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Bijna 500 deelnemers Open Jumbo tennisdubbeltoernooi 

Wij gaan verhuizen 

Opening  
4 november! 

i.v.m. verhuizing vanaf  

26-10 tijdelijk gesloten 

Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout – Op de grens van Lieshout 
en Mariahout bevindt zich tennisver-
eniging De Raam. Van 8 tot en met 
18 oktober vond hier het Open Jumbo 
dubbeltoernooi plaats met deelne-
mers van maar liefst 44 verenigingen. 

De redacteur van De MooiLaarbeek-
Krant bezocht dit sportieve evene-
ment op een koele dinsdagavond.

Ontspannen of fanatiek een balletje 
slaan
Scheen een aantal dagen voorafgaand 
aan het bezoek nog een lekker zonne-
tje, nu heeft koning winter zijn eerste 
plaagstootje uitgedeeld. Sportievelin-

gen op de baan trekken zich niets van 
de kou aan, maar het publiek slaat een 
lekker dekentje om of zoekt warmte 
in de kantine. Henk van Duijnhoven 
is toernooileider. Enthousiast vertelt hij 
over het toernooi. “We hebben deel-
nemers van 12 tot 70 jaar oud,” lacht 
Henk, “iedereen kan aan ons toernooi 
deelnemen. Tennis is een sport die je 
tot op hoge leeftijd kunt beoefenen.”  

Uitgebreid geeft Henk uitleg over de 
indeling in verschillende categorieën. 
“Er wordt gedubbeld op 21 verschil-
lende niveaus. Zondag worden er 17 
finales gespeeld.”  

Lees alles over het tennistoernooi op 
pagina 39.

In de nacht van  zaterdag 24 oktober 
op zondag 25 oktober wordt de klok 

een uur teruggezet

“Hoe populair is het openbaar busvervoer in Laarbeek?”

Meerderheid inwoners Laarbeek pakt liever de auto
Redacteur: Marie-Christine van   
     Lieshout

Laarbeek- Uit onderzoek van Tip-
MooiLaarbeek blijkt dat 62% van 
reizend Laarbeek nooit gebruik 
maakt van het openbaar (bus)ver-
voer in Laarbeek. Ondervraagden 
die wel gebruik maken van open-
baar vervoer, reizen voornamelijk 
met busdiensten van Hermes. De 
Buurtbus wordt weinig gebruikt.

Gemak dient de mens
2% van de respondenten maakt 
dagelijks gebruik van openbaar 
vervoer in Laarbeek. Ruim een 
kwart gebruikt de bus zelden, min-
der dan 1 keer per kwartaal. Naast 
de auto geeft men aan liever de 
fiets te nemen. Openbaar vervoer 
in Laarbeek wordt als omslachtig 
omschreven. Er zijn niet voldoende 
haltes en brengt mensen niet waar 
ze moeten zijn. Uit opmerkingen 
van geënquêteerden is merkbaar 
dat men de buurtbus nauwelijks 
kent. Toch zal Ov-routeplanner 
de buurtbus noemen als je met 
openbaar vervoer naar de grotere 
gemeentes in de buurt gaat. Soms 
direct, maar overstappen bij de 
Bavariarotonde behoort ook tot de 
mogelijkheden.

Lijnbussen in Laarbeek
Als de auto als vervoermiddel weg 

zou vallen, kiest 46% van de res-
pondenten opeens wel voor het 
streekvervoer. Harry de Groof, 
voorzitter van Buurtbus Laarbeek, 
geeft aan dat vooral lijn 121 goed 
gebruikt wordt. “Lijn 121 van Her-
mes staat op de tweede plek van 
drukste lijndiensten”, vertelt Harry. 
Harry spreekt zijn zorg uit over het 
openbaarvervoersbeleid. “Er zijn 
plannen om lijn 21 te laten verval-
len”, legt hij uit, “de buurtbus zou 
hier een gat moeten kunnen op-
vullen.” Harry geeft aan dat veel 
mensen nog niet op de hoogte 
zijn van de mogelijkheden die de 
buurtbus biedt. 

Buurtbus wordt volwassen
In 2013 heeft een groep vrijwilli-
gers de buurtbus nieuw leven in-
geblazen. De route is aangepast 
met een nieuwe dienstregeling. 
“We zijn het ideale vervoermid-
del om vanuit onze dorpen naar 
lijnbussen van Hermes of in Hel-
mond te komen”, vertelt Harry. In 
een uur tijd rijdt de buurtbus het 
rondje Beek en Donk-Helmond en 
terug. “De buurtbus is heel klant-
vriendelijk,” legt Harry uit, “de bus 
stopt als je langs de route staat en 
je hand opsteekt en je kunt met de 
chauffeur afspreken waar hij langs 
de route stopt. Klantvriendelijker 
dan een gewone lijndienst”, lacht 
Harry. 

Onbekend maakt onbemind
De buurtbus kampt met haar ima-
go. Zo geven respondenten aan 
dat reistijden ongunstig zijn en dat 

de buurtbus niet is opgenomen in 
de Ov-routeplanner.” 

Lees verder op pagina 3

De buurtbus zou hier een 

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

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

In de jaren ‘70 werd er een nieuwe wijk gebouwd ten oosten van de Ser-
vaasstraat. Het werd een wijk met drie straten en een van die straten kreeg 
de naam De Melter. Voor mijn gevoel was dit een oud beroep, maar ik heb 
toch het internet moeten afspeuren om de juiste betekenis hiervan te vinden. 

Daar vond ik dat een melter iemand was die mout bereid. Warempel een 
heel toepasselijk beroep voor Lieshout. En zeker voor een straat die ongeveer 
onder de rook, of zeg maar stoom, van Bierbrouwerij Bavaria ligt. 
Bavaria heeft naast een brouwerij ook een eigen mouterij met een in het 
oog springende bakstenen kiemtoren. Bavaria is tevens eigenaar van Holland 
Malt, gelegen aan de Eemshaven. 

Op internet vond ik dat het niet loont om mout in kleine hoeveelheden te 
maken, maar dat men zijn mout moet kopen, daar waar het in grote hoeveel-
heden gemaakt wordt. Daarom doet Bavaria het ook in het groot en levert 
aan veel brouwerijen. Of er ook iemand rond loopt, of rondgelopen heeft, die 
werd aangewezen als de melter, dat weet ik ook niet. In het boek ‘Bavaria, 
biografie van een brouwerij en een familie uit Lieshout’ vond ik van alles over 
de mouterij, maar de naam melter vond ik daar zo gauw niet. 

Een mouterij is in ieder geval een fabriek waar van granen mout wordt ge-
maakt, door het in water te weken waardoor het ontkiemt, en het daarna 
te drogen. Dit proces heet mouten. Het product wordt gebruikt voor bier, 
whisky en een aantal voedingsmiddelen. Het meest gebruikte graan voor het 
maken van mout is gerst, en dan in het bijzonder brouwgerst dat een laag 
eiwitgehalte heeft.

In combinatie met de melter zou je verwachten dat er een andere straat is met 
brouwer of iets van dien aard. Maar daarvoor heeft men niet gekozen in deze 
wijk. Wie weet wat de toekomst nog brengt.

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan heemkundekring ’t Hof van Liessent en Wikipedia

DE MELTER

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...
Dit is kitten Issy, zij is samen met 
broertje Ippo als vondeling bij ons in 
de dierenopvang terechtgekomen. 
Met haar mooie snoetje en superlief 
karakter weet ze al snel je hart 
te veroveren. Issy is heel sociaal 
en dapper en soms een beetje 
ondeugend, maar welk kleuterpoesje 
is dat nou niet? Knuffelen, kopjes 
geven en lekker hard spinnen zijn 
haar grootste hobby’s. Bij welke 
kattenvriend mag Issy lekker warm 
op schoot komen liggen? Ook haar 

vrolijke broertje Ippo is op zoek naar een lief baasje! 

Kijk voor meer informatie op de site van onze dierenopvang, 
www.voorstegrootel.nl of bel voor een afspraak, tel: 0492-381490

Naam:        Issy
Leeftijd:     6 maanden

Wie weet waar dit 
was?
   
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 
kwamen o.a. de volgende reac-
ties binnen:

Deze boerderij ligt aan de Hei-
eindseweg 4 in Mariahout. 
Nu wonen er Appie en Maria 
Eeuwes van hoveniersbedrijf 
Eeuwes. Vroeger woonde Toon 
van Melfoort daar. 
Met vriendelijke groet,
Mari van de Rijt

Volgens mij is dat de boerderij van de familie Van Melfoort aan de Heieindseweg 
in Mariahout.
Met vriendelijke groeten,
A. Heesakkers

Vroeger woonden daar Toon en Christine Van Melfoort. Toen was het een woning. 
In 1996 zijn wij (fam. Eeuwes) er komen wonen en de familie Van Eijndhoven. Het 
huis is dus in tweeën gesplitst.
Groetjes Ralf

Deze boerderij staat aan de Hei-
eindseweg  4 in Mariahout. Er 
woont nu Appie Eeuwes. Voor-
heen woonde er familie Van 
Melfoort en daarvoor de familie 
Pret.
Groeten, Fr. Manders

Historische beelden
Wij danken iedereen voor de warme belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen, fi jne brieven en
kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden

van onze zorgzame vader, lieve opa en oud opa

Harrie Steegs
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,

maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en vergroot de moed om verder te gaan.

Lieshout, oktober 2015                          Kinderen en kleinkinderen Steegs

Dankbetuiging
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Beek en Donk - Peter Ronkes Ager-
beek zit aan tafel met Palestijn Amar 
Agha. Een half jaar geleden verhuisde 
hij van de vluchtelingenopvang in Ter 
Apel naar Beek en Donk om hier een 
nieuw bestaan op te bouwen. Vorige 
week zijn een aantal inwoners begon-
nen met koken voor elkaar. Dit gaan 
zij de komende periode regelmatig 
doen. Het geld dat hiermee wordt op-
gehaald, wordt gebruikt om het gezin 
van Amar naar hier te kunnen laten 
komen. 

Peter Ronkes Agerbeek: “De Palestijn 
Amar Agha probeerde met zijn Syri-
sche Iman een normaal bestaan op te 
bouwen in Syrië. Toen hun dochtertje 
Maya ter wereld zou komen, werd het 
ziekenhuis gebombardeerd. Op dat 
moment was net de incisie voor een 
keizersnede gezet. Ze ontvluchtten het 
geweld met half open buik. Gelukkig 
wist de gynaecoloog in de buitenlucht 
de geboorte van Maya tot een goed 
einde te brengen. Ondanks de angsti-

ge tijden bracht het nieuwe leventje 
hoop en inspiratie. Korte tijd daarna 
werd Amars internetcafé gebombar-
deerd. Geen steen bleef op de ander. 
Samen met Imans ouders vluchtten ze 
naar Egypte. Daar was door de enor-
me druk ook geen toekomstperspec-
tief. Amar besloot in Europa een plaats 
te zoeken voor zijn gezinnetje. Na een 
barre boottocht van 11 dagen, bekend 
van televisie, bereikte hij ons land vo-
rig jaar oktober. Via Ter Apel kwam hij 
in april naar Beek en Donk. 

Palestijns-Brabants eten
In zijn Beekse huisje waren we verle-
den week te gast. Amar kookte Pa-
lestijns voor ons en enkelen van ons 
brachten een eigen lievelingsgerecht 
mee. Gevraagd waarom hij dat ei-
genlijk deed. Een beetje verbaasd kijkt 
hij me aan. ‘Weet je wel hoeveel Ne-
derland al doet voor mij? We worden 
hier met respect ontvangen. We ont-
vangen een lening zodat we ons een 
beetje kunnen inrichten. We worden 

in LEVEN gehouden. Dat is meer dan 
mijn eigen Arabische regio me biedt.’

‘In mijn cultuur zijn we gewend onze 
waardering te uiten naar wie ons 
helpt. Naast Monica Vervaart en de 
gemeente Laarbeek, helpen ook mijn 
buurvrouw, jouw vrienden en jij me. 
En dit etentje levert mij ook wat op.’ 
Zou hij nu echt rijk worden van onze 
bijdrage in de kosten van de ingrediën-
ten? Een vermanende duw tegen mijn 
schouder. ‘Nederland hoeft mij niet rijk 
te maken, zeg! Wat het me oplevert, is 
veel meer. Zo maak ik het beste kennis 
met de mensen in Beek en Donk en 
omgeving. Als ik zomaar over straat 
loop of in de winkel kom, dan groet 
iedereen vriendelijk. Dat vind ik al zo 
fijn! Iedereen hier geeft me het ge-
voel welkom te zijn. Maar nu, bij mij 
aan tafel, vertellen we elkaar ook nog 
eens over gewoontes, over wat we 
eten; over de streek waar we vandaan 

komen. Die dingen hoor je niet in de 
winkels.’

Amar heeft hier wel gelijk in. We zijn 
nog niet eens met eten begonnen of 
we lachen al om elkaars veronderstel-
lingen. Ondertussen horen we zange-
ressen die over de geschiedenis van de 
landen uit het Midden-Oosten zingen. 

Inderdaad – zo leren we méér van el-
kaar dan alleen door vragen te stellen. 
Want los van de gezelligheid en de 
lekkere smaak, staan we opeens ook 
stil bij onze eigen gewoontes. En zien 
we dat yoghurt niet alleen in de Ne-
derlandse keuken belangrijk is. 

Er was kip, er was molochia, er was 
appeltaart, Turkse soep en Indonesi-
sche ketoprak. Maar bovenal was er 
de goede wil elkaar te leren kennen. 
Ook een keer mee-eten? Bel gerust: 
0653362942. Prikken we een datum.”

Peter Ronkes Agerbeek aan tafel met vluchteling Amar 

	  

Praktijk voor Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

In mijn praktijk maak ik gebruik van Klassieke Homeopathie 
en Natuurgeneeskunde. Klassieke Homeopathie en Natuurge-

neeskundige therapieën worden door vele ziektekostenverzekeraars 
vergoed kijk voor vergoedingen op www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Lid van de NWP 
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)

Peter van de Wetering - Rode Schutplein 27 - 0492-384820

Ik heb een missie: iedereen 
in Nederland begrijpt 
zijn of haar testament!

Zaterdag kwam er een echtpaar op 
mijn spreekuur. Zij maken zich zorgen 
over wat er gebeurt na overlijden. Zij 
hebben een testament maar begrijpen 
niet wat daar in staat. De notaris had 
het wel uitgelegd, maar dat zijn ze in-
middels alweer vergeten.  
Ook willen zij weten wat zij nu moeten 
doen. Een nieuw testament maken? 
Gaan schenken? En zo ja, moeten zij 
dan hun huis schenken? En wat be-
tekent die hoge eigen zorgbijdrage? 
Moeten zij hun huis dan opeten? 
Ik zeg het nog eens: deze vragen kunnen 
pas worden beantwoord na een uitge-
breide schriftelijke uitwerking en bereke-
ning van de situatie na overlijden. 
Een enkel gesprek dat resulteert in een 
onbegrijpelijk (concept) testament vol-
staat natuurlijk volstrekt niet! 
Gedoe bij de afwikkeling van de nala-
tenschap kan pas worden voorkomen 
wanneer u precies weet wat er gebeurt 
na overlijden. Pas dan kunt u gericht 
maatregelen treffen. 
Daarom heb ik MijnTestamentadvies 
opgericht. U ontvangt een advies, een 
naslagwerk en een leidraad na overlij-
den in één. Voor een vaste lage prijs, 
ongeacht het aantal gemaakte uren én 
service aan huis. Met korting van de 
notaris, zodat u per saldo niet eens veel 
duurder uit bent! 
Vanaf 7 november ook iedere zaterdag 
inloopspreekuur in het Parochiehuis te 
Bakel van 09.30-12.30 uur (en vanaf 
13.00 tot 17.00 uur in 
de Cacaofabriek te 
Helmond).

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

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

Palestijn Amar Agha woont sinds april van dit jaar in Beek en Donk

De initiatiefgroep die middels koken voor elkaar geld ophaalt voor Amar en zijn gezin 

Dat dit onjuist is, blijkt uit raad-
pleging van de OV Routeplanner 
9292. Een inwoner van Mariahout 
kan (al) om 7.34 uur op de hal-
te bij het Havenplein in Helmond 
zijn. Overstappen op lijnbussen via 
de rotonde bij Bavaria kan al voor 
7.30 uur ‘s morgens. Harry ver-
telt: “Hoewel meer oudere mensen 
gebruikmaken van de buurtbus, 
merken we toch dat jongeren het 
gemak van de buurtbus ontdek-
ken.” Hij vertelt trots verder: “We 
vervoeren ruim 400 mensen per 

maand, daar keek Hermes zelfs van 
op.” Passagiersaantallen stijgen. In 
2013 gebruikten ongeveer 2400 
mensen het vervoersmiddel, afge-
lopen september hadden al 3800 
mensen de buurtbus gebruikt. 

Buurtbus voor oma?
Een buurtbus bevordert de leefbaar-
heid in de dorpen. Vooral ouderen 
maken gebruik van de bus. ‘Zorg 
om het Dorp’ Mariahout geeft in-
woners de gelegenheid om met de 
Ov-kaart te oefenen. Vrijwilligers 

leggen uit hoe een Ov-kaart wordt 
aangevraagd en gebruikt. “Niet ie-
dereen is gewend om te reizen met 
het openbaar vervoer”, Vertelt Ria 
Lindeman van ‘Zorg om het dorp’. 
“Wij begeleiden mensen die het 
openbaar vervoer willen gebrui-
ken.” Tijdens het project ‘Met de 
buurtbus mee’ hebben vrijwilligers 
ouderen het gemak van de bus la-
ten zien. “Helmond is gemakkelijk 
te bereiken,” legt Ria uit, “het El-
kerliek ziekenhuis is eenvoudig te 
bereiken.” 

Bezuinigingen
Door bezuinigingen zou de buurt-
bus kunnen verdwijnen. In 2017 
zal de provincie haar subsidie aan 
de grote commerciële busmaat-
schappijen verstrekken. Sympa-
thieke initiatieven zoals de buurt-
bussen maken zich zorgen of ze 
nog wel geld gaan ontvangen 
van deze grote organisaties. Har-
ry besluit: “We hebben plannen 
om onze krachten te gaan bun-
delen.” Afspraken om samen met 
andere plaatselijke buurtbussen 

te overleggen zijn al gemaakt. De 
buurtbus is belangrijk voor de leef-
baarheid van de dorpen en al haar 
inwoners.  

Vervolg voorpagina

“We merken dat ook jongeren het gemak van de buurtbus ontdekken”
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Help de Catalaanse Kerststal in 
Lieshout te behoudenMariahout - Een actieve en levendige 

afdeling als de Zonnebloem Mariahout 
blijft werken aan vernieuwing en vari-
atie. Vandaar dat zij met een nagenoeg 
volle bus de Lichtjesroute in Eindhoven 
gingen verkennen. 

Deelnemers en vrijwilligers stapten op 
de Zuster Persoonsstraat opgetogen in 
de bus, die door het VVV Eindhoven 
voor hen geregeld was. Chauffeur Ron 

zette koers naar de Lichtstad, nadat hij 
iedereen van harte welkom had gehe-
ten en een fijne avond had toegewenst. 
In Eindhoven aangekomen, werd de 
gids opgepikt en kon de tour beginnen. 
Heerlijk ontspannen genoot eenieder 
van lichtgevende stripfiguren, bloemen, 
molens en wat al niet meer. Intussen 
werd iedereen ook nog eens verwend 
met zo af en toe een blokje kaas met 
een druifje of een lekker schijfje worst. 

Ook voor een drankje aan boord was 
natuurlijk gezorgd. Twee uur lang keek 
men de ogen uit, waarna toch eindelijk 
huiswaarts gekeerd moest worden. 

De prachtige beelden schitteren nog 
lang op het netvlies na waarschijnlijk. 
Op zaterdag 7 november vervagen ze 
echter wel weer. Dan staat namelijk de 
Lichtstad Revue op het programma.

Zonnebloem Mariahout verkent Lichtjesroute

Hierbij een leuke foto van mijn schoonmoeder op vakantie in Trier. Zelfs De 
MooiLaarbeekKrant mocht mee...
Groeten, Ellen van de Ven

Hierbij een leuke foto van mijn schoonmoeder op vakantie in Trier. Zelfs De Hierbij een leuke foto van mijn schoonmoeder op vakantie in Trier. Zelfs De 

Mooi Gespot

Vrijdag 23 oktober

13.00 Huwelijksviering Michiel Hanegraaf en Bianca 
van Gestel

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 24 oktober

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Theo Berkvens (mged), 
Ans van Hoof-Zomers (mged), Linda van Hoof 
(mged), Willem en Hanneke Verbakel, Elly Thijssens-
van de Wijdeven.

Zondag 25 oktober
 
09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering samenzang
Intenties in deze viering voor: Overleden familie 
Vergroesen– Ravensloot, Hein van den Bogaard (verj), 
Overleden ouders van Boheemen–van Grieken, Jan 
Hornes (par), Hans van Brug(17e sterfdag), Herman 
Biemans (KBO), Overleden ouders van der Asdonk-
Kuijpers, Lauran en Truus Verschure–Cornelissen, 
Hennie en Toon Derks–Verschure, Tot welzijn van de 
parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Carel van den Biggelaar 
(mged), Thérèse Maria en Jo Rooijmans (fund), Toon 
Bouw (mged), Familie Van Moorsel-Linders, Harrie en 
Hanneke van Berlo-van den Berg, Ton Jongerius, Mien 
Schepers-van der Heijden (mged), Bart Coppelmans, 
Jan Donkers (verj), Martinus Bekx (jrgt), Piet en 
Hélène Slaats-Lammers

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Corrie Vereijken-van 
den Bogaard, Jeanne van den Elsen-Jansen, Gerrit 
Wilm, Jan van Dijk, Leo van de Laar, Harry en Goen 
Biemans

Maandag 26 oktober 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 27 oktober

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 28 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 29 oktober 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Extra vieringen met Allerzielen op 
maandag 2 november a.s.

19.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Viering verzorgd door Avondwakewerkgroep m.m.v. 
oMasekoor

19.00 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering

18.15 Beek en Donk De graven op begraafplaats “De 
Oude Toren” worden gezegend.

19.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Avondwakegroep

20.00 Beek en Donk De graven op begraafplaats 
“Leonarduskerkhof”
worden gezegend.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
Agenda 23-29 oktober 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Beweegtuin Franciscushof
“Beste bewoners aan de Franciscus-
hof, als er ook maar één bezwaar 
komt tégen de beweegtuin in uw 
buurt, dan zullen wij het zeker niet 
door laten gaan.”

Dit waren de eerste woorden van 
Van Zuijlen op de eerste bijeenkomst 
in het Franciscushof. Nu, enkele we-
ken later en na handtekeningen van 
álle bewoners die tégen zijn, willen 
ze toch hun zin door drijven, door 

het spul toch te plaatsen. Helemaal 
geweldig zoals Van Zuijlen en Da-
men bezig zijn om hun zin door te 
drijven,(sorry, maar ik krijg het woord 
heren niet over mijn lippen). Maar 
wat nog erger is, is dat zij te pas en te 
onpas Mevr. Hennie Bevers vd Baar 
aanvallen dat zij de grote aanstook-
ster is van deze hele poespas. 

Graag wil ik toch even kwijt dat het 
toch écht de hele buurt is en niet één 

uitgezonderd die tégen deze locatie 
is. Toevallig is mevr. Bevers vd Baar 
onze woordvoerster maar die spreekt 
toch echt voor ons allemaal, dus  Van 
Zuijlen en Damen kijk eens in de 
spiegel en zeg de eerste zin nog eens 
een keer hardop, en kijk dan eens of 
het nog mooi in de plooi staat.
Lang leve de KBO.

Peter van Wetten
Franciscushof

LEZERSPODIUM

Lieshout - Weet u het nog? Wat was 
de kerk in Lieshout prachtig opgetuigd 
eind 2013. Pater A. Wester volgde in 
dat jaar pastoor Beekman op en Broeder 
Josep Lucas was met hem meegekomen 
en deed direct al veel goed werk in de 
voormalige St. Servatius parochie.

Vooral broeder Josep heeft er toen voor 
gezorgd, dat met Kerst de kerk zo mooi 
was versierd met allerlei kerststallen en 
overeenkomstige religieuze voorstellin-
gen. Dat mensen dit wisten te waarde-
ren bleek wel uit het feit dat de kerk, in 
tegenstelling tot de laatste voorgaande 
jaren, overvol zat.

Helaas hebben allerlei verwikkelin-
gen eind 2014 over het aanblijven van 
Pater Wester ertoe bijgedragen, dat met 
de Kerst in dat jaar de versiering sober 
bleef. Maar nu, voorafgaand aan de 
Kerstviering in 2015, wil broeder Josep 
weer graag de Catalaanse Kerststal 

plaatsen met enkele losse Kerststallen 
vanuit de diverse streken van de wereld, 
zodat de kerk weer even fraai, met veel 
liefde en kunst, versierd wordt zoals in 
2013 het geval was. Laten de parochi-
anen, dat ook willen. U kunt even een 
mailtje sturen naar een van de volgende 
e-mail adressen: spboltjes@onsbrabant-
net.nl of verei081@planet.nl.

Heeft u geen computer maar wilt u dat 
ook? Vraag dan even een familielid of 
kennis dit voor u te mailen. U kunt ech-
ter ook uw steun betuigen bij de inloop 
van de KBO in het Dorpshuis aan de 
Grotenhof 2 Lieshout op dinsdagmorgen 
van 10.00 tot 11.30 uur en verder zijn er 
lijsten aanwezig in de Hofkamer van de 
Franciscushof aan de Franciscushof 17 
Lieshout, bij de DIO Drogisterij Mark aan 
de Dorpsstraat 5 in Lieshout en bij Gerda 
Vereijken aan de Roeklaan 1 in Lieshout. 
Alvast bedankt voor uw hulp.

Laarbeek - Kansplus regio Gemert 
houdt de komende periode weer di-
verse activiteiten voor mensen met 
een beperking in Laarbeek, Gemert 
en Boekel. 

Kienavond
Op donderdag 29 oktober vindt we-
derom de kienavond plaats. De op-
brengsten van deze kienavond wor-
den gebruikt om diverse activiteiten 
te organiseren voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Ook mu-
ziekgezelschap ‘Nooit Gedacht’ kan 
daardoor hun muziek blijven maken. 
De kienavond vindt plaats bij zaal De 
Pelgrim in Mariahout en begint om 

20.00 uur. Uiteraard zijn er mooie 
prijzen beschikbaar.

Sinterklaasactiviteiten
De Sinterklaasactiviteiten vinden plaats 
op vrijdag 27 november om 19.00 uur 
in de Kokse Hoeve te Gemert en op 
zondag 29 november om 13.00 uur in 
Herberg ’t Huukske te Beek en Donk. 

Kerst
In Zaal de Pelgrim in Mariahout vindt 
zaterdag 18 december om 19.00 uur 
de Kerstfeestavond plaats. De laat-
ste activiteit in 2015 is de jaarlijkse 
kerstviering in Gemert met medewer-
king van muziekgezelschap ‘Nooit 

Gedacht’. Deze vindt plaats in D’n 
Dörpel, Hamoniezaal, Vondellaan 53 in 
Gemert en begint om 14.00 uur.

Collecte
Veel vrijwilligers zijn namens Kansplus 
weer de huizen langsgegaan om te 
collecteren voor de mensen met een 
verstandelijke beperking. In Gemert 
en Laarbeek werd een bedrag van 
€4.359,00 opgehaald. Alle collectanten 
en natuurlijk alle mensen die een bijdra-
ge hebben geleverd van harte bedankt. 

Wilt u eens nader kennis maken 
met Kansplus kijk dan eens op 
www.kansplusregiogemert.nl.

Activiteiten voor mensen met beperking 
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Gesneden kool

div. soorten

1+1 gratis
Spruiten        500 gram  0.49

Kanzi Appels   per kilo 1.99

Pitloze Druiven 500 gram1.99

Knolselderij   per stuk  0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Vaste lage Prijs
Champignons per doos   
     0.79 

Geef 1 behandeling cadeau: leuk voor de feestdagen!

→ Inclusief mooie cadeauverpakking

bestaat 1 jaar!

2 gezichtsbehandelingen (60 min)

voor €49.95,-*

*Deze actie kan tot 1 december 2015 gereserveerd worden
  Behandelingen kunnen tot en met december 2016 ingepland worden

Pr. Hendrikstraat 10 • Beek & Donk • 06-42020210 • info@puur492.nl • www.puur492.nl

Bavaria is ‘beste familiebedrijf ter wereld’

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl

Wanneer ik naar buiten kijk, zie ik dat 
het begonnen is. De bladeren aan de 
bomen vechten nog tegen de natuur 
maar als ondeugende meisjes gooien 
ze hun bos haar los en zwieren ermee 
naar alle kanten; rood, oranje, bruin, 
hoogblond, korenblond, vlasblond. Ik 
placht dan altijd naar de Grotelse Heide 
te gaan om lekker te wandelen tussen 
de Schotse hooglanders, de miljoenen 
knisperende blaadjes als boomconfetti 
op de grond, de ijzerrijke Esperloop en de 
vele kleurrijke potsierlijke paddenstoelen. 
Totdat ik word opgeschrikt door een 
plotseling uit het niets verschijnende 
mountainbiker. Het wordt steeds vroeger 
donker en net voordat de duister is 
ingetreden krijgt de lucht een gloedrode 
kleur. Ik moet dan altijd denken aan 
die glanzende weerspreuk: Als de haan 
niet kraait vóór het avondrood ... gaat 
het regenen ... of de haan is dood. 
Sommige mensen worden massaal 
depressief in de herfst door de geur 
van de verstervende natuur. Je lichaam 
wil niet mee. Lome benen. Je hersenen 
reageren trager dan normaal. Je hoofd 
voelt als een skippybal die constant 
ingedrukt wordt. Je neus loopt. Je keel 
is gezwollen. Alsof er iets vreselijks staat 
te gebeuren maar je kan je vinger er 
niet op leggen. Anderen daarentegen 
worden lyrisch en kunnen niet wachten 
met de clichés rondom dit seizoen. 
Mijn nekharen gaan overeind staan bij 
het aanhoren van die melancholische 
prietpraat: ‘lekker de kaarsjes aan, 
onder een dekentje kruipen, een frisse 
neus halen en daarna weer lekker bij de 

kachel in ons knusse huisje, slurpen aan 
thee of warme chocolademelk en dikke 
warme sokken’. Zelf hou ik meer van het 
aanzwengelen van de door domotica 
gestuurde verlichting, neerploffen op 
de driepersoonsbank, vloerverwarming 
een standje hoger zodat je met blote 
voeten rond kunt lopen en het openen 
van een fles heerlijk gekoeld bockbier 
van de plaatselijke brouwerij. Daarna 
nog een. Maar ja, clichés zijn altijd waar, 
anders hadden ze wel een andere 
naam gekregen. En op het werk is 
het al niet veel beter. Nukkig start 
je de laptop op, een goedemorgen 
kan er bij de collega’s niet vanaf. 
Ze slurpen chagrijnig van de 
koffie. De mailtjes zijn kortaf 
en mijn grappen worden niet 
gewaardeerd.
 De mannen gaan zelfs niet 
meer in de testosteronaanval 
wanneer Patricia van 
het secretariaat voorbij 
komt paraderen. Eigenlijk 
is dat logisch nu ze haar 
rokjes heeft verruild voor 
dikke pantalons, want anders 
worden haar tepels te duidelijk 
zichtbaar. In dat ultrakort 
uitgesneden hoerentruitje dat ze 
normaliter draagt. De trut maakt 
de sfeer er zo niet beter op. De 
herfst is weer begonnen, en dat is om te 
janken. Verschrikkelijk, maar ik troost 
me altijd bij de gedachte dat op 21 
december de dagen weer gaan 
lengen. Heerlijk, ik verheug me er 
nu al op.

Herfst Volgens P. Skauwe
COLUMN

Lieshout – Afgelopen maandag werd 
er bij de Lieshoutse bierbrouwer een 
spontaan feestje gevierd en niet zon-
der reden. Bavaria mocht vorige week 
namelijk op de 26e top van het Family 
Business Network International (FBN-I) 
in Montreux, Zwitserland, de 20e Global 
Family Business Award van IMD-Lom-
bard Odier in ontvangst nemen.

Motivatie achter het toekennen van 
de award
Tijdens de uitreiking in Zwitserland 

zei Thierry Lombard, voormalig be-
herend vennoot van Lombard Odier: 
“De afgelopen 20 jaar is het onze ver-
antwoordelijkheid geweest om door 
middel van deze award de winnaars 
ervan erkenning te geven en hen te 
feliciteren met de voortreffelijke bijdra-
ge die zij hebben geleverd om aan te 
tonen wat de rol van familie en fami-
liebedrijven in onze economieën is. Bij 
deze viering van de 20e uitreiking van 
de  Global Family Business Award zijn 
we in het bijzonder verheugd over hoe 

goed dit door de firma Bavaria wordt 
gesymboliseerd. Eerdere winnaars en 
families zullen zich herkennen in de ei-
genheid, het vermogen en de kwalitei-
ten van Bavaria.”

Erkenning
De award is een prachtige erkenning 
voor de passie en aandacht waar-
mee Bavaria al meer dan 300 jaar bier 
brouwt en de brouwerij weet te run-
nen. De ‘innovatiekracht, veerkracht 
en het aanpassingsvermogen’ waren 
voor de jury reden om Bavaria N.V. dit 
jaar met de award te belonen. 

Reden voor een feestje
Om het winnen van de award te vie-
ren, werd maandag met de familie, 
medewerkers, oud-medewerkers én 
consumenten van Bavaria een familie-
feestje gevierd op het hoofdkantoor in 
Lieshout. Aan de bar in het hoofdkan-
toor en in een feesttent op het parkeer-
terrein werd geproost op het winnen 
van de titel ‘beste familiebedrijf ter we-
reld’. In een korte toespraak vanachter 
de tap bedankte directievoorzitter Jan-
Renier Swinkels zijn eigen familie en de 
medewerkers voor hun inzet. De prijs 
wordt gezien als extra stimulans om de 
brouwerij nog mooier door te geven 
aan de volgende generatie.
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2.99
kilo 11.96

3 kratten Heineken bier à 24 fl esjes à 30 cl. 

van 42.57 voor 28.38

Heineken bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

(maximaal 3 kratten per klant)

Ariel wasmiddel
grootverpakking 3250 gram, 

voordeelfl acon 3250 ml.

16.99
OP=OP

Yorkham
van onze versafdeling
100 gram

2.09

Boeren appeltaart
per stuk

4.99

Smarties, KitKat, Rolo 
of Bros toetjes
alle soorten

1.39-1.69

Dr. Oetker
Ristorante pizza
2 stuks naar keuze

4.74-4.90

Runderbiefstuk
250 gram

4.99

Daily Fresh 
roerbakgroenten

Chinees, Italiaans of fi jn
zak 400 gram

Remia
snacksauzen
statube 500 ml.

1.28-1.30

2 zakken van 3.98 voor 1.99

1+1
GRATIS

(maximaal 3 kratten per klant)
2+1

3.00

1.79

0.99

4.00
2 stuks

0.89
liter 1.78

10.00

Bezoek ook onze website:

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

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

W 43 - Aanbiedingen gelden van maandag 19 t/m zaterdag 24 oktober 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.
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Redacteur: Joey van der Leemputten
Fotograaf: Joost Duppen

De MooiLaarbeekKrant pre-
senteert: ‘In bad met …’ Een 
nieuwe rubriek waarin promi-
nente Laarbekenaren in een 
bad vol schuim in gesprek 
gaan met een redacteur van 
MooiLaarbeek. Grappig, een 
tikkeltje ludiek en natuurlijk 
met een vleugje nieuws.

Jantine de Jongh

Vertel eens. Wie is Jantine de Jongh?
“Mijn naam is Jantine de Jongh, gebo-
ren en getogen in het dorp Aarle-Rixtel. 
Ik ben opgegroeid samen met mijn broer 
(Jelle) en heb nu de leeftijd van 26 jaar. 
Ik heb op het Dr.-Knippenbergcollege 
gezeten in Helmond en heb daarna op 
de Fontys in Eindhoven Human Resource 
Management (HRM) gestudeerd. Buiten 
mijn opleiding om heb ik altijd heel fana-
tiek gedanst. Ik heb vanaf kleins af aan 
op klassiek ballet gezeten, daarna ver-
schillende dansstijlen gedaan en meerde-
re jaren les in modern en jazz gegeven. 
Sinds 3 jaar ben ik eigen ondernemer in 
Aarle-Rixtel in de horeca. Daarvoor heb 
ik altijd in de horeca gewerkt als bij-
baan. Waar ik startte bij Stout Eten en 
Drinken, ben ik nu eindverantwoordelijk 
bij Conferentiecentrum de Couwenbergh 
in Aarle-Rixtel.”
 
Hoe ben je in deze branche terecht ge-
komen?
“Na het afronden van mijn havodiplo-
ma wist ik niet zo goed wat ik wilde. Ik 
heb er toen voor gekozen om een brede 
opleiding te kiezen waar ik nog redelijk 
veel kanten mee op kon gaan. Eenmaal 
op de opleiding had ik mijn eerste bij-
baantje in de horeca. Na verschillende                   

bedrijven gezien te hebben kreeg ik daar 
steeds meer de smaak te pakken. Ik vond 
het leuk, kreeg er energie van en vond 
het heerlijk om gasten een onvergetelijke 
avond te mogen verzorgen. In die tijd was 
mijn broer al actief in de horeca met zijn 
cateringbedrijfje. Dus ook thuis kwam ik 
er steeds meer mee in aanraking. Ik be-
gon samen te werken met mijn broer en 
werkte bij Chalet Lohengrin. Toen ont-
stond de passie voor het vak. Met leuke 
collega’s en kei hard werken, maar je wist 
waar je het voor deed; de glimlach en het 
enthousiasme van de gasten die op het 
einde van de avond de deur uit liepen.”

Hoe ben je op de naam voor je bedrijf 
gekomen?
“Al sinds 1855 heeft De Couwenbergh 
een centrale plek ingenomen in Aarle-
Rixtel. Als gemeentehuis, jongensschool, 
politiebureau en vandaag de dag als een 
unieke locatie voor kleinschalige kwali-
tatieve bijeenkomsten tot maximaal 175 
gasten!”

