
Donderdag 9 oktober 2014 1
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Sluiten kerken

Huize ‘De Hondskont’

Rina Jonkers

Oktoberfest 2014

Pag.  3

Pag.  5

Pag.  15

Pag.  9

Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.500

Deze week ingesloten:
BSO Het Klokhuis

Verspreiding in Lieshout
 

Fitness Factory
Verspreiding in Aarle-Rixtel en 

Lieshout

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE-RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT

MooiLaarbeekDe
Jaargang 2 • Week 41 • 9 oktober 2014

 Verhaal burgemeester 
Hans Ubachs

‘Leef je in, leef je uit’ brengt mensen met en zonder beperking samen

“Zo kunnen wij ons gezicht laten zien”

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – “Denk in mogelijkhe-
den, niet in beperkingen”, klonk afge-
lopen zondagmiddag uit de luidspre-
kers van Multifunctioneel Centrum 
‘De Dreef’. Daar vond die dag de zesde 
editie van ‘Leef je in, leef je uit’ plaats. 
Deze tweejaarlijkse manifestatie was 
georganiseerd door een werkgroep 
van ‘Platform Gehandicaptenbeleid 
Laarbeek’ met als doel mensen met 
en zonder beperking samen te laten 
komen. Druk bezocht werden de tal-
rijke demonstraties, activiteiten en 
informatiestandjes. 

Interactie 
“Mensen met en zonder beperking 
moeten samen zo gewoon mogelijk 
kunnen leven”, legt medeorganisator 
Jan Termeer uit: “Dit laten we zien 
door middel van sportdemonstraties, 
muziek en informatiestandjes waarbij 
mensen met en zonder beperking zijn 
betrokken. Hierdoor krijg je interactie 
tussen beide groepen.” “Vooral men-
sen zonder beperking weten vaak niet 
dat mensen met een beperking veel 
meer kunnen dan dat zij denken”, 
voegt medeorganisator Suzan de 
Koning toe. Als voorbeeld geeft zij de 
basketbaldemonstratie, waarbij men-
sen met beperking een partijtje spelen 
tegen mensen zonder beperking. “Ze 

zien van elkaar dat er meer mogelijk 
is dan dat ze weten.  De naam ‘Leef je 
in, leef je uit’ zegt het eigenlijk ook al: 
inleven in elkaar, uitleven met elkaar.”

Breed maatschappelijk 
Jan Termeer en Suzan de Koning zijn 
allebei lid van de werkgroep ‘Leef 
je in, leef je uit’, die onder de vlag 
van ‘Platform Gehandicaptenbeleid 
Laarbeek’ dit evenement heeft georga-
niseerd. Suzan: ”De werkgroep bestaat 
uit een professional van ViERBINDEN, 
ORO, Ellen Tappel van Lifestyle cen-
ter Laarbeek en vrijwilligers. Naast 
het aanschrijven van verenigingen en 
stichtingen, hebben zij ook via de lo-
kale pers deelnemers opgeroepen om 

zich tijdens dit evenement te presente-
ren. Suzan legt uit: “Eigenlijk is ieder-
een welkom die tijdens deze middag 
wil laten zien open te staan voor men-
sen met een beperking.” 

Succes 
Dat veel deelnemers aan deze oproep 
gehoor hebben gegeven blijkt wel uit 
een druk bezette ‘Dreef’. Foyer, sport-
hal en achterliggende lokalen staan vol 
met tientallen informatiestandjes met 
een zeer divers aanbod zoals Savant, 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Fysio & 
Zo, Sociale Alarmering en dansschool 
Dédé. 

Lees verder op pagina 7 in deze krant. 

Lees alles over 
de Ruit op 

pagina 
25 t/m 28

www.deruitbrabant.nl



Donderdag 9 oktober 20142 
   

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
Mark Barten
Nikki Barten
Ria Tijssen

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
Martijn van Lankveld, Studio29elf
Co Verhoeven, Media & Design 

Freelance redacteuren
Jac Babin
Hans Kik
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Wouter Mommers
Ingerborg Penninx 
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout

Fotografi e 
Joost Duppen
Melissa Kanters
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Ted Vlemmings 
Johan Maas

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

Stagiaire
Roel Lange

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

Aanleveren kopij
E redactie@mooilaarbeek.nl

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

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

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

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
Het gebeurt niet vaak dat een nog levend persoon de eer krijgt dat een straat 
naar hem vernoemd wordt. Oud-burgemeester Seelen was een uitzondering 
daarop. Hij was burgemeester van Beek en Donk van 1969 tot en met 1981. 
Alphons Seelen werd in 1934 geboren in Rijen als jongste in een gezin van zeven 
kinderen. Na zijn middelbare studie, studeerde hij rechten aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. Als jurist ging hij aanvankelijk werken bij de ARKA, een 
ambtenarenbond en later bij de Raad van State. In 1967 promoveerde hij tot 
doctor in de rechtsgeleerdheid. Zijn proefschrift handelde over het stakingsrecht 
van ambtenaren.
Na jaren in adviesfuncties te hebben gewerkt, wilde hij ook eens aan de andere 
kant van de bestuurstafel zitten. Hij werd in 1969 benoemd tot burgemeester 
van Beek en Donk en dat in een tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden. 
Daar heeft hij als burgemeester goed gebruik van gemaakt. Tijdens zijn ambts-
periode werd een nieuw, inmiddels weer afgebroken gemeentehuis aan de Kop-
pelstraat gebouwd. Er werd voor die tijd een modern, inmiddels ook afgebro-
ken, bejaardencentrum gebouwd. Vooral op het gebied van sportvoorzieningen 
waren er veel initiatieven. Zo kwam er een nieuw zwembad, een sporthal, een 
rollerhal en een nieuw sportpark. Verder werd er een nieuwe bibliotheek (inmid-
dels ook verdwenen) gebouwd. Beek en Donk timmerde aan de weg als een 
groene gemeente, een tuindorp, waar het prettig wonen was, afgezet tegen 
het wonen in het industriële Eindhoven. Tijdens zijn burgemeesterschap was het 
politiek gezien erg rustig en mocht hij getuige zijn van grote successen van Beek 
en Donkse verenigingen, het kampioenschap van Koninklijke Harmonie O&U 
op het Wereldmuziekconcours te Kerkrade en het Nationaal kampioenschap van 
Sparta’25 bij de amateurs.
Na twee termijnen was burgemeester Seelen toe aan een nieuwe uitdaging. Hij 
werd benoemd tot burgemeester van Zevenbergen in West-Brabant.
Voor zijn verdienste voor de Beek en Donkse gemeenschap eerde men hem met 
een straatnaam in de toenmalige nieuwbouwwijk De Voorbeemd.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

BURGEMEESTER SEELENLAAN

Open dag Sint Servatius Gilde Lieshout Wandeling bij landgoed Croy 
en lezing over paddenstoelen

Blokfl uitlessen SMO weer gestart

Lieshout - Het Sint Servatius Gilde 
uit Lieshout liet de bevolking op 
zondag 5 oktober een kijkje nemen 
achter de schermen. De dag be-
gon voor het Gilde met een eucha-
ristieviering ter gelegenheid van 
het 50-jarig priesterfeest van Arie 
Wester, de dienst werd voor gegaan 
door hulpbisschop Mutsaerts. 

Tijdens de mis overhandigde 
Christine Swinkels 870 handteke-
ningen van inwoners die vinden dat 
pastoor Westers ontslag niet mag 
doorgaan. Na te hebben gesproken 
kwam er een spontaan applaus van 
de kerkgangers. Na de heilige mis 
werd er door de vendeliers van het 
Sint Servatius Gilde een vendelhulde 
gebracht voor Monsieur Mutsaerts 
en de pastor. Ondanks het mieze-
rige weer hadden de Gildebroeders 
er zin in om er een leuke dag van 
te maken. Met een flinke tred mar-
cheerden ze naar het paviljoen, waar 
de broodjes en koffie klaar stonden. 
Om 12.15 uur arriveerde de hulp-
bisschop, pater Wester en broeder 
Josef voor de opening van het pa-
viljoen, dat grondig was verbouwd. 

Ook het Gildeterrein was flink  onder 
handen genomen. Ere Deken Louis 
Doomernik sprak zijn dank uit aan 
de sponsoren, de vele vrijwilligers 
en hun partners die dit alles mogelijk 
hebben gemaakt. Het Gilde kan trots 
zijn op een dergelijke accommodatie. 
Pater Wester opende  het paviljoen 
middels het door knippen van een 
lint, waarna monsieur Mutsaerts de 
inzegening verrichtte.

In het paviljoen was een tentoonstel-
ling ingericht om de bevolking, dat 
ook een kijkje kwam nemen, een in-
druk te geven wat het Gilde aan attri-
buten en zilver heeft. Vooral voor de 
Merkelbach collectie hadden de aan-
wezigen veel lof. Ook voor het schie-
ten met het geweer en de kruisboog 
was veel belangstelling. De kleintjes 
vermaakte zich best op het spring-
kussen en vele lieten zich schminken.  
De vendeliers lieten zien dat ze niet 
voor niets Brabants kampioen zijn 
geworden, en ook de jeugdvendeliers 
lieten zich van de beste kant zien. Al 
met al was het een geslaagde dag 
geworden waar het Gilde met veel 
plezier naar terug kijkt.

Laarbeek – Het IVN Laarbeek houdt 
op zondagmorgen 12 oktober haar 
volgende wandeling. Deze keer is 
het een wandeling vanaf de Croyse 
hoeve in Aarle-Rixtel. De wandeling 
vindt plaats van ongeveer 10.00 tot 
12.00 uur. Iedereen is welkom.

Vanaf Croyse hoeve wandelen zij 
door de boeiende omgeving. De 
thema’s van de wandeling zijn het 
kasteel, de beemdgronden en de 
hoge akkers. Het oude middeleeuw-
se kasteel en andere oude gebou-
wen en de boeiende natuur zorgen 
hier voor een fascinerende afwisse-
ling van cultuur en natuur. 

Lezing over paddenstoelen
Op donderdag 16 oktober is er in 
het IVN-gebouw de Bimd aan de 
Beekse weg te Aarle-Rixtel een le-
zing van Leon Raaymakers over 
Coovels Bos. Het Coovels Bos is een 
oud bos bij Helmond, waar vanwe-
ge de ouderdom van het bos vele 
paddenstoelen voorkomen, die el-
ders niet te zien zijn. Er zijn niet veel 
oude bossen als het Coovels Bos 
in de omgeving. Als u een verhaal 
wil horen over zeldzame padden-
stoelen, die nergens anders voorko-
men, moet u deze avond bezoeken. 
Iedereen is welkom vanaf 20.00 uur.

Beek en Donk - Een flink aantal 
jongens en meisjes is zojuist weer 
begonnen aan een nieuw blok-
fluitseizoen. De blokfluit is een 
mooi instrument om al op jonge 
leeftijd te kunnen starten met het 
maken van muziek. De blokfluit-
lessen worden aangeboden via de 
Stichting Muziekopleiding (SMO) 
van O&U en vinden plaats op vrij-
dag in Muziekcentrum ‘t Anker.  

De kinderen leren onder leiding 
van Nick Heesakkers, spelenderwijs 
in kleine groepjes omgaan met een 
instrument, het lezen van noten en 
het samenspelen met andere kin-
deren. Het samen muziek maken is 
voor kinderen vaak het allerleukste, 
vooral als je dit mag doen op een 
echt podium. De kinderen krijgen 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld 
op te treden tijdens het nieuwjaars-
concert of het tuinconcert. Het ein-
de van het blokfluitjaar wordt altijd 
feestelijk afgesloten met een cer-
tificaat tijdens de voorspeelavond 
voor alle broertjes, zusjes, mama’s, 

papa’s, oma’s, opa’s en andere be-
langstellenden. Blokfluitles geeft 
naast veel muziekplezier, ook een 
goede basis voor het kiezen van 
een ander instrument. 

Wilt u uw kind nog aanmelden 
voor de blokfluitlessen op vrij-
dag, neem dan contact op via 
opleiding@oenu.nl. U kunt uw 
kind ook nog aanmelden voor een 
ander muziekinstrument, bijvoor-
beeld hoorn of klarinet.

Jeugdvendeliers Stef van Vijfeijken en Bas van Kaathoven  die de 
schaar overhandigen waarmee Pater Wester het lint doorknipte
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout - Wethouder Greet Buter 
opende donderdag 2 oktober sa-
men met twee kinderen op de 
Mariabasisschool een nieuwe school-
bibliotheek. Dit viel – toevallig – sa-
men met de Kinderboekenweek, die 
dit jaar als thema ‘Feest’ had. 

Feest
Om het thema ‘Feest’ van de 
Kinderboekenweek te onderstrepen 
verschijnt directeur Xavier de Wit 
verkleed als feestvarken. Alle leerlin-
gen van de school zitten al gespan-
nen te wachten in de ruimte voor het 
nieuwe bibliotheeklokaal. Dit lokaal is 
door een geel lint en een grote strik 
voorlopig nog afgesloten. Meneer De 

Wit leest eerst een passend verhaal 
voor uit  ‘Kikker is kikker’ van Max 
Veldhuis. Daarna is het de beurt aan 
Esther Göring van  bibliotheek ‘De 
Lage Beemden’ en wethouder Greet 
Buter om een kort woordje te houden. 
Daarin onderstrepen zij het belang van 
het lezen. “Je hebt lezen altijd nodig, 
je kunt nog niet eens leren rekenen 
zonder te lezen”, aldus de wethouder. 
“Maar het belangrijkste is dat kinderen 
lezen leuk gaan vinden.”

Nog geen E-reader
Noa  Gommeren uit groep 8 en Maud 
Rindsma uit groep 1 hebben daarna de 
eer om samen met de wethouder de 
nieuwe bibliotheek te openen. In het 
lokaal ziet het er gezellig uit met lees-
tafels en leeskussens. Op de compu-
ter is een uitleensysteem geïnstalleerd 

dat is afgeleid van het systeem van de 
‘grote’ bibliotheek. Weldra is het een 
drukte van belang in de bibliotheek. 
In keurige kasten staan boeken uit-
gestald. Vaak ook met de kaft goed 
zichtbaar naar voren, zodat kinderen 
worden uitgenodigd om het boek in te 
kijken. Ouders en kinderen bewonde-
ren het vele werk, dat is verricht door 
Marianne van Zutphen, leerkracht van 
de school, samen met Loraine Jansen, 
een vroegere ‘leesmoeder’. In het hui-
dige systeem is nog geen plaats inge-
ruimd voor E-readers en het spelen 
van games. Dit wordt echter door alle 
aanwezigen minder belangrijk gevon-
den, want: “Dat doen ze thuis wel!”

Wel steun, geen geld
De nieuwe bibliotheek is bedoeld van 
kinderen vanaf groep 4. Omdat zij pas 
beginnen met lezen, is er voor hen een 
aparte openstelling. De leerkrachten 
kunnen er met hun klas aan de slag. 
Als het lokaal bemenst is, kunnen leer-
krachten ook een groepje kinderen 
vragen een opdracht uit te voeren in 
het bibliotheeklokaal. Soms komen er 
kinderen om even alleen stil te kunnen 
werken in de anders zo hectische om-
geving. De school heeft de inrichting 
zelf bekostigd samen met stichting 
‘De Eenbes’. De gemeente onder-
steunt het idee, vandaar ook de aan-
wezigheid van de wethouder. Verder 
gaat de steun niet, anders dan in de 

gemeenten Boekel en Gemert-Bakel, 
waar de scholen ook geldelijke steun 
van de gemeente krijgen.

Nieuwe schoolbibliotheek op Lieshoutse Mariabasisschool geopend

“Sst … ik ben aan ’t lezen!”

Loraine Jansen, ex-leesmoeder op de Mariabasisschool, werd extra in het 
zonnetje gezet voor haar grote inzet bij de realisatie van de schoolbibliotheek 

Wethouder Greet Buter opende met Noa Gommeren 
en Maud Rindsma de nieuwe bibliotheek

Redacteur: Louke Kreemers 

Laarbeek – Vanaf 1 januari 2015 
heeft Laarbeek één parochie. De fusie 
van de parochies leidt – met in totaal 
400 kerkgangers – tot het sluiten van 
één of meerdere kerken. De inwoners 
van Laarbeek vinden het voldoende 
als er één of  twee kerken in Laarbeek 
openblijven. Zij zien het liefst dat 
de kerk in Lieshout de deuren dicht 
doet. Dat blijkt uit onderzoek van 
TipMooiLaarbeek.nl.

Wijs besluit
Maar liefst 56% van de Laarbekenaren 
vindt het een wijs besluit om kerken te 
sluiten. ‘Het zal wel moeten, er zijn te 
weinig bezoekers en het onderhoud 
is te duur’ vindt een respondent. Er 
klinken vanuit het onderzoek veel 
geluiden van kritiek op de kerk als 
instituut. ‘De kerk heeft zichzelf bui-
ten de maatschappij gezet. Ze sluiten 
niet meer aan bij de beleving van de 
mensen nu’, beargumenteert een res-
pondent.  Ook andere respondenten 
uiten hun kritiek: ‘Als mensen graag 

naar de kerk gaan, kunnen ze dat ook 
wel een eindje verder weg doen. Dat 
is bij andere gelegenheden ook geen 
punt.’ Toch zijn er ook mensen die de 
problemen zien van kerken sluiten: 
‘Sluiten om te sluiten is geen goede 
drijfveer. Het proces heeft tijd en 
ruimte nodig.’ 

Lieshoutse kerk
Als de Laarbekenaren mochten 
kiezen welke kerk als eerste mag 

sluiten, valt de keuze op de Sint 
Servatiuskerk in Lieshout. 38% van 
de inwoners wil dat deze kerk het 
eerst sluit. Verrassend is dat ook bij 
de Lieshoutenaren de voorkeur bij 
hun eigen kerk ligt. Uit het onder-
zoek van TipMooiLaarbeek.nl blijkt 
dat maar liefst 53% van de mensen 
uit Lieshout wil dat hun kerk sluit. 
‘Het lelijkste gebouw van Lieshout’ 
en ‘het gebouw is de minst mooie 
kerk van Laarbeek’ zijn argumenten 

van respondenten waarom de kerk in 
Lieshout dicht moet. Er zijn ook men-
sen die willen dat er gekeken wordt 
naar hoe druk bezocht een kerk is. 
‘Je zou kunnen kijken naar welke 
kerk het meest bezocht wordt en dan 
de kerk die het minst bezocht wordt 
sluiten.’ 

Andere functie
Hoewel een hoog percentage men-
sen wil dat er twee kerken sluiten, 

zijn veel mensen wel voor een an-
dere functie van de kerken. ‘De kerk 
in Lieshout leent zich goed voor een 
andere functie, zoals een culturele 
ruimte,’ reageert een respondent. 
Daarnaast zouden mensen graag 
zien dat ze nog wel in de kerk in hun 
dorp getrouwd of gedoopt kunnen 
worden. ‘Het zou wel mooi zijn als 
het mogelijk blijft dat je in de kerk 
in je eigen kern kan trouwen of ge-
doopt kan worden of een begrafenis 
kan houden’, beargumenteert een 
respondent. De algemene mening is 
sowieso dat de gemeente de gebou-
wen niet moet laten ‘verpauperen’, 
daarvoor hebben de gebouwen te 
veel historische waarden.

Binnen de Zalige Peter Eustachius 
van Lieshoutparochie is een werk-
groep, die verantwoordelijk is voor 
de totstandkoming van de nieuwe 
parochie. Binnen deze groep wordt 
bekeken welke kerken erover blijft. 
Op dit moment is hierover nog niets 
bekend 

‘De kerk in Lieshout moet gesloten worden’

De inwoners van

Beek en Donk
5% Aarle-Rixtel

35% Lieshout

33% Mariahout

27% Weet niet

De inwoners van

Lieshout
5% Aarle-Rixtel

53% Lieshout21% Mariahout

21% Weet niet

De inwoners van

Mariahout

17% Aarle-Rixtel

50% Lieshout

33% Weet niet

De inwoners van

Aarle-Rixtel
7% Aarle-Rixtel

30% Lieshout
23% Mariahout

27% Weet niet 13% Beek

De Laarbeekse 
inwoners samen

7% Aarle-Rixtel

38% Lieshout

24% Mariahout

27% Weet niet
3% Beek

Als jou op dit moment wordt gevraagd welke kerk er als eerste gesloten dient te worden, antwoord je: 
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Zaterdag 11 oktober  

18.30  O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering:
Intenties in deze viering voor: Driek en Jaan van 
den Heuvel- Vogels, Marinus van den Heuvel, 
Toon van de Wijdeven (mged), Jan en Ida van den 
Gevel-Slits.

20.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Concert van het Gemengd koor Euphonia

Zondag 12 oktober

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Piet en Nelly 
Schepers–Gerse (verj. vader), Overleden ouders van 
de Graef–Fleskens, 
Overleden ouders van Boheemen–van Grieken, 
Adriaan Loomans (verj.), Frida van Gennip–
Verbakel (jrgt+verj.),
Pierre Stals (verj.), Jan Schepers (verj.), 
Ouders van den Heuvel–Jansen, Jan Hendrix(verj.), 
Ouders Vereijken–Verhagen(jrgt), Jan Steenbekkers 
(buurt), Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Martien Daniëls(nms 
buurt), Wim Verduin en Miet Swinkels(fund), Sjaan 
Reloe-Coppens(mged), Martinus en Theodora van 
de Akker-Brouwers, Marietje van Kaathoven-van 
Bakel(mged), 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, 
Corrie Vereijken-van den Bogaard, Piet Rovers 
en Lena van de Zanden de echtgenote, Tiny van 
Vught, Gert-Jan Kanters, overleden familieleden 
Kanters-Coppelmans.

11.00 Aarle-Rixtel Mariakapel doopviering

11.45 Aarle-Rixtel Mariakapel doopviering

Maandag 13 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 14 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

20.00 Aarle-Rixtel Mariakapel 
Film: Son of Babylon door M.O.V. uit Aarle-Rixtel

Woensdag 15 oktober

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

Donderdag 16 oktober

19.30 Aarle-Rixtel Mariakapel
Eucharistieviering voor het KVO (moederdagviering 
en opheffing KVO)

Vrijdag 17 oktober

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor: Mieke van den 
Biggelaar-Braken

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

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

Parochie 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
olvpres1@onsmail.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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
11 - 17 oktober 2014

Kleinkoor Korale geeft concert in Gent Informatieavond voor de Eerste Communieviering

De parochiekerk St. Servatius in de lucht!

Korendag voor seniorenkoren in ‘t Anker

Bijna 900 handtekeningen voor 
Peter Wester

Aarle-Rixtel - Kleinkoor Korale heeft 
op 4 en 5 oktober een concert gege-
ven en een mis opgeluisterd tijdens 
een weekendje Gent in het kader van 
het 20-jarig bestaan.

Concert
De Sint Baafskathedraal in Gent is 
een van de grootste kathedralen van 
België. Zij is beroemd vanwege het 
herbergen van één van de grootste 
kunstwerken ter wereld, namelijk ‘de 
aanbidding van het Lam Gods’ door 
de gebroeders Van Eyck. De mogelijk-
heid om een concert te geven in zo’n 
belangrijk gebouw is al een hele eer. 
Als de reacties achteraf ook nog eens 
uitermate positief zijn, blijkt het koor 

een goede greep gedaan te hebben uit 
het omvangrijke repertoire. Dit reikt 
van liederen van Orlando di Lasso tot 
Edward Elgar, om maar eens twee ex-
tremen te noemen. 

Mis
In de Sint Michielskerk in Gent werd 
op zondagmorgen de dienst opgeluis-
terd met de mis van Casali aangevuld 
met kerkelijke gezangen. Ook na de 
mis waren diverse positieve reacties te 
beluisteren. De koorleden hebben ge-
noten van het uitstapje en als ambas-
sadeur van Nederland de banden met 
het buurland weer wat aangehaald. 
Het koor staat onder de bezielende lei-
ding van Frans de Hair.

Aarle-Rixtel - De werkgroep Eerste 
Communie, Aarle-Rixtel, is al weer 
bezig om te zorgen voor een goe-
de voorbereiding voor de Eerste 
Communieviering. Deze viering vindt 
plaats op zondag 31 mei 2015.

Voor alle ouders/verzorgers van kin-
deren van groep 4 is er een informa-
tieavond op woensdag 15 oktober 

om 20.30 uur, in de kerk. De entree 
is via de achterzijde. Op deze avond 
wil men u graag informeren over de 
Eerste Communie, de voorbereidin-
gen, data en diverse praktische zaken. 
Ouders/verzorgers van kinderen van 
groep 4 die in Aarle-Rixtel op school 
zitten, krijgen via hun kind een uitno-
diging voor deze avond met een infor-
matie- en inschrijfformulier. Ouders/

verzorgers van kinderen die buiten 
Aarle-Rixtel naar school gaan, worden 
langs deze weg uitnodigt. 

Informatie en/of een inschrijfformulier 
kun je op de informatieavond krijgen 
of afhalen bij Yvonne van Stiphout, 
Strijpsoord 14. tel. 0492-466275 of 
mail Yvonne.van.Stiphout@xs4all.nl.

Korale was afgelopen weekend in Gent, waar ze o.a. een concert gaven (foto: Gerda Brans)

Lieshout - Alle diensten in de 
St. Servatiuskerk, zoals o.a. 
Eucharistievieringen en uitvaarten wor-
den reeds vele jaren uitgezonden uit 
deze kerk. De parochie St. Servatius be-
schikt daarvoor over een radiozender. 

Alle parochianen, die om wat voor re-
denen aan huis zijn gebonden, kunnen 
toch de zondagse Eucharistieviering 

en alle andere diensten direct volgen. 
Vooral is het een uitkomst voor de ou-
dere parochianen, die slecht ter been 
zijn of zelf niet meer naar de kerk kun-
nen komen. Ook voor langdurig zie-
ken, die niet graag de diensten missen 
en daaruit troost putten, is het een 
uitkomst. Aangezien radiogolven zich 
niets aantrekken van grenzen, zijn deze 
diensten in heel Laarbeek te ontvangen. 
Daarom biedt deze service in de toe-
komst mogelijkheden voor parochianen 
van de nieuwe parochie Laarbeek. Voor 
ontvangst van de diensten is wel een 
speciale radio nodig.

De overheid heeft voor deze uitzendin-
gen een nieuwe radioband ter beschik-
king gesteld, omdat de gewone FM 
band overvol is. De parochie heeft een 
zendvergunning moeten huren en de 
nodige speciale radio’s gekocht. Deze 
radio is een klein kastje met antenne 
en luidspreker en voorzien van een af-
standsbediening. Dit kastje kan overal 

worden geplaatst en bijvoorbeeld mee-
genomen worden naar de slaapkamer in 
geval van ziekte. Het enige wat nodig is, 
is een stopcontact. Deze radio kan ge-
huurd worden van de parochie. De hier-
aan verbonden kosten bedragen €6,00 
per maand. Verder zijn geen kosten 
verschuldigd. Met dit bedrag worden 
de kosten gedekt voor de jaarlijkse kos-
ten voor de zendvergunning en andere 
vaste kosten. Er zijn een aantal radio’s 
op voorraad, welke kunnen worden 
uitgeleend. Wanneer het u bevalt, kan 
de radio voor onbepaalde tijd worden 
gehuurd. Ook tijdelijk zieke en herstel-
lende parochianen kunnen gebruik ma-
ken van deze service.

Wanneer u hiervoor belangstelling 
hebt, kunt u zich in verbinding stel-
len met: Parochie St. Servatius, Burg. 
v/d Heuvelstraat 1, tel. 0499-421404 
op dinsdag en vrijdag tussen 10.00 en 
11.00 uur. Of bij Dhr. Maas, De Vang 6, 
tel. 0499-422439, beiden in Lieshout. 

Beek en Donk – In Muziekcentrum ’t 
Anker wordt op 14 oktober om 13.00 
uur een korendag gehouden door 10 
seniorenkoren uit de omgeving. De 
dag is georganiseerd door het senio-
renkoor St. Joachim uit Beek en Donk.

Tijdens deze dag zullen ruim 200 se-
nioren hun liederen ten gehore bren-
gen. Het is elke keer weer bijzonder 
om te zien, te horen en te ervaren met 
hoeveel enthousiasme al die senioren 

zich manifesteren. De liederen die 
gebracht worden zijn heel divers. Zo 
worden er liederen gezongen in het 
Frans, Duits, Spaans Engels en uiter-
aard Nederlands.

Zingen is een activiteit die ouderen 
nog op hoge leeftijd kunnen doen. Het 
geeft een stuk ontspanning en bij een 
koor gaat het in samenzang met el-
kaar. De verbondenheid en het samen 
bezig zijn geeft veel voldoening en 

extra levensvreugde. Het belooft dan 
ook een gezellige middag te worden.

Bent u ook geïnteresseerd in het zin-
gen bij het seniorenkoor, kom gerust 
even kijken en luisteren bij de repeti-
ties. Er wordt iedere dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur in Café/Zaal 
van de Burgt aan het Heuvelplein in 
Beek en Donk gerepeteerd door senio-
renkoor St. Joachim.

Lieshout – Groot was de schok voor de 
kerkgangers toen zij op 13 september 
hoorden dat hun geliefde Pater Arie 
Wester zijn ontslag het gekregen van 
de bisschop. De kerkgangers lieten 
het er niet bij en startten een hand-
tekeningenactie. Deze 870 handteke-
ningen werden zondagochtend over-
handigd aan hulpbisschop Mutsaerts.

Pastoor Wester heeft bijna de leeftijd 
van 75 bereikt, op deze leeftijd krijgen 
normaal gezien pastoors hun ontslag-
brief. Wester vroeg echter om uitstel; 
hij wilde graag nog één of meerdere 

jaren door. Zijn verzoek werd echter 
afgekeurd. 

De pastoor was zeer geliefd in Lieshout 
en Mariahout. Op initiatief van het gil-
de startten de parochianen van beide 
dorpen een handtekeningenactie. Op 
diverse plaatsen verspreid in de dorpen 
werden lijsten neergelegd. Op deze 
lijsten schreven bijna 900 mensen hun 
handtekeningen. Pastoor Wester zegt 
zelf hoop te houden op een goede af-
loop, zolang de bisschop zijn handte-
kening nog niet onder zijn ontslagbrief 
heeft gezet.

voor lichaam en geest

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Bleekselderij   per stuk  0.99
Paprika's alle kleuren 

        500 gram 0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Hand- Pers Sinaasappels

        2 kilo   1.99
Frieslanders   2.5 kilo  0.99

Hutspot

1 + 1 gratis

GRATIS BLOEMKOOL*
*bij aankoop 
van €5.00, 
zolang de 
voorraad strekt

Jeroen Leenders stopt per direct als raadslid
Laarbeek – De Beek en Donkse 
Jeroen Leenders stopt per direct
- wegens privéomstandigheden -
als gemeenteraadslid van 
Laarbeek. Namens het CDA was 
hij fractieleider in de raad. 

Een opvolger is nog niet gevon-
den. De eerstvolgende op de 
CDA-kieslijst is Marcel van der 
Heijden, het is nog niet bekend of 
de CDA-fractie hem gaat benade-
ren als opvolger. 

‘Ein Prosit’ op succesvol Oktoberfest Aarle-Rixtel 
Redacteur: Nikki Barten 
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel – Honderden pullen, 
twee geweldige bands, een prach-
tig aangeklede tent, bijna 1500 be-
zoekers en heel veel lederhosen en 
dirndls: het waren de ingrediënten 
voor een succesvol Oktoberfest 2014 
in Aarle-Rixtel. Afgelopen weekend 
stond daar, zowel vrijdag als zater-
dag, de tent compleet op zijn kop. 

Succes evenaren 
Na het grote succes van vorig jaar leek 
het voor de organisatie een moeilijke 
klus om die editie te evenaren. Niets 
bleek minder waar: “We hebben af-
gelopen weekend 35% meer bezoe-
kers gehad dan vorig jaar”, vertelt 
een trotse medeorganisator, Hein van 
Brug. “De zaterdag was met 800 be-
zoekers compleet uitverkocht en de 
vrijdag bijna. De doelgroep was heel 
breed: van jong tot oud bezocht het 
Oktoberfest.”

Proost! 
Op het Heuvelplein rees vorige week 
een grote tent op, die op het allerlaat-
ste moment nog vergroot werd met 
75m2 om alle bezoekers kwijt te kun-
nen. De tent was prachtig aangekleed 
en voorzien van vele Duitse (lange) 
biertafels. Lang werden deze niet in 
gebruik genomen. Na het aanslaan 
van het eerste vat en het gezamenlijk 

proosten op het welbekende nummer 
‘Ein Prosit’ gingen zowel op vrijdag als 
op zaterdag de banken al snel aan de 
kant. Zo onstond er plek om volop te 
dansen, buurten, hossen en mee te 
zingen. Het leek net carnaval in okto-
ber. 

Die Partyhosen – voorheen De 
Klokkendorper – warmden de zaal 
op met diverse Schlagers. Partyband 
‘Woenderbaar’ trad vrijdag op. Party-
après-ski-band ‘Wir Sind Spitze’ gaf 
zaterdag acte de présence. “Twee on-
gelofelijk goede bands. En dat is wel 

weer gebleken”, vertelt Hein. “Ze 
maakten er samen met het publiek één 
groot, geweldig feest van.” De toege-
stroomde bezoekers waren voor bijna 
100% gehuld in Duitse kleding. Vele 
verschillende soorten dirndls (tiroler-
jurkjes) en lederhosen sierden de tent. 

Carnavalsactie
De twee avonden waren niet alleen 
maar gezellig, ze brachten ook geld 
op voor het goede doel: Stichting 
Organisatie Carnaval Ganzegat. Een 
paar weken terug bleek dat zij door 
het verduisteren van geld in zwaar 
weer waren komen te zitten. Een ge-
deelte van de opbrengst van de vrij-
dagkaarten ging naar de carnavals-
club, als ook het opgehaalde geld van 
de tirolerhoedjes die tijdens het evene-
ment verkocht zijn. Hein: “We hebben 
als organisatie een heel mooi bedrag 
aan de carnavalsvereniging kunnen 
schenken. Daar zijn wij heel trots op 
en zij heel gelukkig mee. Dat hebben 
ze ook zeker verdiend.”

Succes 
Hein is onomstotelijk over het afgelo-
pen weekend: “We hebben een fan-
tastisch Oktoberfest gehad. Iedereen 
is zo positief hierover. We hebben nog 
geen wanklank gehoord. Met heel 
veel mensen hebben we hier maanden 
naartoe geleefd. Bijna honderd vrijwil-
ligers werkten hieraan mee. Samen 
met de bezoekers is er weer een ge-
weldig evenement op poten gezet, dat 
inmiddels – na drie keer - een traditie 
is in Aarle-Rixtel. Hier krijgen we heel 
veel energie van. Op naar volgend 
jaar!” 

Kijk voor alle foto’s op 
www.mooilaarbeek.nl
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

  *)  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar   ---     Kijk ook eens op www.mcd-supermarkt.nl of op www.facebook.com/mcdsupermarkten

W42 - Aanbiedingen gelden van maandag 13 oktober t/m zaterdag 18 oktober 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Senseo koffi epads of intense 
koffi epads
alle soorten
zak 28/36 stuks

3.73-3.94

Magere runderriblappen
750 gram
8.25

Boonacker korrelbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden
2.15

Unox knaks
2 blikken à 400 gram

2.66

Saksische smeerleverworst
van onze versafdeling

200 gram
1.78

Maggi maaltijdmixen 
of roerbaknoedels

alle soorten
pakje 72-120 gram
zakje 24-185 gram

1.23-1.86

Mosselen Super
bak 2 kilo

6.99

Spa fruit
alle soorten

2 fl essen/pakken 
à 1500 ml.

2.30-3.20
Bij aankoop van 

2 artikelen 1 spaarpunt

Noord Waarland kaas
van onze versafdeling

jong of jong belegen
500 gram

5.61/5.81

Hertog Jan bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

14.39

Markant slagroom cornets
voordeelpak 16 stuks

4.79

Ariel actilift wasmiddel
grootverpakking 3250 gram

voordeelfl acon 3250 ml.
16.99

OP=OP

Vul onze tas met aardappelen, 
groente en fruit

kies en mix uit 10 soorten uit 
het aanbod

  *)  Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar   ---     Kijk ook eens op www.mcd-supermarkt.nl of op www.facebook.com/mcdsupermarkten

HOTEL
COLLECTIE 
BADTEXTIEL!

SPAAR NU VOOR
MAAR LIEFST 80% KORTING OP

2.99

4.99
kilo 6.65

1.59

Mosselen Super

1.29
kilo 6.45

4.99
kilo 2.50

3.99
kilo 7.98

3.99

1.00

9.99

2.00
liter 0.67

2.00
kilo 2.50

2 stuks

2 blikken

10.89
liter 1.51

2 artikelen 1 spaarpunt

+
spaarpunt

1 spaarpunt

Senseo koffi epads of intense Senseo koffi epads of intense Senseo koffi epads of intense 

5.00
5 voor

 kies en mix uit 
10 soorten

Hollandse paprika duo • Hollandse vastkokende aardappelen (2.5 kilo) • Hollandse bloemkool •  Witlof 
(verpakt per ca. 500 gram) •  Biologische winterpeen (zak ca. 1 kilo) •  Pastinaken (zak ca. 500 gram) 

• Handperen (schaal ca. 1 kilo) • Peka mini krieltjes of Peka golfjes (zak ca. 450 gram) •  Daily Fresh 
andijvie (zak ca. 400 gram) • Daily Fresh sla speciaal (zak ca. 125 gram)
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Ik was er vroeger als de kippen bij. Mijn 
verjaardagscadeau was een van de eer-
ste cassetterecorders, die ook kon af-
spelen, luisterend naar de naam Philips. 
Met beide duimen moest de aanzetknop 
naar voren geduwd worden zodat het 
dunne geluidsbandje tussen de spoel-
tjes geklemd werd. De geluidsopnames 
kwamen direct vanaf de televisie. De 
kleine microfoon stond voor de speaker 
naast de beeldbuis en wanneer er ie-
mand binnen kwam werd er geluidloos 
‘ssssttt’ gezegd met de wijsvinger op de 
lippen. Nu hebben we digitale radio, 
Spotify en cd-spelers van allerlei mer-
ken. Het oude trouwe Philips wordt klei-
ner en kleiner terwijl het zijn oorsprong 
kent in Eindhoven, met als belangrijke 
waarde de University of Technology. Ik 
kan wel janken.
Ook vele Laarbekenaren hebben hier 
gewerkt of werken er nog. In de vroege 
ochtend werden ze opgehaald met bus-
jes om ’s avonds weer gedropt te wor-
den. Eindhoven heeft zelfs zijn leuze 
gewijd aan de techniek: “Leading in 
Technology”. Zelf ben ik geboren met 
twee linkerhanden. Mijn motto is meer: 
“bleeding by technology”. Wanneer ik 
een lamp in de fitting van het plafond 
moet draaien, ga ik op de tafel staan 
en draait de rest van de familie de tafel 
rond. Maar ik ben heus niet de enige. 
Nergens gebeuren meer ongelukken 
dan bij de thuisklussers. Regelmatig 
leidt dit zelfs tot amputatie van één of 
meerdere vingers. Oorzaken van de on-
gelukken zijn ondeskundig gebruik van 
apparatuur, onhandigheid en doodge-
woon pech. De gevaarlijkste apparaten 

zijn tuingereedschap en zagen, vooral 
cirkelzagen. De meest getroffen vingers 
bij een klusletsel blijken de duim en wijs-
vinger te zijn. Gevolg: ziekteverzuim, of 
nog erger, blijvende invaliditeit.
Mijn advies is dan ook technische klus-
sen over te laten aan de vakman. Of aan 
vrouwen. Steeds meer vrouwen houden 
zich bezig met techniek of klussen. Het 
blijk zelfs zo te zijn dat vrouwen erg 
veel technisch gereedschap kopen. Is 
het niet voor eigen gebruik dan wel 
om als cadeau weg te geven. Ook 
op de technische opleidingen zien 
we steeds meer vrouwelijke stu-
dentes. Nu was dat vroeger ook 
al zo want wanneer ik mijn auto 
naar de garage bracht hingen de 
jonge vrouwelijke techneuten 
altijd afgebeeld op platen aan de 
muur, met de datum eronder. 
En warm dat ze het hadden, 
ze hadden nagenoeg niets 
om het lijf.
Zelfs bij het schrijven han-
teerde ik de verkeerde tech-
niek. Ik ben linkshandig en 
moest vroeger rechts leren 
schrijven. Peentjes zweten na 
de reguliere lessen. En dan met 
de juiste driepuntsgreep waar-
bij duim en wijsvinger samen het 
potlood vastpakken, terwijl de mid-
delvinger het potlood ondersteunt. 
Gelukkig worden de columns met 
drukletters weergegeven, anders 
zou u denken dat dit een apothe-
kersrecept van de dokter zou zijn. 
Techniek, laat maar.

Techniek Volgens P. Skauwe
COLUMNVervolg voorpagina

“Zo kunnen wij ons gezicht laten zien”

Leuk én toegankelijk 
De deelnemende kraamhouders zijn 
enthousiast. Speltherapeute Lenette 
Raaijmakers, die naast haar kraam een 
aantal spelelementen heeft opgesteld: 
“Ik vind dit een leuke manier van pre-
senteren, kinderen vinden het ook 
leuk. Er wordt volop gespeeld.” Karin 
van Doorn van Dédé voegt toe: “We 
hopen op deze manier een breder 
beeld te kunnen geven van de moge-
lijkheden die er in Laarbeek zijn voor 
mensen met en zonder beperking.” 
Marscha van Aarle van Zorgatelier 
Madeliefste vindt het ook fijn dat 
‘Leef je in, leef je uit’ voor iedereen 
toegankelijk is: “Door de kanteling in 
de zorg komt er meer verantwoorde-
lijkheid bij de mensen zelf te liggen. 
Mensen moeten zich hiervan bewust 
worden. Deze middag draagt hiertoe 
bij.”

Drukte 
Nadat burgemeester Hans Ubachs 
met tromgeroffel de manifestatie of-
ficieel heeft geopend, kunnen de en-
kele honderden bezoekers genieten 
van een zeer divers en vlot lopend 
programma dat wordt verzorgd door 
mensen met en zonder beperking. 
Zo brengt orkest ‘Nooit Gedacht’, 
een aantal vakkundig uitgevoerde 

nummers, zijn er sportdemonstraties 
op allerlei gebied zoals badminton, 
turnen, judo en outdoor en wordt er 
volop gedanst door tientallen leerlin-
gen van de dansschool. Ook is er een 
heuse catwalk waarop trots de nieuw-
ste sportkleding wordt geshowd. 
Medeorganisator en presentatrice 
Ellen Tappel: “Heel fijn dat er zoveel 
bezoekers zijn en dat de deelnemende 
verenigingen de zaak zo serieus heb-
ben opgepakt.” 

Goed initiatief 
Het publiek is blij met het initiatief. 

Mevrouw van Aspert uit Lieshout 
vertelt: “Wij hebben een gehandicapt 
kleinkind. Wij vinden het fijn dat er 
op deze middag aandacht voor hen 
is.” “Je ziet hier ook dat je niet de 
enige bent”, voegt Marcel van Aspert 
toe. “Je treft hier lotgenoten.” Ook 
Lis (16) en Thijs (16), die regelmatig 
werkzaam zijn in de dagbesteding van 
Marscha van Aerle en nu snoepkraam 
‘Jantje’ bemannen, zijn enthousiast. 
Thijs: “Het is heel gezellig. Er zijn veel 
mensen en er is van alles te beleven.” 
Lis: “Zo kunnen wij ons gezicht laten 
zien. We laten zien wat we kunnen.”

Hypotheken 

- Optimale hypotheek (lage rente – beste voorwaarden)
- Transparant, onafhankelijk en objectief advies
- Persoonlijk en goed

Daarom Holtackers, uw financieel partner

A 

T 
I

Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  34 99 88
www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist “Snel en deskundig” Dé “shop” voor hypotheken

Verkooptentoonstelling Welfare 
en infomarkt PWL
Mariahout – De afdeling Welfare van 
het Rode Kruis in Mariahout houdt 
op zondag 19 oktober haar jaarlijkse 
verkooptentoonstelling, wederom 
in samenwerking met Platform 
Wereldhulp Laarbeek (PWL). 

De dames en heren van de Welfare 
zijn al druk bezig om mooie dingen te 
breien, borduren, haken of te timme-
ren. Er zijn dan ook al heel wat sjaals, 
poncho’s, kleedjes, (gehaakt en ge-
borduurd) schorten, theemutsen, 
sokken en andere creatieve hand-
werken klaar. Naast dit handwerken 
is het natuurlijk ook het gezellig sa-
men zijn heel belangrijk. Als u van 
handwerken houdt en eens per week 
een gezellige middag wil hebben, bel 
dan met Toos Verhoeven, tel. 0499-
322852 of kom gewoon eens kij-
ken op een maandagmiddag tussen 
13.30 en 15.30 uur in het Buurthuis.

Tijdens de verkooptentoonstelling 
zijn er informatie/verkoop stands 

van Laarbeekse organisaties die zich 
inzetten voor mensen die het min-
der getroffen hebben in de wereld. 
Zo zijn o.a. Amnesty, Wereldwinkel, 
Read to Grow, Malaika, Vrienden van 
Ghana en kinderen van Assam aan-
wezig. Ook zij verdienen uw belang-
stelling!

Tussen 16.00 en 17.00 uur is er mu-
ziek van de Grottendorferblaaskapel. 
Aansluitend kunt u ook nog deel-
nemen aan een ‘wereldmaaltijd’ 
bgv Wereldvoedseldag €15,00 p.p. 
Graag voor 15 oktober opgeven via 
info@wereldhulplaarbeek.nl of tel. 
0492-463693. De tentoonstelling/
verkoopmarkt duurt van 13.00 tot 
17.00 uur. Er is ook een loterij, en-
veloppen trekken en raadspelletjes. 
Natuurlijk is er gelegenheid om ge-
zellig te buurten onder het genot van 
een kopje koffie. U bent van harte 
welkom op zondagmiddag 19 okto-
ber in Buurthuis Mariahout!
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Niek vd Zanden 
uit Aarle-Rixtel

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Resi Verhagen

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Very hard

1 4

8 3 9 1 5

9 4 6

3 2

4 6 5 1

3 7

8 9 3

3 2 6 7 8

5 4

Puzzle #51076

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

SudokuZoek de 10 verschillen
OKTOBER = WIJNMAAND - EIKELMAAND - ZAAIMAND

de razende reporter

illustratie / Thijs Segers              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

Sluiting kerken
Woordzoeker

AARDMASSA

ALCANTARA

BALLERINA

CONCORDIA

DAGSCHEMA

ENCHILADA

FILMDRAMA

GEOFYSICA

GUERRILLA

HONORARIA

INFLUENZA

JAARTHEMA

KADERNOTA

KERSTGALA

LESSCHEMA

MECHANICA

MILLENNIA

OPERADIVA

PALESTINA

PROGRAMMA

ROMANTICA

SEMINARIA

SKICENTRA

TANDPASTA

TARANTULA

ZAKAGENDA

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AARDMASSA ALCANTARA BALLERINA
CONCORDIA DAGSCHEMA ENCHILADA
FILMDRAMA GEOFYSICA GUERRILLA
HONORARIA INFLUENZA JAARTHEMA
KADERNOTA KERSTGALA LESSCHEMA
MECHANICA MILLENNIA OPERADIVA
PALESTINA PROGRAMMA ROMANTICA
SEMINARIA SKICENTRA TANDPASTA
TARANTULA ZAKAGENDA

    

Puzzelpagina

Topper!! Zelfgemaakte crème brulee (10 kleintjes)

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

• 500 gr slagroom
• 125 gr melk
• 115 gr suiker
• 150 gr eidooier
• 2 vanillestokjes
• rietsuiker

Snijd de vanillestokjes open en haal het merg eruit. Doe het merg en de stokjes bij de room 
en melk. Verwarm het  lichtjes (niet koken) en laat 20 minuten trekken. Vermeng eidooiers 
met suiker en klop het geheel goed. Voeg roerend geleidelijk aan het roommengsel toe. Haal 
de vanillestokjes eruit. Verwarm de oven voor op 130º C. Neem een ovenschaal en leg hierin 
een natte handdoek (zodat de bakjes niet gaan trillen). Vul soufflébakjes of kleine schaaltjes 
(die hittebestendig zijn) tot bijna bovenaan met crème (zorg dat er geen luchtbellen op de 
crème zitten) en zet in de ovenschaal. Vul de ovenschaal met kokend water tot halverwege 
de soufflébakjes. Laat afgedekt met aluminiumfolie 45 minuten garen in de oven. Maak ga-
ten in aluminiumfolie zodat stoom kan ontsnappen. Laat ze afkoelen en zet ze in de diepvries 
en laat rusten. Haal ze 20 min voor het uitserveren uit de vriezer. Met rietsuiker bestrooien 
en branden met de gasbrander. Heb je nu geen gasbrander laat dan een oude soeplepel 
goed heet worden boven een gaspit en brand zo de crème brulee dicht. Smullen maar! 

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Oog voor dier, mens en milieu. Dat is voor ’t Verswarenhuys 
erg belangrijk, zo ook bij ons rundvlees. Ons rundvlees is 
afkomstig van de familie Geerets uit Castenray. De familie 
Geerets is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het houden 
van dikbilkoeien en stieren. Hierdoor weten ze precies wat het 
beste is voor de dieren en het uiteindelijke product. De hoge 
kwaliteit wordt bereikt door alleen het beste na te streven 
wat betreft runderrassen, voeding, leefomstandigheden en de 
gezondheid van het vee. Dat is Mooi 
Gezond! ’t Verswarenhuys, 
eten van vandaag.

MOOI GEZOND Rundvlees 

De categorieën:

1. Todden 
en Vodden
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Rina Jonkers Coolen stopt met baan in kraamzorg

“Elke bevalling blijft spannend en is anders”
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout – “Een bietje sturen, ‘n 
bietje regelen. Dat vind ik nog 
steeds leuk om te doen”, vertelt 
een glunderende kraamverzorgster 
Rina Jonkers-Coolen. Per 1 oktober 
stopt ze  met haar parttime baan in 
de kraamzorg. Maar Rina vindt het 
te vroeg om de kraamzorg achter 
zich te laten. Vanaf het nieuwe jaar 
gaat ze verder als oproepkracht. 

“Ik wist het al vroeg”
Een stuk of acht plakboeken liggen 
klaar. Trots laat Rina het eerste en 
- vooralsnog - laatste plakboek met 
geboortekaartjes en bedankbriefjes 
zien.  Foto’s van baby’s uit begin ja-
ren ’70,  zijn vervangen door foto’s 
die ‘klik-klak’ op haar i-pad verschij-
nen. Een hele geschiedenis van ruim 
40 jaar in de kraamzorg laat haar 
sporen achter. Rina vertelt: “Ik wist 
al vroeg dat ik kraamverzorgster 

wilde worden, maar je moest acht-
tien zijn om te starten met de oplei-
ding. Het was een streng internaat 
in Berkel-Enschot, waar we veelal 
les kregen van nonnen.” Na en half 
jaar theorie kreeg Rina de praktijk 
bij het Kraamcentrum van Veghel. 
één  verloskundige maakte diepe 
indruk op haar. “Met haar doordrin-
gende manier van doen, boezemde 
ze iedereen angst in. Maar zodra je 
je papiertje had, draaide ze om als 
een blad aan de boom, en was ze 
heel vriendelijk.  De eerste keer dat 
ik met haar moest werken, zat ik 
huilend op de fiets. Achteraf viel het 
mee, maar het is me altijd bijgeble-
ven. Echt een voorbeeld van hoe het 
niet moet.”

Binnenkomst is bepalend
Door de jaren heen heeft Rina als 
kraamverzorgster menig gezin ge-
zien en veel mensenkennis opge-
daan. “De binnenkomst is bepa-
lend, en dat leer je gauw. Ik kan me 
gemakkelijk aanpassen en als het 
moet ‘de knop’ omzetten. Het is on-
gelooflijk wat ik soms aantrof.” Zo 
kwam Rina ooit bij een gezin met 
een torenhoge stapel vieze was. “Er 
werd niet gewassen.  Als alles gedra-
gen was, werd er nieuwe kleding ge-
haald bij de kledingbank. Of die keer 
dat er een groot mes in de wieg van 
de baby lag, bedoeld om het kind 
te beschermen …” Toch heeft Rina 
het meest te maken met gezinnen 
waarbij alles in het teken staat van 
de komst van ‘het nieuwe levens-
wondertje’ zoals ze het zelf noemt. 

25.000e Udenaar
Op de vraag wat Rina het leukste 
vindt in haar werk, is ze duidelijk: 

“Ik hou van het gehele plaatje. De 
hulp aan moeder, kind en het hele 
gezin. Om er na de geboorte samen 
een feestje van te maken. Ervoor 
zorgen dat iemand opknapt, maar 
ook blij is dat ik weer wegga, om-
dat ze er zelf aan toe is.” Bijzonder 
was de geboorte van de 25.000e  
Udenaar in 1972. Rina was er 
als leerling-kraamverzorgster bij. 
Kerkklokken luidden, sirenes loeiden 

en brandweerauto’s reden door de 
straten om dit te vieren. 

Vanaf januari gaat Rina dus minder 
werken, maar met evenveel plezier 
als aan het begin van haar loop-
baan. “Ik kan de trotse moeders, de 
pasgeboren baby’tjes, de bedank-
woordjes en de lieve kaartjes nog 
niet missen.” 

In het voetlicht: Albert van den Bogaard 
Bedrijf:    Jumbo Laarbeek
Adressen: Dorpsstraat 54a, Lieshout
                     Mariastraat 58, Mariahout 

Redacteur:  Louke Kremers 

Lieshout – Jumbo Laarbeek is bijna klaar met 
verbouwen. Na anderhalf jaar renoveren en 
vertimmeren in de filialen in Lieshout en 
Mariahout, wordt volgende week de laatste 
hand gelegd aan het magazijn in Lieshout. 
Om te vieren dat de verbouwing eindelijk 
klaar is, start de winkel een spetterende, 
langlopende actie. 

“De verbouwingen bij Jumbo 
Laarbeek zijn bijna klaar. 

De overlast is bijna voorbij!”

Verbouwing 
Vorig jaar juli begon de grote verbouwing in 
Jumbo Mariahout, afgelopen januari volg-
de de winkel in Lieshout. Beide filialen zijn 
helemaal aangepast aan het nieuwste Jumbo-
concept: een groot versplein voor en achter 
de houdbare spullen. “De winkels zijn qua op-
zet ruimer geworden”, vertelt Albert van den 
Bogaard, directeur van Jumbo Laarbeek. “We 
hebben al heel positieve reacties ontvangen, 
mensen zijn zeer te spreken over de nieuwe 
indeling.” Toch wil Jumbo haar klanten laten 
weten dat de overlast nu definitief over is. 
“Mensen kunnen vanaf volgende week, weer 
rustig bij ons winkelen, en we willen ze met 
een nieuwe actie weer welkom heten.”

Laatste hand
Het laatste project is nu het magazijn van 
Jumbo Lieshout. Het oude depot is bij de 
winkel getrokken, waardoor al acht maanden 
zeecontainers naast de winkel staan, die fun-
geren als magazijn. “Die situatie is niet ide-
aal”, vertelt Albert, “in de zomer werd het 
in die dingen veertig graden. Dan moesten 
we bijvoorbeeld alle chocolade in de koeling 
leggen omdat deze anders wegsmolt.” Het 
nieuwe magazijn is niet het enige dat volgen-
de week af is, ook de nieuwe parkeerplaat-
sen kunnen dan in gebruik worden genomen. 
“We krijgen er zeven tot acht nieuwe gratis 

parkeerplaatsen bij. Mensen denken misschien 
dat we door het nieuwe magazijn minder par-
keerplek krijgen, maar door logischer inplan-
nen krijgen we juist meer gratis parkeerplek-
ken”, vertelt Albert enthousiast.

“Op donderdag 16 oktober 
wordt een geweldige actie 
bekendgemaakt, met een 
spetterende hoofdprijs”

Nieuwe actie
Om de mensen toch het gevoel te geven 
dat ze weer van harte welkom zijn, komt er 
vanaf 16 oktober een speciale actie bij Jumbo 
Laarbeek. Deze acht weken durende actie 
heeft een spetterende hoofdprijs, maar daar 
wil Albert nog niet teveel over loslaten: “Ik 
kan alleen zeggen dat de prijs bij de Kerstfair 
in Lieshout wordt uitgereikt.” De actie wordt 
volgende week donderdag, 16 oktober, 
bekendgemaakt. Op deze dag zijn het maga-
zijn en de nieuwe parkeerplaatsen af. 

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.

IN HET VOETLICHT...  JUMBO LAARBEEK 

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapsterHairArt by Daisy

De heropening van Jumbo Mariahout in de zomer van 2013

KLAAR MET VERBOUWEN!
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Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

Locatie: Beek en Donk
Waterhoenlaan 2a
Beek en Donk
0492 - 46 33 97

Wij zijn ook ’s avonds en op zaterdag open!
Fysiotherapie kent vele gezicht-
en. Denk bijvoorbeeld aan sport-
fysiotherapie. In een beetje praktijk 
niet weg te denken, maar er zijn 
ook vormen van fysiotherapie 
die minder voor de hand liggen. 
Zoals de combinatie fysiotherapie 
en oncologie bij Kemps en Rijf. 
Moniek Spierings en Bas Keursten 
vertellen over bekende en minder 
bekende specialismen.

Fysiotherapie bij kanker
“Bij fysiotherapie denk je niet 
meteen aan kanker”, zegt 

mastertherapeute Moniek 
Spierings. “Toch is het een 
logische combinatie. Ga maar 
na, kanker heeft een enorme 
impact op je lichaam. Operaties, 
chemokuren en bestralingen laten 
hun sporen na. Je voelt je zwak en 
je hebt nauwelijks conditie. Met 
fysiotherapie kun je op krachten 
komen. Stukje bij beetje.”

“Mensen vinden het fijn 
om weer te sporten.”

Conditie
Moniek Spierings: “Mensen vinden 
het fijn om weer te sporten. 
Lekker er even tussenuit. Ze doen 
wat ze kunnen en dat verschilt 
van persoon tot persoon. De één 
houdt het bij fietsen en lopen. 
Anderen weer werken hun hele 
programma af. De training duurt 
een uur en wordt twee keer per 
week gegeven.”

Groepstraining
“Mensen voelen zich prettig bij 
een groepstraining. Ze hebben 
steun aan elkaar. Er wordt niet 
alleen over hun ziekte gepraat 
maar ook over leuke dingen. 
Waardering? Zeker! Of, zoals een 
deelneemster het verwoordde: 
“Dankzij aandacht, liefde, respect 
en de juiste begeleiding krijg je 
meer zelfvertrouwen. Ook in het 
dagelijkse leven zie en voel je de 
vooruitgang. Kortom: het is fijn om 
met een aparte groep in een klein 
zaaltje gezellig op te trekken.”

Sportfysiotherapie
Als sporten je lust en je leven is, 
is het vooral een sport om zonder 
blessures door het leven te gaan. 
Soms heb je wat hulp nodig. Aan 
het woord is Bas Keursten, master 
in de sportfysiotherapie. Een 
blessure zit in een klein hoekje. De 
enkels, knieën en schouders die 
ik behandel spreken boekdelen. 
Daar moet aan gewerkt worden. 
Denk aan optrainen voor extra 
kracht, stabiliteit, coördinatie 

en uithoudingsvermogen. Kijk 
op de website voor het gratis 
sportblessure spreekuur. U hebt 
direct duidelijkheid.”

“Sportfysio gaat verder 
waar de reguliere 

therapie ophoudt.”

Revalideren
“Elke revalidatie is anders en 
pasklare oplossingen bestaan niet,” 
vervolgt Bas.”Iedere sport heeft zijn 
eigen karakteristiek. Bij badminton 
wordt bijvoorbeeld anders gelopen 
dan bij voetbal. En op een andere 
ondergrond. Allemaal factoren die 
meewegen bij een behandeling. Ik 
sta dan ook regelmatig in het veld 
om de puntjes op de i te zetten. Ik 
wil zien of een voetballer weer kort 
kan keren, met noppen in het gras. 
Noem het de finishing touch.”

Preventie
Voorkomen is beter dan genezen 
en voorlichting is wenselijk. Bas 
Keursten geeft dan ook workshops. 
Zo is hij regelmatig te gast bij 
onder meer voetbal-, hockey- en 
korfbalclubs. Wanneer is de kans 
op blessures het grootst? Hoe ga 
je dit tegen? “Praktische vragen 
waar een sporter daar doorgaans 
niet bij stil staat. Je moet het maar 
net weten. En dan is zo’n workshop 
meer dan nuttig. Het is mooi als 
een sporter zijn eigen sterke en 
zwakke plekken leert kennen. Daar 
kun je aan werken. Niemand die 
van blessures nog een sport hoeft 
te maken.”

Overbelasting van de pezen, 
overdruk, verkeerd staan…
Voeten hebben het soms zwaar 
te verduren. Geen nood. De 
podotherapeut is nabij. Bij 
Richard Weel, Podotherapie 
Laarbeek, ligt de wereld aan je 
voeten.

“Voeten zijn het 
fundament van je 

lichaam.”

Fundament
Richard Weel heeft een leuk 
vak. Als podotherapeut bekijkt 
hij de mens vanuit een bijzonder 

perspectief: vanuit zijn voeten. 
Met een anatomische blik kijkt 
hij naar het fundament van 
het menselijk lichaam. Op deze 
manier verhelpt hij klachten 
aan de voet of probeert hij deze 
te voorkomen.

Over voeten en reuma
Zijn praktijk is gevestigd in het 
Paramedisch Centrum Laarbeek 
in Beek en Donk. Ook in Aarle 
Rixtel weten pijnlijke voeten 
hem te vinden. Richard roemt 
de variatie van zijn vak. “Geen 
dag is hetzelfde. Podotherapie 
biedt een en al afwisseling. Er 
zijn allerlei soorten klachten. 
Reuma bijvoorbeeld zorgt voor 
vergroeiingen in de voet. Hoe ga 

je hiermee om? Aanpassingen 
in het schoeisel kan een optie 
zijn.”

Wonden en suikerziekte
Richard: “Suikerziekte is een 
andere kwaal waar ik in mijn 
praktijk mee te maken heb. 
Door suiker ontstaat schade aan 
de zenuwen en bloedvaten. Ook 
in de voet. Zulke wonden vragen 
om de juiste behandeling. 
Een keer per jaar preventief 
naar de podotherapeut kan 
goed werken. Bijvoorbeeld 
om afwijkingen in de voet 
te signaleren. Overbelasting 
in de voet kan eveneens 
voor klachten zorgen, net als 
overdruk. En wat te denken van 
de stand van de voet zelf?”

Klachten voorkomen
“Niet alleen bij klachten kan ik 
iets betekenen. Ook preventief. 
Kijk hoe mensen lopen. Daar kun 
je veel uit afleiden. Bij kinderen 
kun je de stand van de voeten 
verbeteren of corrigeren. Ook 
kijk ik naar de slijtage van het 
schoeisel, van de zool. Een 
goede dienstverlening staat bij 
mij op een voetstuk. Dat brengt 
genoeg werk met zich mee.”

“Goede dienstverlening 
staat bij mij op een 

voetstuk.”

“Niet alleen bij klachten kan ik 
iets betekenen. Ook preventief. 
Kijk hoe mensen lopen. Daar kun 
je veel uit afleiden. Bij kinderen 
kun je de stand van de voeten 
verbeteren of corrigeren. Ook 
kijk ik naar de slijtage van het 
schoeisel, van de zool. Een 
goede dienstverlening staat bij 
mij op een voetstuk. Dat brengt 

Fysiotherapie en Training Kemps en Rijf
Twee specialismen van een toppraktijk

Podotherapie Laarbeek
Voeten op een voetstuk

Bas Keursten

Moniek SpieringsMoniek Spierings

Richard Weel
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Redacteur: Thea Wich

Deze week is het de beurt aan Leo 
Lucassen (53). Samen met zijn vrouw 
Fieke runde hij van 1987 tot 2004 
het populaire en drukbezochte café 
Lucassen-Van den Heuvel, gelegen 
tegenover de kerk aan de Dorpsstraat 
te Aarle-Rixtel.

“Op de vooravond dat ik in dienst 
ging, in 1980, kreeg ik verkering met 
Fieke”, vertelt de in Helmond geboren 
en getogen Leo. “Dat was de dochter 
van een kastelein, van Leo en Fien van 
den Heuvel.” 

Na zijn diensttijd studeerde en werkte 
de jonge Leo als verpleegkundige in 
het Radboudziekenhuis te Nijmegen: 
“In ’86 zijn we getrouwd en is Fieke 
naar Nijmegen gekomen.” Het paar 
vernam in datzelfde jaar dat Fiekes ou-
ders plannen hadden om het café te 
verkopen. Leo en Fieke vroegen een 
jaar bedenktijd: “Zo konden wij, op 
afstand, goed nadenken of een café 
iets voor ons zou zijn en welke richting 
we uit zouden willen met het bedrijf.” 
Na dat jaar besluiten zij het café over 
te nemen.

“We wilden graag terug naar Aarle-
Rixtel en hadden zin in een horeca-
bedrijf”, verklaart Leo de uiteindelijke 
keuze: “Wat ook zeker meetelde was 

het gevoel om een familiebedrijf voort 
te zetten. Fiekes ouders waren hier 
erg blij mee. We hebben wel gezegd 
dat het voor een periode van vijftien à 
twintig jaar zou zijn.” 

Kort na de overname, in 1987, veran-
derde er volgens Leo niet veel in het 
café: “We zijn rustig aan begonnen. 
We namen de verenigingen en een 
aantal stamgasten over van de oude 
Leo. Deze had een heel gevarieerde 
klantenkring. Hij liet iedereen in zijn 
waarde. Daar hadden wij bewondering 
voor en dat wilden wij voort zetten.” 
Aan een naamsverandering hoefden 
de klanten ook nauwelijks te wennen. 
Zij gingen vroeger al naar Leo en Fien 
en nu konden ze voor een drankje te-
recht bij Leo en Fieke.

Na het plaatsen van een antieke bar 
en het organiseren van een officiële 
opening, wordt het steeds drukker in 
de zaak. Leo vertelt enthousiast: “We 
moesten gaan ondernemen. We zet-
ten een popagenda op, kookten voor 
bruiloftsgasten, organiseerden motor-
toertochten en bouwden een nieuwe 
zaal die goed geluidwerend was. Kort-
om, we leerden een bedrijf runnen.”

 “Ons motto was: klaarstaan voor je 
klanten en zorgen dat je open bent”, 
aldus Leo. Deze manier van onder-
nemen werpt al snel zijn vruchten af: 
“Door de week hadden we de vereni-
gingen, stamgasten en koffietafels. In 
de weekenden hadden we bruiloften, 
bandjes en een vol café. Het was altijd 
een gezellige drukte.”

Anekdotes uit zijn kasteleinsjaren heeft 
de glimlachende Leo genoeg: “Toen 
ASV 6 kampioen werd stond het paard 
van hun platte kar bij ons achter de bar 
uit de spoelbak te drinken. En Wilma, 
die kwam eens op een brommertje 
het café binnen gereden. En natuurlijk 
Isidoor, die zat bij ons aan de bar te 
rijmen en te dichten met een borreltje 

in zijn hand. En als het feest was, stond 
de bar en het biljart vol met dansende 
mensen.”

In 2004 neemt Bavaria de zaak over. 
Leo legt uit: “Dat was voor ons een 
goed moment. We hadden inmiddels 
twee dochters van vijf en twee. Die 
wilden we graag zien opgroeien. Bo-
vendien hadden we van tevoren af-
gesproken dat het na vijftien à twintig 
jaar tijd werd om weer nieuwe dingen 
te gaan ontdekken.”

“Ik had geen idee hoe nu verder”, 
vervolgt Leo. Het afnemen van een 
assessment biedt uitkomst: “Ik kreeg 
het advies te solliciteren op manage-
mentfuncties bij dienstverlenende on-
dernemingen.” Al snel wordt hij aan-
genomen bij de DELA. Daar is Leo nu 
interimmanager en auditor.

Ook op maatschappelijk vlak is de ex-
kastelein actief. Hij is voorzitter van 
de ouderraad op school, medeorga-
nisator van Koningsdagactiviteiten op 
het kerkplein, coach van een hockey-
elftal en woordvoerder van actiegroep 
‘Niksweg’. Leo verklaart: “Ik vind dat 
iedereen een steentje bij moet dragen 
om het dorp actief en levendig te hou-
den.”

Samen met Fieke kijkt hij met veel ple-
zier terug op de tijd in het café: We 
hebben ongelooflijk veel leuke herin-
neringen. We denken graag met een 
glimlach terug aan die tijd.”

“Door de week hadden we de vereni-
gingen, stamgasten en koffietafels. In 
de weekenden hadden we bruiloften, 
bandjes en een vol café. Het was altijd 
een gezellige drukte.”

Anekdotes uit zijn kasteleinsjaren heeft 
de glimlachende Leo genoeg: “Toen 
ASV 6 kampioen werd stond het paard 
van hun platte kar bij ons achter de bar 
uit de spoelbak te drinken. En Wilma, 
die kwam eens op een brommertje 
het café binnen gereden. En natuurlijk 
Isidoor, die zat bij ons aan de bar te 
rijmen en te dichten met een borreltje 

in zijn hand. En als het feest was, stond 

LEZERSPODIUM
Terug van een overdonderende 
bedevaart 
Historische pelgrimage
Met de terugkeer van een zevenkop-
pige delegatie uit de geboortestreek 
van pater Eustachius,  kwam een 
einde aan de eerste Nederlandse pel-
grimstocht naar het nieuwe Heiligdom 
in het Braziliaanse Belo Horizonte. In 
een indrukwekkend marmeren mau-
soleum, middenin een speciaal voor 
hem gebouwd memorial ligt daar de 
rasechte Aarle-Rixtelse boerenzoon 
Huub van Lieshout begraven: de za-
lige pater Eustachius. Nauwelijks te 
geloven maar overduidelijk zichtbaar 
schrijven miljoenen Brazilianen aan 
deze respectabele Brabander opmer-
kelijke verbeteringen toe met betrek-
king tot de kwaliteit van hun leven. 
De meest belangrijke pijlers waarop 
die kwaliteit betrekking heeft zijn  
“Gezondheid, Vrede en Verzoening”. 
Ze vormen de basis van zijn gedach-
tengoed. Dit gedachtengoed draagt 
ook nu nog, zeventig jaar na zijn 
dood, nog steeds en onverminderd 
bij aan de kwaliteit van leven van 
talrijke moderne Brazilianen. En dat 
gegeven is voor de eigenaar van het 
kerkcomplex in Belo Horizonte, de 
Congregatie van de Heilige Harten, 
de directe aanleiding geweest om de 
status van Heiligdom aan te vragen. 
Zij zien in de status van Heiligdom,  
vergelijkbaar met bedevaartsoorden 
van het kaliber Lourdes, een krachtige 
stimulans voor het effectief uitdragen 
van dat gedachtengoed van pater 
Eustachius.  De aanvraag werd ge-
honoreerd door het Aartsbisdom van 
Belo Horizonte met instemming van 
Paus Franciscus. De kerk met daarbij 
het mausoleum waar deze uitzonder-
lijke man uit Aarle ligt begraven, is nu 
een officiëel bedevaartsoord!

Feestelijke bekendmaking
Met een overweldigende be-
langstelling kreeg de officiële 
Heiligdomsverklaring op 30 augustus 
2014 een adembenemende uitstra-
ling. In totaal woonden tenminste 
22000 Brazilianen over de gehele dag 
een van de acht Eucharistievieringen 
bij. De plechtige H. Mis van de 
Heiligdomsverklaring werd voorge-
gaan door Aartsbisschop Walmor 
Oliveira de Azevedo, met assistentie 
van de Provinciaal overste van de 
Congregatie, Marcus Vinicius, zes 
andere bisschoppen en priesters, een 
grote groep accolieten en misdie-
naars. Behalve op het priesterkoor 
was er in heel de 3- beukige kerk 
geen meter meer onbezet.

De viering was een aaneenschakeling 
van massaal en uitbundig gezongen 
moderne teksten, ondersteund met 
wuivende handen, wapperende mu-
ziekbladen, brandende kaarsen en 
zwaaiende vaandels. Onwerkelijk 
voor Europeanen, maar uiterst aan-
doenlijk.

Hoogtepunten
Het eerste hoogtepunt in de viering 

was de voordracht door Marcus 
Vinicius van het officiële besluit, vast-
gelegd in het bisschoppelijke docu-
ment en vergezeld van de pauselijke 
goedkeuring. De bekendmaking ont-
ketende een oorverdovend gejuich, 
begeleid met een eindeloos herhaald 
“Viva padre Eustàquio”. Een ste-
vige knuffel tussen Aartsbisschop en 
Provinciaal bezegelde de bekend-
making. In opgewekte muzikale stijl 
werd de  bruisende viering voortge-
zet. Aan het eind ervan sprak neef 
Jan van den Boomen in vloeiend 
Portugees een felicitatierede uit. In 
enkele zinnen bracht hij zijn dank, 
bewondering en respect onder woor-
den. Een daverend applaus, opnieuw 
vergezeld van een gescandeerd “Viva 
padre Eustàqio”, maakte duidelijk dat 
hij bij de enthousiaste Brazilianen de 
gevoelige snaar had geraakt. 

Met een tweede hoogtepunt bereikte 
de viering zijn apotheose. Door een 
menselijke haag van tientallen vaan-
deldragers en geuniformeerde pa-
rochianen trok een processie van de 
totale geestelijkheid, hun assistenten 
en de complete Nederlandse dele-
gatie, naar een bronzen plaquette 
in de nabijheid van de voormalige 
begraafplaats van Eustachius. De 
Aartsbisschop verrichtte de onthul-
lingshandeling van het gedenkbord 
met daarop de gegevens van de 
Heiligdomsverklaring en de persona-
lia van alle betrokken geestelijken.

Eerbetoon in het memorial
De stoet verplaatste zich vervol-
gens naar het graf van de pater. De 
wit-marmeren graftombe van pater 
Eustachius is geplaatst in een ver-
diepte ruimte waardoor rondom een 
smalle gracht is ontstaan. Tussen de   
bloemenzee daarin staan vier meis-
jes die gebruiksvoorwerpen van om-
staanders aanstrijken aan de tombe. 
Een grote urn is tot de rand gevuld 
met geschreven gebeden. In dat decor 
geeft de Aartsbisschop nog eenmaal 
zijn zegen aan de talrijke gelovigen. 
Daarmee eindigt de indrukwekken-
de plechtigheid en kan de op twee 
na grootste stad van Brazilië, Belo 
Horizonte, met gepaste trots verkon-
digen dat haar 4,7 miljoen burgers 
wonen in een uiterst druk bezochte 
bedevaartplaats. Met dank aan onze 
dorps- of streekgenoot: een gewone 
mens uit Aarle:  Huub van Lieshout,  
een buitengewone mens in Brazilië: 
de zalige pater Eustachius”.

Met vriendelijke groet,
Jo van Schalen

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

Open Huizen Dag 2014 in Laarbeek: Af en toe topdrukte
Redacteur: Hans Kik 

Laarbeek - Woonconsumenten in 
Laarbeek hebben er zaterdag 4 oktober 
een gezellig dagje van gemaakt. Onder 
het motto ‘Binnen zonder kloppen’ heb-
ben zij meegedaan aan de Open Huizen 
Dag van de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars, NVM. En geklopt werd 
er. “Af en toe was het topdrukte!”

Weergoden
“Het was lekker weer. En dan trekt de 
woonconsument eropuit met de fiets. 

Huizen kijken? De tuin is dan meteen 
het visitekaartje”, vertelt Dennis van 
Buggenum, Van den Berk & Kerkhof. 
“Een Open Huizen Dag is laagdrempe-
lig. En dat was afgelopen zaterdag goed 
te merken. Bij sommige huizen zijn zes 
à zeven mensen over de vloer geweest. 
Gemiddeld lagen de kijkcijfers op drie 
à vier per woning. Dat het druk was, 
merkten we al om 11.30 uur. Mensen 
die hun huis te koop hadden staan hin-
gen verontrust aan de telefoon: de bro-
chures zijn op. Al met al is de dag goed 
verlopen.”

NVM
De Open Huizen Dag is een initiatief 
van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars, NVM. In Laarbeek is deze 
dag mede mogelijk gemaakt dankzij 
Van den Hurk Makelaars, Van den Berk 
& Kerkhof Makelaars en Taxateurs, 
Trieling & Jacobs Makelaars – Taxateurs 
en Harry Moes Makelaardij. Dennis van 
Buggenum en zijn collega’s kunnen te-
rugblikken op een geslaagde dag. “Voor 
herhaling vatbaar. Volgend jaar weer.”

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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Rente over 
je centen
Dus ook over het geld op je betaalrekening SNS Betalen tot 
€ 5.000. Heel normaal bij SNS maar niet vanzelfsprekend bij 
andere banken. Dat geld laat je toch niet liggen?

€ 50 ALS JE NU OVERSTAPT
Stap nu over met de overstapservice, laat je inkomen op 
je nieuwe rekening storten en krijg € 50. Regel het direct, 
de actie loopt tot en met 31 december 2014.  
Kijk voor meer informatie of de (actie)voorwaarden 
op snsbank.nl/betalen of kom langs in onze winkel.

Stap nu over 
en krijg 

€50

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

Omroep Kontakt gaat digitaal!
Ook de bestaande kabelkrant 
gaat naar TV-uitzendingen.

 
Nu nog in de testfase, maar over enige tijd operationeel.

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

‘Family for all’: nieuw initiatief in 
Laarbeek

Zonnebloem Mariahout picknickt

Laarbeek - In het voorjaar is er een 
mooi nieuw initiatief ontstaan in 
Laarbeek. Een idee dat al een paar jaar 
met Kerst telkens weer naar boven 
kwam, is door een groepje enthousi-
astelingen opgepikt. Na een drukke 
Kerstavond en 1e Kerstdag met fami-
lie en vrienden kwam op 2e Kerstdag 
telkens weer het gevoel naar boven: 
het was eigenlijk teveel en er zijn 
mensen die niets of niemand hebben. 
Family for all zou voor die mensen nu 
wel iets willen doen.

Met  een groepje zijn ze hiermee aan 
de slag gegaan om te kijken of ze er 
daadwerkelijk iets mee konden doen. 
Na contact met wethouder Briels 
en Stichting ViERBINDEN kregen de 
ideeën steeds meer vorm en is hieruit 
‘family for all’ ontstaan. Family for all 
gaat diverse activiteiten organiseren 
om mensen uit Laarbeek bij elkaar te 
brengen die alleen zijn of financieel 
niet over de middelen beschikken om 
iets extra’s te doen voor zichzelf of 
de kinderen. Het uitgangspunt hierbij 

is dat mensen elkaar ontmoeten en 
samen komen. De 1e activiteit gaat 
plaatsvinden op 2e Kerstdag 2014 
van 14.00 – 17.00 uur in Laarbeek, 
toegankelijk voor jong en oud, alleen-
staanden en gezinnen met kinderen. 
Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. 
Deze middag staat in het teken van sa-
men Kerst vieren, elkaar ontmoeten in 
een huiselijke sfeer. Kerstversieringen 
knutselen, een spelletje doen, samen 
een eenvoudige maaltijd bereiden, 
voor alle leeftijden is er iets te doen. 
 

Wil je graag hierbij aanwezig zijn, 
of ken je iemand die tot deze doel-
groep behoort en voor wie dit een 
mooie gelegenheid zou zijn om invul-
ling te geven aan 2e Kerstdag: neem 
in alle vrijheid contact op via email: 
dorine@horrik.nl  of via hun facebook-
pagina facebook.com/familyforall. 
ViERBINDEN  is aan de zijlijn betrok-
ken en hoopt dat mensen gebruik wil-
len maken van dit prachtige initiatief.

De organisatie van ‘family for all’, v.l.n.r. Maria van 
Duynhoven, Lara van Horrik en Dorine van Horrik

Mariahout – De jaarlijkse picknick van 
de Zonnebloem afdeling Mariahout 
vond plaats op woensdag 24 septem-
ber. Om 10.30 uur werden de gasten 
ontvangen met koffie, thee en zelfge-
bakken cake. 

Nadat iedereen zich dat lekker had 
laten smaken, werd bekendge-
maakt welke gasten in de eerste 
ronde mee zouden gaan met de 
Polder Express. Dit is een zelfge-
bouwde huifkar met comfortabele 
stoelen, volop ramen aan alle zij-
den,  heerlijk winddicht en zelfs toe-
gankelijk gemaakt voor rolstoelen. 
De tocht voerden de gasten en en-
kele vrijwilligers, die onderweg voor 
wat lekkers en drank zorgden, door 
het buitengebied van Mariahout. 
Een prachtige rit waarbij alle uit-
hoeken van de kleinste kern van 
Laarbeek werden aangedaan en 
waarvan ontzettend werd genoten. 
Na de middag werd door het reste-
rende deel van de gasten nog eens 
dezelfde toer gemaakt. In de tus-
sentijd werd er zelfgemaakte soep 

gegeten, van ambachtelijk zelfbe-
reide koude schotel gesmuld met 
nog een fraai opgemaakt ijsdessert 
na. Intussen werden er volop ge-
zelschapsspellen gespeeld of lekker 
gebuurt.  Gelukkig bleef het heel 
de dag droog, behalve dan op het 
moment dat er huiswaarts gekeerd 
moest worden. Er werd geksche-
rend gespeculeerd om er dan maar 
een gezamenlijke overnachting aan 
vast te plakken. Gelukkig bleek dat 
uiteindelijk niet nodig. De tijd werd 
gewoon wat gerekt tot de ergste 
buien voorbij waren, waarna ieder-
een toch weer lekker naar zijn ei-
gen vertrouwde huis vertrok. Maar 
niet voor lang, want op 22 oktober 
staat er alweer een optreden in het 
Buurthuis gepland.

Rondtocht met ‘de Polder Express’
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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 

Helmie Biemans 

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

BEL DE SPECIALIST
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

AANGEBODEN
Ik ben op zoek naar een oppasadres, kinderen 
voor huiswerkbegeleiding of bijles. Gespe-
cialiseerd in kinderen met gedrags- en leer-
problemen. mandyverbeek3@hotmail.com

Bijles nodig in Laarbeek? Ik geef o.a. 
Wiskunde, Engels en Duits bijles. Voor 
meer info: lisa_123@hotmail.nl

GEVONDEN
LG Nexus telefoon gevonden (30 sept.) op de 
Lieshoutseweg tussen Beek en Donk en Lieshout. 
Eigenaar kan bellen met 0492-461024.
 
Sleutel met rood hangertje en naam ‘Silvia’ 
gevonden (6 okt.) in Burg. v/d Weiden-
laan, Beek en Donk. Af te halen bij kantoor 
De MooiLaarbeekKrant.

Autosleutel gevonden, zondag in de 
Schoolstraat (Beek en Donk). 3 sleutels 
eraan en een sleutelhanger van Garage 
Vink uit Asten. Af te halen bij kantoor De 
MooiLaarbeekKrant.

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

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

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

Kringloopwinkel Beek en Donk haalt nog al-
tijd 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: Kinderfi etsen 20” en 24”, dames- en 
herenfi etsen, opknappers ook welkom. Tel. 
06-58842046 of mail Giel.r@live.nl.

(klassieke) stalen racefi etsen/koersfi etsen, 
staat of merk niet allerbelangrijkst, tevens 
onderdelen gezocht. Tel. 06-19421860, 
f.elzen@hotmail.nl

Gezocht: oppasadres voor mijn speelse,  
trouwe hond, omgeving Beek en Donk. 
Meer weten? Tel. 06-24570660

TE KOOP
Te Koop Jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215

Te koop: Sparta damesfi ets. Prijs €50,00. 
Tel. 06-24879750

Potchrysanten (va 1,50), Sierkalebassen, 
Pompoenen, Kapelstraat 39 Beek en Donk, 
tel. 06-53309580

Lederen damesjas maatje 40, is als nieuw. 
Merk: SLD mokka bruin. Lengte: boven 
knie. Prijs €50,00. Tel. 06-25231838

Diverse leesboeken van Simone vd Vlugt, 
Jill Mansell en nog meer. Voor info en prij-
zen mail ferry_21_@hotmail.com

Te koop: Jonge poesjes, tegen kleine ver-
goeding. Tel. 06-22849257

Div. computers met windows 7, goed 
voor internet, tekstverwerking en school-
opdrachten. inclusief LCD monitor. v.a. 
€40,00. Kan hem komen aansluiten. 06-
19203954 b.g.g. teun1984@hotmail.com

Skybox,  voor Stationwagen. Merk: Thule 
(met sloten) in goede staat. Prijs: €50,00. 
Tel. 06-25231838

Bloeiende, winterharde violen, 20 stuks 
€4,99. Coniferen, heesters, vaste planten 
volop in voorraad. Alle soorten fruit-, laan- 
en parkbomen. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode

Massief blank Beukenhout kastje, 2 
schapjes. Deurtje met openmotief sierpa-
neeltje. Style: Riverdale/zelf te schilderen. 
H63,5cm x B50,0cm x D17,5 cm. €35,00. 
Tel. 06-25231838

Step voor op de weg. Cruiser, kleur zil-
ver, banden rood. 26 inch wiel maat. Tel 
06-22347979

Sony Versterker 120 watt en 4 box aanslui-
tingen. Werkt goed. Prijs: €30,00. Tel. 
06-19026251

Siemens wasmachine (Siwamat 2102). 
Prijs: €90,00. Tel. 0499-422646

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

op zoek naar iets? Meld uw zoekertje (max. 
20 woorden) aan via info@mooilaarbeek.nl. 
Een commercieel zoekertje plaatst u al vanaf 

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Op mijn landgoed staan pakkum-
beet zo´n kleine dertig amandel-
bomen. Ik heb ze nooit geteld. 
Wel weet ik zeker dat ik zeven-
tien knotsen van Johannesbrood-
bomen heb, drie peperbomen, 
drie olijfbomen, drie vijgenbo-
men, drie mispelbomen en ver-
der de bomen die er voor de sier 
staan: eucalyptusbomen, pino´s 
(dennenbomen), parasoldennen, 
een steeneik die ik uit de Itali-
aanse hoogvlakte heb laten over-
komen, wat palmbomen bij het 
zwembad en bomen waarvan ik 
de naam niet ken. Omdat ik een 
gemanicuurde tuin op een ver-
wilderde berg als een táng-op-
een-varken vind slaan, laat ik de 
natuur lekker zijn gangetje gaan. 
Het gemak dient de mens, niet-
waar? Tommy´s Hoveniersbedrijf 
van mijn neef in Beek en Donk 
zou in Lliber slechte zaken doen! 
Maar in september ontkóm ik er 
niet aan. Terwijl in de druivenvel-
den volop geoogst wordt, open 

ik mijn boerenhart en begin ik in 
de boomgaard om de amande-
len uit de bomen te kloppen. Na 
een paar dagen is alles nootvrij 
en weet ik zeker dat er niet één 
boomratje is die nog iets vinden 
kan. Die stuur ik met liefde naar 
de achterpoort want daar staan 
genoeg amandelbomen die nooit 
geoogst worden. De opbrengst 
na dagenlang hard werken is toch 
zéker wel twintig euro! Maar 
goed, daarvan neem ik mijn man 
graag mee uit eten want twee-
maal een menu-del-dia is met 
dit bedrag in Spanje nog altijd 
te betalen. De amandelen lever 
ik in bij onze burgemeester en 
tevens amandelboer. Uiteindelijk 
wordt er Turrón van gemaakt, de 
Spaanse noga. Rond Kerst wordt 
deze lekkernij in diverse varianten 
volop gegeten. Turrón met cho-
colade, rum en brokken amande-
len. Ook gedurende het jaar kan 
de Spanjaard de Turrón niet laten 
liggen. Nou ben ik ook een cho-
coholic en kan die plakken Turrón 
eigenlijk net zo goed zó op mijn 
billen plakken! Ohhh… wat is dat 
een goddelijk goedje… y muy 
rico…
Daarna oogst ik de Johannes-
broodbomen. Deze boom wordt 
door de Spanjaarden als heilig 
beschouwd. Tijdens de WOII en 
de vreselijke Spaanse burgeroor-
log hield deze boom de bevolking 
in leven. Een beetje boom kost al 
gauw zo´n vijftienhonderd gul-
den. Wat die zeventien knotsen 

van mij zouden kosten daar denk 
ik maar niet aan. Ze stónden er 
gelukkig al toen ik het landgoed 
kocht. Nouja, gelukkig! Ik zou 
gelukkiger geweest zijn als ik 
die 500kg bonen niet hoefde te 
rapen. Met speciale jute zakken 
van zo´n vijfentwintig kilo per zak 
sjouw ik ze een-voor-een naar de 
burgemeester waar bómen van 
Spanjaarden naar mij staan kij-
ken. “Nee hoor, je hoeft niet te 
helpen. Ik ben een boerendoch-
ter uit Aarle-Rixtel. Daar kúnnen 
ze wat!” Met het luttele bedragje 
van een paar tientjes ga ik blij 
naar huis en ben er weer voor 
een jaar vanaf. Terwijl ze van de 
bruine johannesbonen pitmeel 
en dieetspullen maken, zit ik met 
mijn man op het strand een hapje 
te eten. Adios…

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

Luchtpost

Spanje

Oogsttijd

Hier nog een kleine 
vrolijke spruit;

Deze week
blaast ze 
alweer 25 
kaarsjes 
uit!
 

Gefeliciteerd Sanne!

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
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dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
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2250 m2 toonzaal

Laat nu een CV-ketel 
installeren en ontvang 
hoge kortingen.
Actie geldig tot en met 31 december 2014.
Vraag naar onze voorwaarden.

• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

aanverwante artikelen
• cv ketels & onderhoud
• dakwerk & onderhoud
• loodgieterswerk
• airco-systemen
• zonne-energie systemen
• nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Laat nu een CV-ketel 
installeren en ontvang 

• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

aanverwante artikelen
• cv ketels & onderhoud
• dakwerk & onderhoud

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

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

Mooi Dier
Op zoek...

Mooi Dier
Op zoek...
Nog maar net op de wereld en 
dan al op straat gezet worden. Het 
overkwam Ussie! Maar we hopen 
dat we voor hem snel een gouden 
mandje vinden waar dit lieve kleine 
peutertje op mag groeien tot een 
grote, stoere kater! Ussie is een 
schatje, een lief en aanhankelijk 
kitten, dat zichzelf goed kan 
vermaken met speelgoedballetjes en 
muisjes! En zindelijk is hij ook al, dus 
kom maar op, nieuwe baasjes van 
Ussie.

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

Naam:        Ussie
Leeftijd:     10 weken 

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL
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!

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

Gefeliciteerd Erik
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Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Artikel 25 van de Werkeloosheids-
wet geeft aan, dat een werknemer 
verplicht is om aan UWV op ver-
zoek of op eigen initiatief alle infor-
matie mede te delen waarvan dui-
delijk moet zijn dat die van invloed 
kan zijn op onder andere het recht 
op een uitkering. 

Als deze informatieplicht niet wordt 
nagekomen dan zal UWV een be-
stuurlijke boete opleggen vanwege 
het niet of niet behoorlijk nakomen 
door de werknemer van die infor-
matieverplichting. 

Op grond van de wet kan het UWV: 
• de bestuurlijke boete verlagen 
indien sprake is van verminderde 
verwijtbaarheid; 
• afzien van het opleggen van een 
bestuurlijke boete indien daarvoor 
dringende redenen aanwezig zijn. 

Als u een WW uitkering ontvangt 
en u kunt aan de slag bij een nieu-
we werkgever, vergeet dan niet aan 
het UWV door te geven dat u werk 
heeft gevonden en per wanneer u 
aan de slag kunt gaan. Indien u dat 
niet of niet tijdig doorgeeft zult u 
de ten onrechte ontvangen WW 
uitkering terug moeten betalen en 
zult u bovendien naar alle waar-
schijnlijkheid een bestuurlijke boete 
opgelegd krijgen. 

Indien u met juridische vragen zit 
dan kunt u contact opnemen met 
ons.

WW uitkering en nieuwe baan

Rabobank feliciteert winnares uit 
Beek en Donk

Gemert - Op zondag 14 september 
was Rabobank Peel Noord voor het 
negende jaar aanwezig op de gezel-
lige jaarmarkt Gemert Mèrt. Mevrouw 
van de Laarschot deed mee aan de 
prijsvraag over online diensten van 
Rabobank en ging er met de hoofd-
prijs, de Rabobankfiets, vandoor. 

Terwijl vaders, moeders, opa’s en 
oma’s genoten van een lekker kopje 

koffie, lieten de kinderen een stralende 
glittertattoo zetten of zich prachtig 
schminken bij Rabobank. Ook konden 
zij meedoen aan de ballonnenwed-
strijd. De winnaars van die wedstrijd 
zijn nog niet bekend. Er komen nog 
steeds kaartjes binnen bij de bank 
vanuit binnen- èn buitenland. Uiterlijk 
24 oktober 2014 krijgen de winnaars 
persoonlijk bericht van Rabobank Peel 
Noord.

Winnares mevrouw van de Laarschot uit Beek en Donk ontvangt de Rabofiets 
uit handen van Theo van de Ven, teamleider Particulieren Rabobank Peel Noord

Vooraf verwijderen WC-papier 
voorkomt kostbare uitbreiding 
zuivering Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Omdat steeds meer ri-
oolwater op de zuivering in Aarle-
Rixtel binnenkomt, is het nodig de 
zuiveringscapaciteit te vergroten. In 
plaats van een kostbare traditionele 
uitbreiding komt er een duurzame én 
goedkopere oplossing.

Een fijnzeefinstallatie die celluloseve-
zels van o.a. wc-papier terugwint aan 
de voorkant van het zuiveringsproces. 
Immers, wat aan de voorkant niet het 
proces ingaat, ontlast het zuiverings-
proces. Daardoor kan méér rioolwater 
dan voorheen aangevoerd en gezui-
verd worden. Op 3 oktober heeft het 
Algemeen Bestuur van Aa en Maas hier-
mee ingestemd. 

Dat de zuiveringscapaciteit op deze ma-
nier toeneemt, is vastgesteld op basis 
van een pilot die hier onlangs plaats-
vond. Gedurende drie maanden behan-
delde een testinstallatie met fijnzeven 
zo’n 10% van het inkomende rioolwa-
ter (=300.000 m3). Dit bleek geen (na-
delige) invloed te hebben op het  zuive-
ringsproces én het leverde ongeveer 20 
ton vezels op. 

Duurzaamheid en kostenbesparing 
Piet Beltman, lid van het Dagelijks 
Bestuur, licht toe: “Op die manier hoe-
ven er dus minder stoffen tijdens het 
(biologische) zuiveringsproces verwij-
derd te worden en wordt het mogelijk 
met de huidige installatie meer rioolwa-
ter te verwerken. Bovendien biedt het 

mogelijkheden voor diverse (lokale en 
regionale) afzetmarkten. De cellulose-
vezels blijken namelijk geschikt voor tal 
van toepassingen. Bijvoorbeeld voor het 
maken van isolatiemateriaal en biocom-
posiet maar ook voor het genereren van 
groene energie. Kortom, we kunnen zo 
op een milieuverantwoorde manier ons 
rioolwater goedkoper zuiveren.”

Toekomstbestendig 
Het realiseren van de ‘full- scale’ fijn-
zeefinstallatie op de rioolwaterzuivering 
in Aarle-Rixtel vergt een investering van 
enkele miljoenen. Maar naar verwach-
ting is deze investering binnen 10 jaar 
is terugverdiend. Bovendien kan her-
gebruik van vezels in de toekomst ook 
weer geld opleveren. Dit heeft een posi-
tief effect op de zuiveringskosten. 

Waterschappen en duurzaamheid
De waterschappen zijn voortdurend 
op zoek naar nieuwe manieren om ta-
ken goedkoper, duurzamer en slimmer 
uit te voeren. Voor de afvalwaterke-
ten ligt de focus op het verwaarden 
van afvalwater in de vorm van energie 
(www.energiefabriek.com) en grondstof-
fen (www.grondstoffenfabriek.com).
Waterschappen spelen in de biobased 
economy een verbindende rol. Water 
is immers de kern van de biobased ver-
werkingsprocessen. Met onze kennis en 
onze rol in de afvalwaterketen dragen 
we actief bij aan de transitie van een ‘oil 
based’ naar een ‘biobased economy’.

Offi ciële opening Kledingbank Laarbeek

(Oude) mobiele telefoons gezocht voor Stichting Opkikker

Broodje brandweer in Brandweerkazerne Lieshout 

Uitslag fotopuzzeltocht TTV Een 
en Twintig

Beek en Donk - Op zaterdag 18 
oktober om 11.00 uur wordt de 
Kledingbank in Laarbeek offici-
eel geopend. De kledingbank is tot 
stand gekomen op initiatief  van 
een aantal enthousiaste burgers met 
middelen van de gemeente Laarbeek 
en de Dorpsraad van Beek en Donk. 

Kledingbank Laarbeek bevindt zich 
op industrieterrein Beekerheide in 
Beek en Donk, aan de Beekerheide 
41  (pand Klusbink) en zal elke 
woensdag van 14.00-16.30 uur en 
elke zaterdag van 10.00-14.00 uur 
geopend zijn.
 

In principe kan iedereen bij de 
Kledingbank terecht. Tijdens ope-
ningstijden kan kleding gebracht wor-
den, kunnen mensen met een verwijs-
brief gratis kleding komen halen en 
kan men terecht om 2e handskleding 
te kopen. Met de opbrengst van de 
verkoop hoopt de Kledingbank zich te 
kunnen bedruipen.

Beek en Donk – De Stichting 
Opkikker gaat in 2014 door met 
het inzamelen van oude mobiele 
telefoons. Voor iedere telefoon 
krijgt de stichting een vergoe-
ding. De opbrengst komt volledig 
ten goede aan de organisatie van 
‘Opkikkerdag’, voor gezinnen met 
een langdurig ziek kind.

Rosemarie Vogels heeft tot 2013, 
met behulp van vrijgevende men-
sen, 200 mobiele telefoons in 
Laarbeek en Duitsland ingezameld. 
De stichting heeft in de afgelopen 
vijf jaar in totaal meer dan 270.000 
mobiele telefoons ingezameld. Nu 
heeft Rosemarie al 40 telefoontjes 
verzameld en weggestuurd. Indien 
men een oud mobieltje heeft 
en die hij/zij kwijt wilt, is deze 
van harte welkom bij Stichting 

Opkikker. Inleveren kan bij 
Rosemarie Vogels, Rietzangerlaan 
17 in Beek en Donk. Bij haar huis 
en bij de gymzaal aan de Otterweg 
staat een doos met het logo van 
‘Opkikker’. Bel voor meer informa-
tie met tel. 0492-462108.

Lieshout - In de Brandweerkazerne 
aan de Papenhoef in Lieshout kunt u 
een broodje komen eten. Op zater-
dag 11 oktober van 11.00 tot 13.00 
uur wordt in de Brandweerkazerne 
in Lieshout een lunch met voorlich-
ting gehouden voor de inwoners van 
Lieshout en Mariahout van 65 jaar en 
ouder, die nog zelfstandig wonen. 

U kunt tijdens de lunch meer te we-
ten komen over de brandweer in uw 
buurt. Er wordt de nadruk gelegd op 

de meest voorkomende oorzaken van 
brand. Wat u het beste kunt doen en 
hoe u een blusdeken gebruikt. En weet 
u wel hoe u het beste uit uw woning 
komt als er brand uit breekt? Broodje 
Brandweer biedt u de mogelijkheid al 
uw vragen rechtstreeks aan de brand-
weer te stellen. U krijgt tijdens de lunch 
tips over rookmelders en natuurlijk ook 
over het voorkomen van brand. 

Mensen blijven langer zelfstandig wo-
nen en daarom is er dit jaar tijdens 

de Nationale Brandpreventieweken 
in de maand oktober extra aandacht 
voor zelfstandig wonende senioren. 
Nieuwsgierig geworden? Geef u dan 
op voor een broodje brandweer bij uw 
eigen brandweerkazerne. In Lieshout 
is plaats voor 120 mensen. Mensen uit 
Lieshout kunnen zich aanmelden bij 
KBO Lieshout tijdens de inloop. Voor 
Mariahout kunt u aanmelden bij uw 
eigen bestuur. Deelname is gratis. 

Beek en Donk - De Fotopuzzeltocht 
die  TTV Een en Twintig in het afge-
lopen seizoen voor de 24e  organi-
seerde bleek moeilijker dan verwacht. 
Van alle 58 inzendingen was er geen 
enkele helemaal goed ingevuld. 

Het betreft foto 14, (in de buurt van 
Opwetten) hier had de fotograaf een 
naar achteren gerichte opname ge-
maakt zodat het paard goed zichtbaar  
zou zijn tegen de achtergrond, nie-
mand heeft dit opgemerkt. Was de foto 
recht van voren of van opzij genomen 
dan had men het paard in verband met 
de bossage niet goed kunnen zien. De 
organisatie heeft weer veel positieve 
reacties mogen ontvangen voor deze 
tocht. Velen hebben er dan ook weer 
veel plezier aanbeleefd door mee te 
doen aan deze fotopuzzeltocht. Voor 
een juiste invulling van het formulier 
had je de nummers in deze volgorde 
moeten noteren: Startplaats Beek en 
Donk: 7-16-20-11-19-13-18-4-10-
15-6-9-5-3-12-17-1-2 (8 en 14 zijn 
vervallen) Startplaats  Lieshout: 1-2-7-
16-20-11-19-13-18-4-10-15-6-9-5-
3-12-17 (8 en 14 zijn vervallen)

De uitslag
Er zijn 58 wedstrijdformulieren in-
geleverd. Alle met dezelfde foute 

oplossing. Door loting zijn de volgende 
prijswinnaars aan gewezen: 1e  prijs, 
waardebon van €50,00, Mia van Geel, 
Mariahout. 2e  prijs, waardebon van 
€25,00, Claudia van Uden, Zijtaart. 3e 
en 4e prijs, fietscomputers (geschon-
ken door rijwielhandel P.v.d. Berg ), 
Gijs v/d Bruggen, Beek en Donk en 
W. Brusselaars, Lieshout. 5e, 6e en 7e 
prijs, Waardebonnen van €12,50, H. 
Berkers, Helmond, W. Snijders, Beek 
en Donk en Robin Vogels, Mariahout. 
De prijzen worden zo spoedig mogelijk 
afgegeven of opgestuurd.

De organisatie feliciteert de winnaars 
met hun prijs en bedankt alle deelne-
mers voor het meedoen.
Verder bedanken zij de mensen van de 
verkoopadressen, Drogisterij Ceelen, 
Bloemenboetiek ‘De 4 Seizoenen’, 
Snackbar ‘De Beemd’,  Fam. van Uden 
in Mariahout en cafetaria De Kiosk 
in Lieshout, voor de gedane moeite. 
Tevens hopen zij dat u de fotopuz-
zeltocht promoot bij uw familieleden 
zodat de organisatie volgend jaar nog 
meer deelnemers mag verwelkomen.

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

 Lieke Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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Eigenaren:  Peter Strijbosch 
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In gesprek met:  Adviseurs Theo de Jong 
     en Peter Strijbosch
Locatie:      Veedrift 1a, Helmond 
Datum:      24 september
Tijd:      15.00 – 16.30 uur

Redacteur:  Thea Wich 

Persoonlijke aandacht en ouderwetse service ge-
combineerd met een moderne bedrijfsvoering. 
Dat is wat HG Assurantiën Brabant, in de vorm 
van volledige verzekeringspakketten, wil bieden 
aan klanten uit het midden- en kleinbedrijf en 
particuliere klanten. De drie adviseurs, waarvan 
Theo in Aarle-Rixtel woont, zijn hiervoor altijd 
bereikbaar.

Zitten jullie al lang in het assurantievak?
“Hans heeft ruim 35 jaar ervaring, eerst bij ‘De 
Amersfoortse’ en daarna een eigen kantoor in 
Groesbeek”, vertelt Peter. “Ik zit al 41 jaar in het 
vak waarvan ruim 30 jaar bij de ‘Noordhollandsche 
van 1816’. Ik had daar eerst een commerciële en 
later een managementfunctie.” “Ik zit 43 jaar in 
het vak”, vult Theo aan: “Eerst 17 jaar als buiten-
dienst medewerker bij Victoria – Vesta en vanaf 
1988 met een eigen kantoor in Aarle-Rixtel. Bij ge-
brek aan opvolging heb ik dit kantoor verkocht aan 
de firma ‘Lodewijks’, waar ik ook nog twaalf jaar 
als adviseur heb gewerkt.”

In 2011 hebben Peter en Hans in Stiphout het be-
drijf ‘HG Assurantiën Brabant’ opgericht. Vanwaar 
deze keuze?
“Hans woont in Gerwen en ik in Stiphout. Ik heb 
dertig jaar door het land gereden om kantoren te 
bezoeken, Hans reed iedere dag naar Groesbeek. 
We wilden graag samen iets opstarten dichter bij 
huis. Bovendien wilde ik alle ideeën, die ik overal 
had opgedaan, zelf in de praktijk gaan brengen in de 
vorm van een onafhankelijk asssurantiekantoor.” 

Theo, hoe ben jij als Aarle-Rixtelnaar in Stiphout 
terecht gekomen?
“Ik ken Peter al heel lang. Hij bezocht ook regel-
matig mijn kantoor. Toen de hypotheekmarkt in-
zakte, werkte ik bij Lodwijks. Gezien mijn leeftijd 
had ik kunnen stoppen maar dat wilde ik nog niet. 
Peter heeft mij in 2012 gevraagd of ik bij ‘HG’ 
kwam werken. “ “Theo heeft er ondanks zijn ge-
pensioneerde leeftijd (65) nog veel zin in”, voegt 
Peter toe: “En hij is voor ons van heel veel waarde 
met name voor onze klanten in Laarbeek.”

Wat heeft HG Assurantiën Brabant te bieden?
“Wij bieden een volledig pakket verzekeringen 
voor particulieren, midden- en kleinbedrijf. Dat 
doen we door middel van persoonlijke aandacht 
en ouderwetse service in combinatie met moder-
ne bedrijfsvoering op kantoor.”

En wat houdt dat in de praktijk in?
“Als een klant belt dan komt die niet in een voor-
keurstoetsensysteem of wachtrij, maar krijgt die 
meteen een gekwalificeerd persoon aan de lijn. 
Wij bieden bezoek aan huis aan. Als een klant een 
schade heeft gaan wij dikwijls zelf naar de klant 
om het schadeformulier in te vullen. Eigenlijk ver-
kopen we rust: de klant weet dat als er iets is, 
wij de kennis hebben om het goed op te lossen. 
Onze adviesfunctie kunnen we goed uitvoeren 
omdat we voornamelijk totaalpakketten verko-
pen. Hierdoor hebben wij een goed overzicht en 
kunnen we beter adviseren wat bij de klant past. 
Er zijn maar enkele verzekeringen die wettelijk 
verplicht zijn, alle andere zijn een afweging. Daar 
moet je als klant, samen met de adviseur, eens in 
de zoveel tijd eens goed over nadenken.” 

Al die service, Zit daar een prijskaartje aan?
“Wij zijn in het algemeen nauwelijks duurder en 
soms zelfs goedkoper dan een internetverzeke-
ring. Maar bij ons krijg je meer voor dezelfde prijs. 
Dat is onze kracht. Bij een internetverzekering 
krijg je alleen antwoord op de vraag die je stelt en 

geen antwoord op de vraag die je niet stelt. Dat 
is het verschil.” 

Jullie klantenbestand groeit, hoe komt dat?
“Via mond op mond reclame van tevreden klan-
ten. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de jon-
gere markt een aanspreekpunt heeft door het in 
dienst treden van mijn zoon,  en dan natuurlijk de 

contacten die Theo in het Laarbeekse heeft, en  
voegt Theo toe: “Door een korte afstand tussen 
klant en kantoor heb je korte lijnen. Dat werkt 
het beste.”

Meer informatie is te vinden op 
www.hgassurantienbrabant.nl. 
Theo is telefonisch te bereiken via 06-20444601

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...  HG ASSURANTIEN BRABANT

In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto staat. 
Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een prijs-

winnaar. Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of 
geef het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in 
Beek en Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 39: Schandpaal, Beek en Donk

Weet jij waar deze foto van is? 

Antwoord week 39: Schandpaal, Beek en DonkAntwoord week 39: Schandpaal, Beek en DonkAntwoord week 39: Schandpaal, Beek en DonkAntwoord week 39: Schandpaal, Beek en DonkAntwoord week 39: Schandpaal, Beek en DonkAntwoord week 39: Schandpaal, Beek en DonkAntwoord week 39: Schandpaal, Beek en DonkAntwoord week 39: Schandpaal, Beek en DonkAntwoord week 39: Schandpaal, Beek en Donk

Winnaar week 39: Jo van Heeswijk

Peter Strijbosch (l) en Theo de Jong (r)

Van goeden huizeVan goeden huize
‘De Hondskont’ in Lieshout 
Redacteur: Jac Babin

Lieshout - Wie doet dat nog, 
zijn huis een naam geven? Dat 
vroeg De MooiLaarbeekKrant 
zich af. Een fikse wandeling door 
MooiLaarbeek moet antwoord ge-
ven op deze vraag. Wat blijkt ? De 
traditie is nog springlevend. En de 
namen? Ze zijn mooi en doordacht, 
tenminste als er even wordt door-
gevraagd. Nieuwsgierig als altijd, 
belt De MooiLaarbeekKrant deze 
week aan bij Huize ‘De Hondskont’, 
Havenweg 7 in Lieshout.

De bewoners
Martin en Jolanda Jacobs zijn de be-
woners van Huize ‘De Hondskont’. 
Zij ontvangen de redacteur van De 
MooiLaarbeekKrant gastvrij met 
koffie. Martin en Jolanda wonen 
daar met hun drie dochters: Bette 
(17), Lieke (15) en Lotte (13). 
Martin  is van huis uit ‘unne echte 
Liessentse’, Jolanda is afkomstig 
uit Gemert. Vader Wim Jacobs had 
hier vroeger een timmerbedrijf, dat 
door een broer van Martin is over-
genomen. Martin zelf is van oor-
sprong werktuigbouwkundige. Hij 
kreeg een baan bij O.m. Nedcar in 
Helmond. Na het vervullen van de 
dienstplicht was hij lange tijd werk-
zaam bij broer Ton.  Momenteel runt 
Martin een éénmanszaak:  JAVOMA 
(Jacobs Vakwerk op Maat). Het 
bedrijf is gespecialiseerd in onder-
houdstimmerwerk, renovatie, over-
kappingen en het fijne interieur. 
“En zo ben ik uiteindelijk ook in de 

voetsporen van mijn vader getre-
den”, lacht Martin.

Het huis
In 1928 werd het huis gebouwd 
door de opa van Martin, Martinus 
Swinkels, beter bekend als ‘Tinuske 
de Keuster’. “Opa was behalve 
koster, ook iets van de belasting, 
fruitteler en boer”, zegt Martin. 
“Zijn boerderij stond precies op de 
plek waar nu het Wilhelminakanaal 
ligt. Het huis moest  aan de kant 
toen het kanaal gegraven werd.” 
Van het dichtbijgelegen kanaal 
merkt de familie Jacobs niets. Dat 
was vroeger wel anders. “Als er 
een schip voorbijkwam, rammel-
den de ruiten”, herinnert Martin 
zich.  “En opa heeft toen ook deze 
naam op het huis gezet?”, vraagt 
De MooiLaarbeekKrant in een po-
ging om het gesprek weer richting 
‘Hondskont’ te sturen. “Nee”, lacht 
Martin geheimzinnig. “Die stond er 
toen nog niet op.” 

Het mysterie ontrafeld
Jolanda vertelt dat zij en  Martin 
hier wonen vanaf september 1999. 
Martin kon toen het ouderlijk huis 
van vader overnemen. Het huis 
is altijd ouderlijk huis gebleven. 
“Familiefeesten vinden bij voorkeur 
hier plaats aan de Havenweg”, zegt 
Jolanda. “Tijdens één van die feesten 
kwamen enkele familieleden op het 
idee om de naam ‘De Hondskont’ 
op het huis zetten”, lacht Martin. 
Het veld van opa, waarop dit huis 
is gebouwd, droeg in de volksmond 

de naam ‘Hondskont’. Het kavel 
had een enigszins driehoekige vorm. 
“Met enige fantasie, zou je daarbij 
kunnen denken aan een …. honds-
kont. Ik beloofde dat als zij voor 
de letters zouden zorgen, ik het op 
zou hangen.”  Vanaf 2001 staat de 
naam, dankzij het doortastende op-
treden van enkele familieleden, nu 
ook echt op het huis.

Reacties 
“Fietsers en wandelaars vragen, tot 
vervelens toe, naar de betekenis van 
die naam”, zucht dochter Lotte. 
“Gelukkig staat hij hoog, zodat niet 
iedereen het kan zien”, zegt Lieke. 
Hoe dan ook, het mysterie van ‘De 
Hondskont’ is nu voorgoed uit de 
wereld.

..

Familie Jacobs, de bewoners 
van ‘De Hondskont’
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CARNAVAL 2015
Ganzegatse bekendmakingen

Weer een tipje van de boerensluier

Eerste namen gonzen door Ganzendonck Nieuwe prins in Raopersgat

Voorverkoop kaarten Ganzendonckse sauwelavond
Aarle-Rixtel - Nog even en dan gaat het 
seizoen 2014/2015 echt weer begin-
nen. Als voorproefje houdt Ganzegats 
hofkapel op vrijdag 7 november een 
benefietavond in MFC de Dreef. 
Zondag 9 november presenteren CV 
Ganzegat dan de nieuwe jeugdprins en 
jeugdprinses, waarna op zaterdag 15 
november het prinsenbal plaatsvindt.

Wie wordt prins van Ganzegat 2015?
Op 15 november om 19.30 uur 
neemt men op het bordes van de 
Couwenbergh afscheid van prins Jan 
Willem den Uurste en prinses Monique. 
Zij hebben het afgelopen jaar op en-
thousiaste wijze de carnavalskar getrok-
ken. Hoewel prins Jan Willem bij zijn 
afscheid op carnavalsdinsdag nog advi-
seerde om geen prins te worden, is de 
organisatie er toch in geslaagd om een 
nieuwe prins te vinden. Helaas voor Jan 
Willem, hij moet toch een stapje terug 
doen en wordt dus niet voor de tweede 
keer prins van Ganzegat. Jammer voor 
hem. De komende weken worden er 

in de media weer hints gegeven over 
wie de nieuwe prins van Ganzegat gaat 
worden. De eerste hint was al bekend: 
1. Haiduugut. Daar voegen ze nu maar 
liefst 3 hints aan toe: 2. Blauw is ok 
moi, 3. Dikkopke, 4. Vis in ’t watter. 
Nou, langzaam wordt het duidelijk wie 
de nieuwe prins gaat worden.

Dank je wel Partyhosen
Op vrijdag 3 oktober en zaterdag 
4 oktober vond in de tent aan het 
Heuvelplein het oktoberfest plaats. 
De Partyhosen hadden een prachtig 
gebaar richting stichting organisatie 
carnaval Ganzegat gedaan door en-
treekaarten ter beschikking te stellen 
en door een deel van de opbrengst van 
de verkoop van hoedjes af te staan. Dit 
bracht voor de stichting organisatie car-
naval Ganzegat een aardig bedrag op 
en helpt om de zaken financieel weer 
op orde te krijgen. Hun hartelijk dank 
gaat uit naar de Partyhosen en alle 
kaart- en hoedjeskopers.

Beek en Donk - De boerencom-
missie van de Teugelders van 
Ganzendonck licht weer een tipje 
van de boerensluier op door het 
plaatsen van de volgende aanwij-
zingen.

Het blijkt dat de nieuwe manier van 
aanwijzingen geven veel hoofd-
brekens veroorzaken en direct 
weer nieuwe vragen oproepen. 
Eén van de vragen die men hoor-
de was, ‘hoort het toen geplaatste 
Teugeldersembleem ook bij de aan-
wijzingen’, het antwoord is ja.

Elke week worden er twee afbeel-
dingen geplaatst die meerdere aan-
wijzingen bevatten. De afbeeldingen 
van vorige week bevatten in totaal 4 
aanwijzingen. De afbeeldingen van 
deze week bevatten ook weer 4 
aanwijzingen.

Door middel van het plaatsen van 
een afbeelding wil men aanwijzin-
gen geven, zodat de geoefend lezer, 
dit jaar niet de ‘tekst’ moet ontle-
den maar het ‘beeld’, om er zo al in 
een eerder stadium achter te komen 
wie het boerpaar is. Via de website 
www.teugelders.nl kan je reageren 
indien je een vermoeden hebt wie 
het 44e boerenpaar is.  

Beek en Donk - Het zou toch al heel 
snel zijn als de naam van de nieuwe 
Luuk in spe bij de Teugelders van 
Ganzendonck al geraden was. Er 
gonzen al diverse namen door Beek 
en Donk, Prins Luuk XLIII wordt 
er een beetje zenuwachtig van. 
Kunnen mensen al aan hem zien dat 
hij het wordt? Of denkt hij en zijn 

wederhelft dat maar alleen, dat zij 
het uitstralen?
 
Om  de  puzzelaars nog wat aan het werk 
te zetten volgen hier de volgende aan-
wijzingen: 4.Hij neemt het graag op voor 
een ander. 5. Het gras is altijd groener 
bij de buren! En de 6e 1 plus 1 wordt 3. 
Wordt het al duidelijker of juist niet. Men 

blijft natuurlijk in het ongewisse tot za-
terdag 1 november. Om 23.11 uur staat 
bij Café/Zaal v/d Burgt de persoon die de 
scepter gaat zwaaien over Ganzendonck 
tijdens het carnavalsseizoen 2014/2015. 
Tot die tijd blijft het raden en gis-
sen en is niets zeker. Op de website 
www.teugelders.nl kan je mee raden in 
de poll van de mogelijke kandidaten.

Lieshout - De prinsencommissie van 
C.V. de Raopers heeft bevestigd dat 
er een nieuwe enthousiaste prins is 
gekozen voor het Carnavalsseizoen 
2014-2015. Natuurlijk laat ook deze 
commissie niets los en proberen ze 
zo lang mogelijk verborgen te hou-
den wie het is.

Dus het wordt tot aan het prinsenbal 
voor alle Raopers en Raoperinnekes 
weer gissen. Om de spanning nog 

wat op te voeren wordt er vanaf nu 
elke week een nieuwe hint gegeven, 
om zo iedereen nieuwsgierig te ma-
ken, zodat ze ook dit jaar weer een 
goed bezocht bal krijgen. Dus denk 
je ‘drommels’ daar moet ik ook bij 
zijn, kom dan op 15 november naar 
Café-Zaal de Koekoek in Lieshout, en 
maak het samen met alle Raopers van 
dichtbij mee. De eerste hint luidt: ‘Hij 
is van boeren komaf’.

Beek en Donk - Het lijkt nog zover 
weg, maar voordat je het weet is 
het weer voorbij. De Teugelders van 
Ganzendonck starten op zaterdag 
15 november om 19.00 uur met de 
kaartverkoop voor de enige echte 
Ganzendonckse Sauwelavond. Voor 
velen is het een tijdstip om vast te 
zetten in de agenda, zeker na de 
massale belangstelling van de afge-
lopen jaren.

Heel veel mensen probeerden vorig 
jaar, bijna 10.000 keer, in een tijds-
bestek van ongeveer 30 minuten, de 
internetpagina te bereiken waarop 
kaarten konden worden besteld. Daar 
is de website niet tegen bestand, en 
de Teugelders willen niet het risico 
lopen dat dit nog een keer mis gaat.

Dit jaar vindt de voorverkoop daarom 
plaats bij Café/Zaal de Tapperij aan 
de Kerkstraat in Beek en Donk. Om 
de verkoop zo eerlijk mogelijk te laten 
verlopen en iedereen gelijke kansen 
te geven, geldt een maximum van 4 

kaarten per persoon. Omdat er zeer 
waarschijnlijk opnieuw meer belang-
stelling is dan dat er kaarten beschik-
baar zijn, geldt ook nu weer vol = vol. 
Hoe de verkoop ook georganiseerd 
wordt, uiteindelijk zijn er altijd men-
sen die teleurgesteld moeten worden. 

Zorg dus dat je tijdig aanwezig bent.

Het programma van de Sauwelavond, 
op 31 januari 2015, dat van een zeer 
hoog niveau is, wordt de komende 
tijd bekendgemaakt. 

Andy Marcelissen sauwelavond 2014

Prins Maurice (op de tractor) was in 2014 prins van Raopersgat

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN...

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

GRATIS Herkeuring
binnen 1 maand

SNEL, EERLIJK EN VOORDELIG

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

Bezoek ook eens onze nieuwe webshop!
Bart Driessen

Metsel Timmerwerk
Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

0620978305   bmt.driessen@gmail.com

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Meer dan 13 hapjes per 
persoon + gratis saus 
De pan is gevuld met : mini 
saté, mini kipdrumsticks, 
kipvleugeltjes, beenham, 
gehaktballetjes en 
spareribs! Dit voor 

€5,00 p.p.

Gratis thuisbezorgd!
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Vanaf maandag 06-10-2014

Vanaf woensdag 08-10-2014

0.85
v   van 0.89

2.19
v   van 2.69

1.25
v   van 1.29

1.29
v   van 1.39

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

1.59 4.49

1.99

12.9917.99
11.99

9.99 3.99

19%
goedkope

r

6-PACK

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*   Prijzen geldig t/m 12-10-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

40 cm, 22 stelen 
of 50 cm, max. 
14 stelen.

Rozen*

50 cm, 20 stelen.

Bloemen-
boeket*

6 stuks

Vrije uitloopeieren 

6x 0.5 l

ACE drink

6 stuks

Biologische eieren

10 stuks

Scharrel-
eieren

1-persoons of lits-jumeaux. 

Dekbedovertrekset Visco-elastisch 
hoofdkussen

Maten: 32 t/m 35.

Jongens outdoor-boots
Ca. 6.5 kg. 

Haardhout

Rood, roze 
of wittinten. 

Heide

Lezing ‘het rijke roomse leven’ bij 
Heemkundekring Aarle-Rixtel

Bavaria tekent convenant met VRBZO

Aarle-Rixtel - In zaal van Bracht zal op maandag 
13 oktober een lezing worden gegeven door 
René Bastiaansen over ‘het rijke roomse leven’. 
De lezing begint om 20.00 uur.

Een goede kans dat u de laatste restjes van het 
rijke roomse leven in Brabant nog heeft mee-
gemaakt. Denk aan de eerste communie, cate-
chismus, schoolbiecht, misdienaren en proces-
sies. De devotie was duidelijk zichtbaar in het 
openbare leven. Maar het katholieke geloof had 
ook invloed op het privéleven, tot in de slaap-
kamer toe. De roomse leer keerde zich immers 

tegen alles wat naar onkuisheid zweemde. Een 
lezing over de katholieke seksuele moraal en de 
gevolgen daarvan voor de economische en soci-
ale ontwikkeling van de Brabantse samenleving. 
Pittige stof, enkel voor volwassenen.

René Bastiaansen is directeur van het Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC). Bij de 
meeste Brabanders is hij vooral bekend als de 
onnavolgbare presentator van het voorma-
lige tv-programma De Wandeling van Omroep 
Brabant.

Lieshout - Bavaria heeft woensdagmiddag op 
het gemeentehuis van Laarbeek een conve-
nant getekend waarin is vastgelegd dat zij als 
bedrijfsbrandweer volledig verantwoordelijk is 
voor de eerste inzet op haar bedrijventerrein. 
Ondanks dat de gemeente eindverantwoorde-
lijk blijft voor de brandveiligheid van haar in-
woners, kan Bavaria met het ondertekenen van 
het convenant vanaf nu als eerste operationele 
eenheid handelen bij calamiteiten op het brou-
werijterrein. 

Het convenant werd ondertekend door bier-
brouwer Bavaria en Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost (VRBZO). In de jaren ’80 werd onder 
leiding van de heer Tijn Swinkels de Bavaria be-
drijfsbrandweer opgericht. Dit om slagvaardig te 
kunnen handelen bij problemen op het terrein 
van de brouwer. Pieter Swinkels, directielid van 
Bavaria, is trots op de erkenning die de bedrijfs-
brandweer met het ondertekenen van het con-
venant krijgt: “Ruim 30 jaar geleden richtten we 
de Bavaria bedrijfsbrandweer op. Momenteel 
zijn er 22 werknemers van Bavaria lid van de be-
drijfsbrandweer. Het feit dat we dit convenant 
nu met VRBZO kunnen tekenen is een pluim op 
het werk van deze vrijwilligers. Ze trainen iedere 

woensdag keihard om de veiligheid op ons ter-
rein te optimaliseren. Geweldig dat zij nu erken-
ning krijgen en we voldoen aan de kwaliteitsei-
sen die de wet aan de brandweer stelt.” 

Voor VRBZO vormt de uniforme samenwerking 
de focus in het convenant. Frank Nat, sector-
hoofd risicobeheersing VRBZO: “In het con-
venant staan duidelijke, wederzijdse verwach-
tingen en afspraken. Dit is een goede basis om 
samen te werken aan ons gemeenschappelijk 
doel: veilig werken in een veilige omgeving”. 
Ook de burgemeester van Laarbeek, Hans 
Ubachs, was aanwezig bij het tekenen van de 
overeenkomst. “Brandveiligheid is nog steeds 
een taak van de gemeente. De brandweer wordt 
ontlast door het feit dat Bavaria beschikt over 
een eigen brandweer. Temeer omdat voor hen 
dezelfde kwaliteitseisen gelden als voor ieder 
ander brandweerkorps. Het doet me deugd dat 
Bavaria hierin investeert”.

De samenwerking tussen Bavaria en VBRZO 
werd onder het genot van een glas Bavaria 
0.0% ingeluid, met twee brandweerwagens op 
de achtergrond. De basis voor een mooie en vei-
lige toekomst werd daarmee gelegd.
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Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet

Ook voor uw onderhouds 
producten

Voor uw composiet, 
graniet en hardsteen

Binnen en buitenshuis

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

Keukens
op maat

PRACHTIGE 
BINNEN-
DEUREN. 
DE BASIS 
VAN ELK 

INTERIEUR

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.RAAYMAKERSBV.NL

SHOWROOMMODELLEN UITVERKOOP!

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Meerdere opstellingen.
Prijzen al vanaf €5900,-

Profi teer nu!
Kom naar de showroom. 

Kijk voor alle opstellingen 
op www.vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl
2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES • Korenmijt 3, Beek en Donk

www.hetmaathuys.nl

UNIEK
keukenconcept

Tips voor het onderhouden van meubelen
De MooiLaarbeekKrant geeft u graag wat tips voor het onderhouden van de meest voorkomende meubelen.

Onderhoud van houten meubelen
Houten meubelen vergen over het algemeen erg weinig onderhoud. Regelmatig afstoffen met een uitgewrongen doek is vaak al 
voldoende. Vlekken verwijder je best meteen, dit om te vermijden dat de vlek in het hout kan doordringen. Indien je meubel met 
vernis of lak is afgewerkt, volstaat dit om het meubel te onderhouden. 

Onderhoud van lederen meubelen
Lederen zetels en lederen meubels vergen meestal weinig onderhoud. Je plaatst je lederen meubel best niet te dicht bij een verwarm-
ingselement en je vermijdt ook best directe blootstelling aan zonlicht. Een vlek dien je steeds op te deppen (nooit over wrijven!) en 
daarna gebruik je het gepaste reinigingsmiddel. Veelal volstaat neutrale zeep. Gebruik nooit detergenten, oplosmiddelen of andere 
chemische producten! 

Onderhoud van stoffen meubelen
Stoffen meubelen vergen iets meer onderhoud. Wekelijks stofzuigen is aan te raden om vuildeeltjes te verwijderen. Daarnaast kan 
je om de zo veel jaar een groot onderhoud doen, waarbij je vaste stofferingen door een erkend meubelreinigingsbedrijf kan laten 
reinigen en afneembare hoezen chemisch kan reinigen. Vlekken verwijder je best door ze onmiddellijk op te deppen met een klam 
vochtige doek. Eventueel kan je gebruik maken van een gepast ontvlekkingsmiddel.

Woontips
Woontips
Woontips
Woontips

Wat zijn de Keukentrends voor 2015?
De keuken speelt een centrale rol in huis. In de woonkeuken wordt een groot gedeelte van de dag wordt doorgebracht. Alleen of 
samen met het gezin. En de grenzen tussen de keuken, eetkamer en woonkamer zijn vervaagd. Comfort, warmte, gekoppeld aan 
een praktische inrichting is de belangrijkste keukentrend voor 2015. Bent u op zoek naar de keukentrends van dit moment? Woon-
website heeft er een aantal voor u op een rij gezet.

Houten Keuken
Een houten keuken brengt sfeer, warmte en gezelligheid in huis. U heeft de keuze uit diverse afwerkingen. Houdt u van grof en 
robuust of juist strak en subtiel? Of u nu kiest voor een massief houten keuken, houtfi neer of een houtlook van kunststof, alles kan!

Groene Keuken
Duurzaamheid is een belangrijke keukentrend. Denk hierbij aan het gebruik van natuurlijke materialen, zoals hout, het gebruik 
van accessoires die de keuken groener maken of door eigen verse kruiden te gebrui-
ken. Natuurlijke elementen geven net dat beetje extra sfeer en warmte aan de keuken. 
Daarnaast zijn er tegenwoordig diverse energiezuinige apparaten verkrijgbaar, zoals een 
zuinige vaatwasser of een energievriendelijk fornuis. Een duurzame, groene keuken be-
spaart niet alleen energie, maar ook uw portemonnee.

Zwevende Keukenkasten
Zwevende keukenkasten geven een ruimtelijk gevoel aan uw keuken. Door de kasten 
deels in te bouwen nemen de kasten weinig ruimte in beslag. Daarnaast geven zwev-
ende keukenkasten een mooi effect.

Pitt Cooking
Dit is wel een hele coole keukentrend. Bij Pitt Cooking liggen de kookpitten los op uw 
werkblad. Vele soorten werkbladen zijn hiervoor geschikt. Een groot voordeel van Pitt 
Cooking is dat het gemakkelijk schoon te maken is. Daarnaast geeft het uw keuken een 
bijzondere uitstraling.

Lichtbeton in de Keuken
Lichtbeton is een keukentrend die we steeds vaker terugzien al werkblad. Lichtbeton is 
een bijzonder materiaal. Het heeft de eigenschappen van beton, maar is 60% lichter. 
Lichtbeton geeft de keuken een stoere, strakke en industriële uitstraling.

Woontips

Wilt u ook op deze Oktober Woonmaand-pagina staan met uw advertentie? 
Neem contact op met Karel van Deurzen. Mail: verkoop@mooilaarbeek.nl Tel: 0492-832182
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06 23 24 99 49            www.advieswoonstyling.nl

Ankie Leenders     binnenhuisarchitecte     woonstylisteGLAS IN LOOD ATELIER COOIJMANS
Nieuw glas in lood naar uw of ons ontwerp

Reparatie

Brandschilderwerk

Glas in Lood in Isolatieglas
Schutsstraat 31 Lieshout - Tel. 0499 423621 

atelier.cooijmans@onsbrabantnet.nl   www.glasinloodateliercooijmans.nl

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Janssensstraat 94    |   Aarle-Rixtel    |    Mobiel (06) 460 176 66  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

6 november sfeeravond 
van 18.00 tot 22.00 uur

Maatregelen om op de stookkosten 
te besparen
In veel gevallen kunt u op een een-
voudige wijze op de stookkosten bes-
paren. Onderstaand een aantal zaken 
waarmee deze besparingen kunnen 
worden bewerkstelligd:
• De thermostaat een graadje lager 

zetten
• De woning goed isoleren zodat er 

minder warmte verloren gaat

• Zorgen voor een goed werkende 
HR-ketel en CV-installatie

• Dubbel Isolatieglas plaatsen
• Gebruik maken van zonne- en 

andere alternatieve energie

Bespaar energie met milieuvriendelijk 
verwarmen!

Houtkachels
Houtvuur geeft naast warmte ook 
een warme sfeer in huis. De open 
haard is dan ook vaak het warme 
middelpunt van de woonkamer. Het 
nadeel van een traditionele hout-
kachels is dat veel warmte verloren 
gaat via de schoorsteen. Mod-
erne houtkachels nemen dit nadeel 
weg en verwarmen uw huis op een 
duurzame manier. Een warm huis, 
gezelligheid en milieubewust hout 
stoken, het is allemaal mogelijk!

Duurzaam hout stoken
Warmt accumulerende houtkachels 
veroveren steeds meer terrein als 
milieubewuste en zuinige verwarm-
ingsbron. Dergelijke houtkachels 
verwarmen op een indirecte manier, 
waarbij de verbranding vrijwel volle-
dig is. Dit zorgt ervoor dat het mi-
lieuvriendelijk is, en dus duurzaam. 
De warmte wordt opgevangen door 
de mantel van de kachel die vervol-
gens de warmte geleidelijk afgeeft. 
Zo wordt uw huis tot wel 24 uur 
verwarmd met slechts twee uur hout 
stoken!

Voordeel voor u en het milieu
Door de mantel en de vrijwel 
volledige verbranding biedt een 
duurzame houtkachel voordeel voor 
u en het milieu. Onvolledige ver-
branding van hout blaast veel roet 
en fi jnstof door de schoorsteen het 
milieu in. Duurzame houtkachels 
verminderen deze belasting op 
het milieu. Daarnaast verdwijnt de 
warmte niet grotendeels door de 
schoorsteen, waardoor u minder 
hout moet stoken om de gewenste 
warmtetemperatuur te verkrijgen. 
Wees milieubewust bezig en bespaar 
op het milieu en op kosten!

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl

Advertorial

Mandenman Meubelen, sfeervol en relaxed genieten
Sfeervol  tafelen
Samen eten en genieten, met z’n 
allen aan een tafel, dat is waar we 
aan denken nu de avonden lan-
ger worden en we de beschermde 
omgeving  van het huis weer op-
zoeken. Tafels en eetkamerstoelen 
zijn er bij Mandenman Meubelen 
in alle uitvoeringen. Vaak worden 
in winkels lange tafels met zes 
of acht stoelen geshowd maar 
we zijn er van bewust, dat men 
voor speciale momenten – zoals 
het kerstdiner -  een grotere tafel 
wenst, maar op andere momenten 
juist de behoefte heeft aan een 
kleinere uitvoering.  Qua vorm-
geving zijn de eetkamermeubels 
leverbaar van modern met een 
strakke en eenvoudige uitstraling, 
tot robuust klassiek in hout en 
stoffering op de stoelen.

Relaxed genieten
Na het tafelen verschuift men 
vaak naar de salontafel om het 
grote genieten voort te zetten.
Aan de salontafel wordt vaak 
thee of koffie gedronken, lekker 
relaxed zitten in een hoek- of ge-
wone bank bladerend door een 
boek of tijdschrift. Opvallend is 
de verschuiving naar robuuste 

blankhouten uitvoeringen, maar 
ook zijn staal en fijn gestileerde ta-
fels  nog zeer in trek. Een belang-
rijk deel van ons leven brengen we 
in huis door en vinden het prettig 
om het huis met mooie accessoires 
aan te kleden. Een mooie vaas of 
een warm vloerkleed kunnen uw 

interieur een goede Look en Feel 
bezorgen. Mandenman Meubelen 
aan de Pater Becanusstraat 5 in 
Beek en Donk heeft een aantal 
aangepaste woonstijlen voor u 
gecreëerd. Genoeg om inspiratie 
op te doen om uw huis sfeervol in 
te richten.

Inrichten van een kleine woonkamer?
Een kleine woonkamer inrichten blijft moeilijk. Je komt bij de inrichting voor heel wat 
problemen te staan. Welke meubelen passen het beste in een kleine ruimte, hoe be-
nut je je kleine woonkamer maximaal en hoe laat je je kleine ruimte zo groot mogelijk 
lijken? De MooiLaarbeekKrant geeft u graag enkele tips om een kleine woonkamer in 
te richten. Daarbij zijn twee zaken van belang: de keuze van de kleur en de keuze van 
uw meubelen.

Speel met kleur om de ruimte groter te laten lijken.
De eerste keuze die je moet maken, is de keuze van de kleuren die je in je kleine 
woonkamer wilt gebruiken. Warme, glanzende kleuren verkleinen de ruimte. Koude, 
matte kleuren vergroten de ruimte. In een kleine woonkamer wil je dus vooral met 
koude kleuren werken, zodat de ruimte optisch wat groter wordt. Ook de verhouding 
van je woonkamer kan je beïnvloeden door met kleur te spelen. Heb je bijvoorbeeld 
een lange, smalle woonkamer, voorzie de korte muren dan van een donkere kleur en 
de lange muren van een lichtere kleur. Ook daglicht speelt een belangrijke rol, het liefst 
komt er zo veel mogelijk daglicht binnen in je woonkamer.

De meubelen in je kleine woonkamer
Naast de kleuren van je kleine woonkamer, zijn ook de meubelen die in je woonkamer 
komen erg belangrijk. Bepaal van te voren even welke functies je woonkamer gaat 
krijgen. Is het een ruimte waar een zetel en een tv komt, is het een eetkamer, is het een 
leesruimte, …? Bepaal de verschillende functies van je woonkamer, zodat je op basis 
daarvan op zoek kan gaan naar de gepaste meubelen. Hou bij de zoektocht naar die 
meubelen opnieuw rekening met de kleur van je interieur, zorg dat alles een passend 
geheel vormt. Meet van te voren ook even je woonkamer op, en hou je meter in de 
aanslag in de meubelzaak! In een kleine woonkamer telt elke centimeter.

de lange muren van een lichtere kleur. Ook daglicht speelt een belangrijke rol, het liefst 

Naast de kleuren van je kleine woonkamer, zijn ook de meubelen die in je woonkamer 

Woontips

Woontips

Bij aankoop van 40m² vloer 
(of meer) GRATIS* Kärcher 

stoomreiniger t.w.v. € 179,95
              *zolang de voorraad strekt

Tijdelijk aangepaste openingstijden. Bel voor een afspraak

Torenakkerweg 3a, Aarle-Rixtel      0492 - 38 13 83      
www.vanrooydasmooi.nl       06 - 511 62 419

Tegelwerken en Tegelhandel J.v. ROOY

sinds 1994
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevat-
ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het be-zwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt 
u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaar-
schrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

LAARBEEK - Vorig jaar heeft de Laarbeekse gemeenteraad het Bomenbeleidsplan Laarbeek 2013 
vastgesteld. Onderdeel van dit plan is een nieuw beleid voor het beschermen en kappen van 
bomen en belangrijke groenstructuren. In de toekomst is alleen nog kapvergunning nodig voor so-
litaire bomen en groenvlakken (dat zijn boomgroepen of groenelementen als bosjes, houtsingels, 
lanen, e.d.) die op deze kaart staan. Het ontwerp van de Groene Kaart ligt nu in het gemeentehuis 
ter in-zage en is ook digitaal te raadplegen via www.laarbeek.nl.

Inventarisatie waardevolle bomen en groenstructuren
De gemeente Laarbeek had sinds 2007 al een lijst met waardevolle en bijzondere bomen. De bo-
men van deze lijst zijn nu ook opgenomen op de Groene Kaart. Aanvullend daarop heeft een uitge-
breide inventarisatie plaatsgevonden. Een boom of groenstructuur kan als waardevol aangemerkt 
worden op grond van een zestal criteria (zie website). Als een solitaire boom op de Groene Kaart 
staat, betekent dat dat die in principe niet gekapt mag worden. Daarom stellen we daar ook wat te-
genover. Dat doen we in de vorm van dienstverlening (periodieke boomcontrole met onderhouds-
advies, ophalen snoeihout) en als speciale maatregelen of de inzet van een bomendeskundige 
nodig zijn, kan er een subsidie verleend worden.

Inspraak en verdere procedure
Van 3 oktober tot en met 14 november 2014 ligt het ontwerp van de Groene Kaart voor iedereen 
ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Ook is de Groene Kaart digitaal beschikbaar via onze 
website www.laarbeek.nl. Iedere belanghebbende kan gedurende deze periode zijn of haar ziens-
wijze kenbaar maken. Ook wanneer u van mening bent dat u een boom bezit die op de Groene 
Kaart hoort, kunt u dat kenbaar maken. Het is immers altijd mogelijk dat wij bij de inventarisatie 
bomen over het hoofd hebben gezien. Zienswijzen kunnen op twee manieren worden ingediend:
- schriftelijk: door een brief te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Laar-
beek, Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk;
- per e-mail: door uw zienswijze te mailen naar gemeente@laarbeek.nl.

Alle ingekomen zienswijzen worden zorgvuldig beoordeeld en de Groene Kaart zal dan eventu-
eel worden aangepast. In december 2014 zal het college van burgemeester en wethouders ver-
volgens de Groene Kaart definitief vaststellen. Het nieuwe kapbeleid zal dan op 1 januari 2015 
ingaan.

LAARBEEK - Let op: er zijn weer bedrijven actief die zeggen namens de gemeente Laarbeek ad-
ver-tenties te verkopen. Alleen Akse Media is actief voor de Laarbeekse gemeentegids. Mede-
werkers van Akse Media kunnen altijd een getekende brief namens de burgemeester overleggen. 

Als u twijfelt, neem vooral contact met ons op.

LAARBEEK – Wilt u eens van gedachten wisselen met een wethouder over een bepaald on-
derwerp? Dat kan tijdens het nieuwe inloopspreekuur dat de wethouders wekelijks houden. 
De wethouders willen u graag ontmoeten en van u horen wat er zoal bij u en in uw kern leeft. 
Op maandag 6 okto-ber 2014 start wethouder Meulensteen met het eerste inloopspreekuur 
in Aarle-Rixtel. Het spreek-uur is namelijk wisselend in een van de vier Laarbeekse gemeen-
schapshuizen, en altijd op maandag van 16.00 tot 17.00 uur. 

Waar en wanneer?
De komende weken is het spreekuur als volgt verdeeld:
Maandag 6 oktober Wethouder Meulensteen De Dreef Aarle-Rixtel
Maandag 13 oktober Wethouder Van Zeeland Ontmoetingscentrum Beek en Donk
Maandag 27 oktober Wethouder Briels Dorpshuis Lieshout
Maandag 3 november Wethouder Buter Buurthuis Mariahout
U kunt op de maandagmiddagen tussen 16.00 tot 17.00 uur zonder afspraak terecht.

Voor meer informatie over de inloopspreekuren kunt u terecht op www.laarbeek.nl. Daar kunt 
u precies zien op welke datum welke wethouder in welk gemeenschapshuis spreekuur houdt. 
Wilt u op een ander tijdstip een wethouder spreken, dat kan natuurlijk ook. Hiervoor kunt u 
altijd een af-spraak maken via het bestuurssecretariaat, 0492 469 728.

AARLE-RIXTEL - De jeugd heeft de toekomst. En dat is heel goed te zien op de bouwplaats van 
de nieuwe Brede School aan de Heindertweg/Schoolstraat in Aarle-Rixtel. Het is duidelijk dat 
daar wordt gebouwd aan een mooie nieuwe locatie voor de Aarlese jeugd. Langzaamaan wordt 
het ge-bouw zichtbaar. Nu nog in de grond, straks erboven.
Bij de kinderopvang en basisscholen die hier hun plek gaan krijgen, kunnen kinderen al vroeg 
te-recht. Maar we hoeven niet te wachten tot de bouw gereed is om daar jongeren tegen te 
komen. Op dit moment zijn er namelijk ook scholieren op de bouw aan het werk! Leerlingen 
van de SBRH Bouw en Infra Opleidingen Regio Helmond in Mierlo zijn daar nu aan de slag. 
Leerlingen bouwen voor leerlingen dus!

Samen voor de jeugd
Binnen dit bouwproject krijgen jongeren in opleiding de kans om daadwerkelijk mee te werken 
op de bouwplaats. Een unieke kans om hun opleiding met praktijkervaring aan te vullen. In een 
sa-menwerking van SBRH, het Stimuleringsfonds leren/werken, Kuijpers Bouw Heteren en de 
gemeen-te Laarbeek maken we ons hier sterk voor. Dit is het eerste en zeker niet het laatste 
project waar de opleiding via het Stimuleringsfonds actief is op de bouwplaats.
Donderdagmiddag is een spandoek op de bouwhekken geplaatst om voorbijgangers te vertel-
len dat hier ook jongeren aan het werk zijn. Wethouder Greet Buter: ‘We vinden het belangrijk 
om jonge-ren een kans op de arbeidsmarkt te geven. We hebben deze opleidingsplekken daar-
om ook als voorwaarde in het bouwbestek laten opnemen. Er moeten meer kansen gecreëerd 
worden voor de jeugd en daar doen we het samen voor.’ In Kuijpers Bouw Heteren is daarin een 
enthousiaste part-ner gevonden.

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 Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk (verzonden 25 september 2014),
- Café Bij Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk (verzonden 25 september 2014).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeen-tenieuwspagina’s.

De burgemeester maakt bekend een vergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaat-
selijke Verordening te hebben verleend aan:
• Coda Uitvaarten voor het organiseren van een bijeenkomst voor nabestaanden ter gelegen-

heid van Allerzielen in en rondom de kiosk in de muziektuin aan de Koppelstraat in Beek en 
Donk op zondag 2 november 2014 van 18.00 tot 20.30 uur (verzonden 24 september 2014),

• Stichting De Egel voor het organiseren van een creamarkt in ‘De Schuurherd’, Heuvelplein 32 
in Beek en Donk op zondag 2 november 2014 van 10.30 tot 16.00 uur (verzonden 24 septem-
ber 2014),

• WielerToerClub Beek en Donk voor het houden van een veldtoertocht door de vier kernen van 
Laarbeek op zondag 2 november 2014 van 8.30 tot 12.00 uur waarvan de start en finish zullen 
plaatsvinden bij het clubhuis van de KPJ aan de Heereindsestraat in Beek en Donk (verzonden 
25 september 2014),

• Werkgroep Sint Nicolaasintocht Lieshout voor de intocht van Sinterklaas op zondag 16 novem-
ber 2014 van 11.30 tot 12.30 uur op de Heuvel in Lieshout (verzonden 25 september 2014),

• Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat voor het bekendmaken van de nieuwe Prins van Gan-
zegat op het bordes van de Couwenbergh op zaterdag 15 november 2014 tussen 20.00 tot 
22.00 uur (verzonden 30 september 2014),

• Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel voor het organiseren van de uittocht van Sinterklaas uit 
Aarle-Rixtel op zaterdag 6 december 2014 van 18.00 tot 21.00 uur (verzonden 30 september 
2014),

• Stichting Sinterklaas Aarle-Rixtel voor de intocht van Sinterklaas in Aarle-Rixtel op zondag 16 
november 2014 van 12.30 tot 15.00 uur. De route is als volgt: aankomst Zuid-Willemsvaart 
(Havenweg ter hoogte van de brug) – Klokkengietersstraat – Dorpsstraat – Kannelustweg – 
Lage Hoeve – De Malthezer – De Duivenakker – Bosscheweg (ontbinding van de optocht) (ver-
zonden 30 september 2014).

De burgemeester heeft besloten een gewijzigde exploitatievergunning te verlenen op grond van 
ar-tikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het uitbaten van:
• Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk (verzonden 25 september 2014),
• Café Bij Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk (verzonden 25 september 2014).

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.

LAARBEEK – Jaarlijks is er voor uw gemak in het voor- en najaar een aparte inzameling van grof 
groen (snoei)afval. Dit najaar wordt er ingezameld op maandag 6 en dinsdag 7 oktober. De 
inzame-ling is kosteloos.
Op maandag 6 oktober wordt het grof groen opgehaald in de kern en het buitengebied van 
Aarle-Rixtel, de kern Lieshout en het buitengebied van Beek en Donk ten oosten van de Zuid-
Willemsvaart. Dit deel wordt aangegeven als het gearceerde deel op het kaartje.
Op dinsdag 7 oktober is de rest van Laarbeek (Beek en Donk en Mariahout) aan de beurt, dit is 
het niet gearceerde deel op de kaart.
Hoe aanleveren
De inzameling begint vroeg, dus zorgt u er voor dat het grof groen afval op tijd, dat wil zeggen 
vóór 7.30 uur, buiten ligt. Het is noodzakelijk dat het grof groen afval goed hanteerbaar wordt 
aangebo-den. Daarom gelden de volgende voorwaarden.
- De maximale hoeveelheid is 2 m³.
- Een pakket mag niet langer en breder zijn dan 0,50 bij 0,50 bij 1,50 meter.
- Een pakket mag maximaal 20 kilo wegen.
- Het afval moet gebundeld zijn met minimaal twee stukken touw of band er omheen.
- Losse takken en dergelijke worden niet meegenomen.
- Er mag niets worden ingepakt in of met plastic. 
Voldoet het grof groen afval niet aan deze voorwaarden dan wordt het niet meegenomen.
Grof groen afval kunt u ook altijd aanbieden bij de milieustraat aan De Stater 2 in Lieshout. 

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen 
de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 10 oktober komen een raadslid van PNL en van De Werkgroep aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Bezwaarschriften Nieuw bomenbeleid

Valse facturen en acquisitie

Inloopspreekuur wethouders van start

Leerlingen bouwen voor leerlingen! Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Inzameling grof groen afval

Gemeente actueel
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In verband met de ANWB Streetwisedag is een gedeelte van het Grotenhof in Lieshout, tussen 
de Floreffestraat en Kerkloop, afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel 
geldt op dinsdag 14 oktober 2014 van 8.00 tot 12.45 uur.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen om een 
omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                             Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Bernadettestraat 2      Mariahout 12-09-2014 renovatie woonboerderij
De Biezen 5                   Aarle Rixtel   24-09-2014 kappen drie bomen en bouwen rijbak
Kapelstraat 25              Beek en Donk  24-09-2014 ontheffing toestaan kapsalon
Herendijk 15                 Lieshout 26-09-2014 verlengen tijdelijke woonunit

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                             Kern  Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Veghelsedijk 1             Mariahout bouwen jeu de boulesbaan bouwen 29-09-2014
Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaarschrift 
indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, een 
gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank 
Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet wor-
den ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Boven-
dien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningen-rechter 
van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel) Voor het inzien van verleende vergunnin-
gen 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 Omgevingsvergun-
ning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Door Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel (OJA) is een kennisgeving incidentele festiviteiten ge-
daan in verband met het ten gehore brengen van live muziek binnen bij OJA, Schoolstraat 2 in 
Aarle-Rixtel op:
- zaterdag 11 oktober 2014 van 20.00 tot 2.00 uur;
- zaterdag 29 november 2014 van 20.00 tot 2.00 uur.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben tot het treffen van 
de volgende verkeersmaatregelen.
• Verkeersbesluit in verband met het uitbreiden van de 30 km/uur-zone in Beek en Donk in ver-

band met het bedrijventerrein Bemmer IV.
• Verkeersbesluit tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Her-

melijnstraat in Beek en Donk. 
• Verkeersbesluit tot het instellen van een parkeerplaats voor taxi/ambulance op de Brouwers-

straat in Beek en Donk. 
De verkeersbesluiten met de bijbehorende stukken liggen van zaterdag 4 oktober tot en met vrijdag 
14 november 2014 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Voor al deze besluiten geldt dat u ge-
durende die termijn de mogelijkheid heeft een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank ’s-Herto-
genbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Een beroepschrift 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 beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instel-len 
van beroep bij de rechtbank is griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast een voorlopige voorziening aanvra-
gen. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling voor de periode dat het beroepschrift nog 
in behandeling is. Een genomen besluit dat in werking treedt kan dan voorlopig ongedaan worden 
gemaakt door een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. Het besluit van de voorzieningen-
rechter is echter niet definitief en eindigt over het algemeen zodra er uitspraak is gedaan in de 
lo-pende beroepsprocedure. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
U dient hierbij een afschrift van het beroepschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige 
voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank ‘s-
Hertogenbosch via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
De rechtbank vraagt de gemeente in het kader van een beroepsprocedure altijd om een kopie van 
alle relevante stukken. Om die reden is het niet nodig dat u alle stukken ook bij het beroepschrift 
voegt. Het beroepschrift met het besluit waartegen u beroep instelt is in principe voldoende.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Verkeersbesluiten

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700. Ook kunt u uw melding 24 uur per 
dag doorgeven op www.miconline.nl.

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende 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 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Eentje uit de oude doos!

Deze foto van een grote zilverreiger 
heb ik al weer wat jaartjes geleden 
gemaakt op Grotel bij de Snelle 
Loop. Doordat de reiger net ging 
landen kan je hier goed zijn veren 
zien opwaaien, wat een prachtig ge-
zicht is. Het is aan deze mooie veren 
te danken dat de grote zilverreiger 
rond 1900 met uitsterven werd 
bedreigd. Daar het in die tijd mode 
was bij de vrouwen om hoeden te 
dragen versierd met veren, werden 
de zilverreigers massaal gevangen 
en gedood om hun prachtige veren. 
Ook de leefomstandigheden voor 
deze vogels gingen steeds verder 
achteruit, zodat er op een gegeven 
moment bijna geen zilverreigers  
meer waren. Gelukkig werden op 
tijd maatregelen genomen en werd 
de jacht op deze vogels verboden, 
en werd er later ook gewerkt aan 
een betere natuur en waterkwaliteit. 
Dit heeft ertoe geleid dat er in 1978 
na vele jaren weer een eerste broed-
paar was in de Oostvaarderplassen 
en ze nu ook in de rest van Neder-
land weer meer voorkomen.

Het gaat de laatste jaren dus geluk-
kig steeds beter met deze prachtige 
soort en ook in ons Mooie Laarbeek 
zijn ze weer steeds vaker te zien!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Grotel 
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 Catering
-  Hét adres voor de complete catering bij u thuis 
of uw bedrijf. 

-  Dé specialist in de regio voor de lekkerste 
koude & warme buffetten. 

 Restaurant
-  Wij bieden u een 3-gangen keuzemenu aan 
met een keuze uit de gehele menukaart zonder 

meerprijs voor € 22,95 p.p.

-  Voor 55+’ers bieden wij een seniorenmenu aan 

voor € 18,25 p.p.

-  Woensdagavond visavond € 15,95 p.p.

-  Aparte ruimte beschikbaar voor verjaardagen, 
jubilea, bruiloften, recepties. 

Partyservice 
De Reiger
Partyservice 
De Reiger

Zijtaart
Telefoon: 0413-343382

Website: www.eethuisdereiger.nl 
E-mail: info@eethuisdereiger.nl

Maandmenu 
Onbeperkt gamba’s* eten

€ 12,50 p.p. 
* Ongepelde gamba’s

3-gangen seniorenmenu € 18,25 p.p.

3-gangen keuzemenu € 22,95 p.p.

zonder meerprijs

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

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

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

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

Scheiden doe je samen
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eekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs
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

Scheiden doe je samen

ER IS TOEKOMST 
NA DE SCHEIDING!

eekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen

Krijg jij de kleertjes?

Infobijeenkomst over reizen met 
openbaar vervoer

Buurtvereniging Aa-Landschap viert 40-jarig bestaan

Mantelzorgcafé met thema ‘Zelfhulpgroepen’

Beek en Donk - KrijgdeKleertjes start 
in Beek en Donk met een ‘ruilpunt’ en 
steunt daarmee kledingbank Beek en 
Donk. KrijgdeKleertjes.nl is dé website 
om als ouders onderling kinderspul-
len te ruilen. Al 2500 ouders uit heel 
Nederland ruilen via de site pakketten 
met kinderspullen. 

Om nog meer spullen een tweede le-
ven te geven start KrijgdeKleertjes nu 
in Beek en Donk met een ruilpunt. Wie 
kinderkleding overheeft kan deze hier 
langsbrengen. Inkomsten uit het punt 
gaan naar kledingbank Beek en Donk. 
Bij Krijgdekleertjes.nl ruilen ouders on-
line kinderspullen. Wie bijvoorbeeld een 
baby heeft die groeit als kool en peuter 
wordt, kan iemand blij maken met ba-
byspulletjes en zelf iets uitzoeken bij de 
peuterspullen. Om het ruilen nog mak-
kelijker te maken start de website nu met 
lokale ruilpunten. Gezellig bij iemand 
thuis spullen langsbrengen. Het ruilpunt 
‘KrijgdeKleertjes Beek en Donk’ is een 
van de eerste punten in Nederland.
 
Hoe werkt het ruilpunt?
Frieke van Lieshout is de trekker van 
KrijgdeKleertjes Beek en Donk. Zij be-
heert een kleine voorraad schone en hele 
kleertjes. Wie kinderkleertjes over heeft, 
kan deze (gewassen!) langsbrengen bij 
Frieke op de Nassaustraat 24 te Beek en 
Donk. De gever mag in ruil kiezen uit 

grotere kleertjes of kiest het superleuke 
boekje ‘Oeioeioei’ door Hanna Kraan. 
Frieke zet als ‘KrijgdeKleertjes Beek en 
Donk’ regelmatig pakketten met spullen 
online op krijgdekleertjes.nl. Zo kan ie-
dereen het aanbod lekker vanuit huis be-
kijken. Wil je langsgaan neem dan con-
tact op via krijgdekleertjesbeekendonk@
hotmail.com.
  
KrijgdeKleertjes steunt kledingbank 
Beek en Donk
Kleertjes die overblijven gaan in de ver-
koop. De helft van de opbrengst gebruikt 
KrijgdeKleertjes om de site te draaien. De 
andere helft gaat naar kledingbank Beek 
en Donk. Deze kledingbank opent vanaf 
oktober op industrieterrein Beekerheide 
in Beek en Donk. Minimagezinnen uit 
Laarbeek kunnen er met een verwijsbrief 
gratis kleding krijgen. Daarnaast ver-
koopt de kledingbank ook tweedehands 
kleding, bestemd voor alle burgers.
 
Frieke heeft erg veel zin om te starten: 
“Ik vind het heerlijk om met kleertjes be-
zig te zijn. En ik wil me graag inzetten 
voor onze gemeenschap. Toen ik hoorde 
van de KrijgdeKleertjes ruilpunten heb ik 
me meteen aangemeld als vrijwilliger. Nu 
sla ik drie vliegen in een klap: ik steun de 
kledingbank, ontmoet veel leuke mensen 
en help kinderkleertjes aan een tweede 
leven.” 

Beek en Donk – Buurtvereniging Aa-
Landschap bestond in het weekend 
van 27 en 28 september 40 jaar, ze 
hebben dit mooie jubileum in 2 dagen 
gevierd met jong en oud uit de buurt.

Begin 2014 hebben ze een gezellige 
dienstenveiling gehouden, door de 
vele gulle bieders en mooie diensten 
en producten hebben ze die avond 
het grootste deel  van hun feestbud-
get bijeen gekregen. Toen zijn ze gaan 
bedenken en plannen wat ze allemaal 
in september wilden doen, het moest 
voor jong en oud een gezellig feest 
worden, en dat werd het!

Zaterdagmiddag stond alles gereed, 
na een week flink bouwen met vrij-
willigers uit de buurt hebben ze de 
Leekbusweg en de loods bij Toon en 
Marion om weten te bouwen tot een 
gezellige feestlocatie, de weg was af-
gezet en daardoor konden de kinderen 
skelteren,  voetballen, in de zandbak 
spelen, op het springkussen en ze had-
den een Ballonnenclown, de kinderen 
konden zich laten schminken en ze 
mochten mee met de huifkar.

Het weer werkte fantastisch mee, want 
het buitenspelen voor de kinderen met 
ruim 20 graden was perfect en mede 
daardoor was de barbecue ook zeer 
geslaagd. Aansluitend een feestavond 

voor  150 burgers, ondernemers en 
buitenlui en de zaterdag was alweer 
voorbij. Op Zondag was iedereen om 
13.00 uur weer paraat voor koffie met 
gebak om vervolgens een leuke fiets/
fotozoektocht door de buurt te ma-
ken, daarna nog lekker na kletsen op 
een zonovergoten terras. Het bestuur 
van de buurtvereniging wil alle buurt-
bewoners bedanken voor dit gezellige 
weekend.

40 jaar, en wat is er in die jaren veel 
veranderd. In 1974 bestond buurtver-
eniging Aa-landschap vooral uit boe-
renland. Ze waren er inmiddels ruim-
schoots aan gewend dat de Vonderweg 

niet langer een zandpad was, nee het 
was een goede verbinding tussen Beek 
en Donk en Gemert. Maar  vanaf de 
Leekbusweg keek je dwars door de 
velden naar de Gemertse kerk. Dat is 
flink veranderd, de stallen werden gro-
ter en er kwam een industrieterrein, 
sinds de jaren ‘90 is er veel gebouwd 
op Everbest en Bemmer en nu nog 
wordt er flink uitgebreid in de buurt. 
Er kwam nog ‘de nieuwe weg’, die de 
ooit zo snelle Vonderweg doorkruist, 
maar de Aa zal blijven stromen, wat er 
ook gebouwd wordt of wat de buurt 
ook doorkruist, Buurtvereniging Aa-
landschap gaat op naar de 50 jaar!

Laarbeek - Iedere vierde  maandag van 
de maand organiseert ViERBINDEN 
een mantelzorgcafé. Hier kunnen 
mantelzorgers elkaar ontmoeten, met 
elkaar in gesprek gaan en even ont-
spannen. Het is erg belangrijk om 
goed voor uzelf te zorgen, en af en 
toe even met alle aandacht voor uzelf 
iets te ondernemen. Zo doet u weer 
nieuwe energie op! 

Het volgende mantelzorgcafé is op 
maandag 27 oktober van 10.00 
tot 11.30 uur en vindt plaats in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 29 in Beek en Donk. Tijdens 
dit mantelzorgcafé staat het thema 
Zelfhulpgroepen centraal. Een aan-
tal gastsprekers komen u het een en 
ander over dit onderwerp vertellen. 
Natuurlijk is er ook ruimte voor het 
stellen van vragen.

Deelname is gratis. U dient zich wel 
aan te melden. Dit kan tot maan-
dag 20 oktober. Voor aanmelden 
of voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Xandieme 
Megens, coördinator mantelzor-
gondersteuning ViERBINDEN, via 
xmegens@vierbinden.nl of 0492-
782901.

Lieshout - De werkgroep educatie van 
KBO-Lieshout houdt op dinsdag 14 
oktober een informatieve bijeenkomst 
over reizen met openbaar vervoer. 

Dhr. H. Bouma, o.a. betrokken bij rei-
zigersoverleg SRE en landelijk overleg 
OV-chipkaart komt vertellen over het 
reizen met trein, bus en metro, over 

treinabonnementen, hoe en wat met 
de OV-chipkaart , veranderingen bij het 
openbaar vervoer, enz. Dhr. C. Dekker 
van de Stichting Buurtbus Laarbeek geeft 
informatie over reizen met de buurtbus.

Deze middag vindt plaats op dinsdag 
14 oktober in het Dorpshuis in Lieshout, 
aanvang 14.00 uur. De toegang is gratis.

webdesignhuisstijl
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In gesprek met:  Jeanne Brugmans
Locatie:   Podotherapie Brugmans
  Hool 56 in Keldonk
Datum:   25 september 2014

Redacteur:  Dieuwke Kommerij

Vanuit Laarbeek is het zó gevonden: de podothe-
rapiepraktijk aan huis van Jeanne Brugmans in 
Keldonk.  Buiten in de tuin staat een wit beeld van 
een jongen en een meisje op een bankje. Beiden 
met de voetjes omhoog.  “Puur toeval”, vertelt 
Jeanne Brugmans (46) lachend. Binnen in haar 
praktijk is er geen sprake van toeval.  “Ik ben één 
en al voet”, vertelt ze. Al twintig jaar heeft Jeanne 
een goedlopende - jawel - podotherapiepraktijk in 
Sint-Oedenrode en, sinds drie jaar, ook in Keldonk.  

Podotherapeute is geen alledaags beroep. Hoe ben 
je ertoe gekomen om dit vak te leren?
“Na de HAVO startte ik met de HBO Verpleegkunde 
opleiding aan de Fontys in Eindhoven. Al vrij snel 
kwam ik erachter dat de verzorgende kant mij 
minder aansprak. Daarom besloot ik intern over te 
stappen naar de opleiding tot podotherapie. Ik was 
meteen verkocht na een open dag. Het eigen baas 
zijn paste me ook goed.  Inmiddels doe ik dit werk 
al ruim twintig jaar met veel plezier. ”

In je folder zie ik staan: ‘De voet bestaat uit 26 
afzonderlijke botten, 33 gewrichten, 107 banden 
en 19 spieren en pezen.’ Maar wat doet een podo-
therapeute nu eigenlijk met die voeten? 
“Podo betekent voet in het Latijn. Iedereen met 
voetproblemen en pijn aan enkels, knieën, heu-
pen of rug kan bij mij terecht. Je kunt denken aan 
klachten als voorvoetklachten,  vergroeide tenen, 
hakklachten, platvoeten, doorgezakte voeten, in-
gegroeide nagel ... Ik probeer de oorzaak van het 
probleem op te sporen en uiteraard te behandelen. 
Zelfs  nek-  en rugklachten kunnen vanuit de voet 
veroorzaakt worden.”

Als ik hier nu binnenkom met zere voeten, 
wat ga je dan doen? 
“Ik doe altijd een voetonderzoek en houd een 
vraaggesprek om de klacht helder te krijgen.  
Ook wordt een functieonderzoek gedaan om te 
kijken naar de bewegingsmogelijkheden. Verder 
maak ik een voetafdruk en een scan.  Vroeger 
kon je met voetproblemen naar de  pedicure en 
dat was het dan. In deze tijd is er veel meer aan-
dacht voor voetklachten. De nonchalante hou-
ding van vroeger is verdwenen. Huisartsen, fy-
siotherapeuten en pedicures weten mij inmiddels 
ook te vinden.”

In welke leeftijdscategorie komen de meeste 
voetproblemen eigenlijk voor? 
“Dat zijn de mensen tussen de 50 en 70 jaar. 
Maar ik heb bijvoorbeeld ook een kind behan-
deld van ruim twee met een afwijkende teen-
stand. En mijn oudste patiënt is zelfs al 93 jaar.”

Heb je een top 3 van de meest voorkomende 
therapieën? 
“Ja, die heb ik. Op  1 staan de therapeutische 
zooltjes, op 2 de ortheses,  en op 3 de nagel-
beugels. 

Licht toe, want nu loop je me ‘onder de voet’ 
met je vakkennis. 
“Om de druk onder de voet te verminderen of 
de stand van de voet te verbeteren, maak ik the-
rapeutische zooltjes. Ortheses zijn gemaakt van 
siliconen en zorgen ervoor dat tenen ontlast of 
gecorrigeerd worden. Nagelbeugels zijn ijzer-
draadjes waarmee de vorm van de nagel gecor-
rigeerd wordt. 

Wat is jouw grootste uitdaging in dit werk? 
“Ik vind het geweldig om uit te zoeken wat er pre-
cies aan de hand (lees: voet) is. Als mensen zeg-
gen dat ze blij zijn dat ik ze van hun voetklachten 
afgeholpen heb,  geeft mij dat veel  voldoening. 

Uiteraard is een goed contact met de patiënt daar-
bij onontbeerlijk. Dus  lekker ‘buurten’ gebeurt 
hier natuurlijk ook. Voor mij ligt er nog een uitda-
ging richting Laarbeek. Ik wil mensen graag laten 
weten dat ze met hun  voetproblemen ook hier in 
Keldonk terechtkunnen. Lekker dichtbij!”

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.

IN GESPREK MET...  PODOTHERAPEUTE JEANNE BRUGMANS 

Jeanne Brugmans voor het bankje, buiten in de tuin

Meer weten?  Je kunt Jeanne op de voet volgen. 
Haar praktijk staat aan  Hool 56 in Keldonk. Hier 
werkt ze op maandag en donderdag. Telefoon: 
0413-209325 of 06-83598124. Meer informatie: 
www.podotherapiebrugmans.nl. Mailen kan naar: 
info@podotherapiebrugmans.nl

Meneer Wim leest voor op Bs. De Heindert
Aarle-Rixtel - Voor de opening 
van de Kinderboekenweek 2014 
was er bij Basisschool de Heindert 
in Aarle-Rixtel een zeer bijzon-
dere gast. Wim Klaassen, oftewel 
Meneer Wim, de kersverse bestuur-
der van Eenbes Basisonderwijs, 
kwam de ochtend doorbrengen op 
de Heindert. Het bleef echter niet 
bij een simpel bezoek, Meneer 
Wim kwam ook vol enthousiasme 
voorlezen aan de kinderen.

De ochtend begon in de grote cen-
trale hal van het schoolgebouw, 
waar alle leerlingen op stoeltjes voor 
een podium zich zaten te verheugen 
op wat er komen ging. Het thema 
van de Kinderboekenweek 2014 is 
‘feest’ en de feeststemming zat er al 
snel in bij het spelen van het liedje 
‘Feest!’ Terwijl een aantal kleuters 
op het podium het bijbehorende 
dansje voor deden, kwamen de 
rest van de leerlingen ook in actie 
en dansten vrolijk mee. Vervolgens 
werd er een komisch stukje uitge-
voerd door twee van de leerkrach-
ten waarin de feestelijke kant van 
het lezen naar voren kwam. Eén van 
de leerkrachten had een tas vol boe-
ken bij zich en deze werden uitge-
deeld aan de verschillende groepen. 

Het leesvoer, waaronder boeken 
van Dolfje Weerwolfje en Mees 
Kees, werd enthousiast ontvangen 
door de leerlingen.

Toen het weer rustig werd in de hal, 
betrad Wim Klaassen het podium 
en stelde zich voor aan de kinderen. 
Hij sprak even over de aankomende 
Dierendag en een aantal leerlingen 
vertelde spontaan over hun eigen 
huisdieren. Eenmaal vergezeld door 
een paar kinderen op het podium, 
begon Meneer Wim voor te lezen 

uit het boek ‘Dag Vos, dag Haas’. 
Met een warme stem en een mimiek 
die de aandacht van de kinderen 
volledig vasthield, werd een tweetal 
verhalen uit het boek voorgelezen. 

Na deze mooie start van de dag 
en een prachtige opening van de 
Kinderboekenweek, konden de kin-
deren terug de leslokalen in. Met de 
leuke nieuwe boeken zal het de ko-
mende tijd echt feest zijn.

Meneer Wim leest voor aan de kinderen van De Heindert

Deze schapen zoeken 
in oktober de schaduw 
op bij een treurwilg bij 
het kasteeltje in Beek 
en Donk 

Foto gemaakt door 
Henk Berkers

Mooi Gespot
Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Jolijn HendrixJolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl

• acupunctuur
• therapeutische     
  massage
• lichttherapie

www.massagepraktijk-jose-van-den-eijnden.nl

Heieindseweg 8, Mariahout 
06 - 13831488   0499 - 421214

PME Legend nu 
verkrijgbaar bij Yours Fashion

PME bied een geweldige collectie ca-
sual en stoere herenmode aan. Vooral 
de mooie combinatie van materialen 
maakt PME Legend tot wat het is. De 
jeans en broeken zijn perfect afge-
werkt van casual tot aan een stoere 
look. Hierbij is ook geweldig gebruik 

gemaakt van de herkenbare badges 
die PME toepast.

PME Legend is nu verkrijgbaar bij Yours 
Fashion in Beek en Donk. De winkel is 
gelegen aan het Piet van Thielplein 11. 
Kijk ook op www.yoursfashion.nl. 

Advertorial
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Jeugdorkest door leden van drie harmonieën Oud ijzer voor harmonie De 

Goede Hoop

Perzisch Tapijt Sessies bij De Vrienden

Informatieavond over de zorg 

oMase bezoekt Asten en Leiden

‘Vrienden voor vrienden’ houdt een herfstwandeling       

Lieshout - In de grote zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout speel-
de zondag circa zestig, vaak 
jonge, muzikanten in opleiding. 
Afkomstig van drie harmonieën 
vormden zij één gezamenlijk or-
kest. 

De orkestleden spelen normaal bij 
het Gerwens Muziekkorps, Honore 
et Virtute uit Son en Breugel en 
Harmonie St. Caecilia Lieshout/
Mariahout. Het concert was de af-
sluiting van een muzikaal weekend 
vol repetities en activiteiten. 

Aarle-Rixtel – Harmonie De Goede 
Hoop zamelt oud ijzer in. Heeft u 
oude metalen (ijzer, koper, zink, mes-
sing, roestvrij staal) elektrakabels en 
oude elektromotoren waar u vanaf 
wilt, lever deze dan maandelijks in. 

Dit kan op het parkeerterrein van 
Grand Café Stout in de Dorpsstraat 
in Aarle-Rixtel. Op de volgende 

zaterdagen in 2014 zijn daar mensen 
van de harmonie aanwezig om de spul-
len in ontvangst te nemen: 18 oktober, 
15 november en 20 december. U kunt 
dan van 9.00 tot 11.00 uur terecht. 
Mocht u erg veel hebben, dan kunt u 
ook bellen met Willem Verhoeven, tel. 
06-38900299. Die regelt dan een aan-
hanger om het spul bij u op te halen.

Laarbeek – Café De Vrienden zoekt lo-
kale podiumbeesten voor het vullen 
van het Perzisch tapijt. Vanaf novem-
ber starten bij Dorpscafé De Vrienden 
de Perzisch Tapijt Sessies. De Perzisch 
Tapijt Sessies zijn kleinschalige muziek-
sessies in de kroeg om het lokale talent 
uit Laarbeek een podium te geven. 

Om de twee weken lekkere live-muziek 
van lokaal talent tussen 20.30 en 22.00 
uur op de zondag. Om het Perzisch ta-
pijt te vullen zijn ze hard op zoek naar 
lokaal talent dat graag zijn, haar of hun 
kunsten willen vertonen. Wat voor mu-
ziek je maakt, hoeveel ervaring je hebt, 

met wie je graag muziek wil maken, dat 
maakt helemaal niets uit. Het gaat om 
de beleving van het Perzisch Tapijt. De 
vergoeding bestaat uit €50,00 en de 
drankjes die je op dat moment graag 
wenst te drinken. 

Dus, ben of ken je iemand of een groep 
die zich graag op deze manier in de spot-
lights wil zetten, neem dan snel contact 
op via: info@dorpscafedevrienden.nl.

Beek en Donk - Op donderdagavond 
30 oktober houdt Dorpsraad Beek en 
Donk een informatieavond over de 
veranderingen in de zorg, die per 1 
januari 2015 voor iedereen gaan gel-
den. Deze avond vindt plaats in het 
Ontmoetingscentrum van Beek en 
Donk, start om 19.30 uur en zal tot 
ongeveer 22.00 uur duren.

Veel inwoners van Beek en Donk ma-
ken zich bezorgd welke veranderingen 
er op hun af gaan komen als de ge-
meente meer verantwoordelijk gaat 
worden voor de zorg. Zorg die nu nog 
landelijk geregeld is wordt namelijk 
voor een deel overgenomen door de 
gemeente.

De kranten staan vol over deze ver-
anderingen en soms wordt de mensen 
ook onterecht angst aangepraat. De 
Dorpsraad wil in deze toch wel moei-
lijke materie proberen  duidelijkheid te 
verschaffen, wat verandert er nou wel 
en wat verandert er niet.

De gemeente, de WMO raad en een 
aantal deskundigen zijn uitgenodigd 
om duidelijkheid te verschaffen over 
Ouderenzorg, Zorg voor onze Jeugd 
en zorg voor bijzondere groepen: zo 
als mensen met een beperking en 
mensen die bijvoorbeeld gebruik ma-
ken van verslavingszorg of geestelijke 
gezondheidszorg. Dorpsraad Beek en 
Donk nodigt u graag uit om deze 
avond bij te wonen!

Mariahout - oMase brengt op dinsdag 
14 oktober een bezoek aan het Klok en 
Peelmuseum in Asten. Het museum 
heeft twee unieke collecties, de groot-
ste verzameling luidklokken en bei-
aarden ter wereld met topstukken uit 
geheel Europa, Azië en in het bijzon-
der uit China en een overzicht van de 
natuur- en cultuurhistorie van de Peel.

Ook is er de mogelijkheid om een 
wandeling te maken in de museumtuin 
met kruidentuin, springcarillion, vleer-
muizenhal en vijver. Degenen die zich 

hiervoor aangemeld hebben vertrek-
ken om 12.00 uur vanaf de kerk.

Gezien de positieve reacties van de vo-
rige keren houdt oMase op donderdag 
16 oktober weer een museumbezoek 
en deze keer naar Leiden. Men bezoekt 
het Rijksmuseum voor Volkenkunde en 
maakt een korte wandeling door het 
historisch centrum met o.a. het ge-
boortehuis van Rembrandt. De dag 
wordt afgesloten met een gezamenlijk 
diner. Dames die zich hiervoor opgege-
ven hebben krijgen nog bericht.

Mariahout - Het is nog ver weg, 
maar het komt steeds dichterbij: Alpe 
d’HuZes 2015! Dit is een actie waar-
bij deelnemers geld bijeen brengen 
waarmee zij een bijdrage leveren aan 
de strijd voor de overwinning op kan-
ker. KWF bevordert en ondersteunt 
onderzoek naar kanker in alle moge-
lijke vormen. 

‘Vrienden voor vrienden’ is één team, 
hun doel is om 2 teamleden op 4 juni 
2015 mee te laten fietsen in Frankrijk 
met dit evenement. Er is in totaal een 
bedrag van €5.000,00 aan inschrijf-
geld nodig. Om dit geld bij elkaar te 
krijgen beginnen zij al vroeg met het 
organiseren van acties en het zoeken 
van sponsoren.

Op zondag 19 oktober houdt ‘vrien-
den voor vrienden’ een herfstwande-
ling. Het gaat hier om een wandeltocht 
van +/- 6 km voor groot en klein, Ook 
is er een avontuurlijke tocht van +/- 8 
km. De kosten voor deze wandeltocht 
bedragen €5,00 voor volwassenen en 
voor kinderen t/m 12 jaar €2,00. Je 
krijgt hiervoor een leuke wandelroute 
onderweg en op de pauzeplaats is er 
iets te drinken met wat lekkers.

De startplaats is bij de Fam. Eleveld, 
Ginderdoor 34 Mariahout (tussen 
Lieshout en Mariahout), je kunt star-
ten tussen 10.00 en 13.00 uur. Aan 
het eind van de tocht kun je bij de 
Fam. Eleveld gezellig nakletsen en er is 

tegen een kleine vergoeding een lek-
ker hapje en/of drankje te koop, ook 
dit komt weer ten gunste van Alpe 
d’HuZes. 

Willen jullie het team ‘vrienden 
voor vrienden’ ook steunen? Geef 

je dan op voor 17 oktober via 
alpedhuzes2015@outlook.com of via 
tel. 06-51625793. Wel even aanmel-
den a.u.b. Vol = Vol. Bij inschrijving 
gaan ze ervan uit dat je ook komt, dit 
i.v.m. de gemaakte kosten. Deelname 
is op eigen risico.    

Het orkest trad op in het Dorpshuis van Lieshout

Vlnr: Rianne v. Uden, Marion Eleveld, Alex Eleveld en Ton v. Uden

Het is grappig dat er kosten zijn gemaakt om een mooi, gezellig zit-
hoekje te maken van waaruit er zicht is op de bouwplaats van de 
nieuwe Bredeschool aan de Heindertweg in Aarle-Rixtel. Wel jammer 
dat de hoge zandbergen het zicht bijna volledig wegnemen. 

Ingestuurd door Wieneke Prinsen

Mooi Gespot

Wie herkent deze mensen?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie 
van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl . Wie weet is jouw antwoord 
hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwam één reactie binnen:

In de Mariastraat, naast de school. Dat was vroeger een 
bedrijf van Martien van Uden, transport. Hij is opgehouden 
met dat bedrijf. Wij hebben daarna daar gewoond. Volgens 
mij Mariastraat 37. Ik heb er 2 kinderen gekregen en we 
hebben er ca. 6 jaar gewoond. Toen moest het afgebroken 
worden, maar hebben ze het nog een paar jaar laten staan. 
Destijds hebben we het huisje van de gemeente kunnen 
huren.

Annie van Uden, Mariahout

Historische beelden

In de Mariastraat, naast de school. Dat was vroeger een 

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

APK-actie bij AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95
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Voor meer informatie kijk op www.deruitbrabant.nl

NU INVESTEREN IN DE TOEKOMST

De plannen voor de Ruit bestonden 
tot voor kort uit een zogenaamde 
‘T-structuur’. Deze T-structuur 
bestaat uit de aanleg van een 
nieuwe oost-westverbinding tussen 
Eindhoven en Helmond en het 
verbreden van de bestaande N279 
tussen Veghel en Asten. 

ELKE GEÏNVESTEERDE EURO LEVERT TOT 4 EURO OP

PROVINCIE KIEST VOOR VERKEERSRUIT 
In de afgelopen maanden zijn drie onderzoeken over de 
Ruit uitgevoerd: het project-mer dat  milieueffecten in 
detail onderzoekt, een Maatschappelijke-Kosten-
Batenanalyse (MKBA) en een onafhankelijk onderzoek 
van de regio gemeenten naar mogelijke alternatieven 
en/of aanvullingen op de Ruit. 

Op basis van al deze onderzoeken heeft het provincie-
bestuur een keuze gemaakt voor een voorlopig 
voorkeursalternatief. De provincie kiest ervoor om een 
‘Verkeersruit Eindhoven – Helmond-Asten’ van 2x2 
rijstroken aan te leggen waar 80 km/uur gereden mag 
worden. Deze Verkeersruit wordt aangevuld met 
maatregelen om de doorstroming van het verkeer lokaal 
in Veghel en op de A67 tussen Leenderheide en Asten te 
verbeteren. 

Er wordt al sinds 2000 onderzoek verricht naar een goede 
oplossing voor een nieuwe ontsluiting aan de oostkant 
van Eindhoven en Helmond. De Ruit om Eindhoven moet 
zorgen voor een betere bereikbaarheid van de regio 
Eindhoven – Helmond en moet het doorgaande verkeer 
weghalen uit de steden Eindhoven, Helmond en Veghel 
en dorpen als Nuenen, Beek en Donk en Aarle-Rixtel. 
De aanleg van een Ruit zorgt ervoor dat verkeer uit het 
groene gebied tussen Eindhoven en Helmond wegge-
trokken wordt. Tenslotte maakt de Ruit het hoofdwegennet 
rond Eindhoven minder kwetsbaar in geval van 
calamiteiten.

Naar aanleiding van insprekers en 
advies van specialisten zoals de 
Commissie m.e.r. zijn de plannen voor 
de Ruit nu in detail onderzocht in vier 
aparte delen. Dit maakt het beter 
mogelijk om een goede afweging 
tussen de aparte onderdelen te 
maken. 

• de Verkeersruit met een nieuwe 
weg tussen Eindhoven en Helmond 
en opwaardering van de bestaande 
N279 tussen Helmond en Asten

>> Lees verder op pagina 4

T-structuur N279 Veghel-Asten Oostwestverbinding Verkeersruit

Veghel

Helmond

Eindhoven

Veghel

Helmond

Eindhoven

Veghel

Helmond

Eindhoven

De vier onderdelen die zijn 
onderzocht zijn: 
• de gehele T-structuur
• de verbreding van de bestaande 

N279 tussen Veghel en Asten van 
één naar twee rijstroken

• de aanleg van een nieuwe 
oost-westverbinding tussen 
Eindhoven en Helmond

Veghel

Helmond

Eindhoven
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HET VOORLOPIG VOORKEURSALTERNATIEF IN BEELD 
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KNOOPPUNT EKKERSRIJT
Wat? Op het knooppunt Ekkersrijt komen de A50, de nieuwe Verkeersruit 
en J.F. Kennedylaan bij elkaar. Dat gebeurt op drie niveaus: onder de grond, 
op maaiveldhoogte en boven de grond. De huidige Kennedylaan wordt 
verlegd en er komt ook een nieuwe aansluiting op Ekkersrijt-Oost. 
Waarom? Dit knooppunt heeft zo min mogelijk gevolgen voor het  buurt -
schap Bokt en het Dommeldal. De ongelijkvloerse kruising met de 
Eindhovenseweg garandeert een veilige route voor fietsers en lokaal verkeer.

ROBUUSTHEIDSPAKKET VOOR DE A67
Wat? In overleg met het ministerie wordt een pakket van maatregelen op 
de A67 tussen Leenderheide en Asten gemaakt zodat de doorstroming 
op de A67 verbeterd wordt.  Dat kan bestaan uit een gedeeltelijke 
verbreding van de A67, aanleg van spitsstroken en/of ingrepen aan de 
bestaande op- en afritten.
Waarom? Er zijn vaak onveilige verkeerssituaties op dit deel van de A67. 
Daardoor ontstaan ongelukken en files waardoor veel verkeer gaat sluipen 
via dorpen en steden. Dit moet eerst worden opgelost. Vervolgens kan 
worden gekeken of er nog meer maatregelen nodig zijn om de groei van 
het verkeer op te vangen.

AANSLUITING LIESHOUT 
Wat? Nieuwe aansluiting op de Verkeersruit nabij Lieshout. De brug in 
Lieshout wordt verbreed om een goede aansluiting op de bestaande N615 
mogelijk te maken en dicht tegen het kanaal te kunnen blijven. 
Waarom? Met deze nieuwe aansluiting  worden de kernen van Gerwen, 
Lieshout en Beek en Donk aangesloten op de Verkeersruit. Hierdoor neemt 
het verkeer door dorpen Beek en Donk en Aarle Rixtel af met 30%. 

LOKAAL PAKKET VEGHEL/A50
Wat? De N279 van Gemert tot Veghel blijft zoals het nu is. In Veghel komt 
naast de huidige N279  een nieuwe omleiding van 2x1 banen nabij Zijtaart. 
Deze sluit aan op de A50. Waar dat het beste kan (bestaande of nieuwe 
aansluiting) wordt in overleg met de gemeente Veghel onderzocht.
Waarom? Zo wordt voorkomen dat de N279 een parallelle snelweg 
wordt naast de A2. Ook is gebleken dat dit deel van de investering, 
het minst rendabele deel is: het levert zelfs een verlies op. De 
verkeersproblemen in Veghel vragen wel om een aanpak.

DOMMELDAL 
Wat? Met een brug gaat de Verkeersruit over het hele Dommeldal heen. 
De verhoogde weg is ongeveer 900 meter lang en de maximale hoogte 
is 4 meter bij de Dommel. Onderzoek wijst uit dat er geen geluids-
schermen op de brug nodig zijn. 
Waarom? Er is gekozen voor een weg op palen in plaats van een boor-
tunnel van 17 meter diep met twee tunnelmonden van 350 meter lengte. 
De meerkosten van een boortunnel (circa 230 miljoen euro) wegen niet op 
tegen de voordelen voor de natuur. 

AQUADUCT LAARBEEK 
Wat? Bij Laarbeek gaat de Verkeersruit onder de Zuid-Willemsvaart 
door met een aquaduct. 
Waarom? Een brug over de Zuid-Willemsvaart vraagt een grote en 
hoge overspanning zodat binnenvaartschepen er onderdoor kunnen. 
De impact van zo’n brug op de omgeving is zo groot dat gekozen is 
voor een aquaduct.

KNOOP LAARBEEK 
Wat? Bij het knooppunt Laarbeek komen de verbrede N279 en de nieuwe 
oost-westverbinding samen. Er is gekozen voor een slank knooppunt dat 
weinig ruimte vraagt zonder verkeerslichten. 
Waarom? Dit knooppunt zorgt voor een optimale doorstroming van het 
verkeer en minimaal ruimtebeslag. Door deze keuze blijven de sportvelden 
en de Kloostertuin onaangeroerd.  

OMLEIDING DIERDONK  
Wat? Bij de wijk Dierdonk in Helmond is gekozen voor een ruime 
omleiding om de wijk heen met twee aansluitingen op de Verkeersruit. 
De Wolfsputterbaan wordt niet verbreed en dient enkel voor de ont sluiting 
van de stad. De verbinding van Dierdonk met de achterliggende bossen 
blijft intact.
Waarom? De lange omleiding spaart de woonkern Dierdonk en de weg 
komt ver van de woningen te liggen. De twee aansluitingen op de 
Verkeersruit zorgen ervoor dat er veel verkeer uit Helmond eenvoudig 
naar de nieuwe Verkeersruit kan rijden en drukte in de stad vermindert.N270
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HET VOORLOPIG VOORKEURSALTERNATIEF IN BEELD 
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verbreding van de A67, aanleg van spitsstroken en/of ingrepen aan de 
bestaande op- en afritten.
Waarom? Er zijn vaak onveilige verkeerssituaties op dit deel van de A67. 
Daardoor ontstaan ongelukken en files waardoor veel verkeer gaat sluipen 
via dorpen en steden. Dit moet eerst worden opgelost. Vervolgens kan 
worden gekeken of er nog meer maatregelen nodig zijn om de groei van 
het verkeer op te vangen.
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Wat? Nieuwe aansluiting op de Verkeersruit nabij Lieshout. De brug in 
Lieshout wordt verbreed om een goede aansluiting op de bestaande N615 
mogelijk te maken en dicht tegen het kanaal te kunnen blijven. 
Waarom? Met deze nieuwe aansluiting  worden de kernen van Gerwen, 
Lieshout en Beek en Donk aangesloten op de Verkeersruit. Hierdoor neemt 
het verkeer door dorpen Beek en Donk en Aarle Rixtel af met 30%. 
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naast de huidige N279  een nieuwe omleiding van 2x1 banen nabij Zijtaart. 
Deze sluit aan op de A50. Waar dat het beste kan (bestaande of nieuwe 
aansluiting) wordt in overleg met de gemeente Veghel onderzocht.
Waarom? Zo wordt voorkomen dat de N279 een parallelle snelweg 
wordt naast de A2. Ook is gebleken dat dit deel van de investering, 
het minst rendabele deel is: het levert zelfs een verlies op. De 
verkeersproblemen in Veghel vragen wel om een aanpak.

DOMMELDAL 
Wat? Met een brug gaat de Verkeersruit over het hele Dommeldal heen. 
De verhoogde weg is ongeveer 900 meter lang en de maximale hoogte 
is 4 meter bij de Dommel. Onderzoek wijst uit dat er geen geluids-
schermen op de brug nodig zijn. 
Waarom? Er is gekozen voor een weg op palen in plaats van een boor-
tunnel van 17 meter diep met twee tunnelmonden van 350 meter lengte. 
De meerkosten van een boortunnel (circa 230 miljoen euro) wegen niet op 
tegen de voordelen voor de natuur. 

AQUADUCT LAARBEEK 
Wat? Bij Laarbeek gaat de Verkeersruit onder de Zuid-Willemsvaart 
door met een aquaduct. 
Waarom? Een brug over de Zuid-Willemsvaart vraagt een grote en 
hoge overspanning zodat binnenvaartschepen er onderdoor kunnen. 
De impact van zo’n brug op de omgeving is zo groot dat gekozen is 
voor een aquaduct.

KNOOP LAARBEEK 
Wat? Bij het knooppunt Laarbeek komen de verbrede N279 en de nieuwe 
oost-westverbinding samen. Er is gekozen voor een slank knooppunt dat 
weinig ruimte vraagt zonder verkeerslichten. 
Waarom? Dit knooppunt zorgt voor een optimale doorstroming van het 
verkeer en minimaal ruimtebeslag. Door deze keuze blijven de sportvelden 
en de Kloostertuin onaangeroerd.  

OMLEIDING DIERDONK  
Wat? Bij de wijk Dierdonk in Helmond is gekozen voor een ruime 
omleiding om de wijk heen met twee aansluitingen op de Verkeersruit. 
De Wolfsputterbaan wordt niet verbreed en dient enkel voor de ont sluiting 
van de stad. De verbinding van Dierdonk met de achterliggende bossen 
blijft intact.
Waarom? De lange omleiding spaart de woonkern Dierdonk en de weg 
komt ver van de woningen te liggen. De twee aansluitingen op de 
Verkeersruit zorgen ervoor dat er veel verkeer uit Helmond eenvoudig 
naar de nieuwe Verkeersruit kan rijden en drukte in de stad vermindert.N270
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Op de website www.deruitbrabant.nl vindt u het 
meest recente nieuws.  

Schrijf u in op de nieuwsbrief van de Ruit via
 www.deruitbrabant.nl en ontvang het laatste nieuws.

 Projectsecretariaat 
De Ruit
T  073 68 08 114
E  deruit@brabant.nl

OP DE HOOGTE BLIJVEN CONTACT

Het is niet te voorkomen dat de nieuwe weg natuur-
gebieden raakt. Daarom wordt er ongeveer 180 
hectare nieuwe natuur terug gebracht. Een kwart 
daarvan moet worden gecompenseerd omdat 
door de nieuwe weg bestaand en nog aan te 
leggen natuurgebied wordt aangetast. De andere 
driekwart van de 180 hectare geldt ter compensatie 

180 HECTARE NIEUWE NATUUR
WAT GEBEURT ER 
DE KOMENDE MAANDEN?
Informatiesessies op 13, 14 en 16 oktober
Nu alle onderzoeken zijn afgerond en het 
voorlopig voorkeursalternatief bekend is, 
houdt de provincie op 13, 14 en 16 oktober 
drie infobijeenkomsten van 19 uur tot 
22 uur voor alle geïnteresseerden. Tijdens 
deze bijeenkomsten wordt het voorlopig 
voorkeursalternatief in detail toegelicht en 
kunt u vragen stellen: 

• 13 oktober Dorpshuis in Zijtaart 
• 14 oktober Multifunctionele accommo-

datie (MFA) De Koppel in Nederwetten 
• 16 oktober De Traverse in Helmond

Er zijn doorlopend presentaties over de 
resultaten van de onderzoeken. U kunt 
tevens altijd binnenlopen op de informatie-
markt waar provinciale medewerkers u 
graag te woord staan. U bent van harte 
welkom!

Informatie en advies in oktober
In oktober bespreken de gemeenten en 
waterschappen de onderzoeken en het 
voorlopig voorkeursalternatief. 
Maatschappelijke organisaties, zoals de 
Brabantse Milieufederatie, ANWB en 
Brabants Zeeuwse Werkgevers buigen zich 
ook over de plannen en geven een advies 
aan het provinciebestuur. 

Beslissingen in november en december
De provincie verwacht begin november het 
definitieve advies van de gemeenten en  
waterschappen, nadat die laatste de maat-
schappelijke organisaties gehoord hebben.
Gedeputeerde Staten nemen vervolgens 
een beslissing over het definitieve voor-
keursalternatief voor de Ruit. In november 
wordt minister Schultz ingelicht over alle 
onderzoeksresultaten en afgegeven 
adviezen. In november zal de Tweede 
Kamer zich buigen over de definitieve 
bijdrage van het Rijk van 268 miljoen euro 
aan de Ruit.

van geluidsoverlast op natuurgebieden. De nieuwe 
natuur wordt gemaakt in het nationale netwerk van 
natuur: de ecologische hoofdstructuur en zoveel 
mogelijk in de directe omgeving van het project. 
De grootste kansen liggen in het Dommeldal. 
Grote delen van het Dommeldal zijn nu nog 
landbouwgrond, die natuur kunnen worden.

Op verzoek van de Tweede Kamer is voor deze vier 
aparte delen een Maatschappelijke-Kosten-
Batenanalyse (MKBA) gemaakt. Hiermee wordt 
berekend hoeveel een project aan baten oplevert 
afgezet tegen de investeringen die het project kost. 
Deze analyse is gemaakt voor zowel een hoog 
scenario waarin de economie in de regio groeit tot 
2030 en een laag scenario waarin de economie 
krimpt. Uit dit onderzoek blijkt dat vooral de 
‘T-structuur’ en de ‘Verkeersruit’ een goede maat-
schappelijke investering zijn. Zelfs in het scenario 
waarin het aantal arbeidsplaatsen in de komende 
15 jaar met 10% zou krimpen, levert elke geïnves-
teerde euro voor de Verkeersruit ook een euro op. 

In het scenario waarbij de economie de komende 
jaren tot 2030 groeit, levert één  geïnvesteerde 
euro in de Verkeersruit zelfs 4 euro op. Ook de 

T-structuur brengt in het hoog scenario 3 euro op 
voor elke geïnvesteerde euro. Uit de MKBA blijkt 
ook dat bij de Verkeersruit 60% tot 80% van deze 
opbrengsten direct terugvloeit naar de regio. 
Vooral sectoren als logistiek en handel ervaren de 
positieve effecten van de Ruit. 

In bovenstaande tabel worden voor elke 
 geïnvesteerde euro de gegenereerde inkomsten 
weergegeven. Bijvoorbeeld: bij het T-alternatief 
brengt elke geïnvesteerde euro 3,2 euro op. 

KOSTEN EN OPBRENGSTEN VAN DE 4 ALTERNATIEVEN
>> Vervolg van pagina 1

UITKOMSTEN MKBA
T-structuur N279

Veghel-Asten
Oost-west-
verbinding

Verkeersruit

Groeiscenario tot 2030
• 10% meer bewoners
• 17% meer arbeidsplaatsen

3,2 2,9 4,5 4,0

Krimpscenario tot 2030
• 2% minder inwoners
• 10% minder arbeidsplaatsen

0,7 0,5 1,2 1,0
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Schoon schip maken, door het stof 
bijten, met de billen bloot gaan, 
ook de meester of juf ontkomt 
er niet aan en moet vroeg of laat 
erkennen dat ook hij of zij een 
fout beging. ‘Sorry jongens, totaal 
verkeerd berekend.’ ‘Stom van 
me, de hoofdstad van Canada is 
inderdaad niet Toronto.’ ‘Flater, 
een lijdend voorwerp begint niet 
met een voorzetsel.’ Een top 50 aan 
magistrale missers of belachelijke 
blunders is met een vingerknip 
samen te stellen. Schaamte op het 
moment suprême, een kolderiek 
verhaal later in de teamkamer.
Wat kan ik door de stofachtige 
tapijtgrond zakken, zodra het 
kloeke besef mijn hersenpan 
binnendringt. ‘God nee, nonsens, 
waanzin, fl auwekul. Wat ik nu zeg 
is totaal onwaar!’ Schoorvoetend 
en met een groeiend schaamrood 
op de ongeschoren kaken geef ik 
de plots priemende vinger in de 
klas de beurt. ‘Vertel het maar, 
Lise. Volgens mij weet ik al wat 
je wilt gaan zeggen.’ Gespannen 
wacht ik het duivelse oordeel af, 
mijn vonnis wordt geveld. ‘Nou 
meester, wat je nu zegt klopt 
hélemáááál niet. Dat moet namelijk 
…. zijn.’ En daar ga ik dan. Ter 
overstaan van een 25-tal paar ogen 
wordt mijn geloofwaardigheid 
dusdanig op de proef gesteld 
dat ik er klotsoksels van krijg. 
Allemaal verwachtingsvolle 
blikken volledig op mij gericht, 

terwijl diezelfde blikken soms 
demonstratief weigeren tijdens 
instructiemomenten en bewust 
afl eiding zoeken in de dichte 
nabijheid. Nu dus net even niet, 
heldere pupillen dringen mijn 
bovenkamer door: ‘Wat gaat 
hij doen? Zijn gelijk halen of 
toegeven.’
‘Klopt, je hebt gelijk. Sorry. Zo zie 
je maar, ook de meester maakt 
fouten. Elke dag, mijn hele leven 
lang. Dank voor je oplettendheid, 
Lise.’ Triomfantelijk knikt ze. 
‘Tuurlijk, altijd. Dit is overigens de 
7e keer al, meester!’ Fijn, leerlingen 
die wel heel alert zijn.  

Mees Joost

Sorry!

Mees Joost

COLUMN

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

Kinderopvang
     HET LIEVEHEERSBEESTJE

www.kinderopvanghetlieveheersbeestje.nl
Beukenlaan 51, Beek en Donk   0492-770474  

‘Kinderopvang in 
huiselijke sfeer’

Doe mee met de Halloweentocht
Laarbeek - De jaarlijkse Halloween-
tocht voor de Laarbeekse tieners vindt 
plaats op zaterdag 1 november. Deze 
Halloweentocht is een initiatief van 
de gezamenlijke Tienerwerken van 
Laarbeek en dit jaar is het de beurt aan 
Tienerwerk Yammas Mariahout deze 
tocht te organiseren. Het thema is: 
‘The Halloween Wild West Express’. 

De tienerwerken dagen alle tie-
ners van Laarbeek uit om aan deze 
Halloweentocht in Wildweststijl deel 
te nemen! De tocht vindt plaats op za-
terdag 1 november en start om 19.00 
uur vanuit het Buurthuis in Mariahout, 
de avond eindigt rond 22.30 uur. Stel 
je eigen groep van 4 tot 8 perso-
nen samen en schrijf in! Inschrijven 

kan tot en met vrijdag 17 oktober 
bij het Tienerwerk in je eigen dorp 
(Cendra, De Boemerang, &RG Teens 
of Yammas). Bij inschrijving graag 
tevens de naam én mobiel nummer 
van de begeleider(s) doorgeven, per 
4 personen dient zich één begeleider 
in te schrijven. Deelname is gratis! Be 
There…

Juf Sanneke is getrouwd

Lieshout - Juf  Sanneke van groep 
1-2b van basisschool de Sprankel is 
getrouwd met Guido. Afgelopen vrij-
dag verrasten de kleuters hun juf bij 
het prachtige kasteeltje Hattem in 
Roermond. 

De kleuters stonden al klaar met hun 
mooi versierde bogen waar juf Sanneke 
en Guido onderdoor liepen. Alle kleu-
ters feliciteerden de juf en zorgden 
daarna voor een spetterend optreden 
met het lied ‘Ik wil met je trouwen’ van 
K3. Juf Sanneke danste op het einde 
enthousiast met de kinderen mee. Na 
het optreden had de juf een verrassing 
voor de kinderen: er was ranja, cake en 
een zakje chips. Terwijl de kinderen dit 
lekkers opsnoepten keken ze naar een 

voorstelling van een poppentheater 
Het was een prachtige en zonnige dag 
om nooit meer te vergeten voor zowel 
juf Sanneke, Guido en de kinderen!

Groep 1-2b van De Sprankel was bij de trouwerij van Juf Sanneke

Interactieve avond over loverboys Bij &RG PLUS afgelast 

Halloween Disco bij &RG-teens 

Prijsuitreiking loterij ‘De Boemerang’ voor Jayden

Lieshout - De vrijwilligers van 
het &RG-PLUS hadden het voor-
nemen om  op vrijdag 10 okto-
ber samen met de Werkgroep 
Gezondheidsvoorlichting van het 
Wit/Gele Kruis Lieshout/Mariahout 
een interessante en interactieve 
voorlichtingsavond over Loverboys, 
speciaal voor tieners van het voort-
gezet onderwijs, te houden. 

Er zijn te weinig aanmeldingen bin-
nengekomen en deze informatie avond 
over loverboys gaat daarom niet door.

Cyberpesten
Voor alle duidelijkheid. De interactieve 
avond over cyberpesten voor groep 7 
en 8 van de basisschool gaat wel door 
en de belangstelling hiervoor is groot. 
Dit keer zijn ook ouders van harte wel-
kom. Er wordt ook aandacht besteedt 

aan de actuele problematiek met be-
trekking tot de sexfilmpjes die nu onder 
de jeugd via Facebook etc. verspreiden. 

Deze avond vindt op 10 oktober plaats 
in het Dorpshuis. Deelname is gratis, 
consumpties en versnaperingen zijn 
voor eigen rekening. Aanvang 19.30 
uur. Om 22.00 uur is deze bijzondere 
leerzame avond weer voorbij. 

Lieshout - Griezelen, spel, muziek en 
dansen staan er op het programma 
van entertainer Tim Frenken, beter 
bekend als Party Jockey Tim. De 
tweede teens disco van dit seizoen is 
op 26 oktober. Halloween, een leuk 
onderwerp/thema, iets  waar we de 
fantasieën op los kunnen laten. 

De vrijwilligers versieren de zaal 
mooi. Weet je niet hoe je verkleed 
kunt komen? Kijk maar eens op 
Google afbeeldingen, daar doe je ge-
noeg inspiratie op. Want ook jij komt 
toch als griezel verkleed?

De deels voor dit thema geselecteer-
de muziek laat je griezelige bewe-
gingen maken. Spontane swingende 
bewegingen komen bij je los, verbaas 
je, kijk om je heen, iedereen doet mee 
want dansen is leuk ! Naast de be-
kende dansjes wordt er tevens voor 
de nodige entertainment gezorgd, 
spel en de verkiezing van de ‘&RG-
teen van de maand’ waarbij je voor 
altijd op de website een prominente 
plaats hebt veroverd ontbreken niet. 
Kortom, een fantastische avond die je 
niet mag missen. 

De vrijwilligers van &RG-teens orga-
niseren deze discoavond in de Club 
Energie ruimte van het Dorpshuis 

te Lieshout. De toegang tot &RG-
teens discoavond is voor tieners met 
een pasje gratis en iedere gezellige 
jeugdige tiener (groep 7) tot en met 
15 jaar is tegen betaling van €1,50  
van harte welkom. De Discozaal is 
open vanaf 20.00 uur. Ben er op tijd 
bij om het allemaal mee te kunnen 
maken want om 22.30 uur is deze 

Halloweenavond weer voorbij.  Jij 
komt toch ook, of durf je niet?
 
Op zaterdag 1 november is er 
een Laarbeekse Griezeltocht in 
Mariahout. Kijk ook voor meer in-
formatie op www.energyteens.nl of 
www.tienerwerklaarbeek.nl.

Beek en Donk - Jayden is een jon-
gen van 6 jaar uit Beek en Donk 
en heeft een zeldzame, zeer agres-
sieve vorm van kinderkanker in 
stadium 4 (neuroblastoom tumor). 
Om zijn kansen te vergroten is een 
behandeling in Amerika nodig en 
daar is veel geld voor nodig. Met 
alle Boemerang tieners en vrijwil-
ligers houdt het tienerwerk samen 
een loterij voor Jayden! Jong en 
oud is welkom want lootjes ( €1,00 
per stuk) zijn vrijdagavond nog te 
koop bij de ingang. Veel particu-
lieren en bedrijven hebben gewel-
dige prijzen gesponsord. Mis deze 
avond niet!

Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking van de loterij is 
vrijdag 10 oktober van 19.30-22.00 
uur bij ‘De Boemerang’ (ingang 
achter het ontmoetingscentrum, 
otterweg in Beek en Donk)

Disco
Afgelopen vrijdag gingen de tie-
ners los bij de ‘Animal Party’ disco. 
De dag vóór dierendag! Er werden 
weer leuke prijsjes weggegeven tij-
dens de tombola, ook was er een 
wedstrijd ‘wie ziet er het leukste uit’ 
en ‘wie kan het beste dansen’. Wat 
zagen de kinderen er leuk uit en 
wat was het een feest met de cups 
song en vele dierenplaten.

Huiswerkbegeleiding
Elke dinsdagmiddag kunnen mid-
delbare scholieren (t/m 15 jaar) 
van 14.30 tot 16.30 uur bij tiener-
werk ‘De Boemerang’ terecht. Op 
de woensdagmiddag zijn de basis-
schoolleerlingen vanaf 10 jaar van 
14.30 tot 16.30 uur op deze plek 
welkom. Er staat o.a. een biljart, 
flipperkast, Playstation, een Wii en 
je kunt er gebruik maken van huis-
werkbegeleiding, de bibliotheek, 
computer en de printer. De ingang 

van de tienerruimte is aan de ach-
terkaant van het ontmoetingscen-
trum aan de Otterweg in Beek en 
Donk.

Activiteit
De eerstvolgende activiteit is de 
disco op vrijdagavond 14 novem-
ber van 19.30 tot 22.00 uur en is 
voor alle kinderen uit Beek en Donk 
van 10 t/m 15 jaar. Maar op za-
terdag 1 november is nog eerst de 
Laarbeekse spooktocht, georgani-
seerd door Tienerwerk Laarbeek en 
deze wil je ook zeker niet missen. 

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

Halloween Disco bij &RG-teens op 26 oktober
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het kan zo maar gezellig worden

Voorverkoop reeds begonnen!

Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

Zaterdag 18 oktober 

Zaterdag 25 oktober

Zondag 26 oktober

Zaterdag 1 november

Oktoberfest met DJ Djimm

‘Naar de kloten’ bal
in foute kledij

Darttoernooi 
Open 12.00 uur, aanvang 13.00 uur

Dartwedstrijd tussen buurtverenigingen 
Oranjebuurt en Moerasvogels
Aanvang: 20.00 uur

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T.: 06 46 59 85 95 06 46 59 85 95
E.: info@kookcentrumbrabant.nl    info@kookcentrumbrabant.nl   I.: www.kookcentrumbrabant.nl www.kookcentrumbrabant.nl

Brabants gezelligste en meestBrabants gezelligste en meestBrabants gezelligste en meest
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Kookworkshops

complete kookcentrum!complete kookcentrum!

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

31 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

Mooi UIT in Laarbeek
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Kunst en Curiosa evenement 
Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel

Repair Café Laarbeek

Aarle-Rixtel – Samen met de 
Kunsthandel Art Dumay uit Nuenen 
wordt op woensdag 15 oktober een 
Kunst en Curiosa evenement ge-
houden door de KBO. De experts 
van deze kunsthandel zijn dan 
aanwezig in het Multifunctioneel 
Centrum De Dreef in Aarle-Rixtel 
van 13.00 tot 17.00 uur om kunst 
en curiosa te taxeren.

De voorwerpen die beoordeeld 
kunnen worden zijn onder andere: 
schilderijen, tekeningen en etsen, 
zilver, sieraden en andere klassieke 
voorwerpen. De taxateurs geven 
aan welke waarde het voorwerp 
heeft en welke historie erover 

bekend is. Deelnemers mogen 
maximaal 3 voorwerpen ter taxatie 
aanbieden. 

De prijs bedraagt €5,00 per per-
soon, hier zit een kopje koffie bij 
inbegrepen. De mensen die ko-
men kijken hebben gratis entree. 
Zowel de leden als de niet-leden 
van de KBO zijn van harte welkom 
in De Dreef aan de Bosscheweg in 
Aarle-Rixtel. Zet deze middag in 
uw agenda en zorg dat u erbij kunt 
zijn. Uit de door Art & Dumay reeds 
georganiseerde Kunst en Curiosa 
evenementen blijkt dat er prachtige 
vondsten gedaan worden.

Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout 
houdt op woensdag 15 oktober we-
derom het maandelijks Repair Café. 
In het Dorpshuis aan de Grotenhof 
2 draait het dan allemaal om repare-
ren en ontmoeten. Tussen 13.30 en 
16.00 uur staan diverse vaklieden 
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 gooit men ontzettend 
veel weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. 
Met het Repair Café wil de Dorpsraad 
daar verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten 
in de buurt. Maar bovenal willen we 
met het Repair Café laten zien dat 
repareren leuk is, en vaak heel mak-
kelijk. 

Geesten in de Gieterij: Halloweenconcert De Goede Hoop 
Aarle-Rixtel – In het kader van 
haar 140-jarig bestaan verzorgt 
Harmonie De Goede Hoop een sfeer-
vol, spannend en niet te missen 
Halloweenconcert op vrijdag 31 okto-
ber en zaterdag 1 november. De titel 
van dit concert: Geesten in de Gieterij.

Het wordt gehouden in één van de 
mooiste monumenten van Aarle-
Rixtel, namelijk de Koninklijke 
Klokkengieterij van Petit en Fritsen. 
Het is het op twee na oudste fami-
liebedrijf van Nederland. Begin 2014 
is de klokkengieterij overgenomen 
door Koninklijke Klokkengieterij 
Eijsbouts te Asten. Dit is voor har-
monie De Goede Hoop een reden te 
meer om als vereniging uit 1874 een 
eerbetoon te brengen aan de klok-
kengieterij uit 1660. In een fantasti-
sche sfeer sluiten ze hun jubileumjaar 
af met muziek, met medewerking 
van acteurs en van Frank Steijns, 
beiaardier van o.a. Maastricht en 
violist in het orkest van Andre Rieu.

Met Geesten in de Gieterij schrijven 
harmonie De Goede Hoop en de 

klokkengieterij geschiedenis. Nog 
nooit heeft er op deze locatie een 
concert plaatsgevonden. Voor ie-
dereen die dit wil meemaken gaan 
de deuren van de klokkengieterij op 
31 oktober en 1 november nog een-
maal wagenwijd open om daarna 
voorgoed te sluiten. Zaal open om 

19.30 uur, aanvang concert 20.15 
uur.

Kaarten à €12.50 (dit is inclusief 
een consumptie) zijn verkrijgbaar bij 
Snoeperij Jantje in de Kerkstraat en 
de Boerenbond in de Dorpsstraat in 
Aarle-Rixtel. 

Specialist in Mercedes,
BMW, Volkswagen en Audi

Vonderweg 15A, Beek en Donk    0492 - 46 54 26
www.marivandenheuvel.nl

APK keuringen €30,- 
incl. roetmeting en viergasmeting

Uitlijnen van personen- en bedrijfswagens

De juiste band voor iedere klant (op aanvraag)

Huismerkbanden: Lassa (Bridgestone)

Klaar terwijl u wacht.

JOTA JOTI 2014: ‘After Daylight’

Slagwerkgroep organiseert slagwerkfestival

Aarle-Rixtel - Binnenkort is het zo 
ver, het spectaculaire weekend van 
scouting Aarle-Rixtel, waar je zeker 
bij moet zijn: ‘JOTA JOTI’. In het 
derde weekend van oktober kruipen 
meer dan 500.000 scouts over de 
hele wereld achter oude en moderne 
communicatieapparatuur. 

Dit jaarlijks terugkerend avon-
tuur heet JOTA JOTI wat staat voor 
‘Jamboree On The Air & Jamboree 
On The Internet’. Tijdens dit weekend 
proberen scouts over de hele wereld 
met elkaar in contact te komen via de 
ether of via internet. Ook Scouting 
Aarle-Rixtel gaat, samen met andere 
groepen in de regio, contact probe-
ren te zoeken met andere deelnemers 
in binnen- en buitenland. Scouting 
Aarle-Rixtel heeft een speciaal pro-
gramma opgezet waar kinderen, en 
ook volwassenen, kennis kunnen ma-
ken met de verschillende interactieve 
en vaak nog onbekende communica-
tiemiddelen.
 
Dit jaar wordt dat gedaan binnen het 
thema ‘After Daylight’; in dit thema 

zal er veel aandacht zijn voor zicht-
baar en onzichtbaar licht. Scouting 
Aarle-Rixtel probeert ieder jaar te kij-
ken naar nieuwe ontwikkelingen in de 
techniek om hier een leuke activiteit 
van te maken te maken. Zo was er 
vorig jaar tijdens de JOTA JOTI onder 
andere een interactieve zandbak, een 
virtual reality bril en een geprojecteer-
de DJ tafel. Ook dit jaar zijn er diverse 
nieuwe dingen in petto, zowel techni-
sche hoogstandjes als echte scouting-
activiteiten.

Scouting Aarle-Rixtel nodigt dan ook 
iedereen van jong tot oud uit op zater-
dag 18 oktober tussen 11.00 en 15.00 
uur. Je kunt op elk moment binnen 
komen lopen en actief mee doen met 
de diverse leuke activiteiten, natuurlijk 
staat de koffie, thee en ranja 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.

Aarle-Rixtel - Nog even en dan is het 
zover. Zoals inmiddels ook al in de 
media bekend is geworden bestaat 
Harmonie De Goede Hoop dit jaar 140 
jaar. Naar aanleiding van deze verdien-
stelijke mijlpaal heeft de slagwerk-
groep ook groen licht gekregen om een 
concert/festival te organiseren.

Maandenlang is de slagwerkgroep o.l.v. 
Anthony Vogels bezig geweest om de 
werken in te studeren. Zij brengen vele 
werken uit hun repertoire ten gehore. 
Het wordt een afwisselend en gevari-
eerd optreden waar ritmische stukken 
afgewisseld worden met vele melodi-
sche werken. Nummers van Anouk, 
Metallica, Guns ’n Roses, Coldplay en 
Frank Boeijen passeren zeker de revue. 
Bij vele werken worden zij ondersteund 
door gitaar, basgitaar en zelfs met zang.

Ook wordt er in het kader van dit ju-
bileum een act vertolkt door diversen 
bekenden uit het verleden van de ver-
eniging. De avond wordt afgesloten 
met een gezellige afterparty. Lijkt het 
u geweldig om eens anders dan an-
ders een avond vol bekende en afwis-
selende nummers te horen die vertolkt 
worden door de slagwerkgroep dan 
hopen zij u zeker te mogen begroe-
ten op zaterdag 11 oktober tijdens dit 
uniek concert. Het concert begint om 
19.30 uur en vind plaats in De Dreef. 

Het festival wordt mede opgeluisterd 
door Slagwerkgroep St. Jan Wanroij, 

dat eveneens onze leiding staat van 
Anthony Vogels.

een foto van de Jota toren van dit jaar in aanbouw

Kienavond in Dorpshuis Lieshout
Lieshout - De Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout houdt 
op vrijdag 10 oktober een kienavond 
in het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. 

Er is een jackpot bij het kienen! De 
avond begint om 20.00 uur en de zaal 
is vanaf 19.00 uur geopend. Iedereen 
is welkom.

Beter omgaan met onverwachte situaties

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.flowlaarbeek.nl    06-44051822

Ik weet wat ik moet doen 
bij spannende momenten

De slagwerkgroep van Harmonie De Goede Hoop
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MooiBoerdonk
Koningsschieten in Boerdonk

Full Pull voor Boerdonk B1

Lenny Kuhr in Den Hazenpot
Boerdonk - Traditiegetrouw werd op 
zondag 28 september het konings-
schieten in Boerdonk gehouden. 
Door Stichting Algemeen Boerdonks 
belang en het jongerenkoor ́ Imagine´ 
werd een gezellig terras gecreëerd 
op het evenemententerrein ´t Weike.

De ochtend startte met de tradi-
tionele vendelgroet van het Onze 
Lieve Vrouwe Catharine Gilde. 
Hierna konden mensen zich inschrij-
ven voor deelname. Ruim 60 deel-
nemers waagden een poging  om 
de Kermiskoningin van 2013, Ellen 
van der Aa, te verslaan. Dit alles 
vond plaats onder het genot van 
een lekkere kop koffie, overheer-
lijke pannenkoeken en muziek van 
‘Tismarwadegewendbent’.  Ook het 
prachtige weer, met een heerlijke 
temperatuur en volop zonneschijn, 
zorgde voor een gezellige sfeer. Na 
een spannende strijd tussen de deel-
nemers ging de eer uit naar Jan van 
der Heijden; hij mag het gehele jaar 
de eervolle titel van ´Kermiskoning 
2014´ dragen. 

Stichting Algemeen Boerdonks 
Belang en het jongerenkoor Imagine 
wil eenieder bedanken voor de 
medewerking, in het bijzonder 
Tismarwadegewendbent, het Onze 
Lieve Vrouwe Catharina Gilde en na-
tuurlijk Juwulier Van den Heuvel uit 
Beek en Donk voor het sponsoren 
van het Zilveren speldje. 

Boerdonk - Terwijl in Boerdonk het 
TrekkerTrek begon en er langs het 
sportpark de ene na de andere trekker 
voorbij bulderde, begon Boerdonk 
B1 aan de competitiewedstrijd tegen 
Bavos B2. Deze tegenstander hadden 
ze in het bekerprogramma vrij een-
voudig verslagen met 8-1, dus mocht 
het vandaag ook geen probleem zijn. 

Maar Bavos wilde zich nu van een an-
dere kant laten zien en gaf de eerste 
helft veel tegenstand en kwam zelfs 
op een 0-1 voorsprong. De kansen 
voor Boerdonk B1 waren op één 
hand te tellen en er werd te slap ge-
voetbald. De inzet was er wel, maar 

misschien hadden ze toch de tegen-
stander wat onderschat. Het was Sem 
Kuipers die net voor de rust de 1-1 
binnen schoot met een afstandsschot.  

De tweede helft werd er een stuk 
beter gespeeld door de jongens, 
Bavos werd goed onder druk gezet 
en er kwamen kansen. Axel Overdijk 
schoot tot twee maal van dichtbij op 
de keeper. Het was Mike Rovers die 
Boerdonk op een voorsprong bracht 
met een stafschop, een stafschop à 
la Johan Neeskens (voor de jongere 
spelers die hem niet kennen, kijk maar 
eens op YouTube). Daarna schoot 
Dirk Brugmans van zeker 30 meter 

afstand op goal, maar de 
keeper van Bavos redde 
prima. Hij moest echter de bal uit 
het net halen na een kopbal van Roel 
van Alphen, die uit een corner werd 
gemaakt. Het stond nu 3-1, dat leek 
er meer op. De mooiste actie moest 
nog komen, die was van Kelt Coolen. 
Na een prachtige solo waarbij hij ze-
ker vijf tegenstanders voorbij speelde, 
trok hij de bal netjes voor, waarna 
deze door een onfortuinlijke verdedi-
ger van Bavos binnen werd gegleden. 
Daarom een Full Pull voor Boerdonk 
B1. Door deze uitslag blijven ze in de 
top mooi meedoen.

Jan van der Heijden mag zich ‘Kermiskoning 2014’ noemen
Boerdonk – Bevlogenheid, passie, 
vernieuwing. Het zijn woorden die 
dikwijls vallen. Lenny Kuhr weet 
het. Bij het grote publiek heeft ze 
nog altijd dat onschuldige imago 
van zangeres van meezingers als 
‘De Troubadour’ en ‘Visite’. 

“Visite blijft een schattig liedje, 
maar wel eentje waarmee ik lie-
ver niet meer mee geïdentificeerd 
wordt. Ik ben niet van de nostal-
gie. Ik vind mijn bevlogenheid juist 
in het nieuwe. Ik zie mijn vak nog 
altijd als een ontdekkingsreis”, 
zegt Lenny Kuhr daarover. Lorca, 
Schubert, Nederlandstalige chan-
sons, soms met een spirituele in-
slag; ze kiest haar repertoire zorg-
vuldig. “Ja, minder interessant voor 
de grotere podia”, weet Kuhr. Het 
maakt haar niet uit. Grote zalen, 
daar zitten veel muren tussen. Maar 
mensen moeten de snaren kunnen 
horen. En niet alleen via de spea-
kers. Ze moeten de muziek ervaren. 
En als ze daarvoor in cultuurschu-
ren en omgebouwde boerderijen 
moet optreden? Als het maar in-
teressant is. “Mijn geluksgevoel is 
er niet minder om dan in de dagen 
dat ik in uitverkochte theaters met 
Georges Brassens optrad”.

Vrijdagavond 24 oktober treed 
zij op in gemeenschapshuis Den 
Hazenpot, aanvang 20.30 uur, zaal 
open om 19.00 uur. Er zijn nog 

kaarten te verkrijgen à €12,50 per 
persoon. Reserveren kan via: den-
hazenpot@home.nl of tel. 0492-
465530. Bij binnenkomst betalen 
aan de kassa. Beslis snel, er zijn nog 
beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Lenny Kuhr

 Boerdonk B1 won met 4-1 van Bavos B2

Aanstaande bruiden opgelet!
Vanaf 20 oktober starten wij met de verkoop 
rechtstreeks uit onze eigen bruidsmodefabriek in 
Gemert.
Creations of Leijten is een Nederlands bruidsmerk 
dat in heel Europa verkocht wordt. Als enige 
fabrikant produceren wij in Nederland.
Wij hebben voor alle bruiden een mooie creatie: 
trendy – romantisch – klassiek. De jurk kunnen 
wij geheel naar uw wensen afstemmen. Ook voor de 
(schoon)moeder en het gevolg hebben wij een brede 
collectie.
Bel nu voor het maken van een afspraak:
0492-371316
Creations of Leijten | Willem de Haasstraat 5 | Gemert 

www.creationsofleijten.com

nuenen@smarttkids.nl
www.smarttkids.nl     06-18175750

Professionele opvang 
in een thuisomgeving

Gastouderbureau

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Gratis binnenband
In oktober krijgt u een gratis Continental 
binnenband bij aankoop van een nieuwe 
Continental buitenband.
Actievoorwaarden in de winkel.
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MooiLaarbeekkrant
voetbal Sparta’25 laat dure punten liggen Eerste competitiezege 

Sparta’25 B1

Leenders Elektro nieuwe 
shirtsponsor Mini’s ASV’33

Algemene jaarvergadering ASV’33

ASV’33 krijgt te weinig in De Mortel

Eli-junior Stefan van den Reek behaalt spelregelbewijs

Schooten Advies nieuwe 
sponsor ASV’33 C1

Beek en Donk – De Spartanen hebben 
kostbare punten in het thuisduel met 
Helvoirt laten liggen. De gasten be-
gonnen goed aan de wedstrijd, waar-
na Sparta na 10 minuten de wedstrijd 
in handen nam. 

Het jonge team liet goed voetbal zien. 
Dit resulteerde dan ook in een terechte 
voorsprong voor de rust. Sparta kwam 
op voorsprong door een doelpunt 
van Robert Engels, 1-0. Een schot 
van Frank Dankers werd even daarna 
van richting veranderd door Elco van 
Schijndel, 2-0. Kansen op de 3-0 wa-
ren er zeker maar deze viel niet meer 
voor de rust.

Helvoirt kwam na rust sterker voor de 
dag, maar tot kansen leidde dit niet. 
Toch deden twee onnodige verde-
digende fouten binnen een minuut 
Sparta de das om. Helvoirt strafte deze 
fouten genadeloos af door twee keer 
te scoren, 2-1 en 2-2. Sparta herpakte 
zich goed en kreeg in de laatste tien 
minuten van de wedstrijd nog zeker 
vijf goede kansen, maar slaagde er niet 

meer in om te scoren. De ploeg gaf 
net als vorige week een voorsprong 
uit handen en speelde uiteindelijk met 
2-2 gelijk. Zo sta je in plaats van bij 
de eerste drie op een teleurstellende 
10 plaats. Maar het goede spel geeft 
vertrouwen voor de toekomst. 

Nico Janssen en Robert Engels gehul-
digd 
Na de wedstrijd is Nico Janssen door 
Sparta’25 voorzitter Brechje Biemans 
in het zonnetje gezet. Hij heeft reeds 
200 wedstrijden in het eerste elftal ge-
speeld. Een technisch begaafde voet-
baller die als spelbepaler onmisbaar 
is in het team van Sparta. Hij scoort 
helaas meer kaarten dan doelpunten, 
maar dat zegt iets over zijn gedreven-
heid en liefde voor het spelletje. Een 
zeer gewaardeerde voetballer en per-
soon binnen de hele vereniging. 

Robert Engels is gehuldigd voor zijn 
100e wedstrijd in het eerste team. Een 
spits die wat betreft doelpunten één op 
twee loopt. Helaas heeft hij te kampen 
gehad met een aantal zware blessures, 

zo ook afgelopen seizoen. Hij lijkt nu 
echter sterker terug dan ooit. 

Namens de vrienden van Sparta en de 
vereniging kregen beide spelers een 
attentie. Beide jongens zijn uitgebreid 
bedankt voor hun inzet en eenieder 
hoopt nog meerdere jaren van beide 
spelers op het veld te mogen genieten. 

Prinses Irene VR2 - Sparta’25 VR1
Indy Kluijtmans zette de Sparta dames 
nog op een verdiende 1-0 voorsprong, 
maar Prinses Irene wist gauw langszij 
te komen. Enkele minuten later kwam 
Prinses Irene zelfs op een 2-1 voor-
sprong. Maar de wedstrijd ging zo 
gelijk op dat de 2-1 geen terechte uit-
slag zou zijn. Gelukkig was daar Kaylie 
van Balkom, die een vrije trap prachtig 
binnenschoot in de 90e minuut. Dat 
was dan ook meteen de eindstand. 
Komende zondag nemen de dames 
van Sparta het thuis op tegen Erp, 
aanvang 11.00 uur.

Beek en Donk – Na 4 verliespartijen 
op rij heeft Sparta’25 B1 de eerste 
competitiezege gehaald. Er moest za-
terdag gewonnen worden van de leef-
tijdsgenoten van Wittenhorst. 

Na een zeer sterke start van de groen-
witten was spits Denzel Hajema 
2x trefzeker op aangeven van Jens 
Beekmans (1-0) en Rik van den Heuvel 
(2-0). De overwinning leek niet in ge-
vaar te komen, totdat de dienstdoen-
de scheidsrechter een te makkelijk ge-
geven rode kaart toonde aan Teun van 
Berlo. Wittenhorst  tekende nog voor 
de aansluitingstreffer via een prachtige 
vrije trap, maar ook met een man wis-
ten ze keeper Tom van de Laarschot 

niet te passeren. De scheidsrech-
ter besloot 10 minuten voor tijd ook 
Wittenhorst nog een rode kaart te ge-
ven, waardoor het aantal spelers weer 
in balans was. In de slotfase was alleen 
nog een indrukwekkende 60 meter 
rush van invaller Rob van de Laarschot 
te zien. Usain Bolt zou kansloos zijn 
geweest. 

De overwinning werd door spelers en 
begeleiding gevierd met een etentje 
bij de Wok en afgesloten bij ’t Café 
van Lieshout. Bij deze willen ze Jan en 
Karin Biemans van ’t Café van Lieshout 
van harte bedanken voor de gezellige 
avond en gastvrijheid!

Aarle-Rixtel - ASV’33 wil hierbij alle 
leden uitnodigen voor hun 81e jaar-
vergadering die gehouden wordt  op 
maandag 3 November in de kantine 
van ASV’33 op Sportpark de Hut. 
Aanvang 20.00 uur.

Afmeldingen kunnen via e-mail ver-
stuurd worden naar secretariaat@
asv33.nl of doorgegeven worden aan 
een van de bestuursleden.

Sparta’25 B1 stond er ontspannen bij voor de wedstrijd

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft op bezoek 
bij MVC in de Mortel te weinig ge-
kregen. De roodwitten speelden een 
van hun beste wedstrijden, maar een 
beetje geluk was er niet aan de zijde 
van de mannen van trainer Han van 
Rosmalen. 

Het publiek was de grote winnaar. De 
aanwezigen kregen een aantrekke-
lijke wedstrijd voorgeschoteld waarin 
bij vlagen zeer goed gevoetbald werd 
en daarnaast legden beide partijen 
een enorme werklust aan de dag. De 
eerste helft speelde zich voornamelijk 
af op het middenveld waarbij beide 
teams niet veel kansen weggaven. De 
eerste kans was voor Bart Siebers, die 
namens MVC dicht bij de openings-
treffer was. ASV’33 werd door MVC 
buiten de 16 meter gehouden zodat 
ze niet verder kwamen dan enkele af-
standschoten, waarbij de doelman van 
MVC telkens een sta in de weg was. 

Na een half uur spelen kwam MVC op 
voorsprong door een inzet van dezelf-
de Bart Siebers. In eerste instantie werd 
deze nog goed gekeerd door doelman 
Rob Renders van ASV’33, maar daar-
na werd de bal heel ongelukkig door 
een verdediger van ASV’33 in het ei-
gen doel gelopen. Verder dan dit enige 
doelpunt kwamen beide partijen in die 
eerste helft niet meer. 

Na rust golfde het spel op en neer. Als 
ASV’33 dreigend voor het doel van 
MVC kwam dan was de laatste sluit-
post van MVC niet te kloppen, terwijl 
aan de andere zijde MVC de mogelijk-
heid had om de 2-0 te scoren, maar 
ook Rob Renders keepte een prima 
wedstrijd. Toch kwam MVC in de 
55e minuut op een 2-0 voorsprong 
door een te zachte terugspeelbal op 
de ASV doelman. MVC wist het bui-
tenkansje te benutten. De roodwit-
ten zette hierna nog meer druk op de 

achterhoede van MVC, maar zoals al 
gezegd ontbrak enig geluk. Ook aan 
de andere zijde verzuimde MVC om 
ASV’33 de genadeklap toe te dienen 
door de ruimte die ASV’33 nu achterin 
wat meer weg gaf. In de 81e minuut 
bracht Nick Hendriks ASV’33 terug in 
de wedstrijd. Hij knalde de bal keihard 
tegen de touwen. MVC zat er de laat-
ste 10 minuten helemaal doorheen, 
maar wisten toch de overwinning bin-
nen te slepen, mede omdat ASV’33 
niet dat beetje geluk had wat je soms 
wel eens nodig hebt, om dat te krijgen 
waar je recht op hebt. Een gelijkspel 
was dan ook zeker verdiend geweest.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Robbert Mol, Ruud de Brouwer(46e 
Sander vd Waarsenburg), Peter 
Raymakers, Kai Vervoort, Pim Dubois, 
Teun v Asten(65e Thomas Fritsen), 
Dennis Verbakel, Thijs v Uden, Ronny 
Heijmans, Nick Hendriks.

Lieshout - Onder het motto ‘Samen 
naar een veiliger spelklimaat’, houdt 
de KNVB een actie om ‘de sportivi-
teit en het respect in het voetbal ‘ te 
bevorderen. De Nederlandse voet-
balbond wil  de spelregelkennis on-
der voetballers vergroten. Want wat 
blijkt? Veel incidenten op het veld 
ontstaan doordat spelers de spelre-
gels verschillend uitleggen.

Per 1 januari 2015 zijn alle 2e jaars 
B-junioren verplicht een spelre-
geltoets af te leggen. Bij een goed 
resultaat ontvangen ze een spel-
regelbewijs.  Marno Cranenbroek 
en Gerdine Vereijken van het  Eli-
jeugdbestuur informeerden de 
B-junioren onlangs  over deze nieu-
we aanpak en het belang daarvan. 
Zonder dit bewijs sta je als speler 
straks buitenspel. 

Voetballer Stefan van den Reek, 
speler  van de B1, ging nog de-
zelfde avond thuis aan de slag. Op 

de, speciaal voor 
deze actie ontwik-
kelde, KNVB-site 
bestudeerde hij de 
oefenvragen en 
video’s over veel 
voorkomende spel-
situaties. Toen hij 
er klaar voor was, 
logde Stefan in voor 
de eindtoets. Van 
de 20 vragen moest 
hij er minimaal 16 
goed beantwoor-
den. Hij vond som-
mige vragen best 
pittig maar niet moeilijk. Vol trots 
meldde hij de volgende dag op de 
groepsapp van zijn team dat hij had 
‘gescoord’ en het spelregelbewijs al 
binnen had. 

Stefan is hiermee de eerste Eli-speler 
die voldoet aan de eisen voor het 
spelersbewijs. In de komende maan-
den moeten alle spelers de eindtoets 

halen. De leden van de jeugdcom-
missie begeleiden,  waar nodig, de 
spelers.  Zó heeft iedereen  met in-
gang van het nieuwe seizoen deze 
actie ‘tegen geweld en vóór sporti-
viteit’ met goed resultaat afgelegd. 
Wil je zelf ook je spelregelkennis 
toetsen of opfrissen?  Kijk op www.
voetbalmasterz.nl.

 Stefan van den Reek 

biljarten Open Laarbeekse Biljartkampioen-
schappen 2014

Beek en Donk - Biljartclub ’t Centrum 
houdt wederom haar jaarlijks libre 
biljarttoernooi. Dit evenement vindt 
plaats van 12 t/m 22 november in 
het Ontmoetingscentrum  aan de 
Otterweg in Beek en Donk.

De ca. 160 deelnemers strijden dan om 

de drie wisselbekers, welke beschik-
baar zijn gesteld door de Hoffmann 
groep, Piet Heijl automaterialen en 
Rabobank Laarbeek. De speeltijden zijn 
van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur. 
Op zaterdag 22 november worden de 
finales gespeeld, aanvang 13.00 uur. 

Aanmelden kan alleen via een biljart-
vereniging waarvan u lid bent. Het 
programma wordt afgewerkt op 4 
biljarts, welke staan opgesteld in de 
foyer van het Ontmoetingscentrum. 
Belangstellenden zijn hartelijk welkom 
en de toegang is gratis.

 Herftsvoordeel!

10% korting op uw 

gezichtsbehandeling

Dorpsstraat 69, Aarle-Rixtel

0492-320759 Bel voor een afspraak overdag of in de avond
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 11 oktober
09.15 Spartaantjes -  Training
16.15 Sparta Vet -  ASV Vet
09.15 Spartaantjes -  Training
14.30 Sparta’25 A1 -  Margriet A1
14.45 Erp A2 -  Sparta’25 A2
15.15 HVCH B1 -  Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 -  Nijnsel B1
13.00 Mifano B3 -  Sparta’25 B3
14.30 Sparta’25 B4 -  Schijndel B4
12.45 Prinses Irene C1G -  Sparta’25 C1
12.00 Mariahout C1 -  Sparta ‘25 C2G
13.00 Avanti’31 C3 -  Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 C4 -  Irene C2
11.30 Sparta’25 D1 -  Olympia’18 D1
11.30 Sparta’25 D2 -  WEC D1
11.45 Avanti’31 D2 -  Sparta’25 D3
11.30 Sparta ‘25 D4G -  Schijndel D4
10.15 Sparta’25 E1 -  SV Venray E1
09.15 Sparta’25 E2 -  Rhode E3
11.00 RKPVV E1 -  Sparta ‘25 E3G
11.00 Brandevoort E4 -  Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5 -  Boekel  E5G
10.30 Boekel E7G -  Sparta’25 E6G
09.15 Sparta ‘25 E7G -  Stiphout E6G
10.30 Sparta’25 F1 -  Gemert F2
10.30 Gemert F4 -  Sparta ‘25 F2G
10.30 Erp F2 -  Sparta’25 F3
10.30 Sparta ‘25 F4G -  Rhode F9G
10.30 Sparta’25 F5G -  NWC F9
13.00 UDI’19 G1 -  Sparta’25 G1
14.15 Minor JG1G -  Sparta’25 JG1
11.30 Sparta’25 MB1 -  SJVV MB1
09.15 Sparta’25 F Mini -  wedstrijdjes

Zondag 12 oktober 
14.30 BVV 1 -  Sparta’25 1
11.00 MULO 2 -  Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 -  Nijnsel 2
11.00 Elsendorp 2 -  Sparta’25 4
12.00 Oranje Zwart  2 -  Sparta’25 5
10.00 Sparta’25 6 -  SCMH 2
12.00 Sparta’25 7 -  Avanti’31 5
12.00 Blauw Geel 17 -  Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 VR1 -  Erp VR1

Dinsdag 14 oktober 
19.30 Bruheze 6 -  Sparta’25 9

Donderdag 16 oktober (Brabantcup) 
20.00 Sparta’25 1 -  Bruheze 1

ASV’33
Programma Jeugd zaterdag 11 oktober
15.00 ASV’33 A1 – Bavos A1
14.30 Mierlo Hout A3 – ASV’33 A2 
14.45 Bavos B2G – ASV’33 B2
15.00 ASV’33 MB1 – VOW MB1
12.15 Erp C1 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2 – MULO C3
12.45 Bruheze C4 – ASV’33 C3
12.00 SJVV D1 – ASV’33 D1
10.30 ASV’33 D2 – Liessel D2M
10.30 DVG E1 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2 – Deurne E2
10.30 Boekel Sport E4 – ASV’33 E3
10.30 ASV’33 E4G – MVC E2G
10.30 ASV’33 E5 – Handel E3
09.15 ASV’33 F1 – Schijndel F2
10.30 Irene F1 – ASV’33 F2
09.30 SCMH F1 – ASV’33 F3
09.15 ASV’33 F4 – S.V. Brandevoort F9G
10.30 VOW F3 – ASV’33 F5

Programma Veteranen zaterdag 11 oktober
16.30 ASV’33 – Nijnsel

Programma Senioren zondag 12 oktober
14.30 MVC 1 – ASV’33 1
11.00 SC Helmondia 2 – ASV’33 2
11.30 ASV’33 3 – Mifano 3
11.00 SC Helmondia 4 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Gemert 11

Uitslagen Jeugd zaterdag 4 oktober
Liessel A1 – ASV’33 A1  4-2
ASV’33 B2 – MULO B3 4-12
HVCH MB1 – ASV’33 MB1 4-2
ASV’33 C1 – Prinses Irene C1G 4-2
ASV’33 C3 – ELI C2 6-1
ASV’33 D1 – Liessel D1 7-1
NWC D5 – ASV’33 D2 10-5
ASV’33 E1 – Schijndel E2 6-4
HVV Helmond E1 – ASV’33 E2 5-1
ASV’33 E3 – WEC E3 2-6
Milheezer Boys E2G – ASV’33 E4G 1-8
Gemert E11 – ASV’33 E5 2-3
Erp F1 – ASV’33 F1 4-3
ASV’33 F2 – Rhode F3 0-8
ASV’33 F3 – Gemert F8 0-5
Gemert F10 – ASV’33 F4 2-5
ASV’33 F5 – Venhorst F5G 8-0

Uitslagen Veteranen zaterdag 4 oktober
16.30 ASV’33 –Boekel Sport 1-0

Uitslagen Senioren zondag 5 oktober
MVC 1 – ASV’33 1 2-1
SC Helmondia 2 – ASV’33 2 1-4
ASV’33 3 – Mifano 3 1-5
SC Helmondia 4 – ASV’33 4 3-2
ASV’33 5 – Gemert 11 6-0

Eli
Programma zaterdag 11 oktober 
12.30 ELI C1 – Boekel Sport C2
12.30 ELI C2 – Mierlo Hout C5
10.30 ELI E3 – Rhode E9
10.30 ELI F1 – Blauw Geel/Jumbo F4
14.45 ERP B2 – ELI B1
13.00 Boekel Sport B4 – ELI B2
11.30 SCMH D1 – ELI D1
10.30 Boekel Sport D5 – ELI D2
09.30 Avanti ‘31 E2 – ELI E1
09.15 Rhode E6 – ELI E2
10.15 Blauw Geel/Jumbo F8 – ELI F2

Programma zondag 12 oktober 
14.30 ELI 1 – Ondo 1
12.00 NWC 5 – ELI 2 
11.00 Udi ’19 7 – ELI 3
11.30 Eli 4 – Nijnsel 4
11.15 Eli 5 – ASV “33  5
10.00 WEC Vr 1 – ELI Vr 1 
10.00 ELI Vr 2 – Boekel Sport Vr 2 

VV Mariahout
Zaterdag 11 oktober 
09.30 SCMH E1 - Mariahout E1
10.00 Mariahout F1 - Gemert F3
10.00 Mariahout F3 - Gemert F8
10.30 Mariahout E2 - Blauw Geel’38/
          JUMBO E8
10.30 Rhode F3 - Mariahout F2
10.30 Erp F6 - Mariahout F4
11.30 Rhode D3 - Mariahout D1
12.00 Mariahout C1 - Sparta ‘25 C2
12.30 Boskant C1 - Mariahout C2
14.30 Mariahout A1 - Ravenstein A1
14.30 Mariahout B1 - HVCH B2
15.00 Gemert B5 - Mariahout B2
16.30 Mariahout Veteranen – Blauw 
          Geel’38 veteranen.

Zondag 12 oktober 
10.30 Mariahout 5 - Blauw Geel’38/
          JUMBO 12
11.00 Mariahout 6 - Nijnsel/TVE Reclame 5
11.00 Boerdonk VR1 - Mariahout VR1
1100  EVVC 2 - Mariahout 2
11.30 Mariahout 3 - Olympia’18 2
12.00 WEC 4 - Mariahout 4
14.30 Handel 1 - Mariahout 1

korfbal
Flamingo’s 
Uitslagen 1, 2, 4 en 5 oktober  
MW1 – DOT (V) MW1 11 – 11 
Olympia (O) MW1 – MW2 3 – 13 

De Eendracht MW1 – MW2  3 – 18 
Kv Rooi – PupF1 4 – 4 
Be Quick – PupE2 0 – 1 
Prinses Irene – PupE1  5 – 6 
PupD2 – NDZW 2 – 1 
Korloo – PupD1 2 – 3 
AspC1 – Emos 1 – 4 
AspB1 – Be Quick 6 – 6 
JunA1 – Korloo 11 – 4 
Sen 2 – Ajola/De Wilma’s 2  4 – 11 
Sen 1 – Ajola/De Wilma’s 1  10 – 9 

Zaterdag 11 oktober
Sportpark Mariahout
10.00 PupE2 – De Korfrakkers
10.15 PupD1 – Kv Rooi
10.30 PupE1 – Prinses Irene 
12.30 PupF1 – De Korfrakkers
Sportpark Veghel
11.30 SCMH – AspC1 
Sportpark Sint-Oedenrode
13.00 Odisco – PupD2
Sportpark Handel
13.00 Blauw Wit (Ha) – AspB1
Sportpark Erp
14.00 De Korfrakkers – JunA1

Zondag 12 oktober 
Sportpark Leunen
11.00 Oranje Wit (L) 2 – Sen 2 
13.00 Oranje Wit (L) 1 – Sen 1 

Woensdag 15 oktober 
Sportpark Mariahout
20.00 R1 – Corridor R1
Sportpark Son en Breugel
20.00 Corridor MW1 – MW1
Sportpark Deurne
20.00 ZSV MW1 – MW2

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Café Thuis/Bedovo H1 - Hajraa H3 3-1
(23-25, 25-21, 25-16, 32-30)
Bedovo MB 1 - Hilver MB1 4-0 
(25-15, 27-25, 25-15, 25-13)
Next/Bedovo D1 - Detac D1   4-0 
(25-16, 25-10, 25-12, 25-12)
Bedovo DR3 – POB   0 - 3 
(05-25, 08-25, 11-25)
Bedovo HR2 - POB   2 - 1
(25-14, 25-16, 23-25)
VC Boering – Bedovo DR2/De Smulsmurf 1 - 2 
(21-25, 23-25, 25-24)
Unigirls – Bedovo DR1/Slagerij Brouwers  2 - 1 
(25-21, 25-17, 21-25)
Bedovo HR1/Sportshop Laarbeek -
Kleijngeld Bouwmat.   3 - 0 
(25-13, 25-17, 25-09)

Programma zaterdag 11 oktober
De Wis, Langenboom
14.30uur Vollan ‘65 MB1 - Bedovo MB1 
Sporthal De Looierij, Mill
16.00uur Apollo D1 – Next/Bedovo D1 
Sportzaal Muzerijk, Uden
16.15uur Saturnus/Hendriks Coppelmans 
H2 – Café Thuis/Bedovo H1

handbal
Bedo
Uitslagen.
Gemengde C-jeugd – Tremeg  14-18
Dames A-jeugd – MBDE/De Sprint  18-14
Vlug en Lenig – Heren A-jeugd  43-20
Heren senioren 3 – Roef  19-14
Heren senioren 2 – Apollo  32-16
Heren senioren 1 – Jupiter ’75  24-18

Zaterdag 11 oktober
De Stigt, Uden
10.00 Helios ‘72 – Gemengde C-jeugd  

Hal Naestenbest, Best
19.00 Aristos – Heren 2  
‘t Vijfeiken, Heesch
21.00 DOS ‘80 – Heren 1 

Zondag 12 oktober
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Heren A-jeugd – Tremeg 
De Stigt, Uden
12.05 Helios ‘72 – Dames 1 
14.30 Helios ‘72 – Heren 3 
Kijk voor eventuele wijzigingen op www.
hvbedo.nl

KPJ Beek en Donk
Uitslagen Aspiranten. 
Dames Swift D2    -  
KPJ Beek en Donk D1   16-16
Gemengde D-jeugd Saturnus D1 -  
KPJ Beek en Donk D2   12-4
Meisjes B-jeugd DOS ‘80 DB1   - 
KPJ Beek en Donk DB1   12-11
Meisjes C-jeugd Rapiditas DC1  - 
KPJ Beek en Donk DC1  19-1
Gemengde D-jeugd M.H.V. ‘81 D1  -  
KPJ Beek en Donk D1   18-15

Programma Aspiranten zondag 12 oktober 
D’n Ekker
14.50 Dames KPJ Beek en Donk D1  - 
          Saturnus D2 
13.50 Meisjes B-jeugd KPJ Beek en Donk B1 - 
          H.C.B. ‘92 B1
12.50 Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk C1 - 
            Manual C1
11.10 Gemengde D-jeugd KPJ 
          Beek en Donk D2 - Aristos D2
12.00 Gemengde D-jeugd KPJ 
          Beek en Donk D1# - Flyers, the D1

Uitslagen Senioren.
Heren KPJ Beek en Donk - Gemert  19-10
Dames Stip - KPJ Beek en Donk  13-16

Programma Senioren  zaterdag 11 oktober 
19.00 Dames KPJ Beek en Donk  -  
          Gemert  Bakel ’t zand
21.00 Heren KPJ Beek en Donk -  
          O.J.G  Gemert 1

badminton
Badminton Club Lieshout
Programma woensdag 15 oktober
19.30 BCL-H1/Sportpoint Gemert – 
          BC Veerkracht M2

tafeltennis
TTV Een en Twintig
Uitslagen
Senioren 1 – Stiphout 4 8-2
Deurne 2 – Senioren 2 6-4
Flash 5 – Senioren 3 7-3
Senioren 4 – MTTV’72 3 8-2
Senioren 5 – ATTV’71 1 3-7
Budilia 10 – Senioren 6 8-2
Jeugd 1 – MTTV’72 3 6-4
Jeugd 2 – Meppers 5 1-9
Jeugd 3 – TIOS’51 7 5-5

ATTC’77
Uitslagen
Geenhoven 5 – ATTC’77 4 5-5
Veldhoven 17 – ATTC’77 5 1-9
MTTV’72 5 – ATTC’77 6 2-8
ATTC’77 jeugd 1 – Flash 2 9-1
ATTC’77 jeugd 2 – Return Oss 1 4-6
ATTC’77 jeugd 3 – Never Despair 6 5-5

biljarten
Biljartvereniging ‘Van de Rooje’
Uitslagen
Marcel Bekkers – Niels Schoonings 0-3
Philip Oosthoek – Jan Crooijmans 1-1

Arie v/d Burgt – Jan v. Griensven 3-0
Dennis v. Dommelen – Mark v/d Burgt 3-0
Koen Rooijakkers – Dave v/d Burgt 0-2

Stand per 3 oktober
1 Dennis van Dommelen  1-3
2 Niels Schoonings  1-3
3 Arie v/d Burgt  1-3
4. Dave v/d Burgt  1-2
5 Philip Oosthoek  1-1
  
 bridgen
Bridgeclub ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 1 oktober 
A lijn
1.Riky en Mari  57,50 %
2.Jan en Cellie  57,20 % 
3.Wim en Annie 55,20 %
4.Riek en Leo 54,00 %
5.Willy en Trees  53,50 %
6. Cecile en Corry  52,00 %

Uitslag dinsdag 7 oktober 
1e Christel en Loek             74,22 %
2e Josephine en Emmy      64,84 %
3e Lies en Lodewijk            62,76 %
4e Christine  en Theo          56,51 % 
4e Cellie en Frans               56,51 %
4e Riek en Netttie                56,51 % 
5e Dorie en Cas                  52,86 %
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in 
het Bavaria Brouwerij Café Lieshout. 
Kijk voor meer Informatie op  www.
poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 1 oktober  
Lijn A
1.Heidi en Angela  60,12%
2.Francien en Fons  57,74%
3.Mien en Jeu  54,46%
4.Helma en Joke  52,98%
5.Pieta en Jo  52,38%
Lijn B
1.Jo en Riet  64,69%
2.Nellie en Rie  58,15%
3.Jo en Theo  54,89%
4.Mia en Diny  54,64%
5.Wil en Maria  52,81%
De volgende zitting is op woensdag 15 
oktober, aanvang 19.30 uur in Café/Zaal 
De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen dinsdag 7 oktober 
1.Cor en Nelly  67,50%
2.Annie en Mia  63,50%
3.Benadette en Annie  59,00% 
4.Pieta en Jan  55,50%
5.Diny en Jos  51,50%
De volgende zitting is op dinsdag 14 
oktober, aanvang 13.30 uur in het 
ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 7  oktober
½-½ Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar
0-1   Chris v. Laarhoven - Hein v. Bree
½-½ Johnny v.d. Laarschot -  
        Aloys Wijffelaars
1-0    André Bergman - Erick Robbescheuten
0-1  Herman Konter - Frans v. Hoof
1-0  Jef Verhagen - Dirk-Jan Gloudemans
0-1  Willy Constant - Thijs Knaapen

Programma 14  oktober
Zjon v.d. Laar - Willy Constant  
Thijs Knaapen - Chris v. Laarhoven  
Herman Konter - Erick Robbescheuten  
Johnny v.d. Laarschot - Jef Verhagen 
Hein v. Bree - Dirk-Jan Gloudemans  
Aloys Wijffelaars - Albert v. Empel

ELEKTRISCHE BLADBLAZER
BGE 71

€ 99
ipv € 120

BENZINEBLADBLAZER
BGE 56

€ 249
ipv € 319

KOM ONZE MACHINES TESTEN
EN OVERTUIG UZELF!

Actie geldig t/m 19-12-2014

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NLWWW.JOSMARTENS.NL
NIEUW! BOEDEL TOTAAL

Kringloop winkel 
Beek & Donk

Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 
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MooiLaarbeekkrant

badminton

wipschieten

Het talent van deze week, Remon Swinkels, kan zijn bon tot 
donderdag 16 oktober ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoonmoeder, 
dochter, neef, buurjongen, vriend 
of vriendin het Laarbeeks Talent 
van de week is? Stuur dan een foto 
van hem of haar naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en maak kans op een 
waardebon van €10,00 van Sportshop 
Laarbeek en verras je omgeving.

Remon Swinkels

HSV ‘t Sluisje
Remon Swinkels

HSV ‘t Sluisje

Remon Swinkels is fervent visser. 
Een jong talent, waar de grote 
vissers op den duur rekening 

mee moeten gaan houden

zaalvoetbal Meulensteen/van Lieshout verrast 
met winst

Laarbeekse schutters bij 
Kringkampioenschappen wipschieten 

Vaandelteam Badminton Club 
Lieshout zet prima reeks neer

Beek en Donk - In de tweede wedstrijd 
van promovendus Meulensteen/van 
Lieshout viel een verrassende, maar 
verdiende overwinning te noteren. 

Café Thuis is dit seizoen niet zo goed 
gestart en moest het onderspit delven 
tegen een goed spelend Meulensteen. 
In een gelijkopgaande strijd mochten 
beide ploegen de lekkere smaak van 
een voorsprong proeven, maar een 
kwartier voor tijd bleek een hernieuw-
de voorsprong voor Meulensteen toch 
beslissend. In de slotminuten werd de 
overwinning beklonken met de gena-
deklap: 2-4.
 
Nipte winst BrabantTent
BrabantTent won ternauwernood van 
Aben & Slag Advocaten met 3-2. In 
een duel waarbij het lang onzeker was 
of er een winnaar zou komen, wist P. 
Otten in de slotfase met zijn 2e goal 
de volle winst voor BrabantTent binnen 
te schieten. Een zure nederlaag voor 
Aben & Slag dat ook kansen kreeg op 
meer, maar uiteindelijk dus met lege 
handen achter bleef. Voor BrabantTent 
waren de 3 punten de route naar de 
voorlopige koppositie in de B-klasse, 
ook al is het met een wedstrijd meer 
gespeeld.

Traxx overtuigt (nog) niet
Traxx Party en Kartcentrum kon ook 
in haar tweede duel niet overtuigen. 
Tegen het sterke Puur Baden zat een 
overwinning er zeker in, maar Puur 
Baden wist toch een gelijkspel uit het 
vuur te slepen. Daarmee hielden beide 
titelkandidaten elkaar met een 3-3 pun-
tendeling keuring in evenwicht. Voor 
Traxx zal het punt als een teleurstelling 
voelen omdat de ploeg het grootste 
deel van de wedstrijd op voorsprong 
had gestaan...

FC Geerts in vorm 
FC Geerts Autobedrijf won overtuigend 
van Den Hurk Vastgoedmanagement, 
mede dankzij 3 treffers van B. 
Kluijtmans. Zoals vaker het geval is kan 
DHVM in de beginfase georganiseerd 
spelen en daarmee de heilige 0 hou-
den, maar gaandeweg de wedstrijd was 
het combinatievoetbal van FC Geerts 
de jeugd van DHVM toch te machtig. 
Geerts liep daarmee uit naar een veilige 
en alleszeggende 6-0 winst.
 
De Tapperij trefzeker in slotminuten
Café/Zaal de Tapperij nam het op tegen 
het goed gestartte Sevenmiles.nl/Café/
Zaal Dave v.d. Burgt. Voor Sevenmiles.
nl een echte test om te zien of de ploeg 

zich voorlopig bovenin zou kunnen 
handhaven. Lange tijd bleef het 0-0, 
maar in de laatste 10 minuten wist 
Café/Zaal de Tapperij het overwicht 
toch uit te drukken in een knappe 3-0 
overwinning, met de koppositie in de 
A-klasse als beloning. Voor Sevenmiles.
nl zijn er zeker nog mogelijkheden om 
langer bovenin mee te blijven draaien.

Vesters Hoveniers slecht uit 
startblokken
Voor Vesters Hoveniers mag gesteld 
worden dat het een slechte seizoens-
start kent na de 3e nederlaag op rij. D3 
Architecten/Café/Zaal Dave v.d. Burgt 
revancheerde zich prima van de eerste 
wedstrijd en won uiteindelijk verdiend 
met 1-3. Vesters wist nog wel een 1-0 
voorsprong lange tijd te verdedigen, 
maar was niet bestand tegen de druk 
van D3 die leidde tot eerst de gelijk-
maker, en later ook de voorsprong en 
beslissing.  Hoewel de competitie nog 
maar net is gestart, zal Vesters toch 
moeten proberen om wat punten bij 
elkaar te sprokkelen in de komende 
wedstrijden. Voor D3 geld dat de ploeg 
lang mee wil doen voor de ereplaatsen.

Uitslagen programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

Laarbeek/Lierop - De gilden uit 
Someren boekte goede resulta-
ten bij de Kringkampioenschappen 
Brabants wipschieten in Lierop. Het 
Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-
Rixtel eindigde op de 2e plaats. De 
Kampioenschappen wipschieten 
vonden plaats op zondag 5 oktober 
bij het Sint Antonius Abt in Lierop.

Ook zijn de resultaten mager bij de 
aansluitende kringwedstrijd Brabants 
wipschieten voor de schutters uit 
Laarbeek. Het was bewolkt, wel 
droog maar geen ideaal schietweer. 
Berry Vorstenbosch van het Sint 

Servatius gilde uit Lieshout werd 
2e op het onderdeel Kampioen. 
Op het onderdeel Personeel werd 
Henk van der Velden van het Onze 
Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 
3e. Op het onderdeel Vrije hand 
was er nog een 3e Prijs voor Jan 
Rovers van het Sint Leonardus gilde 
uit Beek en Donk. Verder waren de 
volgende puistprijzen voor: Henk 
van der Velden van het Onze Lieve 
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 1e, en 
de 5e, de 7e puistprijs was voor Jan 
Rovers van het Sint Leonardus Gilde 
uit Beek en Donk. De volgende vrije 

schietwedstrijd is op zaterdagavond 
25 Oktober bij het Sint Joris gilde in 
Someren, aanvang 18.00 uur.

Uitslag Laarbeekse schutters
Kampioen: 2e Berry Vorstenbosch 
(Lieshout) 
Personeel: 3e Henk v/d Velden 
(Aarle-Rixtel) 
Vrije Hand: 3e Jan Rovers (Beek en 
Donk) 
Puist: 1e Henk v/d Velden (Aarle-
Rixtel), 5e Henk v/d Velden (Aarle-
Rixtel), 7e Jan Rovers (Beek en Donk).

Lieshout - In de vierde afdeling van de 
tweede klasse is BCL-1/BouwCenter 
Swinkels met een héle goede reeks 
bezig. Na een gelijkspel in de eerste 
wedstrijd werden de tweede, derde en 
vierde wedstrijd met veel overwicht en 
duidelijke uitslagen gewonnen. Door 
deze drie dikke overwinningen staat 
het Lieshoutse mixteam inmiddels fier 
bovenaan in deze tweede klasse.

BC Oss-3 - BCL-1/BouwCenter 
Swinkels: 0-8
In de uitwedstrijd tegen het derde team 
van BC Oss wist BCL-1/BouwCenter 
Swinkels alle wedstrijden te winnen. 
In de dubbelpartijen hadden Mark 
van Melick en Luc Musters het in de 
eerste set nog moeilijk, maar werd de 
set wel binnengehaald (20-22). In de 
tweede set werd het verschil duidelijk 
gemaakt en werd er makkelijker ge-
wonnen (13-21). Boukje van der Werf 
en Nienke Houët lieten het niet zover 
komen in hun dubbelpartij: zij wonnen 
in twee duidelijke sets. In de singlepar-
tijen werd alleen Nienke Houët enigs-
zins uitgedaagd. Zij had dan ook drie 
sets nodig, maar wist uiteindelijk wel te 
winnen. Luc Musters, Mark van Melick 
en Boukje van der Werf wonnen hun 
singlepartij in twee sets. Ook de afslui-
tende mixpartijen boden geen ander 
beeld, waardoor de volle winst mee 
naar Lieshout genomen kon worden.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC de 
Treffers-1: 7-1
Ook de thuiswedstrijd tegen het eerste 
Rijsberge mixteam van BC de Treffers 

werd uiteindelijk met speels gemak 
gewonnen. Boukje van der Werf en 
Nienke Houët wonnen in drie sets de 
damesdubbelpartij. Mark van Melick 
en Luc Musters deden datzelfde in de 
herendubbelpartij, maar dan in twee 
sets. In de afzonderlijke singlepartijen 
moest Nienke Houët haar meerdere er-
kennen in Eva Brouwer: zij won in drie 
sets. Luc Musters, Mark van Melick en 
Boukje van der Werf lieten het niet zo-
ver komen. Zij wonnen allemaal in twee 
sets. In de afsluitende mixpartijen werd 
het nog erg spannend in de partij van 
Luc Musters en Boukje van der Werf: zij 
wisten echter wel te winnen met zeer 
nipte uitslag van 20-22, 21-17 en 23-
21.

BC Geldrop-10 - BCL-1/BouwCenter 
Swinkels: 1-7

De uitwedstrijd tegen het tiende mix-
team van BC Geldrop is door BCL-1/
BouwCenter Swinkels met overmacht 
gewonnen. In de wedstrijd waren de 
krachtsverschillen soms erg groot. 
Alleen Nienke Houët kon zich, op-
nieuw, niet revancheren. Zij verloor in 
twee sets van Annelies Blok. Mark van 
Melick liet zijn blakende vorm nog eens 
zien en won zijn singlepartij met liefst 
4-21 en 7-21. Boukje van der Werf en 
Luc Musters wonnen hun singlepartij 
ook in twee sets. Ook de dubbel- en 
mixpartijen gaven geen ander beeld: 
de sterk spelende Lieshoutenaren wis-
ten deze partijen met overmacht in 
twee sets binnen te halen. Door deze 
nieuwe overwinning kunnen er weer 
zeven wedstrijdpunten bij het saldo van 
BCL-1/BouwCenter Swinkels worden 
geschreven.

BCL-1/BouwCenter Swinkels in de opstelling waarmee een sterke reeks werd neergezet 
met (vlnr) Mark van Melick, Nienke Houët, Boukje van der Werf en Luc Musters 

Drukke zondag voor BC Mixed

Beek en Donk – In de ochtend was 
men met vier teams in de jeugdcom-
petitie in Helmond en ’s middags bij 
het evenement ‘Leef je in, Leef je uit’ 
in de Dreef in Aarle-Rixtel. Het was 
zondag 5 oktober druk voor veel leden 
van Badmintonclub Mixed. Maar ze 
kijken allemaal met veel plezier terug 
op een geslaagde dag. Het bestuur is 
dan ook blij met zoveel enthousiaste 
vrijwilligers.

Jeugdcompetitie
Voor vier jeugdteams van BC Mixed 
begon de zondag al vroeg. Om 9.30 
uur begonnen in de zaal van de sport-
hal op Suytkade de eerste wedstrijden. 
Voor alle teams was het de tweede 
competitieronde. Mixed 1 begon te-
gen Ganzeveer uit Aarle-Rixtel. Die 
doen dit jaar mee met een jongens-
team (vanwege gebrek aan meisjes). 
Veel van de jongens spelen voor het 
eerst competitie en ze hebben er veel 
plezier in. Bij Mixed 1 speelt de jeugd 
allemaal al meerdere jaren competitie 
en dat was in de wedstrijd terug te 
zien. Mixed won uiteindelijk met 7-1, 
maar ze kregen zeker goede tegen-
stand. In de tweede wedstrijd troffen 
ze het combinatieteam Mierlo/Bakel. 
Een geroutineerd team met allemaal 
spelers die ook bij de Helmondse 
jeugdselectie spelen. Mixed bood 

prima tegenstand en moest enkele 
partijen met een klein verschil aan de 
tegenstander laten. Uiteindelijk werd 
alleen de damesdubbel gewonnen. 
Lieke en Indy speelden zeer goed en 
wonnen hun wedstrijd met 30-24. 
Dus na de winst tegen Ganzeveer nu 
een 7-1 verlies. Mixed 1 staat op een 
keurige derde plek. Mixed 2 en Mixed 
4 verloren helaas tweemaal, Mixed 3 
won de eerste wedstrijd en speelde 
daarna gelijk.  

Leef je in Leef je uit
Aansluitend gingen enkele jeugdle-
den en begeleiders naar Aarle-Rixtel. 
Daar werd om 13.00 uur het evene-
ment Leef je in, Leef je uit geopend. 
BC Mixed was daar aanwezig met een 
stand, het voltallige bestuur en veel 
vrijwilligers. Net als alle andere vereni-
gingen mocht ook BC Mixed enkele 
demonstraties verzorgen. Jong en oud 
lieten zien dat badminton een sport is 
voor iedereen. Vanuit badmintonclub 
Geldrop was er zelfs een rolstoelbad-
mintonster gekomen om te laten zien 
dat deze sport ook voor mensen met 
een beperking een hele leuke uit-
daging is. Voor foto’s van dit evene-
ment en voor meer informatie over BC 
Mixed kijk je op www.bcmixed.nl, of 
volg je de vereniging via Facebook en 
Twitter.   

Teambegeleider Rob Hollanders bij de 
stand. Op de achtergrond de jeugd in actie

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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tafeltennis

turnen

korfbal Flamingo’s stunt tegen koploper
Mariahout - In de hoofdklasse B 
heeft Flamingo’s voor een stunt ge-
zorgd. Afgelopen zondag versloeg 
de ploeg van trainer/coach Eric van 
Veghel koploper Ajola/De Wilma’s 
met 10-9. Deze opsteker konden de 
Mariahoutse vrouwen goed gebrui-
ken na vijf nederlagen op een rij. 

Brutaal
Nadat scheidrechter Wil den Otter 
uit Schijndel had in gefloten, trok 
Flamingo’s brutaal het initiatief naar 
zich toe tegen de lijstaanvoerder. 
De aanval combineerde geduldig en 
zocht met overleg naar een goede 
organisatie in de paalzone om ver-
volgens tot aanvalsactie over te 
gaan. In eerste instantie betaalde 
de inzet zich niet in doelpunten 
uit en viel de rebound regelmatig 
in handen van de bezoeksters uit 
Landhorst-Wilbertoord. De verdedi-
ging moest ook enkele kansen toe-
staan, maar het lengtevoordeel in 
dit vak van Flamingo’s leverde veel 
balbezit op. Na enkele speelminuten 
verzilverde Robin Vogels twee vrije 
worpen en zette Flamingo’s op 2-0. 
Ajola/De Wilma’s dichtte dit gaatje 
met twee afstandstreffers: 2-2. Om 
en om creëerden de teams kansen 
en om en om scoorden ze tot een 
4-3 ruststand, waarbij de zussen 
Manon en Anouk van Eijndhoven 

beide van afstand succesvol waren 
voor Flamingo’s. 

Spannend
Even leek het erop dat Ajola/De 
Wilma’s de wedstrijd zou overne-
men. De aanval had veel dreiging 
en kreeg behoorlijk wat kansen, 
die allemaal werden gemist. Na die 
eerste minuten in de tweede helft 
hervond Flamingo’s het aanvalsrit-
me van voor rust. Manon de Beer 
was trefzeker uit een vrije worp en 
Robin Vogels, die sterk speelde, te-
kende na een minuut of tien van 
afstand voor 6-3. De koploper leek 
niet lekker in de wedstrijd te komen 
– dat was mede de verdienste van 
de Flamingo’s defensie – maar kon 
tot 6-5 terug komen. Anouk van 
Eijndhoven en Neeltje Berkvens te-
kenden vervolgens voor twee be-
langrijke doelpunten:8-5. Na een 
time-out liet Ajola/De Wilma’s even 
zien waarom het al vier duels had 
gewonnen. Binnen luttele minuten 
kwam de ploeg langszij: 8-8. Wat 
eerder deze competitie niet gebeur-
de, gebeurde nu wel. Flamingo’s 
toonde veerkracht en bleef met 
overleg spelen. Dat wierp zijn 
vruchten af. Neeltje Berkvens en de 
zojuist in de ploeg gekomen Laura 
Merks scoorden respectievelijk van 
afstand en dichtbij 10-8. Met slechts 

een paar minuten te gaan maakte 
het Flamingo’s zichzelf door enkele 
plaatsingsfouten nog knap lastig, 
maar bleef overeind: 10-9.

Senioren 2
Senioren 2, uitkomende in de reser-
ve hoofdklasse en gesponsord door 
Harold Vereijken gereedschappen 
en verhuur, verloor met 4-11 van 
Ajola/De Wilma’s 2. 

Doelpoging van de sterk 
spelende Robin Vogels.

TTV Een en Twintig haalt uit naar 
Stiphout

Beek en Donk - Het eerste senioren-
team van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk haalde don-
derdag hard uit naar TTV Stiphout. In 
de eigen tafeltennishal werd de hek-
kensluiter met liefst 8-2 verslagen. 

Na een korte afwezigheid keerde Peter 
van den Eijnde terug in het team en won 
direct al zijn duels. Stefan Hamelijnck 
en Jordi Kivits deden het niet veel min-
der met ieder twee punten. Omdat het 
team ook het dubbelspel winnend af-
sloot en de concurrentie in de tweede 
klasse punten liet liggen, bezet Een en 
Twintig op dit moment een keurige 
derde plek op de ranglijst. 

Ook een tafel verderop was er don-
derdagavond blijdschap. Het vierde 
team, met een sterk spelende Chris 
Kluijtmans, won met 8-2 van MTTV’72 
uit Mierlo. Naast Chris boekte ook 
Guido Graat winst in al zijn partijen. 

Omdat ook Dirk van der Venne een 
wedstrijd won en ook het dubbel po-
sitief uitpakte voor Beek en Donk staat 
het team nu op een keurige tweede 
plek, achter koploper Deurne.

Jeugd
Bij de jeugd viel vooral de grote 

nederlaag van het tweede team op. 
Anique Saedt redde de Beek en Donkse 
eer door in de thuiswedstrijd tegen De 
Meppers uit Heeze één duel te win-
nen. Het team kan zich zaterdag re-
vancheren in de uitwedstrijd tegen 
Never Despair uit Den Bosch. Het 
eerste versloeg MTTV’72 uit Mierlo 
knap met 6-4. Overwinningen van 
Marte Megens, Rico Megens en Kevin 
Biemans en de winst in het dubbelspel 
gingen daaraan vooraf. Het derde team 
speelde knap gelijk tegen Tilburg door 
overwinningen van Thijs van Schijndel, 
Kim Engels en Sander van Heugten. 
 
Vanavond (9 okt.) speelt een aan-
tal seniorenteams een thuiswedstrijd. 
Iedereen is welkom in de tafelten-
nishal aan de Otterweg in Beek en 
Donk. Aanvang is 19.30 uur. Zaterdag 
spelen alle jeugdteams uit. Benieuwd 
naar meer informatie over de vereni-
ging? Op zoek naar uitslagen en stan-
den? Kijk op www.ttveenentwintig.nl
of volg de vereniging op Twitter en 
Facebook.

Eerste en derde team ATTC’77 
verliezen wederom

Aarle-Rixtel - Afgaande op de in-
deling van de hoofdklasse B van de 
afdeling Zuidwest zou het een zware 
dobber worden voor de heren van het 
vaandelteam van tafeltennisvereni-
ging ATTC’77 uit Aarle-Rixtel. Na drie 
wedstrijden staat de teller op slechts 
vier punten. 

Deze week speelden William Vlamings, 
Jean Paul Kanters en Bart Boetzkes in 
eigen huis tegen ‘The Back Hands’ 1 
uit St. Willebrord. Ze begonnen goed 
met winst van Jean Paul en William. 
Bart verloor vervolgens en ook het 
daarop volgende dubbel werd ver-
loren. William bracht ATTC weer op 
voorsprong maar hierna was het ge-
daan met de overwinningen. Bart was 
er één keer nog heel dicht bij toen hij 
met 17-19 verloor in de beslissende 
vijfde game. Met 7 punten staan ze 
nu al op tien punten achterstand op de 
voorlaatste.

Het tweede team speelt in de derde 
klasse. Karel van der Putten kampt 
met een knieblessure en hierdoor ko-
men Johan Voorhout, Tonny Segers en 
Christel van der Putten elke week in 

actie. Ze speelden op 3 oktober tegen 
hekkensluiter Flash 6 uit Eindhoven en 
aangezien ze zelf in de gevarenzone 
verkeren, moest er minimaal gewon-
nen worden.

Het begin was voor ATTC met twee-
maal winst voor Christel respectievelijk 
Tonny, één winstpartij voor Johan en 
winst in de dubbel. Ze leken af te ste-
venen op een glorieuze overwinning. 
In de slotfase van de wedstrijd lieten 
Christel en Johan het echter afweten 
en was een nipte 6-4 overwinning het 
resultaat.

Net als het eerste team, gaat het bij 
het derde team nog niet voortvarend 
in de derde klasse. Met twee 7-3 ne-
derlagen in de benen, speelden Mark 
Rovers, Misja Elshof en Frederieke van 
de Poel tegen koploper Budilia 3. En 
ook deze week kwamen ze niet verder 
dan 3-7 verlies, met twee winstpartijen 
voor Mark en eentje voor Frederieke. 
Gelukkig doet Veldhoven 5 het niet 
veel beter, dus kunnen de teams sa-
men uitvechten wie rechtstreek zal 
degraderen.

Mark Rovers (3e team ATTC’77) in actie

Gymsportevene-
ment zet Beek en 
Donk in beweging 

Beek en Donk - Bijna 200 gymclubs 
in heel Nederland houden van 15 tot 
en met 22 oktober de derde editie van 
‘Het Grote Gymfeest’. Ook bij T.V. De 
Ringen kunnen kinderen vanaf twee 
jaar deelnemen aan een uitdagend 
programma vol beweging. 

Via workshops en proeflessen, waar-
onder gymmen, turnen, springen, 
dansen en misschien wel freerunning, 
maken kinderen kennis met de gym-
sport. Met ‘Het Grote Gymfeest’ wil 
de KNGU kinderen in beweging krij-
gen en enthousiasmeren voor de gym-
sport.
 
Het Grote Gymfeest is een initia-
tief van de Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie (KNGU). Olympisch 
kampioen Epke Zonderland, trotse 
ambassadeur van Het Grote Gymfeest: 
‘‘Ik vind het gaaf om zoveel mogelijk 
kinderen in Nederland enthousiast te 
maken voor de gymsport en met zijn 
allen lekker te bewegen!”

Jaap Wals, directeur KNGU: “Het suc-
ces van de eerste en tweede editie van 
Het Grote Gymfeest was ongekend. 
Tienduizenden deelnemers vonden de 
weg naar een gymclub bij hen in de 
buurt. Direct na afloop meldden zich 
steeds honderden nieuwe leden aan 
bij gymclubs verspreid in Nederland. 
Onze ambitie is iedereen vanaf jonge 
leeftijd een leven lang te laten bewe-
gen. Het Grote Gymfeest is een fan-
tastisch middel om dat te stimuleren. 
Het Gymfeest is bovendien een leuk 
uitje voor kinderen in de herfstvakan-
tie. Er is altijd wel een gymclub dicht-
bij.”

Alle informatie over Het Grote 
Gymfeest is te vinden op www.het-
grotegymfeest.nl. Ontdek welke clubs 
meefeesten van 15 tot en met 22 ok-
tober en meld je aan! Voor meer infor-
matie ga naar www.deringen.nl.

Appartement
Molenstraat 31 te Aarle-Rixtel
• Beganegrond
• Woonkamer met open- 

keuken, 1 slaapkamer,  
garage, eigen oprit en tuin.

• Huur  € 650,-- p/mnd
• Per 1 dec’14 beschikbaar

Bedrijfsruimte
Bosscheweg 80b te Aarle-Rixtel
• 155 m2 in bedrijfsverzamel-

gebouw
• Huur in overleg
• Per 1 dec’14 beschikbaar

Kantoorruimte
Dorppsstraat 25c te 
Aarle-Rixtel
• 34m2

• Huur  € 200,-- p/mnd
• Per direct beschikbaar

Winkel/kantoorruimte
Dorpsstraat 23 te Aarle-Rixtel
• 120 m2

• Huur in overleg
• Per 1 jan’15 beschikbaar

Bedrijfsruimte met kantoor
Molenstraat 11b te 
Aarle-Rixtel
• 140 m2

• Huur in overleg
• Per 1 feb’15 beschikbaar

Voor meer informatie bel:  06-22393678 / 06-14683545

TE HUUR:

3 leden van jeugd team 2: Bert Coolen, 
Jip Engelhart en Esra Verhoeven

Fotograaf: 
Ine Coolen
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rolschaatsen Super prestatie van Colet Claessens 
tijdens WK Kunstrolschaatsen

Mierlo/Lieshout – Trainster Jeanne 
Janssens uit Beek en Donk kan super 
tevreden terug kijken op de prestaties 
tijdens de Wereld Kampioenschappen 
Kunstrolschaatsen van Colet Claessens 
van Rolschaatsvereniging Olympia 
(Mierlo). Colet is samen met Jeanne, 
naar Reus (Spanje) afgereisd voor deel-
name aan de WK Kunstrolschaatsen. 
De Lieshoutse Colet is samen kwam 
uit in de discipline Figuren in de klasse 
Senioren. Een sterk deelnemersveld 
met maarliefst 46 deelneemsters uit 
vele landen binnen en buiten Europa. 

De wedstrijd werd in 2 gedeeltes ge-
houden. ’s Morgens om kwart voor 9 
stonden de rijdsters klaar voor de eer-
ste 2 Figuren (rijden over cirkels op de 
baan) en ’s middags rond half 5 het 3e 
en 4e Figuur. Ieder Figuur heeft ver-
plichte elementen die door alle rijdsters 
op exact dezelfde plaats uitgevoerd 
moeten worden. Concentratie is zeer 
belangrijk bij het Figuren. 

In de klasse met 46 rijdsters kwamen 
naast Colet ook nog 2 Senioren uit 
Nederland aan de start. Afgelopen 
seizoen waren Diana v.d. Doelen 

(Valkenswaard), Sylvia Pistorius 
(Nieuwegein) en Colet heer en mees-
ter in Nederland in de klasse Senioren. 
Diana wist op overtuigende wijze de 
3 wedstrijden winnend af te sluiten, 
Sylvia en Colet wisselden per wedstrijd 
van plaats 2 of 3. Tijdens dit WK wist 
Colet beter te scoren dan Sylvia en 
Diana. Colet eindigde op een mooie 
23e plaats, Sylvia op de 25e en Diana op 
een 28e plaats. Een prestatie waar alle 
drie bijzonder trots op kunnen zijn. De 
podiumplaatsen waren voor Argentinië 
(plaats 1 en 2) en Italië (plaats 3). 

Voor Colet zit het wedstrijd seizoen er 
dit jaar op. Ze kan zich nu, samen met 
haar clubgenoten, gaan voorbereiden 
voor de Kerstshow, welke op 20/21 de-
cember in Sporthal de Weijer in Mierlo 
wordt gehouden. De kaartverkoop start 
1 november. U kunt nu al kaartjes be-
stellen via kerstshow@rvolympia.nl en 
profiteer van 10% korting vroegboek-
korting op kaartjes van de zaterdag- én 
zondagavondshow (13 jaar en ouder) 
en zolang de voorraad strekt. De entree 
bedraagt €6,00 (t/m 12 jaar) en €10,00 
(13 jaar en ouder). 

Beek en Donk - Stralende gezicht-
jes met rode blosjes op de wangen. 
Kinderen die volop in actie zijn en 
veel plezier maken met hun vrienden 
en vriendinnen. Dat krijg je te zien als 
je binnenloopt bij de SkateSwing van 
RC De Oude Molen in Beek en Donk. 
Zaterdag 25 oktober viert de crew 
vrijwilligers het 10-jarig bestaan van 
de Rollerdisco, met een knaleditie.

Marcel Wijgergangs en Marcel van 
de Laar bedachten 10 jaar geleden 
de allereerste SkateSwing. Het skaten 
en skeeleren was in die tijd razend 
populair, de twee heren vonden dat 
rolschaatsvereniging De Oude Molen 
ook een skate-tak moest hebben. 
De skatelessen die ze organiseerden 
werden druk bezocht. Iedereen wilde 
graag goed de techniek van het rijden, 
remmen én vallen leren voor men de 
straat op durfde. Marcel en Marcel 
wilden ook een stuk ontspanning aan-
bieden en zo werd het idee van De 
SkateSwing geboren.

In oktober 2004 werd de eerste avond 
georganiseerd. Enorm druk was het 
nog niet, maar de club zag de moge-
lijkheden van zo’n gezellige actieve 
avond. In de beginperiode waren 
vooral de eigen leden en de mensen 
die skateles volgden de bezoekers van 
de SkateSwing. Maar al snel wisten 
kinderen de weg naar de SkateSwing 
te vinden. Een gouden vondst was de 
Sk8Card. Met deze kaart van maar 
€5,95 is de entree betaald en kan je  4 

maal iets lekkers halen bij de bar. De 
Sk8Card is nog steeds erg in trek bij 
alle bezoekers. Het is o.a. uitermate 
geschikt voor een leuk en betaalbaar 
kinderfeestje.

Vanaf het eerste uur is er een vaste 
groep vrijwilligers betrokken bij de 
SkateSwing. ’s Middags verbouwen ze 
de rollerhal tot super-disco. Prachtige 
decordoeken, een discotheek, disco- 
en laserlichten, een loungebank en  
springschansen maken er een fantas-
tisch geheel van. De groep vrijwilligers 
die de SkateSwing mogelijk maakt 
is na deze eerste tien jaar nog steeds 
razend enthousiast om er een prach-
tig feest van te maken. Zaterdag 25 

oktober organiseren ze een speciale 
SkateSwing om dit jubileum te vieren. 

Ook deze jubileumeditie van de 
SkateSwing is te vinden in de Rollerhal 
van RC De Oude Molen aan de Lage 
Heesweg in Beek en Donk. De avond 
begint om 19.00 uur, en is om 22.00 
uur afgelopen. Breng zelf je skeelers, 
skates of rolschaatsen mee. Je kan 
vooraf kaarten reserveren via de www.
rcdeoudemolen.nl. Voor alle kinderen 
uit Laarbeek die in oktober 10 jaar 
worden ligt er een vrijkaartje klaar. 
Zij moeten dit wel aan kunnen tonen. 
Ook zij kunnen aanmelden via de site, 
het Sk8Swing Cart ligt dan klaar bij de 
kassa op 25 oktober.

De Lieshoutse Colet Claessens in actie op het WK Kunstrolschaatsen

RC De Oude Molen pakt goud, 
zilver en brons 

SkateSwing viert tienjarig jubileum met een knaleditie 

Beek en Donk/Nieuwegein - Zaterdag 
4 oktober werd in Nieuwegein om de 
NRB-cup gestreden. Dit is het natio-
naal kampioenschap voor de Promo-
klasse binnen het Kunstrolschaatsen. 
Zes leden van RC De Oude Molen bij 
deze wedstrijd, en ze wisten diverse 
plakken te veroveren.

De Promo-klasse is de tweede klasse 
van Nederland, en de dames moe-
ten over behoorlijk wat technieken 
beschikken om in deze klasse te mo-
gen rijden. De deelnemers strijden te-
gen leeftijdgenoten, wat garant staat 
voor spannende wedstrijden. Chloë 
Donkers reed prima wedstrijden bij de 
Promo-B. Met zeer nette Figuren pak-
te ze de bronzen plak. Ook haar vrije 
Kür reed ze zeer netjes en behaalde 
daarmee plek 6 in het klassement. De 
optelsom leverde haar nog een mooie 
bronzen plak op in de Combinatie.

Ingrid Biemans en Dylona van 
Kaathoven waren beiden sterk bij de 
Promo-D. Ingrid reed een sterke korte- 
en lange Kür. Dat ze de laatste tijd haar 
trainingen nog had geïntensiveerd was 
goed te merken bij de wedstrijd. Dat 
ze over veel sprongkracht beschikt had 
ze al vaker laten zien, maar nu kon 
ze het ook nog netjes afmaken met 
mooie landingen. De zilveren plak was 
een prachtige beloning voor het harde 
werk in de trainingen.

In dezelfde klasse reed Dylona van 
Kaathoven haar laatste technische 

wedstrijd. Een te volle agenda, en 
zich vooral willen focussen op het 
Showrijden zijn voor haar redenen 
om dit onderdeel van de sport te la-
ten vallen. Dat ze de laatste tijd min-
der tijd had voor de trainingen was 
er debet aan dat ze wat minder sterk 
reed dan trainers, jury en publiek van 
haar gewend zijn. Maar met brons bij 
het Figuren en het Vrijrijden liet ze 
zien over voldoende capaciteiten te 
beschikken. Beide prestaties leverden 
haar ook nog een mooie gouden plak 
op in de Combinatie. Een mooie afslui-
ting van haar technische rolschaatscar-
rière.

De andere leden van RC De Oude 
Molen deden eveneens enorm hun 
best, maar een podiumplek zat er dit 
keer helaas niet in voor hen. Nakeysha 
Habraken reed bij de Promo-A nette 
Figuren en een mooie Kür, maar met 
haar Dans liet ze helaas de punten 
liggen. Daardoor moest ze genoe-
gen nemen met de 4de plaats. Voor 
Arianne Lopreiato, een Italiaans lid 
van RC De Oude Molen, is de taal 
een extra last tijdens trainingen en 
wedstrijden. Toch reed ze prima en be-
haalde een 5de plaats bij het Figuren in 
Promo-B. Djailey Habraken veroverde 
de 6de plaats met het Vrijrijden bij de 
Promo-C.

Meer informatie over de rolschaats-
sport en een fotoverslag van de wed-
strijd is te vinden op 
www.rcdeoudemolen.nl.

RC De Oude Molen wist podiumplaatsen 
te behalen bij de NRB-cup

Skateswing bij RC De Oude Molen viert het 10-jarig jubileum

vissen Frans Verkuijlen koning H.S.V. ‘t Sluisje
Lieshout – Zaterdag 4 oktober was de 
dag van de waarheid voor de vissers 
van HSV ’t Sluisje als het gaat om het 
Koningschap 2014. De onderlinge re-
sultaten van de eerste 2 wedstrijden 
waren zo, dat elke visser nog kans had 
om deze titel in de wacht te slepen.

Toen om 14.00 uur het startsignaal klonk 
en de wedstrijd begon was er een lekker 
windje, een mooie drift in het water en 
een zon die het bijna onmogelijk maakte 
om de dobber te zien. Frans Verkuijlen 
had meteen de vis op de juiste plaats 
en moest al enkele keren scheppen 
terwijl er bij andere deelnemers niks te 
zien was geweest. Ook bij Frans viel het 
stil en toen kwamen de andere vissers 
in actie. Rolf had ook enkele keren zijn 
schepnet nodig en over het algemeen 
werd er mooie voorn gevangen en maar 

weinig of geen baars. Dat Rinus Smits 
een grote, platte vis niet in zijn net kon 
laten belanden was pech, anders had 
hij hoge ogen kunnen gooien naar het 
koningschap. Om 17.00 uur klonk het 
eindsignaal en werd de eindbalans op-
gemaakt. Na de meting bleek het Frans 
Verkuijlen te zijn die, gezien over drie 
wedstrijden de meeste vis had gevangen 
en mag zich met deze overwinning voor 
de eerste keer in zijn viscarrière koning 
noemen van deze mooie visclub. 

Nadat iedereen zich wat had opgefrist 
kwamen de vissers naar de schuilhut 
voor de prijsuitreiking en nog een bor-
rel. Met verhalen en anekdotes over en 
weer over het hele seizoen, werd het 
wedstrijdseizoen afgesloten. Met alleen 
de snert en zult nog voor de boeg kun-
nen ze met zijn allen terug kijken op een 

mooi seizoen, waarin grote vis werd ge-
vangen, soms ook veel vis werd gevan-
gen maar ook door sommige helemaal 
niks werd gevangen, en dan toch elke 
keer weer terug komen voor de volgen-
de wedstrijd.

Winnaars van de wedstrijden seizoen 
2014
Openingswedstrijd: Toon Daniëls
Sponsorwedstrijd: Marinus Swinkels
Oprichterswedstrijd: Jos de Beer
Henk van Lierop trofee: Gerry Dekkers
Open Lieshouts kampioenschap: Piet 
van Hoof
50 + wedstrijd: Henk van Lierop
Zomeravond competitie: Willy 
Verhoeven
Algemeen kampioenschap: Gerry 
Dekkers
Koning 2014: Frans Verkuijlen

betaalbare service voor MKB en particulier

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Frans Verkuijlen, koning van H.S.V. ‘t Sluisje 2014
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MooiLaarbeekkrant
judo

boksen

Eerste prijs voor Sanne van Rooij 
en Daan Beniers

Mariahout - Acht judoka’s van judo-
club Mariahout hebben deelgenomen 
aan het Lage Bandentoernooi, dat 
werd gehouden op 5 oktober door 
Judoclub ‘Kano’ uit Bakel. 

Sanne de Rooij won haar eerste partij 
op beslissing. De andere partijen wist 
ze door hard werken allemaal winnend 
af te sluiten met een ippon. Een mooie 
eerste plaats voor Sanne. Daan Beniers 
behaalde een verdiende eerste plaats 
door alle partijen met een ippon te 
winnen. Sem de Rooij wist in zijn poule 
de eerste partij te winnen door direct 

een ippon te maken. In de tweede 
partij was Sem erg aanvallend, maar 
helaas wist de tegenstander de partij 
te winnen. Sem eindigde als tweede 
in zijn poule. Ook een mooie tweede 
plaats voor Sanne Aarts. Zij wist de 
eerste partij verdiend te winnen op be-
slissing, in haar tweede partij was de 
tegenstander helaas te sterk.

Daan van Zeeland nam evenals Liz 
Barten voor het eerst deel aan een 
toernooi. Daan wist in zijn poule de 
eerste partij overtuigend te winnen 

met een ippon. Ook zijn tweede partij 
wist hij door zijn inzet te winnen met 
een ippon. Hij verloor ook enkele par-
tijtjes in zijn poule, maar wist wel te 
eindigen op een mooie derde plaats. 
Liz Barten wist in haar poule ook een 
partij verdiend op beslissing te winnen 
en behaalde een vierde plaats. Een 
mooi resultaat voor de nieuwelingen. 
Freek Beniers zat het niet mee van-
daag , hij wist ondanks zijn inzet geen 
overwinning te behalen en eindigde 
als vierde in zijn poule.

Beek en Donk - Team The Shooters van 
de gezondheidsrace Laarbeek had op 
donderdag 2 oktober weer een team-
buildingsactiviteit. Deze keer gingen zij 
op boksles bij niemand minder dan Riny 
Heesakkers van boksclub Laarbeek. 

Deze boksclub bestaat al zo’n 15 jaar en 
Riny zelf bokst al 54 jaar, dus er mag 
wel gesproken worden van een erva-
ren trainer. Om 20.30 uur werden The 
Shooters welkom geheten door Riny, 
waarna hij meteen begon met de war-
ming-up. Alle spieren goed losmaken, 
buikspieroefeningen en natuurlijk touw-
tje springen. Voor mensen die dit niet 
dagelijks doen is 3 minuten springen al 
heel wat, dus de eerste zweetdruppel-
tjes kwamen al tevoorschijn. 

Daarna vast wat oefenen met kleine 
boks stootjes geven, naar voren, om-
hoog en omlaag, het begon erop te 
lijken. Maar toen begon het echt: de 
bokshandschoenen werden aangetrok-
ken en iedereen ging met een maatje 
aan de slag. Riny legde uit hoe je moet 
staan, hoe je je handen moet houden 
en natuurlijk hoe je moet slaan. Eerst 
links, rechts, links, daarna een op-
waartse slag en dan nog een hoek. The 
Shooters boksten alsof ze al jaren in 

de ring stonden. Toen er tenslotte ook 
nog getrapt mocht worden, gingen de 
eerste deelnemers onderuit. Iedereen 
had het ondertussen behoorlijk warm 
gekregen, dus het was goed dat de 
training er bijna op zat. Maar Riny zet-
te de mensen toch nog aan het werk 
op de fitnessapparaten, dus er werd 
nog een poosje gefietst, geroeid en 
gelopen, voordat aan de cooling down 
oefeningen werd begonnen. Het was 
een intensieve training, maar de leden 
van team The Shooters hebben geno-
ten en weten nu ook uit ervaring wat 
een bokstraining inhoudt. Zij willen 

Riny Heesakkers dan ook heel hartelijk 
bedanken voor de tijd en moeite die 
hij erin gestoken heeft. Na de training 
heeft het team samen met Riny nog 
even, onder het genot van een drankje 
in het ontmoetingscentrum, nagepraat. 

Voor iedereen die ook eens zo’n trai-
ning wil meemaken om te kijken of het 
iets voor hem of haar is, staat de deur 
bij boksschool Riny Heesakkers altijd 
open. Dus maak eens een afspraak en 
maak kennis met de bokssport. Team 
The Shooters kan het van harte aan-
bevelen!

Beek en Donk - Afgelopen weekend 
stond voor de Dames A-jeugd de eer-
ste competitiewedstrijd op het pro-
gramma. Dit was extra spannend om-
dat dit team vorig jaar nog als Meisjes 
B-jeugd speelde. Toen waren ze inge-
deeld bij tegenstanders die eigenlijk 
een maatje te groot waren. Ondanks 
kranig verweer werd de competitie 
toen met weinig punten afgesloten. 

Nu wachtte de eerste wedstrijd in een 
hogere leeftijdsklasse.  De eerste wed-
strijd werd gespeeld tegen MBDE/De 
Sprint uit Deurne. De Bedo-meiden 
zaten meteen goed in de wedstrijd en 
wisten een voorsprong op te bouwen 
die ze niet meer uit handen zouden ge-
ven. De wedstrijd ging vrij gelijk op en 
de teams waren aan elkaar gewaagd. 
Met 12-10 ging Bedo de rust in. Na 
de rust wist Bedo de voorsprong uit te 
breiden en vast te houden. Verdiend 
wisten de meiden de eerste twee pun-
ten van het seizoen binnen te halen.

Volle winst voor Bedo heren senioren
De competitie is weer begonnen en 
Heren 2 trad in de eerste wedstrijd van 
het seizoen aan tegen een oude be-
kende, Apollo uit Son. Met een ruime 
selectie begonnen de heren aan de 
wedstrijd, elke positie was dubbel be-
zet. Zo kon coach Chris Klessens mak-
kelijk doorwisselen en het hele team 
op en neer laten sprinten. Dit worp in 
het begin van de wedstrijd meteen zijn 
vruchten af door verscheidene breaks. 
Hierdoor kwam Bedo al snel op 4 
doelpunten voorsprong kwam. Je zag 
de snelheid goed in het jonge team, 
waardoor de aanvallen vaak snel en 

effectief waren. Helaas werden er wel 
de nodige kansen gemist maar door  
solide verdediging en keeper Rinus 
Leenders bleef de voorsprong ruim. 
Met een 14-6 voorsprong ging men de 
rust in. Na een peptalk werd duidelijk 
dat Bedo meer wilde.

De heren gingen met de gedachte om 
de score uit te breiden het veld op. Met 
de snelle uitbraken ging de effectiviteit 
omhoog, ook omdat de kansen goed 
uitgespeeld werden. Bedo merkte ech-
ter dat Apollo beter uit het kleedkamer 
was gekomen en deze speelden de 
aanvallen dan ook beter en doeltref-
fender uit dan in de eerste helft. Door 
het hechte teamgevoel in de Heren 2 
raakte de mannen hierdoor echter niet 
uit zijn concentratie en bleven vol mo-
tivatie handballen. De eindstand was 

uiteindelijk 32-16 waarmee een goede 
competitiestart vast staat en de heren 
deze lijn natuurlijk willen doortrekken.

Ook de overige Herenteams trokken 
aan het langste einde. Heren 1 wist de 
eerste wedstrijd van het seizoen met 
24-18 overtuigend te winnen, een 
goede start voor de selecte van Kees 
van Hoof. Heren 3 trad met een ruime 
selectie aan tegen Roef uit het verre 
Moergestel. De heren zetten snel een 
5-1 voorsprong neer die niet meer uit 
handen werd gegeven.

Wil je handballen bij Bedo? 
Bedo is altijd blij met versterking. Kijk voor 
meer informatie op www.hvbedo.nl,
op onze Facebookpagina www.face-
book.com/hvbedo, of neem contact 
op per e-mail info@hvbedo.nl.

Budoclub Beek en Donk nam 
deel aan ‘Leef je in, Leef je uit’

Budoclub Beek en Donk actief 
op instaptoernooi Bakel

Beek en Donk - Zondag 5 oktober vond 
in sporthal de Dreef in Aarle Rixtel de 
manifestatie ‘Leef je in, Leef je uit’ 
plaats. Tijdens deze middag werden 
er allerlei activiteiten gehouden om 
mensen met en zonder beperking sa-
men te laten komen en te laten zien 
wat er allemaal in Laarbeek mogelijk 
is. Dit gebeurde op muzikaal, culinair, 
informatief maar ook op sportief ge-
bied. Het werd een geslaagde middag 
met veel bezoekers die een kijkje kwa-
men nemen.

Budoclub Beek en Donk was ook pre-
sent om enkele demonstraties te ver-
zorgen. Direct na de opening om 13.00 
uur werd door 10 budoka `s een spet-
terende demonstratie Karate-Jitsu ver-
zorgd. Er werden veel partijtjes op een 
sportieve manier uitgevochten, maar 

trainer Bart van der Linden leerde de 
budoka `s ook weer wat nieuwe tech-
nieken. Om 14.30 uur startte de de-
monstratie Judo. Tijdens deze demon-
stratie lieten de leden in vogelvlucht 
zien wat het judo inhoudt. Naast en-
kele mooie worpen werden natuurlijk 
ook houdgrepen geoefend. Uiteraard 
werden de oefeningen afgewisseld met 
leuke judopartijtjes. 

Daarnaast was de Budoclub aanwezig 
met een kraam die goed werd bezocht. 
Er werden vele praatjes gemaakt met 
belangstellenden. Al met al was het 
een geslaagde activiteit waar iedereen 
met een goed gevoel op terug kijkt. 
Ben je geïnteresseerd in een van de 
sporten, neem dan een kijkje op de 
website (www.bcbeekendonk.nl) voor 
meer informatie. Iedereen is welkom. 

Beek en Donk - Budoclub Beek en 
Donk nam zondag 5 oktober deel aan 
een instaptoernooi, georganiseerd 
door Judoclub ‘KANO’ uit Bakel in 
sporthal ’t Zand. Een groep van 5 ju-
doka’s uit Beek en Donk deed hieraan 
mee.

Lieve van Vugt was de jongste van de 
ploeg. Ze wist de eerste twee wedstrij-
den  haar tegenstanders nog niet van 
zich af te houden, ze kwam niet meer 
uit hun houdgrepen los. Haar derde 
wedstrijd wist ze zich goed staande te 
houden, en ze won deze op beslissing 
van de scheidsrechter. Ze sloot overtui-
gend af met een mooie worp die een 
ippon opleverde. Lieve werd hiermee 
derde in haar poule. Voor Koen van 
de Aa was het zijn eerste instaptoer-
nooi. Na een wankelend optreden in 
zijn eerste partij verloor hij deze door 
een houdgreep. De tweede wedstrijd 
bleef hij beter op de been, maar verloor 
nipt op beslissing van de scheidsrech-
ter. De derde wedstrijd verloor hij door 
een worp die een ippon voor de tegen-
stander opleverde, de vierde verloor hij 
weer net op beslissing. Koen werd vijf-
de in zijn poule. Sven Beckers liet zien 
wat je met inzet kunt bereiken. Hij wist 
al zijn tegenstanders te verrassen met 
een snelle greep om de hals waarop 
onontkoombaar de tegenstander op de 
mat werd geworpen. De scheidsrechter 
waardeerde het vier keer met een ip-
pon, de hoogste score, waardoor Sven 
overtuigend eerste werd in zijn poule. 
Djeb van Diermen begon met zijn te-
genstander met een ippon op de mat 
te werpen. In zijn tweede wedstrijd kon 
hij niet voorkomen dat hij zelf na een 
worp in een houdgreep werd genomen. 
Maar de twee volgende wedstrijden 
trok hij zelf weer aan het langste eind 
door twee keer een ippon te scoren. 
Djeb eindigde daarmee op een mooie  
tweede plaats. Jaremy Aarts mocht het 
opnemen tegen twee judoka’s met ho-
gere banden dan hijzelf. Hij was er niet 
erg van onder de indruk. In zijn eerste 
wedstrijd slaagde hij erin na een worp 
zijn tegenstander lang genoeg in een 
houdgreep te houden om een ippon te 
scoren. De tweede wedstrijd scoorde hij 
twee keer een yugo. Eén keer door een 
worp, de tweede door 12 seconden een 

houdgreep vol te houden. Jaremy werd 
er eerste mee in zijn poule. 

Met zijn vijven leidde dit tot een mooi 
eindresultaat en was dit weer een goed 
besteedde zondagochtend voor deze 
jongeren van Budoclub Beek en Donk.

Budoclub Beek en Donk gaf ook een karatedemonstratie bij ‘Leef je in, Leef je uit’

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Riny Heesakkers geeft team The 
Shooters bokstraining

Winst voor Bedo Dames A-jeugd

Riny Heesakkers (uiterst links) en team The Shooters

handbal

Dames A-jeugd van HV Bedo maakte een goede start in de nieuwe competitie

De judoka’s van Budoclub Beek en Donk 
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MooiLaarbeekkrant
basketbal Meiden onder de 16 verliest van 

BC Deurne Pioniers

Bedovo kent opnieuw succesvolle week

Lieshout – De meiden van BC Lieshout 
traden zaterdag 4 oktober aan tegen 
BC Deurne Pioniers. BC Lieshout be-
gon goed aan de wedstrijd, waarvan 
Deurne Pioniers in de 3e minuut tot 
scoren wist te komen. BC Lieshout 
had meer moeite om te scoren. 

In het tweede kwart begon BC Deurne 
Pioniers fel aan de wedstrijd maar BC 
Lieshout vocht zich terug in de wed-
strijd, waardoor het toch een aardige 
partij was. Aan het einde van het 
tweede kwart was de stand 32-23 
in het voordeel voor de meiden uit 
Deurne.

Direct na rust begon BC Lieshout goed, 
waardoor er mooie scores uit kwamen, 
maar BC Deurne Pioniers haakte goed 
aan en aan het einde van het derde 
kwart was de stand opgelopen tot 
46-33 voor BC Deurne Pioniers. In het 
vierde kwart moest het dan maar ge-
beuren. BC Lieshout gaf zich niet ge-
wonnen en kwam in de vierde minuut 
terug tot 52 – 43. Maar BC Deurne 
Pioniers wilde de punten in Deurne 
houden en dat lukte. BC Lieshout gaf 

in de laatste minuten nog gas bij en er 
kwamen nog aardige scores tot stand. 
De Lieshoutse meiden speelden een 
goede wedstrijd, maar verlopen met 
58-51 van de dames uit Deurne.

De scores van BC Lieshout kwamen 
op naam van Iris van Bokhoven 14, 
Madelief Swinkels 13, Floor Welten 
12, Melissa Dols 8, Sara Welten 2 en 
Noor Swinkels 2.

Beek en Donk - Na de vele overwin-
ningen van vorige week waren de vol-
leyballers van Bedovo ook deze week 
weer goed op dreef. Het begon met de 
recreantencompetitie, waar de nodige 
winst werd behaald. Afgelopen week 
waren bovendien alle Nevobo-teams 
onverslaanbaar.

Bedovo DR2/De Smulsmurf
In de wedstrijd tussen Bedovo DR2/
De Smulsmurf en BV Boering ging het 
lang gelijk op in de eerste set. Met een 
mooie eindsprint werd er toch gewon-
nen. De tweede set werd een grote 
achterstand omgebogen tot knappe 
winst. De bekroning werd echter niet 
gepakt, want in de laatste set gebeur-
de het tegenovergestelde. Zo ging BV 
Boering toch nog met een puntje aan 
de haal. 2-1.

Bedovo DR1/Slagerij Brouwers
Bedovo DR1 wist deze week als enige 
niet te winnen. Laat op de avond be-
gon hun wedstrijd en moest er hard 
gewerkt worden voor de punten. Door 
verschillende wissels en time-outs 
werd uiteindelijk nog wel een laatste 
bevochten punt gepakt tegen Unigirls.

Bedovo HR1/Sportshop Laarbeek
Voor de heren van Bedovo HR1/
Sportshop Laarbeek kwam deze 
week versterking uit het zuiden. Met 
Ruud van Neerven als Afrikaanse 

importspeler werd de eerste set redelijk 
gemakkelijk gewonnen. Het vervolg 
van de wedstrijd was even overtui-
gend. Enig onnoemelijk minpuntje was 
dat de heren tegenstander Kleijngeld 
net niet onder de 5 punten wisten te 
houden in de laatste set. 

Café Thuis/Bedovo H1
Van het eerste recreantenteam naar het 
eerste Nevobo herenteam. Café Thuis/
Bedovo H1 liet zich evenzeer van zijn 
sterkste kant zien. Een luidruchtig 
Hajraa H3 werd snel het zwijgen opge-
legd, waarna Bedovo zich rijk rekende. 
Daar ging het mis. De eerste set werd 
alsnog verloren. Zonder twijfel om dit 

recht te zetten nam Bedovo daarna de 
bovenhand. Op midden kaapte Jaap 
Derks puntje na puntje weg en na een 
ontzettend spannende laatste set werd 
er met 3-1 gewonnen. 

Next/Bedovo D1
Voor de dames van Bedovo was het 
deze week zelfs iets te gemakkelijk. In 
een wedstrijd waarin het één en an-
der uitgeprobeerd kon worden, maar 
waarin vooral heel weinig terugkwam 
van de overkant van het net, was winst 
nooit een onzekerheid. Next/Bedovo 
D1 won met een dikke 4-0 van tegen-
stander Detac D1 en heeft na 3 wed-
strijden nog geen enkel punt gemorst.

BC Lieshout meiden onder 16 (oranje shirts) verloren van BC Deurne

volleybal

Quincy Knufman namens Bedovo 
Heren 1 in concentratie voor de service 

handboogschieten 2e indoorwedstrijd 
bij Krijgsman 
Soranus

Lieshout - Zondagmorgen vond op de 
accommodatie van Krijgsman Soranus 
een gedeelte van de tweede indoor-
wedstrijd plaats. Negen teams waren 
aanwezig, wat betekende dat alle ba-
nen bezet waren.

Het eerste team van Krijgsman 
Soranus had een thuiswedstrijd en 
kwam tot een totaal van 732 punten. 
Tegenstander E.M.M uit Asten scoorde 
echter 752 punten, waardoor er geen 
winstpunten behaald werden.

Het tweede team moest naar Mierlo-
Hout. Zij kwamen tot een totaal van 
671 punten. Omdat zij geen tegen-
stander hadden konden er twee winst-
punten bijgeschreven worden. De indi-
viduelen en de jeugdschutters schoten 
ook in Mierlo-Hout. De totaaluitslag 
van de tweede ronde was als volgt: Rik 
v.d. Westerlo 251; Maarten v.d. Elsen 
245; Willem Bekx 245; Theo v.d. Laar 
236; Stephan Wijffelaars 231; Arjan v.d. 
Heuvel 229; Nelly v.d. Laar 197; Dion 
Thielen 190; Alex v.d. Ven 176; James 
Stam 113; Noa Relou 105; Jeffrey v.d. 
Post 56 en Igor v. Loosdrecht 28.

Vervolg eigen toernooi
Donderdag werd het eigen toernooi 
voortgezet met een wedstrijd tegen 
Houts-Welvaren uit Mierlo-Hout. 
De gasten moesten 188,17 gemid-
deld schieten. Zij kwamen op precies 
195 uit, wat een winst was van 6,38 
punt. Omdat Krijgsman Soranus 12,35 
punten onder het vereiste gemiddel-
de bleef, werd het een overwinning 
van 19.18 punten voor de Mierlo-
Houtenaren. Zij plaatsten zich hier-
mede aan de leiding van het totaal-
klassement. Met nog drie wedstrijden 
te gaan zijn ze in ieder geval al verze-
kerd van een prijs. Beste schutter van 
de avond was Ad Endevoets met een 
totaal van 237 punten. De persoonlijke 
uitslagen: Ad Endevoets 237; Paul v.d. 
Broek 217; Arjan v.d. Heuvel 211; Rik 
v.d. Westerlo 208; Theo v.d. Laar 203; 
Stephan Wijffelaars 183; Maarten v.d. 
Elsen 177; Rita Endevoets 166; Toos 
v.d. Graef 146 en Nelly v.d. Laar 129.

Aarle-Rixtel - Op donderdag 2 oktober 
was HBV Recht door Zee uit Helmond de 
tegenstander tijdens de 11e wedstrijd 
van het 51e van Ganzenwinkeltoernooi 
bij HBS de Eendracht. 

Zij waren met 12 schutters naar de 
doel in Aarle-Rixtel gekomen en be-
haalden een positief resultaat van +12. 
Vooraf hadden zij aangegeven 1582 
punten te gaan schieten. Het werden 
er 1594. Hoogste schutters van deze 
avond werden Edwin v/d Wallen en 
Patrick Hermsen van Recht door Zee. 
Zij haalden allebei 233 punten. Hoogste 
schutter van de Eendracht was Frank 
Schepers met 224 punten. Voor de 1e 
keer schoot bij de Eendracht Jan van 
Rooy mee. Hij behaalde het respecta-
bele aantal van 183 punten.

Resultaten schutters de Eendracht: 
Frank Schepers 224; Erwin Wijnhoven 
222; Walter Jansen 195; Jo Maas 190; 
Jan v. Rooy 183; Arno Donkers 159; 
Martien v/d Graef 152 en Gerrie v. 
Hoof 117 (hs)

12e wedstrijd van Ganzenwinkel-
toernooi
Zaterdagavond 4 oktober was voor 
het verschieten van de 12e wedstrijd 
van het van Ganzenwinkeltoernooi, 
HBV de Haagse Rozenknop de te-
genstander. Met 11 schutters en een 
vijftal supporters waren zij aanwezig 
in Aarle-Rixtel. Met deze vereniging 
heeft de Eendracht een speciale band. 
Zowel de vriendschappelijke wedstrij-
den als de deelnames aan de onderlinge 

toernooien vinden plaats in een pret-
tige sfeer en gezellig samenzijn, waar-
bij het competitie-element niet uit het 
oog wordt verloren. Zo ook afgelopen 
zaterdag. Het resultaat viel voor de 
Haagse Rozenknop deze keer nogal te-
gen. Een en ander had te maken met 
enkele technische mankementen van de 
bogen van 2 schutters. Het vooraf op-
gegeven aantal van 2060 punten werd 
bij lange na niet gehaald. Het werden er 
1916 dus -144 punten. De uitslag had 
gelukkig geen invloed op de sfeer en 
het verdere verloop van deze avond. Dit 
malheur werd na afloop nog uitvoerig 
besproken en de schutters kregen de 
nodige adviezen om verder onheil bij 
volgende wedstrijden te voorkomen.

Hoogste schutter van de Haagse 
Rozenknop werd Hans Heijwegen met 
202 punten. Hij was na een lange bles-
sureperiode gelukkig weer present. 
Hoogste schutter van de avond werd 
Toon van Hoof van de Eendracht met 
227 punten.

Resultaten schutters de Eendracht: 
Toon van Hoof 227; Frank Schepers 
216; Erwin Wijnhoven 207; Jan v. Rooy 
179; Arno Donkers 162; Gerrie v. Hoof 
141 (hs); Harrie Moors 86 (hs) en Geert 
v. Ganzenwinkel 71 (hs)

De volgende wedstrijd van het van 
Ganzenwinkeltoernooi vindt plaats op 
zaterdag 18 oktober. Tegenstander is 
dan HBV Prins Bernhard uit Mierlo, aan-
vang 18.00 uur.

11e en 12e wedstrijd van 
Ganzenwinkeltoernooi verschoten

bridgen Jaarlijkse 
bridgetoernooi 
Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel – De Bridgeclub van 
Aarle-Rixtel houdt op zondag 26 ok-
tober weer het jaarlijkse bridgetoer-
nooi. Het toernooi vindt plaats in het 
Multifunctioneel Centrum De Dreef, 
Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel en start 
om 13.00 uur.

Dit toernooi staat open voor zowel club- 
als thuisbridgers. Het hoogst eindigende 
paar uit Laarbeek mag zich de kampioen 

van Laarbeek noemen! Er zijn natuurlijk 
ook een leuke prijzen te winnen. Het 
inschrijfgeld bedraagt €15,00  per paar, 
dit kun je betalen in de zaal, die vanaf  
12.15 uur open is. Aanmelden voor dit 
toernooi? Dit kan via email: laarbeek-
bridge@onsmail.nl en telefonisch via 
Joop Seijkens, Tel. 0492- 381772.

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

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

auto 
onderdelen

paardensport Eerste winterwedstrijd in 
vernieuwde Manege groot succes

Lieshout – De eerste winterwed-
strijd voor paarden in de vernieuwde 
Manege D’n Perdenbak werd op 3 ok-
tober verreden. De afgelopen weken 
is er hard gewerkt aan een professio-
nele eb en vloed bodem binnen, vei-
ligheidsglas, de keerwand is vervan-
gen en de kantine gemoderniseerd. 

De organisatie wil al haar vrijwilligers 
voor het vele en harde werk hartelijk 
bedanken. De reacties van ruiters en 
bezoekers tijdens de wedstrijd waren 
hartelijk en verrassend.

Uitslag van Laarbeekse deelnemers
Klasse L1: 3e Madelon Franke met 
Fairy Tall met 183 punten, 5e Kelly vd 
Heijden met Evita Khan met 175 pun-
ten, 6e Miriam v/d Sande met Dianna 
met 174 punten, 2de proef 7de met 
170 punten, 7e Ilona van Hooff met 
Cissy M met 173 punten, 2de proef 
170 punten, 10e Denise Kluytmans 

met Eliane met 167 punten, 2de proef 
4de met 180 punten.

Klasse M2: 2x4e Britt vd Vrande met 
Whinny, met 175 en 169 punten.

Op 19 oktober is er een grote vlooi-
enmarkt in de Manege, er zijn nog 

enkele kramen te huur en de markt 
is open voor bezoekers van 10.00 tot 
15.00 uur. De volgende wedstrijd is op 
24 oktober voor pony’s en hiervoor 
kan je jezelf nog inschrijven. Kijk voor 
meer info van en over de Manege op 
www.stichtingderaam.nl.

Miriam v.d. Sande met ‘Dianna’
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E V E N E M E N T E N

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Vrijdag 10 oktober 
Inspirerende workshop ‘In je element 
als opvoeder’
18.00 uur, Dorpsstraat 17, Aarle-Rixtel

Loterij actie Jayden ‘De Boemerang”
19.30 uur, Tienerruimte ‘De 
boemerang’, Beek en Donk

Interactieve avond over Cyberpesten 
&RGteens
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Echte Mannenavond met DJ J-Fresh
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 11 oktober 
‘Doe als een boer’ dag
10.00 uur, Vereijken Kwekerijen, 
Peeldijk 8, Beek en Donk

Expositie Theo v/d Steen schilderijen 
en tekeningen t/m 26 okt.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Slagwerkfestival
19.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Razzle Dazzle (60’s / 70’s / 80’s band)
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Concerto a due ODE Laarbeek m.m.v. 
Imémato Boekel
20.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

Pennylane’s Project
20.30 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Zondag 12 oktober 
WTC Beek en Donk, Sluitingstocht
9.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

IVN wandeling Croy
10.00 uur, Croyse Hoeve, Aarle-Rixtel

Expositie ‘Cats and Hats’ t/m 16 nov.
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, Beek en 
Donk

Maandag 13 oktober 
Scheidingscafé
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Lezing Heemkundekring Aarle-Rixtel
20.00 uur, Zaal Van Bracht, Aarle-Rixtel

Dinsdag 14 oktober 
Informatiemiddag openbaar vervoer 
KBO Lieshout
14.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Filmavond M.O.V.
19.30 uur, Kapelleke, Bosscheweg, 
Aarle-Rixtel

Woensdag 15 oktober 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Donderdag 16 oktober 
IVN presentatie paddenstoelen in het 
Coovelsbos
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 17 oktober 
Tiener Disco
20.00 uur, Club Energyruimte Dorpshuis 
Lieshout

Zaterdag 18 oktober 
Jota Joti 2014
11.00 uur, Blokhut Scouting Aarle-Rixtel

Het Grote Gymfeest bij TV De Ringen
14.00 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

‘BieJansee’ bij Café/Bar Bij Ons
21.00 uur, Piet van Thielplein, 
Beek en Donk

Zondag 19 oktober 
Wandeltocht voor Alpe d’HuZes 
‘vrienden voor vrienden’
10.00 uur, Ginderdoor 34, Mariahout

Vlooienmarkt
10.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Wereldmaaltijd + infomarkt 
ontwikkelingssamenwerking
13.00 uur, Buurthuis Mariahout


