL houdt haar 
openbare voorbespreking 
ter voorbereiding op de 
commissievergaderingen op 
maandag 11 november. Deze 
wordt gehouden in het Buurthuis 
van Mariahout en begint om 
20.00 uur. 

Op dit achterbanoverleg komen 
o.a. aan de orde de Zienswijze van 
de gemeenteraad over het concept-
Ondernemingsplan 2014-2015, 
concept-Begroting 2014 en het 

kennisnemen van de Jaarrekening 
van de Atlantgroep, kennisname 
van het Regionaal transitie 
arrangement Jeugdzorg,  wijzigen 
van de diverse gemeentelijke 
belasting- verordeningen, 
Klachtenregeling Laarbeek, 
standpuntbepaling kaders GR  
Peel 6.1 en het profiel van de in 
te stellen klankbordgroep, voorstel 
tot vaststelling van de Drank- en 
Horecaverordening Laarbeek en 
de 2e tussenrapportage. 

De agenda’s van de commissie-
vergaderingen kan men ook 
raadplegen op www.laarbeek.nl, 
klikken op ‘Bestuur en organisatie’, 
daarna  commissies, waarna men 
bij de juiste datum de agenda met 
bijbehorende stukken vindt. 

Belangstellen die mee willen 
praten, vragen of opmerkingen 
hebben zijn van harte welkom in 
het Buurthuis. De koffie en thee 
staan klaar.

Laarbeek – De Laarbeekse 
Complimenten Vrijwilligerswerk 
2013 werden vrijdag in een goed 
gevuld Buurthuis in Mariahout 
uitgereikt. In totaal waren er 86 
inzendingen, hieruit werden 49 
genomineerden geselecteerd. In 
totaal waren er 8 verschillende 
categorieën en de winnaars 
werden door een deskundige jury 
uitgekozen. Per categorie lag voor 
de top 3 een mooie waardebon 
klaar. 

Het doel voor de gemeente 
Laarbeek van deze avond was 
het uitspreken van waardering 
voor alle vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties die actief 

zijn in Laarbeek. Dit gebeurde 
alweer voor de 9e keer. Dit 
evenement is natuurlijk een 
geweldig initiatief wat op veel 
enthousiasme van Algemeen 
Belang Laarbeek (ABL) kan 
rekenen. Vandaar dat we ook 
met een behoorlijke afvaardiging 
aanwezig waren om onze 
waardering te laten blijken. 

In deze tijd waarin iedereen de mond 
vol heeft van burgerparticipatie 
is het heel goed om te zien dat 
in de gemeente Laarbeek vele 
vrijwilligers in diverse organisaties, 
van sportverenigingen tot 
kerkkoren, actief zijn. Het is 
daarom belangrijk om goed te 

luisteren naar de burgers en om 
vrijwilligers goed te faciliteren 
zodat de afstand tussen de burger 
en de politiek zo klein mogelijk is. 

Bij ABL kunt u hierop rekenen! 
Tot slot willen zij natuurlijk alle 
prijswinnaars van harte feliciteren, 
maar tevens ook dank uitspreken 
voor alle vrijwilligers die niet 
in de prijzen zijn gevallen of 
genomineerd waren. Zonder deze 
geweldige vrijwilligers zouden 
veel sportverenigingen, scholen, 
bejaardenhuizen enz. in de 
problemen komen. Ga vooral zo 
door! Bedankt, namens ABL. 

Laarbeek - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt 
leden en belangstellenden uit voor 
het bijwonen van haar vooroverleg 
op maandag 11 november. 

Op de agenda staat de 
voorbespreking voor de komende 
Commissievergaderingen. De 
voorbespreking vindt plaats 
om 20.00 uur in de ruimte van 
de voormalige videotheek aan 

de Kapelstraat 34 in Beek en 
Donk, tegenover de kerk. Zie:  
www.abllaarbeek.nl
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• Meedenken in oplossingen • Advies in tegel- en materiaalgebruik • Punctueel in afspraken

Peelstraat 26, Aarle-Rixtel      Tel: 06-23984178
www.rvandenheuveltegelwerken.nl

Sterken
Bouwadvies en Calculaties
• Bouwadvies, calculaties, studies

• Kleinschalig tekenwerk

• Bouwmanagement                 

• Opname/rapportages 

BOUWEN ZONDER ZORGEN
www.bouwkosten-calculaties.nl

Mooi in de steigers

Laarbeek - Speciaal voor senioren 
verzorgt welzijnsinstelling 
ViERBINDEN ‘activerend huis-
bezoek’. Vanaf het 75e levensjaar 
krijgen ouderen om het jaar een brief 
thuis waarin zij uitgenodigd worden 
voor een gesprek. Vrijwilligers van 
ViERBINDEN komen langs, wanneer 
de oudere dit aangeeft. 

Coördinator vanuit ViERBINDEN, 
Hanneke Manders: “De 
vrijwilligers adviseren de 75+’er 
over de mogelijkheden die wij 
als welzijnsinstelling aan senioren 
bieden en wat wij voor hen 
kunnen betekenen. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden 
aan maaltijdvoorziening,  het 
maatjesproject of hulp bij de 
financiën.”

Signalerend en adviserend
Maar dat is niet het enige dat de 
vrijwilligers tijdens het gesprek 
doen. “Zij hebben daarnaast ook 
een signalerende taak. Ze kijken hoe 
het gaat met de persoon. Heeft hij/
zij hulp nodig, en zo ja, waar kan 
deze persoon dan terecht?” Met 
het oog op de toekomst gericht, 
stellen de vrijwilligers deze vraag 
ook andersom. “Kan de oudere iets 
betekenen voor de samenleving? 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
bijhouden van het tuintje van een 
bejaarde buurvrouw of het doen van 
boodschappen”,  legt Hanneke uit. 

Vrijwilligers 
ViERBINDEN krijgt elke maand te 
horen wie er 75 jaar wordt. Iedere 
maand leggen de vrijwilligers van 

ViERBINDEN zo’n 45 bezoeken af 
aan 75+’ers. Dit doen zij met een 
groep van ruim vijftien personen. 
“De vrijwilligers nemen voor het 
gesprek een mapje mee voor de 
oudere. In dit mapje staat alle 
informatie voor hen, bijvoorbeeld 
alle belangrijke telefoonnummers, 
wat ze allemaal van ons kunnen 
verwachten en bij wie ze waarvoor 
terecht kunnen. Dit mogen ze 
houden”, aldus Hanneke. 

Getraind 
Om als vrijwilliger dit werk goed te 
kunnen doen, hebben ze allemaal 
een 4-daagse opleiding gevolgd. 
Daarnaast komen ze één keer 
in de maand samen om alles te 
bespreken. ViERBINDEN nodigt 
hiervoor meestal een spreker 
uit.  Ook is Maria Hendriks, 
ouderenadviseur van de LEV-
groep, betrokken bij de werkgroep. 
Zij pikt tevens signalen op. 

Trots op de vrijwilligers
Hanneke: “Wij zouden dit werk 
zonder vrijwilligers niet kunnen 
doen. Het is belangrijk werk, de 
vrijwilligers zien heel veel. Zij zijn 
heel belangrijk voor ons en wij zijn 
dan ook heel trots op hen.” 

Vrijwilligers van ViERBINDEN zetten zich actief 
in voor senioren (75+) 

vlnr. Hanneke Manders (ViERBINDEN), Maria Hendriks (LEV-groep) 
en Lonneke van Kaathoven (vrijwilligster)

Vrijwilligers gezocht
Laarbeek - ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek is voor 
Zorgboogcentrum de Regt in Beek 
en Donk op zoek naar een vrijwilliger 
die op zondagmiddag tussen 14.30 
en 16.00 uur koffie wil schenken 
aan de bewoners en bezoekers in de 
Gasterij van de Regt. Tevens is er tot 
16.30 uur hulp nodig bij het dekken 
van de tafels voor het souper in de 
Gasterij.

Voor ORO woonvoorziening de 
Bleek in Beek en Donk is ViERBINDEN 
op zoek naar een zangcoach, die 
1 keer in de 2 weken zangles wil 
geven aan een cliënt van de Bleek.

Voor ORO de Hoge Hees in Beek 
en Donk komt ViERBINDEN graag 
in contact met een vrijwilliger, 
die samen met een verstandelijk 
beperkte vrouw van 54 jaar wil 
gaan fietsen op een duo-fiets. Voor 
een 57-jarige man van de Hoge 
Hees wordt een actieve vrijwilliger 
gezocht om met hem activiteiten 
te gaan ondernemen. Bijvoorbeeld 
naar de bioscoop gaan, een terrasje 
pikken, fietsen, winkelen, enz.

Voor ORO de Lage Hees in Beek 
en Donk is ViERBINDEN op zoek 
naar een vrijwilliger die samen met 
een 35-jarige man leuke dingen wil 

gaan doen, zoals fietsen, wandelen, 
winkelen, zwemmen, maar ook het 
bezoeken van een dierentuin of een 
theater.

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

Maaltijdgebruikers maken kennis 
met luxe maaltijden van Culinique

Laatste film filmcyclus Laarbeek 

Aanmelden Gezondheid- en Welzijnsmarkt 

Concert DE WANHOOP in de Zonnetij 

Laarbeek - De Maaltijdservice heeft de 
producten van Culinique in haar vaste 
assortiment opgenomen, daarom wil 
ViERBINDEN haar gebruikers ook kennis 
laten maken met deze maaltijden. 
De unieke kenmerken van Culinique-
maaltijden zijn: Gezond, puur en (h)
eerlijk. Een heerlijke, eerlijke en gezonde 
maaltijd op restaurantniveau. 

Zelf samenstellen
Culinique-maaltijden bestaan uit los 
verpakte componenten, men kiest dus 
zelf de combinatie van groenten, vlees 
en aardappelen. Ook zitten er luxere 
componenten in het assortiment, zoals 
biefstuk en verschillende vissoorten. 

Speciale verpakking
Culinique-maaltijdenmaken
gebruik van een speciaal ontwikkelde 
nieuwe verpakkings-techniek waardoor 
de individuele producten precies de 
warmte krijgen die ze nodig hebben. 
Eenvoudig in gebruik.

De komende dagen ontvangen alle 
maaltijdgebruikers van ViERBINDEN 
in Laarbeek bij de bezorging van hun 
maaltijden daarom een flyer over 
Culinique maaltijden met een bestellijst. 
Is men benieuwd geworden naar de 
kwaliteit en mogelijkheden van deze 
maaltijden, dan kan men er via deze 
bestellijst kennis mee maken. Rondom 
de huidige koel-vers maaltijden verandert 
er niets, maar de luxe maaltijden van 
Culinique zijn wellicht een interessante 
aanvulling voor weekends, feestdagen en 
andere bijzondere dagen, waarop men 
zich extra wil verwennen. De gerechten 
kunnen naast de huidige maaltijden 
besteld worden en worden samen met 
de andere maaltijden bezorgd. 

Wanneer iemand, die nog geen 
gebruikmaakt van de maaltijdservice van 
ViERBINDEN, belangstelling heeft voor 
de luxe maaltijden van Culinique, graag 
contact opnemen met ViERBINDEN 
tel. 0492-328803. 

Laarbeek - De werkgroep Ouderen-
educatie,devier gezamenlijke Senio-
renverenigingen van Laarbeek en 
ViERBINDEN organiseren een film-
cyclus. De filmcyclus bestaat uit 4 films. 
Komende week vindt de laatste film 
plaats: Solas (Eenzaam). Deze draait op 
dinsdag 12 november om 13.30 uur in 
de Dreef in Aarle-Rixtel

Een beschrijving Solas van Benito Zam-
brano. Een film uit 1999 en duurt 98 min.: 

Ontevreden en verbitterd is Maria haar 
ouderlijk huis in een ‘achterlijk’ dorp op 
het verlaten Spaanse platteland, met een 
tirannieke, gewelddadige vader en een 
in haar ogen lijdzame moeder ontvlucht. 
In Sevilla hoopt ze een ander leven te 
krijgen. Maar het zit haar niet mee en ook 
zij zelf lijkt de kracht te missen haar leven 
op de rails te krijgen. Als de vader in een 
ziekenhuis moet worden opgenomen, 

biedt ze haar moeder aan, eigenlijk 
tegen haar zin, bij haar te logeren. 
Gezien het beladen verleden verloopt 
het contact tussen dochter en moeder 
Rosa aanvankelijk nogal stroef. Maar 
geleidelijk aan gaat Maria haar moeder in 
een ander daglicht zien, krijgt ze oog en 
gevoel voor de kracht en standvastigheid 
van haar zogenaamde gedweeë moeder 
en kan ze de beslissing nemen haar eigen 
moederschap te aanvaarden.

De bijeenkomst start met een korte 
inleiding door Philip Verdult, theoloog/
filosoof van de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. Daarna wordt de film 
vertoond en dan, na een pauze met ’n 
kopje koffie of thee, volgt een interactieve 
nabespreking van Dhr. Verdult. U kunt 
zelf bepalen of u bij deze nabespreking 
aanwezig wilt zijn. De middag duurt incl. 
nabespreking tot ongeveer 17.00 uur. De 
entree bedraagt €6,00. 

Laarbeek – Diverse organisaties 
houden samen een groots opgezette 
markt over welzijn en gezondheid op 
zaterdag 11 januari van 11.00-16.00 
uur. Deze markt vindt plaats in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg 
27 in Beek en Donk.

De markt wordt gecombineerd met 
een Open Huis van organisaties die 
aan Voorzieningencluster Donk gelieerd 
zijn. Dit zijn bibliotheek, Radio Kontakt, 
Kindcentrum de Raagten en een nieuwe 
sportzaal. Tijdens deze markt vindt ook 
de opening van Voorzieningencluster 
Donk en de start van de Gezondheidsrace 
2014 plaats. Er hebben zich al rond 

de 30 organisaties en bedrijven bij 
ViERBINDEN gemeld die meedoen 
en op het gebied van Gezondheid en 
Welzijn iets te bieden hebben! Maar 
aanmelden kan nog tot uiterlijk 15 
november. ViERBINDEN biedt u gratis 
een kraam en hoogstwaarschijnlijk erg 
veel bezoekers aan.

Indien u, uw bedrijf of uw organisatie 
ook een bijdrage denkt te kunnen 
leveren aan de markt, kunt u dit 
aangeven bij Henrie Bouwmans, per 
e-mail via hbouwmans@vierbinden.nl. 
Als u meer informatie wilt, kunt u terecht 
bij ViERBINDEN, tel: 0492-328803.

Aarle-Rixtel - DE WANHOOP 
geeft maandag 25 november 
vanaf 19.30 uur een concert in de 
ontmoetingsruimte van Zonnetij, 
Heindertweg 87 te Aarle-Rixtel.

DE WANHOOP is eind 2004 opgericht 
door een aantal enthousiaste 
muzikanten, die veelal ook lid zijn van 

harmonie De Goede Hoop te Aarle-
Rixtel. Het orkest, dat op enthousiaste 
wijze geleid wordt door Toon Derks, 
bestaat uit 20 leden. Samen wordt er 
elke maandagavond muziek gemaakt, 
waarbij de groep zich concentreert 
op een licht repertoire. Ballades, 
levensliederen en meezingers komen 
in een snel tempo voorbij. Kortom 

een optreden dat heel gezellig en 
herkenbaar zal zijn.