Hoe ziet je gemiddelde ‘werkdag’ eruit?
“Horeca is geen dag hetzelfde. Maar de 
trainingen starten hier vaak om half negen 
in de ochtend, dus ben ik vanaf acht uur 
aanwezig. Ik ontvang de gasten, voorzie 
ze van koffie of thee en iets lekkers en wijs 
de weg richting de zaal. Voor de lunch 
maken we alles letterlijk dagvers. Daar 
ben je dus elke dag tijd mee kwijt. Tussen 
de lunch en borrel ruim ik op en werk ik 
de administratie bij. De cursusgroepen slui

ten af met een hapje en een drankje en 
dan zit het eerste deel van de dag erop. 
In de avond zitten hier elke dag verschil-
lende verenigingen te repeteren. Ik heb 
dan vanaf zes uur even een uurtje pau-
ze, daarna zet ik alles weer klaar voor de 
avond en ontvang ik ook hier de gasten. 
Dit zijn vooral de activiteiten die doorde-
weeks plaatsvinden. Natuurlijk heeft elke 
gast andere wensen en daar passen wij 
ons op aan. Verder staan wij in de week-
enden vooral klaar voor grotere feesten 
en partijen. Zoals grote huwelijksfeesten. 
Verzorgd van elkaar het ja-woord geven 
tot het feestje in de nacht. Kortom, een 
conferentiecentrum en evenementenlo-
catie waar zorgvuldig geluisterd wordt 
naar de wensen van de gast.”
 
Wat vind je het leukste aan het werk en 
waarom?
“De passie die ik de afgelopen jaren heb 
ontwikkeld voor het horecavak. Horeca 

zit ook wel in, maar soms moet je er wel 
achter komen. Het is ook niet iets wat je 
er even bij doet. Je werkt wanneer an-
dere mensen vrij zijn. De steun van mijn 
vriend hierin is ook heel belangrijk. Maar 
voor mij is het leukste toch wel het onder 
de mensen zijn. Mensen gelukkig maken 
met lekker eten, leuke feestjes en het tot 
in de puntjes mogen verzorgen. Je neemt 
de stress uit handen. De gasten vertrou-
wen je ook en laten me het doen waar ik 
goed in ben. Gastvrouw zijn.”
 
Wat doe je graag buiten het werk om?
“Dansen nog steeds. Helaas heb ik daar 
zeer weinig tijd voor, maar het is wel iets 
wat me tot rust brengt en waar ik mezelf 
in kwijt kan. Verder vind ik het heerlijk 
om uiteten te gaan. Even genieten van 
het feit dat ik lekker vrij ben en er juist 
een keer iemand voor mij zorgt!”

Heeft u al gestemd op uw favoriete Laarbeekse vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie?

Laarbeek – Dit jaar worden de 
Laarbeekse Complimenten Vrij-
willigerswerk voor de elfde keer 
uitgereikt. De gemeente Laarbeek 
spreekt door het uitdelen van deze 
bijzondere complimenten samen 
met ViERBINDEN hun waardering 
uit naar alle vrijwilligers en vrij-
willigersorganisaties die actief zijn 
binnen de gemeente.

Nomineer voor het eerst een indivi-
duele inwoner van Laarbeek
In tegenstelling tot voorgaande 

jaren, kunnen behalve organisa-
ties dit jaar ook individuele inwo-
ners genomineerd worden. Dus 
als u iemand in uw omgeving kent 
waarvan u vindt dat hij of zij een 
ongelooflijk compliment verdient, 
breng dan snel uw stem uit!

Internationale Dag van het 
Vrijwilligerswerk
De uitreiking van de Laarbeekse 
Complimenten vindt dit jaar plaats 
op de Internationale Dag van het 
Vrijwilligerswerk op maandag 7 de-
cember. De uitreiking vindt plaats in 
het Buurthuis in Mariahout.

Uw motivatie telt
De wijze van beoordelen door de jury 
is anders dan voorgaande jaren. Dit 
jaar is namelijk de motivatie van de 
nominatie doorslaggevend en niet het 
aantal nominaties. De jury bestaat uit 
maatschappelijk betrokken onderne-
mers onder voorzitterschap van bur-
gemeester Frans Ronnes.

Aarzel niet en breng uw stem uit!
U kunt nog nomineren tot en met 27 
oktober. Vul de antwoordstrook in die 
u aantreft onder het Gemeentenieuws 
en lever deze in bij ViERBINDEN. Di-
gitaal stemmen kan ook. Ga hiervoor 
naar www.tipmooilaarbeek.nl. Meld 

u vrijblijvend aan als respondent van 
dit inwonerspanel en u ontvangt au-
tomatisch een invulformulier. Vul uw 
favoriete vrijwilliger in en retourneer 
het formulier digitaal, zodat ook uw 
motivatie gehoord wordt! 

Voor specifieke vragen over de Laar-
beekse Complimenten kunt u te-
recht bij Suzan de Koning van ViER-
BINDEN, tel. 0492-328807 of via 
sdkoning@vierbinden.nl. Op de 
websites van de gemeente Laarbeek 
en ViERBINDEN vindt u alle informa-
tie over dit aanstaande evenement. 
Kijk hiervoor op www.laarbeek.nl of 
www.vierbinden.nl.

Maandelijkse meezingavond ‘t 
Nachtpitje
Beek en Donk – Liedertafel ’t 
Nachtpitje houdt vrijdag 30 ok-
tober haar maandelijkse meezin-
gavond.

Deze meezingavond is in Café Zaal 
de Tapperij te Beek en Donk, waar 
iedereen gezellig mee kan komen 
zingen. De aanvang is 21.00 uur 
en de toegang is gratis.

EVEN RECHTZETTEN
Vorige week stond in onze krant 
een foutief BOVAG-gemiddelde 
vermeld in de rubriek ‘Op de kof-
fie bij … Jacobs Auto’s’. Dit zet-
ten we graag even recht. Jacobs 
Auto’s heeft namelijk een BOVAG-
score van 9,5 tegen een landelijk 

gemiddelde van 7,5 op dit mo-
ment en niet tegen een landelijk 
gemiddelde van 6 zoals per abuis 
werd vermeld.

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

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

auto 
onderdelen

Vrijwilligerspenning Laarbeek voor Frans de Hair
Aarle-Rixtel - Wethouder Frans 
van Zeeland reikte vorige week 
namens het college van bur-
gemeester en wethouders de 
Vrijwilligerspenning Laarbeek 
uit aan de heer Frans de Hair uit 
Helmond. Hij kreeg deze penning 
ter gelegenheid van zijn afscheid 
als dirigent van ‘Korale, ensem-
ble voor vocale muziek’ in Aarle-
Rixtel. 

Per abuis stond vorige week de 
verkeerde naam boven het artikel 
vermeld. De MooiLaarbeekKrant 
biedt haar oprechte excuses aan 
voor deze foutieve vermelding.  Frans de Hair ontving vorige week de Vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek



Donderdag 22 oktober 20158 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Oogcontact”. 

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.
Maak kans op een waardebon van 

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

 Mail een duidelijke foto van uw gezicht naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl, 
o.v.v. ‘oogcontact’, voorzien van voor- en achternaam en woonplaats.

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Helaas zaten er geen 

goede antwoorden 

tussen de inzendingen

Riet Rooijakkers
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

tussen de inzendingen

ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P. Kolkman
Bosscheweg 20D, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

Wit-gele Kruis
Uitleen en verkoop van hulpmiddelen
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout 
T 0499-423169 
Elke werkdag open
van 10.00 tot 11.00 uur
 
Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111
Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555
Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 

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

SudokuVery hard

8 6 4

5 9 2 1

7 6

6 9 1 5

7 6

4 5 8 3

2 5

9 2 3 4

5 9 1

Puzzle #54558

More Puzzles:

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

Heerlijke stoofpeertjes in witbier (10 stuks)

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 1 sinaasappel

• 1 citroen

• 10 stoofpeertjes 

• 3 flesjes witbier

• 200 gr witte suiker

• 1 vanillestokje

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Woordzoeker

ADVOCAAT
AFWEZIGE
BEDSPREI
BROODJES
DOCUMENT
DYNAMIEK
ECONOMIE
EIGENAAR

FORMATIE
HANDHELD
HOPELIJK
JOURNAAL
KLASSIEK
KWARTIER
LICHTING
MIEZERIG

NAGELLAK
ONGEZOND
OPTREDEN
PRESTEER
PRETPARK
QUOTATIE
RECORDER
RIVIEREN

STELLING
TUINTJES
VRIENDIN
ZANGERES

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ADVOCAAT AFWEZIGE BEDSPREI
BROODJES DOCUMENT DYNAMIEK
ECONOMIE EIGENAAR FORMATIE
HANDHELD HOPELIJK JOURNAAL
KLASSIEK KWARTIER LICHTING
MIEZERIG NAGELLAK ONGEZOND
OPTREDEN PRESTEER PRETPARK
QUOTATIE RECORDER RIVIEREN
STELLING TUINTJES VRIENDIN
ZANGERES

...de razende reporter

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

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

Imker

Borstel de waslaag van de schil van de citroen en 
sinaasappel af door ze even onder de warme kraan 
te houden. Snijd de citroen en sinaasappel in schijfjes. 
Schil de peren, en haal voorzichtig het klokhuis eruit 
met behulp van een appelboor, maar laat het steeltje 
eraan. Leg ze in een nauw passende pan waarin het 
bier, de suiker, het opengesneden vanillestokje en de 
ongeschilde, in schijfjes gesneden, citrusvruchten zijn 
gelegd. De peertjes moeten net onder staan. Breng 
het geheel langzaam aan de kook en laat ze enkele 
minuten, tot ze bijna gaar zijn, zachtjes doorkoken. 
Koel ze daarna in de vloeistof af. Haal de peertjes 
eruit en bewaar ze apart, het sap kun je zeven en is 
heerlijk om erbij te drinken in een borrelglaasje.
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Jumbo Open !?!

De categorieën:

2. 
“Sponsorvragen”
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Bijna 200 misdrijven in eerste 
helft van 2015 

Laarbeek – In de eerste helft van 2015 
hebben in Laarbeek bijna 200 misdrij-
ven plaatsgevonden. Bijna één derde 
hiervan betrof een geweldsmisdrijf. 
Dit blijkt uit de jaarlijkse publicatie 
Criminaliteit en rechtshandhaving van 
het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC), de 
Raad voor de rechtspraak en het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Landelijk gezien daalde het aantal mis-
drijven in zeven jaar tijd met bijna een 
kwart. Het percentage van 85 misdrij-
ven per 10.000 inwoners is gemiddeld 
als je kijkt naar onze omliggende ge-
meentes. Zo zijn er dit in Nuenen 70, 
in Gemert-Bakel 98, in Veghel 95 en 
in Sint-Oedenrode 65 per 10.000 in-
woners. Helmond komt als stad fors 
hoger uit. Daar vonden 185 misdrijven 
per 10.000 inwoners plaats.

Tom van den Bogaard finalist Freestyle Games BNN
Redacteur: Thea Wich 

Aarle-Rixtel - Sinds 31 augustus zit heel 
BMX-minnend Laarbeek iedere maan-
dagavond aan de buis gekluisterd om de 
spectaculaire trucs te volgen van BMX-
talent Tom van den Bogaard. In het BNN-
programma The Freestyle Games heeft 
deze negentienjarige Aarle-Rixtelnaar 
zich afgelopen maandag weten te kwali-
ficeren voor de finale. Maandag 26 okto-
ber wordt deze, voor Laarbeek spannen-
de, aflevering uitgezonden op NPO 3.

Presentatoren Jan Versteegh en Geraldine 
Kemper zijn in het televisieprogramma 
The Freestyle Games op zoek naar de 
beste skater, BMX-er, breakdancer of 
freestyle voetballer. Oftewel: wie is de 
beste freestyle sporter van Nederland? 

Finale
De afgelopen acht afleveringen werden 
de deelnemers uitgedaagd hun trucs te 
perfectioneren en om te vormen tot een 
optreden. Vier deskundige mentoren be-
paalden welke talenten via diverse voor-
rondes en ‘Urban Camp’ door mochten 

naar de grote shows en de uiteindelijke 
finale waarin één kandidaat de titel ‘Beste 
Freestyle Sporter van Nederland’ wint.

Uitzending
Na een spannende strijd is BMX-er Tom 
van den Bogaard er in geslaagd om zich, 
samen met zeven andere freestyletalen-
ten, te plaatsen voor The Freestyle Games 
finale. Deze aflevering wordt maandag 
26 oktober uitgezonden op NPO 3, aan-
vang 20.30 uur.De Mooi Laarbeekkrant 
wenst Tom veel succes!

Aarle-Rixtel - Waterschap Aa en 
Maas heeft maandag 135 dode vis-
sen aangetroffen in een sloot aan de 
Havenweg in Aarle-Rixtel. Het gaat 
hier om zowel kleine als middelgrote 
vissen. Het waterschap wist daarnaast 
66 soortgenoten te redden. 

In het water was zuurstoftekort ont-
staan, omdat er maaisel in de sloot 
terecht was gekomen. Het spul was 
gaan rotten. Dit kwam doordat er 
nauwelijks stroming was. Waterschap 
Aa en Maas blijft de situatie in Aarle-
Rixtel in de gaten houden.

Waterschap Aa en Maas houdt situatie in de gaten

135 dode vissen aangetroffen in 
sloot Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Maar liefst 114 Aarle-
Rixtelse kinderen staan aan de start van 
een muzikale carrière. Deze leerlingen 
van de groepen 5 en 6 van alle drie de ba-
sisscholen doen mee met Muziek=COOL, 
een project van Harmonie De Goede 
Hoop dat er op gericht is zo veel mogelijk 
kinderen de kans te geven om een mu-
ziekinstrument te leren bespelen.

Muziek=COOL wordt steeds meer een 
begrip in Aarle-Rixtel. Op de scholen is 
het inmiddels een vast onderdeel van het 
lesprogramma en in het dorp heeft het 
zich de afgelopen seizoenen laten zien 
tijdens uiteenlopende evenementen. Een 
moederdagconcert, de sinterklaasmiddag 
in De Dreef, de carnavalsavond “Talent in 
de Tent” en het Koningsdagoptreden zijn 
er een paar die veel mensen zich nog wel 
herinneren.

Zowel binnen als buiten school
Na de herfstvakantie gaat Dirk Verhoeven, 
trompettist van De Goede Hoop en me-
de-initiatiefnemer van dit project, we-
kelijks de scholen bezoeken. In de groe-
pen 5 verzorgt hij lessen Algemene 
Muzikale Vorming om de kinderen alvast 
eens te laten proeven aan allerlei mu-
zikale zaken, van blaastechnieken tot 

sing-a-songwriting. In de groepen 6 laat 
Verhoeven de kinderen echt muziek ma-
ken. In elk van de drie klassen is een com-
pleet orkest samengesteld. Alle 68 zesde-
groepers krijgen een écht instrument ter 
beschikking, een lesboek en een muziek-
standaard. Elke week is er tijdens school-
tijd een orkestles onder leiding van dirigent 
‘Meester Dirk’. De nadruk ligt daarbij op 
het samen musiceren met allerlei verschil-
lende instrumenten. De kinderen mogen 
het instrument mee naar huis nemen zo-
dat ze thuis kunnen oefenen. Bovendien 
krijgen de kinderen buiten schooltijd elke 
week een gratis instrumentles waar de na-
druk ligt op het leren beheersen van het 
instrument. Dit gebeurt in groepjes van 
gelijke instrumenten bijvoorbeeld alleen 
trompetten of alleen klarinetten. Deze 
instrumentlessen worden gegeven door 
ervaren muzikanten van De Goede Hoop.

Top 3
Dirk Verhoeven: “Afgelopen maandag 
heb ik in de klassen de orkestindeling 
bekendgemaakt. Dus welk kind welk in-
strument gaat spelen. We houden zoveel 
mogelijk rekening met de voorkeur van 
de kinderen. Zij hebben daarvoor een 
Top 3 mogen invullen van hun favoriete 
instrumenten. Het grootste deel van de 

kinderen kan aan de gang met zijn of haar 
eerste keus, de rest met tweede of derde 
keus. Dit heeft niet alleen ermee te maken 
dat we in elke klas een evenwichtig orkest 
willen, maar ook met de buitenschoolse 
instrumentlessen en de beschikbaarheid 
van de betreffende docenten.”

Instrumenten ophalen
Op donderdag 22 oktober om 19:00 uur 
zijn alle kinderen en hun ouders uitgeno-
digd om in basisschool De Brukelum het 
instrument te komen ophalen. “We doen 
dit met opzet buiten schooltijd omdat we 
graag zoveel mogelijk de ouders willen be-
trekken bij het project. Per instrument is 
een klaslokaal beschikbaar waar de kinde-
ren kennis kunnen maken met de instru-
mentdocent. Er wordt uitleg gegeven over 
hoe je met het instrument moet omgaan. 
Leuke bijkomstigheid is dat de kinderen 
zo meteen de medemuzikanten ontmoe-
ten van de andere scholen. We kijken er 
naar uit om weer van start te gaan en zijn 
erg benieuwd hoe de kinderen zich gaan 
ontwikkelen op muziekgebied. Tijdens het 
vorige schooljaar hebben toch mooi 18 
kinderen besloten om door te gaan met 
muziek maken. Dat is natuurlijk de mooi-
ste beloning voor al onze vrijwilligers.”

Muziek=COOL gaat derde schooljaar in

In gesprek met: FONZ
Locatie:  Kapelstraat 18, Beek en Donk
Eigenaar:  Mark Bankers

Redacteur:  Mariëlle de Beer

Sinds een aantal maanden prijkt er naast de 
voordeur aan de Kapelstraat 18 in Beek en Donk 
een nieuw naambord. ‘FONZ’ luidt de naam van 
een nieuw bedrijf dat hier is gevestigd. Eigenaar 
en hét gezicht van deze nieuwe en frisse onder-
neming is Mark Bankers. Nieuwsgierig stapt de 
redacteur van De MooiLaarbeekKrant binnen 
voor een goed gesprek.

Mark, kun je iets meer over jezelf vertellen?
“Zeker. Mijn naam is Mark Bankers. Ik ben afkom-
stig uit De Mortel. Ik heb ruim 15 jaar ervaring in 
de financiële sector zowel in het bankwezen als 
in de accountancy. Ik kom uit een echt onderne-
mersgezin en ik ben zelf al vanaf jonge leeftijd 
met ondernemen bezig geweest. Mijn grote pas-
sie is het vooruithelpen van ondernemers.”

Hoe is het idee om FONZ op te starten ontstaan?
“In mijn werkzame leven bij een bank en op een 
groot accountantskantoor liep ik op een gegeven 
moment telkens weer tegen dezelfde problema-
tiek aan. Het kwam regelmatig voor dat een goed 
plan dat een ondernemer presenteerde niet tot 
uitvoering kon worden gebracht omdat er door 
specifieke regelgeving niet voldoende financiële 
middelen bijeen konden worden gebracht. Een 
superidee en geen financiering; daar kon ik me 
steeds moeilijker bij neerleggen en dat kon in mijn 
ogen anders! Vanuit mijn passie ondernemers te 
helpen hun plannen te realiseren, heb ik FONZ op-
gericht. Ik ga door, daar waar anderen stoppen.”

Dat klinkt heel nobel maar hoe breng je dat in 
praktijk dan Mark?
“Ik wil graag een regisseursrol vervullen bij een 

kredietaanvraag. Belangrijk in dit verband: dit 
‘regisseurs schap’ begint naar mijn idee al vóór 
de kredietaanvraag. Wanneer een ondernemer 
een realistisch, goed onderbouwd plan heeft, 
hiervoor krediet aanvraagt bij een bank en nul 
op het rekest krijgt, ben je al te laat. Ik wil die 
afwijzing juist een slag voor zijn. Ik wil partijen 
met elkaar in contact brengen en verbinden. Ik 
ben aangesloten bij een groot netwerk. Ik werk 
onafhankelijk maar wel samen met een organi-
satie die de beschikking heeft over meer dan 70 
bronnen van kapitaal. Bij bronnen moet je den-
ken aan alle banken en bijvoorbeeld leasemaat-
schappijen of crowdfunders in Nederland. Door 
de moderne ICT-omgeving waarin ik mij begeef, 
is het mogelijk een financieringsaanvraag in kor-
te tijd voor te leggen aan diverse bronnen. Op 
die manier kan ik een ondernemer daadkrachtig, 
helder en snel van passend advies voorzien.”

Wie kan op deze mooie voordeur aankloppen 
Mark en wat kan men verwachten?
“Elke ondernemer binnen het MKB is welkom. 
Ik ben beschikbaar voor ondernemers uit alle 
sectoren met een kredietvraag die ligt tussen de 
€100.000,- en €3.000.000,-. Ik maak graag ken-
nis in een persoonlijk gesprek bij de ondernemer 
op de zaak. Ik vind het belangrijk een goed beeld 
te krijgen van wie de ondernemer is en hoe zijn 
omgeving eruitziet. Voor mij is iedereen gelijk en 
van daaruit schep je naar mijn idee vertrouwen.”

Mark, wat doet FONZ nog meer dan ondernemers 
in contact brengen met financiers?
“Ik breng – zoals gezegd – niet alleen ondernemers 
in contact met kapitaalverstrekkers zodat onderne-
mingen zich kunnen blijven ontwikkelen, maar ik 
kan ondernemers ook helpen bij het optimaliseren 
van hun huidige financiering. Is die financiering 
nog wel up-to-date of kunnen we met een andere 
opzet veel geld besparen? Ik ondersteun onderne-
mers bij het inrichten van hun financiering. Als er 

bijvoorbeeld onderling geleend wordt, kan ik ze 
helpen bij het opstellen van kredietovereenkom-
sten of zorgen voor een goede communicatie. Tot 
slot verbind ik professionele beleggers met het juis-
te project. Dus ook professionele investeerders zijn 
bij FONZ aan het juiste adres.”

Bent u naar aanleiding van dit boeiende gesprek 
nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden 
die FONZ u als ondernemer kan bieden? Mark 
ontmoet u graag! U kunt contact opnemen via 
telefoonnummer 0492-792702. Een bezoek aan 
de website is ook een aanrader! Ga hiervoor naar 
www.fonz.nl. 

FONZ voor ondernemers: Creatief, Verbindend, 
Persoonlijk en Professioneel.

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...  FONZ VOOR ONDERNEMERS

Mark Bankers
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Nek, rug en schouderklachten 
en hoofdpijn als gevolg van RSI 
of stress ontstaan vaak door een 
onjuiste houding of door een 
verkeerd bewegingspatroon. 
Oefentherapie Cesar leert u om met 
behulp van oefeningen de juiste 
houding of beweging aan te nemen 
waardoor klachten verminderen 
en in de toekomst voorkomen 
worden. Ook bij een hernia of 
chronische aandoeningen als 
reuma, MS en een hersenbloeding 
kan Oefentherapie Cesar bijdragen 
aan het draaglijk maken van de 
klachten.

Actieve therapie
Manouk van Bussel studeerde 
vorig jaar af als Oefentherapeut 
Cesar aan de Hogeschool van 
Utrecht. Sinds dit najaar verst-
erkt zij het team van Kemps & 
Rijf met haar specialisatie. “Oe-
fentherapie Cesar is een actieve 
vorm van therapie die is gericht 
op de behandeling en voorkom-
ing van klachten die ontstaan 
door onjuiste houdings- of be-
wegingspatronen. Als oefen-
therapeute leer ik patiënten 
oefeningen aan, waarmee het 
lichaam zichzelf kan herstellen 
door aanpassingen in de houd-
ing. De patiënt moet dus vooral 
actief zelf aan de slag. Tijdens 
de afspraak in de praktijk leer 
ik de oefeningen aan, waarmee 
dan thuis verder geoefend kan 
worden”.

Voor volwassenen en kinderen
Oefentherapie Cesar is ges-
chikt voor zowel volwassenen 
als kinderen. Manouk legt uit: 
“Naarmate je ouder wordt, is 
het voor het lichaam steeds 

lastiger om verkeerde houdin-
gen en bewegingen zelf op te 
vangen. Ik leer de patiënt oe-
feningen aan, waarmee een 
juiste houding ontstaat. Hier-
mee kan hij thuis zelf aan de 
slag, ook als er in de toekomst 
opnieuw klachten ontstaan. Bij 
kinderen zie ik vaak problemen 
als scoliose. Dat is een S-bocht 
in de ruggenwervel die bij hen 
vaak al aangeboren is. Door op 
tijd te beginnen met oefenin-
gen voor een juiste houding, 
voorkom je dat de problemen 
groter worden en is het soms 
zelfs mogelijk de scoliose te 
corrigeren”.

Waardevolle aanvulling
Robin Rijf is enthousiast over 
deze nieuwe therapievorm in 
het aanbod van Kemps & Rijf. 
“Oefentherapie Cesar verschilt 
wezenlijk van andere therapie-
vormen, zoals bijvoorbeeld fy-
siotherapie. Voor patiënten uit 
Laarbeek vormt Oefentherapie 
Cesar binnen onze praktijk een 
waardevolle aanvulling omdat 

ze daarvoor eerst verder weg 
moesten. Het is een op zichzelf 
staande therapievorm, maar 
kan ook in combinatie met fy-
siotherapie ingezet worden. 
Een fysiotherapeut kan bijvoor-
beeld een vastzittende nek en 
schouders losmaken met be-
hulp van massage, waarna de 
Oefentherapeut Cesar er met 
de juiste oefeningen voor zorgt, 
dat de klachten ook op lange 
termijn wegblijven”. 

Preventief
De Oefentherapeut Cesar werkt 
niet alleen bij klachten, maar 
ook preventief. Heeft u bijvoor-
beeld twijfels over de juiste 

houding bij uw werk, dan kunt 
u dit bespreken en overleggen 
voor tips. U heeft geen verwi-
jzing nodig om een afspraak 
te maken. De therapie wordt 
vergoed vanuit de aanvullende 
verzekering. Bij twijfels over de 
diagnose of de klachten zal de 
therapeut altijd eerst overleg-
gen met de huisarts of de spe-
cialist. Voor meer informatie 
neemt u contact op met onze 
locatie in Aarle-Rixtel of Beek 
en Donk.

Een tijdje geleden heb ik me 
al voorgesteld als ergother-
apeute van het Paramedisch 
Centrum Laarbeek. U komt 
mij er toch niet vaak tegen 
omdat ik mensen normaal 
gesproken aan huis bezo-
ek. Dat is dan ook meteen 
een belangrijk kenmerk van 
mijn beroep. Het gaat erom 
dat de moeilijkheden die 
iemand ondervindt op de 
plek worden gezien waar 
ze voorkomen en daar dan 
ook op een praktische wijze 
worden aangepakt.

Samen ziek
“Mijn man Gerard heeft de 
ziekte van Alzheimer. Ei-

genlijk moet ik zeggen dat 
we het samen hebben. Dat 
mijn man veel vergeet, daar 
hebben we beiden last van. 
Ik kan hem haast niet alleen 
laten. Hij vraagt steeds wel-
ke dag het is, weet niet goed 
hoe hij zich moet aankleden 
of hoe bijvoorbeeld de mag-
netron werkt. Ik wil hem zo 
veel mogelijk helpen, maar 
daar raakt hij geïrriteerd 
door. Soms wordt hij boos 
op mij en daar word ik weer 
verdrietig van. Aan de ene 
kant heeft hij mijn hulp 
hard nodig en aan de an-
dere kant ergert mijn hulp 
hem. Ik weet nooit wanneer 
ik het goed doe.”

Behandelprogramma
Sinds enige tijd is er een 
speciaal behandelprogram-
ma voor mensen met de-
mentie én hun mantelzorg-
ers. Want zij ervaren bij het 
verzorgen van hun gelief-
de vaak een grote druk. 
Natuurlijk doet u dit met 
veel liefde, maar daardoor 
heeft u nog maar weinig 
tijd en energie over voor 
uzelf. Als ergotherapeute 
kijk ik met u samen wat ik 
hieraan kan doen. We gaan 
uit van uw wensen en mo-
gelijkheden.

In de behandeling krijgt u 
beiden praktische adviezen 

waardoor degene met de-
mentie iets zelfstandiger 
kan zijn en u, doordat u 
weet hoe u het beste kunt 
begeleiden, ook de zorg 
weer beter en langer aan 
zult kunnen.

Ergotherapie wordt ver-
goed via de basisverzeker-
ing. 

U kunt, met verwijzing 
van de huisarts direct con-
tact met mij opnemen: 
Karen van der Muuren, 
tel: 06-19718264

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

Nu ook Oefentherapie Cesar
Oefentherapie Cesar bij klachten als gevolg van onjuiste houding of beweging

Manouk van Bussel

Ergotherapie Van der Muuren
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Ad van Grinsven, imker in hart en nieren

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Aarle-Rixtel - Zelden ontmoette De 
MooiLaarbeekKrant iemand die met 
net zoveel passie over zijn hobby kan 
vertellen als Ad van Grinsven. Ad is 
amateurbijenhouder. Hij woont aan de 
Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel. Na een 
uurtje ‘theorie’ in de huiskamer volgt 
een uurtje ‘praktijk’ in zijn tuin bij de 
bijenkasten. 

Het bijenvirus
Ad is 67 jaar en met pensioen. In zijn 
werkzame leven was hij basisschool-
leerkracht. Ad is voorzitter van de 
Imkersvereniging Helmond. “Ik raakte 
zo’n 48 jaar geleden ‘besmet’ met het 
bijenvirus”, lacht Ad.” De vader van 
één van mijn collega’s was imker. Die 
man kon zo grandioos mooi vertellen, 
dat ik diep geraakt werd toen hij daar-
over in mijn klas kwam vertellen. Een 
jaar later deed hij het nog eens dunne-
tjes over! Toen ging ik helemaal voor 
de bijl. Inmiddels heb ik 18 bijenvol-
ken.“

Imker worden?
“Zo simpel als ik het nu vertel, ging 
het natuurlijk niet”, zo gaat Ad verder. 
“Je moet eerst een cursus volgen, dan 

moet je kasten hebben en natuurlijk 
een bijenvolk, maar bovenal moet je 
voeling hebben met de natuur en heel 
veel geduld. Ik volgde cursussen, kocht 
kasten en nam een bijenvolk over van 
een collega-imker. Liefde voor de na-
tuur kreeg ik van huis uit mee.” En het 
geduld, wil De MooiLaarbeekKrant 
weten? “Dat heb ik kunnen trainen in 
het onderwijs”, lacht Ad.

Bijenvolk
Een bijenvolk telt in de winter ongeveer 
15.000 à 20.000 bijen. In de zomer wel 
55.000. Het leven van de bij is erop 
gericht om als soort voort te bestaan. 
Enthousiast vertelt hij hoe de koningin 
op zeker speelt. Zij laat zich bevruchten 
door ongeveer acht darren. Alleen de 
allersterksten krijgen een kans. “Als er 
in de kast meerdere koninginnen ge-
boren gaan worden, is het bijenvolkje 

in rep en roer”, vertelt Ad. De oude 
koningin vlucht met de helft van het 
volk en gaat op zoek naar een nieuwe 
woning. Is het volk nog erg groot, dan 

vlucht ook de eerstgeboren koningin 
en neemt de helft van het overgeble-
ven volk mee. De andere koninginnen 
die dan nog geboren worden, vechten 
onderling uit wie de sterkste is.

Praktijk
Achter in de tuin vliegen bijen af en 
aan. De tuin is omzoomd met een hoge 
haag. ”De bijen moeten hoog komen 
aanvliegen. Daardoor hebben de bu-
ren er geen last van”, zegt Ad. In de 
tuin staan vooral bomen en planten 
waar insecten wat mee kunnen. “Dat 
zouden meer mensen moeten doen”, 
zucht Ad. “En natuurlijk is gebruik 
van gif funest.” Bang om gestoken te 
worden, is Ad niet. “Als je zelf alle rust 
uitstraalt, zijn de bijen ook rustig, net 
als op school”, glimlacht hij. De op-
brengst van een bijenkast ligt tussen 
de 20 en 35 kg honing per jaar. Die 
honing verkoopt hij. Daardoor ziet hij 
een deel van zijn uitgaven terug, want 
in de winter houdt hij het bijenvolk in 
leven door in het najaar 15 tot 20 kg 
suikersiroop te geven. “Soms voel ik 
me wel een beetje een dief”, bekent 
Ad, “want Ik jat hun wintervoorraad. 
Daar staat tegenover dat mijn bijenvol-
ken, na een slecht honingjaar, toch de 
winter overleven.” 

Imkersvereniging Helmond
Imkersvereniging Helmond heeft 
128 leden. Vier leraren verzorgen 
cursussen. De bijenhal van de ver-
eniging staat in de Warande in 
Helmond. Informatie en openings-

tijden zijn te vinden op de website 
www.imkersvereniginghelmond.nl. 
Belangstellenden kunnen via deze 
website contact opnemen met Ad. Hij 
helpt hen graag verder.

Liefde voor de natuur kreeg 

ik van huis uit mee

Als je zelf alle rust uitstraalt, 

zijn de bijen ook rustig

Scouts communiceren wereldwijd met elkaar

Drukbezochte activiteitendag Scouting Aarle-Rixtel met JOTA/JOTI
Aarle-Rixtel – Bij veel scoutinggroe-
pen was het afgelopen weekend JOTA/
JOTI. Bij dit evenement proberen Scouts 
over de hele wereld contact met elkaar 
te zoeken door middel van het internet 
of via zendapparatuur. Om te kunnen 
zenden met andere Scouts had Scouting 
Aarle-Rixtel een zendmast gebouwd van 
hout en touw. 

Omdat deze mast zo’n 16 meter hoog 
was, kon er niet alleen met Scouts uit de 

regio, maar ook met Scouts uit het bui-
tenland worden gecommuniceerd. Naast 
de mogelijkheid om met andere Scouts 
te kletsen was er ook een drukbezochte 
activiteitendag met diverse uitdagende 
spellen, opdrachten en puzzels. Alle deel-
nemers, zowel eigen leden als vriendjes 
en vriendinnetjes, waren zeer enthousi-
ast en probeerden zoveel mogelijk activi-
teiten te voltooien. Vooral het kruipdool-
hof, de virtual-reality schommel en het 
tot leven brengen van je eigen kleurplaat 

waren erg in trek. Met de spellen konden 
er namelijk codes verzameld worden en 
hoe meer codes je had hoe hoger je in de 
highscores kwam te staan. 

Scouting Aarle-Rixtel organiseert ieder 
jaar deze typische Scoutingactiviteit met 
een modern tintje, maar ook door het 
jaar heen verzorgt de Scouting een leuke 
en uitdagende vrijetijdsbesteding voor 
alle leeftijden. Kom gerust een keer bin-
nenlopen of kijk voor meer informatie en 

foto’s van deze gezellige dag op 
www.scoutingaarlerixtel.nl 
of op Facebook.

Fotograaf: Jac Babin
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Gespecialiseerd in
• Op maat gemaakte meubelen

• Restylen van meubelen

• Woonaccesoires

• Exclusieve verlichting

• Gratis woonadvies

Breng je meubels nooit zomaar naar de stort
De vele vaste klanten van de 
Grenen Schuur uit Beek en Donk 
zullen al gemerkt hebben dat de 
Grenen Schuur verhuisd is van 
het Heuvelplein naar de Rijakker-
weg 5D. Dat is een zijstraat van 
de Oranjelaan. In de grote loods 
heeft Peter Janssen nu veel meer 
ruimte om aan diverse projecten 
tegelijk bezig te zijn. 

“In mijn winkel aan het Heuvel-
plein had ik ook een werkplaats, 
maar lag de nadruk vooral op de 
winkel. Vaak moest ik als ik bezig 
was met mijn meubels, naar de 
kassa gaan om klanten verder te 
helpen. En dan maak je automa-
tisch een praatje. Dat vind ik leuk 
om te doen, maar als je in de win-
kel staat kun je niet aan het werk 
zijn in je atelier,” verklaart Peter 
de verhuizing. “Hier in de loods 
aan de Rijakkerweg is het hele 
pand zo’n beetje mijn werkplaats. 
Als klanten binnenkomen dan ko-
men ze meteen in de keuken die 
meteen ook een onderdeel van de 
showroom is. Daarna komen ze in 
de werkplaats waar ze mijn werk 
in uitvoering kunnen zien. ”De 
eigenlijke showroom bevindt zich 
op de eerste verdieping.

Ambachtelijk en milieuvriendelijk
Want de werkplaats, daar draait 
eigenlijk alles om. De Grenen 
Schuur is gespecialiseerd in het 
vervaardigen van meubels. “Ook 
zorgen wij ervoor dat oude meu-
bels niet in de kachel verdwijnen 
door de bestaande meubelen van 
klanten te restylen. Met ons vak-
manschap kunnen wij alle oude 
meubels er weer als nieuw laten 
uitzien. Een nieuwe laag verf en 

een nieuwe handgreep hier en 
daar doen vaak wonderen. We 
hebben het al meegemaakt dat 
klanten hun meubelen op kwamen 
halen en er in de showroom zo 
aan voorbijliepen. Gewoon omdat 
de kasten helemaal als nieuw wa-
ren,” glimlacht Peter. “Het gaat 
ons ook niet om het snelle geld. 
Alles draait hier om aandacht voor 
het ambacht. Wij importeren geen 
meubelen uit lagelonenlanden. En 
dat waarderen de klanten. Wij 
hebben klanten die ons al 25 jaar 
weten te vinden.” 

Meer dan kasten alleen
Naast het vervaardigen en res-
taureren van meubelen heeft De 
Grenen Schuur veel meer in de 
aanbieding. Ook voor exclusieve 
verlichting en bijvoorbeeld keu-
kens kunnen de klanten bij Peter 
terecht. “Het loont zeker de moei-
te om eens een kijkje te komen 
nemen in mijn werkplaats. Daar 
kun je inspiratie opdoen voor een 
heel nieuwe woonomgeving. 

Ook het juiste advies is heel 
belangrijk
Naast de kwaliteit en vakman-
schap is een goed advies ook heel 
belangrijk voor de klanten. “Men-
sen kunnen bij mij altijd terecht 
met hun vragen en opmerkingen 
over hun oude meubels. Ik kan 
ze met raad en daad bijstaan over 
hoe ik de meubels kan renoveren 
en over welke kleuren ze kunnen 
gebruiken. Het is natuurlijk wel de 
bedoeling dat de mensen in hun 
nieuwe inrichting tevreden zijn en 
dat ze die inrichting op een nieu-
we manier beleven. Als je tevre-
den bent over je woonkamer, ben 

je gelukkiger dan wanneer het 
er maar een saaie boel is. Ik kan 
mensen helpen bij hun nieuwe in-
richting. Een beetje nieuwe kleur 
en een nieuwe stijl kunnen veel 
doen,” aldus Peter. 

“Kom gewoon eens kijken in de 
werkplaats”
Maar het beste wat de mensen 

kunnen doen, is ofwel een kijkje 
nemen op de website van de Gre-
nen Schuur www.grenenschuur.nl 
of langskomen aan de Rijakker-
weg 5D in Beek en Donk. “Daar 
staat alles opgesteld om een idee 
te krijgen hoe je oude meubels er 
als nieuw uit kunnen zien en hoe 
je je huis op een andere authen-
tieke manier kunt inrichten. Om 

er zeker van te zijn dat er iemand 
aanwezig is, kun je altijd even bel-
len op 0492 46 14 14,” voegt 
Peter toe.

