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Aarle-Rixtel - Ruim 1600 mensen genoten afgelopen weekend van het Oktoberfest in Aarle-Rixtel! In een grote, sfeervolle feesttent in Aarle-Rixtel vloeiden de pullen bier, 
gingen de voetjes van de vloer en hoorde je er niet bij als je niet in Oktoberfest-stijl op het feestje verscheen. Lees alles over dit grootse evenement op pagina 6 en 7 in 
deze krant en bekijk alle foto’s op www.mooilaarbeek.nl. 

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
   (Beek en Donk)    

Laarbeek – Op de laatste maandag van 
september vond in het Brouwerijcafé in 
Lieshout een interactieve bijeenkomst 
plaats over de retailnota die door de ge-
meente Laarbeek is opgesteld. Aan het 
opstellen van de retailnota is een inten-
sief traject voorafgegaan. Het doel van 
de interactieve avond was het geven van 
een terugkoppeling door de gemeente 
van de resultaten van dit traject en het 
verder uitwerken van actiepunten.

De totstandkoming van de retailnota
In overleg met ondernemers en consu-
menten heeft de gemeente Laarbeek een 
retailnota ontwikkeld. Onder retail wordt 
verstaan ‘alle bedrijven die goederen en 
diensten rechtstreeks aan consumenten 
verkopen’. Consumenten en onderne-
mers hebben o.a. meegedacht via het 
inwonerspanel TipMooiLaarbeek.nl. Ook 
is er voor de zomervakantie een drukbe-
zochte bijeenkomst over retail geweest, 
waar gebrainstormd is over de belang-
rijkste vraagstukken. Vanuit al deze ver-
schillende visies en invalshoeken is één 
beleidsstuk opgesteld: de Laarbeekse 
retailnota. Volgens planning wordt deze 
nota nog dit jaar vastgesteld door de 
Laarbeekse politiek.

Retailavond 
Tijdens een interactieve bijeenkomst 
op maandagavond 28 september in 
het Brouwerijcafé in Lieshout werden 
de resultaten van dit traject terug-
gekoppeld door de gemeente. “Hoe 
houden we Laarbeek aantrekkelijk 
voor consumenten, is een belangrijke 

vraag voor ons. De consument koopt 
steeds meer via internet en geeft de voor-
keur aan grotere winkelcentra (schaalver-
groting). De concurrentie neemt toe en 
winkels verdwijnen waardoor leegstand 

ontstaat. De gemeente Laarbeek wil 
door middel van haar retailnota inspelen 
op deze ontwikkelingen en ervoor zor-
gen dat het Laarbeekse retailaanbod toe-
komstbestendig is maar ook blijft”, aldus 

wethouder Tonny Meulensteen. Uit de 
terugkoppeling van de resultaten van de 
gehouden enquête onder bedrijven en 
consumenten kwam het volgende naar 
voren:

• Zowel inwoners als bedrijven geven 
zichzelf en de gemeente dezelfde 
opdrachten mee; namelijk het aan-
pakken van leegstaande panden, 
het zorgen voor een betere sfeer 
en gezelligheid en meer samenwer-
ken in promotie en productaanbod. 

• De dagelijkse boodschappen en ar-
tikelen voor in en om huis kopen 
inwoners gewoon in Laarbeek. Ook 
voor de kapper, fietsenmaker en uit 
eten gaan inwoners naar Laarbeekse 
bedrijven. Museumbezoek en der-
gelijke doet men buiten Laarbeek. 
Ook voor mode wordt buiten 
Laarbeek gekocht of via internet 
(vooral in Mariahout). 77% geeft 
aan even vaak dan de jaren daarvoor 
de Laarbeekse retailers te bezoeken. 

• 80% van de bedrijven geeft 
aan dat hun klantenbestand 
uit Laarbeek komt. Ongeveer 
40% geeft aan niets met inter-
net te doen en 40% ziet juist een 
toename aan internetklanten.

• Zowel inwoners als bedrijven zien 
de Muziektuin en Kasteel Croy als 
de ‘parels’ van Laarbeek. Het slecht-
ste scoort Laarbeek op het gebied 
van sfeer en horeca-aanbod. Ook 
het parkeren is een aandachtspunt.  

 Lees verder op pagina 5.

De concurrentie neemt toe en 

winkels verdwijnen 

waardoor leegstand ontstaat

Oktoberfest Aarle-Rixtel: ‘Jetzt geht’s los!’ 

Fotograaf: Joost Duppen



Donderdag 8 oktober 20152 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: Ma t/m vr. 08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

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

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mariëlle de Beer, Spellingk 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl

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

Administratie
Mark Barten
E: info@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore
Lianne Janssen

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick

Fotografi e 
Joost Duppen
Melissa Kanters
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Ted Vlemmings 
Johan Maas

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 
Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout

Stagiaire
Jari van den Heuvel

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

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: redactie@mooilaarbeek.nl
T: 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 mo-
gelijke 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. de

gr
oo

fu
it

va
ar

tv
er

zo
rg

in
g.

nl

Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

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

Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

Ruimte(n) voor afscheid, uitvaart vieren,
troost, beleving, samenzijn & nazorg.

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

Beek en Donk, oktober 2015

Langs deze weg willen wij graag onze dank betuigen voor de vele 
blijken van medeleven die wij hebben mogen ontvangen na het 

overlijden van onze dierbare broer en oom

Leo van de Laar
De vele brieven, kaarten en bloemen, alsmede uw aanwezigheid 
bij de uitvaart heeft ons enorm gesterkt en getroost bij dit voor 

ons zo grote verlies.  Hiervoor onze oprechte dank. 

Broers en zussen
Neven en nichten

Dankbetuiging

Lieve mensen,

Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor alle lieve woorden, 
kaarten, bloemen, medeleven en steun, die wij hebben mogen 
ontvangen, na het overlijden van mijn lieve man, papa en opa

Jan Haeve
De grote belangstelling in de kerk en bij de crematieplechtigheid geeft aan,

dat Jan veel betekend heeft voor iedereen. Dit geeft ons veel troost en 
geeft ons kracht verder te gaan.

De gulle giften in de kerk en het crematorium zullen goed besteed worden 
aan verder onderzoek naar de ziekte Parkinson.

Hartelijk Dank.
Ria Haeve, kinderen en kleinkinderen.

Dankbetuiging

Tiny van der Linden
Martinus Johannes

op 64-jarige leeftijd

echtgenoot van Nettie van der Linden-Schepers

Nettie van der Linden-Schepers
Colin, Susan, Tim en Jens
Rene, Brit, Liv en Pip
Martijn, Sanne, Noah

3 oktober 2015

De crematie heeft plaatsgevonden op donderdag 8 oktober.

Correspondentieadres: Tuindersweg 32, 5738 BL Mariahout

Met grote trots, tromgeroffel en muziek in ons hart, hebben we 
met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn man, 
onze pap en lieve opa 

Ook hier schieten woorden te kort, hoe kunnen wij iedereen bedanken,
 bij het verlies van onze zoon en broer

Jeroen Martens
De vele lieve woorden, vele kaartjes, de bloemen, het bezoek, 

 hulp van familie, buren, vrienden, kennissen, collega’s, Frits en Lieke 
Spierings en politie is voor ons een grote troost en doet ons goed te 

voelen hoe Jeroen in het leven stond. 
Jeroen kende iedereen en iedereen kende Jeroen.

Bedankt allemaal, de deur blijft open staan.
Cor, Anja en Leontien, z’n kleine zus. 

Een boom van een kerel
Uit het goede hout gesneden

Met een hart van goud

Tijdens zijn grote passie door een tragisch ongeval overleden

Jeroen Martens

* 28 september 1991 † 18 september 2015

 Aarle-Rixtel: Je vader en moeder
  Cor en Anja
   Leontien, je kleine zus

  

De crematie vindt plaats op vrijdag 25 september om 13.15 uur in het 
crematorium aan de Somerenseweg 120 in Heeze.

 

spierings.com/condoleance

Een boom van een kerel
Uit het goede hout gesneden

Met een hart van goud

Dankbetuiging

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fi jne 
herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
dierbare en zorgzame vader, opa en oud opa

Theo Bouw “ons Thitje”
echtgenoot van

Maria Bouw-Scheepers †

* Beek en Donk, 15 februari 1925    † Helmond, 5 oktober 2015

St. Oedenrode: Maria en Lambert
    Imke en Dennis, Coen, Teun †, Lisa
    Steffi e en Maikel, Bryan, Senna
Gemert:  Hannie en Ton
    Mieke en Rayen, Djim, Fay
    Marleen en Rex,
    Hanneke en Bart, Jozie
St. Oedenrode: Lies
    Patrick
Mariahout: Jan en Hennie
    Jeroen †
    Susan en Max, Jolijn, Maudy
    Mark en Karolina, Sophie
Beek en Donk: Willemien en Wim
    Danny en Linda
    Maaike en Erwin
Lieshout: Jeanne en Wim
    Stefan en Chantal
    Twan
Zeeland: Thea en Erik
    Rob en Denise
    Mijntje
    Sanne
    Noud
    Jauke
Erp:  Sonja en Jos
    Sander en Anita
    Linda
Beek en Donk: Lenie en Jos
    Bjorn
    Kjell

De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op maandag 12 oktober 
om 11.00 uur in de H. Michaëlkerk aan de Kerkstraat in 
Beek en Donk, waarna om 13.30 uur de crematiedienst volgt in 
crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 in Helmond.

De avondwake vindt plaats op vrijdag 9 oktober om 19.00 uur in 
eerdergenoemde kerk. Aansluitend is er gelegenheid om afscheid 
van ons Thitje te nemen in uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54 in Beek en Donk.

correspondentieadres: Pater Becanusstraat 21, 5741 LA  Beek en Donk

De dag waarop ook je vader sterft
dan voel je je heel klein.
Het is die ene dag in je leven
waarna je nooit meer kind kunt zijn.
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Project Lieshout: Het dorp wordt de school binnengehaald

Laarbeek kijkt vooruit in Programmabegroting 2016

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk) 

Lieshout –  ‘Ga op zoek naar deze 
vijf plekken in Lieshout.’ Met 
deze foto-opdracht gingen maan-
dagmiddag alle leerlingen van 
basisscholen ‘De Sprankel’ en de 
‘Mariabasisschool’ in groepjes op 
pad. Het project Lieshout werd 
officieel geopend door wethouder 
Joan Briels en wordt op vrijdag 23 
oktober afgesloten met een ten-
toonstelling in het Dorpshuis. 

Lieshout wordt ver- én herkend
Wethouder Briels belooft de leer-
lingen dat ze Lieshout leren kennen 
door dit project. Door zijn vraag 
hoeveel molens Lieshout heeft en 
wie de bekendste inwoner van Lie-
shout is, heeft hij meteen de aan-
dacht en de goede antwoorden te 
pakken. ”Twee molens en Guus 
Meeuwis”, wordt er geroepen. 
Iets meer twijfel is voelbaar als er 
gevraagd wordt naar de plek van 
de vroegere vuilnisbelt van Lie-
shout.  “Misschien ook goed om 
jullie opa’s en oma’s over vroeger 
te vragen naar verhalen en plek-
ken in Lieshout”, besluit hij. 

Lekker dichtbij 
“Het is belangrijk om samen met 
de leerlingen onderwijs te maken”, 
vertelt Xaviër de Wit, directeur van 
de beide scholen. “En Lieshout 
is lekker dichtbij, heeft een grote 
herkenning bij groep 1 tot en met 
8 en er valt nog veel over te leren. 
De leerlingen gaan door dit project 
meer leren over het verleden, het 
ontstaan en de groei van Lieshout 
en er is aandacht voor de prachtige 
natuur.”

Op zoek met vijf foto’s
De kinderen staan vol verwachting 
op het schoolplein van de Maria-
basisschool te luisteren naar Ton 
van den Baar, adjunct-directeur 
en leerkracht van ‘De Sprankel’. 
Hij legt uit dat elk groepje een en-
velop met vijf foto’s krijgt: “Kijk 
goed: wat zie ik? Dan zoek je die 
plek op en daarvan maak je met je 
groepje een foto.” Na deze duide-
lijke instructie verlaten de leerlin-
gen het schoolplein. Esmee (groep 
8) vertelt enthousiast: “Ik vind dit 
een leuk project. Ook omdat we 
het nu bij de taalles over de buurt 
hebben.” Ook moeder Mariëlle 
van Loon waardeert het project: 
“Ik vind het goed dat kinderen in 
eigen dorp niet aan dingen voor-
bijlopen, maar erop geattendeerd 
worden.” 

Programma
De komende weken gaan ook sport-
verenigingen zich presenteren aan de 
kinderen en worden Lieshoutse ver-
enigingen uitgenodigd. Gastsprekers 
gaan de school bezoeken om er hun 
verhaal te doen. Bedrijven worden 
bezocht en de leerlingen gaan op 
onderzoek naar dingen die ze graag 
willen weten over hun dorp. Kortom: 
Leerlingen gaan naar buiten én de 
het dorp wordt de school binnenge-
haald. Dat is fijn leren … dus houd 
vrijdag 23 oktober maar vast vrij.

De kinderen van de twee basisscholen gingen aan de slag met een foto-opdracht

Wethouder Joan Briels opende maandag het ‘Project Lieshout’

Wij zoeken voor de vestiging in Lieshout 

reparatie monteurs 
• Interne opleiding 
• In bezit van rijbewijs B

Voor meer informatie over deze functie, zie de 
vacature op www.resporepair.nl

Interesse?
Mail je sollicitatie naar 

joostvanluijt@resporepair.nl of bel 
 0499-421520

Everbest 60   Beek en Donk   (0492) 361 979   www.opheijhekwerken.nl

Redacteur: Mariëlle de Beer

Beek en Donk – Afgelopen week pre-
senteerde het voltallige college van 
burgemeester en wethouders - met 
uitzondering van wethouder Briels in 
verband met andere verplichtingen - 
gezamenlijk de begroting voor 2016.

Vooruitkijken
De gemeente Laarbeek beschrijft in 
haar begroting voor 2016: ‘We willen 
graag vooruitkijken. Juist nu investe-
ren en maatregelen nemen voor de 
toekomst; zowel beleidsmatig als fi-
nancieel. Samen met onze inwoners’. 
Dat ‘samen’ kwam ook terug in de 
presentatie. “We wilden deze pre-
sentatie dit jaar uitdrukkelijk met ‘het 
hele team’ verzorgen”, aldus burge-
meester Ronnes, “ook om aan de in-
woners duidelijk te laten zien dat we 
intensief hebben samengewerkt aan 
de begroting.”

Toekomstbestendig
Het woord ‘toekomstbestendig’ is het 
sleutelwoord in de begroting, zowel 
beleidsmatig als financieel. Om fi-
nancieel toekomstbestendig te zijn, 
wordt er nu geïnvesteerd en worden 
er een aantal maatregelen genomen. 
Er wordt voortgeborduurd op de ka-
dernota. Een aantal van de maatre-
gelen die genomen worden was al 
bekend, een aantal is nieuw. “Zo is er 
bijvoorbeeld vanwege de gewijzigde 
samenwerking in Peel 6.1 nog eens 
goed gekeken naar wat ons dit ople-
vert”, zegt wethouder Meulensteen. 
“De koerswijziging binnen Peel 6.1, 
de opmerkingen uit de gemeente-
raad en de gevolgen van de septem-
bercirculaire hebben ons gedwongen 
ons ‘huishoudboekje’ nog eens goed 

tegen het licht te houden. Dit heeft 
geleid tot een structureel sluitend 
meerjarenperspectief 2016-2019”, 
aldus Meulensteen.

Investeren in duurzaamheid 
“De tijd is rijp om te investeren in 
duurzaamheid”, zegt wethouder 
Greet Buter, “om onze samenleving 
toekomstbestendig te maken trek-
ken we daarom eenmalig een bedrag 
van €1.000.000,- uit als ‘aanjaag-
geld’. Dit geld wordt ingezet vanuit 
het positieve jaarresultaat over 2014 
en daarnaast stellen we hier struc-
tureel €50.000,- voor beschikbaar.” 
Wethouder Meulensteen vervolgt: 
“In plaats van het geld terug te laten 
vloeien, willen we op deze manier 
een proces op gang brengen. We wil-
len de inwoners stimuleren mee na te 
denken over hoe we ervoor kunnen 

zorgen dat onze kinderen en klein-
kinderen later ook nog in een prettig 
leefklimaat in Laarbeek kunnen op-
groeien.” 

Met het ter beschikking stellen van 
dit ‘aanjaaggeld’ wil de gemeente 
Laarbeek de gemeenschap uitnodi-
gen initiatieven aan te dragen die 
bij kunnen dragen aan de ontwikke-
ling van een duurzame samenleving. 
“Dus het is niet zo dat de gemeen-
te zelf een pot met geld heeft en de 
inhoud hiervan gaat verdelen, het is 
juist de bedoeling dat we een posi-
tief proces op gang brengen waarbij 

iedereen die goede ideeën heeft die 
kunnen bijdragen aan een leefbaar(-
der) Laarbeek, zich vrij moet voelen 
om deze aan te dragen. Het beschik-
baar stellen van het aanjaaggeld is in 
feite een uitnodiging aan de inwoners 
van Laarbeek om dit proces samen 
aan te gaan”, besluit de burgemees-
ter. Hoe dit proces precies vorm zal 
gaan krijgen, wordt op dit moment 
intern besproken en voorbereid en 
zal, na het goedkeuren van de begro-
ting, gepresenteerd worden.

Belastingmaatregelen
‘Om de toekomstbestendigheid van 
Laarbeek te kunnen garanderen, is 
het noodzakelijk om de belastingen 
te verhogen’ staat vermeld in de be-
groting. “Zoals al bekend was, wordt 
de OZB jaarlijks verhoogd met 3 %, 
vervolgt Meulensteen, “alleen met 

het oog op de toekomst wordt deze 
eenmalig met 10% verhoogd, zodat 
voor 2016 een verhoging van 13% 
geldt. Toch blijft de lastendruk voor 
inwoners van Laarbeek hiermee één 
van de laagste van de regio en dat 
blijft zo, terwijl de voorzieningen en 
dienstverlening van een hoog niveau 
zijn én blijven en we ook nog gaan 
investeren in duurzaamheid en in-
novatie.” Behalve de onroerende-
zaakbelasting zal er een verhoging 
plaatsvinden van de rioolheffing met 
2,62% conform het door de raad in 
2012 vastgestelde rioolbeheerplan.

Gildeslager Brouwers
Smalleweg 36, Beek en Donk, 0492-461468 www.superslagerij.nl

AANBIEDING AANBIEDING

Het is er weer: zult, 
balkenbrij, bloedworst 
en rookworst uit eigen-

slagerij

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG MAANDAG-DINSDAG-WOENSDAG
Paardenhachee of 

magere paardenlappen
Kilo € 7,98

Schnitzelfestival    
Diverse soorten   
500 gram € 4,95

   
WOENSDAG

WORST- EN GEHAKTDAG

kilo  € 5,50

Ingrid Lingerie  Koppelstraat 1, Beek en Donk  
‘s maandags gesloten

Nieuwe collectie 
Muchachomalo 
is binnen, ook 

sokken!!!sokken!!!sokken!!!
Spaar onze advertenties, 
bij 10 verschillende: 10% 

korting bij uw aankoop. Niet 
op afgeprijsde artikelen

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

HEUVELPLEIN 93, BEEK & DONK | 06-514 452 67
 WWW.BOEDELTOTAAL.NL  
INFO@BOEDELTOTAAL.NL 

Om onze samenleving toekomstbestendig te 

maken, trekken we daarom eenmalig een 

bedrag van €1.000.000,- uit als ‘aanjaaggeld’bedrag van €1.000.000,- uit als ‘aanjaaggeld’bedrag van €1.000.000,- uit als ‘aanjaaggeld’

Om onze samenleving toekomstbestendig te 

maken, trekken we daarom eenmalig een 
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Filmcyclus met thema in Laarbeek 
Laarbeek - De werkgroep Oude-
reneducatie, de vier gezamenlijke 
Seniorenverenigingen van Laar-
beek en ViERBINDEN houden ook 
dit jaar weer een filmcyclus met als 
thema ‘Weer in het reine komen’. 

‘Weer in het reine komen’, ….. met 
jezelf, ….. met de ander(en), ….. 
én, zo u daar belang en geloof aan 
hecht, met God of als u liever wilt 
met de hogere/diepere dimensies 
van het bestaan. Deze drie lagen 
van ‘weer in het reine komen’ han-
gen samen en lopen door elkaar 
heen. Dat ziet men ook in de films 
van deze reeks terug. Weer in het 
reine komen is van groot belang, 
willen mensen niet vast komen te 
zitten en opgesloten blijven in het 
kwaad en onheil dat hen is aange-
daan of overkomen; willen ze niet 
verzanden in zelfbeklag en zelf-
medelijden en verstikken in wraak, 
wroeging, wrok, in schaamte et ce-
tera; willen ze hun leven weer een 
wending ten goede kunnen geven. 
Maar ‘weer in het reine komen’ is 
niet gemakkelijk. Het vergt vaak 

een lang en zwaar proces van wor-
steling en strijd, zowel aan de kant 
van de slachtoffers als aan de kant 
van de daders. Het vraagt veel zelf-
overwinning en moet (minimaal) 
van twee kanten komen.

De cyclus bestaat uit een 4-tal 
films:
Film 1  
Jagten op dinsdag 3 november 
Film 2  
Troubled water op dinsdag 1 december 
Film 3  
Vliegeraar op dinsdag 5 januari 2016
Film 4  
The Straight Story op dinsdag 19 januari 

De filmmiddagen starten steeds om 
13.30 uur en vinden steeds plaats in 
de filmzaal van het Dorpshuis in Lie-
shout. Met een korte inleiding door 
Philip Verdult, tot aan zijn pensioen 
als filosoof werkzaam aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen. Daarna 
wordt de film vertoond. Na de film 
is er een korte pauze, gevolgd door 
een interactieve nabespreking o.l.v. 
Philip Verdult. U mag zelf weten of 

u daarbij aanwezig wilt zijn; wel is dit 
zeer aan te bevelen. De middag, in-
clusief nabespreking, duurt tot onge-
veer 17.00 uur, alleen inleiding, film, 
koffie/thee tot ongeveer 16.15 uur.

Door een gezamenlijke inspanning 
kunnen senioren bovengenoemde 
serie voor €25,00 bijwonen. Ook is 
het mogelijk om één film voor €7,00 
bij te wonen.

Leden van de seniorenverenigingen 
hebben met de verspreiding van 
ONS een aanmeldformulier ontvan-
gen, andere belangstellenden kun-
nen deze opvragen bij het secreta-
riaat van Vierbinden (0492-328803 
of mail hbouwmans@vierbinden.nl).
Voor een uitgebreidere omschrijving 
van de films verwijzen zij naar de 
website van ViERBINDEN, 
www.vierbinden.nl. Op deze site 
kunt u ook het inschrijfformulier vin-
den.    

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

In Memoriam Tiny van der Linden
Op zaterdag 3 oktober is op 64-jarige 
leeftijd Tiny van der Linden uit Mariahout 
overleden. Tiny was een van de 
medeoprichters van de Grottendorfer 
Blaaskapel. In het jaar dat hij Prins Carnaval 
van de Heikneuters was, werd een live 
kapel, bestaande uit Mariahoutenaren, 
wel erg gemist. Dat was het moment om 
te komen tot de oprichting van een eigen 
blaaskapel in het Heidurp. Dit is al weer 
bijna 25 jaar geleden. 

Tiny zat vanaf het begin in het bestuur van 
de blaaskapel. Al gauw besloot hij om niet 
alleen bestuurlijk, maar ook muzikaal de 
maat aan te geven. Jarenlang bespeelde 
hij de drums. Als penningmeester hield 
Tiny zorgvuldig de financiën in de gaten, 
hetgeen zeer gewaardeerd werd. De 
jaarverslagen waren altijd tot in de puntjes 
verzorgd.

Zijn grote passie lag bij de muziek in 
het algemeen. Graag optimaliseerde hij 
het geluid van de blaaskapel. Daarom 
regelde Tiny altijd de versterking van de 
verschillende groepen instrumenten en dat 
deed hij met een doordacht plan. Alles was 
goed op elkaar afgestemd. En als er dan 
weer optredens waren verzorgd voor de 
kletsavonden, Kans Plus, Koninginnedag, 
Nationale Ziekendag, Franciscushof, de 
gildemis bij de Sint Servatius Kapel en 
andere evenementen, dan konden alle 
betrokkenen, mede dankzij Tiny’s inzet, 
voldaan terugkijken op het optreden. De 

Grottendorfer Blaaskapel is dankbaar voor 
de bijzondere tijd samen met Tiny. 

Heel mooi was het, toen Tiny op vrijdag 18 
september jl. uit handen van burgermeester 
F. Ronnes de vrijwilligerspenning van de 
gemeente Laarbeek in ontvangst mocht 
nemen. Een eerbetoon aan een bestuurslid 
dat zich bijna 25 jaar voor zijn grote hobby, 
de muziek, heeft ingezet. De leden van de 
Grottendorfer Blaaskapel wensen Nettie, 
haar kinderen en hun gezinnen veel kracht 
toe. En moge Tiny, onder de klanken van 
zijn eigen kapel, zijn laatste reis maken 
tijdens de afscheidsdienst op donderdag in 
het Buurthuis van Mariahout. 

Grottendorfer Blaaskapel Mariahout 

Vrijdag 9 oktober

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 10 oktober

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Driek en Jaan van den 
Heuvel-Vogels en Marinus van den Heuvel, André 
Leenders (mged), Jan en Ida van den Gevel-Slits, Jans 
Schevers-Schepers (mged), Noud van Kleef, Theo 
Vermeulen (mged).

Zondag 11 oktober

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
Martens en Jan, Overleden ouders Verbakel–van 
Lieshout, Tonia van de Pas– Janssens (verj), Adriaan 
Loomans (verj), Bep Roxs en Nel Verhoeven, Frida van 
Gennip (jrgt en verj), Jan Schepers (verj), Pierre Stals 
(verj), Tot welzijn van de parochie.        

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering Gezinsviering
Intenties in deze viering voor: Toon van Osch (mged), 
Laurens Spoorendonk (mged), Wim Verduin en 
Miet Swinkels (fund), Overleden ouders Martinus 
en Theodora van de Akker-Brouwers, Johan en 
Clasina Vermeltfoort-Bekx, Jan van de Kam, Mia van 
Berlo-Slaats.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Sjaak en Ciska van 
Leuken-Spaan, Frans en Nolda Verhagen, Liza en 
Anna Raaijmakers, Mien Rooijakkers, Hendrik Coolen.

12.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Doop Jur van Erp

Maandag 12 oktober
 
17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 13 oktober

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 14 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 15 oktober 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Noodgevallen
In noodgeval bij ziekenzalving of 
uitvaart pastoor J.  Verbraeken 
0492-461216

Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
0492 - 461216
info@eustachiusparochie.nl
www.eustachiusparochie.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 1, Lieshout 
0499 - 421404
lieshout@eustachiusparochie.nl 
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
aarle-rixtel@eustachiusparochie.nl
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u 

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 
0492-461324
www.missieklooster.nl

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
9-15 oktober 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Wat moet ik doen, 
om het Rijk Gods 
binnen te gaan?

 

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Frits & Lieke Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Repair Café Laarbeek
Laarbeek - De Dorpsraad van 
Lieshout houdt op woensdag 21 
oktober wederom het maandelijks 
Repair Café. In het Dorpshuis Lies-
hout, draait het dan allemaal om re-
pareren en ontmoeten. Tussen 13.30 
en 16.00 uur staan diverse vaklieden 
voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. 
Gereedschap en materialen zijn aan-
wezig.  Mensen die het Repair Café 
bezoeken, nemen van thuis kapotte 

spullen mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, 
servies… Alles wat niet meer werkt 
is welkom en maakt kans op een ge-
slaagde reparatie. De vaklui in het 
Repair Café weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. 
In Nederland gooien we ontzettend 
veel weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. 
Met het Repair Café wil de Dorps-
raad daar verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwo-
ners van Laarbeek en omgeving. 
Het dient ook om bewoners op een 
andere manier met elkaar in con-
tact te brengen. En te ontdekken 
dat er heel veel kennis en prak-
tische vaardigheden in de buurt 
aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten 
in de buurt. Maar bovenal willen 
ze met het Repair Café laten zien 
dat repareren leuk is, en vaak heel 
makkelijk. Kom naar het gezellige 
Repair Café.
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Gesneden Andijvie

1+1 gratis
Sinaasappels    2 kilo 2.49
Muskaat Druiven     per kilo 1.99

Spruiten      500  gram            0.79
Nieuwe Oogst
Mandarijnen    per kilo  1.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag Kant en Klaar Maaltijden 

Ambachtelijk Bereid 

NIEUW NIEUW NIEUW

Het vormen van actiegroepen
De nota richt zich op vijf gebieden: win-
kelconcentratiegebieden (winkelcentra), 
woonwijken/centrumgebieden, perifere 
(verspreide) locaties, het buitengebied 
en Laarbeek in de regio. Voor elk gebied 
zijn – naar aanleiding van de verkregen 
resultaten - een toekomstvisie en actie-
punten opgesteld (zie kader). 

Deze vijf gebieden werden tijdens de 
retailavond op vijf verschillende posters 
gepresenteerd in de zaal. Bezoekers van 
de retailavond konden een rondje ma-
ken langs alle posters en zich laten in-
formeren over elk van de vijf genoemde 
gebieden door een medewerker van de 
gemeente. 

Op basis van betrokkenheid of interes-
se kozen mensen voor een van de vijf 
thema’s om bijbehorende actiepunten 
verder uit te werken. “Mensen die zich 
alsnog willen aansluiten om mee te den-
ken over de uitwerking van een van deze 
gebieden, kunnen te allen tijde contact 

opnemen met mevrouw Gerda Hendriks 
van de gemeente Laarbeek”, verklaart 
een woordvoerder van de gemeente.

Afsluiting
De avond werd afgesloten door Paul 

Sneijers van het ZLTO met een inspire-
rend verhaal over samenwerken aan de 
hand van het project ‘Boer, bier, wa-
ter’. In dit unieke project werken loka-
le boeren samen met gemeente, ZLTO, 
Bavaria, Waterschap Aa & Maas en de 
lokale Rabobank om de bodem en het 

water waar zij mee werken gezond te 
houden. Het is de bedoeling dat de vijf 
werkgroepen zich zelfstandig gaan be-
zighouden met een vervolg op de ge-
noemde actiepunten. 

Vervolg voorpagina

“Hoe houden we Laarbeek aantrekkelijk voor consumenten?”

Winkelcentra: transitie winkelgebieden 
“Het Piet van Thielplein in Beek en Donk en de Heuvel in Lieshout zijn omgevormd naar compacte, efficiënte winkelcentra met 
ook een ruim aanbod van niet-dagelijkse boodschappen. Het Heuvelplein in Beek en Donk is een sfeervolle, dynamische en 
gezellige ontmoetingsplek, waar mensen graag verblijven. In het centrum van Aarle-Rixtel en Mariahout zijn multifunctionele 
winkelmarkten te vinden met lokale producten en diensten.”

Woonwijken/centrumgebieden: levendige en multifunctionele wijken in Laarbeek
“In Laarbeek zijn er verschillende inlooppanden voor thuiswerkende, zelfstandige ondernemers om andere ondernemers te 
ontmoeten, te klankborden of samen te werken.”

Perifere locaties: nieuw doelgericht winkelgebied
“Laarbeek heeft krachtige winkelgebieden rondom automotive aan de Bosscheweg in Beek en Donk, wonen en woninginrich-
ting op Beekerheide in Beek en Donk en ‘in en om huis’ aan de Wilhelminastraat in Mariahout.”

Buitengebied: verbinden dorp, stad en buitengebied
“Laarbeek toont graag haar bonte palet aan bijzondere bedrijven in het buitengebied aan inwoners en bezoekers van de 
Peelregio. Boerderijwinkels hebben een verkooppunt in de multifunctionele winkelmarkten in Aarle-Rixtel en Mariahout en 
op de weekmarkt in het centrum van Helmond. Initiatieven in vrijkomende agrarische bebouwing worden regelluw vergund.”

Laarbeek in de regio: het unieke van Laarbeek promoten en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)
“De kernkwaliteiten van Laarbeek zijn geborgd, zodat de exclusieve, ambachtelijke en kleinschalige vorm van bedrijvigheid 
uniek is en blijft in de regio. Er zijn lokale partnerschappen ontstaan die steeds verdergaande uitdagingen aangaan op het ge-
bied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Laarbeek is als ‘Waterpoort van de Peel’ een groenblauwe oase in regio 
De Peel, waar inwoners en bezoekers een warm welkom vinden.”

Opening nieuw bokbierseizoen met heerlijke gerechten 
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout - Het eerste vat bokbier is 
afgelopen maandag aangeslagen bij 
het Bavaria Brouwerij Café in Lies-
hout. Deze traditie vindt iedere eerste 
maandag van oktober plaats. Nieuw dit 
jaar was de tour langs drie lokale ho-
reca-ondernemers, die voor de aanwe-
zigen heerlijke gerechten op het menu 
hadden staan, waarin - hoe kan het ook 
anders - bokbier was verwerkt. 