ViERBINDEN nodigt u van harte uit 
om te komen luisteren. Het concert 
is gratis. De zaal is op maandag 25 
november open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom.
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CARNAVAL 2014
Voorverkoop Sauwelavond gaat los!
Beek en Donk – Op 11 november 
om 11.11 uur in de ochtend gaat 
de kaartverkoop van start voor 
de Sauwelavond 2014. Het is de 
organisatie gelukt een kwalitatief 
hoogstaand programma in elkaar 
te zetten. Zo slaagde de organisatie 
erin om Andy Marcelissen zover te 
krijgen naar één van de mooiste 
kletsavonden uit de regio te 
komen. De man van de ‘droge’ 
humor, het absurde weer van 
Henk Huppelschoten en de bijna 
onnavolgbare humor, welke hij met 
het grootste gemak lijkt te brengen.

Rien Bekkers is nog zo’n 
prijzenwinnaar die het podium van 
muziekcentrum het Anker gaat 
betreden. Hij is de enige kletser die 
tweemaal de felbegeerde trofee 
de ‘Zilveren Narrenkap’ won èn 
ook de titel ‘Kampioen van Zuid-
Nederland’. Werkelijk al zijn typetjes 
zorgen voor veel gulle lachsalvo’s.

KUUB kent iedereen, al was het maar 
omdat ze van eigen bodem komen. 
Al sinds 2008 vormen Jan Swinkels, 
Maarten van de Weijer, Mark van 
den Enden, Jos Slaats en Wim van 
Hest deze cabaretgroep, en zijn ze 
graag geziene gasten op vele grote 

kletsavonden en toernooien.

‘Stenzel, Kivits & Menders’ zijn 
waarschijnlijk wat minder goed 
bekend bij het grote publiek. Deze 
heren, ook bekend van o.a. tv, 
schrikken niet terug voor muzikaal 
acrobatische toeren. Ze barsten 
van de absurde ideeën, hebben 
oog voor poëtische humor en zijn 
eenvoudigweg onovertroffen. 
Hoogstaand amusement wat 
niet eerder te zien was tijdens de 
Sauwelavond.

Een andere heel grote, en dan 
ook letterlijk in dit geval, is kletser 
Rob van Elst. Deze uit de kluiten 
gewassen Groesbeekse ‘carnavalist’, 
zoals hij zichzelf noemt, houdt van 
zelfspot en haalt uit de meeste 
vervelende situaties humor.

Dirk Kouwenberg is een tonpraoter 
die eveneens nooit eerder hier te 
zien was. Zijn laatste twee creaties 
hebben beide de finale gehaald van 
de Brabantse Kampioenschappen te 
Valkenswaard en het hoofdtoernooi 
van het Keiebijters Kletstoernooi 
in Helmond. Naast het tonpraoten 
is Dirk Kouwenberg ook actief als 
creatieve geest voor filmproducties, 

presentaties, campagnes en 
concepten. Lachen is bij hem 
verzekerd.

De lokaal beroemde ‘Foute 
Vinylshow’ en ‘Rôllik Goewd’ zorgen 
voor een muzikaal feest.

Afgelopen jaren was de Sauwelavond 
binnen heel korte tijd uitverkocht. 
Daarom raadt de organisatie 
iedereen aan om op tijd voor de 
computer te gaan zitten. Kaarten zijn 
te verkrijgen via www.teugelders.nl 
(niet op de mobiele website) en een 
beperkt aantal bij drogisterij Ceelen 
aan het Heuvelplein.

Tonprater Rob van Elst

Twans laatste week als 
prins van Heidurp is ingegaan

Boerenpet en Poffer 

Jeugdprinsenbal CV De Heikneuters 

Mariahout - Prins Twan en 
prinses Mary-Ann voelen het 
einde naderen van een bijzonder 
jaar. Een jaar waarin ze de scepter 
hebben mogen zwaaien over het 
Heidurp. Een jaar waarin ze de 
titel van prins en prinses hebben 
mogen dragen. Een jaar met 
oneindig veel verrassingen van 
hun familie, vriendengroep, buurt 
en nog veel meer. 

Bij het ingaan en uitgaan van het 
dorpje, zie je dan ook nog even 
hun foto pronken met heel groot 
‘BEDANKT erop, voor het hele 
Heidurp bedoeld! Ook het Heidurp 
heeft genoten van dit prinsenpaar, 
dus bedankt is wederzijds. De 
carnavalsvereniging is klaar voor 
de opening van het nieuwe 
seizoen en ook de nieuwe prins 

staat te popelen. 
Nog even alle hints op een rij:
1.  Deze trekker houd van België 
en Frankrijk. 2. Hij is in het café 
niet begonnen met bier drinken. 
3. Zijn opvolger komt uit de hoge 
raad. 4. “Bij hen wordt niet met 
de botte bijl gehakt” 

De vijfde hint zal onthuld worden 
voor het prinsenraden tijdens 
het prinsenbal. Denkt u nu al te 
weten wie het wordt, lever dan 
deze naam in bij John Brugmans, 
Tuindersweg 41. Tijdens het 
prinsenbal is er ook nog volop 
gelegenheid om de prins te raden. 
Ben erbij a.s. zaterdag 9 november 
in het Buurthuis van Mariahout. 
De avond begint om 20.30 uur. 

Beek en Donk – Het stormachtige 
weer van de afgelopen week 
heeft ook veel losgemaakt bij 
het aanstaande boerenpaar van 
Ganzendonck. De boerenpet, 
welke de boer regelmatig op 
heeft zodat deze met de trouwerij 
perfect past, waaide met enige 
regelmaat af en de poffer van de 
boerin is lekker gelucht. Daar zit 
geen spinneke meer in. 

Het boerenpaar woont zeer gepast 
en zeker het boerinneke ontvangt 
daardoor veel gasten. Bij het getal 
93 voelt het boerenpaar zich dit 

jaar zeer zeker thuis, wetende dat 
100 het kookpunt is.

Als je bij het lezen van dit stukje 
denkt: ‘wat een flauwekul’, lees 
het dan nogmaals aandachtig door 
want evenals in de voorgaande 
stukjes staan ook hier weer een 
3-tal hints in. Degene die denkt 
te weten wie het aanstaande 
boerenpaar 2014 is, mag dit 
melden op de website van de 
Teugelders. Dat kan als reactie op 
dit of voorgaande stukjes. Al met 
al is er toch weer een groter stuk 
van de boerensluier opgelicht.

Mariahout - Al vele jaren start de 
jeugdcarnaval, ver voordat het echt 
carnaval is, met een Mini-zeskamp 
voor de kinderen van groep acht 
van basisschool De Bernadette. Bij 
mooi nazomers weer gingen op 22 
september 11 teams sportief met 

elkaar de strijd aan. 

Deze minizeskamp eindigt met een 
laatste spel tijdens het spectaculaire 
jeugdprinsenbal op 10 november. 
Tijdens dit jeugdprinsenbal worden 
de nieuwe jeugdprins, jeugdprinses, 

adjudant, nar en raad van elf 
bekendgemaakt. De  jeugdprins, 
jeugdprinses, adjudant, nar en raad 
van elf van afgelopen seizoen zijn 
reeds afgevoerd en het Heidurp 
kijkt uit naar een nieuwe jeugdpaar 
en hun gevolg. 

Bouwkavel te koop. 
Bouw uw eigen droomhuis...?

Centrum Lieshout, Molendreef, 1660m2

t. 040 283 36 36  - info@tenbackdegroof.nl

Spegelt 36a, Nuenen, T. 040 283 36 36
E. info@tenbackdegroof.nl   W. www.tenbackdegroof.nl

Stekkermortel 6a, Mariahout, T: 0499-465100
www.wdvtotaalbouw.nl

Mooi in de steigers
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BRABANTSE MONTAGE DAKBEDEKKINGEN

•Nieuwbouw
•Renovatie
•Onderhoud
•Zinkwerken
•Isolatiewerken

BEEK EN DONK 0492-34 74 60
w w w . b r a b a n t s e m o n t a g e . n l

Mooi in de steigers

biljarten Antoon van den Broek overall-winnaar Laarbeekse Biljartkampioenschappen

Beek en Donk - Biljartclub ’t 
Centrum hield van woensdag 23 
oktober tot zaterdag 2 november 
haar jaarlijkse biljarttoernooi. 
Aan dit toernooi konden de 
eigen leden deelnemen, maar 
ook iedereen die lid is van een 
biljartvereniging uit de regio. Op 
zaterdag 2 november werden de 
finales gespeeld. Dit alles vond 
plaats in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk.

Met 155 deelnemers is het 
biljarttoernooi één van de grotere 
evenementen in Laarbeek. “Wij 
als vereniging ’t Centrum kunnen 
dit doen, omdat we zelf 60 leden 
hebben, die zich enthousiast 
inzetten voor het welslagen van dit 
evenement”, aldus voorzitter Pieter 
Rooijakkers, geen onbekende in 
bestuurskaders in Laarbeek. Met 
zijn 80 jaar is hij niet het oudste 
lid. De leeftijdsverdeling begint bij 
ongeveer 35 jaar en eindigt met 
de oudste, Harrie van Kleef, die 
met zijn 86 jaar nog steeds actief 
lid is. Er is ook één vrouw lid van 
’t Centrum.

Regiogebeuren
De deelnemers komen uit 
plaatsen als Gemert, De Mortel, 
Zijtaart, Sint Oedenrode, 
Nijnsel en natuurlijk Laarbeek. 
De organiserende vereniging 
zorgt voor de accommodatie, 
de arbiters, schrijvers en de 

puntentelling. Alles wordt met 
de computer bijgehouden, 
zodat bij het vaststellen van de 
finalisten en met de prijsuitreiking 
alles probleemloos verloopt. De 
kosten worden voor een groot 
deel betaald uit de bijdrage van 
de deelnemers, die inschrijfgeld 
betalen om mee te mogen doen. 
Tijdens het hele toernooi loopt 
regelmatig een loterij, waarbij 
vleespakketten kunnen worden 
gewonnen. “De winnaar kan 
kiezen uit hanenbillen, worst, 
gehakt of spek, die op vertoon van 
een bon uit de koelkast worden 
gehaald”, aldus Pieter.

Gezellig
Gedurende de week is de sfeer 
ongedwongen en komen af en 
toe mensen uit de aangrenzende 
bibliotheek een kijkje nemen. 
De gezelligheid voert duidelijk 
de boventoon, maar dat het 
er toch serieus aan toe gaat, is 
duidelijk merkbaar. Af en toe 
klinkt een bescheiden applaus 
als een moeilijke bal toch 
correct caramboleert. Sommige 
kandidaten krijgen steun uit het 
publiek doordat ze bemoedigend 
worden toegesproken. Sommige 
spelers proberen met een 
beweging van de keu de al rollende 
bal te bewegen een andere route 
te nemen, maar dat lukt zelden. 
Op de tafel van de voorzitter 
wordt met het korte commando 

‘Hanenbillen’ duidelijk gemaakt, 
dat er een gewonnen prijs 
geïncasseerd gaat worden. Nadat 
Pieter de winnaar heeft verwezen 
naar de juiste hanenbillenprijs-
afwikkelpersoon verzucht hij: ”Ge 
moet echt overal bij zijn.”

Uitslag
Om 17.00 uur werd, zoals 
gepland, het toernooi besloten 
met bekendmaking van de 
winnaars. De C-klasse werd 
gewonnen door Henk Hendriks, 
met Bert van Wanrooij als tweede, 
de B-klasse leverde als winnaar 
Martien Swinkels met zijn ‘running 
mate’ Antoon Maas. De beste 
van de A-klasse en dus overall-
winnaar werd Antoon van den 
Broek. Hennie van Lieshout werd 
in deze klasse tweede. 

vlnr: Hennie van Lieshout, Antoon van den Broek, Antoon Maas, Martien Swinkels,wethouder Biemans, Henk Hendriks en Bert van Wanrooij. Fotograaf: Martin Prick
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Burgemeester Mostermanslaan 26 
Lieshout T 06-50482600

• Dames, heren, kinderen
• Nagelverzorging
• Visagie  

+ accessoires

Spechtstraat 10, Aarle-Rixtel     Tel: 0492-383233 
www.acs-schilderwerken.nl    Mob: 06-28422428

Voor al uw schilderwerken 
binnen en buiten
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voetbal

VV Mariahout
Zaterdag 09 november
09.30 Stiphout Vooruit F3 - Mariahout F2
10.00 Mariahout F1 - Blauw Geel’38/
          JUMBO F3
10.00 Mariahout F4 - Gemert F10
10.30 Sparta’25 F4 - Mariahout F3
11.15 Mariahout E1 - Boekel Sport E4
11.45 Boekel Sport D2 - Mariahout D1
12.45 Bavos C2 - Mariahout C2
13.00 Mariahout D2 - Boekel Sport D5
13.00 Venhorst C1 - Mariahout C1
14.30 Mariahout A1 - Blauw Geel’38/
          JUMBO A4
15.00 Mariahout B2 - Blauw Geel’38/
          JUMBO B6
15.00 Schijndel/DE WIT B2 - 
          Mariahout B1

Zondag 10 november
10.30 Mariahout 5 - Heeswijk 5
11.30 Mariahout 2 - SC Helmondia 2
13.00 Deurne 5 - Mariahout 3
13.00 Venhorst 4 - Mariahout 4
14.30 Mariahout 1 - FC Schadewijk 1

Sparta’25
Zaterdag 9 november
13.00 UDI’19 G1 - Sparta’25 G1
14.30 Sparta’25 A1 - Avesteyn A1
15.00 Fid/Elsend A1 - Sparta’25 A2
15.00  Blauw Geel’38 B1 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 - VOW B1
14.30 Sparta’25 B3 - Boerdonk B1G
13.00 Blauw Geel’38 C1 - Sparta’25 C1
13.00 Sparta’25 C2 - ZSV C2
13.00 Sparta’25 C3 - 
          Stiphout Vooruit C2
13.00 Sparta’25 C4G - Blauw Geel’38 C6
11.30 Sparta’25 D1 - Deurne D1
11.30 Irene D1 - Sparta’25 D2G
11.30 Blauw Geel’38 D6 - Sparta’25 D3
11.30 Sparta’25 D4 - Irene D2
09.15 Sparta’25 E1 - NWC E1
09.15 Sparta’25 E2 - Mulo E5
09.15 Sparta’25 E3G - Avanti’31 E3G
09.15 Sparta’25 E4 - Nijnsel E1
09.15 Sparta’25 E6 - Avanti’31 E5
09.30 Avanti’31 E4G - Sparta’25 E7G
09.00 Deurne F1 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - DVG F1
09.15 Bavos F2 - Sparta’25 F3G
10.30 Sparta’25 F4G - Mariahout F3G
10.30 Irene F1 - Sparta’25 F5
10.30 Sparta’25 F6G - ELI F3G
10.30 Sparta’25 F7 - Venhorst F5
10.30 Sparta’25 F8G - Deurne F5
15.00 Gemert MA1 - Sparta’25 MA1
11.45  Schijndel MC1 - Sparta’25 MC1
09.15 Spartaantjes - trainen
15.30 Sparta’25 Vet. - Erp Veteranen

Zondag 10 november
14.30 Sparta’25 1 - Wittenhorst 1
11.00 Sparta’25 2 - Erp 3
12.00 Avesteyn 2 - Sparta’25 3
12.00 Blauw Geel’38 7 - Sparta’25 4
12.00 Blauw Geel’38 9 - Sparta’25 5
10.00 Sparta’25 6 - Rhode 4
12.00 Sparta’25 7 - Gemert 8
12.00 Gemert 7 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Deurne 8
12.00 Gemert 9 - Sparta’25 10
10.00 Sparta’25 VR1 - SSE VR1

ASV
Programma Jeugd zaterdag 9 november 
14.30 RKPVV A1 - ASV’33 A1
15.00 ASV’33 B1 - DVG B1
14.30 Avanti’31 B2 - ASV’33 B2
15.00 ASV’33 MB1 - UDI’19 MB2
12.45 Stiphout Vooruit C1 - ASV’33 C1
12.30 Handel C1 - ASV’33 C2
13.00 Someren C5G - ASV’33 C3
12.30 ASV’33 D1 - Boekel Sport D1
11.30 Blauw Geel’38 D4 - ASV’33 D2G
10.30 ASV’33 E1G - DVG E1
09.00 Schijndel E4 - ASV’33 E2G
10.30 ASV’33 E3G - Rhode E7
09.15 Blauw Geel’38 E11 - ASV’33 E4
09.15 ASV’33 F1 - Erp F1
09.15 ASV’33 F2 - Avanti’31 F2
09.00 Rood Wit’62 F3 - ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 - ONDO F3
09.00 MULO F8 - ASV’33 F5G

Programma Veteranen zaterdag 9 november 
17.00 ELI - ASV’33

Programma Senioren zondag 10 november
14.30 Merefeldia 1 - ASV’33 1
11.30 ELI 2 - ASV’33 2
11.30 ASV’33 3 - Gemert 5
12.00 ASV’33 4 - WEC 4
11.00 Rood Wit’62 6 - ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 - 
          Stiphout Vooruit VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 2 november 
ASV’33 A1 - ONDO A1 3-3
Blauw Geel’38 B2 - ASV’33 B1 4-4
ASV’33 B2 - Gemert B3 2-2
ST GVV’57/Estria/SCV’58 MB1 - 
ASV’33 MB1 0-5
ASV’33 C1 - MVC’19 C1 1-1
ASV’33 C2 - Gemert C4 3-4
ASV’33 C3 - SJVV C2 3-7
Blauw Geel’38 D2 - ASV’33 D1 7-1
ASV’33 D2G - Stiphout Vooruit D2 1-7
ASV’33 E1G - Rhode E3 5-5
ASV’33 E2G - Mierlo Hout E3 6-10
ASV’33 E4 - Avanti’31 E4G 0-9
Schijndel F2 - ASV’33 F1 1-9
Schijndel F3G - ASV’33 F2 0-6
ASV’33 F3G - Deurne F4 0-1
S.V. Brandevoort F13 - ASV’33 F4 0-3
ASV’33 F5G - S.V. Brandevoort F14 1-5

Uitslagen Veteranen zaterdag 2 november 
ASV’33 - MULO 1-5

Uitslagen Senioren zondag 3 november
Panningen 1 - ASV’33 1 3-3
Milheezer Boys 2 - ASV’33 2 1-0
ASV’33 4 - DVG 4 5-2
Milheezer Boys 5 - ASV’33 5 6-4
ASV’33 VR1 - Lierop VR1 12-1
*Wijzingen onder voorbehoud

ELI
Zaterdag 9 november
14.30 ELI B2 - Mifano B3
12.30 ELI C1 - Bavos C1
11.00 ELI E1 - Avanti ‘31 E2
11.00 ELI E3 - Gemert E7
14.30 Liessel A1 - ELI A1
13.00 Blauw Geel C8 - ELI C2
12.00 Venhorst D1 - ELI D1
11.00 Handel D1 - ELI D2
10.30 SPV E1 - ELI E2
10.30 VOW F1 - ELI F1
09.00 Schijndel F4 - ELI F2
10.30 Sparta 25  F6 - ELI F3

Veteranen
17.00 ELI - ASV ‘33 

Zondag 10 november 
14.30 ELI 1 - WHV 1
11.30 ELI 2 - ASV’33  2
11.00 ELI 3 - Udi ’19 5
10.00 MVC 4 - ELI 4
11.15 ELI 5 - Nijnsel  4
10.00 WEC Vr 1 - ELI Vr 1
10.00 ELI Vr 2 - SPV Vr 1

Woensdag 13 november 
19:00 ELI A1 - ELI B1

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje. 
Uitslagen 30 oktober  
Lijn A.
1.Annie en Thera 60,71%.
2.Antoinette en Ton 58,93%.
3.Henny en Francien 58,33%.
4.José en Jan 55,65%. 
Lijn B.
1.José en Margreet 66,32%.
2.Wil en Cor 61,11%.
3.Lien en Hanny 60,76%.
4.Nellie en Annie 57,99%.
De volgende zitting is op woensdag 13 
november, aanvang 19.30 uur. Plaats: 
Cafe-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen 5 november  2013. 
1.Mien Rooijakkers/Ine van 
   Duijnhoven 71,88%
   Diny Biemans/Jos Wouters  71,88%
3.Riek Kuijpers/Kitty Coppens 
 66,88%
4.Helma Goyen/Annie van de Aa   
 62,50%
5.Cor en Nelly Verschuren  54,00%.  

De volgende zitting is op dinsdag 12 
november 2013, aanvang 13.30 uur. 
Plaats: Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg, te Beek en Donk.

biljarten

Van de Rooje
Uitslagen 1 november
Mark v/d Burgt - Frank Bouw 2-0
Dennis van Dommelen - 
Marcel Bekkers 3-0
Jan Crooijmans - Frank Bouw 1-3
Dave v/d Burgt - 
Dennis van Dommelen 1-3
Philip Oosthoek - Niels Schoonings 3-0

Stand per 1 november 
1.Mark v/d Burgt 4-11
2.Jan Crooijmans 6-11
3.Niels Schoonings 6-10
4.Philip Oosthoek 6-10
5.Dennis van Dommelen 7-10

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk
Uitslagen van maandag 4 november
2-0 Henk Mastbroek - Harrie van Kleef
0-2 Tonny de Louw - Leo van Griensven
2-0 Lambert van Bree - Martien Swinkels
0-2 Henk van de Vegt - Henk van de Bergh
2-0 Frits Wilbers - Mies van de Biggelaar

0-2 Antoon Rooijakkers - 
      Martien van de Elsen
0-2 Lou Muller - Harrie Poulisse
2-0 Cor van de Berg - Albert Kluijtmans
0-2 Antoon Maas - Cor Verschuren
0-2 Jan van Hout - Joop Kerkhof
0-2 Leo Migchels - Theo van Hoogstraten
2-0 Joop Kerkhof - Pieter Rooijackers
0-2 Antoon van Osch - Antoon Wagemans
0-2 Tonnie Raaijmakers - Cor Oppers
0-2 Hans Heldoorn - Christ Marin
2-0 Antoon van Osch - Evert Baring
2-0 Piet Verhagen  - Jaspert Swinkels

Uitslagen dinsdag 5 november
2-0 Martien Swinkels - Guus van de Elsen
2-0 Gerrit van Osch - Antoon Smits
2-0 Jan Verbakel - Lambert van Bree
0-2 Ad de Koning - John Labes
0-2 Jan van Neerven - Huub Biemans
2-0 Jan Hesselmans - Wim Swinkels
2-0 Cor van de Berg - Marinus Steegs
0-2 Bert van de Vorst  - Mari van Gend
0-2 Willie Vorstenbosch - Theo Spierings
2-0 Jan van Hout - Henk Hollanders
2-0 Mari Verbakel - Frits Poulisse
2-0  Piet Goossens - Hendrik Korsten
0-2 Albert Kluijtmans - Harrie Bouwmans
2-0 Piet van Zeeland - Manuel Villalon
2-0 Henk Meerwijk - Jan van Dijk
0-2 Evert Baring - Bert van Wanrooij
2-0 Frits Tak - Theo Verheijen

korfbal

Flamingo’s
Zaterdag 9 november 
Sporthal Mariahout
10.00 W1 - BMC 
Sporthal Veghel
10.30 SCMH - PupE2
Sporthal Reusel
13.00 DDW - AspB1
Sporthal Aarle-Rixtel
14.00 PupE1 - VIOS (O)
15.00 PupD1 - Tuldania
16.00 AspC2 - Be Quick
17.00 AspC1 - Stormvogels (L)

Zondag 10 november 
Sporthal Lieshout
13.15 Sen 2 - Be Quick 3
14.30 Sen 1 - Dot (V) 1 

Woensdag 13 november 
Sporthal Veghel
20.00 R1 - Prinses Irene R1
Sporthal Bakel
20.30 MW 1 - Alico MW 1
Sporthal Liempde
20.00 Celeritas (S) MW 1 - MW 2 

handbal

KPJ
Programma Aspiranten zondag 10 
november
10.30 E-Jeugd KPJ Beek en Donk - 
Swift  De Klumper
11.20 D-Jeugd KPJ Beek en Donk - 
Acritas  De Klumper
12.10 Meisjes B KPJ Beek en Donk - 
Helios ’72  De Klumper
13.10 Dames senioren KPJ Beek en 
Donk - Bedo  D’n Ekker

Programma Senioren zaterdag 9 november 
19.00 KPJ Beek en Donk - Vûr Slès Boekel A 

Zaterdag 16 november  
20.00 KPJ Beek en Donk - KPJ Bakel   
 
Uitslagen:
Habo ’95 -  Meisjes B  KPJ Beek en Donk 
 11-5
Tremeg - D-jeugd  KPJ Beek en Donk 
 16-12
E.H.V. - E-jeugd  KPJ Beek en Donk  
 2-3
D-jeugd KPJ Beek en Donk - H.C.B. ’92 
 13-1
Olympia ’89 - 
Dames senioren  KPJ Beek en Donk 20-10
Heren KPJ Beek en Donk - KPJ Zeilberg  
 19-23

BEDO
Uitslagen:
Gemengde D-jeugd - H.C.G. 9-6
Meisjes B-jeugd - Blerick 7-19
Saturnus - Jongens B-jeugd 16-33
Dames Senioren 2 - Bergeijk 7-9
Dames Senioren 1 - Zephyr  17-11
Heren Senioren 4 - Habo ‘95 28-21
Heren Senioren 3 - Taxandria  22-20
Heren Senioren 2 - Bergeijk  23-20
Heren Senioren 1 - Zephyr  26-25

Programma zondag 10 november
09.00 Zephyr DS2 - Dames Senioren 2  
          De Dioscuren, Schijndel
09.30 Oranje Wit HS1 - Heren Senioren 1 
           De Braak, Helmond
09.30 Jongens B-jeugd - Tremeg HB1  
          D’n Ekker, Beek en Donk
10.50 Blauw Wit D1 - Gemengde D-jeugd 
            Hervensebaan, ‘s-Hertogenbosch
10.55 Handbal Someren DB1 - 
          Meisjes B-jeugd  
          De Postel, Someren
13.10 KPJ Beek en Donk DS1 - 
          Dames Senioren 1 
          D’n Ekker, Beek en Donk
13.50 H.C.G. HS1 - Heren Senioren 2   
          De Coevering, Geldrop
15.00 Swift HS3 - Heren Senioren 4  
          VEKA-hal, Helmond

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 5 november 
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - 
      Chris v. Laarhoven
½-½ Hein v. Bree - Aloys Wijffelaars
1-0 Willy Constant - Jef Verhagen
0-1 Hans Claas - Zjon v.d. Laar
1-0 Albert v. Empel - Herman Konter
0-1 André Bergman - Thijs Knaapen
1-0 Johnny v.d. Laarschot - Frans v. Hoof

Programma 12 november
Frans v. Hoof - Dirk-Jan Gloudemans
Thijs Knaapen - Johnny v.d. Laarschot
Herman Konter - André Bergman
Zjon v.d. Laar - Albert v. Empel
Jef Verhagen - Hans Claas
Aloys Wijffelaars - Willy Constant
Chris v. Laarhoven - Hein v. Bree

Programma / Uitslagen

•	 Voor	complete	badkamers
•	 Alles	in	één	hand
•	 Sloop-tegelwerk-installatiewerk

•	 Goed	en	eerlijk	advies
•	 Alle	voorkomende	kluswerken

Meer dan 30 jaar ervaring

Kerkstraat	16,	Beek	en	Donk			T: 06-12922217			I:	www.klusbink.nl
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Mooi in de steigers

voetbal

Mariahout pakt volle buit op bezoek bij SCMH
Mariahout - In het herfstachtige 
weer, ging Mariahout op bezoek 
bij SCMH in Mariaheide. SCMH 
creëerde de eerste kans op de 
openingstreffer in de 14e minuut 
via Hans van Helvoirt. Vanuit een 
corner kon hij de bal uit de lucht 
op goal schieten. De bal ging 
rakelings over het doel van de 
geel-blauwen. 

Twee minuten later was het 
wederom van Helvoirt die alleen 
op doelman Rick van den Heuvel 
af ging, maar Joost de Beer bracht 
namens Mariahout redding met 
een sliding. Halverwege de eerste 
helft kreeg Mariahout de eerste 
kans,  maar de bal ging te hard 

voor het doel langs, waardoor 
Joost de Beer er net niet bij kon. 
Mariahout voelde dat er meer in 
zat en begon steeds meer kansen 
te krijgen om de openingstreffer 
van de middag te maken. Na ruim 
een half uur gespeeld te hebben, 
kreeg Mariahout een kans na een 
mooie combinatie tussen Luuk 
Leenders en Serge van Hout. 
Helaas was het hobbelige veld 
een extra tegenstander in de 
afwerking.

In de tweede helft speelde het 
duel zich vooral af rondom de 
middencirkel, waardoor er niet 
veel doelpogingen ontstonden. 
Echter wist Martijn van der Linden 

in de 65e minuut toch de ban te 
breken door de eerste treffer van 
de middag aan te tekenen. Joost 
de Beer stelde na een diepe bal van 
der Linden in staat om te scoren. 
Van der Linden wist de bal in de 
verre hoek te plaatsen. 

Luuk Leenders en Serge van Hout 
kregen beiden nog een goede 
kans om de 0-2 op hun naam te 
schrijven, maar zij hadden het 
geluk niet aan hun zijde deze 
middag. Mariahout wist in de 
slotfase de 0-1 voorsprong vast te 
houden en zodoende keerde het 
met de volle buit weer terug naar 
Mariahout.

Dolf Verschuren 
Erelid Sparta‘25

Beek en Donk - Op de 
jaarvergadering van Sparta’25 
werd Dolf Verschuren door 
de leden benoemd tot Erelid 
van de Beek en Donkse 
voetbalvereniging. Voor Sparta’25 
het 24e Erelid in haar geschiedenis. 
Dolf Verschuren is vanaf 1961 
met diverse functies vrijwilliger 
van de groenwitten. Door 
persoonlijke omstandigheden 
is dat de afgelopen jaren iets 
minder geweest. Toch is zijn 
lijst van vrijwilligersactiviteiten 
indrukwekkend. 