Advertorial

Peter Janssen
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Inmiddels hebben we al in twee 
kranten gestaan, de Erpse en de 
“Rond de Linde”, dus ik kan niet 
achterblijven zelf een stukje in De 
MooiLaarbeekKrant te schrijven 
over twee groepen die ons in sep-
tember/oktober hebben bezocht. 
Medio september kwamen, on-
der ’t mom van trainingskamp, 10 
Boerdonkse veteranen ons met een 
bezoek vereren. Denny voetbalde 
tot begin dit jaar bij deze club dus 
’t was een fantastisch weerzien. We 
zijn gezellig met z’n allen op stap 
geweest in o.a. Lloret de Mar; waar 
sommigen een deja vu hadden naar 
vroegere tijden en we zijn cultuur 
gaan snuiven in Girona. Omdat het 
weer fantastisch was, was het ook 
prima vertoeven met een ‘cerveza’ 
aan het zwembad bij El Ranxo. Van 
een trainingskamp was volgens ons 
niet echt sprake, hoewel voor som-
migen toch zeker zo vermoeiend; er 
was er zelfs één die ’s middags op 
het strand al uitgeput omviel. Kort-
om een heerlijk weekend met “de 
jongens” uit ‘Boering’ gehad. 

De vloeren waren nog maar net 
droog van het dweilen of de vol-
gende, deze keer 17-koppige 
groep, diende zich aan. Blaaskapel 
Tsjonge Jonge uit Gerwen was be-
zig aan hun “Perompompom-tour 
2015” en ook El Ranxo in Spanje 

was aan deze tour toegevoegd. De 
instrumenten zijn door een gespe-
cialiseerd transportbedrijf uit Beek 
en Donk ;-) naar Spanje vervoerd, 
dus bij aankomst werd er eerst een 
serenade gebracht aan ons en al 
onze buren binnen een straal van 
200 meter tot 5 kilometer van ons 
vandaan. Dit gaf mij tevens de ge-
legenheid om te kijken of ik nog 
wist hoe mijn saxofoon werkte 
en of er nog geluid uit kwam. Op 
zaterdag ging het voltallige win-
kelpubliek van Lloret helemaal uit 
hun dak door de klanken die Tsjon-
ge Jonge op het plein ten gehore 
bracht. Van André Hazes tot Tom 
Jones en van Frans Duijts tot Neil 
Diamond, de Spanjaarden vonden 
het grandioos, maakten honderden 
foto’s en genoten met volle teugen. 
Zondagochtend in Girona nog een 
paar noten weggeblazen met als 
grande finale een optreden in ons 
eigen dorp “Caldes de Malavella” 
waar het drie dagen feest (Fira l’AI-
GUA) was en waar ik gevraagd had 
of mijn Nederlandse muzikanten 
een optreden mochten verzorgen. 
Wij zijn in één avond bekend ge-
worden in heel het dorp en ze vra-
gen me nu nog net geen handteke-
ning wanneer ik in de supermarkt 
loop. Tsjonge Jonge heeft El Ranxo 
muzikaal op de kaart gezet. De ge-
meente heeft me reeds benaderd 

met de vraag of El Ranxo bij vol-
gende evenementen wederom voor 
de muzikale omlijsting kan zorgen, 
dus blaaskapellen, bij deze zijn jullie 
uitgenodigd … 

Hasta luego,
Denny & Imca 
B&B El Ranxo
www.elranxo.com

Luchtpost

Voetballers en muzikanten bij El Ranxo

spanje

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

Kanaaldijk 2   Aarle-Rixtel   0492-382768   www.baboux.nl
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LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

Dit menneke is bijna 75!
Alvast gefeliciteerd!

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?BEL DE SPECIALIST

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

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

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

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

AANGEBODEN
www.cateringdekannelust.nl

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

06-40806493

Ik ben op zoek naar een adres dat hu-
ishoudelijke hulp nodig heeft. Ik heb werk-
ervaring en referenties. Heeft u mijn hulp 
nodig? Tel. 06-26244545

5000 horeca consumptiemunten van di-
verse zaken, plastic en metaal van eve- 
nementen en festivals, in allerlei kleuren. 
Wat is de verzamelaar dit waard? Tel. 06-
31936922

Gratis af te halen, buxus heg en grijze split. 
Buxus 3x vierkant van 2x2mtr met erom-
heen grijze split kiezel. Tel. 06-20727923

Zwempiet en zijn knecht op bezoek? Al jaren 
bekend van de intocht in Beek en Donk. Prijs 
n.o.t.k. inclusief strooigoed. Tel. 06-45028498

GEVONDEN
Poes (soort Siamees, grijskleurig) aan komen 
lopen. Tel. 0492-463050 om de poes af te halen.

2 sleutels (groot en klein) gevonden 13 
okt. met stukje lint (vermoedelijk van 
koord) eraan in de Anjerstraat (Beek en 
Donk). Af te halen in het gemeentehuis.

Peugeot autosleutel gevonden maandag-
middag 12 oktober bij de Wijnkelderweg 
(Beek en Donk). Af te halen bij Trombon-
estraat 16, tel 0492-463769

Festina horloge gevonden maandagochtend 
12 oktober bij het Sparta-terrein in Beek en 
Donk. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek.

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, tv’s, 
kabels, computers, zonnebanken, elektro- 
nica, fi etsen, witgoed, bruingoed, zink, lood 
etc. OHD tel. 06-11070700

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

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

Gezocht ervaren amazone om d-pony in 
te  rijden. Onder begeleiding van eigenaar. 
Heb je interesse? Bel 0492-464174 of 06-
53971754

OPROEP
Ik heb bij de PLUS in Beek en Donk €50,00 ge-
pind. Helaas heb ik deze laten zitten, waarna 
het geld is meegenomen door een meisje (staat 
op camerabeelden). Zou dit meisje aub contact 
willen opnemen met mij. Tel. 0492-463103

OVERIG
Wijziging openingstijden Kledingbank Laar-
beek en tweedehandswinkel Via Via per 1 no-
vember a.s. Woensdag 09.00 tot 11.30 uur en 
13.30 tot 16.00 uur. Zaterdag 10.00 tot 15.00 
uur. Beekerheide 41 te Beek en Donk

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

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

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

Te koop Herenrijwiel in zeer goede staat. 
€60,00 en een stevige fi etsendrager voor 
op de trekhaak, €40,00. Tel. 0492-461773

Z.g.a.n. set alu velgen met winterbanden 
voor BMW 5 E60, prijs €425,00. Voor info 
bel 0492-515404

Te koop: One Direction dekbedo-
vertrek, 1-persoons.  Zo goed als 
nieuw. €5,00. Tel. 0492-465133.

Set winterbanden met stalen velg, 4-gaats 
maat 195/65 R15. Vraagprijs €200,00. Tel. 
06-11147074

Te koop: mooie discolamp. €5,00. Tel. 
0492-465133

Te koop 50cc crossmotor, 6 versnel-
lingen BJ: 1979. Tel. 06-51896138

Te Koop: Winterbanden (185/65 R14) op 
stalen velgen (steek 4x100) voor Clio I/II/
III of Megane I Slechts één seizoen gebruikt. 
€250,00. Tel. 06-51594604

Te koop buxus 20 tot 40 cm. hoog v.a. €1,00. 
20 luguster 1m. hoog €0.60. Tel. 0492-461888

Panasonic dvd-recorder model DMR.EH 53. 
Compleet en ongebruikt. €75,00. Tel. 0492-
462584

3 winterbanden zonder velg. 175/65-15 
Rockstone S110 84T. 1 winterseizoen (wei- 
nig) gebruikt. €75,00. Tel. 0492-462584

Poppenwagen z.g.a.n. €15,00, kinder-
keukentje 60/80 (bxh). €15,00. Tel. 0492- 
461130

Diverse dvd’s €5.00 per stuk. Tel. 0492-
464721

4 stuks stalen velgen voor winterbanden 
5 bouts. Bevestiging, steekmaat 115mm. 
Mercedes B-klasse. Bandenmaat 205-55-
R16. Asmaat 66mm. Zelf ophalen. €50,00. 
Tel. 0492-463208

3 stalen velgen voor Fiat Punto en een velg 
met thuiskomertje, bandenmaat 185-60-R14 
steekmaat 98 mm. €30,00. Tel. 0492-463208

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

VERLOREN
Etui met sleutels verloren in Aarle-Rixtel. 
Een sleutel met een groen en een met geel 
hoesje. Tel. 06-28972667

VERMIST  
Wie heeft onze witte tortelduif gezien? Hij 
is vorige week weggevlogen en niet meer 
teruggekomen. De vinder kan rekenen op 
een kleine beloning! Tel. 0492-462563

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Rens van Asten

www.elranxo.com

Frietje Brabant
 

Vanaf a.s. zaterdag staan 
wij iedere week van 

16.30 tot 19.00 uur op het 
Oranjeplein in Mariahout.

Actiemenu: bij €4,00 friet 
6 stuks snacks naar keuze 

voor totaal €10,00!

Mathijs, gefelicit eerd!

"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

Zoekertjes opgeven: info@mooilaarbeek.nl 
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Aarle-Rixtel - Onder de titel ‘Wie 
worden de nieuwe Thieu en Anja?’ 
heeft men enige tijd geleden aan-
dacht gevraagd voor de opvolging 
bij café van Bracht. In zekere zin is 
de situatie van dit café vergelijk-
baar met veel andere cafés. 

Cafés hebben het moeilijk omdat 
er de afgelopen jaren veel is veran-
derd in het gedrag van bezoekers 
en in de concurrentie (denk alleen 
maar aan de vele dancefestivals). 
Kroeg open zetten, pilsje tappen 
en kroeg weer sluiten is niet meer 
van deze tijd. Omdat de cafés het 
steeds moeilijker krijgen en gaan 
sluiten zien ze een direct effect op 
de leefbaarheid van het dorp. Een 
café is toch onderdeel van de soci-
ale structuur van het dorp bij gro-
tere activiteiten zoals de carnaval 
of kleinschalige activiteiten voor 
kleine groepen. Voor velen is zo’n 
plek een extra huiskamer.
Uit zorg voor de leefbaarheid van 

Aarle-Rixtel is een initiatiefgroep 
opgestaan om met Thieu en Anja 
te kijken naar mogelijkheden om 
het café voort te laten bestaan 
en zo de rol voor de leefbaarheid 
te blijven vervullen. In deze ini-
tiatiefgroep zitten mensen met 
verschillende achtergronden (zo-
als horeca, activiteiten, fiscaliteit, 
financiering). De groep bestaat 
uit Jos Beeren, Stan Hagelaar, 
Mathy Meulendijks, Bas Ruis, Ton 
Schepers, Frits Swinkels en Ruud 
van de Weijer. 

Deze groep heeft gekeken naar de 
situatie voor cafés in het algemeen 
en in Aarle-Rixtel in het bijzonder. 
Ook is gekeken naar het huidige 
gebruik en naar nieuwe moge-
lijkheden. Doorgaan op de oude 
manier kan niet maar een nieuwe 
aanpak biedt wel degelijk per-
spectief. Denk aan een leuk terras 
(biergarten?), lunch, kleinschalige 
concerten, stamtafel, etc. Deze 

bevindingen hebben de iniatiefne-
mers vastgelegd in een rapporta-
ge. 

De initiatiefgroep zoekt mensen 
die op de een of andere manier 
mee willen werken aan het ver-
volg van dit café. Ze zoeken vooral 
mensen die de exploitatie willen 
doen, daarnaast ook mensen die 
mee willen investeren of activitei-
ten willen organiseren. Wie durft? 
De initiatiefgroep werkt met deze 
mensen samen bij het op gang 
brengen van het vernieuwde café. 

Graag vertellen ze meer over hun 
plannen en de mogelijkheden. Je 
kunt contact opnemen met: Stan 
Hagelaar, carlahagelaar@hotmail.com, 
06-45289358; Frits Swinkels, gjps-
winkels@onsbrabantnet.nl, 06-
22548687 of Thieu van Bracht, 
0492-381221. 

Initiatiefgroep zoekt nieuwe eigenaren voor café Van Bracht

Wie worden de nieuwe Thieu en Anja?
Lotgenoten Contactgroep Autisme
Laarbeek - De diagnose autisme is ge-
steld en wat nu? Er komt veel op u af 
als uw kind, uw partner, of iemand die 
aan uw zorg is toevertrouwd, de diag-
nose autisme krijgt. Er zijn professio-
nals die voor u klaar staan, maar er is 
veel behoefte aan contact met men-
sen die ervaring hebben. Daarvoor 
is in Laarbeek een Lotgenoten 
Contactgroep opgericht. 

Dit initiatief is voortgekomen uit de 
werkgroep Autisme in Laarbeek. Er zijn 
nu enkele avonden geweest. De vol-
gende avond wordt gehouden op 28 
oktober van 19.30 tot 21.00 uur. De 

avonden vinden plaats in de Hofkamer 
van Zorgboogcentrum Franciscushof 
in Lieshout en vinden één keer per zes 
weken plaats. Doel is elkaar te ont-
moeten en ervaringen uit te wisselen. 
Soms draagt een van de aanwezigen 
een onderwerp aan, soms ontstaan er 
spontaan gesprekken. In elk geval is 
het zo dat men zich begrepen voelt en 
erkenning krijgt.

Spreekt dit u aan, dan bent u van har-
te welkom. Wilt u meer informatie dan 
kunt u contact opnemen met Cockie 
van Oosterhout 06-81303281.

Ik kreeg een mooie tip van Piet van Lierop uit Mariahout over een grotte 
paddenstoel in hun tuin. Om te laten zien hoe groot hij is, heb ik De Mooi-
LaarbeekKrant er naast gelegd. Bedankt voor de tip Piet en Anny.

Tips voor Leo v.d. Heuvel? Tel. 06-23551653

Mooi Gespot

Installatiebedrijf Voss in Nijnsel is 
al ruim vijftig jaar een begrip als 
het gaat om centrale verwarming, 
badkamers en sanitair. Vanaf deze 
week komen daar ook keukens bij. 
Het Nijnselse bedrijf is voortaan 
leverancier van Danküchen!

“De woningmarkt is de laatste 
jaren enorm veranderd. Twintig 
jaar geleden kocht je een wo-
ning met daarin een reeds geïn-
stalleerde keuken en badkamer. 
Tegenwoordig worden nieuw-
bouwwoningen eigenlijk altijd cas-
co opgeleverd”, vertelt Peter Voss. 
“De koper kiest zelf wat ze wil in 

die ruimtes! Wij kregen steeds va-
ker de vraag waarom we niet het 
gehele pakket konden aanbieden? 
Op die vraag spelen we graag in”.

“Daarom hebben we ons assorti-
ment uitgebreid met keukens. We 
gaan daarbij wel voor de hoogste 
kwaliteit, want dat zijn onze klan-
ten van ons gewend. Zo kwamen 
we bij het Oostenrijkse Danküchen 
uit. Dat bedrijf maakt in een mo-
derne fabriek keukens van hoge 
kwaliteit. Ook voor de inbouwap-
paratuur kiezen we voor kwaliteit 
en daarom zijn we met Atag in zee 
gegaan”, zo vervolgt algemeen 

directeur Peter Voss. Naast keukens 
en sanitair is Installatiebedrijf Voss 
ook leverancier van diverse vloer- 
en wandtegels, waaronder het 
exclusieve tegelmerk Porcelanosa. 
Door uitsluitend met kwaliteitsmer-
ken te werken kan Installatiebedrijf 
Voss op zowel keukens als sanitair 
vijf jaar garantie bieden”.

Voortaan ook keukens bij Installatiebedrijf Voss
Advertorial

KeuKen
design
vossius

installatiebedrijf P. voss b.v.

IndustrIeweg 11 5492 ng nIjnsel
t 0413 472184 F 0413 475990
e InFo@voss.nl I www.voss.nl
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Baderie

keuken

oss
ntwerp
anitair

nterieur
itvoering
tyling

vanaf 23 oktober verkrijgbaar
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Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Uren en uren zomers vertier. Daarvoor zorgde 
‘De Loop’ in de jaren ‘70, een brede sloot op 
de grens tussen Lieshout en Mariahout, voor 
verschillende families uit de twee dorpen. Joke 
van Erp-Brouwers en Jo van den Biggelaar-
Voets blikken samen terug op ‘zonne mooie 
tijd’. Joke als kind en Jo als moeder/’zwemjuf’. 

“Ons mooiste dagje uit”
Tegenover het bord waarop de pioniersroute 
staat aangegeven, aan de Broeksteeg, ligt ‘De 
Loop’. Joke verontschuldigt zich bijna als we er 
een kijkje nemen. “Het stelt niet zo heel veel 
voor hoor, maar hier hadden wij de fijnste va-
kanties. Op mooie zomerdagen trokken we 
met hele gezinnen hierheen met een handdoek 
en ranja. Een golfslagbad of megaglijbaan was 
niet nodig. Als ik met andere kinderen over het 
zandpad hier heen liep, hadden we al zoveel 
voorpret en duldde ik bijna geen getreuzel. Zó 
graag wilde ik naar ‘De Loop’.”

“Zuiver maken”
Jo vertelt: “Eigenlijk werd er vooral veel gevist 
in ‘De Loop’. Later kwam daar het zwemmen 
bij. Je kon in die tijd ook zwemmen in het ka-
naal, maar daarvoor waren de kinderen te klein 
en het kanaal te diep en te gevaarlijk. Ik ging 

zelf mee om aanwijzingen te geven en dan te 
bedenken dat ik zelf niet eens kon zwemmen”, 
lacht Jo smakelijk. “We zorgden er altijd voor 
dat er een groot iemand bij was.” Maar voor-
dat er gezwommen kon worden moest er veel 
gebeuren. Joke vertelt: “In het voorjaar werd 
de sloot met harken schoongemaakt door de 
oudere jeugd, daarbij gadegeslagen door de 
kleintjes. Dat schoonmaken gebeurde over een 
afstand van ongeveer tien meter tot het water 
kraakhelder was en je zo op de bodem kon kij-
ken.” 

Bloedzuigers en ‘lange Hans’
Het meest spectaculaire onderdeel van de 
schoonmaakactie volgde als de bloedzuigers 
uit het water gehaald moesten worden. “Daar 
waren we als kind bang voor, maar gelukkig 
konden we ‘lange Hans’, de grootste durfal uit 
de buurt, hiervoor inzetten. Hij liet die beesten 
gerust op zijn been zitten, terwijl wij vol ontzag 
toekeken. Dat deden we ook als Hans zomaar 
van de duiker af dook en dan plat op zijn buik 
viel. De rode striemen zagen wij niet: wij keken 
alleen heel erg tegen hem op.”

Zwemmen, visjes vangen …
Aan activiteiten ontbrak het niet bij ‘De Loop’. 
Er werd gezwommen, gepicknickt en gevist. 
Ook werden er ‘gekampeerd’ door tenten te 
bouwen met doeken. Joke vervolgt enthou-
siast: “Wat we ook geweldig vonden was om 
onder de weg door te kruipen naar de andere 
kant. De donkere gang waarin je van alles op 
de bodem voelde was doodeng. Wat waren we 
trots als we daar heelhuids onderdoor kwamen. 
En wat een plezier als we na het zwemmen lek-
ker rollebolden in het gele zand en dan ‘plons’ 
het water weer indoken om ons af te spoelen! 
‘De Loop’ stond garant voor fijne vakanties 
waarin ons mooiste dagje uit op loopafstand 
lag van ons - ouderlijk - huis.”

dEzE wEEk: dE lOop dEzE wEEk: dE lOop dEzE wEEk: dE lOop 

Zwemmen, visjes vangen …

De Loop van nu met Joke van Erp-Brouwers 

(links) en Jo van den Biggelaar-Voets (rechts)

Plezier maken bij De Loop, 
vlnr: Juan, Liesbeth, Ad en Joke

2 KG 1.5 KG

350 G

PER STUKPER STUK
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2.49
  WEEKEND

2.99
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1.49
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1.89
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0.79
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4 STUKS
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1.89
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v   van 1.79

2.49
v   van 2.59

2.59
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1.29
v   van 1.35
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v   van 0.85

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling. 

Naturel of 
chocolade.

Verse slagroom-
soesjes* 

504 g

Peper spekburgers* Hacheevlees*

Rode kool Spitskool

Handsinaasappelen Goudreinet appelen

0.75 l 

Hugo
Frizzante

180 g
Haricots verts

1 l
Drinkyoghurt*

Gesneden 48+, 400 g 

Goudse jong belegen*

2x 150 g
Verse schnitzel*

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Mini-broodjes
Kaas-, saucijzen-, 
of worstenbroodjes.

Rund.

2x 150 g
Magere spekreepjes*

ML
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Aanbiedingen
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Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

DIRECT
GEZOCHT

Afdelingsverantwoordelijke
Sport & Mode (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Content beheerder Magento (m/v)
Parttime functie: 24/32 uur

Medewerker Infobalie (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Verkoper Sport & Mode (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

Junior monteur (m/v)
Fulltime functie: 38 uur

De Wit Schijndel bestaat 67 jaar en de winkel en de webshop 

groeien fl ink. Sinds maart 2015 hebben we 2600 m2 extra 

winkelruimte gekregen! Daarom zijn wij op zoek naar collega’s 

die ons per direct komen versterken. 

Kijk voor meer informatie op:

www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

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

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

auto 
onderdelen

Toeschouwers krijgen mogelijkheid even zelf brandweer te zijn

31e Bavaria brandweerwedstrijd

Lieshout - Voor de 31e keer wordt 
de jaarlijkse Bavaria brandweer-
wedstrijd gehouden. Dit jaar vindt 
het evenement op zaterdag 31 ok-
tober plaats op het bedrijventerrein 
van Bavaria. Ieder jaar is het weer 
een ware sensatie! De wedstrijden 
beginnen om 8.00 uur en de laatste 
ploeg start rond 15.00 uur. 

De bedrijfsbrandweer van Bavaria 
wil ook de toeschouwers graag laten 
zien wat het inhoudt om brandweer-
man of –vrouw te zijn. Dit doen ze 
door middel van diverse demonstra-
ties, zoals het bevrijden van een be-
kneld persoon uit een voertuig, het 

bestrijden van een brandje met een 
brandblusser en het doven van een 
frietpan die vlam heeft gevat. 
Bovendien krijgen alle toeschouwers 
de mogelijkheid om zelf even brand-
weer te zijn. Zo kunt u beginnende 
brandjes blussen, knippen met een 
hydraulische schaar en voelen hoe 
het is om met ademlucht in een door 
rook gevulde ruimte te lopen.

Ook aan de kinderen – de toekom-
stige brandweer – is  gedacht. Zij 
kunnen zich uitleven met het blus-
sen van een ‘brandend’ huisje en 
het afleggen van een parcours met 
een brandweerwagentje. Dit alles 

natuurlijk conform de veiligheids-
regels, want veiligheid staat bij hen 
hoog in het vaandel.

De deelnemende korpsen zijn: 
Brandweer Aarle-Rixtel, Bakel, 
Beek en Donk, Gemert, Lieshout, 
Nuenen, Maarheeze, Mars, Mierlo 
en De Rips. 

Toeschouwers kunnen zich mel-
den bij de Portiersloge Stater 5 in 
Lieshout. Hier wordt u met een 
brandweerwagen opgehaald. Graag 
zien zij u op 31 oktober. U bent van 
harte welkom.

Laarbeek - In de gemeente Laarbeek 
is op 16 oktober een controleactie 
geweest met als doel om de omstan-
digheden van arbeidsmigranten te 
verbeteren. 

De controles zijn uitgevoerd door 
Belastingdienst, Inspectie van mi-
nisterie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Uitvoerings-
instituut Werknemersverzekeringen 
(UWV), politie, brandweer, 
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 
(ODZOB), Enexis, Endinet, gemeente 
Laarbeek en de VNG. Tijdens de bre-
de controles stonden onder andere 
arbeidsomstandigheden, brandveilige 
huisvesting centraal. 

Er is een bedrijf gecontroleerd. Er zijn 
meerdere misstanden geconstateerd 
en een aantal zaken wordt nog nader 
onderzocht. Tegen geconstateerde 
overtredingen is of wordt opgetre-
den.

Resultaten:
• In een bovenwoning werd een 

brandgevaarlijke situatie aange-
troffen: blootliggend leidingwerk, 

slechte binneninstallatie, brand-
compartimentering niet op orde, 
geen juiste brandwerende schei-
ding. De bovenverdieping werd 
in verband met de veiligheid door 
de gemeente, middels spoedei-
sende bestuursdwang, gesloten 
zodat daar geen bewoning meer 
kan plaatsvinden;

• Diverse milieuovertreding zijn ge-
constateerd, waaronder 1 van de 
eerste categorie. Hiervoor wordt 
proces verbaal opgemaakt;

• De bewoning was niet conform 
inschrijving in de Basisregistratie 
Personen;

• Mogelijk is er gebouwd zonder 
vergunning, illegale kamerver-
huur en niet voldoen aan het 
bouwbesluit. Een verder onder-
zoek naar vergunningsplicht en 
kamerverhuur volgt;

• De gasmeter was niet vrij toegan-
kelijk. Verder onderzoek volgt;

• De boekhouding was niet op 
orde. Verder onderzoek volgt;

• Mogelijk sociale zekerheidsfrau-
de. Verder onderzoek volgt.

Tijdens de controle is veel informatie 
opgehaald die wordt geanalyseerd en 
verder onderzocht.

Samen misstanden aanpakken met 
handhaving én zorg
De gezamenlijke acties zijn onderdeel 
van een samenwerkingsproject dat 
in Peelland wordt uitgevoerd om de 
omstandigheden van arbeidsmigran-
ten te verbeteren. Doel is om door 
actieve interventies Peelland-breed 
het zicht krijgen op, het voorkomen 
en bestrijden van onder andere ille-
gale huisvesting, uitbuiting en fraude. 
Hierbij wordt ingezet op multidisci-
plinaire handhavingsacties in com-
binatie met zorg. Het projectgebied 
betreft de zes Peelgemeentes: Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek en Someren. Deelnemende 
partners naast de gemeentes zijn: 
Belastingdienst, Inspectie van mi-
nisterie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Uitvoerings- 
instituut Werknemersverzekeringen 
(UWV), Sociale Verzekeringsbank, 
OM en Politie. De VNG ondersteunt 
het project. Medio 2016 wordt het 
project geëvalueerd.

De brandweer voert geconcentreerd een opdracht uit tijdens de wedstrijd in 2014

Controle aanpak misstanden arbeidsmigranten Peelland

Fotograaf: Joost Duppen

Drukbezochte vlooienmarkt De Eendracht
Beek en Donk – Buurtvereniging De 
Eendracht had een prima 62e vlooi-
enmarkt. Deze begon in 1983 als een 
grapje en blijft ieder halfjaar goed be-
zocht.

Een buurtactiviteit met telkens 2500 
manuren per markt. Een activiteit die 
iedere keer zo’n 70 buurtleden samen 
actief laat zijn en die telkens ook een 
mooi bedrag in de kas brengt, waar-
door ze weer een jaar veel leuke en 
zinvolle activiteiten kunnen organise-
ren voor zowel de jeugd als de volwas-
sen leden van de buurtvereniging.

De vlooienmarkt is een activiteit die 
de ultieme vorm is van recyclen. 
Opnieuw gebruiken waarvoor het 
gemaakt is. Een markt die alleen kan 

bestaan omdat veel mensen met hun 
overtollige spullen de weg weten te 
vinden naar de opslagplaats van De 
Eendracht. Een opslagplaats die altijd 

open is voor goede verkoopbare spul-
len. Gun uw overtollige spullen een 
tweede leven via De Eendracht. De 
volgende markt is op 17 april 2016.

Veel bezoekers staan in de rij om naar binnen te kunnen

Aarle-Rixtel - Speciaal voor de aller-
jongste muzikantjes-in-de-dop breidt 
Harmonie De Goede Hoop het cursus-
aanbod uit. Met ingang van november 
gaat docente Cindy van Rijn blokfluit-
lessen geven aan kinderen van groep 
4 of 5.

Cindy geeft al jarenlang met veel plezier 
muziekles in Aarle-Rixtel. Tot nu toe be-
trof dat de AMV-lessen en de DoReMi-
cursus. Vanwege het Muziek=COOL-
project op de basisscholen is het nu zo, 
dat alle lesstof uit deze cursussen ook al 
in de klas wordt behandeld. Reden om 
het cursusaanbod voor deze leeftijds-
groep aan te passen en nu te richten op 
de blokfluit.

Blokfluit is bijzonder geschikt als voor-
loper voor elk ander blaasinstrument 
en Cindy van Rijn is de aangewezen 
persoon om met leerlingen uit groep 4 
of 5 aan de slag te gaan. Zij leert de 
kinderen spelenderwijs met een instru-
ment om te gaan en het lezen van no-
ten. De cursus wordt gegeven in groep-
jes, waardoor het plezier in het samen 
muziek maken wordt gestimuleerd. 
De lessen duren 30 minuten en zijn op 
maandagmiddag na schooltijd. De kos-
ten bedragen €75,00.

Voor aanmelden of meer informatie 
kunt u contact opnemen met Heleen 
van Asten, tel. 0492-383147 of mail 
heleenvanasten@onsbrabantnet.nl.

Docente Cindy van Rijn start met blokfluitlessen

Nieuwe muziekcursus in Aarle-Rixtel
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100 GRAM KIP AAN ‘T SPIT
Door het langzaam a� akken van 
natuurlijke kipfi lets in 
combinatie met kruiding 
ontstaat de lekkerste 
kipfi let, vol van smaak.

100 GRAM 
BOERENACHTERHAM
Handmatig geknoopt en op ambachtelijke 
wijze gerookt op snippers 
beukenhout. Hoog 
vleesgehalte, geen 
lactose of gluten, geen 
smaakversterkers en 
een laag zoutgehalte.

135 GRAM LADESSA 
FILET AMERICAIN
Heerlijke en eerlijke fi let: 
vrij van onnatuurlijke- 
kleur-, conserveer- of 
smaaksto� en én 
gluten- en lactosevrij.  

AMBACHTELIJKE 
ROOKWORST
Tijdens dé 
slagersbeurs 
van Nederland 
bekroond met 
Goud voor 
de heerlijke 
smaak en 
textuur.
 

4 OMA’S 
GEHAKTBALLEN
heerlijk vers 
uit de jus!

LEVER DE WAARDEBON IN EN PROFITEER!! 

VOORDEELTAS MET VLEES EN VLEESWAREN
NU € 9,95

+
+

+

✁

Van Heeswijk Wonen & Slapen in Mierlo levert maatwerk
Twee winkels maar één familie: de fa-
milie Van Heeswijk staat aan het roer 
van zowel de woon- als slaapwinkel 
in Mierlo. Een echt familiebedrijf met 
maar één doel: kwaliteit leveren. En 
dat inmiddels al zo’n 75 jaar!

“Het is allemaal Van Heeswijk hier”
Behalve broer Art die in Helmond 
de dagelijkse leiding heeft over de 
meubelzaken Pronto en Profijt en de 
slaapwinkel Sleepworld, is de familie 
Van Heeswijk goed vertegenwoordigd 
in Mierlo. Broer en zus Hans en Nettie 
van Heeswijk bemannen samen met 
hun neven Jan jr. en Harrie de woon-
winkel, Jan en Mien van Heeswijk 
staan voor u klaar in de naastgelegen 
slaapwinkel. De Mariahoutse familie 
heeft haar meubelzaak sinds 1978 in 
Mierlo. “We zijn begonnen in Maria-
hout met woonmeubelen en een klein 
slaapmeubelgedeelte”, vertelt Hans 
van Heeswijk, “maar we groeiden 
al snel uit ons jasje.” Hans vervolgt: 
“Toen zich de gelegenheid voordeed 
om hier een groter pand te betrekken, 
hoefden we niet lang na te denken. 
We zitten hier op een hele centrale lo-
catie dichtbij consumenten met plaat-
sen als Helmond, Eindhoven Mierlo 
en de wijk Brandevoort om de hoek.” 
Van Heeswijk Meubelen is een van de 
van oudsher nog bestaande meubel-
zaken. “We hebben altijd heel hard 
gewerkt en zuinig aangedaan”, ver-
volgt Hans, “we hebben bovendien al 
die jaren met eigen mensen gewerkt 
en altijd full service geboden tegen 
lage prijzen, dan hou je het vol.”

Een ruime keuze in woon- en zit-
meubelen
Wie de woonwinkel betreedt, treft 
een grote variatie in meubelstijlen aan. 
“Alles wat met eiken te maken heeft, 
vind je in onze showroom terug”, ver-

telt Jan junior. “We hebben een groot 
aanbod klassieke en landelijke meu-
bels maar voor moderne meubels kun 
je hier ook prima terecht. In de loop 
der jaren heb je echt een verschuiving 
zien ontstaan van alleen donker en 
licht eiken naar eiken in allerlei kleu-
ren. Ook zie je tegenwoordig combi-
naties van eiken met rvs. Veel klanten 
die kiezen voor een strakke, moderne 
inrichting weten ons ook te vinden 
omdat we de bekende moderne mer-
ken Karat en Interstar verkopen”, al-
dus Jan. Wie de winkel inloopt, treft 
behalve meubels ook een uitgebreide 

collectie vloeren en gordijnen aan. 
“Maar ook voor relaxfauteuils kun je 
hier goed slagen”, vervolgt Jan, “we 
hebben zowel handmatige als elektri-
sche fauteuils in diverse uitvoeringen 
en prijsklassen.” 

Slapen kun je ook lekker bij Van 
Heeswijk
Naast de woonwinkel bevindt zich de 
slaapspeciaalzaak van Van Heeswijk. 
Hier staan Jan en Mien van Heeswijk 
u graag te woord. “Je kunt hier te-
recht voor alles op het gebied van sla-
pen”, aldus Jan, “denk bijvoorbeeld 

aan boxsprings, matrassen, linnenkas-
ten maar ook voor kinderslaapkamers 
ben je hier aan het juiste adres.” In 
een ruime, lichte en overzichtelijke 
winkel kunt u een rondje maken langs 
diverse opstellingen. 

Waarom kiezen voor Van Heeswijk 
Meubelen?
Hans en Jan antwoorden eensge-
zind: “Omdat alle meubels hier op 
maat gemaakt kunnen worden. Wij 
bieden maatwerk op massief eiken. 
Dus als je een tafel nodig hebt met 
een afwijkende maat, is dit geen en-

kel probleem. Veel mensen denken bij 
het horen van het woord ‘maatwerk’ 
gelijk aan hoge kosten, maar dit is bij 
ons niet het geval. Wij bieden full ser-
vice tegen hele aantrekkelijke prijzen 
en dat al 75 jaar lang!”

De ‘Van Heeswijks’ nodigen u van 
harte uit een kijkje te komen ne-
men in hun aan elkaar grenzende 
showrooms aan de Nijverheids-
weg 1 en Brugstraat 67 in Mier-
lo. Bellen kan natuurlijk ook naar 
0492-661584 of bezoek de website 
www.vanheeswijk-wooncenter.nl. 

Advertorial

Hans en Jan van Heeswijk jr.
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Eigenaar:  Ingrid van Dijk 
Locatie: Slotstraat 5, Beek en Donk
Redacteur: Mariëlle de Beer

Niet iedereen met een hulpvraag heeft in zijn 
omgeving familie of mantelzorgers paraat of wil 
daar een beroep op doen. “En dat is nou precies 
waar Aggeris in beeld komt”, vertelt eigenaresse 
Ingrid van Dijk enthousiast, “want onze missie is 
om mensen met een hulpvraag op een respect-
volle manier dié aandacht te geven die ze verdie-
nen.” Onder het genot van een heerlijke kop kof-
fie vertelt Ingrid De MooiLaarbeekKrant hoe ze 
van haar grote passie haar beroep heeft gemaakt.

Allereerst Ingrid: hoe is je bedrijfsnaam ontstaan?
“Aggeris betekent ‘dijk’ in het Latijns en staat 
daardoor indirect voor mijn achternaam ‘Van 
Dijk’. Mijn getrouwde achternaam, weltever-
staan”, lacht Ingrid, “want ik ben een echte 
Beek en Donkse en mijn meisjesnaam luidt Ingrid 
Jagerszky. Die naam zal in Beek en Donk veel her-
inneringen oproepen want mijn ouders hebben 25 
jaar lang kleding ingezameld. Heel veel Beek en 
Donkenaren zijn hier over de vloer gekomen want 
ik woon in mijn ouderlijk huis.”

Ingrid, wat doet Aggeris precies en wie kan ge-
bruikmaken van de diensten van Aggeris?
‘’Aggeris biedt begeleiding op maat”, vertelt 
Ingrid. “De begeleiding die wij bieden richt zich 
zowel op senioren, jonge(re) mensen, zieken, een-
zame mensen als op andere hulpbehoevenden. 
Door persoonlijke begeleiding op maat te bieden, 
streven we ernaar mensen zo lang mogelijk ver-
antwoord thuis te kunnen laten wonen of ze bij-
voorbeeld thuis te kunnen laten herstellen van een 
ziekte. Maar we kunnen ook een prima aanvulling 
zijn op reeds bestaande zorg. Alles wat we doen, 
is gericht op het welzijn en comfort van de cliënt.”

Kun je concrete voorbeelden noemen Ingrid van 
‘begeleiding op maat’?
“Jazeker”, vervolgt Ingrid, “iemand heeft bij-
voorbeeld behoefte aan tijdelijke hulp tijdens of 
na een ziekenhuisopname en er is geen fami-
lie of de familie woont ver weg. In zo’n geval 
zijn wij er voor de cliënt en nemen in overleg 
met hem of haar diverse taken op ons zodat 
de cliënt zich alleen maar op zijn of haar her-
stel hoeft te richten. We nemen de administra-
tieve taken over en regelen alle verdere (zorg)
afspraken. Maar ook het verrichten van huis-
houdelijke werkzaamheden of het bieden van 
persoonlijke verzorging valt onder ‘begeleiding 
op maat’. Soms is langdurige hulp noodzake-
lijk, bijvoorbeeld ingeval van een ongeneeslijke 
ziekte. Aggeris staat de cliënt dan met hart en 
ziel terzijde om zaken uit handen te nemen en 
samen te bekijken wat nog wel binnen de ei-
gen mogelijkheden ligt. ‘Begeleiding op maat’ 
is een heel ruim begrip. Er is eigenlijk niets wat 
niet binnen onze mogelijkheden ligt. Denk aan 
het aanbrengen van structuur in iemands leven, 
zodat diegene weer grip krijgt op het dagelijkse 
leven; ook dat is begeleiden op maat. We ne-
men mensen een dagje mee uit of helpen ze bij 
de aanschaf van nieuwe kleding. Werkelijk alles 
is mogelijk. Met een groot respect buig ik mee 
met de wensen van de cliënt”, aldus Ingrid.

Je hebt van je passie je beroep gemaakt Ingrid. 
Hoe dat zo?
“Na ruim vijftien jaar lang als manager klan-
tenservice werkzaam te zijn geweest bij diverse 
medische organisaties, heb ik mijn oude baan 
als apothekersassistente opgepakt. Daar is het 
beginnen te kriebelen. In het contact met seni-
oren en hulpbehoevenden merkte ik hoe groot 
hun dankbaarheid was wanneer ik iets extra’s 
voor ze kon betekenen. Dit raakte mij telkens 
weer. In diezelfde periode werd mijn meest 
dierbare nichtje ongeneeslijk ziek. Samen met 
haar kinderen heb ik haar verzorgd tot aan 

haar overlijden toe. Dit gaf ontzettend veel vol-
doening en ik vond het een eer om zo dichtbij 
te mogen komen. Het toeval wil dat ik op de 
sterfdag van mijn nichtje het vreselijke nieuws 
te horen kreeg dat een ander nichtje eveneens 
ongeneeslijk ziek is. De wereld stond even stil 
op dat moment. Sinds dat moment begeleid ik 
mijn nichtje in haar meest moeilijke levensfase. 
Zij geniet nog volop van het leven. Ze onder-
neemt leuke dingen en dit geeft haar positieve 
energie. Andersom geeft zij mij zoveel inspiratie. 
Al deze zaken bij elkaar opgeteld zijn dé grote 

inspiratiebron geweest om te gaan doen wat ik 
het allerliefst doe: er zijn voor een ander met 
als uitgangspunt dat die ander de regie in ei-
gen handen kan houden. Zie hier: Aggeris was 
geboren!”

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Ingrid 
voor u zou kunnen betekenen of wilt u vrijblij-
vend meer informatie? Bel Ingrid op telefoon-
nummer 06-36412931 of ga naar de website 
www.aggeris.nl. 
Aggeris, Begeleiding op Maat … laat je (weer) leven!

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...  AGGERIS

Ingrid van Dijk

Start voorverkoop Jeugdtoneel Lieshout

Lieshout - Vorig jaar was het de eer-
ste keer dat de jeugdafdeling van to-
neelvereniging De Vriendenkring een 
toneelstuk speelde in het Dorpshuis 
in Lieshout. Dat was direct een succes, 
want de twee uitvoeringen van ‘de Da 
Vinci Kolder’, trokken veel publiek. 

Er kwamen veel goede reacties en bei-
de avonden kregen de jeugdspelers van 
het publiek een staande ovatie. Los van 
een leuk toneelstuk zat er ook het thema 
spijbelen als een rode draad door heen. 
In het toneelstuk werd goed zichtbaar 
gemaakt dat spijbelen niet alleen maar 
leuke kanten heeft, maar ook behoorlijk 

tegen kan zitten.

Dit jaar gaan de kanjers opnieuw de 
planken op en wel met het toneelstuk: 
‘Een vrouw voor elke dag’. Weer een 
toneelstuk met een behoorlijke dosis hu-
mor en natuurlijk weer een thema wat er 
als een rode draad door heen geweven 
zit. Het thema dit jaar is ‘vreemdgaan’, 
wat behoorlijk pijnlijk kan zijn voor bei-
den kanten als de waarheid naar boven 
komt. De voorverkoop van dit leuke to-
neelstuk start op maandag 26 oktober 
bij Top 1 Toys van Berlo in Lieshout. De 
kaartjes kosten slechts €4,00 per stuk 
en de twee uitvoeringen zijn op vrijdag 

13 en zaterdag 14 november in het 
Dorpshuis te Lieshout. De voorstelling 
start op beide avonden om 20.00 uur.

Deze toneeluitvoering is voor jong en 
oud en heel leuk om met het gezin sa-
men bij te wonen. De jeugd hoopt weer 
op een mooie zaal met publiek, dat 
speelt met extra motivatie. Het wordt 
nog flink oefenen voor de jeugd tot aan 
de uitvoeringen, maar als het doek in de 
grote zaal open gaat, spelen ze de zaal 
plat. Dus zorg dat je erbij bent op vrijdag 
13 of zaterdag 14 november.

Leden van het jeugdtoneel Lieshout

Kunstmanifestatie door KIEK
Aarle-Rixtel - De eerste activiteit 
van KIEK vond in november 2014 
plaats. KIEK is een Aarle-Rixtels 
initiatief en staat voor de afkor-
ting; Kunst In Etalages Kijken.  
Doel van KIEK was om enerzijds 
leegstaande etalages in Aarle-Rix-
tel aan te kleden met kunstwerken 
en lokale kunstenaars een podium 
te bieden om hun werken te laten 
zien aan het publiek. 

Op vijf locaties werden toen kunst-
werken van lokale kunstenaars 
tentoongesteld. Start en afsluiting 
van deze eendaagse happening 
was in het Kouwenbergs Kerkje. 
Het grote aantal bezoekers en het 
enthousiasme bij deelnemers en 
publiek waren voor KIEK aanlei-
ding om in 2015 met een nieuwe 
activiteit te komen.

In navolging van de Kunstroute in 
2014 houdt KIEK dit jaar een nieuw 
initiatief in de vorm van een kunst-
manifestatie. In samenwerking 
met Aarle Onderneemt en Atelier 
Vonk worden lokale kunstenaars 
een maand lang in de gelegenheid 
gesteld om een kunstwerk in de 
etalage van een lokale onderne-
mers in Aarle-Rixtel te plaatsen. 

De kunstwerken zijn de gehele 
maand november te bezichtigen. 
Daarbij wordt in het weekend van 
20 en 21 november van alle kun-
stenaars werken tentoongesteld in 
Atelier Vonk.   
 
Atelier Vonk is een initiatief van 
Jolanda en Jean-Pierre van Veg-
hel.  Zij bieden een culturele hot-
spot waar jonge artiesten, kunste-
naars,  muzikanten  en designers 
elkaar kunnen  ontmoeten. Zij 
kunnen hier hun creatieve  idee-
en  waarmaken door samen te 
werken  en door van elkaar te le-
ren. Atelier Vonk is een inspireren-
de plek met  veel  mogelijkheden 
waar beginnende kunstenaars een 
kans krijgen om hun werk aan het 
publiek te tonen en hen zo een op-
stapje te geven. 

De expositie bij Atelier Vonk, voor-
heen Klokkengieterij Petit & Frit-
sen, vindt plaats op vrijdagavond 
20 november van 18.00 tot 21.00 
uur en zaterdag 21 november van 
11.00 tot 17.00 uur. Het adres is 
klokkengietersstraat 1. KIEK be-
staat uit Loes Gruijters, Ria Nooij-
en, en Gerjan Beniers.

Vermogensopbouw
Hypotheken
Verzekeringen

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

www.larocfinancieeladvies.nl

Beek en Donk - Riki Rooijakkers 
(Nuenen) en Nelleke Merkx (Son) expo-
seren van 31 oktober tot en met 22 no-
vember 2015 in ‘t Oude Raadhuis, aan 
het Heuvelplein te Beek en Donk.

Riki is een ervaren schilderes. Zij schildert 
vanuit haar gevoel, met veel expressie 
en met een bijzondere techniek. Nelleke 
ontwerpt exclusieve hoeden en creatief 
viltwerk. 

De combinatie van het werk van beide 
kunstenaars maakt uw bezoek aan deze 
expositie alleszins de moeite waard. U 
bent van harte welkom op zaterdag en 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Expressie in kleur en vorm
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Scala aan artikelen aangeboden door hobbyisten

Creatiefmarkt jaarlijks hoogtepunt ‘De Egel’

Beek en Donk - Winkels liggen meestal 
vol met artikelen die je overal tegen-
komt, vaak op grote schaal vervaardigd 
in een lagelonenland. Een uitzondering 
op deze regel vormt ‘De Egel’, gevestigd 
in Beek en Donk. Tijdens de jaarlijkse 
Creatiefmarkt, op 1 november, toont 
‘De Egel’ de resultaten van creatieve 
hobbyisten. 

In de winkel aan het Heuvelplein 32 in 
Beek en Donk tref je een diversiteit van 
artikelen aan, die stuk voor stuk in een 
huiskamer, op een keukentafel of in een 
schuur ontstonden. De dames van ‘De 
Egel’, allen vrijwilligsters, onderzochten 
of er een mogelijkheid was de creaties op 
een centrale plek te verkopen. Voor vele 
hobbyisten was dit een uitkomst, maar 

het idee ten uitvoer brengen ging niet 
zonder slag of stoot. De insteek luidde 
namelijk een winkel zonder commerci-
eel belang op te starten en dat vergde 
bij zowel de gemeente als de Kamer van 
Koophandel wel enige uitleg. Het con-
cept drijft louter op vrijwilligers, want de 
winkel wordt gerund zonder winstoog-
merk. Elke week is ‘De Egel’ enkele da-
gen open, hetgeen gezien de non-pro-
fit-basis volstaat. Het doel is immers niet 
een bepaalde omzet, maar het bieden 
van een verkooppunt voor creatieve 
mensen. ‘De Egel’ draait momenteel op 
acht vrijwilligers; de meesten doen part-
time mee. 

Om extra aandacht op de winkel te ves-
tigen organiseert de stichting al circa 25 

jaar in de herfst een Creatiefmarkt in de 
Schuurherd, Heuvelplein 32, waar heel 
veel spullen uitgestald staan. ‘Mooi ge-
pland’ voor de feestmaand, want veel 
artikelen doen het geweldig als betaal-
baar cadeautje; niemand hoeft er immers 
rijk van te worden. De makers komen uit 
de gehele regio en nemen meestal al ge-
noegen met het terugverdienen van de 
materiaalkosten. Tijdens de markt wor-
den er uiteraard ook producten verkocht. 

Het is echt een scala aan artikelen, zo-
als kaarten, sieraden, poppenkleertjes, 
keramiek, kijkkastje, breiwerken, vo-
gelhuisjes, quilts en knuffels, maar ook 
groen decoratie en schilderijen. De laat-
ste twee categorieën zie je niet vaak in 
de winkel terug, want het ontbreekt aan 
voldoende ruimte om het te presente-
ren. Tijdens de markt wordt er een stukje 
catering verzorgd, door koffie en thee 
te schenken met eigengemaakt gebak. 
‘De Egel’ biedt voor elk wat wils, op de 
Creatiefmarkt en in de winkel. Kom zelf 
eens kijken op 1 november. De toegang 
is gratis en vrijblijvend. U bent van harte 
uitgenodigd! Misschien wilt u zich ook 
aanmelden als vrijwilliger om te helpen 
in de winkel, dat kan tijdens de creatief 
markt op 1 november.

Zorgeloos een droomkeuken 
dankzij NUVA Keukens
De aanschaf van een nieuwe keuken 
is een hele investering, die u door-
gaans maar een paar keer in uw leven 
doet. Dat maakt het zo belangrijk dat 
u kunt vertrouwen op een keuken-
specialist die staat voor de kwaliteit 
die hij levert en u helpt de juiste keu-
zes te maken. Om die reden vonden 
veel Nederlanders al de weg naar 
Nuva Keukens. Ze dragen er kwali-
teit en klantgerichtheid hoog in het 
vaandel, staan dicht bij de mensen 
en denken mee. Zo weten ze klanten 
regelmatig blij te verrassen. Daarbij 
kunt u ook na jaren nog op Nuva re-
kenen als er onverhoopt iets kapot 
gaat aan uw keuken. 

“Als je een keuken bij Nuva bestelt, 
weet je dat het goed komt. Daarom 
ben ik iedere keer weer blij als ik een 
keuken heb verkocht. Voor Nuva na-
tuurlijk, maar vooral ook voor de men-
sen zelf”, zegt Yolanda Eshuis, al ruim 
10 jaar adviseur bij Nuva Keukens in 
Tilburg. “Onze klanten zijn verzekerd 
van levenslange service en 5 jaar ga-
rantie, maar ook van een levering die 
100% naar tevredenheid is”, legt ze 

uit. Dat dit geen loze woorden zijn 
blijkt uit het feit dat Nuva Keukens 
klanten steevast vier weken na leve-
ring belt om te checken of alles naar 
wens is. Bovendien heeft de specia-
list een eigen klantenservice, die bij 
problemen doorgaans binnen 24 uur 
voor een oplossing zorgt. 

Voor een correcte levering is de plan-
ning en organisatie van keukenbe-
stellingen strak geregeld bij Nuva 
Keukens. Bovendien werkt de spe-
cialist alleen met gerenommeerde, 
vaste leveranciers en een professio-
neel eigen bezorg- en montageteam. 
Logisch dus dat Nuva Keukens al ruim 
35 jaar CBW-erkend is.

Nuva Keukens heeft vestigingen in 
Bergeijk, Heerlen, Tilburg, Deurne en 
Someren-Eind.

Aanbieding
Alleen in Oktober: Inspiratieweken bij 
Nuva Keukens met de nieuwe collec-
tie van 2016 en een gratis Siemens 
vaatwasser bij aankoop van een keu-
ken!

Advertorial

Lieshout - Lieshout Poker is een ver-
eniging die is opgericht om gezellig 
een avondje te kunnen pokeren. Om 
legaal te mogen pokeren is er een 
vereniging opgericht en toestemming 
gevraagd aan de gemeente Laarbeek. 
Deze is toegekend omdat ze een ver-
eniging zijn en daarmee een besloten 
groep.

Je kunt lid worden door jezelf in te 
schrijven voor aanvang van een toer-
nooi, bij een van de bestuursleden. Dit 

is iedere zondag om 19.00 uur. Het in-
schrijven is gratis en er wordt maande-
lijks €1,00 contributie gevraagd. 

De inkoop van toernooien bij Lieshout 
Poker is €10,00 met een vaste ‘re-
buy’-periode van twee uur. De uitein-
delijke prijzen worden hiervan afgeleid 
en er gaat 10% van het totaal naar de 
verenigingskas. Met de verenigingskas 
worden spullen als kaarten en fiches 
voor de vereniging bekostigd. Ook or-
ganiseren ze hiermee om de zoveel tijd 

een leuke avond voor de actieve leden, 
waarop een speciaal toernooi wordt ge-
organiseerd.

De organisatie staat open voor de in-
breng van de leden. Dit zorgt voor een 
relaxte sfeer en waardoor iedereen zich 
thuisvoelt in de vereniging. Dus vind 
jij het leuk om te pokeren of wil je het 
graag leren? Speel dan mee of komen 
kijken in ‘t Café van Lieshout. Voor 
eventuele vragen kun je ook mailen 
naar cvlpoker@gmail.com.

Gezellig pokeren in ‘t Café van Lieshout

 

*  Bij aankoop van een keuken. 
 Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

T/M 31 OKTOBER 
EEN  
VAATWASSER 
CADEAU!*

Bij aankoop 
van een 
keuken.

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K  DE WATERLAAT 8, T 0497-552882
D E U R N E  STATIONSSTRAAT 67, T 0493-441111
S O M E R E N  BOERENKAMPLAAN 143, T 0493-441111

H E E R L E N T I L B U R G

INSPIRATIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS. MET DE KEUKENCOLLECTIE VAN 2016.

SOMEREN
A.S. ZONDAG 

GEOPEND
12.00 - 17.00 UUR
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Gehandicapten Vereniging 
Laarbeek sluit Boulesseizoen af

Laarbeek - Ook dit jaar is de traditie, 
voor de Gehandicapten Vereniging 
Laarbeek, voortgezet om in elk kerk-
dorp van Laarbeek te Boulen. De 
eerste 2 wedstrijden waren voor de 
vakantie. Ze begonnen vol ijver in 
Lieshout op 29 juni. Het ging er soms 
hard aan toe, maar wel op een spor-
tieve manier. Iedereen wilde winnen. 

De ballen deden niet altijd wat de spe-
lers wilden en gingen net de andere 
kant op. De tweede ontmoeting vond 
plaats in Aarle-Rixtel op 20 juli. Een 
mooie buitenbaan, ze hielden het nog 
net droog. Na de vakantie was Beek 
en Donk op 7 september aan de beurt. 
De jeu de boulebaan ligt aan de ach-
terzijde van de tennishal. De banen za-
gen er goed verzorgd uit, en het was 
een lust om er te spelen, maar weer 
gingen de ballen een andere kant op, 
dan de speler bedoelde. 

De laatste wedstrijd vond plaats in 
Mariahout op 12 oktober. Een mooie 
nieuwe binnenbaan vlak bij het voet-
balveld. Vol trots gooiden zij weer om 
kampioen te worden. Dat viel helaas 
niet mee, maar daarom niet getreurd. 
Ook hier werd met veel enthousiasme 
gespeeld. Na de vierde keer werd de 
kampioen van de 4 wedstrijden be-
kendgemaakt na het pannenkoek eten 
bij Pluk.

De kampioen was A. Verbruggen met 
50 punten. Proficiat. Het waren vier 
leuke middagen, de stemming zat er 
goed in. Het is helaas jammer dat er zo 
weinig deelnemers meedoen. Iedereen 
kan dit, ook al heb je nog nooit ge-
bouled, het is een leuke ontspannende 
sport. Doe dus volgend jaar allemaal 
mee.
 

Volkstuinvereniging De Koppel uit Aarle-Rixtel viert 40-jarig jubileum
Aarle-Rixtel - Dit jaar bestaat de 
Volkstuinvereniging De Koppel 40 jaar. 
De grondleggers hiervan waren Cor 
Verschuren en Bert Lemmens. Zij wa-
ren bij de toenmalige gemeente Aarle-
Rixtel aan het lobbyen om de gemeente 
te overtuigen dat een volkstuinvereni-
ging levensvatbaar was. 

Uiteindelijk hebben ze de steun ge-
kregen van de toenmalige wethou-
der Cor van den Berk, mede met 
zijn politieke steun stelde de toen-
malige gemeente Aarle-Rixtel een 
stuk grond beschikbaar achter de 

Koppelstraat. Daarmee werd de op-
richting van de volkstuinvereniging De 
Koppel een feit. Een jaar later heeft de 
gemeente het perceel aan de Beekse 
Weg gekocht en is de volkstuin verhuisd 
naar deze locatie, met behoud van de 
naam Volkstuinvereniging de Koppel.

Alle inspanningen uit die tijd hebben 
geleid tot een goede fundering voor 
de vereniging waarop nog steeds ge-
bouwd wordt en de ‘vruchten’ ervan 
geplukt worden. Op dit moment zijn er 
62 leden en 71 percelen. Enkele leden 
hebben aangegeven het komend jaar te 
willen stoppen, dus er komen weer wat 

percelen vrij. (Indien u interesse heeft...? 
Niet te lang wachten) Trots zijn ze voor-
al op de vrijwilligers, zonder hen zouden 
een aantal zaken niet gerealiseerd zijn. 
Denk daarbij aan het informatiebord, 
het toiletgebouw, de nieuwe afrastering, 
het vervangen van een oude schuilhut 
voor een echt prachtig onderkomen met 

water en elektra. De realisatie van dit 
onderkomen is mede te danken aan de 
fantastische samenwerking met de bu-
ren, het IVN-Laarbeek.  Daarnaast zijn 
er nog een aantal werkgroepen, die zich 
met bepaalde activiteiten  bezig hou-
den zoals het opschonen van de sloot, 
het schoonmaken van het toilet, het 

onderhoud van de waterpompen, het 
onderhoud van de graspaden en nog 
veel meer voorkomende werkzaamhe-
den.

De leden hebben op 27 september, op 
een zonovergoten zondagmiddag en 
avond hun 40-jarig jubileum uitbundig 
gevierd, deels op hun eigen home en 
deels bij hun buren: het IVN-Laarbeek. 
Bij het officiële gedeelte was o.a. ook 
wethouder F. van Zeeland namens het 
college van burgemeester en wethou-
ders aanwezig. Tijdens het feest waren 
er volop heerlijke hapjes, verzorgd door 
de vrouwen van een aantal leden, waar-
bij veel ingrediënten van eigen bodem 
gebruikt werden (wat dacht u van aard-
appels, kruiden, sla, tomaat, komkom-
mer, paprika, biet, wortel, radijs, ui, prei, 
aardbei, boontjes, pompoen, kool etc.).

En er was natuurlijk een grootse lote-
rij met vele prijzen beschikbaar gesteld 
door de plaatselijke middenstand (na-
mens alle leden: hiervoor heel hartelijk 
dank). Naast de hapjes en drankjes werd 
de muziek ook uit eigen geleding ver-
zorgd; zo was er een groots kozakken-
koor, een fantastische pianist/zanger en 
een schitterende acteur.

De Volkstuin kan terugkijken op een zeer 
geslaagd jubileumfeest en nu op naar de 
50. Heeft u interesse voor een perceel, bel 
dan naar 0492- 381954. Kijk ook eens op 
www.dekoppel.webklik.nl. 

Volkstuinvereniging De Koppel viert het 40-jarig bestaan

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Strijp  het vervolg

Ik wil na vorige week toch nog even terug-
komen op de mooie wijk Strijp in Aarle-Rix-
tel. Naast het feit dat er veel groen is in 
deze wijk met vele kruiden en planten-
soorten zijn er enkele retentievijvers aange-
legd. Deze vijvers zijn een lust voor het oog 

met het vele riet en de mooie bruggetjes.

Nu sprak Henk van Beek mij afgelopen 
zomer aan. Deze duizendpoot is ook een 
groot natuurliefhebber. Hij vertelde me dat 
er regelmatig een ijsvogel vanaf de brugle-
uning aan het vissen was. Het is natuurlijk 
geweldig dat deze relatief schuwe vogel 
middenin een woonwijk te zien is!
Afgelopen weekend heb ik nog mogen 
ervaren dat je de ijsvogel ooit echt van heel 
dichtbij kunt zien. Ik was na een a jaar weer 

eens voor het eerst in de stuw van de Aa 
bij de waterzuivering gaan zitten. Plotseling 
kwam er een ijsvogel recht op me afgevlo-
gen en ging op de paal, waar ik schuin ach-
ter zat, zitten. Muisstil zonder te bewegen 
bleef ik zitten, hij zat een halve meter van 
mijn gezicht af. Ik zou hem bij wijze van 
spreken zo kunnen pakken! Rustig ging 
hij in het water zitten loeren of hij een visje 
kon verschalken, Dit was genieten voor mij 
van ons Mooie Laarbeek in optima forma.

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

Locatie:
Strijp, Aarle-Rixtel

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com
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Zowel voor aankoop als verkoop van uw woning kunt u ons bellen 

voor een kosteloos en vrijblijvend advies!

Heuvelplein 28   Beek en Donk   0492-338170   www.trielingjacobs.nl

Oranjelaan 17  Beek en Donk

VRAAGPRIJS € 275.000,- K.K.

Uniek wonen in deze ‘Oostenrijkse’ woning? Wanneer u van sfeer en 
authentieke details houdt is deze woning echt de moeite waard om 
te bezichtigen. De ligging op het royale perceel van bijna 1.200 m2, 
is al even bijzonder als de woning zelf. De diepe achtertuin heeft 
een parkachtige aanleg en geeft u alle privacy. Aan de binnenzijde 
treft u een sfeervolle woonkamer met haard aan, een studeerkamer, 
een woonkeuken en 3 ruime slaapkamers.

Nieuw in verkoop

Lokale topartiesten staan garant voor het nodige vermaak

Muziek- en dansmiddag voor mensen met beperking

Lieshout - Voor de 7e keer wordt 
een gratis en schitterend muziekpro-
gramma geboden, waarbij muziek 
en entertainment optimaal gecom-
bineerd. Zaterdag 31 oktober staan 
lokale topartiesten staan garant 
voor het nodige vermaak.

Niemand minder dan Die Milka’s, 
De Velt op, Party Jockey Tim en 
Muziekgroep Nooit Gedacht laten 
geheel belangeloos het beste van 
zich horen en zien. Ellen Tappel van 
Life Style center Laarbeek en de 
Streetdance groep UnityEight zorgen 
voor de ritmische bewegingen. 

Er zijn voldoende enthousiaste spon-
soren gevonden die dit initiatief een 
warm hart toedragen. Alle mensen 
met een beperking uit de regio zijn 

welkom. Op veler verzoek is het pro-
gramma dit keer ook weer voorzien 
van karaoke en playback. De entree 
is gratis. Men krijgt gratis koffie en 
thee bij binnenkomst en overige con-
sumpties zijn voor eigen rekening. Er 
worden gezonde hapjes verzorgd en 
er zijn mooie prijzen te winnen. 

Monika Slaets en Tim Frenken (Party 
Jockey Tim) zorgen voor de pre-
sentatie. De opening wordt gedaan 
door de directeur van de dorpshui-
zen Laarbeek, Hennie Antonis. De 
organisatie is in handen van Paul de 
Hoon, Janny en Johan Frenken. Het 
geheel wordt mogelijk gemaakt door 
een enthousiaste organisatie die 
voornamelijk uit vrijwilligers bestaat.
Het programma begint om 13.00 
uur en ze sluiten rond 17.00 uur af. 

Het buurthuis ligt aan de Grotenhof 
2 te Lieshout. Op www.vierbinden.nl 
kunt u terecht voor informatie.

Een en ander is mede mogelijk ge-
maakt door: PGL, ViERBINDEN,Slagerij 
Brouwers, Bloematelier de 4 seizoe-
nen, Vishandel De Beer, Straatman 
Amusement uit Beek en Donk. 
Bloemboetiek Johanna uit Gemert. 
Fysiotherapie Kemps & Maas uit 
Lieshout/Mariahout, Hoveniersbedrijf 
Appie Eeuwes Mariahout, Het 
Theaterke Helmond. Van de Heuvel 
Groente en fruit Aarle-Rixtel, 
Rabojeugdland, Mars Veghel, 
Rotary Club Gemert Laarbeek, 
ALTEIDFrenken Klimaattechniek en 
duurzaam en niet te vergeten de ar-
tiesten. 

Gentlemen’s Agreement bestaat 15 jaar

Barbershopkwartet viert jubileum 
in Mariahout
Mariahout - Barbershopkwartet 
Gentlemen’s Agreement bestaat 
dit jaar 15 jaar. Om dit te vieren 
hebben de mannen op zondag 
25 oktober een gezellige muzi-
kale middag georganiseerd in het 
buurthuis van Mariahout. Aan 
deze middag werken veel koren 
en kwartetten uit de regio mee.

Gentlemen’s Agreement zingt vier-
stemmig a capella in barbershop-
stijl. Barbershop onderscheidt 
zich van andere vormen van clo-
se harmony door de typische ak-
koordenzetting ervan. Het kwar-
tet bestaat uit Marcel Bazelmans 
(bariton), Joep Wijn (bas), Jan Kip 
(lead) en Mike Verhaart (tenor) 
uit Mariahout en omgeving.  Met 
een mix van close harmony, bar-
bershop en gospel zorgen zij voor 
een afwisselend programma.

Het 15-jarig jubileum vieren zij 
graag met familie, muzikale vrien-
den en iedereen die belangstelling 
heeft. Voor de jubileumshow is 
een sprankelend programma sa-
mengesteld, dat garant staat voor 
een geslaagde middag. Naast het 
jubilerende kwartet geven acte de 
présence: gemengd koor Marcanto 
uit Mariahout, barbershopkoren 
Southern Comfort Barber Mates, 
T-Sing en Southern Comfort Baber 
Gals, barbershopkwartetten Still 
Crazy, Around the bar, Unlimited 
en GEEBEES en gelegenheidskwar-
tet 4 J’s.

Iedereen is van harte welkom op 
zondag 25 oktober van 13.30 tot 
18.00 uur in het Buurthuis van 
Mariahout. De entree is gratis.

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

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

Inclusief 25 jaar 
100% opbrengstgarantie 
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Iets doen voor elkaar!
.nl

Online marktplaats voor (vrijwillige) diensten

Contactpersoon: Suzan de Koning  ViERBINDEN    -    0492-328 807    -    info@laarbeekvoorelkaar.nl    -    www.laarbeekvoorelkaar.nl

“Je moet elkaar een beetje vooruithelpen, hè”
Redacteur: Martien van den Heuvel

Suzan de Koning van ViERBINDEN beheert 
samen met een groepje enthousiaste vrij-
willigers de site www.laarbeekvoorelkaar.
nl. Op die site kunnen verenigingen, maar 
zeker ook particulieren op zoek gaan naar 
vrijwilligers. Je kunt er een oproep doen 
voor vrijwilligers, maar je kunt je ook aan-
bieden als vrijwilliger. Eén van die vrijwilli-
gers die zich aanbiedt op de website is Jack 
van der Velden uit Mariahout. 

“Ik heb twee rechterhanden. En ik zit tegen-
woordig thuis in de ziektewet, maar als ik re-
kening houd met mijn lichamelijke beperkin-
gen kan ik nog wel vooruit” legt Jack van der 
Velden uit. “Daarom heb ik me aangemeld 
bij Laarbeek voor Elkaar om andere mensen 
te kunnen helpen. Nu help ik bijvoorbeeld 
een 38-jarige vrouw uit Somalië. Zij woont 
met haar twee dochters in Mariahout. Ik heb 
al geholpen met lampen en schilderijen op-
hangen, rotzooi naar de stort brengen. In het 
voorjaar zorg ik voor haar tuin. Ik help haar 
graag. En voor haar is het ook goed. Voordat 
ik de lampen op had gehangen, gingen ze 
om half negen naar bed, simpelweg omdat 
er geen verlichting in huis was. En door het 
contact integreert ze ook beter. En met haar 
dochters heb ik ook een goede band. Die 
heb ik al geholpen om hun fietsen te repa-
reren. Alles vrijwillig. Ze betalen alleen de 
onkosten.”

Veel jaren ervaring in handenarbeid
Jack van der Velden heeft een heel werkzaam 
leven achter de rug. Na de LTS heeft hij bij Van 
Thiel gewerkt en de Klokkengieterij in Aarle-
Rixtel, hij is lasser, slijper, metselaar geweest. 
Hij heeft 10 jaar met dakplaten gewerkt en hij 
heeft meer dan 10 jaar ervaring in de trans-
portsector. En nu heeft hij een eigen verhuur-
bedrijf: www.jacksfeestverhuur.nl. “Na 42 jaar 
gewerkt te hebben, zit ik nu in de ziektewet. 
Al die ervaring komt me enorm van pas bij 
mijn vrijwilligerswerk bij Laarbeek voor Elkaar. 
Binnenkort ga ik beginnen met het verzamelen 
en wegbrengen van meubels voor vluchtelin-
gen. De meubels worden aangeboden door 
inwoners van Laarbeek. Maar dan moeten die 
meubels natuurlijk nog wel op de juiste plaats 
terechtkomen. Ik heb aangeboden om mee te 
helpen met het transport. Ik help graag andere 
mensen. En zeker de vluchtelingen. Die heb-
ben helemaal niks. Je kunt wel zeggen dat ze 
allemaal terug moeten, maar ik denk dat die 
mensen het liefst terug zouden gaan, als het 
maar zou kunnen. En nu ze hier zijn, moeten ze 
geholpen worden. Dat doe ik graag. Je krijgt er 
zoveel voor terug.”

Gemakkelijk aanmelden en contact onderhouden
Suzan de Koning van ViERBINDEN: “Mensen 
zoals Jack zijn onmisbaar voor Laarbeek Voor 
Elkaar. De mensen die geholpen worden, zijn 
zo dankbaar. Het is altijd mooi om iets voor 

een ander te kunnen doen. En zeker als je 
handig bent met je handen zoals Jack. Maar 
er zijn nog veel meer vrijwilligers nodig. Als 
mensen zich geroepen voelen, kunnen ze 
zich heel eenvoudig aanmelden op www.
laarbeekvoorelkaar.nl en dan contact onder-
houden met degene die hulp aanbiedt of no-
dig heeft. Maar ook als je zelf een vrijwilliger 
zoekt, is onze site een uitkomst. We zijn al-
tijd nog op zoek naar mensen die een handje 

willen helpen bij mensen die het nodig heb-
ben. En dat hoeft echt niet altijd het zware 
handwerk te zijn. Mensen die bijvoorbeeld 
verstand hebben van computers zijn ook altijd 
nuttig. Dan kunnen andere mensen geholpen 
worden en het is voor de vrijwilligers ook leuk 
om te doen. Je leert mensen op een andere 
manier kennen en onder het genot van een 
tas koffie doe je nog iets goeds voor de ge-
meenschap. Iedereen gaat erop vooruit.”

Muziekvereniging De Ouwe Hap zoekt versterking

Aarle-Rixtel - De Ouwe Hap uit Aar-
le-Rixtel is al 42 jaar een gezellige 
muziekvereniging en zij telt 14 en-
thousiaste muzikanten. Het repertoire 
is gevarieerd. Gezelligheid en muzi-
kaliteit staan hoog in het vaandel. 

Het succesvolle havenconcert bij de 
brug in Aarle-Rixtel is een van de 

jaarlijks terugkerende optredens. Ook 
de komende tijd staan er weer mooie 
concerten op het programma. Zondag 
25 oktober is de Ouwe Hap te beluis-
teren in de Ameideflat in Helmond, 
aanvang 14.30 uur. 

Iedere woensdagavond wordt er ge-
repeteerd van 20.30 tot 22.30 uur in 

Café van Bracht in Aarle-Rixtel. Bent 
u ook liefhebber van blaasmuziek en 
bespeelt u een instrument, kom gerust 
eens luisteren. De Ouwe Hap zoekt 
nog versterking bij de tuba’s, klarinet-
ten, saxofoons en trompetten. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar: 
06-22286613 of 0492-462386 (J. Vo-
gels).

Muziekvereniging De Ouwe Hap

Nog 100 kaartjes beschikbaar voor optreden van De Lichtstad Revue

Show: ‘En nu Revue’ in Muziekcentrum ‘t Anker
Beek en Donk – In Muziekcentrum 
‘t Anker wordt op zaterdag 7 no-
vember om 14.00 uur een voor-
stelling van De Lichtstad Revue uit 
Eindhoven gegeven. De show heet 
‘En nu Revue’, waarin sketches, 
liedjes, choreografie en conferen-
ces over de actualiteit, worden af-
gewisseld met acts van verschillend 
pluimage, zoals een goochelaar, 
een majorettecorps en een dans-
groep van danseressen op leeftijd.

Het thema van de show is nostalgie; 

het verlangen naar vroeger, maar 
het moeten accepteren van ver-
anderingen en uiteindelijk tot de 
conclusie komen dat de toekomst 
eigenlijk een heel mooi vooruitzicht 
biedt. 

De kosten voor deze middag be-
dragen €15,00 per persoon. Dit is 
inclusief een kopje koffie of thee 
voor aanvang van de voorstel-
ling en een drankje in de pauze. Er 
zijn op dit moment nog ongeveer 
100 kaartjes beschikbaar. Deze 

middag is georganiseerd door de 
vier gezamenlijke afdelingen van de 
Zonnebloem uit Laarbeek, maar na-
drukkelijk niet uitsluitend voor hun 
deelnemers. Zorg dus dat u erbij 
bent, want het beloofd een prach-
tige middag te worden! 
Kaartjes zijn telefonisch te bestel-
len bij: Toos van der Linden (Beek 
en Donk) tel. 0492–462974, Maria 
Hagelaar (Aarle-Rixtel) tel. 0492–
383293, Jan Tielemans (Lieshout) 
tel. 0499–425202 en Ria Dinnissen 
(Mariahout) tel. 0499–423816.

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
BUSVERHUUR

PERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER

www.taxivanheijst.nl

Geslaagd jeugdweekend voor 
St. Margarethagilde Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel – Voor 9 jeugdleden van 
het St. Margarethagilde was er afge-
lopen zaterdag en zondag een jeugd-
weekend. Dit wordt al enkele jaren ge-
organiseerd door de jeugdcommissie en 
enkele ouders. Op zaterdag zijn ze gaan 
vissen op het Blank Water in Someren, 
op de forellenvijver, waar de nodige vis 
op zit.

De jeugd had de smaak goed te pakken, 
en haalde de nodige vissen naar boven, 
die later op de avond nog gerookt wer-
den bij het kampvuur met eikenhout. 
Op deze avond was ook nog een speur- 
wandeltocht met speciale vragen en op-
drachten bij de ouders thuis. Later op de 
avond waren er nog 2 mysteriegasten 
die geraden moesten worden met vra-
gen en gebaren, dit viel bij de meeste 
jeugdleden nog niet mee.

De zondagmorgen begon met een ge-
zamenlijk ontbijt, en al spoedig werden 
de volgende spelletjes uitgezet door 
Thijs en Jeroen. Ze moesten als groep 
skilopen, en tekenen doormiddel van 
een spiegel, en zo stonden er nog ver-
schillende onderdelen op het veld die 
de nodige moeilijkheid met zich mee 
brachten. De middag stond in het te-
ken van koning schieten waar alle 

jeugdleden aan deel namen. Afgaande 
koning was Mees van Rooij, en na ruim 
200 schoten leek het erop dat Teun van 
Wetten de nieuwe koning zou worden, 
meer er bleef een klein stukje hangen. 
Aan Pieter Smulders de taak om dit te 
klaren, wat hem ook lukte, en zo werd 
hij voor de 2e keer jeugdkoning. Na de 
vendelgroet door de jeugdleden, met 
begeleiding van de jeugdtamboers kon 
de nieuwe koning gefeliciteerd worden. 
Als laatste gaf de jeugdcommissie nog 
een kort overzicht van het weekend met 
alle uitslagen en werden alle jeugdleden 
bedankt voor hun inzet en gezelligheid. 

Jeugdkoning Pieter Smulders

Jack van der Velden
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Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?

Kort nieuws

Nomineer voor het Laarbeeks Vrijwilligerscompliment!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Deel een compliment uit!
• Rioolvervanging Schoolstraat Beek en Donk
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws

LAARBEEK - Dit jaar worden de Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk voor 
de elfde keer uitgereikt. De gemeente Laarbeek spreekt door het uitdelen van deze 
bijzondere complimenten samen met ViERBINDEN de waardering uit naar alle 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de gemeente.

Net even anders
In tegenstelling tot voorgaande jaren, kunnen behalve organisaties dit jaar ook 
individuele inwoners genomineerd worden. Dus als u iemand in uw omgeving kent, 
waarvan u vindt dat hij of zij een ongelooflijk compliment verdient als vrijwilliger, kunt u 
die persoon nomineren. Hoe de nominatie precies in zijn werk gaat, leest u hieronder.

Hoe kunt u nomineren?
U kunt individuele inwoners of organisaties nomineren. Dit kan op de volgende 
manieren:
• Via de enquête van het inwonerspanel TipMooiLaarbeek.
• Via onderstaande invulstrook.

Nomineren? Doen!
U kunt nomineren tot en met 25 oktober. Daarna gaat de jury aan de slag om de 
motivaties te beoordelen.
Ook de wijze van beoordelen door de jury is anders dan voorgaande jaren. Dit jaar is 
namelijk de motivatie van de nominatie doorslaggevend en niet het aantal nominaties. 
De jury bestaat uit maatschappelijk betrokken ondernemers onder voorzitterschap 
van burgemeester Frans Ronnes.

De Laarbeekse Complimenten worden uitgereikt op de Internationale Dag van het 
Vrijwilligerswerk op maandag 7 december. De uitreiking vindt plaats in het Buurthuis 
in Mariahout.