Serieus
Buiten het brouwerijcafé staat op een 
speciaal houten karretje het eerste vat 
Bavaria Bokbier te wachten op ‘de man 
met de hamer’. Hoewel velen uit het 
gezelschap misschien deze avond wel 
met de man zullen kennismaken is dit 
laatste letterlijk bedoeld, want Noud 
Swinkels, senior accountmanager hore-
ca van Bavaria brouwerijen, zal vandaag 
het eerste vat aanslaan. Gebruikelijk is 
het dat er ook vanuit de geestelijkheid 

aandacht is voor deze traditie. In zijn 
toespraak herinnert pater Arie Wester 
in zijn Franciscaanse habijt aan het feit, 
dat het gebruikelijk is het bier te zege-
nen. Met een gebed en een lofprijzing 
aan de functie van het voedsel en de 
drank weet pater Wester de toehoor-
ders even stil te laten staan bij zichzelf. 
De serieuze woorden worden af en toe 
gelardeerd met goed gevonden opmer-
kingen, die de toehoorders belonen met 
een gedempt gegrinnik. Het gilde Sint 
Servatius zet met een groot gezelschap 
luister bij op deze dag. Liefst vier ven-
deliers brengen met een vlagceremonie 
hulde aan het nieuwe bokbier. Ook aan 
de muziek is gedacht, want de ‘Biks 
Bent’ uit Beek en Donk luistert deze 
avond op. 

Gerechten
Als Noud Swinkels het nieuwe vat aan-
slaat, komen de grote pullen voor de dag 
om gevuld te worden doorgegeven aan 
de genodigden. Naast de vele telgen uit 
de Swinkels familie is er een aantal ge-

nodigden aanwezig om op deze avond 
invulling te geven aan een nieuw initia-
tief van drie lokale horecaondernemers. 
Achtereenvolgens Anja en Marjan Cor-
sten van Bavaria Brouwerij Café, Christa 
en Geert Michels van de Brabantse kluis 
en Jelle de Jongh van Grand Café Stout, 
ontvangen deze grote groep in hun ho-
recagelegenheid. Bij bokbier hoort wat 
te eten en daarom wordt bij elke stop 
een passend klein gerechtje geserveerd, 
waarin bokbier is verwerkt. Zo vermeldt 
de menukaart een parelhoengerechtje 
met zuurkool en een jus van bokbier, 
een streetfoodgerechtje bestaande uit 
hertenstoof geserveerd op krenten-
brood en een broodje pulled pork met 
een laksausje van bokbier.

Onberispelijk
“Het bokbier is een typisch bier voor de 
herfst”, vertelt Noud Swinkels, “het is 
een iets steviger bier dan gewoon pils 
en bestemd voor een groter publiek dan 
het oude Hooghe Bockbier van Bava-
ria.” Met dit nieuwe bokbier wil Bava-

ria samen met de lokale horeca laten 
zien, dat er behalve bokbier als drank, 
legio toepassingen in gerechten zijn. De 
avond is zeer geslaagd en op elke stop-
plaats wordt de bezoeker ontvangen 
met een glas bokbier en geniet iedereen 

van de hapjes en de muziek. Misschien 
verloopt de avond wel zo onberispelijk 
en gezellig ten gevolge van de wens 
van pater Arie Wester in navolging van 
Franciscus: ‘Pax et Bonum’, vrede en 
alle goeds.

We kopen steeds meer via internetWe kopen steeds meer via internetWe kopen steeds meer via internet
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Willkommen in
AARLE-RIXTEL

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen 

Aarle-Rixtel - In dirndl-jurkje fietst de redac-
teur van De MooiLaarbeekKrant richting Aarle-
Rixtel. Via de ‘rode loper’ wordt de feesttent 
betreden. Lange tafels, grote pullen bier en tra-
ditionele kleding: je waant je in Zuid-Duitsland. 
‘Jetzt geht’s los!’

Saamhorigheid
In de feesttent klinken vrolijke klanken. ‘Die 
Partyhosen’ staan lekker te spelen. De dertien-
jarige accordeonist Jasper Wiegens springt mee 
het podium op. Virtuoos danst hij met zijn vin-
gers over de toetsen van de accordeon. Samen 
met drummer Wesley van Os (11) treedt hij later 
op als ‘Die Jungen Tiroler Teufel’. Gerry Hagelaar 
staat ervan te genieten. “Wat een talent, hè. Ze 
halen de kou uit de zaal.” Gerry zit dit jaar voor 
het eerst niet in de organisatie maar steekt, net 
als de andere 70 vrijwilligers, de handen mee uit 
de mouwen. “De saamhorigheid is geweldig”, 

zegt hij trots. “Een gezellig feest voor jong en 
oud.” Voorzitter Henrie van Vijfeijken heeft 
een decorstuk vast. Op het podium vindt een 
changement plaats. De voorzitter weet van aan-
pakken. “Gisteren konden ze me wel wegdra-
gen”, lacht Henrie die een pul bier aan zijn neus 
voorbij laat gaan. Enthousiast vertelt hij over 
de sponsoren en de goede samenwerking. “Ze 
denken echt met ons mee en komen met bruik-
bare adviezen”, vertelt hij. 

Rondje Oktoberfest
Vier jaar geleden werd het eerste Oktoberfest 
georganiseerd. Niels Dirven was muzikant bij 
de ‘Klokkendorpers’. Zij traden op tijdens het 
blaaskapellenfestival. “Dit festival had een  
nieuwe impuls nodig”, vertelt Niels. “We be-
sloten het over een andere boeg te gooien en 

Een gezellig feest voor jong en oud
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een Oktoberfest te organiseren.” Deze keuze 
werd een succes. Op vrijdag en zaterdag bezoe-
ken meer dan 1600 mensen de feesttent aan de 
Heuvel. “De zaterdag was binnen de kortste ke-
ren uitverkocht”, vertelt Niels trots terwijl hij het 
terrein laat zien. Van de ‘rode loper’ met beveili-
ging tot de bar waar onder andere grote glazen 
pullen bier van een halve liter gevuld worden. 
Een kraam met Duitse delicatessen ontbreekt 
ook niet. Bockworsten in overvloed. 

Buiten de tent is gelegenheid tot roken en zorgen 
Bep en Snep voor een schone WC. Opvallend is 
de grote parachute die het buitenterrein heel in-
tiem maakt. “Zomaar een ideetje”, vertelt Niels. 
“We proberen ieder jaar iets nieuws te beden-
ken.” Trots toont hij de après-skihut die alleen 
op de zaterdag open is. Intussen heeft  Mayke 

van Luytelaar zich bij de rondleiding aangeslo-
ten. “Afgelopen 20 maart ben ik met René ge-
trouwd”, lacht ze. “Een jaar geleden heb ik hem 
hier ontmoet.” In de feesttent staan mensen in-
tussen te dansen op de banken. Misschien schiet 
Cupido vanavond ook hier en daar een pijltje? 
Het blijft nog lang gezellig in Aarle-Rixtel.

Feest jij volgend jaar ook mee in Aarle-Rixtel? 
Zet dan 7 en 8 oktober 2016 alvast in je agenda! 
Meer informatie: 
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl.

Een gezellig feest voor jong en oud



Donderdag 8 oktober 20158 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
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@huisartsenpraktijkcoe-
nen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
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
Bosscheweg 20D, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
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

Wit-gele Kruis
Uitleen en verkoop van hulpmiddelen
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout 
T 0499-423169 
Elke werkdag open
van 10.00 tot 11.00 uur
 
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 

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl

OOGCONTACT

Wie is het nieuwe bestuurslid van Kwizut?

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 
12.00 uur naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl
onder vermelding van “Oogcontact”. 
Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.
Maak kans op 10 consumptie-
bonnen voor de feestavond van 
Kwizut

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:
Winnaar:

Hans Segers
Mark Stoop

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

€15,00waardebonvoor de winnaar

SudokuVery hard

5 4 1 6

1 9 3

2 6 4

6 7 2

2 6

1 8 3

5 4 2

4 2 7

8 7 9 5

Puzzle #296705

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Heerlijke Italiaanse stamppot 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de weekRecept van de week

• 800 gr kruimige 
aardappels

• 1 courgette 
• 1 potje gedroogde 

tomaatjes (op olie)
• 125 ml crème fraiche 
• 1 blokje groentebouillon 
• 250 gr spekblokjes of 

reepjes
• 50 gr walnoten 
• 1 teen knoflook
• Olijfolie
• Zwarte peper
• Boter
• Basilicum

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Woordzoeker

ATELIER
BLOKKEN
BLONDJE
BROEKEN
CELSIUS
CENTRUM
GEZICHT

GRIFFEL
HARTJES
HIERMEE
JEUGDIG
KREKELS
KRIJGEN
LAAGJES

LEEUWEN
NETWERK
NUMMERS
OPLATEN
ORIGAMI
PEDALEN
PROFIEL

REKENEN
ROTZOOI
SCHEIDS
SYSTEEM
WATEREN
WORTELS
ZITHOEK

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ATELIER BLOKKEN BLONDJE
BROEKEN CELSIUS CENTRUM
GEZICHT GRIFFEL HARTJES
HIERMEE JEUGDIG KREKELS
KRIJGEN LAAGJES LEEUWEN
NETWERK NUMMERS OPLATEN
ORIGAMI PEDALEN PROFIEL
REKENEN ROTZOOI SCHEIDS
SYSTEEM WATEREN WORTELS
ZITHOEK

...de razende reporter

illustratie / Daan van den Nieuwenhof    concept / Lennie Segboer    tekst / Joey van der Leemputten
  

Wil jij jouw tekentalent hier laten zien en tijdelijk dé Razende Roeland maken? Mail dan naar atelier@hsegboer.nl

Opening Bokbierseizoen

Schil de aardappels en halveer ze. Breng een pan 
water aan de kook en los het blokje groentebouillon 
hier in op. Voeg de aardappelen toe en kook ze in 
ongeveer 15 min gaar. Bak ondertussen de spekjes in 
een pan totdat ze krokant worden, schep ze daarna 
uit de pan. Snijd de courgette in kleine blokjes. Hak 
de knoflook en fruit aan in een beetje olijfolie en 
voeg de blokjes courgette toe. Laat de tomaatjes 
uitlekken en snijd ook deze in stukjes. Voeg deze toe 
aan de courgette en bak een paar minuten mee. Giet 
de aardappelen af en stamp ze fijn. Schep een klontje 
boter en de crème fraiche er doorheen. Voeg dan de 
spekjes, courgette-tomaat mengsel en de walnoten 
toe. Breng de stamppot op smaak met wat peper. 
Snijd wat blaadjes basilicum in stukjes en meng 
deze door de stamppot. Verwarm de stamppot nog 
een minuutje door en garneer met wat basilicum of 
peterselie. Smakelijk eten! 

Kaas is rijk aan vitamine A, vitamine B12 en 
mineralen als calcium, fosfor, magnesium en zink. 
Het is bovendien een bron van vitamine B2 en 
selenium. Kaas bevat tevens eiwitten. Er zitten 
geen koolhydraten in kaas. Kaas bevat wel vetten: 
het vetgehalte staat gegeven per hoeveelheid 
droge stof. De droge stof is de hoeveelheid kaas 
zonder water. Door verschillen in het gehalte 
aan water varieert het vetgehalte ook bij gelijke 
vetaanduiding. In oude kaas zit minder vocht. 

Daarom heeft het meer droge stof en dus meer 
vet dan jonge kaas. Kortom: oude 48+ kaas is 
vetter dan jonge 48+ kaas. Deze week hebben 
wij bij ‘t Verswarenhuys een kaastas met veel 
voordeel. Daarin vindt u o.a. jonge of jong 
belegen kaas, samen met andere kaaslekkernijen 
van onze kaasafdeling! Kom uw tas maar gauw 
vullen! 
‘t Verswarenhuys, 
Eten van vandaag!

MOOI GEZOND Kaas is gezond!

Do
nn

y 
va

n 
de

n 
W

ild
en

be
rg

 –
 A

cr
ea

lis
tic

s

‘Oktober-Vest’
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Simon van der Avoird
’t Otterke Beek en Donk
Groep 8

Elisa Galajeva
De Brukelum Aarle-Rixtel
Groep 8

Rosalie Ernstsen
De Driehoek Aarle-Rixtel
Groep 8

Kyell de Haas
De Brukelum Aarle-Rixtel
Groep 7

Roman Griffi oen 
De Driehoek Aarle-Rixtel
Groep 7

Piet van Bragt
De Raagten Beek en Donk
Groep 8

Ruben van der Linden
De Raagten Beek en Donk
Groep 7

Tristan Sewalt
De Muldershof Beek en Donk
Groep 7

Tamare Christiaens
De Sprankel Lieshout
Groep 8

Tara van der Aa
De Sprankel Lieshout
Groep7 

Amber Duijmelinck
De Heindert Aarle-Rixtel
Groep 7

Rosalie Breukers 
Mariabasisschool Lieshout
Groep 7

Saleban Mahamed
Het Klokhuis Beek en Donk
Groep 7

Luuk van der Ligt
De Heindert Aarle-Rixtel
Groep 8

Maartje Hageman
’t Otterke Beek en Donk
Groep 7

Thomas van Velthooven 
Bernadettebasisschool Mariahout
Groep 7 

Amber van Aerle
Het Klokhuis Beek en Donk
Groep 8

Marlou van den Heuvel 
Bernadettebasisschool Mariahout
Groep 8

Ivo Jaberg 
Mariabasisschool Lieshout
Groep 8

Noa Otten 
De Muldershof Beek en Donk
Groep 8

De nieuwe jeugdgemeenteraad van Laarbeek! 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Laarbeek – De nieuwe jeugdgemeenteraad is woensdagmiddag in het Laarbeekse gemeentehuis geïnstalleerd. De jeugdgemeenteraad bestaat uit leerlingen uit groep 8, die voor het 
tweede jaar in de raad zitten, aangevuld met leerlingen uit groep 7, die voor het eerst in de raad komen. Na twee jaar dienen de kinderen de jeugdgemeenteraad weer te verlaten. 



Donderdag 8 oktober 201510 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Boonacker brood
dubbeldonker-, maïs-, korrel-, 

wit-, tarwe- of granenbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden

Jupiler bier*
krat 24 fl esjes à 25 cl.

14.19

Robijn 
alle soorten

Robinsons fruitshoot
alle soorten

First Choice cola
4 fl essen à 1500 ml.

4-pack à 6000 ml.

4.88

Plenty basic keukenpapier
pak 8 rollen

5.99
OP=OP

Pampers luiers
new baby, active fi t 

of easy up pants
3 pakken à 23-45 stuks

29.67-29.97

(maximaal 3 stuks per klant)

Kipfi let
kilo

6.99

1+1
GRATIS

Daily Fresh panklare 
groente of sla speciaal

fi jne boerenkool (500 gram), waspeen (500 gram), 
andijvie (400 gram) Chinese wokgroenten (400 gram) 

of sla speciaal (125 gram)

3 zakken naar keuze

4.47-5.97
3 zakken naar keuze

3.00
3 zakken

4.99

3.49
liter 0.58

4 fl essen

2e ARTIKEL
HALVE
PRIJS

Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting.
Prijsvoorbeeld: 2 pakken Robinsons 
fruitshoot aardbei & framboos 
à 4 fl esjes à 200 ml. 

van 2.90 voor 2.17

3.99

19.99
3 pakken

9.49
liter 1.58

2+1
GRATISBij aankoop van 3 artikelen 33.3% korting.

Prijsvoorbeeld: 3 fl acons Robijn creations 
wasverzachter tiarebloem à 750 ml. 

van 11.01 voor 7.34

Bij aankoop van 2 broden 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 Boonacker witte broden van 4.10 voor 2.05

Mama
Cucina

MamaCucina

met 2 gratis zegels

MamaCucina

met 1 gratis zegel

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl
MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7

5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

W 41 - Aanbiedingen gelden van maandag 5 t/m zaterdag 10 oktober 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.
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Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Een werkgever is verplicht om 
arbeidsongevallen direct te melden bij de 
Inspectie SZW als deze hebben geleid tot:
• ziekenhuisopname (geen poliklinische 

behandeling);
• blijvend letsel, zoals blindheid, 

amputatie of chronische klachten;
• overlijden.
Deze meldingsplicht geldt niet alleen 
voor eigen werknemers, maar ook 
voor personen die onder gezag bij 
de werkgever werkzaam zijn, zoals 
uitzendkrachten.

De melding kan telefonisch gedaan 
of online op de site van de Inspectie 
SZW. Als het slachtoffer overleden is 
of in levensgevaar verkeerd moet dit 
onmiddellijk telefonisch worden gemeld. 
De Inspectie SZW (tel. 0800-5151) is 
hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per 
week telefonisch bereikbaar. Indien 
een werkgever een arbeidsongeval 
niet meldt, kan de Inspectie SZW een 
boete opleggen die kan oplopen tot wel 
€ 50.000!

De werkgever moet tevens een registratie 
bijhouden van alle gemelde ongevallen 
en van ongevallen die hebben geleid 
tot meer dan 3 dagen ziekteverzuim. 
In de registratie staat de aard en datum 
van het ongeval. Deze informatie stelt 
de werkgever beschikbaar aan de 
werknemers.
Laat u over dit onderwerp goed 
informeren. Wij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of per 
e-mail: info@ja-laarbeek.nl.
Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl

Meldingsplicht arbeidsongevallen

Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Dit jaar worden de Laar-
beekse Complimenten Vrijwilligers-
werk voor de elfde keer uitgereikt. De 
gemeente Laarbeek spreekt door het 
uitdelen van deze bijzondere compli-
menten samen met ViERBINDEN hun 
waardering uit naar alle vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties die actief 
zijn binnen de gemeente.

Net even anders
In tegenstelling tot voorgaande jaren, 
kunnen behalve organisaties dit jaar 
ook individuele inwoners genomi-
neerd worden. Dus als u iemand in 
uw omgeving kent waarvan u vindt 
dat hij of zij een ongelooflijk 

compliment verdient als vrijwilliger, 
kunt u die persoon nomineren. Hoe 
de nominatie precies in zijn werk 
gaat, leest u hieronder.

De datum waarop de Laarbeekse 
Complimenten worden uitgereikt, is 
in tegenstelling tot voorgaande jaren 
verschoven naar later in het jaar en 
niet zonder reden. Dit jaar vindt de 
uitreiking namelijk plaats op de Inter-
nationale Dag van het Vrijwilligers-
werk op maandag 7 december. De 
uitreiking vindt plaats in het Buurthuis 
in Mariahout.

Tot slot is ook de wijze van beoordelen 
door de jury anders dan voorgaande 
jaren. Dit jaar is namelijk de motiva-

tie van de nominatie doorslaggevend 
en niet het aantal nominaties. De jury 
bestaat uit maatschappelijk betrokken 
ondernemers onder voorzitterschap 
van burgemeester Frans Ronnes.

Hoe kunt u nomineren?
Vanaf 15 oktober kunt u individuele 
inwoners of organisaties nomineren. 
Dit kan op de volgende manieren:

• Via een invulstrook in De Mooi  
 LaarbeekKrant van 15 oktober;
• Via de enquête van het inwoner  
 spanel TipMooiLaarbeek, online   
 op 15 oktober;
• Via OmroepKontakt.

Nomineren? Doen!
U kunt nomineren van 15 tot en met 
27 oktober. Daarna gaat de jury aan 
de slag om de motivaties te beoorde-
len. De officiële uitreiking vindt, zoals 
gezegd, plaats op 7 december. 

Voor specifieke vragen over de Laar-
beekse Complimenten kunt u terecht 
bij Suzan de Koning van 
ViERBINDEN, tel. 0492-328807 of 

via sdkoning@vierbinden.nl. 
Op de websites van de gemeente 
Laarbeek en ViERBINDEN vindt u alle 
informatie over dit aanstaande 
evenement. Kijk hiervoor op 
www.laarbeek.nl of 
www.vierbinden.nl.

Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk 2015, maar dan net even anders!

Redacteur: Thea Wich

Beek en Donk - Het zal je maar ge-
beuren dat je uitgenodigd wordt om 
naar Hilversum te komen om daar 
een workshop te krijgen van enke-
le muzikanten van het Metropole 
Orkest. Die eer valt de Laarbeekse 
BBC-Jazz te beurt. Zondag 11 ok-
tober gaat dit muziekgezelschap uit 
Beek en Donk en omgeving met de 
bus naar de studio in Hilversum om, 
na een grondige repetitie, een demo 
op te nemen met drie nummers on-
der leiding van Marc Scholten. Hij is 
de leadsaxofonist van het Metropole 
Orkest.

Metropole Orkest 
Het in 1945 opgerichte Metropole 
Orkest is het grootste professione-
le pop- en jazzorkest ter wereld. Dit 
veelzijdige orkest speelt geen klas-
sieke muziek, maar wel jazz, pop, 
chansons, cabaret, musicals, filmmu-
ziek en wereldmuziek. Ook heeft het 
Metropole Orkest veel bekende acts 
begeleid zoals Within Temptation, 
Alain Clark, Elvis Costello en Trijntje 
Oosterhuis. 

Workshop BBC-Jazz
Tot 2012 werd het orkest gefinancierd 
uit het omroepbudget. Inmiddels is 
het Metropole Orkest zelfstandig en 
zorgt voor een groot deel zelf voor 
haar inkomsten. Zo zijn de muzikan-
ten graag geziene gasten in andere 
orkesten en verzorgen zij workshops. 
Voor de workshop van 11 oktober is 
de BBC-jazz uitgenodigd. De dirigent 
van het 22 leden tellend Laarbeeks 
jazz gezelschap, Pierre Heesakkers, 
is blij en vereerd met de uitnodiging: 

“In het Metropole Orkest zitten de 
beste spelers van Nederland. Als je 
daar een workshop van krijgt is dat 
een grote eer. Voor de BBC-Jazz is het 
ook een leerproces. De meeste van 
onze leden hebben nog nooit in een 
studio gestaan.” Ook tenorsaxofo-
nist en communicatieman van BCC-
Jazz Leo Donkers is verheugd: “Wij 
vinden het een keileuke uitdaging dat 
zoiets mogelijk wordt gemaakt door 
het Metropole orkest. Wij kijken erg 
uit naar de samenwerking.” 

Jazzmuziek
In 1991 is BBC-Jazz opgericht door 
een aantal muzikanten met een voor-
liefde voor jazz. De laatste jaren is 
het gezelschap de weg ingeslagen 
van jazzmuziek op zijn breedst. Rock, 
Swing en Blues nummers worden af-
gewisseld met Latin en Funk. Het re-

pertoire bevat zowel moderne blues 
thema’s als klassieke swingstukken. 
De dirigent: “We kiezen hierbij num-
mers die goed in het gehoor liggen 
bij het publiek.” Iedere donderdag-
avond wordt er gerepeteerd. Leo 
Donkers: “Ter voorbereiding op de 
workshop extra intensief.”

Nummers opnemen
BBC-Jazz gaat op zondag 11 oktober 
naar de studio in Hilversum en zal na 
een grondige repetitie enkele num-
mers gaan opnemen onder leiding 
van Marc Scholten, de leadsaxofonist 
van het Metropole Orkest. “De work-
shop begint met het inspelen van een 
nummer”, licht Pierre Heesakkers 
toe: “Marc Scholten luistert dan hoe 
BBC-Jazz klinkt en neemt de repeti-
tie over. Als een nummer goed klinkt, 
wordt het opgenomen. Ik denk dat 

we drie nummers gaan opnemen 
waaronder een speciaal arrangement 
van The Pink Panther. We hebben er 
gruwelijk veel zin in.”

BBC-Jazz leert van Metropole Orkest in Hilversum

De leden van BBC-Jazz zijn zondag welkom in Hilversum bij het Metropole Orkest 

JOTA/JOTI 2015 bij Scouting Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - In 1989 kwam de film 
‘Back to the Future 2’ uit waarin er 
in de tijd gereisd werd naar het jaar 
2015. Speciaal voor deze gelegenheid 
is het thema van de JOTA/JOTI dit 
jaar ‘Back to the Future’ geworden. 
Op zaterdag 17 oktober gaat Scouting 
Aarle-Rixtel kijken en beleven wat er 
nu werkelijkheid is geworden van de 
film. 

Wat dacht je van: vliegende skate-
boards, vliegende auto’s, videobellen, 
hologrammen en virtual reality bril-
len? Scouting Aarle-Rixtel heeft daar-
om een activiteitendag georganiseerd 
waar jong en oud welkom is om mee 
te doen of te komen kijken.

De JOTA (Jamboree on the Air) en 
JOTI (Jamboree on the Internet) is een 
jaarlijks terugkerend evenement in het 
derde weekend van oktober. In dit 
weekend kruipen meer dan 500.000 
Scouts over de hele wereld achter oude 
en moderne communicatieapparatuur 
en proberen zij met elkaar in contact 
te komen via de ether of via internet.
 
Scouting Aarle-Rixtel probeert ieder 
jaar te kijken naar nieuwe ontwikkelin-
gen in de techniek om hier een leuke ac-
tiviteit van te maken te maken. Zo was 
er vorig jaar tijdens de JOTA/JOTI on-
der andere een interactieve vliegtuigsi-
mulator en een heel groot touchscreen. 

Ook dit jaar zijn er weer diverse nieuwe 
dingen, zowel technische hoogstandjes 
als echte Scoutingactiviteiten.
 
Scouting Aarle-Rixtel nodigt iedereen 
van jong tot oud uit op zaterdag 17 
oktober tussen 11.00 en 15.00 uur. Je 
kunt op elk moment binnen komen lo-
pen en actief meedoen met de diverse 
activiteiten. De koffie, thee en ranja 
staan klaar.
 
Kom een kijkje nemen op de blokhut 
van Scouting Aarle-Rixtel, te vinden 
aan Duivenakker 74 te Aarle-Rixtel 
(achter multifunctioneel centrum De 
Dreef).

UW JUWELIER

W.F. v.d. Kerkhof
Klokstraat 8  Aarle-Rixtel

DAG VOL VERRASSENDE ACTIVITEITEN

O.A. 20% KORTING
OP GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN

EN DIVERSE PRESENTJES

TipMooiLaarbeek is het 
inwonerspanel van Laarbeek met 
ruim 1300 respondenten.
Wilt u ook meedenken, dan kunt 
u zich vrijblijvend aanmelden via 
www.tipmooilaarbeek.nl
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Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 461687 | W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

CAMEMBERT 
PERE 
EUGENE
240 gram

DIPSTOKJES
zak a 250 gram

ROOMBRIE
vers van het mes
200 gram 

ROOMBRIE
vers van het mes

DIPSTOKJES
zak a 250 gram

ROOMBRIEROOMBRIE HEKSENKAAS 
lekker als dip 
en voor op brood
200 gram 

HEKSENKAAS 
en voor op brood

LEVER DE WAARDEBON IN EN ONTVANG 40% KORTING!

NORMAAL: € 16,50 NU: € 10,-  
VUL NU UW KAASTAS

VERS GEBRANDE 
PINDA’S
gezouten of 
ongezouten
200 gram

NOORD-HOLLANDSE 
KAAS 
Jong of 
Jong Belegen 
500 gram 

+ +

+ +

CAMEMBERT 

VERS GEBRANDE 

✁

VVV’s in De Peel realiseren 2e editie PeelSneukelen
Laarbeek – Het tweede wintersei-
zoen PeelSneukelen gaat op 1 no-
vember van start. Na het succes van 
het PeelPeuzelen in de zomermaan-
den de afgelopen jaren, hebben 
de samenwerkende VVV’s van de 
Peelregio opnieuw samenwerking 
gezocht voor een winterse variant 
van het PeelPeuzelen: het PeelSneu-
kelen. 

Met het PeelSneukelboekje kun je op 
stap in De Peel, waaronder ook Laar-
beek, en genieten van Peelse lekker-
nijen. Het boekje bevat 10 bonnen, 
de sneukeltjes die je gedurende het 
sneukelseizoen (1 nov t/m 31 mrt) 
kunt inleveren bij de deelnemende 
horecabedrijven in De Peel. In ruil 
daarvoor krijg je de gratis sneukel, 
alleen een drankje is hierbij verplicht. 

Zo kun je voordelig allerlei hapjes 
proeven op verschillende leuke loca-
ties. 

Groot en gevarieerd aanbod
Het PeelPeuzelen is al jaren een be-
grip in de regio, de winterse variant, 
het PeelSneukelen heeft ook die 
potentie. Het was voor dit nieuwe 
winterseizoen dan ook niet moei-
lijk om ondernemers te vinden die 
graag hun medewerking verlenen 
aan het PeelSneukelen. Deze editie 
zijn er maar liefst 40 deelnemende 
horecazaken in de gemeenten Asten, 
Deurne, Gemert/Bakel, Helmond, 
Laarbeek en Mierlo. Een groot en 
gevarieerd aanbod, waardoor het 
sneukelen voor de gebruikers nog 
aantrekkelijker wordt. Dit seizoen 
variëren de PeelSneukels van een 

heerlijke winterse salade en stam-
potjes tot soepen, zoals wildboullion 
en smakelijke zoete lekkernijen. Dus 
voor ieder wat wils.

PeelSneukelboekje verkrijgbaar bij 
de VVV ‘s
Het sneukelboekje staat niet op 
naam. Je kunt gemakkelijk met meer-
dere mensen (max.6)  op pad, met 
de auto, fiets of te voet, alles kan. Je 
bent niet gebonden aan een route of 
arrangement en je hoeft (meestal) 
niet te reserveren. Het PeelSneukel-
boekje is vanaf heden à €15,00 te 
koop bij de deelnemende VVV’s in 
Asten, Deurne, Gemert/Bakel, Hel-
mond, Laarbeek en Mierlo.

Kijk voor alle informatie op 
www.peelsneukelen.nl.

Vluchtelingen
Met een toenemend schaamtegevoel 
heb ik de afgelopen weken de debat-
ten en discussies gevolgd over de toela-
ting van ‘grote’ aantallen vluchtelingen 
uit Syrië. Vanuit het verleden staan we 
bekend als een van de meest toleran-
te landen van de wereld. Iedereen die 
in eigen land om wat voor reden dan 
ook voor zijn of haar leven vreesde was 
hier welkom. Nu klinken er andere ge-
luiden, afgelopen weekend in Almere, 
afschuwelijk. Ik ben van mening dat 
we vluchtelingen hier een veilige ha-
ven moeten bieden. Dat neemt niet 
weg dat er tegelijkertijd een oplossing 
voor het probleem in het thuisland ge-
zocht moet worden, de internationale 
gemeenschap heeft, mijns inziens, de 
verplichting om hier actief aan mee te 
werken.
Maar waarom heeft men hier zoveel 
problemen met de toestroom van asiel-

zoekers? Is het vanwege het geloof? 
Iedereen is hier vrij om te geloven of 
niet te geloven. Is het de angst voor 
de Islam? Op een bevolking van 17 
miljoen is er momenteel ongeveer 1 
miljoen islamiet, daar hoef je ook niet 
bang voor te zijn.

Nee, daar zit het probleem niet, een ty-
pisch Nederlandse vraag en dat geeft 
meteen onze kruideniersmentaliteit 
weer, is “wat kost dat?”.

En dan komt bij mij het schaamtegevoel 
opzetten, want hoeveel geld hebben 
we in Griekenland gestopt en iets lan-
ger geleden, hoeveel geld hebben we 
gezamenlijk opgehoest om onze nati-
onale banken te redden en dat laatste 
is beslist niet gebeurd om de gewone 
man voor een bankroet te behoeden.

Zolang we hier in dit land en in Europa 
nog geld genoeg hebben om dit soort 

maatregelen te bekostigen moeten we 
ons schamen als we vluchtelingen geen 
helpende hand toesteken. En als we 
deze mensen helpen mogen we net als 
van onze eigen inwoners verwachten 
dat zij zich aanpassen aan onze levens-
stijl en gewoonten.

Teun van Hoof
PvdA Afdeling Laarbeek

LEZERSPODIUM

Teun van Hoof, PvdA afdeling Laarbeek

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek... Deze knappe krullenbol is Boeffie, een 

superlieve en aanhankelijke Bouvier. Boeffie 
is bij een eerste ontmoeting een beetje 
afwachtend, maar als hij je vertrouwt dan 
is hij al snel je beste maatje. Zoals elke jonge 
hond, beschikt ook Boeffie over veel energie 
en vindt hij het geweldig om te spelen. Met 
andere honden kan hij goed overweg, maar 
door zijn forse omvang is hij wat te lomp voor 
zijn kleine soortgenoten. Dit is ook de reden 
dat Boeffie niet geschikt is voor een gezin met 
jonge kinderen. Boeffie loopt goed mee aan de 
riem en heeft al enkele commando’s geleerd. 
Hij verdient een baas die veel met hem aan de 
wandel gaat, zodat hij lekker zijn energie kwijt 
kan. 

Past Boeffie bij jou? Neem dan contact op met onze dierenopvang, tel: 0492-381490, 
www.voorstegrootel.nl

Naam:     Boeffie
Leeftijd:  8 maanden

Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

STAP NU OVER. 
EN MAAK KOSTELOOS GEBRUIK VAN ONZE OVERSTAPSERVICE.

Loop gerust binnen voor een afspraak of neem contact 
met ons op. Wij helpen u graag verder!

Optimaal gebruik maken van alle 
mogelijkheden, binnen de fiscale 
wet- en regelgeving, om uw 
belastingdruk te verminderen.

Onze adviseurs kunnen u 
bijstaan op een breed fiscaal 
terrein. 