Van 1972 tot 1990 is hij lid geweest 
van het jeugdbestuur, alwaar hij 
verantwoordelijk was voor het 
regelen van het vervoer naar de 
wedstrijden. Meest bekend was 
Dolf Verschuren in de functie van 
‘terreinknecht’ in de jaren 1983 
tot 2000. Tijdens trainingsavonden 
was hij meestal 3 avonden per week 
en dat 17 jaar achtereen actief. 
In diezelfde periode zorgde Dolf 
zelfs ook overdag voor sportpark 
‘t Heereind. Hij zorgde voor het 
onderhoud van de velden, kalkte 
de lijnen en destijds moest men 
nog met zware buizen sjouwen 
om de sproei-installatie te laten 
functioneren. Een paradepaardje 
van Sparta’25 was voor 2000 het 
schitterende Pinkstertoernooi. Dolf 
was tijdens het Pinkstertoernooi 
30 jaar lang, van 1968 tot 
1998, verantwoordelijk voor de 
ontvangst van de scheidsrechters. 
Mede door zijn voortreffelijke 
en nette ontvangst kon het 
Pinkstertoernooi in haar bestaan 
gloriëren. Van 1979 tot 2000 
ontving hij ook de scheidsrechters 
van het 1e elftal op zondag. 
Deze functie heeft hij sinds vorig 
jaar weer opgepakt. Dat Dolf 
Verschuren iets speciaals heeft met 
scheidsrechters heeft zijn reden. 
Van 1961 tot 1971 was hij actief 

als scheidsrechter voor de KNVB. 
Hoogtepunt voor hem was een 
wedstrijd van de betaalde jeugd 
bij Helmond Sport. Veel oud-leden 
kennen Dolf ook nog wel van zijn 
trainingscapaciteiten. Dolf was 
van 1961 tot 1983 trainer van de 
jeugdige Spartanen. Daarnaast 
was hij ook 2 jaar actief als leider 
van het A2-team.

Voorzitter Brechje Biemans stelde 
namens het bestuur de leden dan 

ook voor om Dolf Verschuren te 
benoemen als Erelid van de Beek 
en Donkse vereniging. “Het mag 
duidelijk zijn. Dolf Verschuren is een 
groenwitter in hart en nieren. De 
Waarde van de titel ERELID is dat je 
deze niet kunt kopen. Je moet het 
verdienen”, aldus Brechje. Onder 
luid applaus van de aanwezige 
leden werd Dolf Verschuren 
door de ledenvergadering dan 
ook uitgeroepen tot Erelid van 
Sparta’25.

Dolf Verschuren erelid Sparta’25

‘Tussentijdse evaluatie 
Laarbeekse voetbalclubs’
Het wordt weer eens tijd om stil 
te staan, bij de resultaten van de 
Laarbeekse clubs!
Vele wedstrijden zijn al gespeeld 
en diverse goede, maar ook 
helaas slechte resultaten zijn er 
geboekt. Maar de voorspellingen, 
een paar maanden geleden in 
een andere column uit de doeken 
gedaan, staan nog steeds, maar 
zullen misschien toch hier en 
daar aangepast moeten worden 
en dan met name naar beneden 
toe, ben ik bang. Maar…de 
competitie is nog lang, zoals dat 
zo mooi heet, er kan nog van 
alles gebeuren. En dat is ook 
de bedoeling! Om te beginnen 
met de hoogst spelende club, 
Sparta’25, hier kan het nog alle 
kanten op. Sparta begon de eerste 
maand met 2 overwinningen 
en 2 verliespartijen, waarna 
heel ongelukkig twee keer 
gelijkgespeeld werd, waar 
eigenlijk gewonnen had moeten 
worden! Daarna nog een prima 
overwinning op de ‘oude 
kennis’ TOP, met afgelopen 
zondag een verlies, tegen de 
toch ook betaalde krachten van 
Heidebloem. Kortom, Sparta is 
een goede middenmoter op het 
moment, al doet dat de 9e plaats 
niet vermoeden. Maar met een 
overwinning volgende week 
tegen het laagste geklasseerde 
Wittenhorst, zouden de groen-
witten zomaar 5 plaatsen kunnen 
stijgen. Het lijkt de eredivisie wel!
Het Aarlese ASV zit in die 
spreekwoordelijke hoek waar 
de klappen vallen! Zij staan, 
met maar één overwinning op 
Liessel (5-6) en 3 gelijke spelen 
(1-1,2-2,3-3) op de onderste 
plaats met 6 punten. Ondanks de 
resultaten, geeft men voldoende 
tegenstand, maar kan men 
het niet ombuigen in die zo 
belangrijke overwinningen. Veel 
pech, blessures zijn daar debet 
aan, maar als het in het begin 
van de competitie niet lukt, gaat 
het ook aan het vertrouwen 
knagen, met alle gevolgen van 
dien. Ook de klassenindeling 
speelt natuurlijk wat parten, 
want deze vierde klasse mag men 
beduidend sterker aanrekenen, 
dan de klasse waar buurtgenoot 
Mariahout op het moment in 
speelt. Dat is ook te zien in de 

stand, want ASV staat maar 5 
punten achter op Panningen, die 
vijfde staat met 11 punten. En 
daar werd nota bene afgelopen 
zondag nog in de blessuretijd 
gelijk tegen gespeeld! Mariahout 
daarentegen gaat ‘lekker’! Zij 
staan op een mooie 4e plaats en 
hoeven dit jaar niet naar beneden 
te kijken. Met 4 overwinningen 
op de geklasseerde 7, 8, 9 en 
12, twee gelijke spelen en verlies 
tegen de nummer 1 en 3, doen ze 
goed mee in de subtop.
De echte top is op dit moment 
dan ook weggelegd voor Boskant 
en nog meer voor FC Uden, die 
zonder puntverlies met stip op 
1 staat, met maar liefst 21 goals 
voor en maar 3 tegen. Maar met 
de prognose, in het begin van 
de competitie vermeld door de 
voorzitter, ligt Mariahout nog 
steeds op koers.
Wie op het moment nog niet 
zo op koers ligt naast ASV,  is 
ELI uit het Lieshoutse! Met één 
gelijkspel in de eerste wedstrijd 
tegen het hooggeklasseerde 
Nijnsel (overigens het enigste 
puntenverlies van Nijnsel) en 
twee overwinningen, heeft men 
ook al 4 nederlagen geleden. 
En niet zomaar verliezen! Als er 
verloren wordt, dan ook meteen 
goed met 3,4 en 6 goals verschil. 
Natuurlijk zullen ook hier tal van 
gebeurtenissen debet aan zijn, 
maar daarnaast speelt ook Eli 
in een zware klasse, waar vele 
clubs strijden om de prijzen en 
waar eenieder van een ander 
kan winnen, dan wel verliezen. 
Met een achtste plaats staat men 
onder de middenmoot, maar 
nog ver van het degradatiespook 
verwijderd, waar Eli ook zeker 
niet thuishoort.
Al met al spannende competities, 
waar de plaatselijke Laarbeekse 
clubs nog eventueel sprongen, 
maar in ieder geval nog 
‘huppeltjes’ kunnen en moeten 
maken! Succes!

R. van den Enden

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen



Donderdag 7 november 201334 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
ASV’33 wint niet,  maar toont veerkracht

Aarle-Rixtel – Uit bij voormalig 
hoofdklasser Panningen speelde 
ASV’33 een prima wedstrijd, maar 
vergat het zichzelf te belonen. 
De Aarle-Rixtelse formatie speelt 
zichtbaar beter de laatste tijd. De 
rood-witten weten meer kansen te 
creëren, maar kunnen nog niet tot 
voldoende doelpunten komen om 
de wedstrijden in het voordeel te 
beslissen.

Het nog steeds door blessures 
geplaagde elftal van Twan Wijnen 
kreeg al binnen 3 minuten twee 
opgelegde kansen om de score te 
openen, maar er werd gefaald in 
de afronding. Na 9 minuten was 
het alsnog raak. Thomas Fritsen 
schoot van afstand raak na een 
uitstekende pass van René de 
Vries. 0-1.

ASV’33 bleef Panningen 
terugdringen op eigen helft. De 
gastheren kwamen niet onder de 
druk vandaan en ASV’33 bleef 
het doel van Panningen bestoken. 
Helaas werden de kansen niet 
omgezet in doelpunten en kregen 
de rood-witten bij de eerste de 
beste Panningse aanval het deksel 

op de neus. Doelman Roy Verbakel 
was kansloos op een snoeihard 
schot van Panningen speler Remco 
Litjens. 1-1.

ASV’33 wist het goede spel na 
deze tegenslag door te zetten, 
maar de geboden kansen waren 
niet aan de Aarle-Rixtelnaren 
besteed. Op slag van rust wist 
dezelfde Litjens ASV’33 zelfs in 
rouw te dompelen door de 2-1 
voor Panningen binnen te werken. 
ASV’33 ging wederom de rust in 
met een achterstand terwijl het de 
bovenliggende partij was.

In de tweede helft was er een 
gelijkopgaande strijd, waarbij 
ASV’33 de klap van voor de rust 
nog zichtbaar niet te boven was. 
Met enkele wissels in de 58e 
minuut probeerde Wijnen weer 
een overwicht te krijgen, wat 
gedeeltelijk lukte. Echter wist 
ASV’33 Panningen niet van scoren 
af te houden. Panningen speler 
Robin van Osch kwam vrij voor 
goal en klopt ASV doelman Roy 
Verbakel. 3-1.

Met nog 10 minuten op de klok 
dacht menig supporter dat de 
wedstrijd al gespeeld was. ASV’33 
schakelde nog een tandje bij en dat 
resulteerde in de 3-2 na een eigen 
doelpunt van Panningen. Met man 
en macht gingen de rood-witten op 
jacht naar de gelijkmaker. Telkens 
stond de verdediging of de keeper 
op de juiste plaats. Uit een van de 
vele corners die in blessuretijd nog 
tot stand kwamen, wist de nog 
maar net ingevallen Kai Vervoort 
de bal binnen te koppen en de 
Aarle-Rixtelnaren alsnog een punt 
te bezorgen. 

Voor de meesten een dubbel 
gevoel. Het goede spel en de 
veerkracht geven vertrouwen voor 
de uitwedstrijd tegen Merefeldia 
zondag.

Opstelling ASV’33: Roy Verbakel, 
Robbert Mol, Ruud de Brouwer 
(82e Kai Vervoort), Lars Swaanen, 
Sander vd Waarsenburg, Dennis 
Verbakel, Thomas Fritsen, Erwin 
v Dijk (58e Joris v Brug), Nick 
Hendriks, Rene de Vries, Jordy 
Kuijpers (58e Bart Renders).

zaalvoetbal

Eerste punt voor 
Den Hurk Vastgoedmanagement
Beek en Donk - In een prachtig 
voetbalduel behaalde Den Hurk 
Vastgoedmanagement haar 
eerste punt in deze competitie. 
Het hadden er misschien wel 
3 moeten zijn, want tot de 
allerlaatste seconde stond de 
ploeg met 2-1 voor tegen Aben 
& Slag Advocaten. En net als het 
lijkt dat de eerste winst binnen 
is, rolt de bal door een achteloos 
hakje alsnog over de doellijn en is 
een 2-2 gelijkspel het resultaat. 
De beste kansen waren voor Den 
Hurk, hoewel Aben & Slag ook 
haar kansen kreeg. Een zuur en 
onverwacht puntverlies voor Aben 
& Slag, maar ook een schamel 
puntje voor Den Hurk die er dus 
eigenlijk 3 hadden moeten zijn.

Koploper FC v.d. Burgt verstevigde 
haar koppositie alleen maar door 
een verdiende 2-4 winst op Puur 
Baden. Wederom een relatief 
eenvoudige winst voor de ploeg 
die dit seizoen duidelijk de beste 
start heeft, en inmiddels toch 
zeker als favoriet voor de titel 
moet gelden. Puur Baden bleef 
wel goed in het spoor door nooit 
meer dan 2 doelpunten ruimte te 
geven, en daarmee de spanning 
in de wedstrijd hoog te houden. 
Toch bleek het niet voldoende om 
FC v.d. Burgt echt te ontrusten en 
bleef Puur Baden met lege handen 
achter.
Hurkmans Plaatwerk BV boekte 
weer eens een overtuigende 
overwinning door met 0-4 te 
winnen van FC Avondrood dat 
ook nog maar 3 punten heeft 
vergaard. Hurkmans kruipt door 
de winst meer richting de top van 
de B klasse, waar het op basis van 
de kwaliteit ook thuis hoort. De 
ploeg nam al snel een voorsprong 
en bouwde die in het eerste deel 
van de wedstrijd al uit naar 0-4. 
Dat het in het laatste kwartier niet 
meer tot scoren kwam zal wellicht 
met de concentratie te maken 
hebben gehad, anders had de 
score zeker nog hoger uit hebben 
kunnen vallen.  

In de A-klasse liep koploper 
van Kuringe Adviesgroep ook 
verder uit door te winnen van 
het goed presterende Café Thuis. 
Laatstgenoemde trad zonder 
wissels aan, wat de ploeg in de 
slotfase opbrak. Thuis begon goed, 
nam een voorsprong en verdedigde 
fel en goed. Van Kuringe viel aan, 
creëerde kansen maar had moeite 
met scoren, nadat het wel met 2-1 
op voorsprong was gekomen. Zo 
bleef Café Thuis hopen op een 
succesvolle uitval, maar kreeg in 
de slotfase de deksel op de neus 
toen v. Kuringe haar kansen WEL 
verzilverde en uiteindelijk met een 
dik verdiende 5-1 winst van het 
veld stapte.

D3 Architecten/café Zaal Dave 
v.d. Burgt werd het vuur na aan de 
schenen gelegd door Sevenmiles.
nl/Café Zaal Dave v.d. Burgt. D3 
kwam snel op een voorsprong, 
maar wist die niet uit te bouwen, 
zodat Sevenmiles.nl ook hoop 
hield op een goed resultaat. Dat 
gebeurde ook toen de gelijkmaker 
in het laatste kwartier viel en die 
stand (1-1) ook nog op het bord 
stond na 36 minuten. Een welkom 
punt voor Sevenmiles, maar voor 
D3 zuur puntverlies in de strijd om 
de bovenste plek op de ranglijst.

Traxx Party en Kartcentrum kon 
deze keer geen vuist maken tegen 
Gebox Antiek en Vloeren getuige 
de 1-7 nederlaag. Gebox had 
verrassend weinig moeite met 
het doorgaans moeilijk te kloppen 
Traxx, dat al vrij snel tegen een 
ogenschijnlijk onoverbrugbare 
achterstand aan keek. In de 
slotfase wist het de eer nog wel 
te redden door tegen te scoren, 
maar de ruime winst voor Gebox 
was dik in orde. Daarmee klimt 
de ploeg naar de 3e plaats op de 
ranglijst waarmee het deze week 
de snelste stijger bleek.

Uitslagen, programma en standen 
op www.wacbeekendonk.nl

Algemene Ledenvergadering ASV’33
Aarle-Rixtel - Maandag 4 november 
heeft de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering plaatsgevonden. 
Jammer genoeg komt hier maar 
een klein aantal leden naar toe, 38 
in getal. De conclusie die je hier 
uit kunt trekken is dat het bestuur 
alles netjes voor elkaar heeft en 
dat er geen rare dingen spelen. Dit 
blijkt ook uit de cijfers die getoond 
werden. ASV’33 kan terugkijken 
op een positief saldo over het 
afgelopen boekjaar.

Mede hierdoor kunnen de prijzen 
in de kantine hetzelfde blijven en 
wordt de contributie alleen maar 
verhoogd met de indexering van de 
KNVB wat neerkomt op 0,75 euro 
per kwartaal.

Hans van Asten (Nevenactiviteiten)
werd herkozen in  het bestuur en 
Bart van Zundert werd gekozen 
als bestuurslid. Bart gaat de PR 
verzorgen, wat hij inmiddels ook 
al een poosje doet. Naar beiden 
gaan de felicitaties uit en kan het 
bestuur weer verder met deze twee 
waardevolle krachten. 

Daarnaast zette het bestuur 
een tweetal jubilarissen in de 
bloemetjes. Arno v.d. Boogaard en 
Hans van Dijk zijn respectievelijk 
40 en 25 jaar lid. Zij werden door 
voorzitter Michel Driessen bedankt 
voor hun trouw aan ASV’33 en 

kregen het daarbij behorende 
speldje opgespeld.

Na de rondvraag, waarvan twee 
leden gebruik maakten, kon de 
vergadering na anderhalf uur 
afgesloten worden  en samen aan 
de bar met de jubilarissen nog wat 
herinneringen uit het verre verleden 

opgehaald worden. Iets wat altijd 
heel erg leuk is en een heel erg 
gezellige sfeer teweeg brengt. 
Als afsluiting bedankt het bestuur 
iedereen heel hartelijk die zich 
ingezet heeft voor de vereniging op 
wat voor manier dan ook. Zonder 
de vrijwilliger géén ASV’33, dat 
moge duidelijk zijn.

tafeltennis TTV Een en Twintig houdt 
stand in Geldrop: 5-5

Beek en Donk - Het derde 
seniorenteam van Tafeltennis-
vereniging Een en Twintig blijft 
meedoen om het kampioenschap 
in de 4e klasse. 

Een treffen met concurrent 
Unicum 9 uit Geldrop mondde uit 
in een gelijkspel. Albert Scheepers 
gaf een vervolg aan zijn reeks 
overwinningen voor het team 
door liefst al zijn enkelpartijen te 
winnen. Omdat ook het dubbelspel 
werd gewonnen en Henk van der 
Bruggen een punt voor zijn team 
in de wacht sleepte, blijft de strijd 
om het kampioenschap spannend. 
Bij het vijfde seniorenteam was het 
Gerdi van den Boomen die haar 
team aan de hand nam. Mede 
dankzij haar drie overwinningen 

won het team thuis met ruime 
cijfers van Budilia 8 uit Budel: 8-2.

Jeugd
Het eerste jeugdteam boekte 
opnieuw een grote overwinning 
met hoofdrollen voor Kevin 
Bakermans en Noah Beniers. De 
twee wonnen vorige week zaterdag 
al hun partijen in de thuiswedstrijd 
tegen ASIO 3. Omdat ook de 
inzet van Jair Verhoeven van grote 
waarde bleek en bovendien het 
dubbelspel werd gewonnen was 
het resultaat uitstekend: 8-2.

Alle uitslagen
Return Oss 1 - Senioren 1        5-5
Senioren 2 - Geenhoven 1        3-7
Unicum 9 - Senioren 3             5-5

Senioren 4 - Taveres 2           3-7 
Senioren 5 - Budilia 8            8-2
Artisan Valkenswaard 7 - Senioren 6 
 5-5
Jeugd 1 - ASIO 3          8-2
Jeugd 2 - Return Oss 1           2-8
Jeugd 3 - Valkenswaard 3        1-9

Meer info
De jeugd en senioren trainen op 
maandag- en donderdagavond in 
de Rollerhal. Iedereen die interesse 
heeft om eens te komen kijken is 
welkom bij TTV Een en Twintig. Kijk 
voor meer informatie, uitslagen, 
standen en trainingstijden op 
www.ttveenentwintig.nl. Volg de 
vereniging op Twitter en Facebook 
en zoek op TTVEenenTwintig.

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

ATTC’77 op bezoek bij TTV Stiphout

Aarle-Rixtel - Afgelopen weekend 
speelden maar liefst vier teams van 
tafeltennisvereniging ATTC’77 
hun competitiewedstrijden in 
Stiphout. ’s Middags was de beurt 
aan de eerste twee jeugdteams en 
om 17.00 uur mochten het derde 

en vierde seniorenteam aantreden.

Het eerste team (foto) speelde 
tegen de reserves van Stiphout. 
Werner Doensen was in opperste 
doen en won driemaal. Robin B

v.l.n.r. Werner Doensen, Richard Doensen en Robin Broens

Oude Bakelsedijk | Gemert | 0492 - 36 55 99
Parklaan 6  |  Beek en Donk Lifestylecenter  |  06 - 19 74 25 78  |  www.aerde.com

Winnaar Publieksprijs 
Beauty Award 2013 

Vlnr. Arno vd Boogaard (40 jaar lid), voorzitter 
Michel Driessen en Hans van Dijk (25 jaar lid)
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bridgen

www.TRIODAK.nl

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl

A. LEENDERS
ELEKTRO

Laarweg 33 te AARLE-RIXTEL
Telefoonnr. 0492-386195

www.leenderselektro.nl
“Ook voor het keuren van uw installatie 

volgens de NEN3140”

Mooi in de steigers

handboogschieten Uitslagen Schutters 
HBV De Eendracht

Overwinning voor Krijgsman 
Soranus

Aarle-Rixtel – 10 Schutters van HBV 
De Eendracht hebben op donderdag 
31 oktober deelgenomen aan het 
toernooi bij Handboogvereniging 
Krijgsman Soranus in Lieshout. 
Onder het genot van een drankje 
en een hapje werd het weer een 
gezellige wedstrijd.

Op basis van resultaten van 
voorgaande jaren werd bepaald 
wat het aantal punten was dat 
geschoten diende te worden. Het 
verschil tussen de opgegeven en 
daadwerkelijk geschoten punten, 
werd gedeeld door het aantal 
schutters. De vereniging die dit 
gemiddelde verschil zo klein 

mogelijk weet te houden, wint 
het toernooi. De Eendracht diende 
180.28 punten te schieten. Het 
werden er 170.30, wat een verschil 
opleverde van - 9.98 punten. 
Krijgsman Soranus kwam uit op – 
8.42 en won de wedstrijd met een 
verschil van – 1.56

Uitslag schutters van de Eendracht: 
1. Toon van Hoof 219, 2 Frank 
Schepers 216, 3. Walter Jansen 215, 
4. Geert van Ganzenwinkel 196, 5. 
Jo Maas 177, 6. Martien v/d Graef 
170, 7. Arno Donkers 169, 8. Frans 
Soontiens 155, 9. Gerrie v Hoof  
139 (hs), 10. Harrie Moors 47 (hs).

Lieshout - Als volgende 
tegenstander in haar toernooi 
ontving Krijgsman Soranus 
De Eendracht uit Aarle-Rixtel. 
Geen van beide verenigingen 
zagen kans om hun te schieten 
gemiddelde te halen.

Waar de Aarle-Rixtelnaren 9,98 
punt tekort kwamen, bleef 
Krijgsman Soranus steken op een 
min van 8,42. Een overwinning 
van 1,56 punt voor Krijgsman 
Soranus. In de persoonlijke 
uitslagen presteerde met name Ad 
Endevoets bij de recurveschutters 
bijzonder goed. Met een totaal 
van 237 punten kwam hij uit op 

een gemiddelde van 9,5. Twan 
v/d Kruijs was met 239 punten de 
beste bij de compoundschutters. 

Uitslag:
Recurve: Ad Endevoets 237, 
Jolanda v/d Kruijs 226, Rik 
v.d.Westerlo 212, Paul v/d Broek 
210, Theo v/d Laar 200, Martien 
v/d Graef 198, Maarten v/d 
Elsen 178, Rita Endevoets 162, 
Stephan Wijffelaars 142, Nelly 
v/d Laar 142, Toos v/d Graef 
122. 

Compound: Twan v.d.Kruijs 239; 
Arjan v/d Heuvel 224.

12e wedstrijd van het 50e van 
Ganzenwinkeltoernooi

Laarbeekse kampioenschappen prooi voor 
Stefan Kouwenberg en Bas van den Berg

Dansmarathon door 
Dansvereniging DANA 

Aarle-Rixtel - De 12e wedstrijd van 
het 50e Ganzenwinkeltoernooi 
is verschoten op zaterdag 2 
november. Op bezoek was 
Handboogvereniging Oude Roem 
Handhaven uit Someren. Zij waren 
met 8 schutters aanwezig op de 
doel in Aarle-Rixtel. 

Handboogvereniging de Eendracht 
was vertegenwoordigd met 6 
schutters, waardoor het een vlotte 
wedstrijd werd met redelijk tot 

goede resultaten. Oude Roem 
Handhaven gaf vooraf aan 1635 
punten te gaan schieten. Het 
werden er 1595. Een negatief 
resultaat van - 40. Hoogste schutter 
van de avond werd Jozef Verhees 
van Oude Roem Handhaven 
met 234 punten. Toon van Hoof 
werd met 227 punten de hoogste 
schutter van de Eendracht.

Uitslag schutters de Eendracht: 
1. Toon van hoof 227, 2. Frank 

Schepers 220, 3. Geert van 
ganzenwinkel 207, 4. Gerrie van 
Hoof 169, 5. Frans Soontjens 93, 
6. Harry Moors 86 (hs).

De 13e wedstrijd van het 50e 
van Ganzenwinkeltoernooi zal 
plaatsvinden op donderdag 7 
november. Handboogvereniging  
Ontspanning uit Sint-Oedenrode 
komt dan naar de doel. Aanvang 
20.00 uur.

Beek en Donk - De 17e Laarbeekse 
Kampioenschappen werden 
gehouden op zaterdag 2 november. 
Gastheer was HBV Strijd in Vrede 
in Beek en Donk. De 8 hoogste 
compounders en recurvers plaatsten 
zich voor de finalerondes  met scores 
die lieten zien dat sommigen geen 
moeite hadden om een 9 of 10 te 
schieten. Echter was de vraag of de 
schutters dit ook konden vertonen 
in de finales. 

Bij de recurvers schoten Bas van den 
Berg, Mark Kanters en Jolanda van 
de Kruijs eenvoudig  Paul van de 
Broek, André Goedemans en Willem 
Bekx naar huis. Jolanda deed dat vol 
overtuiging met zes tienen. Rik van de 
Westerlo had meer moeite om de strijd 
te winnen van Ad Endevoets. Slechts 
1 puntje verschil bepaalde de winst. Bij 
de compounders won Marijn Kanters 
nipt van Roy Vaes, maar waren Stefan 
Kouwenberg, Twan van de Kruijs 
en Jochem Wiering veel sterker dan 
Louis van de Zanden, Theo van den 
Dungen en Manou de Jong in hun 
kwartfinales.

In de halve finale ging Jolanda van 
de Kruijs door met tienen en negens 
en werd Mark Kanters met groot 
machtsvertoon verslagen. In de andere 
halve finale liet Bas van den Berg zijn 
tegenstander Rik van de Westerlo 
tot op 1 punt naderen door een 7 te 
schieten. Rik kon er niet van profiteren 
en de winst ging alsnog naar Bas.

Bij de compounders was er een 
spannend treffen tussen Jochem 
Wiering en Twan van de Kruijs. 
In een gelijkopgaande strijd wist 
Jochem met 1 punt verschil de 
overwinning naar zich toe te 
trekken. In de andere halve finale 
wist Stefan Kouwenberg eenvoudig 
te winnen van Marijn Kanters.
 
De finale tussen Bas van den Berg 
en Jolanda van de Kruijs werd een 
zenuwslopende strijd, waarbij 
beiden na 5 pijlen gelijk stonden. Bas 
schoot een 9. Een 10 van Jolanda 
zou een shoot-off betekenen, maar 
haar 8 betekende de overwinning 
voor Bas. 

De finale bij de compounders werd 
een overtuigende overwinning voor 
Stefan Kouwenberg wist overtuigend 
de finale bij de compounders te 
winnen. Stefan begon nog met 
een 9, maar bleef vervolgens de 10 
raken. Zijn tegenstander Jochem 
Wiering had meer moeite om in het 
geel te blijven.  

Aspiranten 10meter: 
Collin de Wit 127, Bart Kanters 118, 
Joep Veenman 101.

Aspiranten 18meter: 
Damian Vaes 228, Willem Vissers 
201, Tim Oerlemans 113, Luc 
Oerlemans 94, Dion Thielen 93 
(Krijgsman Soranus).

Nieuwelingen 18meter: 
Kim Verhees 192, Daniel van 
Neerven 171.

Traditional: John Zwaan 69.

Uitslag compound: 
Stefan Kouwenberg 243, Twan van 
de Kruijs 239 (Krijgsman Soranus), 
Jochem Wiering 235, Roy Vaes 235, 
Marijn Kanters 225, Manou de Jong 
223, Theo van de Dungen 221,
Louis van de Zanden 213, Frans 
Coppens 213, Arjan van de Heuvel 
209 (Krijgsman Soranus)
 en Kees van de Bruggen 198.

Uitslag recurve:
Bas van den Berg 238, Mark 
Kanters 234, Jolanda van de Kruijs 
233 (Krijgsman Soranus), Rik 
van de Westerlo 232 (Krijgsman 
Soranus), Ad Endevoets 230 
(Krijgsman Soranus), Willem Bekx 
229 (Krijgsman Soranus), André 
Goedemans 220, Paul van de Broek 
219 (Krijgsman Soranus), Henk 
Caris 215, Wim van de Kerkhof 
208, Henk Leenders 207, Antoon 
Leenders 206, Walter Jansen 199 
(Eendracht), Theo van de Laar 199 
(Krijgsman Soranus), Rita Segers 
196, Maarten van de Elzen 189 
(Krijgsman Soranus), Wim van den 
Eijnden 185, Auke Segers 169 en 
Stephan Wijffelaars 168 (Krijgsman 
Soranus).

dansen

Beek en Donk – Dansvereniging 
DANA houdt op zondag 17 
november een dansmarathon in 
Basisschool ’t Klokhuis in Beek en 
Donk. Zij starten om 10.00 uur en 
gaan door tot 14.00 uur. 

Tijdens de dansmarathon zullen 
de 50 leden geld ophalen voor de 
vereniging. Tijdens 8 blokken van 20 

minuten worden door hen diverse 
dansgerelateerde activiteiten 
bijgewoond. Iedere danser kan zich 
laten sponsoren per gedanst blok 
of men geeft een gift voor de dag. 
Hiermee hoopt de vereniging een 
leuk bedrag op te halen om weer 
leuke nevenactiviteiten te kunnen 
organiseren, de dansers nieuwe 

kleding te geven enz. Mocht u het 
leuk vinden om te komen kijken 
en ook een bijdrage te leveren 
aan deze sponsoractie, dat kan! 
Kom dan op zondag 17 november 
meedoen met de marathon voor 
slechts 50 cent per dansblok! En 
ervaar tevens de gezelligheid van 
onze vereniging!

Lieshoutse bridgeclub doet mee 
met bridgecursus op tv
Lieshout – Bij Omroep Max start 
op 20 november een bridgecursus 
die wekelijks te zien is. Deze 
wordt uitgezonden om 14.40 uur 
op Nederland 2. Laagdrempelig, 
lichtvoetig, interessant, en 
begeleid door een speciale 
website, waar alle kijkers gratis en 
vrijblijvend kunnen oefenen. 

De Lieshoutse bridgeclub ‘De 
Poort van Binderen’ is sinds 
jaar en dag aangesloten bij de 
Nederlandse Bridge Bond die 
dit mede organiseert, en heeft 
zich aangemeld om na afloop de 
kijkers, die verder willen, op te 
vangen. Eventueel met een aparte 
lijn op de club, of met een speciaal 
oefenprogramma, of verdere lessen 
met praktijkoefeningen, net waar 
de kijkers behoefte aan hebben.

Als je al vaak hebt gedacht: “Zou 
dat iets voor mij zijn, dat bridgen?”, 
dan heb je nu de kans om dat 
eenvoudig en vrijblijvend uit te 
proberen. En als je het interessant 
vond, staan zij van De Poort van 
Binderen na afloop voor je klaar, 
om je verder wegwijs te maken in 
het bridgen. 

Geef de tip van deze tv-uitzending 
ook door aan familie, vrienden en 
kennissen, een van hun heeft er 
misschien ook al vaak over gedacht. 
Fitness voor de grijze hersencellen, 
wie vaart daar niet bij? 

Voor verder informatie kun bellen 
of mailen: Gerda Spek tel:  0499 – 
421980. Marie-José Kobussen tel:  
0499 – 375017  email:  
mjkobussen@xs4all.nl.
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korfbal Flamingo’s start zondag 

met de zaalcompetitie

Bedovo laat punten liggen

Mariahout - De korfbalsters van 
het Flamingo’s vaandelteam, 
gesponsord door Auto Corsten, 
zijn klaar voor de zaalcompetitie 
aanstaande zondag. In de 
hoofdklasse B van het Koninklijk 
Nederlands Korfbal Verbond 
(KNKV), start Flamingo’s met een 
thuiswedstrijd tegen DOT uit 
Vlierden. Plaats van handelen is 
sporthal De Klumper in Lieshout, 
aanvang 14.30 uur.

De ambities voor dit seizoen zijn 
reëel. Klassenbehoud! Niet meer 
en niet minder. De jonge ploeg 
van trainer/coach Tieneke Roffel 
is in opbouw en maakt positieve 
ontwikkelingen door. In het spel 
moeten nog puntjes op de i gezet 
worden. Daar wordt elke week 
hard voor getraind. De sfeer in de 
ploeg is positief en groeiende, net 
als het zelfvertrouwen. Dat was 
de afgelopen weken zichtbaar in 
de oefenduels tegen Korfrakkers 
(Topklasse),  Ajola/De Wilma’s 
(Hoofdklasse A), Blauw wit en 
BMC (overgangsklasse). 

De tegenstanders in de hoofdklasse 
B zijn allereerst Klimroos en Prinses 
Irene. Op het veld leed Flamingo’s 
nog forse nederlagen tegen deze 
nummers 2 en 3 van de ranglijst. 
Andere tegenstanders zijn Corridor, 
koploper van de veldhoofdklasse A 
en Heumen en DVS respectievelijk 

nummer 7 en 8 in die poule. Veder 
neemt de Mariahoutse formatie 
het op tegen VVO dat op het 
veld de 8e positie in de Topklasse 
bezet. De laatste tegenstander is 
DOT uit Vlierden, op het veld een 
overgangsklasser. 

Beek en Donk - Na weken vol 
prima resultaten ging het Bedovo 
deze week minder af. Of het een 
off-week was, of gewoon een hele 
moeilijke week, is de vraag. Feit 
is dat geen enkel team deze week 
wist te winnen. 

De heren van Bedovo draaien al 
een tijdje prima bovenin mee in de 
1e klasse. Zonder druk spelen zij 
iedere week een prima wedstrijd 
en deze week kregen zij zelfs de 
mogelijkheid om de koppositie 
te veroveren. Daarvoor dienden 
ze wel eerst te winnen tegen het 
tweede herenteam van Shock’82. 
In Cuijk liep het echter allemaal 
net even anders dan verwacht en 
in plaats van 5 punten, kwamen de 
heren met lege handen thuis. Het 
duurde even voordat het spelletje 
bij de heren begon te lopen en 
toen het uiteindelijk liep, bleek het 
te laat te zijn. De tegenstander was 
niet meer te stoppen. 

Deze week spelen de heren 
zaterdag om 20.00 uur thuis tegen 
de nummer één van de competitie. 
In deze wedstrijd gaan zij vol aan 
de bak om het resultaat van vorige 
week recht te zetten.
 
Ook voor de dames van Bedovo 
stond een wedstrijd op het 
programma waar punten gepakt 
konden worden. Het lager 
genoteerde Particolare/DS stond 
op het programma en dus hoopte 

VGS; Bedovo D1 weer eens op 
winst. Gemakkelijk zou dit niet 
worden, want ook al haalde het 
team uit Den Dungen tot nu toe 
minder punten dan Bedovo, zij 
speelden eerder tegen de wat 
sterkere teams uit de competitie. 
Deze puntenaantallen boden 
dus vrij weinig houvast om de 
tegenstander in te schatten. 
Bovendien was de toch al grote 
blessurebank deze week extra 
bezet doordat ook basisspeelster 
Eefje Schippers een week rust 
moest houden in verband met 
een duimblessure.  In de eerste 
set maakte Bedovo door hard 
werken een kleine achterstand 
goed en wist uiteindelijk het 
verschil te maken door met 17-25 
te winnen. Daarna ging het echter 
bergafwaarts. Het was rommelig 
in het veld en er werden te veel 
persoonlijke fouten gemaakt. Het 
jonge team van de tegenstander 
ging hier niet in mee en had op 
de meeste acties van Bedovo een 
sterk antwoord. In de overige sets 
trok VGS; Bedovo daardoor steeds 
aan het kortste eind.

De jeugdteams van Bedovo 
speelden deze week weliswaar 
prima wedstrijden, maar helaas 
konden ook zij geen potten breken. 
Zowel Studio Fingo; Meisjes A1 als 
Meisjes B1 wisten slechts een setje 
af te snoepen van de tegenstander, 
maar daar hield het op. In de 
A-klasse hadden de meiden van 

Bedovo last van opstartproblemen. 
De eerste set werd daardoor 
redelijk kansloos verloren. Daarna 
werd dit echter prima rechtgezet 
door de tweede set te winnen en 
het werd de tegenstander in de 
laatste sets knap lastig gemaakt. 
In de derde en vierde set vergaten 
zij zichzelf echter te bekronen met 
setwinst, waardoor het bij de ene 
gewonnen set bleef. 

Meisjes B speelde evenals de heren 
in Cuijk. Daar lieten zij zich van 
hun beste kant zien en zij maakten 
het de tegenstander allesbehalve 
gemakkelijk. Iedere set groeiden 
de meiden een klein beetje meer 
in de wedstrijd, waarbij ze steeds 
iets dichter bij setwinst kwamen. 
In de vierde set lag daar de 
mogelijkheid en de meiden van 
Bedovo verzuimden het niet om 
deze te pakken. In een spannende 
eindstrijd wisten zij toch nog een 
puntje te pakken.

Uitslagen:
Shock’82 H2 – Café Thuis; Bedovo H1 
0-4 (27-25, 25-19, 25-22, 25-22)
Particolare/DS D3 – VGS; Bedovo D1 
3-1 (17-25, 25-14, 27-25, 25-19)
vvc Vucht MA1 – Studio Fingo; 
Bedovo MA1 
3-1 (11-25, 25-14, 20-25, 24-26)
Shock’82 MB1 – Bedovo MB1 
3-1 (25-14, 25-15, 25-16, 23-25)
Slagerij Brouwers - ’t Ridderhof 
1-2 (25-16, 12-25, 14-25)

volleybal

badminton

Jeugd Mixed 1 gaat voor 
kampioenschap

Beek en Donk - In de hoogste 
klasse van de jeugdcompetitie van 
de Helmondse Badminton Bond 
(HBB) strijdt het eerste jeugdteam 
dit seizoen allereerst voor een 
plek in de kampioenspoule. Als ze 
dat doel hebben bereikt kan er van 
alles gebeuren, maar doen ze zeker 
mee voor het kampioenschap. 
Wie zijn deze jongens en meiden? 
Een korte introductie.

Het grootste deel van het team 
bestaat uit spelers die ondanks 
hun jonge leeftijd al een hele tijd 
samen spelen. Ze hebben vanaf de 
pupillen diverse teams doorlopen. 
Dit jaar is Max Wieland toegevoegd 
aan het team. Max is verreweg 
de jongste met zijn 12 jaar, maar 
doet qua niveau zeker niet onder 
voor de meeste spelers in de A 
klasse van de jeugd. Ondanks 
zijn leeftijd is Max heel warm 
ontvangen in het team. Naast Max 
spelen naamgenoten Bas Fransen 
en Bas van Lieshout als andere 
heren in het team. Beide Bassen 
komen uit een badmintonfamilie 
en hebben bijna altijd bij elkaar in 
het team gezeten. Ook buiten de 
baan zijn het goede vrienden, wat 
overigens voor dit hele team geldt. 
Misschien is dat wel de sleutel tot 
het succes. Regelmatig worden er 
na de training spelletjesavonden 
georganiseerd en net als bij de 
senioren gaan zij ook eens per jaar 
met het team op stap. 

De heren kunnen natuurlijk niet 
zonder dames. Veerle van Riet komt 
ook uit een badmintonfamilie. 
Haar broer en vader spelen bij 

BC Mixed. Veerle is de jongste 
dame in het team en met Marieke 
Lutterman en Anke van Dijk 
maakt zij het team compleet. Net 
als Veerle heeft Marieke ook een 
broer die bij BC Mixed speelt. Anke 
daarentegen heeft geen familie 
bij de club, maar haar ouders zijn 
wel zeer geïnteresseerd en nauw 
betrokken bij de vereniging. 

Een goed team presteert nog beter 
met een goede begeleiding. Zoals 
bij alle jeugdteams van BC Mixed 
zijn ook bij Mixed 1 twee ouders 
van spelers bij elke wedstrijd 
aanwezig als begeleider en 
coach. Bij dit team zijn dat Remy 
Wieland en Ruud Fransen. Beiden 
zelf al heel wat jaren actief in de 
badmintonsport.

Mixed 1 is het seizoen prima be-
gonnen met twee overwinningen, 
ze zijn goed op weg naar een plek 
in de kampioenspoule. Hoe ze 
het verderop in het seizoen gaan 
doen leest men uiteraard in De 
MooiLaarbeekKrant.

Komend weekend, 8 en 9 
november, organiseert BC 
Mixed haar jaarlijkse clubkam-
pioenschappen voor jeugd en 
senioren. Iedereen is van harte 
welkom in de nieuwe sporthal d’n 
Ekker in Beek en Donk  om naar 
mooie badmintonwedstrijden te 
komen kijken. 

Voor meer informatie over BC 
Mixed kijk op www.bcmixed.nl en 
www.facebook.com/bcmixed.

Staand vlnr: Remy, 
Marieke, Veerle, Bas 
Fransen en Ruud
Zittend vlnr: Max, Anke 
en Bas van Lieshout

Mannenteam Badminton Club Lieshout wint en verliest
Lieshout - Het eerste mannenteam 
van Badminton Club Lieshout 
heeft in de districtscompetitie 
een overwinning gehaald en een 
verliespartij geleden. BCL-H1/
Sportpoint Gemert won met speels 
gemak van het mannenteam van 
de Treffers, maar verloor daarna 
van het sterke mannenteam uit 
Drunen. Door deze uitslagen blijft 
BCL-H1/Sportpoint Gemert in de 
middenmoot van de 2de klasse, 
afdeling 2.

BCL-H1/Sportpoint Gemert – BC 
de Treffers-M1: 8-0
De wedstrijd tegen het zwakke 
mannenteam van BC de Treffers 
was meer een formaliteit dan een 
wedstrijd. Bert Manders, Wouter 
van Vijfeijken, Laurence Roijackers 
en Jeroen van der Heiden 

wonnen namens Badminton 
Club Lieshout alle partijen. Zowel 
de vier singlepartijen als de vier 
dubbelpartijen werden eenvoudig 
binnengehaald. Hierdoor wordt 
het Rijsbergse team nog verder op 
de laatste plaats van afdeling 2 van 
de 2de klasse gedrukt. BCL-H1/
Sportpoint Gemert kan door de 
eclatante overwinning weer 8 
punten aan het totaal toevoegen.

BCL-H1/Sportpoint Gemert – BC 
Drunen: 2-6
In de thuiswedstrijd tegen het 
sterke BC Drunen had BCL-H1/
Sportpoint Gemert het op alle 
fronten moeilijk. Invaller Marc 
Janssen, die in viel voor de 
sterke Bert Donkers, kon hier 
ook niet bij helpen: hij verloor 
uiteindelijk zijn single- en zijn 

beide dubbelpartijen. Wouter van 
Vijfeijken en Laurence Roijackers 
wisten in een heel spannende 
dubbelpartij een wedstrijdpunt 
binnen te halen. Zij wonnen met 
16-21, 22-20, 22-20. Ook wist 
Wouter van Vijfeijken, die om 
tactische redenen als vierde heer 
speelde, een wedstrijdpunt in de 
singlepartij binnen te halen, door 
deze in drie sets te winnen. Vierde 
heer Jeroen van der Heiden, die 
deze keer als eerste heer speelde, 
kon ook geen potten breken. Hij 
verloor zijn singlepartij en ook zijn 
beide dubbelpartijen wist hij niet in 
winst om te zetten.

Nadat in het voorjaar besloten was 
een nieuwe trainer aan te stellen is, 
na een lange zoektocht, uiteindelijk 
Theo de Jong bereid gevonden 

om het trainerschap 
van Badminton Club 
Lieshout op zich te nemen. Theo 
zal vanaf woensdag 6 november de 
trainingen gaan verzorgen. Hij zal 
dan de training bij zowel de jeugd 
(van 18:30 uur tot 20:00 uur) als 
de senioren (training van 20:20 
uur tot 21:20 uur) gaan verzorgen. 
Op 6 november zal de huidige 
trainer, Frans van Waardenburg 
afscheid nemen bij de jeugdgroep. 
Bij de senioren was de training van 
Frans van Waardenburg eerder al 
gestopt. 

Programma
Komend weekend is er geen pro-
gramma in de districtscompetitie.

Badminton Club Lieshout neemt, na 
een lange samenwerking, afscheid van 
trainer Frans van Waardenburg

Marleen de Groot van De Flamingo’s in actie 
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Mooi in de steigers

rolschaatsen RC De Oude Molen 
rijdt prima wedstrijd

Beek en Donk - Het technisch 
Kunstrolschaatsseizoen wordt ieder jaar 
afgesloten met een teamwedstrijd. Bij 
deze wedstrijd komen alle technische 
rijdsters aan de start, en rijden alle 
klassen door en met elkaar. Het is 
vooral een gezellig afsluiting van het 
jaar, maar natuurlijk wil iedereen ook 
hier presteren. De teams van RC De 
Oude Molen reden 2 en 3 november 
prima wedstrijden in Nieuwegein. Op 
beide dagen werd er met zijn allen een 
mooie derde plaats behaald. 

Bij de teamwedstrijd wil de Bond de 
Kunstrolschaatsers uitdagen om vooral 
super mooi te schaatsen. Dus telt het 
technisch gehalte hier wat minder en 
is het vooral de wijze van uitvoering 
die de score bepaalt. Zaterdag reden 
de jongste rolschaatsers wedstrijden 
en zondag kwamen degene met 
meer ervaring in de wielen aan de 
bak. Er werd gestreden in teams van 
3 personen, tegen leeftijdsgenoten. 
Zaterdag waren alle Nederlandse clubs 
goed vertegenwoordigt met meerdere 
teams. Met veel mooie beloftes voor 
de toekomst, want er verschenen vele 
jonge talenten op de baan. Ook RC De 
Oude Molen heeft volop jong talent, 
en kon meerdere teams inzetten. Twee 
teams lukte het ook nog om het podium 

te behalen, en dat is niet eenvoudig bij 
dergelijke grote groepen deelnemers. 
Het Rolrinckel B/C team met Carmen 
Raaijmakers, Luna Hurkmans en Anne 
van Melis veroverde een prachtige 
tweede plaats. Het pre-Pupillen A/B 
team met Nakeysha Habraken, Jill 
Donkers en Pleun Willems veroverde 
een welverdiende derde plaats.

Ook zondag was er veel moois te zien 
en werd er volop gestreden. Het team 
van 16 jaar en ouder, met Marloes 

Kluijtmans, Natashka Healey en Dylona 
van Kaathoven pakte vol overtuiging de 
tweede plaats. Het team jonger dan 12 
met Michelle de Koning, Kimberly van 
Schijndel en Floortje van Oss veroverde 
een mooie derde plaats.

Na deze leuke afsluiting van het 
wedstrijdjaar gaan alle Kunstrolschaatsers 
natuurlijk volop door met het trainen 
van alle technieken van het Kunstrijden. 
Maar daarnaast zijn ze ook allen druk 
met het Showrijden. In januari wordt 
het Nederlands Kampioenschap 
Showrijden weer gereden, en ook hier 
wil iedereen pogen een podiumplaats 
te bemachtigen. Daarnaast zijn veel 
verenigingen druk met het organiseren 
van een eindejaarsshow, zoals de 
KerstROLLERshow van RC De Oude 
Molen. De Laarbeekse Rollerclub 
heeft dit jaar weer een verrassend 
thema waar omheen de Show wordt 
opgebouwd en waarvoor alle leden 
alweer diverse unieke wervelende acts 
aan het instuderen zijn. Meer informatie 
is te vinden op: 
www.rcdeoudemolen.nl

Deelname aan Jantje Beton Collecte loont 
Beek en Donk - In Beek en Donk is 
nog ruimte  voor jeugdclubs om mee 
te doen aan de Jantje Beton Collecte 
die van 10 tot en met 15 februari 
2014 plaatsvindt. Collecterende clubs 
mogen de helft van hun opbrengst zelf 
houden en dat kan goed van pas komen 
in tijden van teruglopende subsidies. 
Met de opbrengst kunnen jeugdclubs 
buitenspelmateriaal aanschaffen 
of buitenactiviteiten voor kinderen 
organiseren. 
 
50% voor de club, 
50% voor Jantje Beton
Uniek aan de Jantje Beton Collecte 
is dat 50% van de opbrengst voor 
de collecterende club zelf is. Met de 
andere helft start en steunt Jantje Beton 
projecten die ervoor zorgen dat steeds 
meer kinderen  vrij en avontuurlijk 
buiten kunnen spelen in hun eigen 

buurt. Jeugdclubs die in hun eigen 
regio meedoen zetten zich dus in om 
buitenspelen voor kinderen op de kaart te 
zetten én promoten de eigen club. Jantje 
Beton verzorgt alle collectematerialen en 
de landelijke promotie.
 
Deelnemen
Elk jaar collecteren 45.000 collectanten 
van zo’n 1600 Scoutings, sportclubs, 
buurt- en speeltuinverenigingen, 
kindervakantieorganisaties en tal van 
andere jeugdorganisaties tijdens de 
Jantje Beton Collecte. De eerstvolgende 
collecteweek vindt plaats van 10 tot en 
met 15 februari 2014. Geïnteresseerde 
jeugdclubs kunnen zich tot 1 januari 
2014 aanmelden via www.jantjebeton.
nl/collecte.
 
Verstoppertje spelen, rennen en klimmen
Jantje Beton wil dat kinderen vrij en 

avontuurlijk buiten kunnen spelen in 
hun eigen buurt, want buitenspelen is 
goed voor een gezonde ontwikkeling 
van kinderen. Helaas is buitenspelen 
niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. 
Verstoppertje spelen, kliederen met water, 
hutten bouwen, rennen en klimmen. 
Vaak is er geen plek, is de speelplek 
slecht bereikbaar of verouderd. Daarom 
start en steunt Jantje Beton jaarlijks 
tientallen projecten die vrij en avontuurlijk 
buitenspelen mogelijk maken. 
Bijvoorbeeld door jaarlijks (her)inrichting 
van speelplekken te financieren, samen 
met scholen openbare schoolspeelpleinen 
te realiseren en met gemeenten hele 
speelbuurten met kindvriendelijke routes 
te ontwikkelen. Via haar jaarlijkse collecte 
steunt Jantje Beton verenigingen bij de 
organisatie van jeugdactiviteiten. Samen 
halen ze het kind naar buiten.

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk          0492-466351          06-53576082          www.vanossparket.nl

U kunt bij ons terecht voor: 
• Laminaat    • PVC    • Renovatie vloeren  
• Renovatie trappen   • Duoplanken   • Plankenvloeren 
• Traditioneel parket   • Schaderapporten   • Lamelvloeren
Maatwerk zoals houten werkbladen, tafelbladen afwerkingen met hout, etc. 

Herfstkorting: Vloeren schuren vanaf 18 euro p/m2 
U bent van harte welkom 

in onze showroom  

Woensdag en vrijdag van 
18:00 tot 20:00 

Zaterdag 10:00 tot 17:00 

Elke eerste zondag van de maand 
geopend van 12:00 tot 16:00 

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.

De Boston Red Sox wonnen vorige week de 
prestigieuze World Series in het honkbal.

Tegen wie wonnen zij de finale series in de 
American League?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Annie van der Heijden 
Antwoord vorige editie: Door een verkeerde baanwissel, 
winnaar was Lee Shueng-Hoon in 12.58,55.

Cadeaubon kan tot 13 november worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Jaarvergadering VV Mariahout:

Zwemvereniging trots op 
opbrengst sponsoravond

Mariahout – De jaarvergadering van 
voetbalvereniging Mariahout wordt 
gehouden op 14 november. Deze 
gaat vanaf 21.00 uur plaatsvinden 
in de kantine. VV Mariahout hoopt 
mogelijk leden, vanaf 18 jaar, bij 
deze jaarvergadering te mogen 
verwelkomen.

De agenda ziet er als volgt uit: 
1. Opening. 
2. Vaststellen notulen van 15 

november 2012. Inzage vanaf 
45 min voor aanvang van de 
vergadering. 

3. Jaarverslag jeugdbestuur.  
4. Jaarverslag secretaris. 
5. Jaarverslag penningmeester 

2012-2013. 
6. Verkiezing ledenkascommissie. 
Pauze

7. Mededelingen; o.a. ‘Hoe blijft 
vv Mariahout een financieel 
gezonde vereniging?’ 

8. Verkiezing bestuursleden. 
Voorstel uitbreiding bestuur 
met Sanne van Oeffel. 

9. Rondvraag.  
10. Sluiting.

Beek en Donk - De onlangs gehouden sponsoravond van Zwemvereniging 
Beek en Donk leverde een bedrag op van € 1.221,35. De kleine lokale 
vereniging is hier heel erg trots op.
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Ponywedstrijd in Manege D’n 
Perdenbak

paardensport

Lieshout -  Op vrijdag 1 november 
werd er een ponywedstrijd 
gereden in Manege D´n Perdenbak 
te Lieshout. Het was een gezellige 
en drukke wedstrijd met onder 
andere bezoek van Radio Kontakt 
jeugdreporter Sanne, voor een 
interview over ponyrijden en 
wedstrijdgevoel. Dit interview 
is terug te horen op de site. De 
zak wortels, geschonken door 
Annie van Lankveld aan de laatste 
deelnemer van iedere rubriek, was 
weer een leuke extra prijs.

Categorie CDE, Klasse B
1e proef: 1e Shirley de Klerk met 
Bunthof’s Flo 191 punten, 2e Eline 
vd Heuvel met Fleuramo’s Mirthe 
189 punten, 3e Demi Bardoel 
met Casperboy H 187 punten, 
4e Puck Hopstaken met Catano 
186 punten, 5e ex equo Nikki 
Nagtegaal met Milagros Ricardo en 
Indy Schoenmakers met Ilone 184 
punten, 7e Maud Cornelissen met 
Jipsy 184 punten, 8e Tessa Smits 
met Fleur 182 punten, 9e Robin 
Bardoel met Happy 182 punten en 
10e Ilvy Maas met Esmeralda 179 
punten.
2e proef: 1e Robin Bardoel met 
Happy 206 punten, 2e Nikki 
Nagtegaal met Milagros Ricardo 
193 punten, 3e Shirley de Klerk met 
Bunthof’s Flo 192 punten, 4e Eline 
vd Heuvel met Fleuramo’s Mirthe 
190 punten, 5e ex equo Tessa 
Smits met Fleur en Puck Hopstaken 
met Catano 188 punten, 7e Ilvy 
Maas met Esmeralda 186 punten, 
8e Indy Schoenmakers met Ilone 
181 punten, 9e Demi Bardoel met 
Casperboy H 178 punten en 10e 
Maud Cornelissen met Jipsy 172 
punten.

Categorie B, Klasse B
1e proef: 1e ex equo Emma 
van Rooi met Alex en Amber 
Peereboom met Iris allebei 190 
punten, 3e Louise Verweij met 
Beauty 176 punten. Er reden ook 
2 beginners mee, te weten Suze vd 
Hurk met Fleurtje 174 punten en 
Sarah Smit met Julia 159 punten.
2de proef: 1e Emma van Rooi 
met Alex 190 punten, 2e Amber 
Peereboom met Iris 176 punten en 
3e Louise Verweij met Beauty 163 
punten.

Categorie DE, klasse L1
1e proef:  1e Sylvia vd Hurk met 
Jessie 195 punten, 2e Sanne van 
Lieshout met Volmoed 190 punten.
2e proef: 1e Sanne van Lieshout 
met Volmoed 194 punten, 2e Sylvia 
vd Hurk met Jessie 191 punten.

Categorie DE, klasse M1 en M2
1e proef: 1e Natasja Aangeenbrug 
met Alfredo 185 punten, 2e Dennis 
Roijakkers met Epo 183 punten, 
3e Marlieke Bukkems met Casarca 
180 punten, 4e Richelle vd Rijt met 
Uwanda 167 punten.
2e proef: 1e Dennis Roijakkers 
met Epo 183 punten, 2e Natasja 
Aangeenbrug met Alfredo 182 
punten, 3e Marlieke Bukkems met 
Casarca 180 punten, 4e Richelle vd 
Rijt met Uwanda 176 punten.

Op 22 november  wordt de laatste 
wedstrijd dit jaar voor Paarden 
in de Manege gereden. Het 
deelnemersveld is al behoorlijk 
gevuld. Mocht je nog mee willen doen, 
mail dan je KNHS inschrijfformulier 
naar wedstrijdderaam@live.nl, of kijk 
voor meer informatie en foto’s op de 
site www.stichtingderaam.nl 

Shirley de Klerk met Bunthof´s Flo.

hardlopen Thean van Tiel en Hans van Loon 
winnen Duvelscross

Lieshout - Onder prima weersomstan-
digheden werd in Lieshout de 
Duvelscross gelopen. Runnersclub 
Lieshout tekende voor de organisatie. 
Het parcours was noodgedwongen 
wat aangepast, maar lag er prima bij. 
Met 46 deelnemers was de opkomst 
iets hoger dan vorig jaar.

Na een spannende strijd heeft 
Lieshoutenaar Thean van Tiel de 
Duvelscross op haar naam geschreven 

bij de dames. Zij finishte in een mooie 
tijd van 37:54. Anja van den Berg uit 
Deurne werd 2e in 38:08 en de 3e 
plaats ging naar Willemien Gijsbers, 
eveneens uit Deurne, in 43:14. 
Marjan van den Tillaar uit Aarle-Rixtel 
kwam 12 seconden tekort voor een 
podiumplaats, zij werd 4e in 43:14. 
Elly Faber werd 5e in 43:56 en Daniëlle 

Beekman maakte de 4 ronden vol in 
53:48.
Bij de heren ging de overwinning naar 
Hans van Loon uit Vught. Hij legde 
de ruim 8 kilometer af in 29:44. Op 
ruime afstand werd Bert van Nunen 
uit Erp 2e in 31:31. Verrassend was 
de 3e plaats van wielrenner Leon 
Rooijakkers uit Gerwen 31:50. Beste 
RCL-er was Christ Korsten uit Beek en 
Donk op een 6e plaats in 33:48. Trainer 
Twan Peters behaalde een mooie 
10e plaats in 36:02. Evert Brouwers 
eindigde als 13e in 37:09 op de  voet 
gevolgd door Mies van Berlo 37:11. 
Een 17e plaats was er voor Remon de 
Fost in 39:44. Peter Rüb eindigde als 
22e in 42:22, Gerard Vorstenbosch 
had 10 seconden meer nodig 42:32. 
Ook Marcel van Eck voltooide de 
vier ronden, aangemoedigd door zijn 
dochter liep hij een mooie tijd van 
44:28. Coen Sanders liep 3 ronden, 
hij volbracht de 6 kilometer in 28:22. 
De Jeugdige Thijs Rijkers finishte in 
30:39. Wil Berends liep een rondje, 2 
kilometer, in 11:25. Hij deed dit samen 
met zijn kinderen.

vlnr. Anja van den Berg (2), Thean van Tiel (1) en Willemien Gijsbers (3)

vlnr. Bert van Nunen (2), Hans van Loon (1) en Leon Rooijakkers (3)

tennis

‘t Slotje 1 Jongens 
11 t/m 14 zijn kampioen

Beek en Donk - Het eerste 
Jongensteam 11 t/m 14 van 
tennisvereniging ’t Slotje is op 
zondag 27 oktober kampioen 
geworden in de najaarscompetitie. 

Tot op de laatste wedstrijddag 
was het bijzonder spannend wie 
met de overwinning aan de haal 
zou gaan. Mede doordat er 3 
teams in de poule kans maakten 
op het kampioenschap. Echter 
wisten de jongens door een zeer  
overtuigende 6-0 overwinning op 
Gemert  1, de nummer 2 uit de 
poule, glansrijk de eerste plaats te 
halen. 

De laatste wedstrijddag van de 
competitie was in eerste instantie 
verregend op zondag 20 oktober 
en verzet naar zondag 27 oktober. 
Ondanks de harde wind konden 

de wedstrijden gelukkig op 27 
oktober wel gespeeld worden. Er 
werd gestart met de dubbels. Deze 
zijn gewonnen door Tom Booy 
en Timo Hocks met 6-3, 6-0 en 
door Thijs van Wanrooij en Daniel 
Barendse met 6-2, 6-3. Daarna zijn 
de singles gespeeld en gewonnen 
door Tom Booy met 6-1, 6-1, Wim 
Willems met 6-2, 6-4, Timo Hocks 
met 6-1, 6-1 en ook de laatste 
wedstrijd is uiteindelijk door Daniel 
Barendse gewonnen met 4-6, 6-4, 
6-1.  

Zowel als team in de competities, 
als ook individueel bij toernooien, 
doen de jongens het meer dan 
uitstekend in hun leeftijdsklasse 
en zullen zo ook voor komende 
jaren, onder begeleiding van Jorg 
Gussenhoven, nog heel veel van 
zich laten zien en horen. 

v.l.n.r.  Daniel Barendse, Thijs van Wanrooij, Tom Booy,  
Wim Willems, Timo Hocks en Toon v.d. Rijdt (niet op foto). 

Heren senioren Bedo 
doorstaan eerste grote krachtmeting

handbal

Beek en Donk - Het eerste herenteam 
van Bedo trad aan tegen Zephyr. De 
eerste wedstrijden waren overtuigend 
gewonnen. Zephyr was echter de 
laatste jaren een doorn in het oog van 
Bedo. De heren hadden de afgelopen 
twee jaar niet weten te winnen van 
Zephyr. Dit moest dit jaar anders. 
Bedo kende een vliegende start. In 
de tweede helft liep Bedo uit naar 
een voorsprong van zes doelpunten. 
Zephyr zette echter nog een keer aan 
en wist het gat te verkleinen. Bedo 
wist de voorsprong echter over de 
tijd te spelen: 26-25 

Ook de dames van Bedo speelden 
tegen Zephyr. Vol goede moed 
begonnen zij aan de wedstrijd en al 
snel stonden zij voor met 4-1. Toen 
kwamen de speelsters van Zephyr 
wat meer op dreef, waardoor het 
tegen het einde van de eerste helft 
gelijk stond. Gelukkig kon Bedo nog 
net een doelpunt scoren, waardoor 
zij de rust ingingen met een kleine 
voorsprong: 8-7. In het eerste deel 
van de tweede helft ging het gelijk op 
tot 11-10, maar het laatste kwartier 
speelden de dames van Bedo goed 
samen en creëerden zij mooie kansen, 
waardoor uiteindelijk een 17-11 
overwinning werd binnengesleept.
 

Ook de overige teams van Bedo 
deden het goed. Heren 4 behaalde de 
eerste overwinning van het seizoen 
tegen Habo. De wedstrijd begon 
voorspoedig met een voorsprong 
van drie doelpunten, maar deze 
werd snel weggegeven. In de rust 
stond Bedo achter en na rust werd 
de kloof groter. Bedo kwam terug en 
zette daarna de verdediging op slot 
en won uiteindelijk ruim met 28-21. 
Dames senioren 2 speelde een goede 
wedstrijd tegen Bergeijk. De dames 
liepen de hele wedstrijd tegen een 
kleine achterstand aan. Halverwege 
de tweede helft leek Bergeijk de 
wedstrijd te gaan beslissen met een 
4-7 voorsprong. Bedo wist ze terug 
te vechten tot 7-8 maar het bleek 
uiteindelijk net niet genoeg, Bergeijk 
nam met 7-9 de punten mee naar 
huis. De overige seniorenteams 
wisten de punten in Beek en Donk te 
houden. 

Bedo is altijd blij met versterking. 
Wil je handballen bij Bedo? 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.

Van Schijndel 
Anteak

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

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s
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A.Maas Timmerwerken

AB Netten
ABL

ACS Schilderwerken
Adcommunicatie

Adriaans Bouwgroep
Advies Woonstyling

AERDE Schoonheidsinstituut
Agrarische kdv ‘t Heikantje

ALDI
All Style Tattoo & Piercing

Alpha Protect
ALS Cityswim

Annet Mode
Annie van Lankveld

Antalya
Aphroditi

APS Praktijk Vitalis
ASG Workwear

Atelier Berloz
Attentiv

Auto Corsten 
Auto- en Motorrijschool De Jong

Autobedrijf Jan Lentjes
Autobedrijf Saro

Autoschade Leo Brans
Autoschadeherstel Jurgen Vissers
AZ Glas

Back 2 Basics
Bakkerij Vogels

Basic Flow
Bavaria

Bavaria Brouwerij Café
BBQenzo

Beau Schoonheidssalon
Beijers Groente & Fruit
Belkum Bikes

Benik Bosbouw 
BERBO Voegwerken

Bert Bouw Sierbestrating
Bestratingsmaterialen Boekel

Bitech
Bloematelier De 4 Seizoenen

Bloemsierkunst Fons
Body- S

Boerderijwinkel Biemans
Boksclub Laarbeek

Boomkwekerij Peter Verschuuren
Boomkwekerij Th. Biemans

Bosch Car Service VKS
Bouwbedrijf van Eijndhoven

Bouwcenter Swinkels
Bouwservice van Dinter

BR Dakbedekkingen
Brabantse Montage 

Dakbedekkingen
Brasserie-Restaurant en Feestzaal 
De Zwaan

Broeckx - Eijkemans Makelaars
Brouwers Quality Petfood

BSO Het Klokhuis
Buitenzinnig Tuinontwerpen

Café van Lieshout
Café/Zaal de Koekoek

Café/Zaal de Tapperij
Café/zaal van de Burgt

Caravanstalling Ad Raaijmakers
Case Support

Cateringservice De Kannelust
CBM

CDA Laarbeek
Claudy van Bokhoven

Co Verhoeven Design
Coda Uitvaarten

Commanderij College
Computers Laarbeek

Corrie Manders Textiel
Crazy Air

Croy Streekwinkel
D’n Brouwer

Daniëls Bestratingen
Danny Megens, Keurslager

De Biovariant
De Concurrent

De Greef Parketvloeren
De Groene Hoek

De Groof Uitvaartverzorging
De Groot Bouw- en Timmerwerken

De Kaaskoning
De Kaaswagen

De Kastanjehof
De Klussenier

De Knipkamer
De Leest Interieur

De Pelgrim
De Protter

De Vastgoedregisseur
De Werkgroep

De Witte Lelie massages
Dela Uitvaartverzorging 

Dientje
DIO Drogisterij Mark

Dorpscafé de Vrienden
Echte Bakker Vedder

Edux onderwijsadvies
Eeterij Uniek
Eethuis Saray

Eijkemans Bedrijfsmakelaardij en 
Taxaties

Elbeco-Houtbewerking
EM-TÉ

Erik Barten Tuin- en 
Parkmachines

Faunaland Hendriks
Fides Kinderopvang

Fietsvakman Van de Berg
Fingo Reclame

Formido
Frans Coppens Spellenverhuur

Fred Langstraat Tuinen
Frietje Brabant

Fysiopunt Laarbeek
Fysiotherapietraining T. Kemps 
en R. Rijf

Gallery Berkendijkje
Geeef Voeding & Lifestyle 

Coaching
Gemeente Laarbeek
Gewichtsconsulente Janneke van 

Bussel
Gildeslager Brouwers
Glas-in-Lood Atelier Cooijmans

GOB Kids Planet
Grand café Stout

H-Count Flexibele Financiële 
dienstverlening

Haarmode Frency
Handelsonderneming van Lankveld

Hans van de Laar Kerstbomen 
Harold Vereijken

Harrie Swinkels Groentehandel
Haus Brabant

Herberg ‘t Huukske
Herberg De Brabantse Kluis

Het Fotoatelier
Het Italiaanse Huis

Het Scheidingshuys
HG Assurantiën Brabant

Holding v. Schijndel’s 
confectieatelier 

Holland Reclame
Holtackers

Houtse Bazar
Hoveniersbedrijf Bart Janssen

In Balans
Industry Service Bioscoop

Ingrid Mode
Installatietechniek van der 
Vleuten

Intertoys Beek en Donk
IRIS Vastgoed Ontwikkeling 

Jacobs Auto’s
Jane’s Hats

Jansen Autobedrijf
Jansen en Vis Aannemers

Jansen Kappers
Jeroen Martens Boomrooierij

Jo Ceelen
Johan van Bakel Edelsmid

Joost Duppen fotograaf
Jos Martens en Zn.

José van Rooi Asperges
Jumbo Lieshout/Mariahout

Juwelier van den Heuvel
Klusbink 

Klusperuur.nl
Klusservice Laarbeek
Kom maar Achterom

Kookcentrum Brabant
Kringloopwinkel Laarbeek

Landgoed D’n Heikant
Laroc

LD&S Leo’s Diensten & Service 
Le Jardin

Leenders Elektro
Lennie Segboer

Lifestyle center Laarbeek
Limado Autobanden

Lips Groen
Loonbedrijf G. Kanters

Lucky Pictures Fotografie
Mandenman Meubelen

Manders Dance Factory
Manders Woonsfeer

Mari Verschuren Uurwerken
Marktbakker van Lieshout

Martens Tuinmeubelen
MCD
Medisch Centrum Beek en Donk

Merks 
Meubel-stunter

Mixi
Nicoles Backstube

Oerlemans Houtzagerij 

Oktoberfesten 
Ondernemersvereniging 

Beekvlied
Only 4 Animals

Openluchttheater Mariahout
Otten Technische Installaties 

Pannenkoekenhuis Pluk
ParkPaviljoen

Patrick Wetzel Optometrist
Petra’s Lunchroom

Piet van Thielplein 
Ondernemersvereniging

Plus van Balkom
PNL

Podotherapie Brugmans
Power to the Pieper

Praktijk Annemie
Pure Laarbeek

Puur Baden
R. v.d. Heuvel Tegelwerken

Raaymakers Keukens
Rabobank

Radio Kontakt
Raswa Scooters

Reisburo Vanhuys
Risero

RKVV ELI
Robbescheuten Tegelwerken en 

Tegelhandel
Rouwkamer op maat
Schilder Bert

Schilderwerken Timmers
Schilderwerken Wim van Dijk

Schippers Optiek
Schoonheidssalon Natuurlijk

Schoonmaakbedrijf Filip
Segeren Smeedwerk

Shoeby Fashion
Shoes4You

Slagerij Hegeman
Sliponline

Snackbar De Bumkes
Sound & Light

Spar Maas-Brouwers
Speelactief

Sportcentrum Coach
Sportshop Laarbeek

Spring Kinderopvang
Staadegaard

Stephanie’s Mode
Sterken Calculatie en Bouwadvies

Sterken Strong in Trees
Stichting KPJ Extractief

Studio Purana
Studio29elf
Successie in Bedrijf

Swaanen Beheer 
Swanenberg Hydraulic Systems

T Kampke
Tante Pip

Tegeloutlet
Tegels en Tegelwerken J. v. Rooy

Tenback-de Groof
Theehuis bij de boompjes

Theo van Eeuwijk 
Huishoudtextiel

Therapeutisch Centrum Helena
Thermae Son

Thijssen Timmerbedrijf
Tommy’s Hoveniersbedrijf

Toneelvereniging Mariahout
Top Gardens

Traditions Kappers
Traxx

TRIA Fietsen
Triodak

TSCaravanservice
Tuincentrum de Biezen

Tuincentrum Den Heikant
Tuinen met passie

Tuinwerk
Uden Caravan Techniek

Uitvaart Frits Spierings
Van de Graft Accountants & 

Belastingadviseurs
Van de Ven - Hollanders

van den Berk & Kerkhof
Van den Hurk Interieurs

Van den Hurk Makelaars
Van der Vleuten 

Interieurbeplanting
Van Helvoort Taxi

Van Hoof Interieurbouw
Van Hout Keukens

Van Kuringe
Van Oss Parket

Van Meelis Wintersport
van Mierlo Schoenen

Van Moll Financiële Diensten
Van Roij Interieurs

Van Santvoort Makelaars 
van Schijndel Anteak

Van Uden Transport
Vd Sangen Tuinhout

Veehandel en Caravanstalling Ad 
Raaijmakers

VEMSO Machineservice & 
Onderhoud

Venco Rally Team
Verbruggen Fire & Design

Verschuren APK en Banden
Verswarenhuys

ViaLinda
ViERBINDEN

Vishandel de Beer
Vissers Olie

Vissia praktijk voor osteopathie
VLM Van Lankveld 

Voedingsadvies Heleen van 
Asten

Voegersbedrijf Verhoeven
Voetreflexmassage Jolanda van 
Erp-Aalders

Vogels Maatwerk
Voss Installatiebedrijf

Vossenberg Autocenter
Warrenburg Rijopleidingen

Waterhof Uitvaartverzorging 
Westhoff Voegwerken

Wijdeven Totaalbouw
WiSH Outdoor

Young Style Haarmode
Yours Fashion

Zanden Parket
ZLTO Vastgoed

Zorgboog
Zwembad/Sportbedrijf de Neul
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E V E N E M E N T E N

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

Donderdag 7 november 
Film: ‘En op ‘n Goede Dag’
20.00 uur, Jeugdcentrum Cendra, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 8 november 
Tentoonstelling Robert van Beurden
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Clubkampioenschappen 
jeugd/senioren BC Mixed
18.30 uur, Nieuwe sporthal d’n 
Ekker, Beek en Donk

Halloween Disco “De Boemerang”
19.30 uur, Tienerruimte, 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Zaterdag 9 november 
Bierartikelen ruilbeurs
10.00 uur, Bavaria Brouwerij Café

Clubkampioenschappen 
jeugd/senioren BC Mixed
10.00 uur, Nieuwe sporthal d’n 
Ekker, Beek en Donk

Vogelshow Vogelvereniging Laarbeek
13.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Tentoonstelling Robert van Beurden
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

80-jarig bestaan 
De Concurrent Lieshout
17.00 uur, Heuvel 6, Lieshout

Prinsenbal 
CV de Heikneuters Mariahout
20.30 uur, Buurthuis Mariahout

Zondag 10 november 
Veldtoertocht
9.00 uur, Sportpark de Hut 
Aarle-Rixtel

Vogelshow Vogelvereniging Laarbeek
10.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

IVN wandeling de Biezen
10.00 uur, Boswachterswoning
tussen Peeldijk/Asdonkseweg, 
Beek en Donk

Jeugdprinsenbal 
CV de Heikneuters Mariahout
14.00 uur, Buurthuis Mariahout

Maandag 11 november 
Onthulling vastenavondgans
11.00 uur, Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel

Lezing Heemkundekring
20.00 uur, Zaal Van Bracht, 
Aarle-Rixtel

Dinsdag 12 november 
4e film Filmcyclus: ‘Solas’
13.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Vrijdag 15 november 
Optreden culturele playbackgroep 
KBO Aarle-Rixtel
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

&RG Teens en 
&RG PLUS Handboogschieten
20.00 uur, Krijgsman Soranus, 
Lieshout

Zaterdag 16 november 
Sinterklaas intocht Beek en Donk
14.00 uur, bij ‘de Donkse Brug’, 
Beek en Donk

Jeugdprinsenbal de Raopers
19.00 uur, Café/Zaal de Koekoek

Prinsenbal de Raopers
19.00 uur, Café/Zaal de Koekoek

Concert O&U i.s.m. 
Gildenbondsharmonie Boxtel
20.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk

Zondag 17 november 
Sinterklaasintocht Aarle-Rixtel
12.30 uur, Passantenhaven, 
Aarle-Rixtel

34e Bavaria-veldrit Lieshout
11.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Intocht Sinterklaas Lieshout
11.30 uur, De Heuvel, Lieshout

Koopzondag Van Schijndel 
Anteak. Shop in Shop event, met 
div. ondernemers
12.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Optreden Simits
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 20 november 
10e Korenmiddag Seniorenkoor 
Vogelenzang
13.30 uur, Buurthuis Mariahout

Ladies Night
19.00 uur, Tuincentrum De Biezen, 
Beek en Donk

Vrijdag 22 november 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Pre Party Après Ski / DJ Contest
20.30 uur, Den Hazenpot, 
Boerdonk

Zaterdag 23 november 
Dienstenveiling georganiseerd 
door Korfbalclub Flamingo’s
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Beek en Donk

PopQuiz
19.00 uur, ParkPaviljoen, 
Muziektuin Beek en Donk

Concert Muziekvereniging 
‘Muzikale’ en OJO-Orkest 
Harmonie De Goede Hoop
20.15 uur, MFC De Dreef, 
Aarle-Rixtel

Prinsenbekendmaking met de 
Foute Vinylshow
20.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

PLUS DISCO voor Laarbeekse 
tieners voortgezetonderwijs
20.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Local Heroes  (Dance evenement)
20.30 uur, De Tapperij, 
Beek en Donk

Zondag 24 november 
Luikse Markt
9.00 uur, MFC. de Dreef, 
Aarle-Rixtel

Nationaal Judotoernooi Budoclub 
Beek en Donk
9.30 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk

Winterfair
12.00 uur, Tuincentrum De Biezen, 
Beek en Donk

Sinterklaasmiddag Kansplus
13.00 uur, Zaal ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zondagmiddagvoorstelling met 
Dikke Mik
14.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk