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling grof snoeiafval

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Gemeente actueel

Nieuw in Laarbeek: ‘Het eenvoudig huwelijk’

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van 
burgemeester en wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele 
onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 23 oktober komt wethouder Buter aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

LAARBEEK - Het gratis huwelijk is de laatste jaren erg populair. In de gemeente 
Laarbeek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de huwelijkssluiting zonder ambtelijke 
toespraak. Een gemeente dient wettelijk eenmaal per week gelegenheid te bieden om 
twee huwelijken kosteloos te voltrekken. Een kosteloos huwelijk wordt in een kleine 
spreekkamer voltrokken in het bijzijn van maximaal vier getuigen. Bruidsparen die 
meer cachet willen geven aan hun ceremonie kunnen gebruik gaan maken van een 
nieuw product bij de gemeente Laarbeek het ‘eenvoudig huwelijk’ Bij het eenvoudig 
huwelijk mogen tot maximaal vijftien personen aanwezig zijn en een korte toespraak 
maakt deel uit van de ceremonie. Het voltrekken van het eenvoudig huwelijk zal naar 
verwachting € 150,- kosten. Eind december zal dit tarief definitief bekend zijn.
De kosteloze huwelijken worden met ingang van 1 januari 2016 voltrokken op 
maandagen om 9.00 en 9.15 uur. De eenvoudige huwelijken worden vanaf dan 
voltrokken om 9.30 en om 10.00 uur. 

Heeft u vragen dan kunt u informeren bij het team Burgerzaken van de gemeente 
Laarbeek, telefoon 0492 469 700.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 22 oktober 2015. www.laarbeek.nl 

Wat voor burgemeester willen we?

De gemeenteraad van Laarbeek nodigt inwoners uit om mee te denken over het 
profiel van de nieuwe burgemeester. Het opstellen van de profielschets gebeurt door 
de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, bijgestaan door de griffier. Hierin worden 
de kwaliteiten, eigenschappen en deskundigheden opgenomen waaraan een nieuwe 
burgemeester volgens de gemeenteraad zal moeten voldoen. Maar omdat de nieuwe 
burgemeester ook de burgemeester is van heel Laarbeek, vinden de fractievoorzitters 
het erg belangrijk dat inwoners mee kunnen denken over het profiel. Op 18 november 
wordt de profielschets aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

De gemeenteraad legt inwoners graag de volgende vragen voor:
• Welke kwaliteiten of eigenschappen heeft de nieuwe burgemeester van Laarbeek?
• Wat voor persoon is de nieuwe burgemeester van Laarbeek?
• Wat wilt u de gemeenteraad meegeven in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester?

Wie serieus mee wil praten over de profielschets kan op twee manieren reageren: via 
griffie@laarbeek.nl of per brief aan de griffier van de gemeente Laarbeek, postbus 
190, 5740 AD Beek en Donk. Reageren kan tot en met zondag 1 november 2015. 

Benoemingsprocedure
Het proces van het aanstellen van een nieuwe burgemeester verloopt zorgvuldig. Om 
rond de zomer 2016 een nieuwe burgemeester te kunnen hebben voor Laarbeek, 
moeten nog vele stappen gezet worden. Op de website van de gemeente staat de 
procedure in grote lijnen beschreven.

An
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Ik nomineer: (inwoner, vereniging of organisatie)

Mijn motivatie is:

U kunt deze strook voor 25 oktober opsturen naar: ViERBINDEN, vrijwilligerswerk Laarbeek, Suzan de Koning
Postbus 28, 5740 AA Beek en Donk. Of mailen naar vrijwilligerswerk@vierbinden.nl

Naam:

Postcode + woonplaats:
Adres:

Telefoonnummer:
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Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Lantaarnpaal kapot?

Bel naar de Dierenbescherming 0900 112 00 00

Zwerfdier gevonden?

Raadsvergadering 5 november

Aanvraagde omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning

Voorgenomen uitschrijving Basisregistratie Persoonsgegevens 

Verleende vergunningen

Verleende exploitatievergunning

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de raadsvergadering van de gemeenteraad 
Laarbeek. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 5 november 2015 en 
begint om 19.30 uur in het gemeentehuis van Laarbeek.

Agenda
1.   Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2.   Vaststelling agenda.
3.   Spreekrecht.
4.   Vragenhalfuurtje.
5.    Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 17 september 2015.
6.   Ingekomen stukken.

Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er geen debat over zal zijn
7.   Voorstel tot instemming met zowel de sub-regionale visie detailhandel en   
      afsprakenkader detailhandel als de regionale visie detailhandel van juni 2015.

Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er wel debat over zal zijn
8.   Voorstel tot vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en                            
      andere werkzaamheden van de raad 2015.
9.   Voorstel tot vaststelling van het ‘Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein  
      2016-2019’.
10. Voorstel tot vaststelling van de Grondnota 2015.
11. Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2016 gemeente Laarbeek.
12. Behandeling motie PNL inzake groot onderhoud sportvelden.

Overige onderwerpen
13. Sluiting.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie    Ingediend    Werkomschrijving
Gemertseweg 28, Beek en Donk 26-09-2015   realiseren van een kelder
Korenmijt 12, Beek en Donk  13-10-2015   huisvesten arbeidsmigranten
Dorpsstraat 2, Lieshout  12-10-2015   plaatsen van een carport
Mariastraat 1, Mariahout  15-10-2015   huisvesten arbeidsmigranten

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team 
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 
Locatie  Werkomschrijving   Activiteit  Verzonden
Aarleseweg 6, 
Aarle-Rixtel bouwen van een overkapping  bouw/ontheffing 20-10-2015

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via 
www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur 
’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U 
kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

LAARBEEK - Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het 
adres waarop zij bij de gemeente staan ingeschreven. Omdat het voor de gemeente 
onbekend is waar deze personen verblijven, is het college van burgemeester en 
wethouders voornemens om hen uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen 
(BRP). Uitgeschreven personen kunnen geen beroep meer doen op sociale 
voorzieningen in Nederland en geen officiële documenten (bijvoorbeeld paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart) meer aanvragen.

Oproep
Staat uw naam hieronder of weet u waar onderstaande personen verblijven? Neem 
dan contact op met de gemeente Laarbeek, via telefoonnummer 0492 469 700 of 
e-mail: gemeente@laarbeek.nl. Als de gemeente uiterlijk op 5 november 2015 geen 
reactie heeft ontvangen, worden onderstaande personen uitgeschreven:

Naam  Geboortedatum  Geboorteplaats
T. Demirci  30 juni 1992  Helmond
J.A. Hilgersom 28 juni 1980  Eindhoven

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat voor het bekendmaken van de nieuwe 

Prins van Ganzegat op het bordes van de Couwenbergh, Dorpsstraat 1 in Aarle-
Rixtel op zaterdag 14 november 2015 van 19.00 tot 22.00 uur (verzonden 14 
oktober 2015),

• St. Nicolaascomité voor de intocht van Sinterklaas in de Pater de Leeuwstraat in 
Beek en Donk op zaterdag 14 november 2015 van 13.30 tot 16.00 uur (verzonden 
15 oktober 2015),

• Folkloregroep Dikkemik voor het organiseren van een wintermarkt 
bij de kiosk aan de Kouwenberg in Aarle-Rixtel op zondag 13 
december 2015 van 13.30 tot 18.30 uur (verzonden 15 oktober 2015). 

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

De burgemeester heeft besloten een nieuwe exploitatievergunning te verlenen aan 
mevrouw H.A.H.M. Verschuuren - Schuurmans, op grond van artikel 2:28 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening voor het uitbaten van Theehuis en Theetuin Bij de 
Boompjes, Bakelseweg 11a in Aarle-Rixtel (verzonden 14 oktober 2015).

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

Ondersteuning van de mantelzorger

LAARBEEK - Mantelzorg is niet zomaar iets. Het is persoonlijke, vaak langdurige en 
soms ook zware hulp, die iemand geeft aan familie of bekenden. De verzorging en 
de aandacht voor anderen in onze omgeving is voor een groot deel te danken aan 
mantelzorgers. Maar liefst één op de 10 Nederlanders is mantelzorger.
Mantelzorg is zorg, die langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week, 
wordt gegeven aan een hulpbehoevend iemand uit uw directe omgeving. Dit kan 
bijvoorbeeld uw partner, kind, ouder(s) of goede kennis zijn.

Naast het netwerk dat vaak rond de zorgvrager is ontstaan, kunt u ook een beroep 
doen op de Mantelzorgondersteuning bij Stichting Vierbinden. 
U kunt bij hen terecht voor (praktische) ondersteuning, informatie, advies en een 
luisterend oor. Als u zich bij Vierbinden inschrijft, krijgt u daarnaast:
• de gratis nieuwsbrief met landelijk, regionaal en lokaal nieuws op het gebied van 

mantelzorg,
• een uitnodiging voor ‘De Dag van de Mantelzorg’ waar ieder jaar rond 10 november 

een leuke bijeenkomst voor wordt georganiseerd. Voor alle mantelzorgers als blijk 
van waardering voor uw inzet,

• verschillende activiteiten, cursussen en themabijeenkomsten die georganiseerd 
worden rondom mantelzorg.

• Sinds 2015 komt u door registratie als mantelzorger bij Vierbinden ook in 
aanmerking voor het Mantelzorgcompliment dat door de gemeente Laarbeek 
verzorgd wordt (aanmelden voor 1 november 2015).

Schrijf u dus nu in als mantelzorger
U kunt zich aanmelden door binnen te lopen tijdens de spreekuren op maandag, 
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur in het Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk, telefoonnummer 0492 464 289. U kunt ook mailen naar Manita Herregraven bij 
Stichting Vierbinden via mherregraven@vierbinden.nl of tijdens kantooruren bellen 
met het centrale telefoonnummer van Vierbinden 0492 32 88 00.

Bezwaarschriften

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 22 oktober 2015. www.laarbeek.nl 
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ErikJacoHaroldMarc

Marc

Gewoon een goed 
gesprek met een  
vertrouwd gezicht

Een aandeel in elkaar

‘Ons team 
Beleggen - &  
Vermogensadvies 
staat graag voor 
u klaar’

Jeroen Andrew

Els

Als u kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen 
wij u graag om dat op een verstandige manier te doen.  
Dat begint met de vraag waarvoor u wilt beleggen en  
hoe u uw doel wilt bereiken. Op een manier die bij u past, 
zonder onnodig risico te lopen.

Een afspraak maken voor een goed gesprek?  
Bel met onze specialisten: (0492) 59 45 74
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KiKo viert 10-jarig bestaan met ‘Popster voor een dag’

Tienerwerk aan de slag met Expeditie Laarbeek

Cursus EHBO bij Kinderen succesvol afgesloten

Laarbeek – De leden van kinderzang-
groep KiKo Laarbeek werden zaterdag 
10 oktober verrast met een feestdag 
om het 10-jarig bestaan te vieren. Op 
het programma stond een dag uit het 
leven van een popster. 

In mei 2005 werd er een oproep ge-
plaatst in het Gemeenschapsblad in 
Aarle-Rixtel of er kinderen waren die 
in een kinderkoor zouden willen zin-
gen. Hier werd zo massaal op gerea-
geerd dat na de zomervakantie KiKo 
van start ging met 40 kinderen. Na 
een beginfase met een aantal wisselin-
gen van docent en een zoektocht naar 
de juiste invulling, heeft KiKo haar 
bestaansrecht bewezen. Ondertussen 
al  5 jaar onder de bezielende leiding 
van zangdocente Neeltje van Doore, 
is KiKo uitgegroeid tot de kinderzang-
groep voor Laarbeek voor de leeftijd 
van 6 tot 16 jaar. Zang is uitgebreid 
met spel- en podiumvaardigheden en 
KiKo brengt jaarlijks een midwinter-
voorstelling en een voorstelling in Juni 
Watermaand. Regelmatig wordt KiKo 
ook uitgenodigd om muzikaal activi-
teiten te ondersteunen.

Zaterdag 10 oktober was het dan zo-
ver: de feestdag ‘Popster voor een 
dag’. De kinderen werden ontvangen 

in de Birdhouse Studios in Gemert met 
bubbels en heerlijke cupcakes. Daar 
stond een fantastisch programma op 
ze te wachten: cd-opnames in de stu-
dio, naar de visagie, een fotoshoot, 
een kijkje in de control room en ook 
nog opnames voor een videoclip. Ook 
een feestelijk broodjesbuffet als lunch 
maakte de verwendag compleet. Het 
is nog even wachten op de cd en vi-
deoclip als mooie herinnering aan 10 
jaar KiKo.

Meedoen met KiKo?
Vind jij zingen ook leuk en wil je een 
keer mee komen doen bij KiKo? Dat 
kan, je bent dinsdag 3 november van 
harte welkom in De Dreef in Aar-
le-Rixtel. De repetitietijden en indeling 
van de groepen is te vinden op www.
kikolaarbeek.nl . Je kunt ook contact 
opnemen via e-mail bestuur@kikolaar-
beek.nl of tel. 06-23180081.

Laarbeek - Expeditie Laarbeek gaat op 
7 november van start. De vier tiener-
werkgroepen in Laarbeek vormen de 
basis van Expeditie Laarbeek. Zij werken 
samen onder de naam Tienerwerk Laar-
beek en gaan onder die vlag de uitda-
ging aan. 

Cendra, De Boemerang, &RG-Teens en 
Yammas organiseren ieder een activiteit 
waar ze elkaar voor uitnodigen. De uit-
wisseling op zich is al erg leuk. Daarnaast 
is de uitdaging dat de tieners vooral ook 
leeftijdsgenoten betrekken die geen lid 
zijn van het tienerwerk. De activiteiten 
kunnen bijvoorbeeld sportief, creatief of 
muzikaal van aard zijn. De tieners kun-
nen hun eigen fantasie, energie, wensen 
en ideeën kwijt in Expeditie Laarbeek.

Organisatie
De tienerwerkgroepen zorgen zelf voor 
het bedenken en organiseren van de 
activiteiten. De onderlinge afstemming 
gebeurt via Tienerwerk Laarbeek. De 
tienerwerkgroepen worden ondersteund 
door de gemeente, ViERBINDEN en 
GGD Brabant Zuidoost. De gezamenlij-
ke spooktocht van Tienerwerk Laarbeek, 
die dit jaar door Cendra wordt georga-
niseerd, is het startschot voor Expeditie 
Laarbeek. De spooktocht is op 7 novem-
ber, vanaf dat moment gaan de tieners 
aan de slag met het project, dat loopt tot 
de zomervakantie 2016. 

Aandacht voor jeugd
Expeditie Laarbeek is het resultaat van 
het idee van inwoners om een Gezond-

heidsrace voor jeugd te organiseren. Een 
groep enthousiaste meedenkers ging aan 
de slag en kwam uit bij het tienerwerk. Er 
is bewust gekozen voor de leeftijdsgroep 
10-18 jaar. Expeditie Laarbeek zou jeugd 
kunnen stimuleren om mee te doen met 
activiteiten die hen aanspreekt en daar-
mee bijdragen aan gezondheid/lekker in 
je vel zitten. De gemeente investeert in 
gezondheid in brede zin. Het is belang-
rijk dat je lekker in je vel zit, actief blijft, 
gezond leeft en ook sociaal gezien ‘mee 
kunt doen’. Dit geldt voor jong en oud!

Beek en Donk - Vanuit de kerstge-
dachte willen de kinderen van Brede 
School De Muldershof dit jaar tij-
dens hun kerstviering op donderdag 
17 december graag iets extra’s doen 
voor de vluchtelingengezinnen die 
in deze regio worden opgevangen.

Tijdens de kerstviering versieren de 
kinderen kerstdozen en vullen deze 
met ingezamelde spullen. De kerst-
pakketten worden aan het einde van 
dedag overhandigd aan de lokale af-
deling van het Rode Kruis.

Doneren van spullen
Om zoveel mogelijk goederen in 

te zamelen om de dozen mee te 
vullen, doen zij een oproep aan u. 
Naast praktische zaken, zoals toi-
letartikelen, warme sokken, sjaals, 
mutsen en wanten en wat lekkere 
dingen om te eten en te drinken, zijn 
ze ook op zoek naar spullen om de 
gezinnen een beetje op te vrolijken. 
Draagt u dit initiatief een warm hart 
toe en kunt u de kinderen helpen om 
ongeveer tachtig tot honderd pak-
ketten samen te stellen, dan kunt u 
mailen naar: muldershof@eenbes.nl. 
Vergeet u niet om in uw e-mail te 
vermelden wat u wilt doneren, van 
welke instantie of welk bedrijf u bent 
en hoeveel u wilt doneren.

Prettige feestdagen
De kinderen van Brede School De 
Muldershof gunnen ieder gezin een 
gezellig samenzijn tijdens de feestda-
gen. Weliswaar zijn er binnen deze 
groep vluchtelingen mensen die 
geen kerst vieren, maar die wél alle 
steun kunnen gebruiken.

De kinderen van Brede School De 
Muldershof wensen u in ieder ge-
val een ‘gezellig samenzijn’ tijdens 
de komende feestdagen. Zij zien uit 
naar uw reactie, alvast hartelijk be-
dankt!

Laarbeek – ‘TURN’, een nieuw feest 
voor de Laarbeekse jongeren, vindt 
zaterdag 24 oktober plaats in Café 
de Koekoek in Lieshout. TURN is 
een initiatief van enkele Laarbeekse 
jongeren. Zij merkten dat er weinig 
voor jongeren te doen is op het ge-
bied van stappen en hebben zelf de 
handen ineengeslagen om iets te or-
ganiseren. 

Komende zaterdag vindt de eerste 
editie plaats. Verschillende lokale 

DJ’s zoals Dutch Tribbiani, Scabtik, 
R-Bass, Sequinced en T Gruijters b2b 
Jordie La ect vertonen hun kunsten 
achter de draaitafel. Dit onder de be-
geleiding van MC J-vés. En dit alles in 
een zeer leuk aangeklede zaal in Café 
de Koekoek. Het evenement wordt 
afgetrapt om 20.00 uur. Kaartjes zijn 
nog verkrijgbaar bij de Koekoek. Voor 
meer informatie kun je terecht op 
www.facebook.com/turnlaarbeek. 

Aarle-Rixtel - Tien cursisten van EH-
BO-vereniging Aarle-Rixtel hebben 
dinsdag 13 oktober hun certificaat 
behaald voor de cursus EHBO bij Kin-
deren. In vier lessen hebben zij ge-
leerd hoe zij moeten handelen wan-
neer er met een kind iets gebeurt.

Iedereen die kinderen heeft of met 
kinderen werkt weet dat een onge-
luk in een klein hoekje zit. Kinderen 
doen vaak onverwachte dingen, ze 
zijn wat dat betreft onberekenbaar 
en de cursisten hebben in theo-
rie en praktijk geleerd waar ze op 

moeten letten en hoe ze moeten 
handelen.                                                                                                                                      

In het voorjaar start bij voldoende 
belangstelling in De Dreef weer een 
cursus EHBO bij Kinderen.

Kinderen van de kinderzanggroep KiKo

Basisschool doet wat extra’s voor vluchtelingengezinnen

Goedereninzameling De Muldershof voor kerstpakketten 

Nieuw feest voor Laarbeekse jongeren

Eerste editie ‘TURN’ op punt van 
beginnen

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

‘God god, da gij da kent, al die 
jong un bietje onder controle 
houwe. Ik vin de knap!’ Nou, 
beste ouder, kennis, toekijker of 
andere belangstellende, er zijn 
ook momenten dat wij die con-
trole kwijtraken en niet meer 
terug kunnen vinden. Neem nou 
bijvoorbeeld de vrijdagmiddag, 
het is rond de klok van half 3 en 
het eind van de week in zicht. 
Zojuist is het huiswerk bespro-
ken - met veel ‘ssst’ en ‘kom 
op, jongens, houd nog even vol, 
het gaat van jullie knutseltijd af’ 
is dit volbracht - en we maken 
ons op voor de les handvaar-
digheid. Vooraf is er al gekozen 
voor een opdracht waarbij er 
weinig instructie gegeven hoeft 
te worden, zodat men snel aan 
de gang kan. Weinig instructie, 
dat had je gedacht, meester of 
juf! De rust die rond een reken- 
of taalles hangt, is hier allang als 
sneeuw voor de zon verdwenen. 
Zitten op een stoel is veranderd 
in een hangerig geheel of een 
imposant lenige houding op een 
stoel die balanceert op één poot. 

De focus is niet op het bord, 
maar bij buurvrouw of buur-
man en het praatgat beweegt 
op en neer, waarbij er geluiden 
uitkomen die een inhoud bev-
atten waarmee het aankomend 
weekend wordt voorbeschouwd. 
Des- alniettemin is één oor geri-
cht op de uitleg, tenslotte zitten 
er ook veel dames in de klas en 
die kunnen schijnbaar twee din-
gen tegelijk. En wat blijkt, na het 
‘Aan de gang’ staat de kudde 
als één geheel op, stormt richt-
ing plak- en kniphoek om daar, 
met gevaar voor eigen leven, de 
scharen en plakpotten te ver-
zamelen. Jammer genoeg komt 
niemand, in eerste instantie, op 
het idee om dit te coördineren, 
waardoor 1 vierkante meter 

wordt bevolkt door een 22-tal 
jeugdigen. Vijf wijzen wachten 
rustig op hun stoel: ‘Ik snap dat 
niet, waarom gaat iedereen daar 
nou staan?!’ 

Het duurt vervolgens niet heel 
lang of de eerste quizronde ge-
naamd ‘Vragen naar de bek-
ende weg’ gaat open: ‘Waar ligt 
papier?’ ‘Mag ik ook een stan-
leymes gebruiken?’ ‘Meester, 
mag ik één stukje plakband le-
nen?’ ‘Meester, ik weet niet 
hoe ik dit uit moet knippen.’ ‘Ik 
snap de opdrachten niet.’ ‘Mag 
ik eerst naar de wc?’ ‘Ik kan 
geen hoofd tekenen.’ Gelukkig 
zijn alle antwoorden die ik geef 
goed, behalve die voor de wc-
ganger. 

In de tussentijd wordt er druk 
gebept, gewandeld, gedraaid, 
geturnd op de stoel en zo nu en 
dan geknipt, getekend, geplakt 
oftewel geknutseld. ‘Meester, 
toch altijd leuk he, zo’n kippen-
hok op het eind van de week!’

Mees
Joost

Kippenhok

De focus is niet op het bord, 

man en het praatgat beweegt 
op en neer, waarbij er geluiden 

atten waarmee het aankomend 
weekend wordt voorbeschouwd. 

cht op de uitleg, tenslotte zitten 
er ook veel dames in de klas en 

gen tegelijk. En wat blijkt, na het 
‘Aan de gang’ staat de kudde 

MeesMees
Joost

COLUMN
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Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Santini Chrysanten
Lang houdbaar 
5-takken per bos en 
keuze uit diverse 
kleuren!
€ 3.99 per bos

Orchideeën
Zeer groot 
assortiment,
alle maten 
en soorten

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

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

Het mooiste groen
Iedere zondag geopend 

Kerst- en 
     Sfeershow

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

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

Winterviolen
Prachtige violen, verkrijgbaar in alle
kleuren groot- of kleinbloemig in 
9 cm pot. Tray à 12 stuks
van € 5.99

Strooivoer

Deze aanbiedingen zijn 
geldig van 

21 t/m 27 oktober 2015

Woonaccessoires bij de 
Biezen kan je kiezen!

€ 3.99 per bos

1 + 1 
GRATIS

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

Voor tuinvogels 
zak à 2500 gram.
Van € 4.59

Strooivoer
Voor tuinvogels 
zak à 2500 gram.

Orchideeën

assortiment,

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

Halve
*

@DeBiezenTC    @DeBiezenTC    

nu

€2.99

9 cm pot. Tray à 12 stuks
van € 5.99

Lang houdbaar 
5-takken per bos en 
keuze uit diverse 

nu

€2.99

Bodembedekkers
Groot assortiment,
tray à 6 stuks.
Van € 9.95

Groot assortiment,
tray à 6 stuks.
Van € 9.95

nu

€6.99

Bladhark
ø 42 cm kunststof 
compleet met 
houten steel.
€ 6.99 p/stuk

Woonaccessoires bij de 
Biezen kan je kiezen!

ø 42 cm kunststof 

nu

€3.99

Gaultheria “Bergthee”
Wintergroen met prachtige rode bes. 
ø 20 cm in 11 cm pot
€ 1.99 p/stuk

Wintergroen met prachtige rode bes. 
ø 20 cm in 11 cm pot
€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

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

&Hoveniers
Tuinontwerpers

De Allround hovenier

Aanleg – Onderhoud – 
Renovatie – Bestrating – 

Overkappingen
Machiel van Roij    

06-53981415    Aarle-Rixtel

MOOI... oude bomen
Als je oude bomen in de tuin hebt staan, is het 
verstandig om deze regelmatig te controleren op 
dode takken. Het kan zo zijn dat deze in de winter 
door vorst en sneeuw afbreken en dat kan gevaarlijk 
zijn. In de winter is de structuur van de takken goed te 
zien en daarom is het makkelijk ze te snoeien.

MOOI…  najaar
Het najaar is de tijd om de tuin op orde te brengen, 
vele gewassen zijn fl ink uitgegroeid.Daarom zal 
men weer moeten beginnen om de bomen en de 
najaarsbloeiende heesters te snoeien - snoei vooral 
geen voorjaarsbloeiende heesters, omdat je er 
dan alle bloemknoppen uitknipt. De vaste planten 
die in de winter volledig afsterven en in de grond 
overwinteren, mogen nu ook afgeknipt worden. De 
grond bij voorkeur goed luchtig maken. Wilt u al vroeg 
in het voorjaar al fl ink wat kleur in uw tuin, plant dan 
nu de voorjaarsbloeiende bloembollen, zoals tulpen, 
krokussen, blauwe druifjes en vele andere soorten. 
De keizerskroon (Fritilaria) weert tevens de mollen uit 
uw tuin. Strooi na deze werkzaamheden de tuin goed 
af met siertuincompost (onkruidzadenvrij) of voor de 
heesters turfstrooisel, zodat u volgend jaar nog meer 
van uw tuin kunt genieten.

Ontwerp, aanleg & onderhoud van uw tuin
Ook voor overkappingen, sierbestrating, beregening & vijver aanleg

06-41698875   info@martgortshoveniers.nl   www.martgortshoveniers.nl

Stijlvol van nature

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

Onze grote kranen, minigravers- en loaders 
zijn geschikt voor vele werkzaamheden op 
grote en kleine locaties. 
Onze kleinste minigraver kan zelfs door een 
woonkamerdeur.

Gebr. KantersGebr. Kanters

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

Onze grote kranen, minigravers- en loaders Onze grote kranen, minigravers- en loaders 
zijn geschikt voor vele werkzaamheden op zijn geschikt voor vele werkzaamheden op 
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Brakenstraat 7                             
5741 SR Beek en Donk 
0492-551414            

Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur  
Zaterdag  8.00-17.00 uur

PicknicktafelsDouglas balken

Bouwpakketten
Speeltoestellen

www.benikhout.nl

Overkappingen Douglas platen massief

Veranda's

Eiken platen massief Eiken balken

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

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

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

www.top-gardens.nl

MOOI... vijver
Bij harde vorst vriest de vijver snel dicht. Toch is het belangrijk 
om te zorgen dat er een wak of een bepaalde luchttoevoer het 
water in kan. Dit kan bijvoorbeeld door rietstengels erin te 
steken. Het is niet slim om een wak in je vijver te hakken, want 
van de schokgolf kunnen de vissen doodgaan. 

MOOI...snoeien
Het snoeimoment is daar, er kan naar hartenlust gesnoeid 
worden in deze periode. Pas wel op voor de coniferen, deze kun 
je beter in het voorjaar te lijf gaan met zaag. Blauwe regen en 
klimop zijn ook geschikt om nu te snoeien, maar hierbij wel iets 
voorzichter te werk gaan. 

MOOI…  al die herfstkleuren
De tuin gaat ook weer het najaar in. De bladverliezende heesters 
verkleuren in het blad, om het daarna te laten vallen. De 
besdragende heesters laten nu hun bessen goed zien. Wilt u ook 
de seizoenen goed kenbaar in uw tuin? Het najaar is de allerbeste 
planttijd voor alle planten. De bodem is namelijk nog warm genoeg 
en blijft goed vochtig, waardoor de planten snel inwortelen. 
Mooie besdragende heesters die een aanvulling kunnen zijn 
voor uw tuin zijn onder andere de schoonvrucht (Callicarpa), de 
Skimmia, Malussoorten, de Sneeuwbal (Viburnum opulus). Als 
klimplanten zijn nu de Wilde wingerd en de Vuurdoorn op zijn 
mooist. Tevens kunt u voor meer kleur in uw tuin natuurlijk altijd 
violen en heide planten.

MOOI… vogels in uw tuin
Natuurlijk is het altijd leuk om vogels in uw tuin te zien. Dit kunt uzelf 
altijd bevorderen door nu de nestkasten op te hangen (eventueel de 
oude nestkasten schoonmaken). Het plaatsen van vogelvoederhuizen, 
met daarin diverse voeders, waardoor de vogels makkelijk hun 
voedsel kunnen vinden tijdens de winter. Ook groenblijvende en 
bladverliezende heesters dragen bij aan de gezelligheid van vogels 
in uw tuin. Bijvoorbeeld het winterkoninkje. Deze vogel bouwt zijn 
nest graag in buxus of in andere compact groeiende groenblijvende 
heesters. Het bijkomende voordeel is dat de vogels zolang het 
weer het toelaat ook vele insecten en wormen eten, waardoor u het 
komende jaar minder last heeft van bladvraat en dergelijke.
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Graag brengt Opticien Patrick Wetzel 
u op de hoogte van een mooie, recen-
te ontwikkeling op oogheelkundig 
gebied. Sinds kort zijn zij namelijk 
de exclusieve en trotse aanbieder van 
‘De Oogcheck’ in onze regio. Zoals 
inmiddels bekend worden er bij hen 
in de winkel oogonderzoeken ver-
richt van hoogwaardige kwaliteit. Er 
bestaat echter een wezenlijk verschil 
tussen hun standaardonderzoeken en 
De Oogcheck.

Patrick Wetzel: “De Oogcheck is een 
preventief, screenend oogonderzoek 
en dat altijd, op afstand, wordt be-
oordeeld door een BIG-geregistreerde 
oogarts. Deze beoordelingen ontvan-
gen wij meestal dezelfde dag nog, 
maar uiterlijk binnen 3 werkdagen. 
De doelgroep waar De Oogcheck 
zich op richt zijn 40-plussers zonder 

oogklachten, mensen die dus in prin-
cipe ook niet voor verwijzing naar het 
ziekenhuis in aanmerking komen.”

Met De Oogcheck wil Opticien 
Patrick Wetzel klanten actiever de 
mogelijkheid geven om zich te laten 
screenen op glaucoom (het ‘open ka-
merhoek glaucoom’ en het ‘normale 
druk glaucoom’), (leeftijdsgebonden) 
maculadegeneratie en diabetische 
retinopathie. Bij elke klant worden 
de volgende onderzoeken verricht: 
anamnese, visus, refractie, oogdruk 
(en eventueel pachymetrie), fundus-
foto en netvliesscan (ofwel OCT). Elke 
klant krijgt vervolgens een mooi rap-
port retour, inclusief het advies van de 
oogarts en inclusief de plaatsjes (OCT 
en fundusfoto’s) en overige metingen. 

“Vooral de OCT-scan is tijdens de 
screening van grote waarde. Hiermee 
kunnen namelijk zeer gedetailleerde 
opnames gemaakt worden van zowel 
het netvlies als de oogzenuw. OCT-
beelden kunnen verder regelmatig 
herhaald worden zonder dat dit enige 
schade aan de klant zal veroorzaken. 
Verder kunnen de meeste OCT- en 
fundusfoto’s tegenwoordig gemaakt 
worden zonder pupilverwijding, nog 
een ander groot voordeel. Dat vervol-
gens alle onderzoeken ook nog eens 
worden beoordeeld door een oogarts 
geeft zowel ons, maar ook de klant, ex-
tra zekerheid en verhoogt daarmee de 
kwaliteit van de oogheelkundige zorg 
die wij leveren”, vertelt Patrick Wetzel.

“We zullen met De Oogcheck de loka-
le oogzorg verder verbeteren doordat 
we hiermee de oogarts dichterbij bij de 

klant brengen (mede met het oog op 
de opkomende vergrijzing en de vaak 
lange wachttijden bij oogartsen via 
het verzekerde circuit). We willen ver-
der benadrukken dat wij ons met ‘De 
Oogcheck’ richten op mensen zonder 
klachten en dat we gericht screenen 
op bovengenoemde aandoeningen. 
Al deze aandoeningen komen, zoals 
u weet, helaas veel voor, met name 
op oudere leeftijd, en geven vaak 
pas in een (te) laat stadium klachten. 
Vroegtijdige opsporing, behandeling 
en/of de juiste adviezen zijn hierin erg 
belangrijk. Wij zijn dan ook erg blij met 
dit initiatief en zullen op deze manier 
nog meer ons steentje bijdragen aan 
het verbeteren van oogheelkundige 
zorg in de regio.”

Ter introductie is op zaterdag 7 novem-
ber Oogarts Anne Roefs aanwezig 

om de resultaten van uw rapport met u 
te bespreken. 

Mocht u nog meer willen weten over 
De Oogcheck dan kunt u terecht op 
www.deoogcheck.nl. Uiteraard kunt u 
ook altijd bij Opticien Patrick Wetzel 
terecht voor vragen/opmerkingen of 
voor het inplannen van de  ‘Oogcheck’. 
Daarnaast moet het in principe gaan 
om mensen zonder klachten met een 
wens om preventief hun ogen te laten 
screenen op bovengenoemde aandoe-
ningen. Maak daarom snel een af-
spraak voor zaterdag 7 november want 
er zijn een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar.

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Paul Smulders
Belastingplan 2016
Op Prinsjesdag zijn weer de nodige wets-
voorstellen op belastinggebied gepre-
senteerd. Het Belastingplan 2016 is daar 
de belangrijkste van. Hieronder volgt 
een korte opsomming van enkele be-
langrijke voorgestelde wijzigingen in het 
Belastingplan 2016. 
Tarieven tweede en derde belastingschijf 
en heffingskortingen
De tarieven in de tweede en de derde be-
lastingschijf van de loon- en inkomsten-
belasting worden met circa 2%-punt ver-
laagd, van 42% naar 40,15%. Daarnaast 
wordt echter de arbeidskorting sneller af-
gebouwd bij hogere inkomens, waardoor 
het netto effect van de tariefsverlaging 
weer beperkt wordt. De inkomensafhan-
kelijke combinatiekorting, van toepassing 
indien u kinderen heeft jonger dan 12 
jaar, wordt wel weer verhoogd. 
Structurele verhoging vrijstelling schenk-
belasting vanaf 2017
Tot en met 2014 kon u € 100.000 be-
lastingvrije schenken als de ontvanger 
met dat bedrag de eigen woning schuld 
afloste. Deze  verhoogde vrijstelling van 
€ 100.000 wordt vanaf 2017 structureel, 
voor zover de schenking wordt gebruikt 
voor de eigen woning. De eis dat de 
schenking door een ouder aan een kind 
moet zijn gedaan vervalt. Wel moet de be-
gunstigde tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. 
Box 3 vermogen
Het kabinet wil de vermogensrende-
mentsheffing in box 3, de inkomsten-
belasting op gespaarde en belegd ver-
mogen, per 2017 aanpassen. Het vaste 
forfaitaire rendement van 4% op het 
vermogen, waarover 30% belasting ver-
schuldigd is, wordt vervangen door een 
stijgend tarief tussen de 2,9% en 5,5%, 
afhankelijk van de hoogte van het vermo-
gen en de wijze van beleggen.  Het tarief 
van 30% wordt gehandhaafd en het hef-
fingsvrije vermogen stijgt naar € 25.000.

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

Onze grote kranen, minigravers- en loaders 
zijn geschikt voor vele werkzaamheden op 
grote en kleine locaties. 
Onze kleinste minigraver kan zelfs door een 
woonkamerdeur.

Gebr. KantersGebr. Kanters

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

Onze grote kranen, minigravers- en loaders Onze grote kranen, minigravers- en loaders 
zijn geschikt voor vele werkzaamheden op zijn geschikt voor vele werkzaamheden op 

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

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

Sint Servatius Gilde Lieshout huldigt jubilarissen
Lieshout - In paviljoen bomé aan 
de beemdkant te Lieshout was het 
zaterdag 17 oktober druk. Dit naar 
aanleiding van 2 leden die beide 
25 jaar gildebroeder waren. Frans 
Manders is op 30 oktober 1986 lid 
geworden van het Gilde, na 4 jaar 
de kat uit de boom te hebben ge-
keken is hij op de teerdag van mei 
1990 geïnstalleerd als Gildebroeder. 

Frans was een goede aanwinst bij de 
tamboers. Hij wist iedereen te ver-
rassen, toen hij een natuurgetrouwe 
kopie had gemaakt, van een houten 
trom uit 1612, en deze aan het Gilde 
schonk. Later is hij in het bestuur ge-
komen, waar hij nu de rol van voor-
zitter heeft. 

Stefan van Vegchel is als 11-jarige 
met vader Cor mee gekomen en 
begonnen als jeugdvendelier. Met 
zijn 18 jaar is Stefan, even als Frans, 
op de teerdag van mei 1990 geïn-
stalleerd als Gildebroeder. Stefan 
heeft als vendelier met de groep vele 
prijzen behaald. Maar ook individu-
eel wist hij prijzen te behalen. Met 
instemming van de Gildebroeders 
neemt hij de commandantstok over 
van vader Cor. De volgende genera-
tie dient zich alweer aan, want zoon 
Stijn heeft als jeugdvendelier al vele 
prijzen gewonnen. Hij verraste vader 
Stefan door, voor de eerste keer als 
tamboer, mee te trommen. Frans Manders (l) met vrouw Riek en rechts Stefan van Vegchel

O&U zoekt materiaal voor tentoonstelling
Beek en Donk - Koninklijke 
Harmonie O&U uit Beek en Donk 
bestaat volgend jaar 125 jaar. Zoals 
vorige week bekend is gemaakt in 
deze krant, vindt er van 19 tot en 
met 22 mei een groot feestweek-
end plaats. De voorbereidingen zijn 
daarvoor nu al in volle gang zijn. 

Een van de onderdelen van het 
feestweekend is een tentoonstelling 
over de afgelopen 125 jaar. Voor 
deze tentoonstelling is O&U op zoek 
naar attributen die te maken heb-
ben met de harmonie. Daarnaast 
zijn foto’s en films van bijvoorbeeld 
straatoptredens, optredens tijdens 

huwelijksfeesten of tuinconcer-
ten nog steeds van harte welkom. 
Naast de tentoonstelling en het di-
gitaal archief dat gemaakt wordt, 
wordt er een fotoboek uitgebracht 
waarin 125 jaar geschiedenis in 
beeld gebracht wordt. Er is al heel 
wat materiaal beschikbaar gesteld, 
waarvoor O&U de mensen die dit 
hebben gedaan hartelijk wil bedan-
ken. Hierdoor zijn er al veel beelden 
gedigitaliseerd. Maar, zoals gezegd, 
zijn foto’s, films en attributen nog 
steeds zeer welkom. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Joost van 
Vijfeijken (jvanvijfeijk@gmail.com).