Donderdag 8 oktober 2015 13
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Geitenboer Raphaël had zijn gei-
tenstal schuin tegenover mijn 
huis, aan de andere kant van de 
rivier. Het geluid van zijn geitjes 
en het uitlaten van zijn kudde gaf 
mij dagelijks veel genot. De kudde 
was ongeveer zo´n vijfentwintig 
geiten groot en er scharrelde ook 
menig keffertje omheen. In ge-
dachten zie ik Raphaël nog in mijn 
boomgaard zitten, leunend in de 
schaduw van een oude amandel-
boom, terwijl zijn geitjes op zoek 
waren naar grassprietjes. Met eni-
ge regelmaat gaf hij mij een paar 
espadrilles die hij van grasspriet-
jes had gevlochten. Ook vlocht 
Raphaël van palmbladeren hele 
kunstwerkjes die hij als een spoor 
in de bomen achterliet als handte-
kening van een oude geitenboer. 
Zo was hij voor iedereen traceer-
baar, zélfs zijn verborgen geiten-
stal!  Op een avond - toen Rafaël 
al op een oor lag in zijn piepkleine 
huisje in het nabijgelegen Jalón/
Xaló - stopte er naast de rivier een 
donkere auto. Op zich niet zo ver-
wonderlijk maar omdat de auto 
gedoofde lichten had trok het 
mijn aandacht. Drie mannen met 
allemaal een sixpack-buik stap-
ten uit de auto en staken de rivier 
over naar de geitenstal. Ik had die 
dikbuikmannen daar nóóit eerder 
gezien. Argwanend als ik was no-

teerde ik het nummerbord, kleur 
en merk van de auto wat ik een 
dag later aan Raphaël overhan-
digde. Na een diepe zucht keek 
hij mij verdrietig aan. Een paar 
van zijn geiten waren zwanger en 
het zou niet lang meer duren of 
zijn kudde zou worden uitgebreid. 
Mijn vreugdekreetjes werden in 
de kiem gesmoord toen hij zijn 
vermoeden kenbaar maakte. Stro-
pers! Een paar dagen later stopte 
er een ándere auto en weer liepen 
een paar dikke mannen naar de 
geitenstal. Ik er achteraan: “Hola, 
que pasa”? Had ik nou werkelijk 
gedacht dat die mannen zouden 
antwoorden dat het stropers wa-
ren en dat ze kwamen kijken of 
er al lammetjes te scoren waren? 
“Hup… wégwezen hier. Ik heb 
jullie nummerbord genoteerd. Het 
zijn MIJN geiten. Oprotten”. En 
weg waren ze. Als dank kreeg ik 
van Raphaël mijn zoveelste paar 
gevlochten espadrilles. Het mocht 
echter niet baten. Een paar dagen 
later kwam Raphaël bij zijn stal. 
De moedergeiten waren bevallen 
maar er waren geen lammetjes 
meer te bespeuren. Het stro lag 
vol bloed. Ter plekke geslacht, ter-
wijl moedergeit nog aan het bijko-
men was van de bevalling. Rap-
haël was er kapot van. Ik óók… 
Niet veel later verkocht Raphaël 

zijn hele geitenkudde. Dit was 
hem al zo vaak overkomen en het 
verdriet wat hij daarvan had wilde 
hij niet meer meemaken. Hij trok 
zijn zwarte alpinopet wat naar vo-
ren, probeerde de koffievlekken 
weg te wrijven van zijn smerige 
manchesterbroek en pinkte een 
traantje weg. Als een gebroken 
man liep hij terug naar Jalón/Xaló. 
Ik heb hem daarna nooit meer bij 
de geitenstal gezien. Ook geen 
donkere auto. Ook geen mannen 
met zo´n Bavariabuik. Adios…

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

Luchtpost

Stropers

spanje

Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

Kanaaldijk 2   Aarle-Rixtel   0492-382768   www.baboux.nl

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een foto van de jarige naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl en maak kans op 

een gratis taart. De taart is af te halen op 
onderstaand adres, op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een foto van de jarige naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl en maak kans op 

een gratis taart. De taart is af te halen op 
onderstaand adres, op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Mike Manders

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

Hoera! Vier generaties Huijbers 

Met de geboorte van Nina van den 
Eijnde (20 september 2015), dochter 
van Bart van den Eijnde en Ilse Huij-
bers, heeft de familie vier generaties 
in de vrouwelijke lijn. 

Ilse (26 jaar) is de dochter van Joke 
Huijbers-van der Aa (54 jaar) en de 
kleindochter van Door van der Aa-
Vereijken (79 jaar).

Vlnr: Joke, Door, Nina en Ilse

Sam
6 oktober 2015

Super blij met onze kleine meid

Dochter van
Frank en Marieke van Gend

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?MOOI IN CONTACT

Jonge spontane vrolijke man van 67 is op 
zoek naar een leuke vrouw om samen de 
tijd door te brengen. Brief onder nummer 
0110 richten aan De MooiLaarbeekKrant, 
Heuvelplein 3, 5741JH Beek en Donk

Ik zoek een leuke vrouw tussen de 40 en 
60 jaar om een gezellige tijd mee te heb-
ben. Brief onder nummer 08101 richten aan 
adres: Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek en Donk 

BEL DE SPECIALIST
Geen vervoer of geen tijd? Wij kunnen al 
uw overtollige spullen naar de milieustraat 
brengen, groot of klein. Voor meer info: 
V+V Handelsonderneming. Tel. 0492-
464791 of 06-30615708

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

Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, 
renovatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

LNB Pijntherapie: Deze revolutie op het 
gebied van pijnbestrijding verlost u in 
een paar behandelingen blijvend van uw 
chronische pijn in hoofd nek schouder 
rug arm heup of knie! www.lnbpijnthera-
pie-troisfontaine.nl. 06-24950554 Bakel

AANGEBODEN
www.cateringdekannelust.nl

•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493

Bied zich aan voor huishoudelijke hulp. 
Tel. 06-20486521

GETUIGEN
Wil degene die met zijn/haar fi ets tegen 
onze auto is gereden tussen vrijdag-
avond en zaterdagochtend 6.00 uur in de 
Beukenlaan (Beek en Donk) zich aub melden. 
Dit in verband met afgesproken spiegel en 
beschadigd spatbord. Tel. 0492-462909 

GEVONDEN
Sleutels gevonden in de Kuiperstraat 
(Lieshout), een met blauw label en tekst ‘Ter 
Burgse Wijncentrale’. Andere sleutel met ‘Cisa’ 
erop. Samen aan een ringetje. Af te halen bij 
de Klumper 25, Lieshout. Tel. 0499-422425

2 sleutels aan een ringetje gevonden op 
het Heuvelplein (Beek en Donk). Af te ha-
len bij kantoor MooiLaarbeek

GEVRAAGD
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

Klassieke auto’s gezocht. Heeft u een 
oldtimer staan die u wilt verkopen, dan 
kunt u mij bellen op 06-10315896 of mail 
oldtimerinkoop@hotmail.com

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

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed, zolder-
opruimingen, etc. Tel. 06-13208306

Vrouw + kind zijn op zoek naar een studio/
appartement in Laarbeek. Tel. 06-87686326

Kringloopwinkel Oost-Brabant (J. Bruijn-
seels) haalt nog altijd zoals vanouds uw 
gebruikte goederen op. Bellen naar 0492-
368747. Winkel open van ma. t/m za.
9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert

Gevraagd voor Vluchtelingenwerk Laar-
beek enkele Oma of Damesfi etsen 28”, 
mogen ook opknappers zijn. Mail naar 
giel.r@live.nl of bel 06-58842046. B.v.d.

Kledingbank Laarbeek is voor de stichting 
dringend op zoek naar kinder- en 
herenkleding. U kunt deze afgeven 
op Beekerheide 41 te Beek en Donk. 
Openingstijden woensdag 14.00 - 16.30 
uur en zaterdag 10.00 tot 15.00 uur.

Hazelnoten voor mijn eekhoorns gevraagd. 
Tel. 0492-462909

OVERIG
Inzamelpunt voor olie en vet! Octopus-
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de za-
terdag van de maand. 17 okt/ 21 nov./ 
19 dec. van 10.30 tot 11.30 uur

TE HUUR
Te huur: woonruimte voor max. 2 perso-
nen in het buitengebied van Boerdonk. 
Tel. 06-13768114

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

Te huur: opslagruimte voor caravans, vouw-
wagens en old-timers. Tel. 06-22849257

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen, volledig 
ingeënt. Tel. 0499-471755 of 06-13894215 

Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei kleuren/
soorten. Grote voorraad, scherpe mee-
neemprijs. Vanaf € 0,25 p.tegel. Duinweg 
17, Schijndel. 06-23034594. Dinsdag en 
zondag gesloten

Mooie lederen oorfauteuil. Prijs nader 
overeen te komen. Tel. 0492-461926

Te Koop: zo goed als nieuwe koelkast. Tel. 
06-20010065

Gratis bolchrysant, twv € 3,- bij aankoop van 
€ 15,- of meer aan tuinplanten. Bloeiende 
violen, heideplanten, alle soorten heesters 
en bomen voor uw tuin. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode

Een uit de hand gelopen hobby. Vandaar te 
koop: huisgemaakte jams, sappen, appel-
moes. Ook kweeperen, appels, noten, etc. 
Alles biologisch uit eigen tuin. Zaterdag 
10 en zondag 11 oktober, Koppelstraat 33 
Beek en Donk. Tel. 0492-463536

Te koop set winterbanden op stalen velg 
4 gats. 195/65 15 inch 6mm profi el. 
nokian banden. Komen van een Peugeot 308. 
€160,00. Tel. 0499-422713 of 06-13332683

Slaapkamer licht beuken met grijs. 
Bestaat uit 1 persoons bed 90x200cm 
(zonder matras), nachtkastje, bureau 
B120, D63, H73, kledingkast B95,D55, 
H185. Prijs €200,00. Tel. 06-22730662

VERLOREN
Sleutelbos verloren in Mariahout. Wil de 
vinder a.u.b. bellen naar 06-43584189

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95
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Art van Heeswijk (inderdaad; een 
van de Van Heeswijk-zonen uit Ma-
riahout) staat aan het roer van een 
vernieuwend meubelconcept. Be-
halve de van oudsher bekende win-
kel Van Heeswijk Wonen in Mierlo, 
vallen drie winkels onder hetzelfde 
dak in Helmond sinds enkele maan-
den onder de leiding van de jonge 
ondernemer en zijn familie.

Pronto, Profijt en Sleepworld
Deze drie namen zijn geen onbe-
kenden in meubelland. De drie 
zaken zijn sinds Pinksteren van dit 
jaar operationeel en ondergebracht 
in het pand waar vroeger Van Ge-
mert Meubelen was gevestigd aan 
de Engelseweg in Helmond. “Ik 
geloof heilig in het jonge, vernieu-
wende concept van Pronto, Profijt 
én Sleepworld. Ik heb een verschui-
ving gezien in de loop der tijd. Waar 
we vroeger als meubelzaak full ser-
vice moesten bieden, is de klant nu 
veel zelfstandiger en zelfbepalender. 
Klanten regelen het liefst alles zelf, 
ook de inrichting. Wie legt tegen-
woordig niet zelf zijn laminaat? Het 
concept achter deze namen speelt 
in op de wens van de klant om alles 
zelf te kunnen regelen en bepalen”, 
aldus Art. 

Voor ieder wat wils
“Pronto en Profijt bieden een uit-
gebreid assortiment meubels, ac-
cessoires en verlichting voor iedere 
leeftijdscategorie in een aantrekke-
lijk prijssegment. We hanteren zeer 
scherpe prijzen en veel meubels en 
bedden zijn direct uit voorraad le-
verbaar. Want ook dat wil de klant 
tegenwoordig graag: kopen en zo 
snel mogelijk leveren. Niemand wil 
tegenwoordig nog drie maanden 
wachten op een bankstel. We leven 

nu en als we een nieuwe bank ko-
pen, willen we die zo snel mogelijk 
in huis hebben”, lacht Art. Sleep-
world biedt de klant alles op het 
gebied van slapen. “We bieden full 
service bij Sleepworld maar de klant 
kiest alles naar wens en op de ge-
wenste maat.”

Het concept: zelf bepalen waarvoor 
je betaalt
“Hoe het kan dat een kwalitatief 
goed meubel voor een relatief lage 
prijs bij ons gekocht kan worden? 
Dat komt omdat een heleboel kos-
ten bij ons variabel zijn en – naar 
wens – dus weggelaten kunnen 
worden. Klanten kunnen op diver-
se punten een eigen keuze maken. 
We kunnen de meubels bij de klant 
thuisbezorgen maar de klant kan er 
ook voor kiezen gebruik te maken 
van de busjes of aanhangers die 
ze gratis kunnen lenen van ons, zo 
spaar je bijvoorbeeld de bezorgkos-
ten uit. Montagekosten zijn soms 
ook optioneel en werken dus kos-
tenverlagend, het ligt er maar net 
aan wat een klant kiest. Maar het 
kàn nog wel hoor, we kunnen nog 
steeds full service bieden”, aldus 
Art. 

Sfeervol en inspirerend
De winkels van Pronto, Profijt en 
Sleepworld zijn smaakvol ingericht 
met veel oog voor details. “Als je de 
winkel inloopt, moet je geïnspireerd 
raken”, vervolgt Art. “Behalve een 
divers aanbod aan meubelen in ei-
ken, acacia, teakhout, melanine of 
pvc, bieden we een totaalplaatje 
qua inrichting. Woonkussens, sfeer-
verlichting, sfeerkaarsen en andere 
accessoires, het plaatje moet klop-
pen.”Bij Sleepworld binnen valt 
meteen de bijzondere inrichting op. 

“We hebben geprobeerd een hele 
warme sfeer te creëren door de 
winkel in te delen in aparte suites en 
elke suite te voorzien van een ander 
thema. Een klant moet voelen wat 
bij hem of haar past”, besluit Art.

Het beste van twee werelden
De combinatie van het opgroeien 
in een degelijke meubelsector met 
dit jonge, vernieuwende concept is 
bijzonder te noemen. “Ik denk zelf 
dat hier ‘het beste van twee werel-
den’ samenkomt, lacht Art en hij 
vervolgt: “Het zit hem in het geven 
van een gedegen en goed advies in 
combinatie met scherpe, aantrek-

kelijke prijzen. Mensen kunnen bij 
ons terecht voor een compleet inte-
rieuradvies, dat staat los van de re-
latief lage prijzen. Wij willen name-
lijk graag weten wat de klant écht 
wil…!”

Pronto, Profijt en Sleepworld zijn te 
vinden aan de Engelseweg 
152-154-156 te Helmond. Alle za-
ken zijn zeven dagen per week geo-
pend. Art en zijn familie verwelko-
men u graag met dorpse gastvrijheid 
in hun showrooms. De koffie staat 
klaar, dat is namelijk niet optioneel!

“Wij willen weten wat de klant écht wil!”
Advertorial
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CARESSE TOPPERS, TOUCHED BY NATURE

PULL-BACK

Caresse 4600: complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek ’pull-back’ 
systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; 
• 2 voetstoppers; • matras-toppers van hoogwaardig comfortschuim; • 2 elektrische motoren met bediening.
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Historie en ontwikkeling
Meer dan 80 jaar ervaring , over 3 Nederlandse generaties, in de slaap-

branche en veel onderzoek naar slaapsystemen liggen ten grondslag 
aan de ontwikkeling van het merk Caresse boxsprings & more.
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NU VEEL VOORDEEL OP ONZE TOPBANKEN EN FAUTEUILS!

FAUTEUIL CEDUNA
In stof Texas 
incl. diverse luxe opties. 
+ Zelf samen te stellen!
+ Snel leverbaar!

3+2-ZITSBANK ALVADO 
In stof Board 77x212/182x82cm.
+ Snel leverbaar!
+ Uit onze stofcollectie.
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Profijt Meubel 
Helmond
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5705 AJ Helmond 
Tel. 0492 - 74 52 72
info@profijtmeubelhelmond.nl 
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“Waarom zouden we meer betalen?”

179
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www.profijtmeubel.nl

Hoekbank Acedo in stof Board 65, 67 of 68. H78xB278xD198cm van 599,- voor 499,-

Sfeerlichtje in 3 kleuren 

per stuk van 2,95 voor 1,95
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HOEK
BA
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499,-
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Pronto Wonen viert feest
Trots zijn wij op de opening van onze 
30e vestiging in Helmond! Dit vieren wij 
graag met al onze woonfans. Kom nu 
naar onze winkel en geniet van ons 
woonvoordeel. 

Tafellamp Henderson in 3 kleuren. H65cm per stuk van 34,95 voor 29,95

NU OPEN IN HELMOND!
IN 3 KLEUREN 
STOF BOARD 

SNEL LEVERBAAR!
Tafellamp Henderson
H65cm per stuk van 34,95 voor 

NU OPEN IN HELMOND!
PRONTO WONEN 

HELMOND
Engelseweg 152

5705 AJ Helmond

T: 0492 - 74 52 70

E: info@prontowonenhelmond.nl
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NU OPEN IN HELMOND!
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Maandag 13.00 tot 18.00 • dinsdag  t/m donderdag  10.00 tot 18.00 • vrijdag  10.00 t/m 21.00 • zaterdag 10.00 t/m 17.00 
iedere zondag geopend van 12.00 t/m 17.00 • Engelseweg 156 •  5705 AJ Helmond.

2e pinksterdag zij  
wij alle 3 geopend

Er is al een 
caresse

boxspring 
vanaf 1295,-
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H E L M O N D

Zonnepanelen zijn er in vele 
merken, soorten en maten, toch? 
Welke passen bij ons huis? Zijn 
ze wel betrouwbaar? Hoe werkt 
dat precies de installatie van zon-
nepanelen? Allemaal vragen die 
door uw hoofd malen wanneer u 
gaat nadenken over de aanschaf 
van zonnepanelen. “En dat zijn 
nou precies de vragen waarop ik 
graag kort en bondig antwoord 
geef in een persoonlijk gesprek”, 
aldus Hein van Brug, accountma-
nager van Sunny Crew.

Wie is Sunny Crew?
Sunny Crew is een leverancier 
voor zonnepanelen door heel 
Nederland. Met vestigingen in 
o.a. Eindhoven, Leiden, Emmen, 
Roosendaal en Hilversum is nu 
ook Helmond een vestiging rijker. 
“En dat is waar ik in beeld kom”, 
aldus Hein, “want ik heb mijn fo-
cus liggen op de regio Brabant, 
maar wel in het bijzonder op Laar-
beek.”

Werkwijze
Hein legt zijn werkwijze graag uit. 
“Wanneer mensen bellen, krijgen 
ze mij direct aan de lijn. Ik maak 
geheel vrijblijvend een afspraak 
met geïnteresseerden en ga op 
huisbezoek. Ik neem dan geen 
zware mappen vol documenta-

tiemateriaal mee maar een hele 
simpele powerpoint-presentatie 
die de mensen in een paar minu-
ten tijd laat zien waar Sunny Crew 
voor staat. Ik kijk samen met de 
mensen naar het energieverbruik 
op jaarbasis en bereken gelijk hoe-
veel zonnepanelen er dan nodig 
zijn. We kijken samen naar de lig-
ging van het huis en - niet geheel 
onbelangrijk - of het aanbrengen 
van zonnepanelen esthetisch ver-
antwoord is. Bij het maken van 
een offerte wordt namelijk ook 
een zogenaamd ‘legplan’ opge-
steld.” 

Hein vervolgt enthousiast: “Met 
deze informatie laat ik geheel 
vrijblijvend een offerte opmaken. 
Deze offerte ga ik vervolgens per-
soonlijk toelichten. 
Op deze manier behouden men-
sen vanaf het eerste telefoontje 
tot aan het bespreken van de of-

ferte mij als enig aanspreekpunt. 
Dat is ook wat ik graag wil: een 
vertrouwensband opbouwen met 
klanten.”

Een garantie voor maar liefst 25 
jaar? Hoe zit dat?
Sunny Crew wil heel Nederland 
veroveren op het gebied van 
duurzame energie. “Veel aanbie-
ders van zonnepanelen bieden 
een opbrengstgarantie van 5 of 
7 jaar. Wij garanderen echter een 
opbrengstgarantie van 25 jaar. 
Waarom? Omdat we voor 100 % 
achter ons product staan. We wer-
ken ook alleen met die merken die 
door de verzekeraar worden aan-
gewezen. Wanneer je voor zon-
nepanelen van Sunny Crew kiest, 
krijg je er een verzekeringspolis bij 
die op jouw naam staat. Dit bete-
kent niet alleen dat de opbrengst 
van de panelen 25 jaar lang gega-
randeerd blijft maar dat je ook 25 

jaar lang zeker bent van een goed 
onderhoud. Mocht er onverhoopt 
een storing of defect optreden: je 
bent ervoor verzekerd en het kost 
je dus niks extra’s”, aldus Hein.

Wat kunnen mensen nog meer 
verwachten?
“Onze mensen sluiten alles vak-
kundig aan. Het enige wat je zelf 
moet doen, is onze app installeren 
op je smartphone. Via die app kun 
je namelijk op ieder moment van 
de dag zien hoe het staat met je 
energieverbruik en hoeveel je be-
spaart. Maar dat is niet het enige. 
Op afstand kijken wij ook via ge-
avanceerde software mee naar het 
verbruik. Kortom: we ontzorgen je 
volledig, het enige wat we nog 
net niet kunnen meebrengen, is 
de zon…! Maar dat hoeft ook niet 
want je moet zonnepanelen ei-
genlijk zien als ‘lichtpanelen’. Dus 
ook wanneer er geen zon is, is de 

werking van de zonnepanelen ge-
garandeerd”, besluit Hein.

Heeft u interesse en bent u be-
nieuwd naar wat Hein voor u kan 
betekenen? Bel dan naar num-
mer 088-1166066 of ga naar de 
site  www.sunnycrew.nl en vul uw 
locatiescan in. Tot zons…bij 
Sunny Crew!

“De zon regelen we nog net niet…!”

Zonnepanelen zijn er in vele 

Advertorial
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BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Jac Babin 

Iedere echte Beek en Donkenaar kent het voorma-
lige gemeenschapsblad van Beek en Donk met de 
mooie naam ‘Rond’. Het blad verscheen tussen 
1972 en 1997 tweewekelijks in een oplage van 
3950 exemplaren. De redactie bestond uit negen 
enthousiaste vrijwilligers. Twee voormalige re-
dactieleden, Henk Verschuren en Pas Hamelijnck, 
vertellen over die ‘ronduit’ prachtige tijd.

Het einde voor Rond 
Het gesprek vindt plaats plaats bij Henk Verschuren 
in de Oranjelaan. Op tafel ligt nummer 24 van de 
25ste jaargang, het allerlaatste nummer, uitgege-
ven 20 december 1996. Het fraaie blad is gedrukt 
op a4-formaat en ziet  eruit als een magazine. 
Negen fris-ogende redactieleden kijken vanaf 
de kaft verwachtingsvol in de camera. Ze zitten 
of staan achter een ronde tafel. Midden op tafel 
is een bittergarnituur geplaatst. “Maar daarover 
straks meer”, zegt Pas. 
Als De MooiLaarbeekKrant opmerkt dat de redac-
tieleden op de foto niet uitstralen dat dit het aller-
laatste nummer van Rond is, zucht Henk: “Klopt, 
toen Laarbeek ontstond, eindigde Rond.” Volgens 
Pas hoopte de redactie dat ze door mochten gaan 
voor héél Laarbeek. “Maar er kwamen bezwaren 
vanuit andere kernen en ook vanuit de gemeen-
te.”

Het begin van Rond
In 1972 hebben initiatieven vanuit de gemeente 
en de parochies geleid tot het ontstaan van Rond. 
Naast parochienieuws bevatte Rond ander nieuws 
en de officiële publicaties van de toen nog zelf-
standige gemeente Beek en Donk. Het blad kon 
zich financieel bedruipen met een vergoeding 
van de gemeente en het plaatsen van adverten-
ties. Henk werd voorzitter van de 
redactie en Pas secretaris. Door 
groeiende interesse en toegeno-
men kopij  veranderde het formaat 
na enkele jaren van A5 naar A4.

Vergaderingen
Redactievergaderingen werden 
gehouden eens in de twee weken 
op dinsdagavond, om beurten bij 
iemand thuis. “We waren goed 
op elkaar ingespeeld”, zegt Henk. 
“Hevige discussies waren er soms 
over de vraag of we iets nou wel 
of niet moesten plaatsen. Als redac-
tie stonden we vierkant achter onze 

principes: Geen politiek, geen anonieme stukken, 
geen persoonlijke aanvallen. We waren altijd blij 
als we alles over konden dragen aan de drukkers 
van G2, hier om de hoek.” Eens per jaar was er 
een uitstapje voor de leden van de redactie.”

Pas herinnert zich een voorval waarbij een kape-
laan een artikel had geschreven waar zijn pastoor 
het niet mee eens was. “Ik ben met dat artikel 
naar de pastorie gegaan”, zegt Pas. “De kapelaan 
zat met ‘een kwaai gezicht’ boven en de pastoor 
beneden. Ik ben de hele avond trap op, trap af 
gelopen om die tekst zo aan te passen, dat ze er 
allebei achter konden staan.”

Bitterballen
Rond kende een aantal vaste rubrieken, zoals 
Rond Gedacht, Rond Historie, Rondjes en de co-
lumns van Lech Krimstadt en AVAS. Uit de verha-
len van onze 68 bezorgers blijkt dat de puntige 
humor in de rubriek Bitterballen wel heel erg aan-
sloeg. Als het blad nog maar nauwelijks de deur-
mat had bereikt barstte het geweld achter menig 
voordeur los! Wie kreeg als eerste de Bitterbal in 
handen?

“Toen er in Beek en Donk een hevige discussie 
losbrandde of de klinkers in de Koppelstraat wel 
of niet vervangen moesten moest worden door 
asfalt, publiceerden we als bitterbal ‘ Kpplstrt’”, 
vertelt Pas. “Duidelijker en korter kan niet”, lacht 
hij. “Zoiets bedenk je aan het einde van een lange 
redactievergadering als al het bier op is”, grinnikt 
Henk.

Tot slot
Beiden  kijken met veel plezier terug op hun werk-
zaamheden voor Rond. “Het waren prachtige ja-
ren”, zeggen ze eensgezind.
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ties. Henk werd voorzitter van de 
redactie en Pas secretaris. Door 
groeiende interesse en toegeno-
men kopij  veranderde het formaat 

Redactievergaderingen werden 
gehouden eens in de twee weken 
op dinsdagavond, om beurten bij 
iemand thuis. “We waren goed 
op elkaar ingespeeld”, zegt Henk. 
“Hevige discussies waren er soms 
over de vraag of we iets nou wel 
of niet moesten plaatsen. Als redac-
tie stonden we vierkant achter onze 

De redactieleden vlnr: Greet Buter, Fransje Aarts, Pas 

Hamelijnck, Ruud Ploeg, Henk Verschuren, Fred Bimbergen, 

Cees van de Meij, Martin van Oirschot en Toon Cornelissen

Uitslag fotopuzzeltocht 2015 T.T.V. Een en Twintig
Beek en Donk - De Fotopuzzeltocht die 
Tafeltennisvereniging ‘Een en Twintig’ in het 
afgelopen seizoen voor de vierentwintigste 
maal organiseerde blijkt niet moeilijk te zijn 
geweest. Van de 66 inzendingen waren er 
slechts 6 fout ingevuld. Het betreft foto 7, 
deze foto was genomen vanaf het fietspad, 
waardoor deze foto van de witte boerderij niet 
links van de weg lag.

De organisatie heeft weer veel positieve reac-
ties mogen ontvangen voor deze tocht. Velen 
hebben dan ook weer veel plezier eraan beleefd 
door mee te doen aan deze fotopuzzeltocht.

Voor een juiste invulling van het formulier had 
U de nummers in deze volgorde moeten no-
teren: 
Startplaats Beek en Donk: 13-7-1-6-3-16-9-
10-11-12-20-4-15-8-14-18-19-5 (2 en 17 zijn 
vervallen)
 
Door loting zijn de volgende prijswinnaars aan-
gewezen:
1e Maria Scheepers, Molenweg 43A, Beek en 
Donk - waardebon van €50 
2e Piet en Truus de Graaf, Pater Vogelstraat 1, 
Beek en Donk - Waardebon van €25  

3e en 4e Laura en Gerard v.d. Aa, Koppelstraat 
71, Beek en Donk en L. Verbakel, De Peppel 
15, Beek en Donk - Fietscomputers (geschon-
ken door rijwielhandel P. v.d. Berg)   
  
5e,6e en 7e Mia van Geel, Nieuwe Erven 12, 
Mariahout, Fam. Van Osch, Rietzangerlaan 5, 
Beek en Donk en Fam. Schepers/Gijsbers, De 
Sluiter 4, Lieshout – Waardebonnen van €12,50
      
 
De prijzen worden zo spoedig mogelijk afgege-
ven of opgestuurd.

De organisatie feliciteert de winnaars met 
hun prijs en bedankt alle deelnemers voor het 
meedoen. Verder bedanken zij de mensen 
van de verkoopadressen, Drogisterij Ceelen, 
Bloemboetiek De Vier Seizoenen, Snackbar 
De Beemd, Fam. van Uden in Mariahout en 
Cafetaria De Kiosk in Lieshout voor de gedane 
moeite.

Tevens hoopt de organisatie dat u de fotopuz-
zeltocht promoot bij uw familieleden, zodat ze 
volgend jaar –een jubileumjaar omdat ze voor 
de 25e keer deze fotopuzzeltocht organiseren- 
nog meer deelnemers mogen verwelkomen.
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v.l.n.r.: Stoel Oriza vanaf 79,- Stoel Fagagna 59,- Stoel Cadero vanaf 79,- Armstoel Madina vanaf 119,- 
Stoel Pinball vanaf 79,- Stoel Fagagna 59,- Armstoel Myro in leder 249,- Stoel Myro vanaf 99,- 
Armstoel Dalsora 169,- Stoel Cirona vanaf 79,- Stoel Mexico vanaf 69,-

VANAF 

59
6e STOEL 
GRATIS!

6e STOEL 
GRATIS!

 STOEL Mooier wonen
voor minder geld!

WWW.PROFIJTMEUBEL.NL

Jacques Clement Nieuwstad 95 Arnhem

CARESSE TOPPERS, TOUCHED BY NATURE

PULL-BACK

Caresse 4600: complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek ’pull-back’ 
systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; 
• 2 voetstoppers; • matras-toppers van hoogwaardig comfortschuim; • 2 elektrische motoren met bediening.

C A R E S S E  4 6 0 0
160x200 cm

2850,-
A N D E R E  M A T E N  L E V E R B A A R

1995,-

Historie en ontwikkeling
Meer dan 80 jaar ervaring , over 3 Nederlandse generaties, in de slaap-

branche en veel onderzoek naar slaapsystemen liggen ten grondslag 
aan de ontwikkeling van het merk Caresse boxsprings & more.

CARESSE BOXSPRI NGS EXCLUSI EF VERKRIJGBA AR BIJ :

Jacques Clement Nieuwstad 95 Arnhem

ER IS AL EEN CARESSE BOXSPRING VANAF E 1.295,-

PULL-BACK

30%
KORTING
e 855,-
VOORDEEL

Caresse 4500: Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord; • 2 elektrisch
verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • matras-toppers van 

hoogwaardig comfortschuim; • 2 elektrische motoren met bediening; • 17 cm trendy pootjes in rvs.

C A R E S S E  4 5 0 0
160x200 cm

2420,-
A N D E R E  M A T E N  L E V E R B A A R

1695,-

Caresse matras-toppers,
touched by nature

Elektrisch
verstelbaar

Gestoffeerd
hoofdbord

7-zone
pocketveer
matrassen

Comfortschuim
matras-toppers

In diverse
maten leverbaar

Gestoffeerd
hoofdbord

7-zone
pocketveer
matrassenComfortschuim

matras-toppers

Elektrisch
verstelbaar

In diverse
maten leverbaar

BOXSPRINGSBOXSPRINGS
Lentevoordeel bij CaresseLentevoordeel bij Caresse
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NU VEEL VOORDEEL OP ONZE TOPBANKEN EN FAUTEUILS!

FAUTEUIL CEDUNA
In stof Texas 
incl. diverse luxe opties. 
+ Zelf samen te stellen!
+ Snel leverbaar!

3+2-ZITSBANK ALVADO 
In stof Board 77x212/182x82cm.
+ Snel leverbaar!
+ Uit onze stofcollectie.

VAN 768 NU VOOR

599
SETPRIJS!

OP=OP

HOCKER ROBI 
in diverse kleuren 
leder 40x40x40cm.

3995
PER STUK VANAF

Profijt Meubel 
Helmond
Engelseweg 154 
5705 AJ Helmond 
Tel. 0492 - 74 52 72
info@profijtmeubelhelmond.nl 

LAAGSTE PRIJS
GARANTIE!

“Waarom zouden we meer betalen?”

179
VAN 199 NU VANAF

www.profijtmeubel.nl

Hoekbank Acedo in stof Board 65, 67 of 68. H78xB278xD198cm van 599,- voor 499,-

Sfeerlichtje in 3 kleuren 

per stuk van 2,95 voor 1,95

FEEST-
VOORDEEL

HOEK
BA

NK

499,-
VAN 599,-

VOOR

Pronto Wonen viert feest
Trots zijn wij op de opening van onze 
30e vestiging in Helmond! Dit vieren wij 
graag met al onze woonfans. Kom nu 
naar onze winkel en geniet van ons 
woonvoordeel. 

Tafellamp Henderson in 3 kleuren. H65cm per stuk van 34,95 voor 29,95

NU OPEN IN HELMOND!
IN 3 KLEUREN 
STOF BOARD 

SNEL LEVERBAAR!
Tafellamp Henderson
H65cm per stuk van 34,95 voor 

NU OPEN IN HELMOND!
PRONTO WONEN 

HELMOND
Engelseweg 152

5705 AJ Helmond

T: 0492 - 74 52 70

E: info@prontowonenhelmond.nl

FEEST-

VOORDEEL

NU OPEN IN HELMOND!
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Maandag 13.00 tot 18.00 • dinsdag  t/m donderdag  10.00 tot 18.00 • vrijdag  10.00 t/m 21.00 • zaterdag 10.00 t/m 17.00 
iedere zondag geopend van 12.00 t/m 17.00 • Engelseweg 156 •  5705 AJ Helmond.

2e pinksterdag zij  
wij alle 3 geopend

complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek ’pull-back’ 

Er is al een 
caresse

boxspring 
vanaf 1295,-
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H E L M O N D

PRONTO WONEN
HELMOND
Engelseweg 1525705 AJ HelmondT: 0492 - 74 52 70E: info@prontowonenhelmond.nl

NIEUW IN HELMOND!
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Ik ruik nog de geur van penetrante 
desinfecterende zeep waarmee 
we vroeger gewassen werden. De 
neusgaten gaan er nu nog van open. 
Een grote zinken teil werd in het midden 
van de keuken geplaatst en gevuld met 
warm water. In ons gezin ging het van 
oud naar jong en zodoende was ik 
als een van de laatsten aan de beurt. 
De temperatuur van het water was al 
aardig gezakt, echt helder kon je het 
ook niet meer noemen. De rode harde 
blok schoonmaakmiddel kreeg enige 
zachtheid door hem lang genoeg onder 
het wateroppervlak te houden. Na 
afloop van het reinigingsritueel roken 
we okselfris en door de handdoek 
stevig te hanteren kreeg je het toch 
nog een beetje warm. Hoe anders is 
dat nu. Super-de-luxe badkamers met 
inloopdouche,  regendouchekoppen 
werkend als watervallen, dubbele 
wastafel en een groot ligbad. Eventueel 
nog een sauna erbij, het kan niet op. Of 
een groot bubbelbad waarin we Adèle 
Bloemendaal, met haar bulderende 
lach en net ontblote rechtertepel, 
heel hard Bros, Bros, Bros, Bros horen 
roepen in de commercial voor een 
chocolademerk. Wegdromend word 
ik door fragiele vrouwenhandjes 
gewassen in een melkbad waarbij de 
melkzuren de eiwitten doen afbreken 
en mijn huid zacht, schoon en niet 
te vergeten jong wordt. Dat is dan 
toch mooi een bijkomend pluspuntje. 
Naast me is een bad gevuld met 
ezelinnenmelk waarin de wulpse 
Cleopatra VII het opneemt tegen de 
preutse Elisabeth van Beieren, beter 

bekend als Sisi. Ik waan me stilletjes in 
de oudheid bij de thermen waarbij de 
Romeinen een bezoek brengen aan de 
riante badhuizen. Niet alleen voor de 
lichaamsreiniging, ook om te sporten en 
voor het onderhouden van de sociale 
contacten. Dat kunnen we ons nu met 
de sociale media niet meer voorstellen. 
Gemengd baden was volgens de wet 
van Keizer Adrianus helaas verboden. 
Waarschijnlijk hebben ze bij de 
hedendaagse welnesscentra nog 
nooit van die naam, laat staan van 
zijn ideeën, gehoord. Waarom, zal 
een frequent lezer denken, heeft 
die Skauwe het nu over baden. 
Welnu, de laatste tijd verschijnen 
in de Mooi Laarbeek Krant met 
regelmaat artikelen onder kop 
‘In bad met’. De vraag is of 
het mogelijk zou zijn om ook 
eens plaats te nemen naast 
een mooi jong vrouwmens 
met parelgrijze haren 
onder het deken van 
hagelwit schuim en het 
genot van knisperende 
bubbels. Direct duikt er dan 
al een probleem op want 
dan zou ik mijn pseudoniem 
moeten prijsgeven, want met 
pruik en masker op in bad zou 
de Romeinse heerser helemaal 
niet goedgekeurd hebben. Onder mijn 
nome de plume heb ik natuurlijk de 
dichterlijke vrijheid van het woord, 
maar ik mis ook de ervaring 
van het gezamenlijk badderen. 
Misschien moet ik dat er toch 
maar voor over hebben.

Baden Volgens P. Skauwe
COLUMN

Veghel Biezendijk 34 

Woonboerderij met bijgebouwen gelegen 
op een fraaie locatie in het buitengebied aan de rand van Veghel in het 
kerkdorp Zijtaart. De voorzieningen zoals lagere en middelbare scholen, 
winkels, etc. bevinden zich binnen handbereik. De woonboerderij met 
bijgebouwen wordt aangeboden op maximaal 3.39.55 ha ondergrond. 
Het is mogelijk om een gedeelte van het perceel te kopen, maar natuurlijk 
ook het gehele perceel.  De boerderij kan mogelijk gesplitst worden in 
twee wooneenheden. De boerderij is gedateerd. Men dient rekening te 
houden met renovatie- en moderniseringskosten. 

Kom vrijblijvend een kijkje nemen in deze fraaie woonboerderij met 
diverse bijgebouwen met volop mogelijkheden. 

Kijkdagen op woensdag 21 oktober 2015 van 16:00 – 17:30 uur en 
maandag 2 november 2015 van 16:00 – 17:30 uur.  
Inschrijven is mogelijk tot 4 december 2015, 12:00 uur.

• Bouwjaar: 1932
• Perceeloppervlakte: tot max. 

3.39.55 ha 
• Woonoppervlakte: ca. 150 m²
• Inhoud: ca. 1.400 m³
• Gelegen op een fraaie locatie 

in het buitengebied aan de rand 
van de gemeente Veghel

• Eventueel met minder grond te 
koop

Te koop bij inschrijving

TEL: 0499-37 55 65
WWW.BERKKERKHOF.NL

AUTHENTIEKE
WOONBOERDERIJ

• Voor meer informatie, de verkoop-
voorwaarden en het inschrijfformulier kunt 
u contact opnemen met ons kantoor.

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

Aarle-Rixtel - Ruim 22 jaar geleden 
heeft dirigent Frans de Hair mede 
het koor Korale opgericht. Elke 
donderdagavond werd er gerepe-

teerd en er volgden vele optredens, 
uitstapjes en concertreizen, onder 
andere naar Rome, Oxford en Gent. 

Altijd even gedreven en enthousiast 
heeft hij een onvergetelijke ervaring 
achtergelaten. 

Op 10 oktober heeft Korale een ge-
zellige dag georganiseerd om van 
Frans afscheid te nemen. Onder zijn 
leiding geeft het koor op die dag 
een concert in de Kapel OLV in ’t 
Zand, Bosscheweg 18 Aarle-Rixtel 
om 16.00 uur. Na dit concert draagt 
Frans de Hair het stokje over aan de 
nieuwe dirigent Hans van Zeeland.

Zij nodigen u van harte uit om bij 
dit concert aanwezig te zijn en een 
toost uit te brengen op 22 jaar en-
thousiast dirigentschap. 

De entree is gratis.

Frans de Hair neemt afscheid van Korale

Het koor Korale

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Uitstapje
 
Net als vorig jaar maak ik een keer een 
uitstapje vanuit ons mooie Laarbeek. Het 
is inmiddels traditie dat we ieder jaar rond 
deze tijd met een groepje mensen in alle 
vroegte naar het Weerterbos vertrekken om 
het spektakel van de burlende edelherten te 
aanschouwen en te fotograferen. Dit jaar 
zijn we ook met onze fotowerkgroep Kie-
kNou van het IVN geweest wat weer een 
gezellig uitstapje was.
In het Weerterbos is men jaren geleden een 
project gestart om het edelhert dat van oor-
sprong ook in deze contreien voorkwam te 
herintroduceren. De edelherten zitten nu 
nog in een groot omheind natuurgebied 
en het is de bedoeling om op een gegeven 
moment de omheining weg te halen. Het 
is natuurlijk fantastisch dat je deze prach-
tige dieren zo dicht in de buurt kunt zien 
en deze tijd van de bronst mee kan mak-
en. Er staat ook een grote uitkijktoren van 
waaruit je een prachtig overzicht hebt over 
de vlakte waar de edelherten lopen. Als je 
dan zorgt dat je er voor zonsopkomst bent 
en de omstandigheden werken mee, is het 
echt genieten van dit spektakel. Dus ook in 
de buurt van ons Mooie Laarbeek kun je 
prachtige dingen in de natuur beleven!

Tip Marcel! Bel: 0492-383103  
 www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Nederweert

Vol programma voor Lieshoutse seniorenvereniging
Lieshout – De Lieshoutse seniorenver-
eniging heeft de komende tijd een vol 
programma. Zo zijn er onder meer een 
kienavond, museumbezoek, workshop 
bloemschikken, filmcyclus, rondleiding 
in het ziekenhuis en een feestelijk or-
gelconcert.

Kienavond
Op vrijdag 9 oktober is er een KBO kien-
avond in het Dorpshuis van Lieshout. 
Iedereen is welkom om mee te kienen 
en een gooi te doen naar een van de 
prijzen en misschien wel de jackpot. De 
zaal is om 19.00 uur open, het kienen 
begint om 20.00 uur. Aan het eind van 
de avond is er een loterij met mooie prij-
zen. Schuif gezellig aan. 

Museum Plus Bus
Seniorenvereniging/KBO Lieshout is dit 
jaar weer uitgenodigd mee te doen met 
de Museumplusbus.. De bus gaat op 
dinsdag 13 oktober naar het Cobra Mu-
seum in Amstelveen. De Museum Plus 
Bus is uitsluitend bedoeld voor mensen 
van 70 jaar en ouder en voor mensen die 
dat museum zelfstandig niet meer kun-
nen bezoeken. Ook mensen met een rol-
lator of in een rolstoel kunnen mee. De 
Museum Plus Bus is om 8.15 uur bij het 

Dorpshuis en vertrekt daar om 8.45 uur. 

Workshop bloemschikken
De workshop bloemschikken begint al 
bijna een traditie te worden. Bloemist 
Ralf gaat op dinsdag 20 oktober met 
de bloemenliefhebbers aan de slag voor 
het maken van een herfststuk. Belang-
stellenden kunnen zich opgeven bij de 
Inloop. De kosten bedragen €23,50, in-
clusief alle materialen en koffie. Locatie 
is het Dorpshuis, aanvang 19.00 uur. De 
datum voor de kerstworkshop is ook be-
kend: 8 december. 

Filmcyclus
De nieuwe filmcyclus van de vier ou-
derenverenigingen uit Laarbeek gaat 
op dinsdag 3 november van start met 
‘Jagten’, een film uit 2012 van Thomas 
Vinterberg. Deze film vertelt het verhaal 
over een onderwijzer die beschuldigd 
wordt van seksueel misbruik. De cyclus 
bestaat uit vier films die allemaal ingeleid 
en nabesproken worden door de filosoof 
Philip Verdult. Het thema van dit jaar is: 
Weer in het reine komen. Alle voorstel-
lingen zijn in het Dorpshuis van Lieshout. 
Aanvang half twee. De kosten van de 
hele cyclus bedraagt €25,00 of  €7,00 
per film. Inclusief koffie of thee.

Rondleiding Elkerliek
‘Achter de schermen’ is het thema van 
een rondleiding die de Lieshoutse senio-
ren in het Elkerliekziekenhuis in Helmond 
gaan doen. Ook wordt er een film over 
het ziekenhuis vertoond. De excursie is 
op woensdag 4 november, aanvang half 
twee. Informatie en aanmelden bij de 
Inloop. 

Orgelconcert
Om vast in de agenda te noteren: fees-
telijk orgelconcert in het kader van het 
Floris van der Putt-jaar. Op zondag 15 
november biedt Seniorenvereniging/
KBO Lieshout dit concert aan aan alle 
belangstellenden. Het orgel zal worden 
bespeeld door Gerard Hafkenscheid, or-
ganist en dirigent van de Cantorij in Oir-
schot. Locatie Sint Servaaskerk Lieshout, 
aanvang 15.30 uur.

Inloop
De Inloop is elke dinsdagmorgen van 
10.00 tot 11.30 uur en ’s avonds van 
19.00 tot 20.00 uur in het Dorpshuis 
van Lieshout. Kom eens binnenlopen om 
kennis te maken met een actieve senio-
renvereniging. De koffie staat klaar!
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Accountant AA/RA
Is op zoek naar een

Van de Graft is een bedrijf waar de lijnen kort zijn. Een bedrijf 
waar deuren altijd open staan en we elkaar optimaal inspireren en 
motiveren. We zorgen dat een oplossing voor onze cliënten altijd 

dichtbij is. Of het nu draait om belastingadvies, bedrijfsbegeleiding, 
loonadministratie of juridische ondersteuning. 

Ben jij ook iemand die de lijnen het liefst zo kort mogelijk houdt? 
Stuur dan je CV en motivatie naar Toon Verbakel 

via tverbakel@vgaacc.nl

Functie
Als accountant ben je de financieel adviseur voor een aantal MKB-

klanten. Je geeft samenstelverklaringen af en stuurt daarbij een team 
van collega’s aan. Daarnaast word je ook belast met de review van 

jaarrekeningen welke door collega’s zijn samengesteld.

Functie eisen
• Afgeronde AA/RA-opleiding
• Je hebt 3 tot 7 jaar  

relevante ervaring
• Beschikt over goede communicati-

eve en coachende vaardigheden
• Je bent klantgericht, georganiseerd 

en pro-actief 
• Je bent alert op commerciële 

kansen 

Wat bieden wij 
• Een prima salaris gebaseerd op 

ervaring
• Uitstekende secundaire arbeids-

voorwaarden
• Een fijne werkkring 
• Een afwisselende baan waarin 

jouw visie en inbreng wordt ge-
waardeerd

• Een fulltime dienstverband

Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk | T (0492) 462206 | www.vgaacc.nl 

Korte lijnen voor de lange termijn

Assistent-Accountant
Is op zoek naar een

Van de Graft is een bedrijf waar de lijnen kort zijn. Een bedrijf 
waar deuren altijd open staan en we elkaar optimaal inspireren en 
motiveren. We zorgen dat een oplossing voor onze cliënten altijd 

dichtbij is. Of het nu draait om belastingadvies, bedrijfsbegeleiding, 
loonadministratie of juridische ondersteuning. 

Ben jij ook iemand die de lijnen het liefst zo kort mogelijk houdt? 
Stuur dan je CV en motivatie naar Toon Verbakel 

via tverbakel@vgaacc.nl

Functie
Als assistent-accountant word je belast met het samenstellen van 

jaarrekeningen en begeleiden van klanten op administratief gebied.

Functie eisen
• HBO BE of Accountancy/SPD 
• Analytisch vermogen 
• Voldoende fiscale kennis 
• Communicatief vaardig 
• Flexibele instelling
• Ervaring gewenst 

Wat bieden wij 
• Een prima salaris gebaseerd op 

ervaring
• Uitstekende secundaire arbeids-

voorwaarden
• Een fijne werkkring 
• Een afwisselende baan waarin 

jouw visie en inbreng wordt ge-
waardeerd

• Een fulltime dienstverband

Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk | T (0492) 462206 | www.vgaacc.nl 

Korte lijnen voor de lange termijn

Paddestoelenwandeling in de Grotelse Heide

Fotograaf: Ton Vogels

Laarbeek - Het IVN Laarbeek be-
gint op zondag 11 oktober vanaf 
10.00 uur met de paddestoelen-
wandeling. De gezusters, die zo 
goed thuis zijn in dit gebied, gaan 
dit, gesteund door enkele andere 
ervaren IVN-gidsen, proberen. In 
de Grotelse Heide is er van alles 
te zien. Zo’n schitterende variatie 
van landschappen is alleen land-
schappelijk al mooi om te bele-
ven. 

Heide, naaldbos, droog loofbos 
met berken en zomereiken, nat 
loofbos met zwarte els en es en 
hier en daar ’n schietwilg, cul-
tuurgrasland, soortenrijk grasland, 
halfnat heide-grasland, akkerland, 
kapvlakten en andere zijn hier in al 
hun diversiteit te bewonderen. Als 
je dan ook nog op de natuur let, 
is het hier minstens zo fascinerend 
als in een ver buitenland. En deze 
ervaring kost u helemaal niks.

Deze keer valt de nadruk meer op 
de paddestoelen, maar ook over 
andere natuurverschijnselen kunt u 
uw vragen stellen.  Op dit moment 
staan er in de Grotelse Heide ont-
zettend veel soorten russula’s, ber-
kenboleten, diverse melkzwam-
men, en ook enkele compleet 

nieuwe vondsten zoals de donzige 
melkzwam, de gele ringboleet, en 
de bruine bekerzwam.

De wandeling begint om 10.00 
uur en duurt tot ongeveer 12.00 
uur. De start van de wandeling is 

bij de parkeerplaats naast Grotels 
Hof, Grotel 5, te Bakel .Tot ziens 
op deze zondag 11 oktober, waar-
op men weer de kans heeft op een 
heel bijzondere natuurbeleving.

Laarbeek - Martien Helmig, lid 
van KNNV Eindhoven en van IVN 
Veghel, verzorgt op donderdag 15 
oktober een lezing verzorgen over 
Mysterieuze Vogeltrek. De lezing 
vindt plaats in het clubgebouw 
van het IVN aan de Beekseweg in 
Aarle-Rixtel. Komende vanaf Aar-
le-Rixtel is dit vanaf de kom van 
Aarle-Rixtel de eerste zandweg 
rechts achter het volkstuincomplex. 
De lezing is gratis.

Vogels trekken, uit deze omgeving 
trekt de ene soort weg naar zuide-
lijke streken en de andere komt uit 
noordelijke. Veel soorten vertrek-

ken, terwijl andere exemplaren van 
dezelfde soort hier overwinteren. 
Sommige soorten trekken helemaal 
niet, zwerven hooguit wat. Wat be-
weegt die beesten? Waarom trek-
ken ze en waarheen? Hoe weten ze 
hoe en waarheen ze moeten vlie-
gen? Welke route kiezen ze? Wat 
weet de mens van vogeltrek?
Aan de hand van waarnemingen en 
onderzoeken kunnen hooguit wat 
tipjes van de sluier worden opge-
licht. In de lezing worden al de ge-
noemde aspecten aangestipt. Voor 
zover er ten minste iets over bekend 
is, want mysterieus is het. En dat 
mag het ook wel een beetje blijven.

Lezing bij IVN Laarbeek over mysterieuze vogeltrek

Laarbeek - Heb je zin om lekker te 
wandelen en te fietsen met een groep 
natuurvrienden? Binnenkort is het zo-
ver. Het weekend van 16 tot en met 18 
oktober gaan ze met IVN Laarbeek op 
ledenweekend naar Hollandscheveld in 
Drenthe.
 
Ze hebben een afwisselend reisje sa-
mengesteld met veel natuur en een 
beetje cultuur, voor ieder wat wils. Op 
het programma staan onder andere 
een paddenstoelenexcursie, een lezing 
over vleermuizen, een fietstocht door 
Boswachterij Ruinen en een dorps-
wandeling door ‘het leukste dorp van 
Drenthe’, oftewel het dorp Echten. En 
natuurlijk gaan ze wandelen door het 
nabij gelegen Mantingerveld, een hei-
de-stuifzandgebied dat bekend staat 
om zijn jeneverbesstruwelen.

Voor het eerst biedt het IVN mensen die 
nog geen lid zijn van het IVN Laarbeek 
de mogelijkheid om mee te gaan met 
dit unieke weekend. Een minivakantie-
reis met natuurliefhebbers naar een luxe 

groepsaccommodatie (www.stalhoude-
rijnieuwmoscou.nl) in het zuiden van 
Drenthe. Deze accommodatie is van 
alle gemakken voorzien en bevat 2 tot 4 
persoonskamers met eigen sanitair.

Het programma start op vrijdagavond 
16 oktober en is zondagmiddag 18 ok-
tober rond 16.00 uur afgelopen.

Deze reis is inclusief alle maaltijden van 
vrijdagavond tot en met de lunch op 
zondag. Ook alle excursies zijn inbe-

grepen. De reis ernaartoe is voor eigen 
rekening, men wil zo veel mogelijk car-
poolen. De kosten voor deze reis bedra-
gen €145,00 per persoon. Dit is inclusief 
een jaar lidmaatschap van het IVN Laar-
beek. U krijgt dan ook 4x het prachtige 
verenigingsblad ‘de Bimd’ toegestuurd. 
Voor meer informatie en aanmelden 
kan contact worden opgenomen met 
Sylvia van Gisteren, tel. 0492-468013/
06-24108886 of mail naar 
ivnlaarbeek.evenementen@gmail.com.

Ga met IVN Laarbeek mee naar Drenthe

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
LUCHTHAVENVERVOER

PERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl
   

 

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl
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Bedrijf:   Boedeltotaal
Eigenaren:  Rob en Anita van Alfen
Locatie:   Heuvelplein 93, Beek en Donk

Redacteur: Louke Kreemers

Het pand van Boedel Totaal ligt verstopt achter-
in de winkelpassage aan het Heuvelplein. Daar 
staan de rekken vol met tweedehands spullen. Van 
kasten, kleding en bedden tot sieraden en kande-
laars. Eigenaren Rob en Anita van Alfen nodigen 
De MooiLaarbeekKrant graag uit voor een kopje 
koffie. 

Rob en Anita, we zijn nu in jullie winkel, maar dat 
is niet het enige wat Boedel Totaal inhoudt, toch?
“Onze belangrijkste bezigheid is ontruimingen”, 
vertelt Rob. “Oma is bijvoorbeeld overleden en 
de familie heeft niet de tijd of de ruimte om het 
huis helemaal leeg te halen. Dan bellen ze ons en 
dan komen wij alle spullen uit het huis halen. Deze 
spullen verkopen we dan weer in onze winkel. We 
bieden het complete plaatje, dus als mensen willen 
kunnen we in het huis ook de vloerbedekking eruit 
halen, de gordijnrail eraf halen en dat soort dingen. 
Het huis leegruimen is gratis, maar het hele huis 
strippen doen we natuurlijk tegen betaling.” Anita 
vult aan: “Mensen denken vaak dat we een stich-
ting zijn. Maar dit is een bedrijf, we bieden mensen 
een hoop. Als we een ontruiming doen, willen we 
best voor mensen een bank naar een tante brengen 
of zoiets. Maar dat doen we wel tegen betaling.”

Achter ons staan een paar vogels vrolijk te zingen, 
jullie hebben deze gevonden bij een ontruiming. 
Wat zijn andere grote vondsten die jullie geduren-
de de jaren gedaan hebben?
“Poeh, lastige vraag”, lacht Rob. “Het leukste zijn 
de verrassingen en de verzamelaars. Zo vonden we 
ooit in iemands tuin vier buitenkeukens. Er ston-
den prachtige prieeltjes en nepbloemen in de tuin. 
Dat zijn mooie dingen. De beste vondst waren vier 
trouwringen in een punaisedoosje”, vertelt Anita. 

“Het waren punaises zonder plasticje en ze wa-
ren allemaal goudkleurig. Ze stonden al hier in de 
winkel. Rob had een punaise nodig en toen hij het 
doosje opendeed, vond hij die ringen.” Rob vult 
aan: “Als we ooit een Picasso vinden, is dat leuk en 
dan gaan we een keer extra op vakantie. Misschien 
hebben we al eens echte kunst voor een knaak 
verkocht. Maar dat moet je niet jammer vinden, je 
moet mensen er vooral veel plezier mee wensen.”

Komen alle spullen die in jullie winkel staan uit 
ontruimingen?
“Toen mensen hoorden dat hier veel tweedehands-
spullen stonden, kwamen ze ook zelf dingen bren-
gen”, legt Rob uit. “We zijn inmiddels een echte 
kringloopwinkel. Maar onze regel is wel dat het 

bruikbare dingen moeten zijn. Die regel geldt niet 
voor elektronische apparaten en computers. Die 
brengen we namelijk naar stichting ORO, dit is 
een dagbesteding voor mensen met het syndroom 
van Down. Zij halen alles uit zo’n apparaat, dus ze 
zijn heel blij met kapotte apparaten. Ons bedrijf is 
sowieso een heel groen bedrijf. We recyclen alles. 
Het oude ijzer gaat naar een ijzerboer, het plastic 
brengen we weg en ook het glas en hout sparen 
we allemaal op.” 

Tijdens dit gesprek zijn er al behoorlijk wat nieuwe 
orders binnen gekomen. Kunnen we stellen dat de 
mensen jullie na ruim een jaar in Beek en Donk 
echt kennen?
“Het begint nu te komen”, vertelt Rob. “We zitten 

hier sinds mei 2014 en de orders beginnen nu echt 
binnen te komen. Eerst moesten we het vooral heb-
ben van Eindhoven en omgeving, want daar ken-
nen ze ons nu wel. Maar nu willen we ons ook wat 
meer gaan concentreren op Gemert en omgeving, 
zodat de mensen ons daar ook leren kennen. En 
misschien kunnen we in de toekomst dan wel wat 
personeel aannemen. Want nu doen we alles nog 
met z’n tweeën.” 

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

OP DE KOFFIE BIJ...  BOEDELTOTAAL

Collecteweek Brandwonden StichtingSint Servatiusgilde Lieshout aan het Bok bier
Laarbeek - Het belangrijkste moment 
van het jaar voor de Brandwonden 
Stichting is ongetwijfeld in oktober. 
Want dan is het van 11 tot en met 17 
oktober collecteweek. Bij voordeuren in 
Laarbeek klinkt die week de vraag: ‘Hebt 
u nog wat over voor de Brandwonden 
Stichting?’ En dan komt het eropaan. 
Want de Brandwonden Stichting ont-
vangt geen overheidssubsidie en is gro-
tendeels afhankelijk van de inkomsten 
uit de collecte. 

In de week van 11 tot en met 17 okto-
ber houdt de Nederlandse Brandwonden 
Stichting de nationale collecteweek. Om 
hun ideaal te kunnen verwezenlijken 
– brandwonden litteken loos genezen –  
zijn ze afhankelijk van alle collectanten 
die zich voor de brandwondenslachtof-
fers inzetten. Vandaar hun oproep ‘Geef 
om een littekenvrije toekomst’. Want 
mensen met brandwondenlittekens zijn 
vaak doelwit van vervelende opmerkin-
gen en leven in een samenleving waar-

in je met een geschonden uiterlijk jezelf 
driedubbel moet bewijzen. 

Over de Brandwonden Stichting 
Jaarlijks worden duizenden mensen in 
het ziekenhuis opgenomen met twee-
de- en derdegraads brandwonden. Ze 
bezorgen hen talloze operaties, pijn-
lijke verbandwisselingen en littekens. 
En eenmaal weer thuis, moeten ze zich 
driedubbel in de maatschappij bewij-
zen. De Brandwonden Stichting helpt 
mensen met brandwonden. Kort na het 
ongeval, maar ook later in de dagelijkse 
strijd tegen de littekens. Ze financieren 
wetenschappelijk onderzoek, onder-
steunen artsen en verplegend personeel, 
zetten campagnes in om brandwon-
den te voorkomen en helpen slachtof-
fers sterker en weerbaarder te worden. 
Meer informatie over projecten van de 
organisatie, het voorkomen van brand-
wonden en voorlichtingen, vindt u op 
www.brandwondenstichting.nl.  

Lieshout- Het Sint Servatius Gilde 
stond maandag 5 oktober om 18.00 
uur klaar bij het Bavaria Brouwerijcafé 
te Lieshout om acte de présence te ge-
ven bij gelegenheid van het aanslaan 
van het eerste vat Bok bier.

Al was het vroeg op de avond, de 
meeste Gildebroeders waren aanwe-
zig om dit jaarlijks terugkerend eve-
nement bij te wonen. Nadat Pater 
Westers het vat had gezegend, bracht 
het Gilde een vendelgroet voor alle 
aanwezigen. Toen was het tijd om het 
vat aan te slaan, door middels een 
houten hamer, werd een ferme klap 
tegen de tapkraan gegeven, waarna 
het kostelijk gerstenat rijkelijk vloei-
de. Het bier smaakte voortreffelijk, zo 
ook de hapjes die werden geserveerd. 
Hoofdman Toon Gevers zag kans om 
het laatste glas uit het vat te wringen. 
Daarna werd er in het café nog flink 
nagepraat.

Zaterdag 26 september bracht het Gil-
de een bezoek aan het parkje achter 
het wooncentrum Franciscushof te 
Lieshout waar een aantal buurtgeno-
ten een kruis hadden geplaatst wat 
lang geleden op het kerkhof had ge-
staan. Na inzegening door Pater Wes-
ter werd er door het Gilde nog een 
vendelhulde gebracht, wat door de 
omstanders zeer werd gewaardeerd.

Hierna moest het Gilde snel vertrekken 
want ze hadden nog een vendelhulde 
te brengen bij Familie van de Broek 
in verband met hun gouden bruiloft. 
Na de vendelhulde was het Gilde 
blij verrast. Cor overhandigde aan de 
voorzitter een zilveren schild als aan-
denken aan deze dag. Hij vertelde, dat 
hij een traditie voort wou zetten, want 
zijn vader had 30 jaar geleden ook 
een schild geschonken ter ere van zijn 
50-jarig huwelijksjubileum.

Tijdens een wandeling maakte Toon Rooijakkers aan de Dijkstraat in Beek en 
Donk deze foto van een bijzondere boom.
Tijdens een wandeling maakte Toon Rooijakkers aan de Dijkstraat in Beek en Tijdens een wandeling maakte Toon Rooijakkers aan de Dijkstraat in Beek en 

Mooi Gespot

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Rob en Anita van Alfen 

Hoofdman Toon Gevers bij het ledigen van het vat bokbier
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Bel naar de Dierenbescherming 0900 112 00 00

Zwerfdier gevonden?

LAARBEEK - Bent u een mantelzorger? Zorgt u voor een familielid, buurvrouw, vriend 
of iemand anders in uw directe omgeving die hulpbehoevend is? Doet u dit al voor een 
langere tijd, onbetaald en in uw eigen tijd? Dan kunt u in aanmerking komen voor onze 
blijk van waardering. Laarbeek waardeert haar mantelzorgers.
Wat voorheen het mantelzorgcompliment was, werd door de Sociale Verzekeringsbank 
uitgegeven. Dat compliment is per 1 januari 2015 vervallen. De gemeenten nemen deze 
taak over. Als u of uw mantelzorger in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering 
kunt u zich daarvoor aanmelden. Neem dan contact op met Manita Herregraven bij 
Stichting Vierbinden via mherregraven@vierbinden.nl, telefoonnummer 0492 32 
88 00. Of loop even binnen bij het spreekuur van Vierbinden Vrijwilligershulp op 
maandag, woensdag of vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk. Op die tijden kunt u daar ook naartoe bellen via 0492 464 289. Als u 
al bij Vierbinden ingeschreven staat als mantelzorger, hoeft u zich niet nogmaals aan 
te melden. Aanmelden kan tot 1 november.

Voor wie is deze mantelzorgwaardering?
Als de mantelzorger:
• onbetaald werkt,
• in eigen tijd zorg verleent,
• voor tenminste 8 uur per 

week en/of langer dan 3 
maanden zorg verleent aan 
een familielid, buurvrouw, 
vriend of iemand anders in de 
directe omgeving,

• zorgt voor een inwoner van 
de gemeente Laarbeek, de 
mantelzorger mag zelf wel 
buiten de gemeente Laarbeek 
wonen,

• is geregistreerd bij Stichting 
Vierbinden.

Kort nieuws

Verleende vergunningen

Guido: Wegwijzer voor zorg en ondersteuning

Klachten in 2014

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Nieuw inzamelsysteem voor afval in Laarbeek
• Veranderingen per 1 januari 2016 voor iedereen die in 2015 onder de AWBZ of 

vorm van Jeugdhulp valt
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

• De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Stichting 
Tsjechische blaasmuziek Laarbeek voor een blaasmuziekevenement op 12 maart 
2016 van 18.00 tot 1.00 uur en op 13 maart 2016 van 11.00 tot 19.00 uur in MFC 
De Dreef, De Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel (verzonden 30 september 2015).

• De burgemeester maakt bekend een gewijzigde vergunning te hebben verleend 
aan Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel voor de uittocht van Sinterklaas op zondag 6 
december 2015 van 17.30 tot 18.30 uur. De wijziging betreft de tijd, de uittocht is 
een uur vervroegd (verzonden 29 september 2015).

• Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een gewijzigde 
vergunning te hebben verleend aan Frietje Brabant, de heer R.P.M. van Uden, voor 
het innemen van een standplaats op het Oranjeplein in Mariahout voor de verkoop 
van friet en snacks op zaterdagmiddag, van 13.00 tot 20.00 uur met ingang van 
24 oktober 2015. De wijzigingen betreffen de oppervlakte van de frietwagen en de 
ingangsdatum (verzonden 5 oktober 2015).

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.

PEEL6.1 – Uw weg vinden op zoek naar de juiste zorgondersteuning? Dat is de 
nu makkelijker geworden met de website www.guidolaarbeek.nl. De website die 
vandaag offi cieel voor het publiek is gelanceerd in de zes Peelgemeenten – Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Someren en natuurlijk Laarbeek. 
Guido is een digitale sociale kaart, een gespecialiseerde zoekmachine met 
pictogrammen en heldere teksten. Guido helpt inwoners met een (hulp)vraag om een 
overzicht te krijgen van  relevante informatie- en ondersteuningsmogelijkheden in de 
eigen buurt. Het aanbod wordt steeds groter: initiatieven en activiteiten van wijken, 
buurten, verenigingen, vrijwilligers, enzovoort. Daarnaast is Guido voor mensen in de 
Peel, die begeleiding krijgen vanuit de Wmo, een belangrijk hulpmiddel bij de keuze 
van een aanbieder. Zij kunnen hiervoor binnenkort gebruik maken van een speciale 
knop op Guido namelijk ‘ik heb een code voor ondersteuning gekregen’.  
Bijzonder is dat lokale initiatieven en organisaties zelf hun informatie plaatsen en 
bijhouden, ondersteund door een professionele redactie. Www.guidolaarbeek.nl blijft 
dus in ontwikkeling, ook door bijschaven op basis van ervaringen van gebruikers.

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek doet haar best om u zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over hoe u bent behandeld 
door een medewerk(st)er van onze organisatie. Dan kunt u een klacht indienen. Dit 
kan zowel mondeling als schriftelijk. Wij waarderen het wanneer u de moeite neemt 
om een negatieve ervaring te melden. Op basis van uw signaal kunnen wij onze 
dienstverlening namelijk verder verbeteren. 

In 2014 zijn er acht klachten binnengekomen. Vijf daarvan waren gericht tegen 
medewerkers van de gemeente. Daarnaast waren er drie klachten over de werkwijze 
van de gemeente; één rond privacy en verzending van post, één rond het niet tijdig 
opruimen van hagenknipsel en één rond het te laat verwerken van een melding van 
een buurtactiviteit. 

Deze klachten zijn door ons afgehandeld, in overleg met degene die de klacht had 
ingediend. Als iemand niet tevreden is over de afhandeling van hun klacht, kan 
diegene zich richten tot de Nationale Ombudsman. Dat heeft niemand gedaan. Een 
volledig klachtenoverzicht over 2014 kunt u zien op www.laarbeek.nl.

U kunt geen klacht indienen over een gemeentelijke beslissing, bijvoorbeeld over 
de weigering van een vergunning. In dit geval kunt u meestal wel een zienswijze 
indienen, bezwaar maken of in beroep gaan. Anonieme klachten worden niet in 
behandeling genomen.

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling grof snoeiafval

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: 

2e vrijdag van de maand
• Beek: 1e zaterdag van de maand
• Donk: 1e zaterdag van de maand
• Lieshout/Mariahout: 

1e woensdag van de maand

Binnen bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: elke vrijdag
• Beek: elke donderdag
• Donk: elke dinsdag
• Lieshout/Mariahout: elke woensdag

Ophaaldata oud papier

Koppelstraat 37
Postbus 190
5740 AD  Beek en Donk
T  0492 469 700
F 0492 469 701
E  gemeente@laarbeek.nl
I  www.laarbeek.nl 

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen) 
Woensdag: 
14.00 - 17.00 uur (alléén Burger-
zaken) en van 18.00 - 19.30 uur 
(alléén Burgerzaken en Bouwen 
& Wonen)

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur en 
van 13.00 - 17.00 uur

Gemeentehuis Laarbeek

Gemeente actueel

Laarbeek waardeert Mantelzorgers!

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van 
burgemeester en wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele 
onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 9 oktober komt twee raadsleden van FFB en PvdA aan het woord. 

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 8 oktober 2015. www.laarbeek.nl 

Koekje erbij?

LAARBEEK - De afgelopen week hebben we aan de afspraakbalies in het 
gemeentehuis potten met koekmix weggegeven. De potten zijn gevuld en verpakt 
door de dames en heren van Gasterij Buitengewoon Smakelijk.
Ze worden weggegeven vanuit Laarbeekvoorelkaar.nl door Stichting Vierbinden en 
de gemeente Laarbeek. Die website is een plek waar hulpvragen, zowel aanbod 
als vraag bij elkaar komen. Dus heeft u wat tijd over voor een ander? Helpt u graag 
een handje mee? Of heeft u een klus waarvoor u hulp nodig heeft? Daarvoor kunt u 
terecht op www.Laarbeekvoorelkaar.nl

De koekjespotten zijn een klein 
gebaar om mee te beginnen. U 
kunt daarmee iets betekenen voor 
een ander, door een koekje -en 
een praatje- te brengen bij iemand 
die dat niet verwacht. Tijdens 
Buurtendag zijn de eerste potten 
uitgereikt door Stichting Vierbinden 
en de komende weken worden er 
in totaal 200 potten uitgereikt (tot 
ze op zijn).

Extra raadscommissie AZ

U bent van harte welkom bij de extra vergadering van de raadcommissie Algemene 
Zaken op donderdag 15 oktober 2015 om 20.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. 
Behalve de vaste agendapunten wordt ook het Voorstel tot vaststelling van de 
Grondnota 2015 behandeld.

Gefeliciteerd jeugdraadsleden!
Wij feliciteren Tara van der Aa, Rosalie Breukers, Amber Duijmelinck, 
Roman Griffi oen, Kyell de Haas, Maartje Hageman, Ruben van der 
Linden, Saleban Mahamed, Tristan Sewalt en Thomas van Velthooven 
als nieuwe jeugdgemeenteraadsleden van Laarbeek. 
Succes met jullie werkzaamheden!
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Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Lantaarnpaal kapot?

Beleidsregels

Aanvragen omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Afgehandelde sloopmeldingen

Bestemmingsplannen

Wijzigen diverse beleidsregels
Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat op 22 september 2015 is 
besloten tot: 
1. het wijzigen van de beleidsregels

• Draagkrachtpercentages (B063),
• Draagkrachtperiode bijzondere bijstand (B064) en
• In aanmerking te nemen middelen voor draagkracht (B137) en;

2. het in werking laten treden van de gewijzigde beleidsregels ‘Draagkrachtpercentages       
    (B063), Draagkrachtperiode bijzondere bijstand (B064) en In aanmerking te nemen 
    middelen voor draagkracht (B137)’ per 1 november 2015.

Vaststellen Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet Laarbeek 2015 
Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat op 22 september 2015 is 
besloten tot: 
1. het vaststellen van de Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet Laarbeek 
    2015 en;
2. het in werking laten treden van de Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet 
    Laarbeek 2015 met terugwerkende kracht per 1  januari 2015.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend  Werkomschrijving
Croylaan 8, Aarle-Rixtel 28-09-2015 huisvesten arbeidsmigranten
Peeldijk ong., Beek en Donk 30-09-2015 veranderen situering tunnelkappen
Sluisweg 4, Lieshout 30-09-2015 vergroten van een werktuigenberging

Verlengen beslistermijn
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Nassaustraat 4, Beek en Donk 20-07-2015 vergroten van een woning 

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.
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.

Locatie      Werkomschrijving Activiteit
Veghelseweg 14a, Mariahout    verwijderen van asbest slopen

Vaststelling wijzigingsplan Ginderdoor 26 en 28, Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge 
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op 22 september 2015 het 
wijzigingsplan Ginderdoor 26 en 28, Mariahout is vastgesteld. Dit wijzigingsplan 
voorziet in een wijziging van de bestemming van het perceel vanwege de beëindiging 
van het agrarisch bedrijf ter plaatse. Een en ander geschiedt middels toepassing 
van de in de artikelen 4.7.1 en 4.7.5 genoemde wijzigingsbepalingen van het 
bestemmingsplan Buitengebied.
Het wijzigingsplan met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 9 oktober tot en 
met vrijdag 20 november 2015 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in 
het gemeentehuis Laarbeek. Het wijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen via de 
gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) of de 
landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: 
NL.IMRO.1659.BPWMHGinderd26en28-VG01).
Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 
beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door degene die 
tijdig zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester 
en wethouders kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Ontwerpbestemmingsplan Kom Beek en Donk, 1e herziening
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Op 
dit moment ligt als ontwerp gereed het bestemmingsplan Kom Beek en Donk, 1e 
herziening. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in het herstel van enkele omissies uit 
het bestemmingsplan Kom Beek en Donk. Het gaat hierbij specifiek om de adressen: 
Kapelstraat 3, Koppelstraat 85 t/m 89 oneven, Schoolstraat 46a, Heuvelplein 5 en 
Pater Becanusstraat 5.
Het ontwerpbestemmingsplan Kom Beek en Donk, 1e herziening met de bijbehorende 
stukken ligt van vrijdag 9 oktober tot vrijdag 20 november 2015 voor iedereen ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het plan 
is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen 
en leven > ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBD1eherzkomplan-ON01).
Omdat hier sprake is van het herstellen van omissies, is er geen exploitatieplan 
opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd 
aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
zienswijze betrekking heeft. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de 
gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. 
Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wijziging Drank- en Horecavergunning Café van Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout
De burgemeester heeft besloten de vergunning te wijzigen op grond van artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank voor café van 
Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout met de toevoeging van een leidinggevende op het 
aanhangsel (verzonden 5 oktober 2015).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 
AD in Beek en Donk. Een bez-
waarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrij- 
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Als u een be-
zwaarschrift heeft ingediend, is 
het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening 
in te dienen. Een voorlopige voor-
ziening vraagt u aan bij de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank  
’s-Hertogenbosch, sector be- 
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U dient 
hierbij een afschrift van het bez-
waarschrift te overleggen. Voor 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening is griffierecht verschuldigd.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 8 oktober 2015. www.laarbeek.nl 
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Mooi….   Groen gazon
Iedereen kent het wel, bij een ander is het gras meestal groener. Echter 
met een goed onderhoud van Uw gazon kunt u de meest groene 
en mooiste grasmat krijgen. Uw gazon vraagt vooral in het najaar 
een goede onderhoudsbeurt. Het beste begint u om nu een laatste 
bemesting van najaarsmeststof te strooien. De laatste keer dat u dit jaar 
het gazon maait mag dit tot 1.5 centimeter kort gemaaid worden, en 
meteen daarna verticuteren. Nadat u geverticuteerd heeft moet men 
voldoende kalk en een dun laagje cocopeat voor gazon er overheen 
strooien. Dit is om mosvorming te voorkomen. Na deze handelingen 
behoeft u geen werkzaamheden aan het gazon te doen, tot het gras in 
het voorjaar weer gaat groeien.

Alles bloeit aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel
Redacteur: Martien van den Heuvel

Aarle-Rixtel - Bij Louis en Angelique 
Barten aan de Dorpsstraat 63 in Aar-
le-Rixtel staan zoveel planten in bloei 
dat voorbijgangers soms stil blijven 
staan voor het raam om de orchidee-
enpracht te bekijken. 

Een beetje water en geduld
“Veel van de voornamelijk orchideeën 
die wij hier hebben, waren eigenlijk 
afgedankt door kennissen en familie. 
Maar met een beetje water en ge-
duld kun je er weer voor zorgen dat 
ze allemaal in bloei komen te staan,” 
verklaart Louis Barten zijn groene vin-
gers.

De natuur zijn gang laten gaan
En nu staat er achter in de tuin een 
orchidee op een wel heel bijzondere 
manier in bloei. “De orchidee was 
eigenlijk ten dode opgeschreven. Hij 
wilde nergens meer groeien. Maar 
nu hangt hij in een hanger in de nok 
van de tak van onze boom in de tuin. 
Oorspronkelijk groeien orchideeën 
altijd in de taknokken,” weet Barten 
te vertellen. “Maar dan wel in de Tro-
pen.” Bij de familie Barten groeit ook 
een cyclaam in de serre. “Die deed het 
eigenlijk ook niet meer, maar nu heeft 
hij toch al weer vier keer gebloeid. 
Gewoon wat water en dan de natuur 
haar gang laten gaan. De wortels van 
de orchideeën op de vensterbank ko-

kkraantt22 

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Rozen 

Pindakaas

1ste kwaliteit 
10 takken per bos
van € 3.99

Cactussen & vetplanten
Makkelijk en lang houdbaar! 
Alle maten en soorten

Bij de biezen kan je kiezen!

Speciaal voor tuinvogels
€ 1.99 p/stuk

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Tip! Geniet tijdens je  ontdekkingstocht 
door onze sfeershow van iets lekkers

Het mooiste groen
Iedere zondag geopend 

Kerst- en 
     Sfeershow

Biezenweg 2a, Beek en Donk • tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Patio Chrysanten
Voor balkon of terras
20 cm hoog 
in 11 cm pot
van € 1.29

Calluna “Garden Girls”
In mooie 
felle kleuren 
ø 15 cm 
in 9 cm pot
€ 1.49 p/stuk

Siergrassen

10% 
Korting

Deze aanbiedingen zijn geldig van 
7 t/m 13 oktober 2015

Alle woonaccessoires in 
onze PTMD floorshop

Speciaal voor tuinvogels

1 + 1 
GRATIS

Pindakaas

Calluna “Garden Girls”

felle kleuren 

€ 1.49 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Rozen 
1ste kwaliteit 
10 takken per bos
van € 3.99

Cactussen & vetplanten PindakaasCactussen & vetplanten
Makkelijk en lang houdbaar! 
Alle maten en soorten

Speciaal voor tuinvogels
€ 1.99 p/stuk

nu

€1.99

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

Patio Chrysanten
Voor balkon of terras

in 11 cm pot

nu

€0.79

Siergrassen

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

Zeer groot assortiment,
alle maten en soorten

Vrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Vrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavondVrijdag koopavond

&Hoveniers
Tuinontwerpers

De Allround hovenier

Aanleg – Onderhoud – 
Renovatie – Bestrating – 

Overkappingen
Machiel van Roij    

06-53981415    Aarle-Rixtel

G E R W E N

www.andrevanrooij.nl
Alvershool 5a * Gerwen * 040 - 284 72 72

KWALITEIT IS BELANGRIJK WANT WE ZIEN U GRAAG TERUG

Bezoek ons op Facebook: 
www.facebook.com/tuinderbedrijfAndrevanRooij

VOLOP BLOEIENDE 
WINTERHARDE VIOLEN 

(GROOTBLOEMIG EN MINI)
ALLES UIT EIGEN KWEKERIJ

POTCHRYSANTEN & HEI

SNIJBLOEMEN & BOEKETTEN
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Alles bloeit aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel

Brakenstraat 7                             

5741 SR Beek en Donk 

0492-551414            

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur  

Zaterdag  8.00-17.00 uur

PicknicktafelsDouglas balken

BouwpakkettenSpeeltoestellen

www.benikhout.nl

Overkappingen Douglas platen massief

Veranda's

Eiken platen massief Eiken balken BouwpakkettenSpeeltoestellenEiken platen massief Eiken balken

men ook boven de potten uit, en dat 
is niet zo mooi misschien, maar de na-
tuur heeft de ruimte nodig,” vult An-
gelique Barten aan. 

Schijnkomkommers
Tegen de blinde muur in de tuin heeft 
de familie Barten een boog met groen 
geplant, om de tuin mooier aan te 
kleden. Op een gegeven moment 
kwamen er vruchten in het groen 
en nu groeit en bloeit het groen aan 
alle kanten. Barten: “Wij noemen de 
vruchten schijnkomkommers vanwe-
ge de vorm. Maar die naam hebben 
we maar verzonnen. Misschien weet 
een lezer wel wat voor plant het ei-
genlijk is.”

Mooi… prachtige kuipplanten
Ook uw potten met Oleanders, Abutilons, Lantana, Solanum, en vele andere soorten 
zomerbloeiende kuipplanten vergen nu een punt van aandacht. De kuipplanten zijn 
niet winterhard, sommige mogen zelfs helemaal geen vorst. Het beste kunt u ze naar 
een ruimte zetten waar het niet vriest, en zodoende dat de planten nog wel licht 
krijgen. Voordat u de planten naar binnen zet mogen deze worden teruggesnoeid. 
Hebt u niet de mogelijkheid om de planten binnen te overwinteren, zet de potten 
met planten dan op een zo beschut mogelijke plaats uit de wind. De potten zelf kunt 
u met noppenfolie afdekken, echter voor de planten is er speciaal vliesdoek, wat de 
plant goed beschermt tegen de vorst, het licht en het vocht goed doorlaat. Hebt u 
de planten onder een overkapping of kunt u ze binnen overwinteren, let dan op dat 
u de planten matig vochtig houdt, want uitdroging is voor een plant de grootste 
vijand.

Mooi… een vijver in uw tuin
Wat is een vijver een mooie aanvulling in uw tuin, als u uw vissen ook ziet zwemmen. 
Het is belangrijk dat u ook de vijver goed onderhoud. Het najaar is de beste tijd om 
de vijverplanten uit de vijver te halen, ze te scheuren om ze vervolgens in een kleinere 
vorm weer in de vijver terug te plaatsen (dit doet men om het woekeren van de 
planten tegen te gaan). Het aanbrengen van een net boven Uw vijver om zoveel 
mogelijk bladeren en rotzooi op te vangen ,zodat dit niet in het vijverwater terecht 
komt. Hebt u een fi lter, maak deze dan goed schoon, en sluit deze tijdens de winter 
af. Zorg wel voor een goede beluchting van uw vijver, Hierdoor kunnen de schadelijke 
gassen nog ontsnappen uit het vijverwater, en houdt u tevens een gedeelte van de 
vijver ijsvrij bij nachtvorst. Voor de vissen die zich meestal op de bodem van de vijver 
zich rustig houden, is het verstandig om ze minimaal eens per week bij te voeren met 
speciaal wintervoer. 

vijand.

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

OPENINGSTIJDEN
ZATERDAG      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

BEZOEKADRES
DE VLONDER 110
BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS! GEGARANDEERD DE SCHERPSTE PRIJS

Marieke de Groot
Korenmijt 19B, Beek en Donk | 06 - 345 413 82 

info@top-flowers.nl | www.top-flowers.nl 

- Thematische workshops
- Bruidswerk
- Rouwbloemwerk
- Bedrijfsbloemwerk
- Alle overige bloemwerkstukken
   Op bestelling, gratis bezorgd.

Schrijf je nu in voor de najaars- en
Kerst workshops!
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Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

AANSTORMEND TALENT 
MET EEN GROTE PASSIE 
VOOR ROCK AND ROLL

ZATERDAG 17 OKTOBER VANAF 21.30 UUR 

Mooi UIT in Laarbeek

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

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

Wild- en Wijnavond

30 OKTOBER

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

Aanvang 18.30 uur
Prijs E 55,-

Voor meer informatie:
www.brabantsekluis.nl/restaurant

Concerte a Due van ODE Laarbeek met 
Seniorenorkest Lieshout

Laarbeek - ODE Laarbeek geeft samen met Se-
niorenorkest Lieshout op zaterdag 10 oktober 
om 20.00 uur een concert in Muziekcentrum ‘t 
Anker, Pater Vogelsstraat 39 te Beek en Donk. 
De toegang is gratis.

Tot op hoge leeftijd zo lang en zo goed moge-
lijk muziek blijven maken, dat was de doelstel-
ling van het seniorenorkest bij de oprichting in 
1994. Gelukkig is het dat nog steeds en daar-
naast staat ook gezelligheid bij het muzikale 
gezelschap hoog in het vaandel.  Het senio-
renorkest Lieshout is een onderdeel van Har-
monie Sint Caecilia. Het seniorenorkest staat 
onder leiding van Piet van Neerven. Piet is al 
vanaf zijn jongensjaren actief in de muziek. In 
1950 is hij zijn intensieve muziekcarrière be-
gonnen bij Harmonie Oefening en Uitspanning 
in Beek en Donk. Trompet spelen was zijn gro-
te passie. Op latere leeftijd is hij gaan dirigeren.

ODE Laarbeek staat onder leiding van Theo 
Lokin en is met 40 muzikanten een volwaar-
dig orkest geworden. De dirigent werkt hard 
aan een goede toonvorming, dynamiek en 
een goed samenspel en dat begint langza-
merhand zijn vruchten af te werpen. Het 
repertoire, bestaande uit klassieke werken, 
swing en ballade, vernieuwd zich voortdu-
rend zodat we op elk concert in het Anker 
nieuwe stukken kunnen presenteren en ook 
in dit concert is dat het geval waaronder het 
bekende lied ‘Tonight’ uit de Westside Story 
van Leonard Bernstein in een arrangement 
van de dirigent.

Wilt u op de hoogte blijven van het doen en 
laten van het orkest, dan kunt u hen vinden 
op Facebook.

Lieshout – De seniorenvereniging KBO Lies-
hout houdt op vrijdag 9 oktober weer de be-
kende en gezellige kienavond. Iedereen is van 
harte welkom. 

Als u nog nooit geweest bent, probeer het dan 
eens een keer. Kom naar het Dorpshuis en schuif 

gezellig aan, samen met al die anderen aan een 
van de lange tafels. Kom kiene en win een van 
de prachtige prijzen en misschien wel het bedrag 
wat in de jackpot zit. De zaal is open om 19.00 
uur en aanvang kienen is om 20.00 uur. Na af-
loop is er nog een loterij met vele mooie prijzen.

ODE Laarbeek

Kienavond Seniorenvereniging KBO Lieshout

Veel activiteiten bij KBO Mariahout
Mariahout – Bij KBO Mariahout worden diverse 
activiteiten georganiseerd. Zo zijn er kaartavon-
den op 8 en 22 oktober. Deze worden gehouden 
bij de Pelgrim. Men kan hier rikken en jokeren. 
De prijzen zijn allemaal levensmiddelen.

Inloop
Elke week is er een inloop waar men binnen kan 
lopen voor een praatje. De koffie en thee staan 
hier klaar. De inloop is elke woensdag van 10.00 
tot 11.30 uur. 

Wokken
Op 22 oktober gaan ze wokken bij de Wok in 
Mariahout. Degene die zich hiervoor aangemeld 
hebben dienen om 17.50 uur aanwezig te zijn 
bij de Wok. De kosten bedragen €17,50 per per-
soon. 

Voorlichting dementie
De VBOB komt op 17 november drie keer voor-
lichting geven in Laarbeek over dementie. De 
VBOB organiseren deze voorlichtingsbijeen-
komsten op verzoek van de provincie voor alle 
belangstellenden die te maken hebben met de-
mentie. Zij richten zich met name op ouderen en 
hun omgeving. Het programma duurt in totaal 
twee uur. Het begint met een PowerPoint en 
een film om informatie te geven over de vra-
gen: Wat is dementie? Hoe is het verloop van 
de ziekte? Wat kun je eraan doen? Bij wie kun 
je terecht?

Na de informatie is tijd gereserveerd voor vragen 
uit de zaal. Antwoorden komen van een panel 
met deskundigen zoals huisarts, casemanager 
zorg, dorpsondersteuner, Alzheimer Nederland 
etc. Uitnodigingen worden verstuurd naar de af-
delingen van de KBO en de seniorenraad. 

Voor inwoners van Mariahout en Lieshout: 
10.00 – 12.00 uur in Dorpshuis Lieshout 
Voor inwoners van Beek en Donk: 14.00 – 16.00 
uur in het Ontmoetingscentrum 
Voor inwoners van Aarle-Rixtel: 19.00 – 21.00 
uur in MFC De Dreef. Natuurlijk bent u ook 
welkom in een van de andere plaatsen op 17 
november als die tijd en die plaats u beter uit 
komen.

Fietsvakantie 2016
De opgave voor de fietsvakantie 2016 loopt 
voorspoedig. Er zijn nog enkele kamers over.

Bloemschikken.
Leden van de KBO kunnen op 11 november 
weer bloemschikken. De kosten zijn €15,00 per 
persoon incl. koffie/thee. Dit is om 13.30 uur in 
het Buurthuis.

Welfare Mariahout
Elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur zijn er 
ongeveer 25 dames bezig om de mooiste din-
gen te maken o.a. breien, haken, borduren en 
knutselen en om gezellig te buurten onder het 
genot van een kopje koffie/thee. Als u graag iets 
gebreid wil hebben kom gerust eens langs op 
maandagmiddag in het Buurthuis.

Ontspanningsgroep KBO Mariahout
Om hun Ontspanningsgroep op peil te houden 
hebben zij momenteel een tekort aan manne-
lijke spelers. Welke mannen willen deze groep 
komen versterken?  Ook vrouwen die een grote 
inbreng kunnen leveren zien zij ook gaarne te-
gemoet. U kunt ook eens komen kijken op een 
van hun  repetitiemiddagen. 

Voor aanmelden en informatie: Kees de Jong, 
tel. 0499-422819 of Harrie Bekx, tel. 
0499-421613.
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30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

Parklaan 2   Beek en Donk   06 31526367     www.outdoorlaarbeek.nl

Samen groepsactiviteiten 
beleven? Leuk, gezellig 
en prima te doen voor 
deelnemers van alle 

leeftijden!

Voor vrienden,
families, bedrijven, 
scholen en verenigingen!

Mooi UIT in Laarbeek

Lieshout - Waar elders de Oktoberbierfeste 
gehouden werden, kwam in Ons Tejater de 
formatie ‘Tinkers, Drinkers, Dreamers’. De 
band wist een redelijk goed gevulde zaal te 
trekken.

In afwachting van wat de avond zou brengen 
was de Lieshoutse theaterzaal omgetoverd 
tot een ware gezellige Ierse pub-accommo-
datie. 

Het 5-tal begon met een introductie waarna 
de typisch Ierse en Engelse klanken en gezan-
gen volgden. Ze brachten zelfs een geheel 

eigen bewerking van het nummer ‘The Wild 
Rover’. Het was een leuk gevulde avond met 
op tijd een drankje. Soms waande je in een 
echte Ierse kroeg, met voor de kenner beken-
de Engelse en Ierse nummers die mooi aan 
elkaar gepraat werden door de bandleader.

Hoewel verschillende keren aangemoedigd 
door de band werd de dansvloer helaas toch 
onbetreden gelaten, maar de sfeer in de zaal 
was er niet minder om. Genoten van het eer-
ste theateruitje in Lieshout werd er door som-
migen nog leuk nagepraat aan de bar.

Oktoberfrisse start van Ons Tejater

Lieshout – De Katholieke Vrouwenvereni-
ging Lieshout heeft afgelopen zondag 4 
oktober de eerste editie van de hobbybeurs 
gehouden.

Er waren 30 deelnemers met in totaal 42 uit-
gestalde kramen. Men liet tal van hobby’s 

zien, zoals kaarten maken, poppenkleertjes, 
zeepjes, schilderijen, haakwerk en nog veel 
meer. Er zijn veel mensen een kijkje komen 
nemen, en ze hebben veel positieve reacties 
gehad. Velen gingen met een mooi cadeautje 
naar huis. Het was een succes en daarom op 
naar de tweede editie.

Succesvolle eerste hobbybeurs KVL

Aarle-Rixtel - Het Kouwenbergs kerkje in Aar-
le-Rixtel staat weer in de steigers. Na de grote 
schilderbeurt van de voor- en achtergevel wordt 
nu de dakruiter (torentje) gerestaureerd. Dat ge-
beurt door Bouwbedrijf Joris van der Zanden uit 
Aarle-Rixtel, die gespecialiseerd is in dit soort 
restauraties. 

Aangezien de klus kan worden aangemerkt als 
leer-/ervaringsproject, heeft de stichting bouwcul-
tuurfonds Zuid-Nederland een bijdrage geleverd 

van €1.000. Een van de eerste ingrepen is het ver-
wijderen van circa anderhalve kuub aan takken, die 
in de loop der jaren door bouwlustige kauwtjes is 
aangebracht. In feite is hier sprake van achterstallig 
onderhoud. De Stichting het Kouwenbergs kerkje is 
al een paar jaar bezig om een inhaalslag te maken. 
De huidige werkzaamheden laten onverlet dat er 
van het kerkje gewoon gebruik gemaakt kan blij-
ven worden. Zo is er op zondag 18 oktober een 
optreden van het bekende Keltische muziekgezel-
schap ‘Slán’, dat om 14.30 uur begint.

Kouwenbergs kerkje in de steigers
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Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

ATTENTIE! DOE-HET-ZELVERS,
KLUSSERS EN VAKMANNEN
TIJDELIJK ONGEKEND VOORDEEL!

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

Gereedschappen, elektra- en loodgieters-
materialen, verf en aanverwante artikelen, 
diverse hang- en sluitwerk, ijzerwaren 
en nog veel meer.

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Oregon is persoonlijk
Met meer dan 2500 variaties

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk

Lieshout - De prinsencommissie 
van C.V. de Raopers heeft een 
nieuwe enthousiaste prins geko-
zen voor het Carnavalsseizoen 
2015-2016. Natuurlijk laat ook 
deze commissie niets los en pro-
beren ze zo lang mogelijk verbor-
gen te houden wie het is. 

Dus het wordt tot aan het prin-
senbal voor alle Raopers en Ra-
operinnekes weer gissen. Om de 
spanning nog wat op te voeren 
wordt vanaf nu elke week een 
nieuwe hint gegeven, om zo ieder-
een nieuwsgierig te maken, zodat 
ze ook dit jaar weer een goed be-
zocht prinsenbal krijgen. Dus denk 
je: ‘dat wil ik niet missen’, kom dan 

op 7 november naar Café-Zaal de 
Koekoek in Lieshout, en maak het 
samen met alle Raopers van dicht-
bij mee. De eerste hint luidt: ‘Hij is 
kind vriendelijk’.

Wie wordt de nieuwe Prins van 
Raopersgat?Zaterdag 10 oktober 2015 organiseert 

Opdidakt Gemert een open dag
Gemert - In de Week van de Op-
voeding organiseert Opdidakt op 
zaterdag 10 oktober 2015 van 12.00 
– 16.00 uur een open dag. De mid-
dag is bedoeld voor ouders en hun 
kinderen, maar uiteraard zijn intern 
begeleiders en leerkrachten ook van 
harte welkom op onze vestiging aan 
de Nieuwstraat 24 in Gemert. Opdi-
dakt doet onderzoek naar leerontwik-
keling, zoals dyslexie, dyscalculie en 
intelligentie en naar gedrags- en ont-
wikkelingsproblemen, zoals ADHD, 
autisme, depressie of (faal)angst. 
Daarnaast wordt op didactisch en so-
ciaal-emotioneel gebied begeleiding 
geboden. De Week van de Opvoe-
ding is een uitgelezen moment om te 
laten zien wie Opdidakt is en wat de 
organisatie doet.

Mogelijk ervaart uw kind problemen 
op het gebied van leren of gedrag en 
overweegt u onderzoek of begelei-
ding. Tijdens deze interactieve mid-
dag kunt u op een laagdrempelige 
manier kennismaken met Opdidakt 
en ervaren wat de verschillende vor-
men van begeleiding inhouden. U 
kunt deelnemen aan uiteenlopende 
workshops en gaat aan de slag met 
materialen die tijdens de begeleidin-
gen worden gebruikt. Op deze ma-
nier krijgt u een goede indruk van wat 
kinderen krijgen aangeboden op het 
gebied van leren en gedrag. Uiteraard 
is er gedurende de middag voldoende 
gelegenheid om vragen te stellen.

Opdidakt helpt kinderen, jongeren en 
(jong)volwassenen een goede start 
te maken in de maatschappij. U kunt 
hier terecht voor onderzoek naar leer- 
en gedragsproblemen en begeleiding 
op didactisch en sociaal-emotioneel 
gebied. Doordat alle zorg onder één 
dak wordt aangeboden kunnen ver-
schillende behandelingen perfect op 
elkaar worden afgestemd. Meer in-
formatie over de organisatie en het 
aanbod vindt u op www.opdidakt.nl.

Advertorial

oMase bezoekt Waterzuivering Aa en Maas
Mariahout - Vuil water zuiveren 
is een ingenieus proces. Bij de ri-
oolwaterzuivering in Aarle-Rixtel 
neemt oMase op donderdag 15 
oktober een kijkje en ziet waar 
het vuile water binnenkomt, hoe 
het wordt gezuiverd en veilig 
teruggegeven wordt aan de Aa. 
Dames die zich hiervoor opgege-
ven hebben krijgen nog bericht.

Op maandag 5 oktober heeft 
oMase in Laarbeek, aan de hand 
van het boekje ‘Buiten de Kunst –
Laarbeek’, langs een groot aantal 
kunstwerken gefietst. De dames 
zagen mooie beelden en objecten 
op bekende en minder bekende 
plaatsen. Halverwege de route 
werd er koffie gedronken, de aan-
wezigen hadden een gezellige en 
leerzame middag. 0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele
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Beek en Donk - Richard de Beer, Mario van Sleeuwen, Hans van Heeswijk, 
Corné van de Ven en Stefan Plugge hebben met ruim 300 andere 
mountainbikers 1,16 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar de 
dodelijke spierziekte Duchenne.  Van 13 tot 19 september werd dagelijks 
100 kilometer afgelegd van Bure (België) naar Nijmegen.

Wederzijds respect
Voldaan zitten Richard de Beer, Corné van de Ven en Petrus (Peet) Opsteen 
aan de keukentafel.  De MTB-tocht zit erop. Het enthousiasme is nog groter 
dan een maand geleden, toen De MooiLaarbeekKrant ze voor vertrek 
sprak. Meest bijzonder was de aanwezigheid van Pepijn. Deze 15-jarige 
jongen heeft Duchenne en was met aangepaste camper de hele week aanwezig. Pepijn verzorgde de start en haalde 
het team op bij de fi nish. “Je hoorde hem en zijn familie nooit klagen”, vertelt Richard, “om ons bij de start te steunen 
moesten hij en zijn moeder om kwart over zes op.” Peet, die samen met Koen Schrama van TRIA Fietsen voor het 
materiaal zorgde, had overdag veel contact met Pepijn. “Pepijn heeft de week van zijn leven gehad”, lacht Peet, “het 
klikte gewoon. We waren echt een team. Als Pepijn extra verzorging nodig had, hielpen we mee.” Corné vult aan: 
“Pepijn kon bij ons een gewone jongen zijn.” Peet ontwikkelde zich tot reisleider en zette Pepijn voor in zijn bus zodat 
hij meer van de omgeving zag. De inspanningen van de begeleidingsploeg en de vermoeidheid van de sporters werd 
door fotograferende moeder Patricia vastgelegd. “Onze focus is fi etsen, nu realiseer je je wat er zich overdag allemaal 
afspeelt”, aldus Corné.

Afzien en grenzen verleggen
De tiende editie van Duchenne Heroes was een blubber-editie. Richard vertelt: “Respect voor Peet, die afgelopen jaren 
in zijn eentje voor het materiaal zorgde.” Deze editie had helpende hand en sponsor Koen een hele bus vol materialen 
bij zich. “Zelfs de organisatie vroeg ons om hulp,” zegt Peet trots, “bij ieder checkpoint konden de fi etsen onderhouden 
en afgespoten worden.” Helaas kwam Mario de eerste dag ongelukkig ten val en moest hij zijn tocht afbreken. “Fijn 
dat hij donderdag weer terug was om ons aan te moedigen”, zegt Richard. Ook buikloop gooide roet in het eten. Toch 
stapten Richard en Corné op de fi ets en reden samen met Hans en Stefan àlle kilometers. “Door een hele week met 
Pepijn op te trekken, word je je bewust van wat Duchenne inhoudt”, vertellen de mannen. “Pepijn heeft deze week 
eveneens zijn grenzen verlegd”, zegt Peet, “hij had meer vertrouwen en durfde meer.”  De binnenkomst in Nijmegen 
was speciaal. De ploeg werd warm onthaald en natuurlijk ging trotse Pepijn voorop. Corné droomt al over de volgende 
editie, Richard moet hier nog een paar nachtjes over slapen. “Duchenne Heroes blijf ik steunen”, zegt hij resoluut, 
“voor jongens zoals Pepijn.”

Duchenne Heroes Laarbeek 
terug van zware MTB-tocht

Van goeden huizeVan goeden huize
Huize ‘Mon Desir’ Aarle-Rixtel
Redacteur: Jac Babin

Wie doet dat nog, zijn huis een naam 
geven? Dat vroeg DeMooiLaarbeekKrant 
zich af. Een fikse wandeling door 
MooiLaarbeek moet antwoord geven 
op deze vraag. Wat blijkt ? De traditie 
is nog springlevend. En de namen? Ze 
zijn mooi en doordacht, tenminste als er 
even wordt doorgevraagd. Nieuwsgierig 
als altijd, belt De MooiLaarbeekKrant 
deze week aan bij Huize ‘Mon Desir’, 
Bosscheweg 12, Aarle-Rixtel.

Het huis
Het huis is een mooi alleenstaand huis, 
met een keurig verzorgde voortuin. Op 
de witte voorgevel staat met grote letters 
‘Mon Desir’. Het huis heeft een zoge-
naamde ‘Franse kap’. De bewoners reage-
ren niet op het geluid van de voordeurbel. 
De smeedijzeren poort, die toegang geeft 
tot een prachtige tuin, staat open. Er klinkt 
het brommend geluid van een grasmaaier. 
De redacteur van De MooiLaarbeekKrant 
hoopt dat er geen valse hond aanwezig 
is en loopt over het knarsende grindpad 
verder.

De huidige bewoners
In de tuin maakt de redacteur kennis met 
de bewoners. Het zijn Rien en Toos van 
Zoggel. Rien is oorspronkelijk afkomstig 
uit Berlicum en Toos is ‘een echte Aarlese’ 
en heeft als achternaam Verhoeven. “Er 
valt eigenlijk niet zoveel over dit huis te 
vertellen”, zegt Toos een beetje afwerend. 
Maar eenmaal gezeten onder de ruime 
veranda, vertellen zij honderduit en haalt 
Toos fotoalbums tevoorschijn over de 
grondige verbouwing van hun huis. Rien 
is met pensioen. Vroeger was hij leraar 

elektrotechniek. Toos werkte jarenlang bij 
Châlet Lohengrin.

Droomhuis
Toos en Rien wonen hier vanaf 1987. 
Daarvoor hadden ze een leuke woning 
aan de Lieshoutseweg. Rien had het daar 
ook goed naar zijn zin. “Maar Toos had 
haar zinnen gezet op dit huis”, zegt Rien. 
“Als kind liep ik hier al elke dag langs als 
ik naar school ging”, lacht Toos. “Hoewel 
het huis er toen heel anders uitzag dan 
nu, vond ik het toch zó mooi, dat ik ervan 
droomde dat ik hier later zou wonen.” In 
1987 kregen ze de kans om het huis te 
kopen. Er moest verschrikkelijk veel aan 
opgeknapt worden! 

Grondige verbouwing
Dan komen de fotoalbums tevoorschijn 
om het een en ander te illustreren. “Het 
huis was in 1987 hopeloos gedateerd”, 
vertelt Rien. “Niet geïsoleerd, verrotte ko-
zijnen, noem maar op…” Toch besloten 
Rien en Toos niet alleen te verbouwen, 
maar ook in stijl te restaureren. Rien wijst 
op de typische vorm van het dak, de ka-
rakteristieke schoorsteen, de leuke details 
in glas in lood, het nisje met Mariabeeldje 

bij de voordeur, de kurkdroge kelder. Al 
deze oude elementen bleven in gemo-
derniseerde vorm behouden. “Maar van 
de toenmalige tuin bleef alleen de sta-
tige beuk aan de voorkant van het huis 
behouden”, zegt Rien, terwijl hij zijn blik 
goedkeurend over zijn glad gemaaide ga-
zon laat glijden.

Mon Desir
“Vervolgens, hebben we het huis wit ge-
schilderd”, zo gaat Rien verder. “Vanuit 
onze omgeving kregen we complimenten 
over de wijze waarop we het huis hadden 
gerestaureerd. Sommige mensen vonden 
dat een mooie naam op dit huis niet zou 
misstaan. “Zelf waren we er ook wel een 
beetje trots op”, bekent Toos. “We heb-
ben er toen in smeedijzer ‘Mon Desir’ op 
laten zetten. Het was per slot van reke-
ning een lang gekoesterde wens om ooit 
in dit huis te mogen wonen.”

Tot slot
Tevredengesteld door deze mooie ver-
klaring verlaat de redacteur van De 
MooiLaarbeekKrant het paradijsje van 
Rien en Toos aan de Bosscheweg. Dromen 
zijn blijkbaar niet altijd bedrog!in glas in lood, het nisje met Mariabeeldje zijn blijkbaar niet altijd bedrog!

In het verleden werden straatnamen - veel vaker dan nu - naar personen 
vernoemd. Dat is tegenwoordig veel minder het geval. Vaak zijn ‘beken-
de’ personen aan een bepaalde tijdsperiode verbonden, zodat zij jaren later 
niet meer zo tot de verbeelding spreken. Een voorbeeld hiervan is Dokter 
Timmers.  Deze kreeg zowel in Aarle-Rixtel als in Beek en Donk een straat-
naam toebedeeld. In Aarle-Rixtel werd dat de Dokter Timmersstraat. Dokter 
Timmers was toevallig ook nog eens getrouwd met Henriëtte Timmermans! 
Aangezien dokter Timmers in Beek en Donk woonde en de Beek en Donk-
se heemkundekring over prachtige verhalen (van Janus van Asseldonk) over 
deze dokter beschikt, zullen we hem hier verder maar met rust laten! Wel 
kan nog worden vermeld dat Dokter Timmers als gemeentearts vanaf 1898 
in dienst was van de toenmalige gemeente Aarle-Rixtel. De Dokter Timmer-
straat ligt aan de rand van de voormalige Rixtelse akkers en ligt als het ware 
dwars over een vroeger weiland. Dat weiland werd aan de westkant begrensd 
door het kapelpad en aan de oostkant door het kerkepad, dat vanaf de Bos-
scheweg naar de Kouwenberg liep. In mijn jeugdjaren noemden wij dit ‘ ‘t 
weike van ‘t perd van Pietje van Baal, de melkboer’. Later heeft hier nog een 
tijdje de kermis gestaan. Gelukkig is die inmiddels weer teruggekeerd naar 
’t Heuveltje. En wat te denken van het  befaamde ‘Boerenkapellenfesitival’ 
dat hier zijn tent op sloeg! Heel Aarle leefde het hele jaar naar dit grandioze 
feest toe! Ook vond aan de Dokter Timmersstraat de geboorte van het latere 
dorpsfeest plaats: een soort zeskamp dat de illustere naam kreeg van ‘De 
Grote Klok’. Maar dat is al weer lang geleden. Heden ten dage is het in de 
Dokter Timmersstraat heel wat rustiger. Logisch, want op ‘’t weike van ’t perd 
van Pietje van Baal, de melkboer’ staan al jaren ‘bejaardenwoningen’! Maar 
één ding moet hier zeker nog worden vermeld. Op nummer 22 staat in de 
voortuin een heuse vlaggenmast. Deze mast was ooit eigendom van schipper 
Eversdijk uit de Albers Pistoriusstraat. Later kwam de mast in het bezit van 
pastoor Tilman, de grote animator van de zeilkampen. De pastoor plantte de 
mast in diens voortuin en later - na het verlaten van de pastorie - verhuisde  
de mast mee naar de Dokter Timmersstraat.

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel

DOKTER TIMMERSSTRAAT

Toos en Rien van Zoggel
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Een aandeel in elkaar

Maak een afspraak met onze adviseur via (0492) 39 19 19

Je bent verliefd. Op het huis dat je net hebt bezichtigd. Je wilt snel weten of het

financieel haalbaar is. Gelukkig kun je bij de Rabobank morgen al in gesprek

met onze hypotheekadviseur. Meer info: www.rabobank.nl/morgenopgesprek

U bent van harte welkom bij Rabobank Peel Noord

Morgen een
hypotheek-
gesprek

Vandaag
bellen

Beek en Donk - In dierenpark 
Regter Eind in Beek en Donk is 
afgelopen maandag een insec-
tenhotel in ere hersteld. Enke-
le imkers hadden het voortouw 
genomen om het insectenhotel 
grondig onder handen te nemen. 
Daarbij werd de hulp ingeroepen 
van groep 1 en 2 van basisschool 
’t Otterke om het hotel te vullen 
met bamboestokjes en dennenap-
pels. 

Juf Monique had in het kader van 
hun natuurproject 10 geïnteresseer-
de kinderen uitgekozen om deze 
klus te klaren. De kinderen werden 
ontvangen door de imkers van het 
park en kregen uitleg over honing-
bijen. Deze bijen leven in een kast 
bij elkaar maar solitaire bijen maken 
gebruik van holletjes en gaatjes om 
zich te verstoppen en voort te plan-
ten. Hiervoor is een insectenhotel 
zeer geschikt. De imker vertelde dat 
veel insecten voor mens en milieu 

heel nuttig zijn. Ze bestuiven bloe-
men en zorgen voor een evenwicht 
door schadelijke insecten te bestrij-
den. Daarnaast maken deze insecten 
een belangrijk deel uit van de eco-
logische kringloop, ook in de tuin. 
Ondanks hun jonge leeftijd waren 
de kinderen zeer geïnteresseerd. Na 
een bezoek aan de bijenhal moest er 
uiteraard ook honing geproefd wor-
den. En gretig werd er gepeuterd in 
het verse honingraat en gesnoept 
van de zoete honing.

Heropening insectenhotel in dierenpark Regter Eind 
in Beek en Donk

Geert, Raf, Marijn, Evi, Delin, Jana, Fem, Saar, Lenn, Daan

Beek en Donk - Scouting Beek en 
Donk mag dit jaar deelnemen aan 
de Clubactie van de Jan Linders. Op 
zaterdag 3 oktober mochten zij hun 
scoutinggroep promoten. 

Onder een mooie rookwolk van het 
kampvuur op het Heuvelplein zijn er 
marshmallows, popcorn en pannen-
koeken gebakken voor de winke-
lende mensen bij de Jan Linders. Op 
deze manier wilden zij alle mensen 
bedanken die hen gesteund hebben. 
Dit is gelukt! Ze hebben een geweldi-
ge weekscore behaald. De actie loopt 
nog 1 week. De scouting wil u dan 

ook vragen om hen ook deze laatste 
week te steunen. Krijgt u sponsor-
muntjes bij de winkel, stop ze dan 
a.u.b. in de buis van de scouting.

Wilt u meer informatie over de
scouting, kijk dan op
www.scoutingbeekendonk.nl.

Scouting Beek en Donk promoot 
scoutinggroep

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het 
uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, 
rioleringen en bouwputten. Tevens zorgen 
wij voor de afvoer van bouwafval, puin, 
hout, grond en groenafval.

Gebr. KantersGebr. Kanters

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het Voor al uw grondwerkzaamheden zoals het 
uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, uitgraven van aanbouwen, vijvers, inritten, 
rioleringen en bouwputten. Tevens zorgen 

Tienerwerk Laarbeek presenteert 
‘SenZation White’

Laarbeek - Tienerwerk Laarbeek houdt 
op zaterdag 17 oktober het evenement 
‘SenZation White’. Als eerste event 
in het nieuwe schooljaar in navolging 
van het successen zoals ‘After Beats’ & 
‘Funky Beats’ zijn ze deze keer te vinden 
in de jongerenruimte van Tienerwerk 
Cendra in Aarle-Rixtel. Daar worden 
de grondvesten nog eens stevig aange-
stampt. De avond start om 20.30 uur en 
duurt tot 23.30 uur. 
 
De eerste Dj kunnen ze al bekend ma-
ken. Voor jullie verschijnt wederom een 
nieuw gezicht, namelijk Dj Sequinced. 
Deze Beats icoon verzorgt een impact-
volle show van dit zinnenprikkelend 
event.   Hij heeft al meerdere optredens 
gehad in de hele wereld en zal nu bij 
Cendra aanwezig zijn. Met zijn bekende 
muziekstijlen Club, EDM, Progressive, 
Electro, Clubbin’, lounge, House, Latin 
House, Deep House heeft SenZation 
White al een goede invulling gekregen. 
Later zullen ze nog meer aan de line-up 

toe gaan voegen. Maar daar over later 
meer. Dresscode voor deze avond is na-
tuurlijk white, weiss, blanc, blanco, bian-
co en natuurlijk voornamelijk wit!

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar voor €2,50. De voorverkoop voor 
SenZation White start op vrijdag 9 ok-
tober bij de verkooppunten: Snoeperij 
Jantje, Kerkstraat 4, Aarle-Rixtel, D.I.O. 
drogisterij Mark, Dorpstraat 5, Lieshout, 
Buurthuis Mariahout, Bernadettestraat 
43, Mariahout en IJssalon de Verrassing, 
Heuvelplein 99, Beek en Donk. De voor-
verkoop eindigt op 16 oktober. Op de 
avond zelf zijn de kaarten (mits niet uit-
verkocht) nog aan de deur te verkrijgen 
voor €3,50. 

Tienerwerk Cendra is te vinden aan de 
Duivenakker 72a in Aarle-Rixtel. Er 
wordt gecontroleerd op ID of schoolpas 
bij binnenkomst. Hou www.tienerwer-
klaarbeek.nl in de gaten voor meer info. 

PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

Hool 56, Keldonk       06-83598124       www.podotherapiebrugmans.nl

• Pijnlijke voeten
• Vermoeide voeten
• Voetstandsafwijkingen
• Verkeerd looppatroon
• Teenafwijkingen/klachten

• Nagelklachten
• Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
• Sportblessures
• Diabetische/Rheumatische voeten

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
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KIJK EENS OM DE HOEK

HET VOORDEEL IS 
DICHTERBIJ 
DAN U DENKT

Groep 4 Daltonbasisschool ‘t Otterke wint ontbijt

Beek en Donk - Groep 4 van Daltonbasis-
school ‘t Otterke in Beek en Donk heeft 
een ontbijt gewonnen bij Jan Linders 
door mee te doen aan hun wedstrijd. 

Door de mooiste placemat te kleu-
ren en plakken wonnen zij afge-
lopen woensdag een geweldig 
ontbijt. De kinderen genoten van 

lekkere broodjes, fruit en drinken. 
Een goede start van het schooljaar. 
Jan Linders Beek en Donk bedankt.

Laarbeek - Moderne jeugd vraagt 
een professionele begeleiding om 
de moderne problemen het hoofd 
te bieden. Het Dorpsplatform 
houdt samen met ViERBINDEN 
een voorlichtingsbijeenkomst in 
de Dreef in Aarle-Rixtel op maan-
dag 12 oktober, van 20.00 tot 
22.00 uur.

Over welke problemen hebben ze 
het dan? Hieronder noemen ze er 
een paar die iedereen wel zal ken-
nen maar hoe gaan ze daar mee 
om? Hoe kan men ze voorkomen? 
Drugs en alcohol, omgaan met 
agressie, omgaan met pesten, ge-

pest worden, waar kan je terecht als 
je vragen hebt? Wie kan je helpen?  
Het Dorpsplatform en ViERBINDEN 
bieden u professionele hulp aan in 
de personen van Anneke Merks, 
Marc Min, Dymphy Jansen en John 
van de Kimmenade, stuk voor stuk 
specialisten in hun vakgebied.

Tijdens de avond speelt Helder The-
ater uit Eindhoven een interactieve 
rol tussen- en met publiek, waarin 
u de dagelijkse praktijk van korte 
afstand kunt gadeslaan en waarin 
u ongetwijfeld vele momenten en 
voorvallen kunt herkennen. Een 
voorstelling die u niet mag missen. 

De acteurs van Helder Theater la-
ten u zien hoe begeleiding goed en 
fout kan gaan.

Met een presentatie geven Anne-
ke, Marc, en Dymphy handvatten 
die u kunt gebruiken bij de bege-
leiding van jeugd en pubers in uw 
vereniging, een verantwoordelijke 
taak waar je niet alleen voor wilt 
staan. ViERBINDEN en het Dorps-
platform organiseren deze avond 
voor u, om u van dienst te zijn, zij 
bieden u hulp aan die u van dichtbij 
kunt krijgen, als het moet heel snel. 
Mail naar info@dorpsplatform.nl of 
amerks@ViERBINDEN.nl.

Beek en Donk - Omdat de laatste keer 
dat Tienerwerk De Boemerang een Dis-
cozwemfeest organiseerde dit een enorm 
succes bleek te zijn, gaan zij dit nogmaals 
doen.

Vrijdag 16 oktober opent zwembad de 
3-Essen speciaal voor alle tieners van Tie-
nerwerk de Boemerang haar deuren voor 
een ‘spetterend en cool’ tiener discozwem-
feest. Vanaf 19.00 uur kunnen de tieners 
zich verzamelen bij de entree van Zwem-
bad de 3-Essen. Het discozwemmen is van 
19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 22.00 uur kun-
nen de tieners weer opgehaald worden bij 
de ingang van het zwembad. 

De entree voor deze activiteit bedraagt 
€1,00, het zou fijn zijn als dit bij de ingang 
gepast voldaan kan worden. Vol = vol, dus 
schrijf je snel in via www.boemerangbeek-
endonk.nl. Hou Facebook, Instagram en 
de website van De Boemerang in de gaten 
voor alle geplande evenementen. Zet deze 
in je agenda, zodat je niets hoeft te missen.

Voorlichtingsbijeenkomst jeugd- en jongerenbegeleiding

Discozwemfeest met De Boemerang

Schoolreisdag, vroeg in het schooljaar. 
Daan zat er al twee weken he-le-maal 
vol van. Hij nam de hele klas lekker op 
sleeptouw in zijn gemoedstoestand, 
waarvoor ik hem nog steeds erg dank-
baar ben (ahum). ‘Ik heb er zo’n zin in 
om naar Toverland te gaan. ‘Elke dag 
kwam wel een uitspraak die een soort-
gelijke inhoud had uit zijn taalkundi-
ge mondje. Op de meest ongepaste 
momenten!! Nu is het natuurlijk ook 
verleidelijk om even de meester aan 
te spreken als je zelf vooraan zit en je 
helemaal vol zit van die ene trip.
De schoolreisdag brak dan einde-     
lijk aan. De welbekende goedgevulde 
rugzakken waren van de partij. Het 
rode schooltrikot trok men over de 
schouders en de bus werd bestormd en 
bevolkt met begerige jeugd: ‘Vandaag 
gaan we tenminste eens niks leren.’
Allereerst werden de voorste plekken 
bemand, beter gezegd bevrouwd, 
door de kindjes die mogelijk moesten 
gubbelen in de bus. Zo hielden zij con-
trole over zichzelf en de stuurmans- 
kunsten van de chauffeur die direct 
instrueerde dat de overlevingstassen 
dicht bleven en men in de gordel 
moest. Men deed dit braaf en onder 
een luid gejoel en gezang ving de reis 
aan. ‘We zijn er bijna …. .’
In Sevenum bleken we niet de enige 
school te zijn. Gelukkig wel de enige 
met rode shirts, dus vielen we goed 
op. Het ensemble leerkrachten en sta-
giaires streek neer op de verzamelplek 
en nadat de jeugdigen hun tassen had-
den neergekwakt werden er sprintjes 
getrokken naar o.a. de motortjes, de 
Troy en een achtbaan waarbij van al-
les draait. ‘Zo, rust. Wie lust er koffie?’ 
Na de bestelling opgenomen te heb-
ben begon de ontwijktocht voor mij 
naar de koffiecorner, die een behoo-
rlijk eind richting die kotsmisselijkma- 
kende attracties lag. Om nu al meteen 
die kneiters van achtbanen in te gaan, 
die behoefte had menig juf of meester 
nog niet. Met de koffiegeur de neus al 
strelend verscheen plots uit het niets 
de kleinste van de club. ‘Meester, 
ik mag alleen met begeleiding in de 
boomstammetjes. Ga jij mee?’ Tsja, en 
dan kun je natuurlijk geen nee  zeg-
gen. Met het zweet in de bilspleet en 
het knulletje stevig tussen mij en een 
klasgenootje in zoefden we tussen 
de waterdruppels door steil omlaag. 
Een dikke minuut later hadden we 
de eerste helse rit achter de rug. Het 
mannetje had de grootste rol, ik ver-

school me snel achter mijn oberfunctie 
en ontweek een volgend achtbaanrit-
je. Ik had al ongeduldige collega’s zien 
staan kijken: koffie nodig!
Met een schuin oog keek ik eens rond 
naar de rennende rode shirtjes. Alsof 
ze tijd tekort kwamen holden ze van 
het een naar het ander. Die beweging 
was ook wel nodig om al die calorieën 
van naar binnen gefrotte chips, snoep 
en caramels er weer af te krijgen. Nu 
kon dat natuurlijk ook op een andere 
manier. ‘Meester, ik ben al 5 keer ach-
ter elkaar in de motortjes geweest. 
Ik ben nu wel een beetje misselijk,’ 
vertelde Daan in het voorbijgaan. 
‘Hop dan, naar het toilet’, was het ad-
vies aan zijn adres. ‘Neenee, we gaan 
nu naar de Troy, daar is het niet zo 
druk,’ riep hij snel, want Daan moest 
wel bij zijn clubje blijven. Tuurlijk, mis-
selijkheid verdwijnt met een goede rit 
in de hoogste achtbaan van het park 
die ook nog eens verdomd snel gaat, 
kwam ik later achter. En op school al 
miepen als er een scheet dwars zit!! 
Uiteindelijk werd het half 5 en moesten 
we de hele meute verzamelen. Tradi-
tiegetrouw moet er dan nog ‘snel snel’ 
ergens ingegaan worden. ‘Mogen we 
please nog in de boomstammetjes? 
Een keertje nog?’ En dat worden er 
dan twee, want er staat niemand in 
de wachtrij. Zodra men er dan uit is 
geglipt neemt de gehaaide jeugd een 
riante omweg naar de post, waardoor 
de meesters en juffen flinke zuchten 
slaken en niet-begrijpend hun hoof-
den schudden. Of toch niet? ‘Wat zou 
jij doen?’ Eenmaal compleet en weer 
in rijen van 2 opgesteld staat Daan 
voor mijn neus. Het snoetje voorzien 
van een glimlach van oor tot oor. ‘Zo 
meester, dit moeten we vaker doen!’ 
Toverland heeft daadwerkelijk een 
be t ov e re nde            
invloed.

Mees Joost 

Betoverend

Toverland heeft daadwerkelijk een 
be t ov e re nde            
invloed.

Mees Joost

be t ov e re nde            
invloed.

Mees Joost

COLUMN

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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Alléén op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktoberAlléén op vrijdag  en zaterdag 

HELE KILO

049

Jan Linders 
is al 6 jaar 
de beste in 
álle vers!
Hét bewijs! Nieuwe 

oogst

Elstar 
appels

OP=OP

álle vers!
Hét bewijs!Hét bewijs!Hét bewijs!Hét bewijs! Nieuwe 

janlinders.nlActies geldig op vrijdag 9 
en zaterdag 10 oktober 2015

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Nieuwe 
oogst

OP=OP

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11
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Kijk op www.onsbrabantnet.nl of bel 040 780 7800

voor de eerste 3 maanden 

daarna vanaf € 55,- /mnd

€39,-     
/mnd

Alles-in-één pakket HET GROTE 
VOORDEEL 
VAN OM  
DE HOEK

MooiBoerdonk
Boerdonk - Na een lange voorbereiding 
wordt vrijdag 9 oktober in Boerdonk de 
kloostertuin geopend. Voor heemkun-
dekring Erthepe was dat de aanleiding 
om, naast een lesprogramma voor de 
basisscholen, een tentoonstelling sa-
men te stellen over de Missiezusters 

Franciscanessen van de H. Antonius van 
Padua. Deze congregatie van zusters heeft 
haar wortels in Boerdonk. 

Van 10 tot 14 oktober is deze expositie 
in gemeenschapshuis Den Hazenpot in 
Boerdonk (Pastoor van Schijndelstraat 37) 

te bezichtigen. Op de plek waar de eerste 
zusters gehuisvest waren. 

Gerardus van Schijndel uit Boxtel wilde als 
jongen al missionaris worden. In 1891 ging 
zijn wens eindelijk in vervulling en mocht 
hij op proef naar de Witte Paters in Algiers 
en even later naar Malta om mee te helpen 
bij de opleiding van Afrikaanse jongens. 
Maar de leiding van de Witte paters vond 
hem niet geschikt. Hij was te eigengereid 
en bemoeide zich teveel met de leefwijze 
van de vrouwelijke religieuzen. Als ‘mis-
lukt’ missionaris komt hij uiteindelijk in 
Boerdonk terecht. Daar treedt hij als pas-
toor onmiddellijk op tegen het ‘zedeloze’ 
gedrag van de Boerdonkenaren. Fietsen 
en dansen zijn uit den boze. De poffer is 
onnodige opsmuk en een vorm van ijdel-
tuiterij. Dat was even schrikken voor de 
inwoners van Boerdonk.

De missiegedachte laat Van Schijndel 
niet los. Het lukt hem dankzij zijn 

doorzettingsvermogen in 1913 een con-
gregatie (kloostergemeenschap) van zus-
ters op te richten. Een Nederlandse con-
gregatie die meisjes opleidt om als zuster 
in de missie te gaan werken. De zusters 
worden aanvankelijk in het rechterdeel van 
de pastorie gehuisvest (nu Den Hazenpot). 
Even later bouwt de congregatie een 
klein klooster naast de pastorie. Daar blij-
ven de Missiezusters Franciscanessen van 
Boerdonk-Asten tot 1976 actief. Ze hebben 
meer dan een halve eeuw een belangrijke 
rol gespeeld in de Boerdonkse samenle-
ving. Ze stichtten een bewaarschool (kleu-
terschool), namen de zorg voor zieken en 
ouderen op zich en hielpen de pastoor bij 
het pastorale werk. Vele Boerdonkenaren 
hebben tot op de dag van vandaag nog 
goede herinneringen aan de zusters. 

Over het kloosterleven vroeger, en speci-
aal dat van de Missiezusters van Boerdonk-
Asten, gaat de tentoonstelling die in ge-
meenschapshuis Den Hazenpot (Pastoor 

van Schijndelstraat 37) in Boerdonk te be-
zichtigen is. Op zaterdag 10 en zondag 11 
oktober van 11.00-17.00 uur. Van maan-
dag 12 oktober tot en met woensdagoch-
tend 14 oktober alleen tijdens de reguliere 
openingstijden van gemeenschapshuis 
Den Hazenpot. De toegang is gratis. 

Boerdonk – Werken, werken en nog 
harder werken. Daar moet het vaan-
delteam van RKSV Boerdonk de punten 
mee binnenhalen. Vooral de op papier 
sterkere tegenstanders zoals RKGSV 
uit Gerwen, vorig jaar in de 4e klas-
se uitkomend en dit seizoen nog niet 
verloren. Het was in ieder geval lekker 
voetbalweer met een heerlijk herfst-
zonnetje in Gerwen. 

De start was wat aarzelend van beide 
teams. RKGSV was wel de bovenlig-
gende partij en Boerdonk hoefde dan 
ook minder het spel te maken, en dan 
zijn ze met de snelle spitsen levensge-
vaarlijk. Zo ook de uitbraak van Daan 
Dortmans, die alleen door een overtre-
ding gestopt kon worden. Dit was dui-
delijk een doorgebroken speler, maar de 
scheidsrechter vond van niet en bestraf-
te de verdediger slechts met geel. Wat 
stond was de vrije trap en die werd via 
de paal binnengeschoten door Sietze 
Penninx, 0-1 na 15 minuten. De druk 
nam nu wel toe maar echt grote kansen 
waren er niet voor RKGSV, tot ze in de 
29e en 33e minuut twee prima goals 
maakten. Voor Boerdonk werd het 
steeds moeilijker om de weg naar voren 
te vinden en het rustsignaal kwam op 
het juiste moment. 
Na de rust hadden de meeste toeschou-

wers de 2-2 niet gezien. Daan Dortmans 
stoorde prima en veroverde de bal. Hij 
kon vrij voor de keeper de bal binnen-
werken in de 46e minuut. RKGSV ging 
nu vol voor de drie punten, maar buiten 
de twee goede kansen en meer dan pri-
ma keepwerk van Mark Opheij waren 
ze niet gevaarlijk er was wel continu 
druk van RKGSV, maar Boerdonk bleef 
overeind. Een uitslag waar ze van voor-

af voor getekend hadden, maar als zo’n 
counter iets beter was uitgevoerd had-
den ze zomaar voor drie punten kunnen 
zorgen. 

Volgende week komt ELI uit Lieshout 
naar Boerdonk. Het is jaren geleden dat 
deze teams tegenover elkaar stonden. 
Er moet weer hard gewerkt worden 
voor een positief resultaat.

Heemkundekring Erthepe opent tentoonstelling over de Missiezusters 

Boerdonk werkt hard voor de punten Keldonkse boer gooit Boerdonkse 
agrariërs overhoop

Het klooster de zusters in Boerdonk omstreeks 1965. 
Rechts café De molen, nu herberg-hotel ‘t Mirakel. 

Pastoor G. van Schijndel, de stichter van 
de congregatie van de Missiezusters van 
Boerdonk-Asten

Boerdonk - Tijdens het dorpsfeest 
Boerdonk was het een Keldonkse melk-
veehouder, genaamd Andre van der 
Heijden, die het meest gedreven was 
“um dieje Boeringse boeren is efkes 
overhoop te goiuh”, zoals hij het zelf 
omschreef. 

Waar veel mensen zichzelf al zeer gedre-
ven toonde door van de 19 agrariërs er 
toch wel zeker de helft om te gooien was 
het Andre die er zelfs 16 van de planken 
wist te mikken, en dat met slechts 1 goe-
de arm! Waarschijnlijk heeft de gezonde 
rivaliteit tussen het stadse Keldonk en het 
‘durrup Boering’ (zoals Andre het zelf 

omschreef) aan zijn prestatie bijgedragen.

Als beloning voor zijn prestatie ont-
ving Andre dan ook de prijs, welke be-
schikbaar was gesteld door Agrarisch 
Boerdonk: een pakket barbecuevlees 
voor 4 personen. Joan Oppers (voorzitter 
van Agrarisch Boerdonk) heeft deze prijs, 
in de vorm van een waardebon, persoon-
lijk overhandigd aan de zielsgelukkige 
Andre, waarop deze sprak dat hij “dit 
Boerings verkuh ok nog wel efkes kort 
zou maken!”

Andre, namens heel Agrarisch Boerdonk 
gefeliciteerd met je prijs!

Aanvoerder Sietze Penninx draait weg bij zijn tegenstander

Boerdonk - Blij verrast staat Ger Cop-
pens met een prachtige bos bloemen op 
de foto in haar herberg, ‘t Mirakel. Naast 
haar flaneren Rico, kermisexploitant, 
en driver Leo, opperbaas van de firma 
Duursma, met traantjes en een glimlach, 
het is de laatste kermis in Boerdonk voor 
deze twee vrolijke gasten. En als dank 
voor de grote gastvrijheid en de lekkere 
maaltijden brachten zij voor de waardin 
bloemen en Belgische pralines. 

Elk jaar werd het ‘kermisvolk’ door de 
Fam. Coppens onthaald met koffie en 
appeltaart. En gedurende de kermisda-
gen stond er in de herberg dan een tafel 
gereserveerd alleen voor deze mensen. ‘s 
Middags voor de start een Mirakelse pot 
koffie met koek of krentemik en even ge-
zellig zitten met elkaar. Als het koud was, 
bij de kachel en bij zonneschijn buiten op 
de cour. “Finito!” zei Leo, “Jammer, maar 
‘t is niet anders.”

Jan en Ger gaan het missen. Van kinds 
af aan weet Ger zich te herinneren dat 
de ‘kermislui’ bij haar ouders ook welkom 

waren. De wagens die dagen van te vo-
ren al stonden te wachten om uitgeladen 
te worden. De dorpskinderen die nieuws-
gierig er rondom liepen, en al zeker wis-
ten wat er in zo’n grote wagen zat. De 
draaimolen of de zweef, de snoepkraam 
of de schiettent. Die spannende momen-
ten van toen koestert Ger nog altijd.

De dag ná de kermis stonden er nog 
spullen die afgebroken moesten worden 
of ingeladen. Als de school dan was af-
gelopen gingen kinderen zoeken naar 
kermisgeld of misschien nog een kleine 
herinnering van de gokkast. Deze keer 
was ‘s nachts alles al weg. Finito.

Kermisbloemen voor Ger Coppens

Ger Coppens met de bloemen in de hand tussen Rico en Leo

Andre van der Heijden (l) neemt de waardebon in ontvangst van Joan Oppers (r)
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Sportend Laarbeek

LENSSEN MANDERS | Dorpsstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262  lenssenmanders.nl

ZONDAG 11 OKTOBER KOOPZONDAG
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR | MET VERSE STROOPWAFELS VOOR ELKE KLANT!

GERRY WEBER WEEKEND
OP VRIJDAG 9, ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 OKTOBER
Maak bij aankoop van een Gerry Weber artikel kans op één van de 
drie modecheques t.w.v. €100,- en een Gerry Weber outfi t t.w.v. €250,-

    

v

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

OMROEP KONTAKT IS OP ZOEK NAAR:
•     NIEUWSMAKERS (OVERDAG EN AVOND)(m/v)

   Deze taak kun je met dagen, avonden, dagdelen invullen. Je 
krijgt een goede opleiding.

• COORDINATOR TV(m/v)

   Dagelijks of in dagdelen coördineer je het TV werk met de 
cameramensen en de reporters.

Ook stel je de betreffende formulieren voor hen op.

Interesse?
Neem dan contact op met de studio 0492-463624 

of mail naar info@kontaktfm.nl

ASV’33 pakt volle buit in slotfase

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft drie 
punten bij kunnen schrijven, de 
wedstrijd tegen Lierop bleef span-
nend tot de laatste minuut, waarin 
ASV’33 de winst naar zich toe haal-
de. Het was niet de eerste keer dit 
seizoen dat ASV’33 al vroeg tegen 
een achterstand aankeek. Afgelo-
pen zondag wist Lierop al in de 4e 
minuut een voorsprong te nemen. 

Uit de eerste aanval van Lierop 
scoorde Dirk van Vlokhoven met 
het hoofd. Niet veel later kroop 
ASV’33 door het oog van de naald 
toen Lierop een opgelegde kans 
miste. Na 15 minuten kwamen de 
rood-witten beter in de wedstrijd 
en drongen ze Lierop terug op ei-
gen helft. Dit resulteerde in enkele 
zeer goede kansen, maar het ge-
luk was niet aan de zijde van de 
Aarle-Rixtelnaren, Een schot van 
Ronny Heijmans van net buiten de 
zestien belandde op de paal van 
het Lieropse doel. In de 25e minuut 
kwam ASV’33 toch langszij. Een 
prima pass van René de Vries op 
Ronny Heijmans was de inleiding. 
Met een knappe beweging zette 
Ronny Heijmans nog de laatste ver-
dediger opzij en poeierde hij de bal 
snoeihard voorbij de doelman van 
Lierop. Twee minuten voor het rust-
signaal was Ronny Heijmans dicht 
bij een 2e treffer, maar zijn kopbal 
zeilde over het doel. 

Na de rust was het wederom Lierop 
dat de eerste tien minuten het spel 

dicteerde, maar tot echte mogelijk-
heden leidde dat niet. Daarna nam 
ASV’33 de regie over. De verdien-
de voorsprong voor ASV’33 wil-
de maar niet vallen. Tot tweemaal 
toe was Thijs van Uden zeer dicht 
bij een doelpunt maar even zoveel 
keer ontbrak het geluk. Lierop kon 
hier de gehele 2e helft weinig te-
genover stellen. Tien minuten voor 
tijd was Ronny Heijmans opnieuw 
dicht bij een doelpunt. Een schitte-
rend lobje belandde op de lat van 
het vijandelijke doel. 

Toch wist ASV’33 in de slotfa-
se nog de volle winst te pakken. 
Het was René de Vries die met 
een schot van 35 meter de bal in 

de kruising joeg en dat betekende 
een verdiende 2-1 voorsprong. Dit 
gaf ASV’33 in de resterende tijd 
niet meer uit handen. Door dit re-
sultaat nestelt ASV’33 zich netjes 
in de middenmoot. Hopelijk kan in 
de uitwedstrijd tegen Mifano uit 
Mierlo, de goede lijn voortgezet 
worden.

Opstelling ASV’33: Rob Ren-
ders, Robbert Mol (35e Gerben 
Rendering), Pim Dubois, Thomas 
Neaum, Sander v/d Waarsenburg, 
René de Vries, Teun v Asten, Mark 
Smits, Thijs van Uden (70e Maar-
ten Verbakel), Ronny Heijmans, 
Dennis Verbakel (65e Peter Ray-
makers).

voetbal Weer puntendeling voor 
Sparta’25

Beek en Donk - Op sportpark ’t 
Heereind in Beek en Donk werd 
het tegen ODC uit Boxtel 1-1. Dit 
is het 5e gelijkspel op een rij voor 
de Beek en Donkse ploeg. 

In de eerste helft had Sparta’25 de 
controle over de wedstrijd. Spar-
ta’25 zette vroeg druk op de tegen-
stander en had duidelijk het initia-
tief. Sparta’25 gooide veel energie 
in de wedstrijd. Dat betaalde zich in 
de 21ste minuut uit. Een corner van 
René Brouwers belandde in het vijf 
metergebied en Ruud Jan Happé 
was er als de kippen bij om de 1-0 
binnen te tikken.

Sparta’25 schiep daarna, via enkele 
goedlopende aanvallen, mogelijk-
heden om de score verder op te 
voeren. Helaas zonder succes. Na 
rust was ODC de bovenliggende 
partij. Sparta’25 kon maar moeilijk 
onder de Boxtelse druk uitkomen.

In de 54ste minuut viel de gelijk-
maker. Na een verre uittrap van de 
Boxtelse doelman, niet al te scherp 

verdedigen van het centrale duo 
van Sparta, kwam de bal bij Rem-
co Schellekens die met een droge 
boogbal over de keeper vanaf zes-
tien meter de 1-1 aantekende.

Sparta’25 werd alleen nog gevaar-
lijk via enkele counters. In de 76ste 
minuut leverde zo’n uitbraak een 
penalty op toen Joost Ankersmit in 
het strafschopgebied ten val werd 
gebracht. De strafschop van die-
zelfde Ankersmit, ‘dit mag nooit’ 
zeggen de kenners, strandde op 
een been van de Boxtelse doel-
man. Tot aan de laatste minuut 
bleven beide ploegen strijden voor 
de overwinning. Daardoor bleef 
het lang spannend op sportpark ’t 
Heereind, maar er kwam geen win-
naar uit de strijd.

Een overwinning is broodnodig 
voor Sparta. Dit mag het team vol-
gende week proberen in en tegen 
Helvoirt, de koploper. Dit is niet 
makkelijk, maar Sparta heeft de 
kwaliteiten om van elke ploeg te 
winnen. 

Ronny Heijmans en Rene de Vries (rood-wit), de doelpuntenmakers van ASV’33

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

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

auto 
onderdelen
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Gemertseweg 2 | Boekel
T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl 
www.annywillemsen.nl

Ook ander medische 
hulpmiddelen als: 

borstprothesen en 
protheselingerie

bandages 

loophulpmiddelen

elektroscooters

Elke woensdagochtend:

elastische 
kousen 

aanmeten in 
Beek en Donk

 bij Fysiopunt Laarbeek
Brandstraat 1A - Beek en Donk

alleen op afspraak: 0492 321976 

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk

0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij Autobedrijf SARO!

Op zoek naar dé trekhaak 
specialist in de regio?
Op zoek naar dé trekhaak 

Beek en Donk
U rijdt ...       Wij zorgen voor de rest!!

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

Aarle-Rixtel - De dames van ASV’33 
vertrokken zondag vol goede moed 
richting Ollandia, wederom een 
nieuwe ploeg die ze treffen in de 
5de klasse. Tijdens de warming-up 
werden de eerste besprekingen 
door de trainer al gedaan en wisten 
de dames wat er van ze werd ver-
wacht.

Na het eerste fluitsignaal werd direct 
druk gezet. ASV’33 werd verrast 

door een eerste aanval en schot op 
goal door Ollandia. De dames waren 
gewaarschuwd. Ondanks dat bleef 
ASV’33 prima voetballen en druk 
zetten. Na ongeveer een half uur 
spelen stuurde Ilse v.d. Heuvel, Britt 
van Brug diep, die het prachtig af-
rondde met een lobje over de keep-
ster van Ollandia. Het vertrouwen 
begon weer een beetje te groeien. 
Helaas maakten de dames van Ol-
landia binnen 5 minuten de gelijk-

maker en zorgden ze zelfs voor een 
2-1 voorsprong bij rust.

Ondanks de aanwijzingen in de rust, 
de warme thee en de nodige wissels, 
slaagden de Aarle-Rixtelse dames er 
wederom niet in om een puntje bin-
nen te slepen. Na 90 minuten spelen 
keerden ze met een 4-1 nederlaag te-
rug naar Aarle-Rixtel. Zondag komen 
de dames van Gemert op bezoek. 
Dan liggen er weer nieuwe kansen.

Dames ASV’33 komen net tekort in Ollandia

Mariahout - De uitwedstrijd tegen 
het altijd lastige Volkel stond zon-
dag op het programma voor de da-
mes uit Mariahout. Vanaf de eerste 
tot en met de laatste minuut werd 
er door beide teams gestreden voor 
een goed resultaat. Mariahout trok 
aan het langste eind: 0-1.

Mariahout had meer balbezit en was 
voetballende de betere. Ze kregen 
diverse kansen om op voorsprong te 
komen, maar de defensie van Volkel 
deed hun werk goed. Volkel wist 

het daarentegen met enkele coun-
ters Mariahout lastig te maken. Met 
name Michelle en Ellen stonden pri-
ma hun ‘mannetje’. De dames gin-
gen met 0-0 rusten.

In de 2e helft bracht Volkel een 
tsunami aan wisselspelers in het 
veld. Mariahout bracht Joyce en 
Susanne in de ploeg die respectieve-
lijk Marielle en Elke vervingen om zo 
nog meer druk te kunnen zetten. Die 
druk kwam er ook, maar het doel-
punt bleef nog uit.

Net toen iedereen zich verzoende 
met een gelijkspel kreeg Maria-
hout in de slotminuten nog een 
vrije trap. De afstand van circa 20 
meter moest voor Tessa, die zich 
hier speciaal voor meldde, te over-
bruggen zijn. Het schot dat volgde 
vanaf Tessa’s voet was onhoudbaar 
voor de keeper, 0-1! Even leek het 
alsof er een kampioenschap was 
behaald, maar daarvoor is het nog 
te vroeg. Wel 3 verdiende punten.

Dames Mariahout winnen opnieuw

Mariahout – VV Mariahout trad 
zondag op het eigen sportpark De 
Heibunders aan tegen laagvlie-
ger Elsendorp. In een doelpun-
trijk duel werd het duel beslist in 
het voordeel van de geel-blauwe 
formatie uit Mariahout, 5-2. Ma-
riahout speelde met rouwbanden 
vanwege het  overlijden van het 
zeer gewaardeerde lid Tiny v.d. 
Linden.
 
In de beginfase waren de bezoe-
kers het gevaarlijkst. Ze namen bij 
de tweede kans al een 0-1 voor-
sprong. Mariahout wist hierna de 
wedstrijd te domineren en al snel 
werd duidelijk dat ze een maatje te 
groot waren voor de gasten uit El-
sendorp. Tim Barten gaf een steek-
pass op Coen van Eijndhoven, die 
beheerst afrondde en daarmee de 
1-1 op het scorebord wist te zet-
ten. Tim Barten gaf even later de 
bal slim op Sander Scheepers, die 
wegdraaide van zijn tegenstander 
en verwoestend uithaalde: 2-1. Dit 
was tevens de ruststand. 

Direct na het fluitsignaal voor de 
start van de 2e helft wist Coen van 
Eindhoven zijn tweede doelpunt 
van de middag te maken, 3-1. 
Vanwege een handsbal mocht Mi-
chel Leenders namens Mariahout 
aanleggen vanaf 11  meter, maar 
hij faalde helaas. Hierna maak-

te Tim Barten aan alle onzekerheid 
een eind en rondde knap de 4-1 
af. De invalbeurt van Tom v.d. Bo-
gaard kreeg extra glans door bij zijn 
eerste balcontact met een vlam-
mend schot 5-1 te maken, waarna 
Elsendorp de eindstand bepaalde 
op 5-2.

VV Mariahout heeft geen kind aan Elsendorp

STREEKWINKEL 
CROY

NIEUWE OOGST

CROYLAAN 8 AARLE-RIXTEL

LANDGOEDCROY.NL/STREEKWINKEL  

APPELS EN PEREN
UIT EIGEN BOOMGAARD

ER ZIJN OOK CADEAUMANDJES 
MET VERSCHILLENDE
CROY PRODUCTEN

LEUK OM IEMAND TE VERRASSEN

DINSDAG 9.00-12.30 13.30-17.30

VRIJDAG 9.00-12.00 13.30-17.30

ZATERDAG 9.00-16.00

OPENINGSTIJDEN

	  

Sander Scheepers wacht geconcentreerd op de bal die komen gaat

TER WAARDE VAN 

€ 300,-

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten • Deuren • Kozijnen

Keukens
op maat
NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE: WWW.RAAYMAKERSBV.NL

GRATIS
LAVANTO 
KRAAN 

BIJ EEN DEKKER 
WERKBLAD*

*Vraag naar de voorwaarden.
Deze actie is geldig tot 1 december 2015.

onderdeel van:

LAVANTO
QUADRATO

LAVANTO
CUCINA

LAVANTO
FORTE
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Scholenproject bij Badminton 
Club Lieshout

Lieshout - Om de jeugd van Laarbeek 
kennis te laten maken met de leuke 
sport die badminton is, is de vereni-
ging een scholenproject op aan het 
zetten. Binnenkort worden de eerste 
lessen verzorgd bij ‘Basisschool de 
Sprankel’ en bij de Mariabasisschool’, 
beide in Lieshout.

Kennismaken
Al langere tijd probeert Badminton 
Club Lieshout de jeugd van Lieshout 
te motiveren om meer te gaan doen 
aan sport. Uiteraard wil de vereniging 
aan de jeugd laten zien dat badminton 
dan een heel mooie sport is om te gaan 
doen. Het is immers een snelle, actieve 
sport die op alle niveaus beoefend kan 
worden. Van beginnende recreant tot 
professionele wedstrijdspeler. En, ook 
voor leeftijden zijn er nauwelijks gren-
zen om de sport te beoefenen. Vanaf  
zo’n 7 jaar kan gestart worden met 
de sport en je kunt het blijven doen, 
zelfs tot op zeer gevorderde leeftijd. 
Het oudste lid van Badminton Club 
Lieshout wordt deze maand 78 (!) jaar 
en badmintont nog volop mee. Sterker 
nog: vorig jaar speelde hij nog mee in 
de competitie.

Scholenproject
Inmiddels zijn er goede en duidelijke 
afspraken gemaakt met de beide ba-
sisscholen om en kennismakingsles te 
verzorgen voor de groepen 5 t/m 8. 
Voor die jeugd gaat Badminton Club 
Lieshout een complete les verzorgen 
met als opzet deze jeugd kennis te 
laten maken met badminton. De les 
wordt verzorgd door een gediplomeerd 
badmintonoefenmeester (die tevens in 
het bezit is van een EHBO diploma). 
Verder wordt hij ondersteund door een 
aantal vrijwilligers. De les duurt zo’n 
50 minuten en bevat een warming-up 
gedeelte, uiteraard een badminton 
gerelateerd stuk en een cooling-down 

gedeelte, gevolgd door een stukje eva-
luatie en spelbeleving. Uiteraard kan de 
jeugd ook een écht spelletje badminton 
spelen, waardoor ze nog beter kennis 
kunnen maken met deze leuke sport.

Rabobank inloopdagen
Eerder heeft de jeugd van Laarbeek al 
een andere kans gehad om kennis te 
maken met Badminton Club Lieshout. 
Tijdens de Rabobank Inloopdagen, die 
onder andere gehouden zijn tijdens de 
‘week van het badminton’, zijn er al 
diverse kinderen komen kennismaken. 
Overigens zijn er niet alleen kinderen 
gekomen, ook volwassenen hebben de 
kans aangegrepen om een keer gratis 

mee te komen spelen. Dankzij de on-
dersteuning van Rabobank Peel Noord 
was dit aan het begin van het seizoen 
mogelijk. Ook hebben er diverse ‘pro-
beerders’ gebruik gemaakt van het 
kennismakingsabonnement, waardoor 
zij voor slecht €2,50 mee kunnen spe-
len tot aan de herfstvakantie. Uiteraard 
ontwikkelt  Badminton Club Lieshout 
ook voor de deelnemers aan het scho-
lenproject een mooi kennismakingsa-
bonnement, waardoor ook deze jeugd 
de kans krijgt om de eenmalige les, 
voor een luttel bedrag, uit te breiden 
naar een aantal keren écht mee-bad-
mintonnen bij een échte vereniging.

badminton

Vrijwilliger van het eerste uur, Albert van Gend poseert mooi bij de aankondiging van
 de ‘Week van het Badminton’ waar de Rabobank inloopdagen in zijn gevallen

1.FC Geerts en 
FC Avondrood 
houden elkaar 
in evenwicht

Beek en Donk - Speelavond 3: 5 du-
els, 31 doelpunten. In de B-klasse 
werden 3 potjes afgewerkt, in de 
A-klasse stonden 2 wedstrijden op 
het programma.

Een aantrekkelijk en spannend duel 
was het tussen Aben & Slag Advo-
caten en BrabantTent. Een gelijk 
opgaande strijd leverde uiteindelijk 
geen winnaar op. Eén minuut voor 
het eind ging de doelman van Aben 
& Slag onfortuinlijk in de fout, waar-
na B. van den Bergh namens Bra-
bantTent er dankbaar gebruik van 
maakte en de 3-3 tegen de touwen 
joeg: een puntendeling.

Een soortgelijke puntendeling kwam 
tot stand in het duel erna, waarbij FC 
Geerts Autobedrijf (vanaf nu gaan zij 
verder onder de naam 1.FC Geerts) 
niet bij machte was het stugge FC 
Avondrood over de knie te leggen. 
Beide ploegen lukten het niet de 
doelmannen te laten vissen, waar-
door na 36 minuten speeltijd de bril-
stand op het scorebord stond. Een 
zeldzaam resultaat in de zaal.
In het 3e duel in de B-klasse stond 
het netje wel bol van de doelpunten. 
Helaas in het nadeel voor Café Thuis, 
wat de negatieve spiraal van het ver-
leden seizoen maar niet om kan bui-
gen. DK Garagebedrijf bleek in top-
vorm en zeker P. Scheepers etaleerde 
glansrijk zijn scorend vermogen. In 
een elftal aan doelpunten wist hij er 
maar liefst zes op zijn naam te schrij-
ven. Het arme Café Thuis kon er 
geen enkel doelpunt tegenover stel-
len. DK Garagebedrijf won met 11-0.

Een nek-aan-nekrace was het tussen 
Sevenmiles.nl/Café-Zaal Dave van 
de Burgt en Café-Zaal De Tapperij. 
De voorsprong van 1-0 in het voor-
deel van de Tapperij werd door R. 

Spijkers keurig tenietgedaan, waar-
door er direct puntverlies voor De 
Tapperij in het verschiet lag. M. Cop-
pens dacht er anders over en wist 10 
minuten voor tijd de voorsprong te 
herstellen: 2-1. Sevenmiles trachtte 
nog de gelijkmaker te forceren, maar 
uiteindelijk bleef het bij 2-1 voor De 
Tapperij. 

Tot besluit mochten Lindeboom Ac-
countants & Belastingadviseurs en 
Vesters Hoveniers uitmaken wie de 
laatste punten mee naar huis ging 
nemen. In een doelpuntrijk spek-
takel werd er behoorlijk met het 
welbekende stuivertje gewisseld. 
Vesters begon sterk en nam bru-
taalweg een 2-0 voorsprong via de 
gebroeders Haverkort. P. Alvarez 
was er persoonlijk verantwoordelijk 
voor dat Lindeboom alweer snel op 
gelijke hoogte kwam, maar even zo 
snel was daar weer een 4-2 voor-
sprong voor Vesters. Ook die werd 
weer tenietgedaan door Lindeboom 
wat direct doorstoomde. L. Swaanen 
scoorde tweemaal, waarmee Linde-
boom en niet Vesters de 3 punten 
pakte: 6-5 winst. 

zaalvoetbal
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Teleurstellend verlies voor Flamingo’s 

Mariahout - Het eerste Seniorenteam 
van KV Flamingo’s, gesponsord door 
Auto Corsten, speelde zondag opnieuw 
een thuiswedstrijd en kon belangrijke 
punten pakken ten koste van Ona As-
trantia. Echter de inzet van de Maria-
houtse dames werd niet beloond. 

Flamingo’s speelde geconcentreerd 
en zette de gasten uit Middelaar goed 
onder druk, maar wist helaas de eigen 
kansen niet voldoende te benutten. 
Er werden veel te veel kansen gemist, 
waardoor Ona Astrantia de winstpunten 
mee naar huis nam. Een teleurstellende 
6-8 nederlaag, die eigenlijk niet nodig 
was en waardoor Flamingo’s in de mid-
denmoot beland. Komende zondag reist 
Senioren 1 af naar Ravenstein waar het 
team zich zal moeten herpakken door in 
ieder geval de kansen wel af te ronden 
in de partij tegen hekkensluiter TOG.

Senioren 2
De dames van Senioren 2, gesponsord 
door Harold Vereijken gereedschappen 
en verhuur, startten niet geconcentreerd 
aan de wedstrijd tegen SCMH uit Ma-
riaheide. Er werd slordig gespeeld en al 
snel keken ze tegen een 0-3 achterstand 
aan. Na verloop van tijd kwam Fla-
mingo’s 2 beter in de wedstrijd en wist 
het makkelijker te scoren. Met name 
door goed verdedigend werk, trok Seni-
oren 2 uiteindelijk aan het langste eind 
en pakte de 9-8 overwinning.

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu

Overtuigende 
winst Bedovo 
MA in derby

Beek en Donk - Waar de Nederlandse 
volleybal dames afgelopen weekend op 
het EK de punten lieten schieten, wis-
ten de meisjes van Bedovo MA1 tegen 
aartsrivaal Were-Di MA1 maar liefst 5 
punten te behalen. 

Waar tijdens een oefenwedstrijd reeds 
tegen verloren was, werd deze wedstrijd 
voortvarend gestart. Onder begeleiding 
van coach Jan Crooijmans wisten de mei-
den van Bedovo, de meiden van Were-Di 
goed onder de duim te houden. Enkele 
inhaalslagen van de meiden uit Gemert 
mochten niet meer baten waardoor MA1 
de wedstrijd met 4-0 wist te winnen. 

Thuis Bedovo H1
In nieuwe, prachtige inspeelshirtjes van 
sponsor Café Thuis, die bij velen als ge-
goten zitten, stond afgelopen zaterdag 
een nieuwe test voor Thuis Bedovo H1 
op de agenda. Tegenstander is Active 
Rooy uit Venray, dat duidelijk een van de 
titelkandidaten is in de poule van Bedo-
vo. Bedovo moet alle zeilen bijzetten om 
niet van het veld geveegd te worden. 
Er wordt voortdurend geknokt wat vele 
mooie rally’s oplevert maar waarmee de 
mannen elke keer helaas net geen set 
weten binnen te halen. 

Next/Bedovo DS1
Na een voortvarende start van de com-

petitie is Next/Bedovo Dames 1 vast-
beraden om de voorsprong in de com-
petitie zo lang mogelijk te behouden. 
Afgelopen weekend werd de wedstrijd 
gespeeld tegen VVC Best DS 1. Waar de 
eerste sets probleemloos werden binnen 
gehaald door Next/Bedovo DS 1, liepen 
zij in de laatste set tegen wat problemen 
aan. VVC Best DS 1 wist alle onmoge-
lijke ballen nog over het net te werken 
waardoor de dames van Bedovo tegen 
een flinke achterstand aankeken. Geluk-
kig wist Next/Bedovo DS1 van geen op-
geven en weet uiteindelijk nog setwinst 
te behalen en daardoor nog maar weer 
eens vijf punten binnen te slepen. 

Bedovo MC1
Bedovo MC1 mocht zich afgelopen 
weekend bewijzen tegen VC Polaris 
MC3. Op de trainingen worden zij goed 
voorbereid op de wedstrijden die zij sinds 
dit jaar voortaan elk weekend spelen. Het 
harde werken wordt beloond want voor 
eigen publiek wisten zij de spannende, 
eerste set binnen te harken. De andere 
sets werd er nog hard gewerkt om nog 
meer punten binnen te halen maar VC 
Polaris MC3 blijkt in de volgende sets net 
iets sterker te zijn dan Bedovo MC1. 

volleybalkorfbal

Manon de Beer namens flamingo’s in duel om de bal

NRB Cup 2015 in Zaandam

Beek en Donk – In Zaandam werd 
zaterdag 3 oktober gestreden om de 
NRB Cup. Dit is de kampioenswed-
strijd voor de Vrije- en Promo klasse. 
Pleun Willems, Ingrid Biemans en 
Janne van Lieshout van RC de Oude 
Molen waren hiervoor geselecteerd. 

Voor Pleun begon de dag al vroeg, 
ze moest zich al om 8.00 uur melden. 
Ze begon haar wedstrijd met het on-
derdeel figuren. Het was haar laatste 
figuurwedstrijd. Ze had wel een moei-
lijkheid, ze moest uitkomen in een ho-
gere klasse omdat deze waren samen-
gevoegd. Hierdoor had ze een aantal 
figuren niet goed kunnen trainen door 
de korte voorbereidingstijd. Toch ging 
het best goed, totdat bij de allerlaatste 

drie haar hak de grond raakte, waar-
door ze aftrek van punten kreeg. Pleun 
werd 5e.

Pleun reed ’s middags een nette lange 
kür. Netjes gereden, met vaart alleen 
jammer dat ze 1x viel met haar lutz, 
waardoor ze wat aftrek kreeg. Ze be-
haalde een mooie 4e plaats.

Ingrid reed ’s morgens haar korte kür 
en deze verliep niet zoals ze graag wil-
de. Ook haar lang kür ’s middags wil-
de niet lukken en ze viel een paar keer 
met de sprongen. Daardoor kreeg ze 
aftrek van punten. Ingrid baalde dat ze 
niet heeft kunnen laten zien hoe het 
gaat met de training. Ingrid behaalde 
een nette 5e plaats.

Janne kwam uit in het onderdeel dans. 
Er waren elementen vervangen in ver-
band met puntaftrek vorige week met 
de wedstrijd. Ze reed haar dans, met 
hier en daar een kleine fout, maar met 
volle overgave. Dit werd door de jury 
gewaardeerd met een mooie 2e plaats.

De concurrentie tijdens de NRB is wat 
groter omdat de promo’s en de vrije 
klassen, en bij Ingrid ook afvallers van 
de A-klasse, tegen elkaar rijden. Voor 
de supporters was het een leuke wed-
strijd om naar te kijken en de Roller-
club wil de Janne, Pleun en Ingrid en 
natuurlijk hun trainsters van harte feli-
citeren met de behaalde resultaten.

rolschaatsen

Deelnemers van RC de Oude Molen op de NRB Cup. Vlnr: Janne van Lieshout, Ingrid Biemans en Pleun Willems

wipschieten Laarbekenaren succesvol op 
Kringwedstrijd Brabants wipschieten

Laarbeek - Op het mooie schietterrein 
van het Sint Joris gilde uit Asten is zon-
dag 4 oktober een kringwedstrijd Bra-
bants wipschieten gehouden. Onder 
mooie weersomstandigheden werd er 
gestreden door de schutters met mooie 
resultaten voor de schutters uit Laarbeek.

Annie Rovers van het Sint Leonardus 
gilde uit Beek en Donk veroverde de 
eerste plaats op het onderdeel vrije 
hand en plaatst zich hiermede voor 

het kringkampioenschap 2015. Kam-
pioen werd Henk van der Velden van 
het Onze Lieve Vrouwe gilden uit 
Aarle-Rixtel en is hiermede ook ge-
plaats voor het kringkampioenschap 
2015. Op het onderdeel personeel 
werd Jan Rovers van het Sint Leonar-
dus gilde uit Beek en Donk 4e. 

De volgende wedstrijd Brabants wip-
schieten zal plaats vinden bij het Sint 

Antonius gilde uit Lierop op zon-
dag 11 oktober op schietterrein ‘de 
Rooveren’, aanvang 13.00 uur.

Kampioen: 
1e Henk v/d Velden, Aarle-Rixtel 
Personeel: 
4e Jan Rovers, Beek en Donk 
Vrije Hand: 
1e Annie Rovers, Beek en Donk 

Piet van Hoof 
nieuwe koning 
HSV ’t sluisje

Lieshout - Na 3 wedstrijden is de nieu-
we Koning bij HSV ’t Sluisje bekend. 
Met nog verschillende kanshebbers 
voor deze titel begonnen de vissers, af-
gelopen zaterdag, aan hun laatste wed-
strijd van het seizoen, met als inzet de 
felbegeerde koningstitel.

Deze laatste wedstrijd werd gewonnen 
door Paul van de Pasch met 379 cm. 
vis. De tweede plaats was voor Piet van 
Hoof, die hiermee de titel veiligstelde, 
hij was na twee wedstrijden leider in 
het klassement en bleef zijn concurren-
ten hiermee voor in het eindklassement. 
Voor Piet was het een goed visseizoen, 
hij werd ook winnaar van het algeheel 
kampioenschap 2015.

Hiermee is een einde gekomen aan een 
mooi seizoen, met veel deelnemers aan 
de diverse wedstrijden, die door de com-
missie waren georganiseerd. Via deze 

weg wil het bestuur dan ook alle spon-
sors en vrijwilligers bedanken die zich 
dit jaar weer hebben ingezet voor het 
welvaren van de vereniging en hoopt dat 
ze volgend jaar weer een beroep op hen 
kunnen doen. 

De winnaars van de wedstrijden die dit 
jaar zijn gehouden:
Openingswedstrijd: Daan van Dartel
Sponsorwedstrijd: Henk van Lierop
Oprichterswedstrijd: Jeffrey van de Lan-
gerijt
Lieshouts kampioenschap: Toon Daniëls
Henk van Lierop trofe: Willy Verhoeven
Zomeravond competitie: Rolf van de 
Laar
Algeheel kampioenschap: Piet van Hoof
Koning: Piet van Hoof

vissen

Piet van Hoof

Fotograaf: Ine Coolen
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vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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VOOR ALLE MERKEN

Patrick Verbakel 
Nederlands Kampioen 
Eventing klasse Z

Mooie score voor Maarten Donkers en ‘Bella’
Aarle-Rixtel - De Nederlandse Kampioen-
schappen Eventing werden op zaterdag 3 
oktober verreden in Ysselsteyn. Eventing is 
een onderdeel van de paardensport, waarbij 
drie verschillende onderdelen worden verre-
den: dressuur, springen en cross. 

Er kwamen 18 combinaties aan de start in 
de klasse Z (zwaar). Patrick Verbakel uit Aar-
le-Rixtel deed mee met zijn eigen gefokte 
Coconut Girl (v. Coconut Grove). 

Na het dressuur onderdeel stonden zij op een 
7e plek. Het springparcours was voor alle 
combinaties erg lastig, er vielen veel balken 
en maar één combinatie wist foutloos te rij-
den. Patrick wist het parcours te trotseren 
met maar een balk die de grond raakte. 

Daarna volgde de cross: 3000 meter met 20 
hindernissen binnen een tijd van 5,45 minu-
ten. Patrick wist de cross met Coconut Girl 
foutloos uit te rijden en behaalde ook nog de 
snelste tijd. Het was nog even spannend tot-
dat de uitslag bekend werd gemaakt, maar 
toen kon de vlag uit: 
Patrick Verbakel werd met Coconut Girl Ne-
derlands Kampioen. Gefeliciteerd!

Lieshout – De 1e winter dressuurwedstrijd 
voor paarden werd gehouden op vrijdag 2 
oktober bij Manege D’n Perdenbak in Lie-
shout. De wedstrijdring lag binnen en daar 
werden ook de proeven gereden voor de jury. 

Het was een mooie en fijne avond en er kon 
lekker buiten worden losgereden. Er wa-
ren ongeveer 20 ruiters druk bezig met hun 
sport, en voor de bezoekers was het dan ook 
genieten om met een drankje in de kantine te 
kijken naar de prestaties van de deelnemers.  
Onderstaande Laarbeekse ruiters deden mee. 

In de klasse B reden Anna Roelfsema en Bin-
ki voor de eerste keer mee, zij gingen gelijk 
met de 1ste prijs naar huis in de 1ste proef 
met 194 punten, in de 2de proef werden ze 
2de met 196 punten. Nicole v/d Heuvel en 
Ferrero reden alleen de 1ste proef en werden 
4de met 182 punten.

In de klasse L1 startte Ingrid van Veggel en 
Euforia en werden 2x 3de in beide proeven 
met 199 en 203 punten. Claudia Raijmakers 
en Geeske reden zich in de 1ste proef naar de 
4de plek met 192 punten, en in de 2de proef 
werden zij 2de met 203 punten.

Als laatste reden in de klasse M1 Maarten 
Donkers en hij haalde de hoogste score van 
deze avond en werd verdiend 2x 1ste met 
207 en 205 punten. Ilona Smulders en Cissy 
M werden 3de in de 1ste proef met 176 pun-
ten en 2de in de 2de proef met 179 punten.

Iedereen bedankt voor hun hulp en deelna-
me aan de wedstrijd, de volgende wedstrijd 
is op vrijdagavond 16 oktober vanaf 17.00 
uur. Voor de volledige uitslag, kijk op hun site 
www.stichtingderaam.nl.

paardensport

WOENSDAG 7 OKTOBER 2015

Holland, natuur in de delta: 13:45 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:45 16:00

Ja, ik wil!: 
20:30 20:30 20:30

Keet & Koen en de...: 
14:00 16:15

Pan 3D (NL): 
13:30

Pan 3D (OV) : 
16:00

The Martian 3D: 
19:45

DONDERDAG 8 OKTOBER 2015

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

VRIJDAG 9 OKTOBER 2015

Holland, natuur in de delta: 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 16:00

Ja, ik wil!: 
19:00

Keet & Koen en de...: 
16:00

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 18:45 21:45

Pan 3D (NL): 
16:00

Schone Handen: 
19:00 21:30

The Intern: 
19:00 21:45

The Martian 3D: 
21:15

ZATERDAG 10 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 2D: 
13:15

Holland, natuur in de delta: 15:30

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 
19:00

Keet & Koen en de...: 
13:30 15:45

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 18:45 21:45

Pan 3D (NL): 
13:30

Pan 3D (OV) : 
16:00

Schone Handen: 
19:00 21:30

The Intern: 
19:00 21:45

The Martian 3D: 
21:15

ZONDAG 11 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 2D: 
13:15

Holland, natuur in de delta: 15:30

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30 15:45

Keet & Koen en de...: 
13:30 15:45

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:30

Pan 3D (NL): 
13:30

Pan 3D (OV) : 
16:00

Schone Handen: 
19:45

The Intern: 
19:45

The Martian 3D: 
19:30

MAANDAG 12 OKTOBER 2015

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

 
DINSDAG 13 OKTOBER 2015

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

WOENSDAG 14 OKTOBER 2015

De Club van Sinterklaas & ...: 14:15 16:15

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:45 16:00

Keet & Koen en de...: 
14:00 16:15

Pan 3D (NL): 
13:30 19:45

Pan 3D (OV) : 
16:00

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
20:00

The Martian 3D: 
19:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

28 OKTOBER: VIP NIGHT!

SPECTREVOORPREMIÈRE: BOND 007

Maarten Donkers met ‘Bella’
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UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NLWWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

Bezoek ook eens 
onze webshops!

WINTERBANDEN
NU SUPERGOED GEPRIJSD!

BIJ VERSCHUREN BANDEN

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

VREDESTEIN 
SNOWTRAC 3
195/65-15 € 60,-*

205/55-16 € 85,-*

 Monteren/Balanceren/B.T.W. 
 Gratis stikstof vullen
 Gratis uitlijncontrole

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF: 

* Zolang de voorraad strekt

Bedo klaar voor competitiestart

Beek en Donk - De eerste ronde 
van de zaalcompetitie handbal 
stond afgelopen weekend voor de 
deur. Bedo was er klaar voor. En-
kele jeugdteams hebben al in de 
veldcompetitie gespeeld. De se-
lectieteams van de Heren en Da-
mes hebben een oefenprogramma 
afgewerkt de afgelopen weken. 

Een week geleden werden alle 
teams aan het publiek gepresen-
teerd in de D’n Ekker. Hierbij wer-
den ook de nieuwe teamfoto’s ge-
maakt. Ook werd een loterij met 
vele mooie prijzen gehouden. Na 
de presentaties speelden zowel 
Dames 1 als Heren 1 tegen Swift 
Helmond. 

Alle teams van Bedo moesten aan 

de bak en deden dit met wisselend 
resultaat. De meeste teams had-
den een uitwedstrijd. Na een goe-
de voorbereiding moest nu voor 
Heren 1 het echte werk in de 1e 
klasse beginnen. In een wisselval-
lige wedstrijd met veel balverlies 
werd maar ternauwernood ge-
wonnen van V.H.C. uit Valkens-
waard. Dames 1 had minder geluk, 
zij verloren juist nipt tegen de Val-
kenswaardse vereniging.

Aanstaand weekend staan voorna-
melijk thuiswedstrijden op het pro-
gramma. Voor de kleinste jeugd 
staat er een speelochtend op het 
programma na de wedstrijd van de 
C-jeugd. Heren 1 krijgt een onbe-
kende tegenstander voor de boeg, 
SV Orion uit Heinkenszand, Zeel-

and. Dames 1 neemt het op tegen 
Helios ’72 uit Uden. Beide teams 
spelen op zaterdagavond in D’n 
Ekker.

Handballen bij Bedo?
Wil je handballen bij Bedo? Bedo is 
altijd blij met nieuwe aanwas. Kijk 
voor meer informatie op www.
hvbedo.nl, op hun Facebookpagi-
na www.facebook.com/hvbedo, 
of neem contact op per e-mail 
info@hvbedo.nl. Je kunt ook op 
woensdagavond voorbijkomen 
in Sporthal D’n Ekker in Beek en 
Donk. Om 17.30 uur begint de 
jongste jeugd met trainen. Bij in-
teresse bestaat de mogelijkheid 
enkele keren gratis mee te trainen.

handbal

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
EDC
Gafair                           
Il Dolce

ISLA IBIZA
Wear Just Angels
Azuri
Brams Paris

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK
HEUVELPLEIN 24

BEEK EN DONK

WWW.ANNETMODE.NL

MAATJE MEER
X-two
Samoon

EN NOG VEEL MEER!

€ 49,95

DAMES MODE DAMES MODE

FABS SNEAKERS 
49,95

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 10 oktober 
16.30 VOW Veteranen - Sparta’25 Veteranen
09.15 Spartaantjes - Trainen
14.30 GFC’33 A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Blauw Geel A3
14.30 Sparta’25 B1 - Stiphout Vooruit B1
14.30 Blauw Geel B3 - Sparta’25 B2
15.00 Deurne B4 - Sparta’25 B4
11.30 Sparta’25 C1 - Someren C1
13.00 Sparta’25 C2 - S.V. Brandevoort C1
13.00 Boekel Sport C6G - Sparta’25 C3
13.00 MULO D1 - Sparta’25 D1
11.45 Rhode D3G - Sparta’25 D2
11.30 Sparta’25 D3 - SCMH D1
11.30 Sparta’25 D4 - Handel D2
12.15 Erp D4 - Sparta’25 D5
09.15 Rhode E1 - Sparta’25 E1G
09.15 Sparta’25 E2 - DVG E1
09.15 Sparta’25 E3 - Blauw Geel E4
09.15 Sparta’25 E4 - Schijndel E6
09.15 Sparta’25 E5 - Rhode E3
09.15 Sparta’25 E6G - Erp E5
10.30 SSE E3 - Sparta’25 E7G
10.30 Sparta’25 F1 - DVG F1
10.00 Neerkandia F1G - Sparta’25 F2
10.15 Blauw Geel F7 - Sparta’25 F4
10.30 Sparta’25 F5G - ONDO F3
10.30 Sparta’25 MB1 - Vitesse’08 MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 11 oktober 
14.30 Helvoirt 1 - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 2 - ASV’33 2
12.00 Bruheze 2 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 4 - Deurne 5
12.00 Boskant 3 - Sparta’25 5
11.30 SCMH 2 - Sparta’25 6
12.00 Sparta’25 7 - Boskant 4
11.00 Sparta’25 8 - Stiphout Vooruit 4
11.00 Handel 3 - Sparta’25 9
12.00 Mierlo Hout VR1 - Sparta’25 VR1

Uitslagen 3-4 oktober Senioren
Sparta’25 1 - ODC 1  1 - 1
Bavos 2 - Sparta’25 2  0 - 1
Sparta’25 3 - DVG 2  3 - 0
Sparta’25 5 - Avanti’31 5  2 - 3
Mariahout 4 - Sparta’25 7  2 - 4
RKPVV 3 - Sparta’25 8  5 - 2
Sparta’25 9 - Boerdonk 4  3 - 0
Sparta’25 VR1 - Avesteyn VR1  0 - 4
Sparta’25 Veteranen - SCMH Veteranen 5 - 0

Junioren
Sparta’25 A1 - BVV’27 A1  4 - 2
Erp A2 - Sparta’25 A2  3 - 2
RKDSO B1 - Sparta’25 B1  1 - 1
Sparta’25 B2 - Avanti’31 B2  0 - 2
ONDO B2 - Sparta’25 B3  0 - 1
Sparta’25 B4 - Mierlo Hout B4G  0 - 11
Wittenhorst C1 - Sparta’25 C1  2 - 1
Mifano C1 - Sparta’25 C2  4 - 0
Sparta’25 C3 - Blauw Geel C11  12 - 0
Sparta’25 D1 - DAW D1  2 - 1
Sparta’25 D2 - Schijndel D3  2 - 4
WEC D1 - Sparta’25 D3  7 - 1
DVG D2G - Sparta’25 D4  8 - 2
Sparta’25 D5 - Boekel Sport D5G  0 - 4
Sparta’25 E1G - MULO E1  6 - 1
Bavos E1G - Sparta’25 E2  4 - 2
SCMH E2 - Sparta’25 E4  0 - 16
Boekel Sport E3G - Sparta’25 E5  2 - 9
ELI E2 - Sparta’25 E6G  0 - 7
Sparta’25 E7G - Rood Wit’62 E6  3 - 10
Gemert F2 - Sparta’25 F1  4 - 4
Sparta’25 F2 - ONDO F1  0 - 1
Sparta’25 F3 - HVV Helmond F1  1 - 1
Sparta’25 F4 - Rhode F4  2 - 1
SC Helmondia F3 - Sparta’25 F5G  1 - 0
Sparta’25 F6 - S.V. Brandevoort F1 1 1 - 0
NWC MB1 - Sparta’25 MB1  4 - 2

ASV’33
Jeugd zaterdag 10 oktober
15.00 ASV’33 – Gemert A2
14.30 NWC A4 – ASV’33 A2
15.00 ASV’33 B1 – Neerkandia B1
15.00 ASV’33 B3 – S.V. Brandevoort B3
13.30 SS’18/Holthees C1 – ASV’33 C1
13.00 Mifano C2 – ASV’33 C2G
10.30 Someren D3 – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2 – Mierlo Hout D6
10.30 ASV’33 E2G – Someren E3
11.00 Bavos E3 – ASV’33 E3G
09.45 S.V. Brandevoort E12 – ASV’33 E5G
09.15 NWC F2 – ASV’33 F1

09.00 Deurne F4 – ASV’33 F2
09.15 NWC F4G – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F5G – NWC F8G
    
Veteranen zaterdag 10 oktober
16.30 ASV’33 – SC Helmondia

Senioren zondag 11 oktober
14.30 Mifano 1 – ASV’33 1
11.00 Sparta’25 2 – ASV’33 2
12.15 Bavos 3 – ASV’33 3
11.00 ASV’33 4 – Mifano 4
10.30 Mariahout 5 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – Gemert VR2
10.00 ASV’33 VR2 – ZSV VR2
    
Uitslagen jeugd 3 oktober
ASV’33 A2 – Bavos A2  3-0
Mariahout B1 – ASV’33 B1  0-5
ASV’33 B2 – SPV B1  1-4
Mifano B3 – ASV’33 B3  5-2
ASV’33 C1 – IVO C1  1-4
ASV’33 C2 – ZSV C2  1-11
ASV’33 D1 – Bavos D1  1-6
ASV’33 E1 – SJVV E1  15-0
Mulo E5 – ASV’33 E2  6-5
ASV’33 E3 – Mulo E6  5-2
ASV’33 E5 – SSE E3  5-1
ASV’33 F1 – Rood Wit’62  9-4
ASV’33 F3 – Mierlo Hout F4  2-8
Gemert F9 – ASV’33 F4  0-8
ZSV F6 – ASV’33 F5  3-5

Veteranen zaterdag 3 oktober
Blauw Geel’38 – ASV’33  3-0

Senioren zondag 4 oktober
ASV’33 1 – Lierop 1  2-1
ASV’33 2 – Deurne 3  3-3
ASV’33 3 – Mifano 3  6-2
Blauw Geel’38 10 – ASV’33 4  1-1
ASV’33 5 – Bavos 6  1-1
Ollandia VR 1 – ASV’33 VR1  4-1
Stiphout Vooruit VR2 – ASV’33 VR2  0-5

Mariahout
Programma zaterdag 10 oktober 
09.00 Schijndel/DE WIT F2 - Mariahout F1 
09.00 Schijndel/DE WIT E5 - Mariahout E2 
09.30 Ollandia E1 - Mariahout E3 
09.30 ELI F4 - Mariahout F4 
09.30 Avanti’31 E2 - Mariahout E1 
10.00 Mariahout F3 - Gemert F8 
10.30 Avanti’31 F4 - Mariahout F2 
11.00 Mariahout E4 - ELI E2 
12.00 Mariahout D1 - NWC D3 
12.15 Mierlo Hout C2 - Mariahout C1 
13.00 Mariahout C2 - RKVV Keldonk C1 
14.30 Mariahout A2 - Rhode A3 
14.30 Oranje Zwart Helmond B1 - 
Mariahout B1 
14.30 ELI A1 - Mariahout A1 
16.30  RKPVV veteranen – Mariahout 
veteranen Afgelast

Programma zondag 11 oktober
10.30 Mariahout 5 - ASV’33 5 
11.30 Lierop 2 - Mariahout 2 
11.30 Mariahout 3 - Avanti’31 3 
12.00 Heeswijk 6 - Mariahout 6 
12.00 Schijndel/DE WIT 6 - Mariahout 4 
14.30 S.V. Brandevoort 1 - Mariahout 1

Uitslagen zondag 4 oktober 
Mariahout 1  Elsendorp 1  5 – 2
Mariahout 2  MULO 2  5 – 1
RKVV Keldonk 2  Mariahout 3  0 - 3
Mariahout 4  Sparta’25 7  2 - 4
Mariahout 6  ELI 5   4 - 4
Volkel VR2  Mariahout VR1 0  - 1
 
Uitslagen zaterdag 3 oktober 
Mariahout veteranen – Mierlo-Hout 
Veteranen   5-1
Mariahout B1 ASV’33 B1  0 - 5
VOW A1 Mariahout A2  6 – 0
Bavos C2 Mariahout C2  2 - 1
Milheezer Boys D1 Mariahout D1  5 - 5
Mariahout C1 Milheezer Boys C1  8 – 1
Mariahout E3 Blauw Geel’38/JUMBO E9   
 5 - 2
Mariahout E1 Boekel Sport E2  12 - 0
WEC F2  Mariahout F3  3 - 2
Rhode E9 Mariahout E4  8 - 2
Mariahout E2 MVC E2  18 - 1
Mariahout F2 Venhorst F2  1 - 0
Mariahout F1 Rhode F2  7 - 1
Mariahout F4 Stiphout Vooruit F8  1 - 0

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 30 september, 3 en 4 oktober   
MW1 – Melmac MW2   6 – 8 
R1 – Altior R1      5 – 6 
PupF1 – De Korfrakkers   11 – 12 
PupE1 – Be Quick   13 – 0 
PupD1 – Corridor    1 – 2 
AspB1 – MOSA ’14    2 – 3 
Sen 3 – Altior 5    6 – 12 
Sen 2 – SCMH 2    9 – 8 
Sen 1 – Astrantia/ONA 1   6 – 8 

Programma zaterdag 10 oktober
Sportpark Mariahout
9.00 PupE2 – Korloo
10.00 PupD2 – Blauw Wit (Ha)
10.30 AspC2 – Prinses Irene
11.30 AspC1 – Blauw Wit (Ha)
Sportpark Best 
10.00 DKB – PupF1 
Sportpark Schijndel
11.00 Avanti (S) – PupE1 
Sportpark Heeswijk-Dinther 
11.30 Altior – PupD1 
Sportpark Nuland
13.15 Be Quick – AspB1 

Programma zondag 11 oktober
Sportpark Veghel
10.00 SCMH 3 Sen 3 
Sportpark Ravenstein
10.30 TOG 1 – Sen 1 
Sportpark Heeswijk-Dinther 
11.30 Altior 3 – Sen 2 

Programma dinsdag 13 oktober 
Sportpark Mariahout
18.30 AspC2 – SCMH 

Programma woensdag 14 oktober 
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – Avanti (S) MW1
20.00 R1 – Klick ’15 R1  

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Bedovo MC 1 - VC Polaris MC 3.  1-3.
(27-25, 16-25, 19-25, 16-25)
Bedovo DS 1 - VVC Best DS 1.  4-0. 
(25-20, 25-11, 25-07, 25-23)
Bedovo MA 1 - Were-Di MA 1.  4-0. 
(25-13, 25-23, 25-20, 25-14)
Bedovo HS 1 - ActiveRooy HS 1.  0-4. 
(23-25, 22-25, 26-28, 23-25)

Uitslagen recreanten
Verhofstad Advies - De Smulsmurf. 2-1. 
(20-25,25-14,25-13)
Symobouw-Maas Montage - Bedovo HR2.  
 2-1. (22-25,25-08,25-19)
Sportshop Laarbeek - Idem 1.  3-0. 
(25-23,25-11,25-19)
Zorgmed - Bedovo DR3.  0-3. 
(18-25,23-25,22-25)

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten
Dames KPJ Beek en Donk – PSV handbal 1 
 0-19
Meisjes A-jeugd KPJ Beek en Donk – 
LimMid  12-26
Uitslagen Senioren
Dames KPJ Beek en Donk - FIB ‘15   15-16
Heren KPJ Beek en Donk  – O.J.G.  20-8

Aspiranten zaterdag 10 oktober 
D’n Ekker
10.00 Jongens C-jeugd Bedo C2 – KPJ 
Beek en Donk C1 
De Looierij
13.05 Meisjes C-jeugd M.H.V ’81 C1 – KPJ 
Beek en Donk C1 
Hal Naestenbest
10.50 Gemengde D-jeugd Aristos D1 – KPJ 
Beek en Donk D1 

Programma Aspiranten zondag 11 oktober 
De Pompenmaker
12.20 Dames Lido – KPJ Beek en Donk 
De Peelhorst
11.15 Meisjes A-jeugd MBDE/De Sprint 
A2 – KPJ Beek en Donk A1 

Bedo
Uitslagen
Bedo E-jeugd – Bergeijk E1  7-10
Bedo D-jeugd – Olympia ‘89 D1  4-24
Helios ’72 HC1 – Bedo Heren C-jeugd  8-24
Bedo Dames 2 – Saturnus DS2  14-26
V.H.C. DS2 – Bedo Dames 1  15-14
Apollo HS2 – Bedo Heren 4  31-20
Bedo Heren 3 – Bergeijk HS2  24-25
Swift HS2 – Bedo Heren 2  18-19
V.H.C. HS1 – Bedo Heren 1  31-33

Zaterdag 10 oktober
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo Heren C-jeugd – KPJ Beek en 
Donk HC1 
19.30 Bedo Dames 1 – Helios ’72 DS1 
20.50 Bedo Heren 1 – SV Orion Z/G.S.C. 
HS1 

Zondag 11 oktober
De Zeine, Waalwijk
09.40 RED-RAG/Tachos D1 – Bedo 
D-jeugd 
D’n Ekker, Beek en Donk
11.10 Bedo Heren 2 – Oranje Wit HS1
Pius X, Liempde 
11.45 H.C.B. ’92 DS1 – Bedo Dames 2 
De Postel, Someren
16.15 Handbal Someren HS1 – Bedo Heren 3 

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 2 oktober
Marcel Bekkers – Jan van Grinsven  0-3
Philip Oosthoek – Jan Crooijmans  3-0
Geert-Jan Otten – Richard van Deursen   
 3-0
Mark van de Burgt – Arie van de Burgt  3-0
Richard van Deursen – Bart Jansen  3-1
Koen Rooijakkers – Bart Jansen  0-3
Marcel Bekkers – Nies Schoonings  3-0
Koen Rooijakkers – Marcel Bekkers  0-3

Stand per 2 oktober
1. Dave van de Burgt  3-8
2. Marcel Bekkers  5-8
3. Bart Jansen  4-7
4. Jan Crooijmans  3-6
5. Mark van de Burgt  3-6

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 5 oktober 
Jan Verbakel - Martien Swinkels    0-2
Leo van Griensven - Henk van de Vegt   2-0
Harrie van Kleef - Joop Vereijken    2-0
Hans van der Ligt - Tonny de Louw    0-2
Harrie Bouwmans - Antoon Rooijakkers    
 0-2
Cor Verschuren - Huub Biemans    0-2
Theo van Rossum - Jan van Neerven   0-2
Cor van den Berg - Herman van de Boom  
 0-2
Bert van de Vorst - Joop Kerkhof    0-2
Bennie Beerens - Theo van Hoogstraten    
 0-2
Jan van Dijk - Frans Leenders    2-0
J Swinkels - Mari Vereijken    0-2
Piet van Zeeland - Antoon van Osch   2-0
Rinie van den Elsen - Bert van Wanrooij  0-2
Frits Tak - Piet van Zeeland    2-0

Uitslagen dinsdag 6 oktober 
Harrie van Kleef - Ad Barten    2-0
Joop Vereijken - Jan Verbakel    2-0
Lambert van Bree - Guus van de Elsen  0-2
Ad de Koning - Gerrit van Osch    2-0
Henk Mastbroek - Hans Wagelmans   0-2
Antoon Smits - Lou Muller     2-0
Marinus Steegs - Frits Wilbers    0-2
Huub Biemans - Antoon Maas    2-0
Cor van den Berg - Jan Hesselmans    0-2
Henk Jansen - Harrie Poulisse    0-2
Albert Kluijtmans - Pieter Rooijackers   2-0
Theo Spierings - Frits Poulisse    2-0
Willie Vorstenbosch - Jan van Hout    0-2
Hendrik Korsten - Mari Verbakel    0-2
Biek Klaasen - Evert Baring     0-2
Theo Verheijen - Cor Oppers    2-0
Tonnie Raaijmakers - Fons van der Linden  
 0-2
Mari Vereijken - Evert Baring   0-2

Stand na 6 oktober punten
A Klasse
1  Guus van de Elsen 12
2  Tonnie de Louw 12
3  Henk Verhappen 10

B Klasse
1  Lou Muller      10
2  Theo van Rossum     8
3  Henk Jansen     8
C Klasse
1  Mari Verbakel     11
2  Jan van Dijk     10
3  Jan van Hout     7
D Klasse
1  Evert Baring    13
2  Bert van Wanrooij     10
3  Frits Tak      10

bridgen
Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 23 september
1. Gerda en Ellen    67,36 %
2. Willy en Trees    61,11 %
3/4. Leo en Diny    55,90 %
3/4. Riek en Leo    55,90 %
5. Marie-José en Mieke   50,69 %
6. Riky en Jan    50,42 %

Uitslag dinsdag 6 oktober
1. Lies en Lodewijk 62,50%
2. Gidi en Dinie 56,55%
    Nettie en Marijke 56,55%
4. Josephine en Emmy 55,65%
5. Corry en Frans 54,46%

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Kijk voor meer 
info op www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje Beek en Donk
Uitslag woensdag 30 september
Lijn A
1. Bernadette en Antoon   59,90%
    Mia en Mari               59,90%
3. Fia en Huub        56,25%
4. José en Jan        55,47%
5. Heidi en Angela          52,86%

Lijn B
1. Henny en Jan           65,97%
2. José en Margreet   60,83%
3. Jo en Riet     58,33%
    Rie en Jan     58,33%
5. Ria en Michiel     54,17%
    
De volgende zitting is op woensdag 14 
oktober in Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 1 oktober
1.Maria en Jan                    60,00%
2.Kori en Tonnie                 58,50%
2.Marianne en Leni            58,50%
4.Mia en Kees                     56,00%
5.Nellie en Theo                 54,50%

De volgende is zitting op donderdag 
8 oktober, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 6 oktober
0-1 Hein v. Bree - Thijs Knaapen   
½-½ Aloys Wijffelaars - Dirk-Jan 
Gloudemans
1-0 Zjon v.d. Laar - Harrie v.d. Laar 
½ ½ Albert v. Empel - Chris v. Laarhoven 
1-0 Willy Constant - Frans v. Hoof  

Programma 13 oktober
Hein v. Bree - Aloys Wijffelaars   
Dirk-Jan Gloudemans - Hans Claas  
Zjon v.d. Laar - Frans v. Hoof    
Albert v. Empel - Willy Constant    
André Bergman - Jef Verhagen   
Johnny v.d. Laarschot - Thijs Knaapen

 
 
   

Studieresultaten 
verbeteren? 

 

Jong-LEREN  
 

 

 Altijd begeleiding 
op maat 

 

www.jong-leren.com 
0492 382 668 
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Reünie en diploma-uitreiking 
Zeilkamp Laarbeek

Laarbeek - Ook dit jaar houdt de or-
ganisatie Zeilkamp Laarbeek weer een 
reünie voor alle jongens die het afge-
lopen jaar met hen mee naar Loos-
drecht zijn geweest. Vrienden, broers 
en neven zijn ook van harte welkom. 
Ken jij iemand in jouw omgeving die 
graag meegaat? vraag hem mee!

Ze hebben dit jaar een zeer geslaagd 
zeilkamp gehad. Zijn gezellig naar de 
Sail geweest en ze hebben ook nog de 
mogelijkheid gehad om te waterskiën. 
Maar natuurlijk hebben de deelnemers 
ook heel erg veel kunnen zeilen. Naast 
het zeilen werden er ook regelma-
tig andere activiteiten georganiseerd, 
waaronder kwallenballen. Dat ging er 
flink hard en fanatiek aan toe.

Op de reünie zijn er foto’s te bekijken 
van het afgelopen jaar. Het is een leu-
ke avond om, onder het genot van 
een hapje en een drankje, met elkaar 
herinneringen op te halen aan het zeil-
kamp.

Dit vindt plaats op vrijdag 23 oktober 
in de Scheepstal 3 in Aarle-Rixtel van 
19.00 tot 21.00 uur. Deelname is gra-
tis net als de koffie, thee en de hapjes 
waarvoor ze zorgen. De kosten voor 

een blikje fris en een biertje, voor de-
genen die ouder dan 18 jaar zijn, zijn 
hetzelfde als op het kamp.

Diploma-uitreiking
Dit jaar zijn weer veel deelnemers ge-
slaagd voor hun zeildiploma. Tijdens 
deze reünie worden aan hen de di-
ploma’s uitgereikt. Hieronder staan de 
geslaagden op een rijtje.

Bemanning diploma:
Finn van Hees, Mike van de Wijdeven 
en Bryan Sterken

Stuurman diploma:
Jeroen Goossens, Tim van der Zanden, 

Eymert Goossens, Bart Vermeulen en 
Teun Vereijken

Schipper diploma:
Cas van de Ven

Kamp 2016
Op de reünie kun je je ook al opge-
ven voor het kamp van 2016. Het 
kamp vindt plaats in de 3e week van 
de bouwvak, dat is komend jaar van 
20 tot en met 27 augustus. Voor meer 
informatie over deze reünie of het zeil-
kamp kunt u contact opnemen met 
Len van Teeffelen (06-47436071) of 
kijk op www.zeilkamplaarbeek.nl.

zeilen Klein verlies TTV 
Een en Twintig in 
Eindhoven

Beek en Donk - Het vierde team van 
Tafeltennisvereniging Een en Twintig 
uit Beek en Donk liep afgelopen vrij-
dag tegen een kleine nederlaag aan in 
Eindhoven. TTV Taveres was te sterk 
voor het team van Chris Kluijtmans, 
Jenny Beerkens en Dirk van der Ven-
ne. 

Met twee overwinningen had Dirk het 
grootste aandeel in de Beek en Donk-
se punten. Chris en Jenny wonnen 
beiden één wedstrijd. Het eerste team 
sleepte zaterdagmiddag met moei-
te vijf punten in de wacht tegen TTV 
Unicum uit Geldrop. Met drie over-
winningen behaalde Peter van den 
Eijnde de maximale score. Jordi Kivits 
pakte twee punten, terwijl het dubbel-
spel verloren werd.

Jeugd
De jeugd van TTV Een en Twintig 
wacht nog altijd op de eerste overwin-
ning. Rico Megens was bij het tweede 
team op dreef en won al zijn wedstrij-

den tegen SV Red Star uit Goirle. Ani-
que Saedt pakte één punt, maar dat 
was niet genoeg voor de eerste over-
winning van het seizoen: 6-4. Kevin 
Biemans redde de eer van het eerste 
jeugdteam, dat tegen een flinke ne-
derlaag aanliep in Den Bosch. Tegen-
stander Never Despair was met 9-1 te 
sterk.

Interesse?
Heb je ook interesse om te gaan tafel-
tennissen? Je bent van harte welkom. 
Kijk voor meer informatie over TTV 
Een en Twintig op internet of volg de 
vereniging op Twitter en Facebook.

Alle uitslagen
Unicum 2 - Senioren 1 5-5
Senioren 2 - ECVA 1 3-7
Senioren 3 - Veghel 7 8-2
Taveres 3 - Senioren 4 6-4
Budilia 8 - Senioren 6 10-0
Never Despair 3 - Jeugd  19-1
SV Red Star ‘58  2 - Jeugd 2 6-4

tafeltennis

Chris Kluijtmans kwam vrijdag namens het vierde team in actie 

manders totaal kozijnen

Open dagen vrijdag 9 & zaterdag 10 oktober

Panovenweg 36 5708 | HR Helmond 0492 - 47 53 97
www.manderstotaal-kozijnen.nl

Uw pand in topconditie!
Vrijdag 9 oktober geopend van 12.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10 oktober geopend van 10.00 - 16.00 uur

Nu kozijnen met GRATIS HR++ beglazing

� KUNSTSTOF KOZIJNEN
� ALUMINIUM KOZIJNEN
� HOUTEN KOZIJNEN
� GEVELBEKLEDING
� DAKKAPELLEN (gratis plaatsing)

� VELUX DAKVENSTERS
� HORREN
� SPOUWMUURISOLATIE

√
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√
√
√
√
√
√

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Fielepien 17, 5422 DL Gemert   06 50601266
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat

Reisbureau at Home
Patricia Braat
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

Donderdag 8 oktober 
HIGH FIVE voor de opvoeder! 
info workshop
19.30 uur, de Couwenbergh 
Dorpstraat 1a, Aarle-Rixtel

Vrijdag 9 oktober 
PubQuiz
20.00 uur, Cafe Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 10 oktober 
Expositie Evert Slegers in ‘t Oude 
Raadhuis t/m 25 okt.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Speciaalbier Avond
20.00 uur, Cafe Thuis, Beek en Donk

Concerto aDue
20.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

Zondag 11 oktober 
IVN wandeling Grotel
10.00 uur, parkeerplaats naast 
restaurant Grotels Hof, 
Aarle-Rixtel/Bakel

Maandag 12 oktober 
Zorg om het dorp: Thema-avond 
Duurzaam
19.00 uur, Buurthuis, Mariahout

Donderdag 15 oktober 
Countryclub ‘The Black Longhorn’
19.30 uur, Zonnetij, Heindertweg 87, 
Aarle-Rixtel

IVN lezing over de mysterieuze 
vogeltrek
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 16 oktober 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Disco Zwemmen
19:30 uur, Drie Essen, Beek en Donk

Zaterdag 17 oktober 
Scouting JOTA JOTI 2015: ‘Back to the 
future’
11.00 uur, Blokhut Scouting 
Aarle-Rixtel

Zondag 18 oktober 
Luikse Markt
9.00 uur, M.F.C. De Dreef, Aarle-Rixtel

Vlooienmarkt in Manege D’n 
Perdenbak
10.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Keltische muziek ‘Slán’
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel