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

Advertorial

‘De Oogcheck’ is een preventief, screenend oogonderzoek 

Laat uw ogen controleren bij Patrick Wetzel

Liederentafel ’t Zonnetje in 
Zonnetij
Aarle-Rixtel – De volgende liede-
rentafel in Zonnetij staat donderdag 
29 oktober op het programma. Deze 
liederentafel wordt georganiseerd 
in samenwerking met ViERBINDEN. 

De liederentafel wordt gehouden in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij 
aan de Heindertweg 87 in Aarle-
Rixtel. Samen wordt er gezongen 
onder begeleiding van het eigen or-
kest ‘Sun Shine’. De Liederenbundels 

zijn voor u aanwezig. De avond be-
gint om 19.30 uur en de zaal is open 
vanaf 19.00 uur. De toegang is gra-
tis. Neem voor meer informatie con-
tact op per mail: 
frans.raaijmakers@upcmail.nl of bel 
naar 0492-534726.

Harmonie De Goede Hoop geeft 
concert in de Beurs van Berlage 
Aarle-Rixtel – Harmonie De Goede 
Hoop geeft zondag 8 november een 
grandioos concert in Amsterdam, in 
de Beurs van Berlage.

Die zondag vertrekken de muzikan-
ten vroeg per bus naar Amsterdam. 
Na nog een repetitie vindt dan om 
13.30 uur het concert plaats. Het 
is voor de muzikanten natuurlijk 
leuk als er deze dag naast partners 
en familie nog meer personen als 

supporter van de harmonie mee-
gaan naar Amsterdam. Kaarten 
voor het concert kosten €17,50. 
Desgewenst kunt u 
voor €25,00 een 
combi-ticket kopen 
en van het busver-
voer gebruikmaken. 

Kijk voor meer 
informatie op 
www.harmonie-dgh.nl.

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen
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Aarle-Rixtel – Een spectaculaire be-
kendmaking van de nieuwe jeugd-
prins en jeugdprinses vindt plaats 
op zondag 8 november in café de 
Vrienden. Wie komt er achter het 
doek tevoorschijn?

Wie weet ken jij de nieuwe jeugd-
prins of jeugdprinses en kom je met 
hem en haar een leuk begin van car-
naval vieren. Er wordt ook afscheid 
genomen van ex-jeugdprins Tim, 

ex-jeugdprinses Lumy en ex-kleinvorst 
Florian. Zij hebben het afgelopen car-
navalsjaar geregeerd en hebben een 
super carnaval achter de rug.

Deze middag treden ook enkele kin-
deren en groepen op tijdens Ale Got’s 
Talent. Er zijn al aanmeldingen binnen, 
maar je kunt nog mee doen. Iedereen 
uit heel Laarbeek van klein tot groot 
mag hier aan meedoen. Kun je play-
backen, echt zingen, goochelkunsten, 

dansen iets acrobatisch of andere 
kunstjes. Laat dit zien aan je ou-
ders, vrienden of vriendinnen, opa’s 
en oma’s, tantes en ooms. Voor elke 
deelnemer is er een leuk aandenken 
en kans op het winnen van de wissel-
beker. Daar ga jij toch ook voor. Op 
school zijn deze formulieren uitge-
deeld of medegedeeld via het school-
bulletin. Mocht je dit gemist hebben 
dan kun je het formulier ook terug te 
vinden op www.ganzegat.nl onder het 
kopje Gele Kielen en ga je naar Ale 
Gots Talent. Als je nog mee wilt doen, 
dan kun je je nog opgeven tot en met 
6 november. Ga voor je talent op 8 no-
vember.

De Gele Kielen zoeken nog steeds vrij-
willigers voor hun organisatie. Ben je 
16 jaar en ouder en helemaal verzot 
op carnaval, en wil je kinderen 4 da-
gen een leuke carnaval bezorgen in de 
Ganzenzaal, dan ben jij de juiste per-
soon. Kom de Gele Kielen versterken, 
je bent van harte welkom in hun or-
ganisatie. 

Zij zien graag iedereen zondag 8 no-
vember op het Jeugdprinsenbal om 
14.00 uur. De zaal gaat open om 
13.30 uur. Jij komt toch ook!

dansen iets acrobatisch of andere 
kunstjes. Laat dit zien aan je ou-
ders, vrienden of vriendinnen, opa’s 
en oma’s, tantes en ooms. Voor elke 
deelnemer is er een leuk aandenken 
en kans op het winnen van de wissel-
beker. Daar ga jij toch ook voor. Op 

CARNAVAL 2015
Jeugdprinsenbal en Ale Got’s Talent

Over de vacature
HuWa International B.v. is een dynamisch en sterk groeiend 

productiebedrijf en heeft ruim 25 jaar ervaring in het produceren 
van roestvaststalen reparatieklemmen voor de gas-, water- en 

olie-industrie.  Inmiddels zijn we in meer dan 50 landen 
vertegenwoordigd en zijn we er trots op de grootste producent 

in Europa te zijn op het gebied van roestvaststalen 
reparatieklemmen. HUWA International B.V. is een zelfstandige 

onderneming, gehuisvest in een moderne productielocatie 
welke gelegen is op het industrieterrein Nijnsel te 

Sint-Oedenrode.

ter ondersteuning van het productieteam heeft 
HuWa International B.v. een vacature voor een:

algemeen 
Productiemedewerker M/v

Fulltime (38 uur)

Functieomschrijving algemeen Productiemedewerker: 
We zijn op zoek naar een enthousiaste productiemedewerker. 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
- Assembleren van het eindproduct

- Producten inpakken en klaarzetten voor expeditie
- Bedienen van machines

- Diverse opruimwerkzaamheden
- Het uitvoeren van diverse productiewerkzaamheden

Functie-eisen algemeen Productiemedewerker: 
- VMBO denk- en werkniveau

- Samenwerking, vakmanschap, kwaliteitsbewustzijn
- Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

HuWa International B.v. biedt: 
- Een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

- Een prettige werksfeer met enthousiaste medewerkers.

reacties naar:

HuWa International Bv
t.a.v.  ruud Smits
Kerkdijk-Zuid 11a

5492 HW Sint-Oedenrode
r.smits@unitedpipelineproducts.com

Beek en Donk – Prins Luuk XLIV van 
Ganzendonck en het nieuwe boeren-
paar worden op 21 november be-
kendgemaakt. In aanloop naar die 
dag worden ook dit jaar aanwijzin-
gen bekendgemaakt die leiden naar 
de nieuwe hoofdrolspelers. 

De eerste 3 aanwijzingen die recht-
streeks leiden naar de nieuwe Prins 
zijn: Dezelfde leeftijd………… 
Afkomstig van een zandheuvel. Hij 
vindt alles leuk! 

De bekendmaking van de Prins en 
het boerenpaar vindt plaats op zater-
dagavond 21 november bij Herberg 
‘t Huukske. De van de Sauwelavond 
bekende kletser Harry Hens neemt op 
geheel eigen wijze de bekendmaking 
van Prins Luuk XLIV voor zijn reke-
ning. Dat het lachen wordt mag voor 

iedereen duidelijk zijn. 

Een dag later, zondagmiddag 22 
november, wordt bekend wie er 
Jeugdprins, -prinses en lid van de 

Jeugdraad van 11 worden. Dit vindt 
plaats bij Café/Zaal de Tapperij. Beide 
dagen is iedereen welkom en de toe-
gang gratis.

Bekendmaking nieuwe Prins en boerenpaar Ganzendonck

Wie wordt Prins Luuk XLIV van Ganzendonck?

Harry Hens

Mariahout – De prins van het 
Heidurp, seizoen 2015-2016 wordt 
op zaterdag 14 november bekendge-
maakt. Een dag later, zondagmiddag 
15 november, is het de beurt aan de 
jeugd. Dit alles vindt plaats in het 
Buurthuis aan de Bernadettestraat in 
Mariahout. 

De prinsencommissie is al maanden 
bezig met de voorbereidingen en er 

wordt al veel geraden wie de nieuwe 
prins gaat worden, zonder dat er een 
hint bekend gemaakt is. Diverse na-
men worden genoemd, maar steeds 
maar niet de goede. 

Het gaat een speciale avond worden. 
Eerst wordt afscheid genomen van 
Prins Ludwig en prinses Anne-Marie, 
die op een geweldige manier de kar 
hebben getrokken van het seizoen 

2014-2015. Maar aan alles komt een 
eind, behalve een ‘worst’ en ook aan 
deze regeerperiode. Verder wordt deze 
avond onder begeleiding van de prin-
sencommissie op een speciale manier 
het nieuwe stel bekendgemaakt. Wie 
gaat het worden? Het raden en spe-
culeren kan nu echt gaan beginnen! 
Hierbij geeft de prinsencommissie dan 
ook de eerste hint: ‘3 TEGEN 1’.

Maak wat plaats in je agenda vrij en 
kom naar deze geweldige avond, 
waar de grote zaal weer geheel is 
omgebouwd tot feestzaal. Na de 
bekendmaking barst er nog een 
heus knalfeest los onder leiding van 
de DJ, die het carnavalsseizoen met 
de nieuwe hoogheden gaat inlui-
den.

Denk jij te weten wie het is, schrijf 
het op en lever het in bij: John 
Brugmans, Tuindersstraat 41, 
5738BK, Mariahout. Onder de goe-
de inzendingen wordt een levens-
middelenpakket verloot.

Prinsenraden in Heidurp is begonnen

Prinsenbal in het Heidurp

Sinterklaaskienen met de Raopers
Lieshout – Carnavalsvereniging de 
Raopers houdt op vrijdag 6 november 
een Sinterklaas kienavond. Hoewel de 
Goedheiligman nog niet in het land is, 
heeft de commissie reeds contact met 
hem gehad en al de nodige cadeaus 
kunnen bemachtigen.

Op deze kienavond zijn er dus geen 

vleesprijzen, koffie en levensmiddelen 
te winnen, echter alleen spullen voor 
Sinterklaas. Er wordt gekiend om ca-
deaus en waardebonnen. Ook is er een 
loterij, die na afloop van het kienen 
bekend wordt gemaakt. De kienavond 
wordt gehouden in het Dorpshuis van 
Lieshout en begint om 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. 

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%
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Lieshout - Overal in Laarbeek dui-
ken flyers op die wijzen op een 
spectaculaire bekendmaking tij-
dens het prinsenbal. De organisa-
tie hoopt dan ook op een volle zaal 
bij het Prinsenbal in Raopersgat. 

Prins Rob staat al bijna aan het ein-
de van zijn termijn en geeft na een 

prachtig jaar de scepter door aan 
zijn opvolger. Dit gebeuren vindt 
plaats op zaterdag 7 november bij 
Café/Zaal de Koekoek in Lieshout. 
De avond begint om 19.00 uur met 
de bekendmaking van de nieuwe 
jeugdhoogheden. Daaropvolgend 
verschijnt het kersverse boeren-
paar op het toneel en als klap op de 

vuurpijl vertoont de prins van car-
naval 2015/2016 zich aan het volk. 

Het wordt een verrassende avond, 
waar jong en oud van harte welkom 
zijn. Ook is er deze week weer een 
frisse hint en die luidt: ‘Hij draagt 
hem links.’

Spectaculaire bekendmaking prins Raopersgat?

Prinsenbal in Raopersgat

Het carnavalsseizoen in 
Laarbeek neemt een aanvang 
en achter de schermen zijn 
mensen al druk bezig met de 
voorbereiding voor carnaval 
2016. In deze nieuwe 
column volgen we dit jaar 
Vriendengroep De Beunhazen 
uit Lieshout. Iedere vier weken 
brengt deze groep verslag uit 
over hun belevenissen. 

Een vroeg begin is het halve 
werk!

In deze nieuwe column geeft 
Vriendengroep De Beunhazen 
een kijkje in haar eigen keuken, 
oftewel hun bouwplaats. 
Zoals velen niet weten, is een 
carnavalswagen niet in een 
paar weekjes gebouwd. Buiten 
het plakken en schilderen 
om komt er nog veel meer 
kijken bij het bouwen van een 
carnavalswagen. De komende 
tijd kun je daar in deze column 
alles over lezen.

Op zaterdag 26 November 
zijn we begonnen met het 
vervoeren van de wagen vanaf 
de opslagplaats naar onze 
bouwplaats. Dit gaat uiteraard 
niet zonder slag of stoot, zo zijn 
er delen van de 
wagen gevallen 
en in de sloot 
beland. Eenmaal 

alles veilig op de bouwplaats 
aangekomen, zijn we direct 
begonnen met het uit elkaar 
halen van de wagen en met het 
inrichten van de bouwplaats. 
In de week erna zijn we gestart 
met het lassen van het frame 
en het vormen van de koppen. 
Al gauw was er een kop klaar 
om geplakt te worden. Daar 
zijn we toen ook met enkele 
mensen aan begonnen. Zelf 
vind ik dit het mooiste wat er 
is, je ziet dan namelijk echt hoe 
het er uiteindelijk uit zal komen 
te zien. We zijn nu drie weken 
aan het bouwen en alles krijgt 
dan ook steeds meer vorm. 
Er wordt momenteel flink 
gewerkt aan de andere koppen. 
Met kippengaas en pvc-pijp 
brengen we de laatste vormen 
aan alvorens we deze zullen 
gaan plakken. Ook de wagen 
zelf heeft al steeds meer weg 
van de uiteindelijke vorm. We 
hopen hier gauw meer vaart 
achter te hebben, en over twee 
weken al flink aan het plakken 
te zijn. Maar dat lezen jullie de 
volgende keer wel evenals waar 
we gaan bouwen, want we 
moeten over twee weken uit 
onze bouwplaats. Weet jij nog 
een bouwplaats of wil je meer 

lezen? Dan kun je altijd 
terecht op   
www.vgdebeunhazen.nl. 

Vriendengroep De Beunhazen

Beek en Donk – De Teugelders van 
Ganzendonck maken op 22 november de 
jeugdprins, jeugdprinses, jeugdraad van 
11 en Hofhouding bekend.  Ieder  Beek 
en Donks kind uit de groepen 7 en 8 van 
de basisschool kan zichzelf aanmelden 
om komend carnaval een grote, belang-
rijke en leuke rol te spelen.

Meedoen met het jeugdcarnaval levert 
veel gezelligheid  op.  De bekendmaking 
is heel spannend, alles blijft tot die dag 
volledig geheim! Verder is er de  eigen 
Ganzendonckse jeugdreceptie, de bijzon-
dere Kans Plus carnavalsavond, en een 

ereplaats op het grote podium tijdens de 
Kindersauwelmiddag. Tijdens de optocht 
vier je feest op de Jeugdprinsenwagen en 
natuurlijk zijn er de 4 gezellige carnavals-
avonden in de Jeugdresidentie.

Iedereen die zich wil aanmelden als kan-
didaat  moet dat  wel even met ouders 
of verzorgers bespreken. Als je mee wilt 
doen, zorg dan dat het inschrijfformulier 
voor 8 november 18.00 uur  ingeleverd 
is. Op het formulier, wat op de Beek en 
Donkse bassischolen is uitgereikt, staan 
de inleveradressen vermeld.

Aanmelden 
Jeugdcarnaval Ganzendonck

Lieshout - Tijdens het prinsen-
bal in Lieshout voor de jeugd op 
zaterdag 7 november worden 
door middel van loting de nieu-
we jeugdhoogheden bekendge-
maakt. De 23 kinderen uit groep 
8 die zich hebben aangemeld om 
deel te nemen aan het jeugdcarna-
val worden tijdens het prinsenbal 
voorgesteld. 

Hierbij kan elk aangemeld jeugd-
lid aangeven welke functie (prins, 
prinses, adjudant, hofdame of 
nar) het meest aanspreekt. De na-
men worden onder toeziend oog 
van een ouder in de verschillende 
bakken gestopt, dus per func-
tie één bak. Uit de verschillende 
bakken wordt 1 kokertje gehaald, 
hierop staat de naam van een 
jeugdlid die bovenstaande functie 

gaat bekleden. Deze onthulling 
vindt plaats door de hoogheden 
van vorig jaar, te weten Prins 
Wouter, Prinses Maud, Adjudant 
Ivano, Hofdame Faye en Hofnar 
Stan. Dus ben er allemaal bij op 
zaterdag 7 november om 19.00 
uur in Café/Zaal de Koekoek in 
Lieshout. Dit mag je niet missen 
…Alaaf.

Wie gaan de jeugdhoogheden vervangen in Raopersgat?

Lieshout - Voor wie wordt het ko-
per van het paardentuig weer net-
jes opgepoetst en de érdkaar’ weer 
mooi in gereedheid gebracht voor 
de 38e boerenbruiloft op maandag 
8 februari 2016 in Raopersgat? 

Tijdens het Prinsenbal van C.V. de 
Raopers op zaterdagavond  7 no-
vember wordt het nieuwe boeren-
paar en hun getuigen omstreeks 
22.00 uur in zaal ‘De Koekoek’ be-
kendgemaakt. 

De volgende hints zijn voor u 
wellicht voldoende om erachter 
te komen welk trouwlustig stel 
zich samen met hun getuigen 
en de Commissie Boeren Bruiloft 
Raopersgat gaat voorbereiden op 
een heel gezellig en voor hen bij-
zonder feest.

De aanwijzingen
1. Anderhalve Raoper; 2. Ze strij-
ken allebei; 3. Ze vangen veul 
wind; 4. Ut is er nie weit vanaf; 5. 

Blauw met ‘n tintje rôse; 6. Ze lau-
pen wa af.

Bekendmaking boerenbruidspaar Raopersgat

Open huis nieuwe winkel
zaterdag 31 oktober 09.00 - 17.00 uur
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janlinders.nlActies geldig op vrijdag 23 
en zaterdag 24 oktober 2015

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Alléén op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober

Biefstuk
voordeelpak 500 gram
9.99

499

janlinders.nl

Extra 
vers 
actie!

Biefstuk
voordeelpak 500 gram 4Biefstuk 499OP=OP
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Laarbeek - De tweede activiteit van 
het IVN Laarbeek komend weekend 
vindt plaats op zondagmorgen 25 
oktober. Er wordt dan gewandeld bij 
de Mosbulten. Hier lagen ruim 100 
jaar geleden twee grote vennen, 
het Haverven en het Heikantsven. 
Op een gegeven moment is alles 
ontgonnen, ook al was zelfs in die 
ontginningstijd het gebied onder 
vogelaars bekend vanwege de grut-
to’s, wulpen en in de trektijd kleine 
steltlopers. Sinds een aantal jaren 
is een deel van de ontginning weer 
teruggegeven aan de natuur, onder 
meer als natuurcompensatie van-
wege de aanleg van de A50 bij Son.  

Op de plek van de oude vennen  zijn 
weer zeldzame planten te voorschijn 
gekomen. In andere poelen in de om-
geving vindt men niet de zeldzame 
hogere planten en de kranswieren, 
die men bij de Mosbulten wel vindt. 
Overigens is de naam Mosbulten 
verwarrend voor dit laaggelegen 
gebied. Verderop ligt het hoogge-
legen gehucht de Mosbulten. Het 
natuurgebied heeft dus ook die 
naam gekregen, maar vroeger heet-
te het hier dus het Haverven en het 
Heikantsven, en later lag er de oude 
boerderij de Haverhoeve, die er nog 
steeds ligt. Om het nog verwarr-
ender te maken, de straatnaam is 
hier Olen, en hoort bij een uithoek 
van de gemeente Nuenen. Je hebt 

namelijk Breugels Olen en Nuenens 
Olen. Op deze wandeling is er dus 
ook heemkundig van alles te vertel-
len, alleen al over de naamgeving. 
Het hangt van de gids af. Niemand 
is van alle markten thuis. 

De wandeling begint om 10.00 uur 
en duurt tot ongeveer 12.00 uur. 
Het vertrek is vanaf de parkeer-
plaats bij de Mosbulten. Hier komt 
men door vanuit Lieshout de voor 
fietsers gevaarlijke Sonseweg in te 
slaan . Dus alsjeblief heel goed uit-
kijken hier of met de auto komen 

of een andere fietsweg nemen. 
Ongeveer halverwege de weg van 
Lieshout naar Son  komt men bij 
een bosgebied, waar zich een scher-
pe bocht bevindt. Daarna is het de 
eerste harde weg rechts. Na precies 
500 meter komt men aan de linker-
kant bij de parkeerplaats voor de 
Mosbulten. U kunt ook, als u vei-
liger wil fietsen, het fietspad langs 
het Wilhelminakanaal nemen en dan 
vanaf de Stad van Gerwen richting 
Mosbulten. Een andere mogelijkheid 
is binnendoor via onverharde wegen 
vanuit Mariahout. 

Over de vacature
HuWa International B.v. is een dynamisch en sterk groeiend 

productiebedrijf en heeft ruim 25 jaar ervaring in het produceren 
van roestvaststalen reparatieklemmen voor de gas-, water- en 

olie-industrie.  Inmiddels zijn we in meer dan 50 landen 
vertegenwoordigd en zijn we er trots op de grootste producent 

in Europa te zijn op het gebied van roestvaststalen 
reparatieklemmen. HUWA International B.V. is een zelfstandige 

onderneming, gehuisvest in een moderne productielocatie 
welke gelegen is op het industrieterrein Nijnsel te 

Sint-Oedenrode.

ter ondersteuning van het productieteam heeft 
HuWa International B.v. een vacature voor een:

algemeen 
Productiemedewerker M/v

Fulltime (38 uur)

Functieomschrijving algemeen Productiemedewerker: 
We zijn op zoek naar een enthousiaste productiemedewerker. 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
- Assembleren van het eindproduct

- Producten inpakken en klaarzetten voor expeditie
- Bedienen van machines

- Diverse opruimwerkzaamheden
- Het uitvoeren van diverse productiewerkzaamheden

Functie-eisen algemeen Productiemedewerker: 
- VMBO denk- en werkniveau

- Samenwerking, vakmanschap, kwaliteitsbewustzijn
- Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

HuWa International B.v. biedt: 
- Een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

- Een prettige werksfeer met enthousiaste medewerkers.

reacties naar:

HuWa International Bv
t.a.v.  ruud Smits
Kerkdijk-Zuid 11a

5492 HW Sint-Oedenrode
r.smits@unitedpipelineproducts.com

Muzikale middag voor muzikanten en liefhebbers van blaasmuziek

25e Ekkerfestival in Beek en Donk
Beek en Donk - Muziekkapel ‘De 
Ekkermuzikanten’ uit Beek en Donk 
houdt op zondagmiddag 1 november 
voor de 25e keer het Ekkerfestival. Dit 
festival wordt gehouden in zaal van de 
Burgt aan het Heuvelplein van 13.15 tot 
circa 17.30 uur. Het wordt een mooie 
muzikale middag voor muzikanten en 
liefhebbers van blaasmuziek. Een vijftal 
muziekkapellen zorgt samen met ‘De 
Ekkermuzikanten’ voor een middag met 
non-stop blaasmuziek.

Het festival wordt om 13.15 uur geo-
pend door Vrouwenband ‘Permanent’. 
Deze in 1992 opgerichte band bestaat 
uit een groep enthousiaste vrouwen en 
mag zich de eerste en enigste vrouwen-
band van Laarbeek noemen. De muziek 
is gevarieerd, van musical- en filmmuziek 
tot pophits en evergreens. De leiding is in 
handen van Piet van Neerven.

‘Die Furstenwalder Musikanten’ uit 
Liempde treden vooral op tijdens diverse 
muziek- en kapellenfestivals in binnen- 
en buitenland. Vorig jaar waren ze met 
veel succes ook al te gast op het 24e 
Ekkerfestival. Als familiekapel zijn ze in 
1978 opgericht ter gelegenheid van de 
70ste verjaardag van Oma Vorstenbosch. 
Na ruim 30 jaar zijn ze nog steeds bij el-
kaar, wel aangevuld met andere muzi-
kanten om de Egerländer, Tsjechische en 
Böhmische muziek zo goed mogelijk te 
gehore te kunnen brengen. 

Om 14.55 uur is het de beurt 
Muziekmakerij ‘de Biks Bent’. De naam 
Biks Bent zorgt nogal eens voor verwar-
ring. Het heeft niets met een bigband te 
maken. ‘Biks’ is dialect voor afkomstig uit 
Beek en ‘Bent’ betekend ‘een verzame-
ling kunstenaars’. Als grote vriendenclub 
hebben ze veel plezier tijdens de vele op-
tredens.  Ze speelt gemakkelijk in het ge-
hoor liggend populair repertoire en staan 
onder leiding van Yorick van Lieshout.   

Hierna komt de organiserende kapel ‘De 
Ekkermuzikanten’ op het podium. Een 
van de eerste buurtkapellen uit Beek en 
Donk en komt voort uit buurtvereniging 
‘De Oude Toren’. Het optreden begint 
om 15.45 uur. Met een gevarieerd pro-
gramma proberen zij het publiek 45 mi-
nuten lang te vermaken.  Blaaskapel De 
Ekkermuzikanten staat al meer dan 25 
jaar onder leiding van Piet Diender.

Als laatste deelnemer komt Blaasband 
SmesH op het podium. Het is een 
blaaskapel die zich echt richt op een 
repertoire van popmuziek. Op een 
gevarieerd Ekkerfestival mogen ze dus 
zeker niet ontbreken. Alle arrange-
menten zijn gemaakt door eigen leden 
en daardoor helemaal toegespitst op 
hun bezetting. Ze staan garant voor 
een ‘SmesH-ing’stukje muziek dat 
zeker ook de jongere bezoeker aan-
spreekt.

De toegang voor het Ekkerfestival 
is geheel gratis. Voor de kleine kin-
deren is er een speciale kinderhoek 
ingericht waar zij zich onder begelei-
ding kunnen vermaken. Meer infor-
matie over de Ekkermuzikanten en 
het Ekkerfestival kunt u vinden op 
www.ekkermuzikanten.nl.   

Dag van de Mantelzorg
Laarbeek - Iemand die zorg of hulp 
biedt aan een naaste die zorg nodig 
heeft, wordt ook wel een mantel-
zorger genoemd. Je kunt bijvoor-
beeld een mantelzorger zijn voor 
je vader die dementerend is, voor 
je partner met een chronische ziek-
te of voor je kind of je broertje met 
autisme. Ongeveer een op de tien 
Nederlanders is mantelzorger. 

Vaak beseffen mensen dit niet, om-
dat ze het vanzelfsprekend vinden 
om te zorgen voor degene die hen 
lief is. De hulp of zorg die mantelzor-
gers bieden kan sterk uiteenlopen, 
zoals hulp in het huishouden, per-
soonlijke begeleiding of verpleeg-
kundige hulp.

Op dinsdag 10 november is het de 
landelijke Dag van de Mantelzorg. 
Ook dit jaar houdt ViERBINDEN 
de Dag van de Mantelzorg om de 
Laarbeekse mantelzorgers in het 
zonnetje te zetten. Deze dag is dan 
ook bedoeld om ervoor te zorgen 
dat mantelzorgers even hun zinnen 
kunnen verzetten, een moment van 
ontspanning kunnen beleven en 
contact kunnen leggen met andere 

mantelzorgers. Dit jaar is het thema 
‘Laat je zien!’

Tijdens de Dag van de Mantelzorg 
is er een feestelijk programma. De 
gemeente Laarbeek onthult het 
mantelzorgcompliment, een man-
telzorger laat zichzelf zien in een 
ontroerend mooi filmpje en een 
theatergezelschap verzorgt een in-
teractief optreden over mantelzorg. 
Daarnaast vindt er een informatie-
markt plaats.

Al deze feestelijkheden vinden plaats 
in het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 29 in Beek en Donk tus-
sen 13.30 tot 17.00 uur. Deelname 
is gratis. Wel is het nodig dat u zich 
aanmeldt. Dit kan tot 1 november 
via mantelzorg@vierbinden.nl of te-
lefonisch via 0492-328800. 

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Manita Herregraven, 
coördinator mantelzorgondersteu-
ning van ViERBINDEN of tijdens de 
spreekuren van ViERBINDEN vrijwil-
ligershulp op maandag, woensdag 
of vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur, tel. 
0492-464289.

Kienen met de KVL
Lieshout – In het Dorpshuis van 
Lieshout wordt vrijdag 23 okto-
ber een kienavond gehouden door 
de Katholieke Vrouwenvereniging 
Lieshout.

De zaal gaat open om 19.00 uur 
en het kienen start om 20.00 uur. 
Er is een jackpot en er zijn mooie 
vleesprijzen in de loterij. Genoeg 
redenen om te komen kienen in 
Lieshout. 

Nacht van de nacht wandeling door IVN 
Laarbeek – Het IVN Laarbeek 
houdt op zaterdag 24 oktober om 
19.00 uur, als het nog een beetje 
schemert, de Nacht van de Nacht. 
Het IVN houdt dan een wandeling 
vanaf de Bimd. Er mogen geen 
zaklampen worden meegenomen 
op deze wandeling. Zij vragen 
hierbij alle Laarbekenaren, om op 
die avond vanaf 19.00 uur enkele 
uren het licht zoveel mogelijk uit 
te doen en om een sfeer te schep-
pen, zoals die nog niet zo lang ge-
leden overal bestond. 

De natuur in optima forma kan 
niet zo goed overweg met al dat 

kunstlicht dat de mens in de don-
kere uren produceert. Veel zoog-
dieren zijn ’s nachts actief. En bijv. 
ook nachtvlinders zijn bij al dat 
licht minder actief, eten dan min-
der en zijn minder geneigd om te 
paren. Als zij op deze zaterdag 
om 19.00 uur vertrekken, kun-
nen ogen langzaam wennen aan 
het donker. De wandeling duurt 
ongeveer 1,5 uur. Het vertrek is 
bij de Bimd, aan de zijweg van de 
Beekseweg te Aarle-Rixtel.  Voor 
kinderen is er een aparte wande-
ling met onderweg een tussenstop 
voor een spannend verhaal in het 
pikkedonker. Voor volwassenen 

is er een iets langere wandeling 
met onderweg ook een spannend 
verhaal. Men gaat luisteren naar 
de bosuil, en proberen om zo stil 
mogelijk te zijn zodat ze niet alleen 
het donker ervaren, maar ook de 
stilte. Na afloop brandt er in de 
Bimd een gezellig vuurtje waar 
kinderen chocolademelk kunnen 
drinken, en een marshmallow kun-
nen roosteren boven het vuurtje. 
Voor de volwassenen is er thee of 
koffie. De wandelingen van IVN 
Laarbeek zijn altijd gratis. Een klei-
ne vrijwillige bijdrage mag altijd. 
Ook bij regen gaat de wandeling 
gewoon door.

IVN-wandeling in de Mosbulten
De aalscholver, een van de vele vogels die in de Mosbulten zijn te zien

Fotograaf: Leo van den Heuvel
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Tijd voor een
 andere bank?

Wij helpen u bij het overstappen

Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl

Van Kuringe Adviesgroep Beek en Donk
Kapelstraat 25 c
5741 CB Beek en Donk
T (0492) 462783
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl

VISTRAITEUR  
ZOEKT PERSONEEL

Vanaf medio november openen wij onder deze naam een vistraiteur  
in de Proeffabriek op de Noordkade in Veghel. 

Wij zijn op zoek naar full-/parttimers die van eten houden,  
met name vis. Een koksopleiding is een pré. 

Wij bieden een leuke en afwisselende baan!

AFSLAG VEGHEL

Wie:  Afslag Veghel Jij bent:  Een aanpakker
 Gastvriendelijk
 Behulpzaam
 Een visliefhebber
 Enthousiast
 Leergierig

Zoekt:  Full-/parttimers

Voor:  Vistraiteur in Veghel

Functies:  Winkelpersoneel
 Gastheer / Gastvrouw

Pré:  Koksopleiding

IN HET KORT:

Stuur een mail naar: patric@cobriexploitatie.nl

Opstekel voor zestigjarige KBO Lieshout
Politieke Partij De Werkgroep besteedt 
al bijna tien jaar aandacht aan initiatie-
ven in Laarbeek die maatschappelijk, 
sociaal of economisch een compliment 
verdienen. Dit middels De Opstekel, 
die in 2006 in het leven geroepen is en 
zijn weg in Laarbeek inmiddels ruim-
schoots gevonden heeft. Aan het twee-
de lustrum van De Opstekel besteedt 
de Werkgroep volgend jaar aandacht 
door terug te blikken. Maar uiteraard 
ook door vooruit te blijven kijken. De 
toekomst in. En zeker ook door stil te 
blijven staan bij belangenbehartigers 
die ervoor zorgen dat Laarbeek leef-
baar blijft. Zoals op dit moment de KBO 
(Katholieke Bond voor Ouderen) in Lie-
shout. Zij bestaan dit jaar zestig jaar.  

Seniorenvereniging/KBO Lieshout zoals 
ze officieel genaamd zijn -onder an-
dere vertegenwoordigd in het bestuur 
door voorzitter Willem Damen, Nelly 
de Groot-Cooijmans en Theo Pardoel 
heeft de afgelopen zestig jaar een 
bloeiend bestaan achter de rug. Vele 
initiatieven in het belang van de Lies-
houtse gemeenschap zijn door hen tot 
stand gekomen. 

De Lieshoutse afdeling van Senioren-
vereniging/KBO is een vereniging van 

en  voor inwoners van Lieshout ou-
der dan 50 jaar en telt  826 leden. Zij 
behartigen,  in samenwerking met de 
drie andere KBO-afdelingen  van Laar-
beek de belangen van alle  senioren in 
de gemeente, o.a. binnen de Senioren-
raad van Laarbeek en in andere samen-
werkingsverbanden.  Activiteiten die 
georganiseerd worden zijn o.a. bridge, 
rikken, jokeren, sjoelen, kienen,  senio-
rengymnastiek, volksdansen, fietstoch-
ten, zwemmen en zingen.

Een recentelijk initiatief van de KBO 
Lieshout is de beweegtuin bij Fran-
ciscushof in Lieshout. Ondanks dat 
er vanuit de directe omgeving in eer-
ste instantie bezwaar was gemaakt 
wordt  de beweegtuin een feit. Het 
is goed om met elkaar vooraf naar de 
consequenties van zo’n project te kij-
ken, maar daarbij dan toch ook met 
name het maatschappelijk belang te 
blijven zien. Zo draagt de beweeg-
tuin bij tot uitbreiding van functies 
en voorzieningen van Franciscushof 
en versterkt dit het bestaansrecht van 
deze belangrijke zorgvoorziening. 
De beweegtuin kan nu ook gebruikt 
worden door de fysiotherapie ‘Zorg-
boog in Balans’ van De Zorgboog die 
in Franciscushof huist. Ook kunnen 

inwoners uit Lieshout, zoals vaders, 
moeders, opa’s en oma’s met kin-
deren en kleinkinderen elkaar in de 
beweegtuin ontmoeten. Dit vermin-
dert eveneens de kans op dat men-
sen geïsoleerd raken. Het mes snijdt 
zo maatschappelijk aan meerdere 
kanten.  

De beweegtuin voor ouderen wordt 
door de seniorenvereniging/KBO Lie-
shout als jubileumgeschenk geschon-
ken aan de hele Lieshoutse gemeen-
schap. Politieke Partij De Werkgroep 
staat graag stil bij het zestig jarig 
bestaan van de seniorenvereniging/
KBO in Lieshout die dit gehele jubi-
leumjaar in het teken hiervan allerlei 
activiteiten organiseren. Uiteraard is 
deze aandacht evenzo een compli-
ment voor de overige KBO-afdelin-
gen van Laarbeek. Al het werk dat 
door deze KBO’s verricht wordt is een 
Opstekel waard. Nu in het bijzonder 
gaan de felicitaties uit naar de jubi-
lerende seniorenvereniging/KBO van 
Lieshout. Van harte proficiat!

Fractie De Werkgroep:
Rick van Bree, Jos Gruijters, Erik van 
Haperen, Veerle van Schaijk en Ben 
Swinkels

LEZERSPODIUM

Het bestuur van de jubilerende seniorenvereniging/KBO Lieshout v.l.n.r/
boven naar onder: Gerry van Hoof, Theo Pardoel, Tineke van Hout, 
Nelly de Groot, Willem Damen en Henk Vogels (Jan Zuijlen ontbreekt)

HEUVEL 6, LIESHOUT  
0499-421231 
PROFILEDECONCURRENT.NL

ALLE CADEAU 
ARTIKELEN & 
SKEELERS

KORTING
DE DONKERE DAGEN KOMEN ER WEER AAN. BENT U VOORBEREID OP 
GOEDE FIETSVERLICHTING? LAAT HET DOOR ONS CHECKEN EN VERVANGEN

50%

Omroep Kontakt zoekt medewerkers
Laarbeek - Omroep Kontakt zoekt 
uitbreiding van haar nieuwsredactie. 
Dagelijks en in de avonduren worden 
er door medewerkers van deze re-
dactie nieuwsberichten geschreven. 
Deze worden gemaakt aan de hand 
van het actuele Laarbeekse nieuws 
en nieuws uit de regio. Dit nieuws 
wordt aangeleverd via de mail, maar 
kan ook gezocht worden op het in-
ternet. 

Omroep Kontakt wil deze nieuwsredac-
tie uitbreiden en zoekt daarom mensen 
die zich hiervoor in willen zetten. Dit 
werk kan gedaan worden in de studio, 
maar ook thuis. Deze taak kan met da-
gen, dagdelen of in de avonduren in-
gevuld worden. Nieuwe medewerkers 
worden goed opgeleid. 

Daarnaast zoekt Omroep Kontakt ac-
quisiteurs (m/v). Deze houden zich be-
zig met de verkoop van reclame. In deze 

functie gaat u op bezoek bij bedrijven 
en zakenrelaties. Mede door de verkoop 
van reclame kan de omroep blijven be-
staan.

Heeft u belangstelling voor één van 
deze functies of wilt u meer informa-
tie, bel dan naar Omroep Kontakt, tel. 
0492-463624 of loop op werkdagen 
gewoon een keertje de studio binnen op 
het adres Otterweg 25 in Beek en Donk, 
dat is achter het Ontmoetingscentrum. 
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Boerdonk - Het was alweer 4 wedstrijden gele-
den dat Boerdonk 1 had verloren, en nu stond 
de uitwedstrijd tegen Brandevoort op het pro-
gramma. Brandevoort is de oude club van trai-
ner Jan Noten, maar ook de club waarvan ze 
vorig seizoen 2 keer verloren en 1 keer gelijk 
wisten te spelen in de nacompetitie. 

Op het kunstgras was het de thuisploeg die 90 
minuten lang de touwtjes in handen hadden. 
Wat kleine kansjes voor Brandevoort in het be-
gin, waar Boerdonk, eigenlijk niks creëerde, tot 
de vrije trap van Roy Swinkels, die op de lat be-
landde. Diezelfde Swinkels zag daarna ook nog 
een lob over de ver voor zijn doel staande keeper 
mislukken. Dat Brandevoort in de 22e minuut 
op voorsprong kwam leek dan ook niemand te 

verbazen. Het positieve voor Boerdonk was dat 
ze de 1-0 achterstand mee de rust in namen, zo-
dat de spelers met wat tactische tips en wissels, 
er nog een goed resultaat uit konden slepen. 

Helaas, wat Boerdonk ook probeerde, ze kwa-
men er niet doorheen. Brandevoort had onder-
tussen de paal al geraakt en de 2-0 hing eerder 
in de lucht dan de 1-1. Zeker toen een verde-
diger van Boerdonk een speler onderuithaalde 
in het strafschopgebied en de scheidsrechter de 
bal op de stip legde. Brandevoort maakte er 2-0 
van en gooide daarmee de wedstrijd in het slot. 
Helaas geen punten, waar wel op was gehoopt, 
zeker na het goede resultaat van de afgelopen 
weken, maar Brandevoort was gewoon beter.

Boerdonk verliest in en tegen Brandevoort

Gevaar voor het doel van Boerdonk

Boerdonk - Boomkweker Peter Verschuuren uit 
Aarle-Rixtel heeft een Judasboom geschonken 
aan de Kloostertuin in Boerdonk. Het raads-
lid van PNL uit Laarbeek was in augustus op 
werkbezoek in Boerdonk. De twaalf bomen in 
de mooie tuin symboliseren de 12 apostelen, 
hiervan is een boom doodgegaan. 

Dit is tijdens het bezoek opgemerkt door Peter 
Verschuuren, die met vele andere collega’s en 
wethouders van de gemeenteraad Laarbeek een 
werkbezoek bracht in het kader van burgerparti-
cipatie. Spontaan beloofde Peter een boom aan 

Boerdonk te schenken, welke inmiddels door de 
vrijwilligers is geplant. 

De wijze waarop vrijwilligers in Boerdonk de 
prachtige Kloostertuin onderhouden spreekt van 
voorbeeldige burgerparticipatie en is vaak een 
voorbeeld voor andere gemeentes. Ook de ge-
meente Veghel is bijzonder te spreken hoe een 
en ander in Boerdonk is gerealiseerd.  Stichting 
Cornelius van Boerdonk dankt Peter Verschuuren 
voor de Judasboom en de vrijwilligers voor het 
planten en het onderhoud van de tuin.

Boomkweker Peter Verschuuren schenkt nieuwe boom

Nieuwe boom voor Kloostertuin

Peter Verschuuren met de nieuwe boom in zijn hand

Boerdonk - Ieder eerste maandagochtend van 
de maand kunnen Boerdonkse mensen van 55 
jaar en ouder van 10.00 tot 11.00 uur in D’n 
Hazepot terecht voor een goed gesprek tij-
dens het zogeheten Onderonsje. Op maan-
dag 2 november is Marius Strijbosch van 
Heemkundevereniging Erthepe te gast. 

Hij gaat de bezoekers laten zien wat er op in-
ternet te vinden is over Boerdonk in vroegere 

tijden. Tegenwoordig kun je veel foto’s, verha-
len en documenten vinden over de geschiedenis 
van je eigen omgeving. Met de informatie van 
Marius kunnen mensen op de winderige en kou-
de herfst- en winterdagen die in  aantocht zijn, 
op het internet surfen en daar verhalen over Erp 
en in het bijzonder Boerdonk vroeger gaan le-
zen. Bezoekers kunnen in het Onderonsje volop 
meepraten. Het is gratis toegankelijk.

Boerdonk – Stichting Algemeen Boerdonks 
Belang hield op zondag 19 oktober de jaarlijk-
se kienavond. Maar liefst 71 deelnemers waren 
naar Den Hazenpot gekomen met de hoop om 
één van de vele mooie prijzen in de wacht te 
slepen. 

Het werd een zeer gezellige avond, met vele 
gelukkige prijswinnaars. Op deze avond vond 

ook de trekking plaats van de loterij, waarvan 
de opbrengst ten gunste komt van de intocht 
van Sinterklaas. De loten waren dit jaar gespon-
sord door Aannemersbedrijf Joan Donkers. Anita 
Donkers uit Boerdonk was dit jaar de gelukkige; 
zij ging met de hoofdprijs naar huis. Iedereen 
bedankt voor de geslaagde avond en tot vol-
gend jaar.

Onderonsje Boerdonk over beelden en verhalen van vroeger

Marius Strijbosch te gast bij Onderonsje

Geslaagde kienavond en loterij in Boerdonk

‘Effectief en natuurlijk middel tegen eczeem’
advertorial‘Wondermiddel tegen 

eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 
voor de klachten van zijn zoon. Nu, veertien 
jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 
buitenlandse internetforums steeds goede 
ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 
assortiment hierheen te halen en deelde die 
bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 
de reacties teruggekoppeld kreeg was duidelijk 
dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

ellendige jeuk en hun huid werd heel rustig’.

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 
enthousiaste reacties van klanten krijgen en 
veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 
emotionele reacties’, vertelt Dorresteijn tot 
slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 
iemand doet als diegene altijd verschrikkelijk 
last van zijn/haar huid heeft en nu ineens 
aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Advertorial

Grahams skincare
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Grahams skincare
Kijk voor alle verkooppunten op www.grahams.nl

Een Australische bouwvakker kon niet langer 
aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van 
eczeem en jeuk, waarop hij aan de keukentafel zelf 
een middel ging uitvinden. Zijn uitgangspunten 
waren: natuurlijk, goed voor de huid, vrij van 
parabenen, hormonen en parfum, en geschikt voor 
jong en oud. Nu, 14 jaar later, is zijn natuurlijke 
medisch hulpmiddel een veel gebruikt product bij 
huidklachten als eczeem, jeuk en droge huid. Bij 
de gebruikers is Grahams vaak niet meer uit het 
dagelijks leven weg te denken.

Arjen van de Merwe haalde Grahams naar Europa en 
introduceerde het in Nederland. Van de Merwe vertelt: 
“Vrienden van mij hebben kinderen met eczeem en 
jeuk; zij krabben regelmatig aan de plekken waardoor 
de klachten aanblijven. Op zoek naar een oplossing las 
ik veel goede ervaringen over het Australische Grahams. 
Ik besloot een aantal producten te kopen en bij wijze 
van test uit te delen aan mensen met huidklachten 
als eczeem, dermatitis en jeuk. Toen ik de reacties 
teruggekoppeld kreeg was duidelijk dat het product 
goede verlichting bood; de jeuk verminderde en de huid 
werd rustiger.” 

Inmiddels gebruiken zeer veel mensen Grahams 
naar tevredenheid. Sinds enkele jaren is Grahams 
verkrijgbaar bij drogisterijen en gezondheidswinkels. 

Doordat winkeliers enthousiaste reacties van klanten 
krijgen en hen steeds tevreden zien terugkeren, wordt 
Grahams steeds vaker geadviseerd als effectief middel 
tegen huidklachten als eczeem. En de gebruikers zelf 
vertellen de ervaring natuurlijk ook door; vaak is het 
iets waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie is als 
eerste op de hoogte als een product goed aanslaat. “We 
krijgen dagelijks zeer emotionele reacties, zoals “Ik was 
sceptisch, maar mijn verbazing was groot, het helpt echt 
bij mijn eczeem! & “Na enkele dagen zie ik al verbetering, 
ik ben zo blij met dit product, ik raad het iedereen aan”, 
vertelt van de Merwe tot slot. “Je kunt je niet voorstellen 
wat het met iemand doet als diegene altijd huidklachten 
heeft en nu aan den lijve ondervindt dat er effectieve 
middelen als Grahams Eczeem Crème voor bestaan”.

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: 

Grahams Eczeem Crème is een Medisch Hulpmiddel.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. 

DIO Drogisterij Mark
Dorpsstraat 5, Lieshout
T: 0499 422 224

Advertorial

AUTO CORSTEN

ERKEND
REPARATEUR
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Oregon is persoonlijk
Met meer dan 2500 variaties

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

Sportend Laarbeek

Dorpsstraat 20  Lieshout  www.bloemend.nl  0499-323192

“Bloemend Lieshout”
Haal de gezelligheid en Herfst sfeer in huis!!

We hebben leuke nieuwe woondecoratie 
binnen gekregen van Riverdale en PTMD.

Met o.a. Huisparfums theelichthouders en 
stoere betonschalen.

 
Wilt u een keer een leuke workshop volgen 

met vrienden of collega’s?
In onze winkel kunt u zich aanmelden voor 

informatie.
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voetbal Sparta’25 hard onderuit tegen Venhorst 
Beek en Donk - Sparta’25 liep in de 
thuiswedstrijd tegen Venhorst een pijn-
lijke eerste nederlaag op. De Beek en 
Donkenaren werden in de omschakeling 
genadeloos afgestraft door naïviteit. Dat 
is de conclusie na deze eerste nederlaag.

Sparta’25 begon goed aan de wedstrijd 
en kwam na 5 minuten op een 1-0 voor-
sprong door Michiel Koot. Venhorst hield 
veel mensen achter de bal en het lukte 
Sparta’25 niet om hier een doeltreffend 
antwoord op te vinden. Het ontbrak aan 
creativiteit om de goed georganiseerde 
verdediging van Venhorst uit elkaar te 
spelen. In de 24e minuut verliet Venhorst 
eindelijk de verdedigende stellingen bij 
een vrije trap halverwege de helft van 
Sparta’25. En helaas niet zonder succes. 
Van de Putten kon bij de 2e paal onge-
hinderd de 1-1 binnen koppen. In de 
38e minuut tekende Elco van Schijndel 
voor de 2-1 na een mooie aanval van de 
groen-witten. Iedereen verwachtte dat 
Sparta’25 op basis van meer voetbalk-
waliteit de wedstrijd zou gaan winnen. 
De thee had Sparta’25 echter geen goed 
gedaan. 

In de tweede helft kwam Venhorst het 
sterkst uit het kleedlokaal. Direct na rust 
tekende Van de Boogaard voor de 2-2. 
Nog niet bijgekomen van de schrik was 
het een paar minuten later opnieuw 
raak. Sparta’25 verloor in de opbouw 
de bal en met een diepe bal kwam Van 
Sleeuwen vrij voor doelman Hicham 
Hilali en zette Venhorst op een 2-3 voor-
sprong. Hierna probeerde Sparta’25 nog 

meer te drukken. Met als gevolg dat een 
aantal spelers uit de organisatie en hun 
positie gingen spelen. Venhorst profi-
teerde hier optimaal van. Van Sleeuwen 
tekende voor de 2-4. In de extra tijd 
werd het drama helemaal compleet toen 
Van de Boogaard Venhorst naar een 2-5 
overwinning kopte.

Door de nederlaag staat sparta’25 nu 
één na laatste met 6 punten, 1 meer 
dan Best Vooruit. De achterstand met de 
koploper is maar 7 punten, dus een over-
winning tegen BVV uit ’s-Hertogenbosch 
zou zeer welkom zijn. Deze wedstrijd 
vindt op 1 november plaats.

Dames Sparta’25 knokken zich naar 1e 
punt
In een levendige thuiswedstrijd tegen 
Berghem Sport heeft het dameselftal van 
Sparta’25 afgelopen zondag het eerste 
competitiepunt binnen weten te slepen. 
Beide teams waren met enkele kansen 

dicht bij de overwinning, maar goed 
keeperswerk en een beetje pech in de af-
ronding zorgden voor een 0-0 eindstand, 
waarmee de groen-witten zeker blij wa-
ren. De dames beginnen steeds beter 
hun draai te vinden, de eerste overwin-
ning zit eraan te komen. 

Sparta’25 een levendige club
Bij Sparta is de komende maande veel te 
beleven. Het jubileumjaar wordt afgeslo-
ten met een Jubileumfeest en een dien-
stenveiling. Hieronder de agenda voor 
de komende maanden.

28-10 NL kampioenschap techniek 
02-11 Algemene Ledenvergadering 
06-11 Sparta’25 90 jaar: Jubileumfeestavond 
08-11 Sparta’25 90 jaar: Dienstenveiling 
21-11 Sinterklaas bij Sparta’25 
12-12 Gala der Spartanen 
20-12 Kerstzaalvoetbaltoernooi 
03-01 Nieuwjaarsreceptie Sparta’25

Venhorst weet in de slotminuten ook nog de 2-5 te maken

Aarle-Rixtel - Bijna iedereen speelt 
wel eens tafeltennis, met name in de 
zomer op vakantie. ATTC’77 biedt 
nu aan de inwoners van Aarle-Rixtel 
en omstreken de mogelijkheid om 
gratis te komen tafeltennissen. 

Elke zondag opent ATTC haar deu-
ren aan de Jan van Rixtelstraat 30 
in Aarle-Rixtel van 10.00 tot 12.00 
uur. Iedereen, van familie, vrienden, 
buren, kennissen, dorpsgenoten tot 
eigen leden aan toe, is van harte 
welkom om kennis te maken met de 
tafeltennissport of om gewoon een 
balletje te slaan. Mocht je niemand 
in je omgeving zo ver kunnen krijgen 
mee te gaan, dan is dat geen enkel 
probleem, want er staan altijd leden 
van de vereniging klaar om tegen te 
spelen. Voor batjes wordt gezorgd, 
je hoeft alleen maar sportschoenen 
voor binnen mee te nemen. 

Afgelopen weekend was een com-
petitievrij weekend, behalve voor 
het zesde team. Tessa van den 
Boogaard, Martine Doensen en Jan 
van de Broek speelden in Veldhoven 
een inhaalwedstrijd tegen MCS-ttv 
Veldhoven 20. Ze hebben de punten 
hard nodig om een laatste plaats te 
voorkomen. Aan Jan en Tessa lag het 
niet, zij wonnen ieder twee wedstrij-
den. Voor Martine, die voor het eerst 
competitie speelt, was het een stuk 
lastiger. Zij verloor uiteindelijk al haar 
wedstrijden. Na de 6-4 nederlaag 
staan ze op de laatste plek, op één 
punt achter Veldhoven. In de tweede 
helft zullen alle zeilen moeten wor-
den bijgezet.

Tafeltennissen 
voor iedereen 
bij ATTC’77

tafeltennis

Nederlands Techniek 
Kampioenschap bij Sparta’25

Beek en Donk - Voetballers in de leef-
tijdcategorie 6 tot en met 14 jaar krij-
gen op woensdag 28 oktober een hele 
dag techniektraining in circuitvorm 
aangeboden. Als locatie is gekozen 
voor Sparta’25.

Iedere voetballer/voetbalster wordt 
door goed opgeleide trainers op zijn of 

haar kwaliteiten beoordeeld in zowel 
de praktijk als ook op papier. Iedereen 
van 6 tot en met 14 jaar kan aan het 
NTK  deelnemen, ongeacht je wel of 
geen lid bent van een voetbalvereni-
ging. Buiten een hele dag voetbal spe-
len ga je ook naar huis met 9 cadeau’s. 
Kijk om je aan te melden op 
www.sparta25.nl.
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Naast fanatieke partijen zie je ook 
mensen recreatiever spelen. Henk legt 
uit: “We spelen van niveau drie tot 
acht.” Op de baan is dat verschil goed 
te zien. Vier fanatieke jongens slaan de 
ballen strak over het net. “Die had je 
beter anders kunnen spelen”, zegt een 
dubbelaar streng tegen zijn partner. Er 
volgt een lange rally. “Dit is echt een 
partij van nummertje drie”, vertelt een 
toeschouwer. Dames die de bal met 
een plofje over het net brengen, wor-
den door hem als ‘een nummertje zes’ 
aangemerkt. 

Warme vereniging
“We hebben het opgezocht en dit is 
het grootste toernooi uit de regio”, 
zegt Henk trots. “In de zomer organi-
seren we ook het Bavaria Open toer-
nooi, maar dat is iets kleiner.” Door de 
organisatie moet een strakke planning 
gehanteerd worden. “Mensen schrij-
ven zich in voor verschillende dagen,” 
zegt Henk, “en wij passen het sche-

ma in elkaar.” De toernooigangers zijn 
niet alleen mensen uit Laarbeek. Henk 
noemt in een rap tempo een heel aan-
tal plaatsen op waar deelnemers van-
daan komen. Van Gemert tot Eindho-
ven en van Sint-Oedenrode tot aan de 
Mortel. “Als je ooit eerder meegedaan 

hebt, dan krijg je een persoonlijke mail 
met een uitnodiging”, zegt Henk. In-
schrijven kan ook via een website. 
“Het is hier erg gezellig, dus ‘mond tot 
mondreclame’ trekt ook veel deelne-
mers en wij verzorgen naast een mooi 
toernooi ook een goede catering”, be-
sluit de toernooileider. Intussen slaan 
op de banen de tennissers nog steeds 
fanatiek hun ballen. 

Finaleweekend
Afgelopen zondag vonden vanaf 11.30 
uur in de ochtend de finales plaats. Net 
als vorig jaar was er veel publiek aan-
wezig. Terwijl er op de banen fanatiek 
gespeeld werd, genoten fans en fami-
lieleden langs de kant van een hapje 

en een drankje. “Nee, mama lust geen 
snoepje, ze moet tennissen.” zegt een 
vader tegen zijn kleuter die het snoep-
goed door de omheining probeert te 
duwen. Even later mag ‘mama’ de fe-
licitaties in ontvangst nemen na een 
gewonnen finale. Op alle banen wordt 
sportief en fanatiek gestreden voor de 
winst. Tennisvereniging De Raam kan 
terugkijken op een geslaagd toernooi.

Vervolg van de voorpagina

“Dit is het grootste toernooi uit de regio”

Beek en Donk - Op schietterrein ‘t 
Wipke in Beek en Donk zijn op zon-
dag 18 oktober de open Laarbeekse 
kampioenschappen Brabants wip-
schieten plaatsgevonden. Dit is de 
afsluiting van de competitie die ge-
durende het gehele jaar heeft plaats-
gevonden onder de Laarbeekse gil-
den en het Sint-Antonius gilde uit 
Gemert. 

Door iedere schutter kan er geduren-
de het jaar 20 wedstrijden geschoten 
worden (10 in Aarle-Rixtel en 10 in 
Beek en Donk) waarvan de 14 beste 
wedstrijden mee tellen en samen met 
de afsluitingswedstrijd de einduitslag 
bepalen. 

Laarbeekkampioen 2015 opgelegd 
is geworden Henk van der Velden 
van het Onze Lieve Vrouwe Gilde 
uit Aarle-Rixtel, als 2e eindigde Frans 

Panhuizen van het Sint Antonius 
Gilde uit Beek en Donk, en als 3e 
Bjorn Kerkhof van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel . Ook 
op het onderdeel Laarbeek kam-
pioen vrije Hand was Henk van 
der Velden de beste net voor Bjorn 
Kerkhof van het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde uit Aarle-Rixtel die 2e werd 
gevolgd door Gerard Maas van het 
Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-
Rixtel met de 3e plaats.

Verder werd er deze middag gescho-
ten om de gulden beker opgelegd 
en vrije Hand. Op het onderdeel 
opgelegd was de 1e prijs voor Henk 
van der Velden van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel. Op 
het onderdeel Vrije Hand was Gerard 
Maas van het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde uit Aarle-Rixtel iedereen de 
baas en werd hierdoor eerste. 

Hiermede wordt de competitie 2015 
afgesloten. Om de inwendige mens 
te versterken was er door de schut-
ters van Beek en Donk gezorgd voor 
een lekkere barbecue, waar dankbaar 
gebruik van werd gemaakt. Volgend 
jaar wordt er wederom geschoten 
om de Laarbeek Kampioen. 

Wel is er op zaterdagavond nog een 
vrije wedstrijd bij het Sint-Joris Gilde 
in Someren. Op 1 november wordt 
er nog een vrije wedstrijd gehouden 
bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit 
Aarle-Rixtel op het ‘Jan van Dooren 
paviljoen’ nabij het Hagelkruis. De 
aanvang is 13.00 uur en u bent van 
harte welkom om de wedstrijd bij te 
wonen en kunt door middel van het 
kopen van puistloten deelnemen aan 
de wedstrijd.

Open Laarbeek Kampioenen 
Brabants wipschieten bekend

 Vlnr: Laarbeek Kampioen opgelegd en Vrije Hand en guldenbeker opgelegd 
Henk van der Velden, Guldenbeker Vrije Hand Gerard Maas, Schietleider Jan Rovers

wipschieten

Nee, mama lust geen snoepje, 

ze moet tennissen

Winnaars Jumbo tennistoernooi 2015

HD 3 Sven van den Elsen en Pascal Huijbregts.
DD3 Joyce Vervoort en Meike van Kessel.
 
GD 4 Erik van den Eijnde en Madeleine van den Eijnde- van Dijk.
 
HD 5 Frank Gruijters en Han Gruijters.
DD 5 Elly van Falier- Appels en Sanne Merks.
GD 5 Simon Tersmette en Sanne van Rooij.
 
HD 6 Gertjan van de Pol en Arjen Sans.
DD 6 Inge Keeman- van den Heuvel en Kim Wich.
GD 6 John van Oosterwijk en Maud van Oosterwijk
 
HD 6 35+ Leendert Steendam en Marc Vrijsen.
DD 6 35+ Manon de Clonie Maclennan en Thera van Loo- van Rooij.
GD 6 35+ Tom Rooijakkers en Anne-Marie Graat.
 
HD 7  Kasper Tersmette en Lucas Tersmette.
DD 7  Diane Biemans en Anouska van der Heijden.
GD 7  Maykel van den Broek en Kim van den Broek.
 
HD 7 35+ Jeroen Groenemans en Ernie Hiemstra.
DD 7 35+ Jet Coppes en Rieky Heesakkers.
GD 7 35+  Sander Roffelsen en Merel van den Boom.
 
HD 8  Marco van Grinsven en Bart van der Horst.
DD 8  Minka de Boer en Yvonne Flapper- Reijen.
GD 8 Harold van Bommel en Claire Witlox- van der Heijden.
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NAAR DE FILM IN DE  

VETSTE BIOSCOOP VAN NL!

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

ZONDAG 25 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

10:45

De Club van Sinterklaas & de...: 
11:15 13:45

Holland, natuur in de delta: 
16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
11:00 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 

19:15 21:30

Keet & Koen en de speurtocht...: 
11:00 13:30 15:30

Pan 3D (NL): 

13:15

Pan 3D (OV) : 

18:45

Schone Handen: 

19:00 21:45

The Intern: 

19:00 21:45

The Martian 3D: 

15:45 21:30

MAANDAG 26 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

10:45

De Club van Sinterklaas & de...: 
11:15 13:45

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
11:00 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 

16:00 19:15 21:30

Keet & Koen en de speurtocht...: 
11:00 13:30 15:30

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 18:45

Pan 3D (NL): 

13:15

Schone Handen: 

19:00 21:45

The Intern: 

19:00 21:45

The Martian 3D: 

15:45 21:30

DINSDAG 27 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

10:45

De Club van Sinterklaas & de...: 
11:15 13:45

Holland, natuur in de delta: 
16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
11:00 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 

19:15 21:30

Keet & Koen en de speurtocht...: 
11:00 13:30 15:30

Pan 3D (NL): 

13:15

Pan 3D (OV) : 

18:45

Schone Handen: 

19:00 21:45

The Intern: 

19:00 21:45

The Martian 3D: 

15:45 21:30

WOENSDAG 21 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

16:00

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

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

Ja, ik wil!: 

20:00

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

Pan 3D (NL): 

13:30

Schone Handen: 

20:00

The Intern: 

19:45

The Martian 3D: 

19:45

DONDERDAG 22 OKTOBER 2015

Ja, ik wil!: 

20:00

Schone Handen: 

20:00

The Intern: 

19:45

The Martian 3D: 

19:45

VRIJDAG 23 OKTOBER 2015

De Club van Sinterklaas & de...: 
16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
16:00

Ja, ik wil!: 

19:15 21:30

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

Pan 3D (NL): 

16:00

Pan 3D (OV) : 

18:45

Schone Handen: 

19:00 21:45

The Intern: 

19:00 21:45

The Martian 3D: 

21:30

ZATERDAG 24 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

10:45

De Club van Sinterklaas & de...: 
11:15 13:45

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
11:00 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 

16:00 19:15 21:30

Keet & Koen en de speurtocht...: 
11:00 13:30 15:30

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 18:45

Pan 3D (NL): 

13:15

Schone Handen: 

19:00 21:45

The Intern: 

19:00 21:45

The Martian 3D: 

15:45 21:30

€5,50
VROEGE VOGELS!

van 24 oktober t/m 1 november  

alle films tot 12:00 uur:STAR WARS 

VOORVERKOOP

GESTART!

BOND: SPECTRE

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

Tijden en films onder voorbehoud van wijzigingen

WOENSDAG 28 OKTOBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 

10:45

Bond VIP Night: 

19:30 19:30

De Club van Sinterklaas & de...: 
11:15 13:45

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 
11:00 13:30 15:45

Ja, ik wil!: 

16:00 19:00

Keet & Koen en de speurtocht...: 
11:00 13:30 15:30

Pan 3D (NL): 

13:15

Schone Handen: 

21:30

Spectre: 

21:00

The Martian 3D: 

15:45

Voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL 

OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte 

van al onze acties, premières en specials!

woensdag 28 OKTOBER: VIP NIGHT: 19.30 u 

 
woensdag 28 OKTOBER:  

21:00 u

donderdag 29 OKTOBER: 
18:45 u 22:00 u 

vrijdag  30 OKTOBER: 
18:45 u 22:00 u

zaterdag  31 OKTOBER: 
18:45 u 22:00 u 

zondag  01 NOVEMBER: 
19:45 u
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zaalvoetbal

Beek en Donk - En daar was hij ein-
de-lijk dan! Café Thuis wist sinds 
een dik jaar weer eens een zaalvoet-
balpotje naar zich toe te trekken, en 
hoe! Het arme FC Avondrood werd 
hoogstpersoonlijk door T. van Berlo 
naar de slachtbank geleid. 

Na 3 hattricks vond hij het wel ge-
noeg en mocht Avondrood nog 
tweemaal doeltreffen als doekje voor 
het bloeden. Een waar hoogtepunt en 
een unicum, T. van Berlo heeft zich-
zelf in de WAC-geschiedenisboeken 
en Café Thuis naar een triomf ge-
schoten.

De voorpret op dit duel werd ge-
bracht door Hurkmans Plaatwerk en 
Aben & Slag Advocaten. Een gelijk 
opgaand duel brak open met nog 13 
minuten te spelen. Aben & Slag nam 
een 1-0 voorsprong die 6 minuten la-
ter werd vergroot. Het bleek niet vol-
doende, want de comeback-kids van 
Hurkmans lieten hun karakter weder-
om spreken. Op z’n Duits wisten ze 
in de slotfase hun inzet beloond met 

2 goals en zodoende deelden beiden 
ploegen de punten. 
Het 3e duel in de B-klasse werd een 
prooi voor BrabantTent. Ondanks dat 
DHVM snel een 1-0 voorsprong nam, 
was het niet opgewassen tegen het 
frivole vijftal. In het laatste kwartier 
brak het DHVM-verzet en mochten 
de armen vijfmaal in de lucht voor de 
tentenbouwers. P. Otten en J. Krol 
wisten beiden tweemaal het leer te-
gen de touwen te jagen. Een gedeel-
de eerste plek is het gevolg van deze 
zege. DHVM staat helaas nog steeds 
met lege handen.

Ook in de A-klasse was sprake van 
een verrassing. De kampioen van 
verleden seizoen verspeelde sinds 
hele lange tijd punten. Heesakkers 
Administratie & Advieskantoor was 
de gelukkige die een puntje wist af te 
snoepen van Café-Zaal de Tapperij, 
wat daarmee al vroeg in het seizoen 
twee dure punten verspeelde. De 
Tapperij wist de 1-0 achterstand vlot 

recht te trekken, maar kwam niet 
verder. Heesakkers verdiende daar-
mee een knap punt.

Het slot van de avond was een duel 
tussen Rijwielhandel van den Berg 
en Sevenmiles.nl/ Café-Zaal van de 
Burgt. De rijwielhandel had niet z’n 
avond en moest lijdzaam toezien hoe 
Sevenmiles aan de hand van M. van 
der Heijden en D. van de Burgt uitliep 
naar een 4-0 voorsprong, alvorens 
het zelf een doelpunt wist te produ-
ceren. Het slotakkoord was wederom 
voor M. van der Heijden die daarmee 
de 5-1 overwinning en zijn hattrick 
voor Sevenmiles bezegelde.

Een potje zaalvoetballen?
Dat kan op donderdagavond 29 
oktober in Sporthal D’n Ekker. 
Bestaande teams of gelegenheids-
teams kunnen zich opgeven bij 
competitieleider.wac@gmail.com. Bij 
deelname wordt een bijdrage van 
€10,00 per team gevraagd.

T. van Berlo (Café Thuis) treft liefst 9x doel tegen FC Avondrood

Eerste zaalvoetbalzege Café Thuis 
sinds lange tijd

Eerste nederlaag dames VV Mariahout
Mariahout – De dames van VV 
Mariahout trokken er zondagmorgen 
vroeg op uit naar Geffen om te voet-
ballen tegen Nooit Gedacht. Na een 
korte warming-up waren ze er klaar 
voor. De vrouwen van Nooit Gedacht 
waren de eerste 5 minuten vocaal 
overheersend, maar daarna waren het 
toch de Mariahoutse meiden die de 
boventoon op het veld voerden.

Joyce was in de 20e minuut dicht bij 
een doelpunt na een goede combina-
tie met Emy, maar de paal

redde Nooit Gedacht van een achter-
stand. Mariahout bleef de betere ploeg 
de eerste helft met nog mooie kansen 
voor Mara en Emy maar een verdiende 
voorsprong bleef uit. Vijf minuten voor 
de rust was het Nooit Gedacht dat for-
tuinlijk op voorsprong wist te komen.

De 2e helft was nog geen 5 minuten 
oud of Mariahout kreeg een opgeleg-
de kans voor de gelijkmaker na een 
goede voorzet van Michelle, maar de 
spits kwam een teenlengte te kort. 
Nooit Gedacht was hierna in een 

tijdsbestek van 10 minuten twee keer 
trefzeker. Mariahout bleef voetballen 
en werken om de aansluitingstreffer te 
realiseren, maar het mocht niet baten. 
Mariëlle, die Marsha Bouwmans nog 
verving, liet een goede indruk achter. 
Na een misverstand achterin van de, 
overigens goed spelende achterhoede, 
werd het nog 4-0. Toch complimenten 
voor het gehele team namens de lei-
ding.

Aarle-Rixtelnaren schrijven 3 punten bij en stijgen naar 4e plaats

ASV’33 ‘steelt’ zege tegen Ysselsteyn

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft zondag 
stiekem drie punten gepakt tegen 
het zeker in de tweede helft sterke-
re Ysselsteyn. De Aarle-Rixtelnaren 
kwam heel sterk uit de startblok-
ken en drongen het eerste kwartier 
Ysselsteyn terug op eigen helft. Al 
heel snel was Nick Hendriks dicht 
bij de eerste treffer, maar hij kwam 
een teenlengte te kort om de bal in 
te tikken. Even later was een snoei-
hard schot van René de Vries bijna 
doeltreffend maar de doelman redde 
bekwaam. 

Na twintig minuten viel de eerste kans 
voor Ysselsteyn te noteren, maar ook 
hier stond de doelman Rob Renders 
van ASV’33 zijn mannetje. Het spel 
golfde snel op en neer in deze fase 
van de wedstrijd waarbij Ysselsteyn 
nog tot tweemaal toe dicht bij een 

openingstreffer was, alvorens ASV’33 
weer iets terug kon doen, Thijs van 
Uden was net niet scherp genoeg om 
de doelman van Ysselsteyn te ver-
schalken. Zodoende brak de rust aan 
met een dubbelblanke stand. 

Na de thee wederom een sterk 
ASV’33, maar verder als een goed 
schot van René de Vries kwamen de 
roodwitten niet in deze beginfase. Na 
55 minuten brak de zeer sterke fase 
van Ysselsteyn aan, de omzettingen 
die Ysselsteyn vooral in de verdediging 
had gedaan voorkwam dat ASV’33 
gevaarlijk kon worden, de verdediging 
van de Limburgers stond als een huis. 
ASV’33 kon Ysselsteyn in deze fase 
alleen door heel goed te verdedigen 
van het lijf houden, telkens werd een 
inzet van Ysselsteyn door goed ingrij-
pen te niet gedaan. In de 75e minuut 

dacht Ysselsteyn toch aan de leiding 
te komen, maar de goed leidende 
scheidsrechter Dhr. Azerfane keurde 
het Limburgse doelpunt af wegens 
duwen. Alles wat ASV’33 was, zou 
in deze fase zeer tevreden geweest 
zijn met een puntje, maar tien minu-
ten voor tijd kwam ASV’33 toch wat 
onder de druk van Ysselsteyn uit, en 
werd zelfs gevaarlijk. In de 85e minuut 
viel de verrassende 1-0 voorsprong 
voor ASV’33, het was wederom de 
jonge Michiel v.d. Steen, die koud in 
het veld stond, die René de Vries op 
maat bediende. René liet op zijn beurt 
met een diagonale schuiver het net 
bollen. Twee minuten later reageerde 
Teun van Asten heel alert op een bal 
van Thijs van Uden, en ook hij wist 
heel koelbloedig af te ronden. In de 
92e minuut kreeg ook Ysselsteyn loon 
naar werken door de aansluitingstref-
fer te scoren, maar verder als dat ene 
doelpuntje kwamen de Limburgers 
niet meer. 

Zo verraste ASV’33 in de slotfase van 
deze boeiende wedstrijd een sterk 
Ysselsteyn, dat zeer zeker meer ver-
diend had, maar ook een beetje geluk 
aan ASV’33 zijde mag wel eens. Op 
een faire, sportieve en hardwerkende 
manier 3 punten stelen was deze mid-
dag dan ook het mooie resultaat. Over 
twee weken, zondag 1 november, 
staat de uitwedstrijd tegen Bruheze op 
het programma.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Sander v/d Waarsenburg, Bart 
Wilms, Pim Dubois, Kai Vervoort, 
René de Vries, Teun van Asten, Peter 
Raymakers (80e Robbert Mol), Thijs 
van Uden, Nick Hendriks (85e Michiel 
v/d Steen), Mark Smits.

Drukte voor het doel van Ysselsteyn

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

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

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

Uw proactieve accountant

Geen uurtje-factuurtje, maar
vaste prijsafspraken.

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

“Ik werd aan het denken gezet en 
kwam zo tot een eigen oplossing”   

Goede vragen stellen helpt

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

Nieuwe najaarscollectie 
is binnen!!

Overtuigende winst VV Mariahout

Mariahout – VV Mariahout trad 
zondag op het eigen sportpark De 
Heibunders aan tegen Nederwetten, 
een ploeg die tot zondag toe nog geen 
punt had gehaald in de competitie. 
Zaak voor de Marianen om de goede 
lijn door te trekken en voor de 6e zege 
te gaan.

Mariahout had een goede start en do-
mineerde direct de wedstrijd. Na 14 mi-
nuten schoot Dennis Veldpaus loeihard 
op de paal. Mariahout zette nog meer 
druk, waardoor Nederwetten fouten 
begon te maken. Tim Barten onder-
schepte een foute pass  van de  doel-
man van Nederwetten. Met een mooi 
lobje wist Tim de verdiende 1-0  voor 
Mariahout op het scorebord te zetten. 
Even later, op aangeven van Tom van 
de Bogaard, krulde Dennis Veldpaus de 
2-0 binnen. Nederwetten probeerde 
de controle terug te krijgen in de wed-
strijd, maar Mariahout was de domi-
nante ploeg. 

In de tweede helft kregen, op aangeven 
van Koen van Eindhoven,  zowel Tim 
Barten als Michel Leenders de bal niet in 
het net. In de 48e minuut was het wel 
raak. Dennis Veldpaus maakte zijn 2e 
van de middag op aangeven van Sander 
Scheepers, 3-0. Na wat bestormingen op 
goal lukte het Mariahout om opnieuw 
doeltreffend te zijn. Tim Barten schoot 
de bal van ongeveer 25 meter knap net 
onder de lat binnen en was daarmee ook 
voor de 2e keer trefzeker deze middag. 

Na het uitvallen van Sander Scheepers, we-
gens  een blessure, miste  Mariahout de 
regie op het middenveld en werden de 
uitbraken van Nederwetten  gevaarlijker. 
In de 71e minuut lukte het Nederwetten 
speler Tim Bunthof om de 4-1 binnen te 
werken. Het laatste kwartier ging het spel 
op en neer. Mariahout raakte nog twee-
maal de lat maar kwam niet meer tot sco-
ren. Daarentegen lukte het wederom Tim 
Bunthof om te scoren. In de 84e minuut 
tekende hij voor de 4-2 eindstand.
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DE NR.1 IN WINTERSPORT

VroegboekkortingVroegboekkorting

WAX- & SLIJPACTIE

10,- KORTING
op een ski of snowboard 

onderhoudsbeurt naar keuze
nu vanaf 9,95
*10,- korting is al verrekend

100 MODELLEN 
SKISCHOENEN

50
MODELLEN 
SNOWBOARD-
SCHOENEN

75 VERSCHILLENDE 
SNOWBOARDS

130 VERSCHILLENDE 
SKISETS 169,95

vanaf

79,95
vanaf

179,95
vanaf

129,95
vanaf

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
Bushalte Scheidingsweg lijn156 vanaf Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAADPUNT WELKOMAIRCO

Fischer Motive X
Ski´s incl. hoes

Bollé Explorer OTG
Skibril voor brildragers

Head Adapt Edge 90
Skischoenen incl. hoes

Sinner Killington + 
Runner II
Set van helm + goggle

179,95
349,95

199,95
279,95

79,99
109,95

39,95

voetbal

ELI strijdend ten onder tegen MULO
Lieshout - Na het teleurstellende 
gelijkspel van vorige week tegen 
Boerdonk was ELI er op gebrand om 
voor eigen publiek een goed resul-
taat neer te zetten tegen titelkandi-
daat MULO. Op een goed bespeel-
baar veld hielden beide teams elkaar  
in de eerste helft in evenwicht. 

De ploeg van Theo Donkers werk-
te hard en kon voorkomen, dat de 
veelscorende MULO-voorhoede in 
stelling werd gebracht. Anderzijds 
was de aanvalsopbouw vaak onzorg-
vuldig, zodat er weinig uitgespeelde 
doelkansen kwamen. In de 22e mi-
nuut was de thuisclub dichtbij een 
doelpunt, toen David da Silva na een 
prachtige actie op rechts zijn schot 

nog geblokt zag. In de rebound werd 
ook de inzet van Willem Jan van 
den Brink geblokt. Even later kwam 
ELI toch op een 1-0 voorsprong. 
Bram Donkers werd buiten het straf-
schopgebied neergelegd. Uit de door 
de goedfluitende scheidsrechter 
Vereijken uit Stiphout toegekende 
vrije trap werd de bal door de gedre-
ven aanvoerder Lex Hollanders laag 
langs de muur in het MULO-doel ge-
schoten. Even later kwam MULO bij-
na op 1-1, maar ELI-doelman Robin 
Evers redde bekwaam. De thuis-
club was voor rust toch nog 2 keer 
kansrijk, maar de schoten van Bram 
Donkers werden een prooi voor de 
MULO-sluitpost. 

Na rust werd de Helmondse ploeg met 
de vaardige invaller Kawarmala sterker 
en liet zien niet voor niets titelkandidaat 
te zijn. In de 54e minuut werd de bal uit 
een vrije trap teruggekopt naar Roy van 
de Putten, die simpel binnentikte, 1-1. 
2 minuten later kwamen de bezoekers 
op een 1-2 voorsprong door Wesley 
Smits. Met Bob Egelmeers in de ploeg 
slaagde ELI er hierna niet in om het 
tij nog te keren. Hoewel er hard werd 
gewerkt lukte het zelden om een van 
de ELI-voorwaartsen te bereiken en ge-
vaarlijk in stelling te brengen. Wel kon 
de ELI-achterhoede met resoluut ingrij-
pen een 3e tegendoelpunt voorkomen. 

In de slotfase ging ELI achterin 1 op 1 
spelen en kwam Stijn Donkers als extra 

aanvaller in het veld, maar tot een op 
basis van inzet verdiend gelijkspel leid-
de dat niet. Door deze nederlaag zijn de 

Blauwwitten afgezakt naar de midden-
moot. Komende zondag is ELI vrij.

Lieshout - De nieuwe shirts van ELI 
C2 werden zaterdag officieel aan 
het team overhandigd. Hiervoor 
waren Peter en Kirsten Foolen 
van Keurslagerij Goossens naar 

Sportpark ‘t Luijtelaar gekomen. 
Na een kort woordje vooraf van 
trainer/coach Ad Breukers, waarna 
hij aan Kirsten Foolen een bloeme-
tje uitreikte, was het tijd voor onze 

jongens en meisjes om de shirts in 
ontvangst te nemen. 

ELI C2 is het eerste team dat gaat 
spelen in het nieuwe type shirt, 

voorzien van rugnummers. Het 
shirt waarin ze hun best gaan 
doen om de ELI kleuren te verde-
digen. Hierna was het natuurlijk tijd 
voor een nieuwe groepsfoto. De 

wedstrijd na deze uitreiking, Eli C2 
tegen Erp C3, werd gewonnen met 
7-0 . RKVV Eli C2 staat nu 3e op 
de ranglijst, achter Boekelsport en 
WEC. 

Joost van der Tol in duel met een MULO-aanvaller. Sem Steenbakkers (nr.11), 
Sten van Bragt, Willem Jan van den Brink (nr.10) en Bas Hollanders (nr.3) kijken gespannen toe.

Keurslager Goossens hult ELI C2 in nieuwe tenues

RKVV ELI C2 in de nieuwe shirts samen met de sponsor Keurslager Goossens Helmond
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Gemertseweg 2 | Boekel
T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl 
www.annywillemsen.nl

Ook ander medische 
hulpmiddelen als: 

borstprothesen en 
protheselingerie

bandages 

loophulpmiddelen

elektroscooters

Elke woensdagochtend:

elastische 
kousen 

aanmeten in 
Beek en Donk

 bij Fysiopunt Laarbeek
Brandstraat 1A - Beek en Donk

alleen op afspraak: 0492 321976 

badminton Succesvolle scholenclinic door 
Badminton Club Lieshout 

Lieshout - De schooljeugd van Lieshout 
heeft afgelopen week, tijdens een wel 
heel speciale gymles, kennis kun-
nen maken met de badmintonsport. 
Badminton Club Lieshout heeft voor 
de bovenbouwgroepen van Lieshoutse 
basisscholen een heuse sportclinic ver-
zorgd. Gezien de reacties van de deel-
nemers met het nodige succes!

Sportclinic
Zowel de Mariabasisschool als 
Kindcentrum de Sprankel kwamen met 
de groepen 5 tot en met 8 op de cli-
nic van Badminton Club Lieshout af. 
Vooraf was met de klassen en met de 
schoolleiding een nauwgezet program-
ma afgesproken, waardoor alle klassen, 
steeds na elkaar, aan deze clinic konden 
deelnemen. De klassen, bestaand 25 
tot 30 kinderen werden in eerste in-
stantie opgevangen door een groep en-
thousiaste vrijwilligers van Badminton 
Club Lieshout. Deze groep, met Rudi 
van Maaren, Toos van Dam, Karin van 
den Biggelaar, Ilco van Waardenburg, 
Ria Donkers, Cees van Kollenburg, Tiny 

van Hout, Tim van Bommel, Kai Tchong 
en Bianca Heuvelmans stond weer on-
der leiding van badmintontrainer Frans 
van Waardenburg, die het geheel met 
veel overzicht coördineerde. 

Lekker badmintonnen
Eerst werd de kinderen wat uitge-
legd over de sport. Dat het een snel-
le sport is, wat de basisregels zijn 
en wat het badmintonnen inhoudt. 
Na een speelse, maar vooral goede, 
warming-up mochten de kinderen 
daarna zelf aan de slag. Verdeeld in 
groepjes mochten ze diverse posten 
afwerken, waar ze steeds een bad-
minton-gerelateerde oefening kon-
den doen. Opslaan, vangen of oefe-
nen met ballonnen. Alles zat in deze 
oefeningen om de kinderen kennis 
te laten maken met de badmin-
tonsport. Uiteraard mochten de kin-
deren ook nog even lekker écht bad-
mintonnen op een écht speelveld. 
De clinics werden steevast afgeslo-
ten met een goede cooling-down, 
want badminton is naast snel en leuk 

ook een sport waarbij veel spieren 
worden gebruikt. Helemaal als laat-
ste werd het lesuur nog even met 
de deelnemers en begeleiders geë-
valueerd, zodat duidelijk werd wat 
de kinderen wel en wat de kinderen 
niet leuk vonden. Uiteindelijk kon-
den de vrijwilligers van Badminton 
Club Lieshout aan het einde van de, 
voor hen behoorlijk vermoeiende, 
dag de badmintonrackets weer op-
bergen en de opgebouwde veldjes 
afbreken en terugzien op een zéér 
geslaagde dag.

Goedkoop proberen
Alle deelnemers aan deze clinics 
ontvangen, of hebben al, een flyer 
ontvangen, waarin extra uitleg 
wordt gegeven over Badminton 
Club Lieshout. Overigens blijft de 
flyer niet beperkt tot extra uitleg. 
De vereniging biedt voor de deel-
nemers die aan de clinics hebben 
deelgenomen ook een ‘probeer-lid-
maatschap’ aan, waardoor de kin-
deren voor slechts €5,00(!) tot aan 
de kerstvakantie kunnen komen 
uitproberen of badminton een leuke 
sport voor hen is. Voor dat bedrag 
kunnen zij voortaan iedere woens-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur 
deelnemen aan de groepstrainingen 
van Badminton Club Lieshout. En, … 
ook daar zullen ze goed opgevangen 
én begeleid worden door een groep 
zeer enthousiaste vrijwilligers waar 
deze vereniging op drijft. Graag tot 
ziens bij Badminton Club Lieshout.

Programma
Woensdag, 21 oktober, 20:30 uur: 
BC- Budel-M3 – BCL-M1/Sportpoint 
Gemert

Een van de leerlingengroepen luistert aandachtig naar badmintontrainer Frans van Waardenburg

wielersport Nieuwe startplaats 
veldtoertocht

Beek en Donk - In Beek en Donk wordt 
op zondag 1 november alweer de 20e 
veldtoertocht gehouden. Dit jaar met 
een nieuwe startplaats. Deze veld-
toertocht is een toertocht voor ATB-
ers en veldrijders en is een van de 
mooiste tochten in zuidoost Brabant. 

Meer dan 90% van de tocht gaat over 
onverharde wegen en paden. Er is par-
keergelegenheid op het Heuvelplein. 
De afstanden die gefietst kunnen wor-
den zijn 33 en 45 km. Ook is het mo-
gelijk onderweg van afstand te veran-
deren. Het parcours, wat vooral door 
velden en bossen loopt, is zeer geva-
rieerd, geheel vernieuwd en alle facet-
ten zijn aanwezig voor de echte biker.

De organisatie, die in handen is van 
Wieler Toer Club Beek en Donk, zorgt 
voor een goed met pijlen aangegeven 
route, waarbij iedere deelnemer in 
zijn of haar eigen tempo kan genie-
ten van de omgeving en de inspan-
ning. Op het parcours zijn beveiligde 

oversteekplaatsen en routecontroleurs 
aanwezig. Op de pauzeplaats, onge-
veer halverwege de route, wordt ge-
zorgd voor de inwendige mens, is de 
EHBO aanwezig en kleine reparaties 
kunnen daar uitgevoerd worden. Na 
afloop is er de mogelijkheid om de 
fiets af te spuiten en na te kletsen on-
der genot van koffie of iets anders.

De start en inschrijving van de toer-
tocht is tussen 9.00 en 10.00 uur bij 
Zaal van de Burgt, Heuvelplein 21te 
Beek en Donk. Vanaf de invalswegen 
van Beek en Donk wordt het vertrek-
punt met borden aangegeven. De 
deelnamekosten bedragen €3.00 voor 
NTFU leden en €4.00 voor niet-leden. 
Deelnemers jonger dan 16 jaar kun-
nen voor €1.00 aan de tocht deelne-
men. Meer informatie is te verkrijgen 
via www.wtcbeekendonk.nl, bij Peter 
Spang, tel. 06-28126377 of bij René 
van Loon, tel. 06-30023808 of per 
e-mail info@wtcbeekendonk.nl.

Pupillen BC Mixed hebben veel plezier
Beek en Donk/Helmond – Vier jeugd-
teams van Badmintonclub Mixed wa-
ren op zondag 18 oktober actief in de 
jeugdcompetitie van de Helmondse 
Badminton Bond (HBB). Voor het pu-
pillenteam van BC Mixed was het al 
de derde speelronde. Het team be-
staat uit allemaal kinderen die voor het 
eerst competitie spelen. Ze doen het 
supergoed en het plezier spat er van-
af. Genoeg reden om ze even voor te 
stellen.

Het oudste lid van het team is Niels van 
de Kerkhof. Hij is 10 jaar en speelt al 

bijna 2 jaar badminton bij BC Mixed. 
Maar nu dus voor het eerst in de 
jeugdcompetitie. Dan is er natuurlijk 
ook een jongste lid van het team. 
Dat is Fenna van de Meulengraaf. 
Ze is sinds maart lid en ze is nu 6 jaar 
oud. Het derde teamlid is de 7 jarige 
Rune van der Vorst. Pas sinds sep-
tember lid van BC Mixed en meteen 
al in het pupillenteam. Irene Slaets (8 
jaar) is al twee jaar lid, maar speelt 
dit seizoen voor het eerst competitie. 
Puck Kuijten is van dezelfde leeftijd 
en wilde eigenlijk nog geen competi-
tie spelen, maar ze vindt het nu toch 

wel heel erg leuk. Tot slot hebben 
ze Mirne Jansen. Mirne wordt op de 
dag nadat deze krant uitkomt 9 jaar. 
En dat is precies op vrijdag, de trai-
ningsavond van BC Mixed. Dat wordt 
zingen.

Zondag 18 oktober speelde het pu-
pillenteam twee wedstrijden. De eer-
ste wedstrijd tegen Phoenix was zeer 
spannend. Veel partijen gingen gelijk 
op, maar werden aan het einde toch 
net door het team van Mixed gewon-
nen. Zo wonnen Rune en Niels hun 
herendubbel bijvoorbeeld met 30-26, 
en ook Puck won haar singlepartij 
met dezelfde uitslag. Uiteindelijk won 
het team de wedstrijd met 5-3. Een 
zeer knappe prestatie. Wat opvalt is 
het plezier dat de kinderen hebben 
tijdens de wedstrijd. Er wordt serieus 
gespeeld, maar er wordt ook veel 
gejuicht en gelachen. In de tweede 
wedstrijd tegen BCV uit Valkenswaard 
waren de partijen nog spannender. 
Waar in de eerste wedstrijd de punten 
gunstig voor Mixed uitvielen, was dat 
deze keer net andersom. Ondanks 
het 6-2 verlies was de sfeer er niet 
minder om. De kinderen hebben nu al 
weer zin in de volgende wedstrijd op 
zondag 29 november.

Kijk voor meer informatie over de ver-
eniging op www.bcmixed.nl en volg 
BC Mixed op Facebook, Twitter en 
Instagram.   

Uitslagen overige teams
A-klasse:  
Mixed 1 – Mierlo 2 1-7 
C-Klasse: 
Mierlo 4 – Mixed 3 5-3
BCAB 2 – Mixed 3 5-3
E-Klasse:  
Hanevoet 2 – Mixed 5 5-3
Mixed 5 – Phoenix 2 8-0

Jeugdteam Mixed 9 met begeleiders Wendy Verbrugge (l) en Claudia Verheijen. 
Staand vlnr: Rune van der Vorst en Niels van de Kerkhof. Zittend vlnr: Puck Kuijten, 
Mirne Jansen en Irene Slaets. Liggend: Fenna van de Meulengraaf
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handboogschieten St. Antonius en Concordia 

Welvaren bezoeken de Eendracht
Duvelcross bij 
Runnersclub 
LieshoutAarle-Rixtel - St-Antonius uit Nijnsel 

en Concordia Welvaren uit Erp waren 
donderdag 15 oktober te gast bij De 
Eendracht om mee te doen aan het Van 
Ganzenwinkel toernooi. Dit waren de 
13e en 14e wedstrijd van het toernooi. 
De gasten uit Nijnsel waren met 5 schut-
ters aanwezig. Concordia Welvaren uit 
Erp was met 9 schutters aanwezig.

Van De Eendracht stonden 5 schutters 
aan de meet. En het eerste zestal moest 
op 15 oktober ook hun eerste wedstrijd 
schieten voor de Nederlandse Handboog 
Bond bij de Batavieren te Neerkant.

Uitslag 1e NHB-wedstrijd eerste zestal
1. Erwin Wijnhoven 232; 2. Walter Jansen 
202; 3. Henk Verachtert 197; 4. Arno 
Donkers 193; 5. Geert van Ganzenwinkel 
193 en 6. Jan van Rooij 171. Vooral de 

score van Erwin Wijnhoven was uitzon-
derlijk goed.  Slechts 4 punten onder zijn 
persoonlijk record van 236 die hij een 
paar weken geleden had geschoten. In 
de 25 tellende pijlen had Erwin maar 2 
keer een 8 geschoten en de overige 23 
pijlen waren allemaal negens en tienen. 
Met deze hoge score kwam het gemid-
delde van het complete zestal toch nog 
dicht bij de 8 gemiddeld.

St. Antonius had voorafgaand aan de 
wedstrijd opgegeven 863 punten te 
gaan schieten, ze hebben er in totaal 
901 geschoten.  Een positief resultaat 
van +38. Concordia had voorafgaand 
aan de wedstrijd opgegeven 1807 pun-
ten te gaan schieten, ook zij hadden 
ruimschoots meer als opgegeven, name-
lijk 1861.  Een positief resultaat van +54.  
De hoogste score van de avond kwam 

op naam van F. Cuijpers  (Concordia) 
met 227 punten.

Uitslag van De Eendracht: 
1. Frank Schepers 220; 2. Toon van Hoof 
206; 3. Paul van Bakel 202; 4. Jo Maas 
197 en 5. Martijn van der Heijden 177.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 
24 oktober om 18.00 uur.  Dan komen 
de schutters van St. Willibrordus uit 
Milheeze op bezoek.

Het clubgebouw is aan de Lijsterstraat 
25 te Aarle-Rixtel, geïnteresseerden mo-
gen altijd komen kijken naar deze leuke 
sport.  Op maandagavond vanaf 19.00 
uur is de jeugdtraining, ook de jeugd die 
interesse heeft mag vrijblijvend komen 
kijken. Want boogschieten is een sport 
die iedereen kan beoefenen.

Aarle-Rixtel - Elk jaar houdt Cialfo-gym 
voor haar jeugdleden een sportieve 
speeldag. Op zaterdag 17 oktober werd 
sporthal De Dreef daarvoor veranderd in 
een megagrote apenkooi.   

’s Ochtends waren eerst alle peuters en 
kleuters aan de beurt. Zij mochten samen 
met hun ouders klimmen, klauteren, ren-
nen en springen op de gereedstaande 
toestellen. Groot succes was de 19 me-
ter lange ‘jungle adventure’ stormbaan. 
Ook het extra grote twisterspel en de 
familieschommels werden veel gebruikt.

In de middag kwamen de oudere jeugd-
leden aan bod. Zij konden het natuurlijk 
niet laten om ook hun turn-kunsten te 
laten zien. Op de stormbaan werd er 
flink tegen elkaar gestreden. Het was een 
zeer geslaagde dag met heel veel blije 

kinderen, ouders en leiding. Wil jij vol-
gende keer ook meedoen? Cialfo heeft 
altijd ruimte voor nieuwe leden. Alle in-
formatie vind je op www.cialfo-gym.nl. 
Neem ook eens een kijkje op onze Cialfo 

Gym facebook pagina, daar vind je on-
der anderen foto’s van de apenkooi, de 
clubkampioenschappen en filmpjes van 
de demonstratie van de wedstrijdgroep. 

Lieshout – De Duvelcross wordt 
weer gelopen op zondag 1 november 
in Lieshout. Na het succes van bij-
na 100 deelnemers vorig jaar, hoopt 
Runnersclub Lieshout ook dit jaar weer 
vele lopers naar de Duvelsberg te trek-
ken, 

Bij de dames komt hopelijk Anne Rindt 
uit Son haar titel verdedigen. Van de 
RCL-ers zijn Bantita Haeve en Maike 
van Veggel zeker kanshebbers voor 
een podiumplaats. Bij de heren heeft 
de winnaar van vorig jaar, Hans van 
Loon uit Vught, al toegezegd te starten 
in Lieshout. Misschien zien ze wel een 
mooie wedstrijd met Kevin van Schijndel 
van Runnersclub Lieshout, die vorig jaar 
verraste met een derde plaats. Deze 

wedstrijd is niet alleen voor leden van 
Runnersclub Lieshout, maar uitermate 
geschikt voor iedere trimmer.

Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 uur 
voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 km. bij 
de Duvelsberg aan ’t Hof te Lieshout. 
De start is om 11.00 uur. Het inschrijf-
geld bedraagt €3,00. Er zijn prijzen 
voor de eerste 3 aankomende dames 
en heren op de 8 km en voor iedereen 
op de 8 km is er een herinnering. Alle 
deelnemers ontvangen een consump-
tiebon. Een tent voor het omkleden is 
aanwezig. Kijk voor meer informatie op  
www.runnersclublieshout.nl.

hardlopen

turnen De Dreef voor 1 dag veranderd in een megagrote apenkooi
Sportieve speeldag bij Cialfo-gym
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Lieshout - De regen kwam met bak-
ken naar beneden vrijdag 16 oktober. 
Dit is natuurlijk jammer, maar alle 
deelnemers van de pony dressuur bij 
Manege D’n Perdenbak hadden goe-
de zin en zo werd het toch een gezel-
lige wedstrijd. Voor de eerste groepen 
was het te laat om binnen los te rij-
den, maar halverwege de avond kon 
het programma aangepast worden, en 
werd er binnen losgereden. 

Met 24 deelnemers uit de regio was 
het een drukke wedstrijd. Annie van 
Lankveld uit Beek en Donk had waar-
debonnen geschonken om de deken 
te laten wassen, een leuke en toepas-
selijke prijs voor de laatste deelnemers. 

De Uitslag
In de categorie AB, klasse B kwamen 
Frederieke Hendriks en Sjoukje aan 
start en zij werden 2x 3de met 186 
en 184 punten. Juul Hellings en Alex 
werden 4de met 184 punten in de 1ste 
proef en 2de bij de 2de proef met 185 
punten. Noah Vesters en Juno werden 
2x 5de en kregen 181 en 175 punten.

In de categorie CDE, klasse B werd 
Michelle v/d Heuvel met Juweeltje 
1ste met 190 punten in de 1ste proef 
en 2de bij de 2de proef met 189 pun-
ten. Robin Bardoel startte met 2 pony’s 
en met Agrion’s Warren werd zij 2de 
met 185 punten in de 1ste proef en 
3de met 189 punten in de 2de proef. 
Met Happy startte Robin maar 1 proef 
en werden ze 4de met 183 punten. 
Demi Bardoel werd met Kyra 2x 5de 
en kregen 182 voor beide proeven. 
Maud Vesters en Carien werden bij de 
1ste proef 5de met 182 punten en de 
2de proef reden ze super goed, want 
daar werden ze 1ste met 198 punten. 
Elja Maas startte voor de 1ste keer met 
Gerda en werden 7de met 177 pun-
ten. Simone van Stiphout kwam met 
Twister in de ring en werden 8ste met 

176 punten voor de 1ste proef en 5de 
in de 2de proef met 182 punten.

Als laatste werd er in handicap gere-
den in de categorie CDE, klasse L1, 
L2 en M1, en hier haalde Anne van 
Schijndel met Evy mooie punten en 
werden verdiend 2x 1ste met 198 en 
196 punten. Sylvia v/d Hurk en Jessie 
werden 3de met 189 punten en 2de 

met 187 punten. Emma van Rooi en 
Hoppenhof’s Batman werden 5de met 
186 punten, Karlijn Kuijpers en Quinty 
werden 8ste met 181 punten.

De volgende dressuurwedstrijd is 
op 13 november voor paarden, 
kijk voor de volledige uitslag op 
www.stichtingderaam.nl. 

Volle bak tijdens 
dressuurwedstrijd ondanks regen

paardensport

Michelle v.d. Heuvel met Juweeltje en Robin Bardoel met Agrion´s Warren

Beek en Donk - Budoclub Beek en 
Donk was zondag 11 oktober weer van 
de partij op het lage banden toernooi 
van judoclub ‘KANO’ in Bakel. 6 ju-
doka’s gingen de strijd aan voor een 
mooie beker. Rens van de Loo moest  
helaas voor aanvang ziek afhaken.

Als eerste was Rick Bolwerk aan de 
beurt. Rick wist zijn eerste twee partijen 
te winnen. Hierdoor behaalde hij de 3e 
plaats. Jolijn van de Kerkhof heeft be-
wezen dat ze een goede judoka is. Ze 
wist al haar partijen te winnen en be-
haalde hiermee de 1e plaats.  Voor Eline 
van de Kerkhof was het de eerste keer 
dat ze mee deed aan een toernooi. Ze 

heeft helaas al haar partijen verloren, 
maar heeft veel ervaring opgedaan. Ze 
wist hiermee toch een mooie 3e plaats 
te behalen. Evi Somhorst wist 2 par-
tijen te winnen. Helaas zat ze met de 
puntentelling net iets onder haar con-
currente waardoor ze net geen 3e maar 
4e werd in haar poule. Toch weer goed 
gedaan. Jaremy Aarts en Gijs de Vischer 
kwamen in dezelfde poule tegen elkaar 
uit. Jaremy wist 2 partijen te winnen 
en kwam hiermee op de 2e plaats. Gijs 
won 1 partij en kwam hiermee op de 4e 
plaats. Goed gewerkt judoka’s! 

Budoclub Beek 
en Donk op 
bezoek in Bakel

judo

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

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

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

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

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

voetbal
Sparta’25
Programma Zaterdag 24 oktober 
17.00 Handel Veteranen - Sparta’25             
Veteranen
09.15 Spartaantjes - Trainen
15.00 Venlosche Boys A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Blauw Geel’38 A3
14.30 Rhode B1 - Sparta’25 B1
11.30 Sparta’25 C1 - MULO C1
12.30 Berghem Sport O12-1 - Sparta’25 D1
10.00 Sparta’25 F2 - Sparta’25 F3
09.15 Sparta’25 F Mini - Wedstrijdjes

Zondag 25 oktober 
10.00 NWC 6 - Sparta’25 4
12.00 Sparta’25 9 - MVC 3

Uitslagen 17-18 oktober 
Senioren
Sparta’25 1 - Venhorst 1  2 - 5
Rood Wit’62 2 - Sparta’25 2  5 - 0
Sparta’25 3 - Nijnsel 3  2 - 2
Someren 6 - Sparta’25 4  1 - 1
Sparta’25 5 - Schijndel 5  1 - 1
Sparta’25 6 - RKVV Keldonk 3  3 - 4
VOW 3 - Sparta’25 7  1 - 7
MULO 3 - Sparta’25 8  7 - 1
Sparta’25 9 - ELI 4  2 - 1
Sparta’25 VR1 - Berghem Sport VR1 0 - 0
Sparta’25 Veteranen - Gemert Veteranen   
 2 - 1
Junioren
Sparta’25 A1 - Holthees A1  3 - 1
VOW A1 - Sparta’25 A2  4 - 0
Holthees B1 - Sparta’25 B1  2 - 6
Sparta’25 B3 - Bruheze B3  0 - 3
Stiphout Vooruit B3 - Sparta’25 B4  11 - 1
Nooit Gedacht C1G - Sparta’25 C1  3 - 5
Sparta’25 D1 - Blauw Geel’38 D2  3 - 0
Sparta’25 D2 - Erp D2  4 - 3
Gemert D4 - Sparta’25 D3  4 - 1
Blauw Geel’38 D7 - Sparta’25 D4  4 - 1
Sparta’25 D5 - Rhode D6G  1 - 8
Sparta’25 E1G - Rood Wit’62 E1  7 - 1
ELI E1G - Sparta’25 E2  4 - 3
Venhorst E1G - Sparta’25 E3  16 - 0
Rhode E7G - Sparta’25 E4  7 - 1
Mierlo Hout E5 - Sparta’25 E5  4 - 1
Sparta’25 E7G - S.V. Brandevoort E12 0 - 11 
Mariahout F1G - Sparta’25 F1  11 - 2
Sparta’25 F2 - SPV F1G  0 - 1
Sparta’25 F3 - SJVV F2G  0 - 1
Sparta’25 F4 - Mierlo Hout F3  0 - 1
ZSV F5 - Sparta’25 F5G  0 - 1
HVCH G1 - Sparta’25 G1  6 - 12

ASV’33
Programma Jeugd Zaterdag 24 oktober
14.30 Mariahout A1 – ASV’33 A1
13.00 Avanti’31 C1 – ASV’33 C1
09.15 ASV’33 F2 – SV Brandevoort F5

Veteranen Zaterdag 24 oktober
17.00 ELI – ASV’33

Senioren Zondag 25 oktober
12.15 Bavos 3 – ASV’33 3
12.00 Oranje Zwart 3 – ASV’33 4

Uitslagen jeugd Zaterdag 17 oktober
Rood Wit’62 A2 – ASV’33 A1  0-6
ASV’33 A2 – ZSV A3  3-1
Oranje Zwart B1 – ASV’33 B1  6-3
ASV’33 B3 – Deurne B4  2-1
ASV’33 C1 – ZSV C1  0-9
ASV’33 C2G – HVV Helmond C1  0-12
SSE D1 – ASV’33 D1G  8-3
Gemert E2 – ASV’33 E1  1-8
SJVV E2G – ASV’33 E2G  3-2
Stiphout Vooruit E4 – ASV’33 E3G  2-3
ASV’33 E5G – MULO E9  3-5
ASV’33 F3G – S.V. Brandevoort F5  1-12
ONDO F2G – ASV’33 F4  0-8
SSE F3 – ASV’33 F5G  4-4

Uitslagen Veteranen Zaterdag 17 oktober
Stiphout Vooruit – ASV’33  3-2

UItslagen Senioren Zondag 18 oktober
ASV’33 1 – Ysselsteyn 1  2-1
ASV’33 2 – IVO 2  0-1
ASV’33 3 – Oranje Zwart 2  6-2
Mierlo Hout 6 – ASV’33 4  2-5
ASV’33 5 – Erp 8  1-1
DVG VR1 – ASV’33 VR1  7-1
America VR1 – ASV’33 VR2  0-9

VV Mariahout
Uitslagen Zondag 18 oktober 
Mariahout 1 - Nederwetten 1       4 - 2
Mariahout 4 - Erp 5         2 - 4
DVG 3 - Mariahout 3        1 - 1
Mariahout 2 - DVG 2        0 - 2
Boekel Sport 8 - Mariahout 5        1 - 4
Mariahout 6 - WEC 6         0 - 6
Nooit Gedacht VR3 - Mariahout VR1 4 - 0

Zaterdag 17 oktober 
Boskant A1 - Mariahout A2         12 - 1
Mariahout A1 - WEC A1         2 - 2
Mariahout B1 - Stiphout Vooruit B2     4 - 2
Blauw Geel’38/JUMBO C7 - Mariahout C2       
 0 - 6
ONDO D1 - Mariahout D1         9 - 0
Mariahout E3 - WEC E4         7 - 5
Mariahout E2 - ST Fiducia/Elsendorp E1      
 10 - 0
Mariahout E1 - Erp E2         14 - 1
Venhorst F3 - Mariahout F3        1 - 0
Mariahout F1 - Sparta’25 F1         11 - 2
Rhode F6 - Mariahout F2         1 - 0
Erp E5 - Mariahout E4         0 - 3

Programma Zaterdag 24 oktober 
14.30 Mariahout A1 - ASV’33 A1
17.00 Mariahout 2 - FC Uden 2

Zondag 25 oktober 
12.00 Nijnsel/TVE Reclame 4 - Mariahout 5
11.00 UDI’19/Beter Bed 2 - Mariahout 1
12.00 Estria VR1 - Mariahout VR1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 13, 14, 17 en 18 oktober   
AspC2 – SCMH     6 – 2 
MW1 – Avanti (S) MW1   2 – 17 
R1 – Klick ’15     0 – 2 
PupF1 – Corridor    8 – 3 
NDZW – PupE2     2 – 2 
PupE1 – Celeritas (S)    5 – 2 
Odisco – PupD2    2 – 5 
PupD1 – Prinses Irene   8 – 1  
De Korfrakkers – PupC2   1 – 1 
Kv Rooi – AspC1    4 – 2 
AspB1 – Emos    2 – 5 
Sen 2 – DAKOS 2    6 – 10 
Sen 1 – DAKOS 1   13 – 16  
 

volleybal
Bedovo
Uitslagen Bedovo
Minerva MC 3 - Bedovo MC 1: 4-0  
(25-14, 25-11, 25-18, 25-16)
VC Polaris DS 2 - Bedovo DS 1: 3-2  
(14-25, 18-25, 25-20, 25-21, 15-12)
Bedovo MA 1 - ODI MA 2: 4-0  
(25-10, 25-08, 25-07, 25-14)
Bedovo HS 1 - Shock ‘82 HS 2: 3-1  
(29-27, 25-18, 26-24, 21-25)
Uitslagen recreanten
Sportshop Laarbeek - POB Heren 1: 3-0 
(25-09,25-11,25-15)
Buitenzinnig - Slagerij Brouwers: 0-3  
(23-25,15-25,24-25)
Bedovo HR2 - Kastanjehof:  2-1 
(16-25,25-22,25-24)

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten:
Dames KPJ Beek en Donk S1 - H.C.G. S119-8
Jongens C-jeugd KPJ Beek en Donk C1 – 
Niobe C1   13-12
Meisjes A-jeugd KPJ Beek en Donk A1 – 
Lido A1   15-15
Meisjes C-jeugd KPJ Beek en Donk C1 – 
H.C.G C1   15-8
Gemengde D-jeugd KPJ Beek en Donk D1 
– Bergeijk D2  4-6

Programma Aspiranten Zaterdag 24 oktober 
De Burcht 10.00 Jongens C-jeugd Habo’95 
C1 – KPJ Beek en Donk C1 

Programma Aspiranten  zondag 25 oktober 
X-sport 09.30 Gemengde D-jeugd 
Saturnus D1 – KPJ Beek en Donk D1 
11.15 Dames Satunus DS2 KPJ Beek en 
Donk DS1 
D’n Ekker  12.30 Meisjes C-jeugd KPJ Beek 
en Donk – C1 Bergeijk C2
De Heiberg  13.20 Meisjes A-jeugd Achilles 
’95 A1 – KPJ Beek en Donk A1 

Programma Senioren zaterdag 24 oktober 
Gemert
20.00 KPJ Beek en Donk – KPJ Zeilberg 

Bedo
Uitslagen
Bedo E-jeugd – E.H.V. E2       2-18
Bedo D-jeugd – Blauw Wit D1      2-27
KPJ Beek en Donk/Bedo Dames C-jeugd – 
H.C.G. DC1   15-8
Acritas HC1 – Bedo Heren C-jeugd    9-28
Bedo Dames 2 – E.H.V. DS2      6-27
Habo ’95 HS3 – Bedo Heren 4      20-29
Bedo Heren 3 – E.H.V. HS1       30-27
PSV Handbal HS2 – Bedo Heren 2   30-29
Orion R HS1 – Bedo Heren 1      22-28

Programma Zaterdag 17 oktober
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo Heren C-jeugd – THW Tijgers 
HC1 
Hal Naestenbest, Best
10.00 Aristos E2 – Bedo E-jeugd 
’t Vijfeiken, Heesch
15.40 DOS ’80 D3 – Bedo D-jeugd 
D’n Ekker, Beek en Donk
19.30 Bedo Dames 1 – Habo ’95 DS2 
20.50 Bedo Heren 1 – PSV Handbal HS1 

Zondag 18 oktober
D’n Ekker, Beek en Donk 11.10 Bedo 
Heren 2 – E.S.Z.V. Oktopus HS1 
Sportcomplex De Heiberg, Veldhoven
11.10 Achilles ’95 DS2 – Bedo Dames 2 
De Braak, Helmond
13.30 Oranje Wit HS2 – Bedo Heren 3 

Zondag 25 Oktober:
D’n Ekker, Beek en Donk
12:30 K.P.J. Beek en Donk/Bedo Dames 
C-jeugd – Bergeijk DC2

 

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslag 16 oktober
Dave van de Burgt – Philip Oosthoek  0-3
Mark van de Burgt – Geert-Jan Otten  0-3
Arie van de Burgt – Richard van Deursen   
 3-0
Niels Schoonings – Jan van Grinsven  2-0
Niels Schoonings – Jan Crooijmans  0-3
Koen Rooijakkers – Jan Crooijmans  3-0

Stand per 16 oktober
1. Arie van de Burgt  7-12
2. Koen Rooijakkers  8-12
3. Dave van de Burgt  5-11
4. Geert-Jan Otten  5-10
5. Philip Oosthoek  6-10

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 19 oktober 
Joop Vereijken - Ad de Koning  2-0
Hans Wagelmans - Lambert van Bree  2-0
Leo van Griensven - Hans v d Ligt  0-2
Henk van de Vegt - Ad de Koning  0-2
Cor Verschuren - Frits Wilbers  2-0
Theo van Rossum - Antoon Maas  2-0
Antoon Smits - Antoon Rooijakkers  2-0
Jan Hesselmans - Cor Verschuren  2-0
Piet Goossens - Pieter Rooijackers  2-0
Frits Poulisse - Theo v Hoogstraten  0-2
Albert Kluijtmans - Jan van Dijk  0-2
Bennie Beerens - Frans Leenders  2-0
Antoon Wagemans - Piet v Zeeland  2-0
Tonnie Raaijmakers - Antoon v Osch  0-2
Theo Verheijen - Jaspert Swinkels  0-2
Rinie van den Elsen - Hans de Jager  0-2
Hans Heldoorn - Bert van Wanrooij 2-0

Uitslagen dinsdag 20 oktober 
Lambert van Bree - Jan Verbakel  2-0
Ad Barten - Guus van de Elsen  0-2
Hans Wagelmans - Tonny de Louw  0-2
Henk Verhappen - Gerrit van Osch  2-0
Henk Jansen - Jan van Neerven  0-2
Harrie Bouwmans - Herman v d Boom  2-0
Marinus Steegs - Huub Biemans  0-2
Lou Muller - Harrie Poulisse  2-0
Theo Spierings - Jan van Hout  2-0
Bert van de Vorst - Mari Verbakel  2-0
Willie Vorstenbosch - Leo Migchels  0-2
Jan van Hout - Joop Kerkhof  2-0
Mari Vereijken - Fons v d Linden  0-2
Biek Klaasen - Antoon Wagemans  2-0
Evert Baring - Henk Meerwijk  2-0
Frits Tak - Cor Oppers  0-2
Henk Meerwijk - Fons v d Linden 0-2

Stand na 20 oktober punten
A Klasse
1  Henk Verhappen 14
2  Guus van de Elsen 14
3  Tonny de Louw 14
B Klasse
1  Lou Muller 14
2  Harrie Bouwmans 12
3  Henk Jansen 10
C Klasse
1. Jan van Dijk 14
2  Mari Verbakel
3  Piet Goossens
D Klasse
1  Evert Baring 17
2  Fons van der Linden 13
3  Frits Tak 12

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen 
Lieshout
Uitslag woensdag 14 oktober
1. Nettie en Arno   66,25%
2. Marijke en Annie   60,00%
3. Jan en Cellie   59,58%
4. Riky en Marie   55,83%
5. Wim en Erik   52,50%

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

De eerste competitieronde 2015-2016      
1. Riky en Jan 59,61%
2. Wim en Erik 56,26%
3. Willy en Trees 53,91%
4. Gerda en Ellen 51,26%
5. Riek en Leo 50,48%

Uitslag dinsdag 20 oktober
1. Lies en Lodewijk 63,80%
2. Leo en Joos 61,46%
3. Marie-Jose en Riek 57,81%
4. Kees en Jurgen 55,99%
5. Mari en Arno 55,21%

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 20 oktober 
1. Helma en Mia            72,50%
2. Cor en Nelly              61,07%
3. Jan en Pieta            60,36%
4. Jos en Diny            58,93%
5. Bernadette en Mien    58,57%

De volgende zitting is op dinsdag 27 oktober, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg te Beek en Donk.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 14 oktober 
Lijn A
1. Mia en Mari    66,32%
2. Mien en Jeu               63,54%
3. Helma en Joke            56,60%
4. Jannie en Toos    55,56%
    José en Jan           55,56%
6. Truus en Greet   52,78%

Lijn B
1. Wil en Ger           65,23%
2. Rie en Jan     59,51%
3. Wilma en Eric    56,48%
4. Lisette en Joop   54,08%
5. José en Margreet    53,52%
       
De volgende zitting is op woensdag 28 
oktober bij Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 15 oktober
1. Marianne en Leni          67,00%
2. Jopie en Hans                 61,50%
2. Dora en Corrie                59,00%
4. Jan en Maria                   58,50%
5. Mari en Jo                       54,00%

De volgende zitting is op donderdag 
22 oktober, 19.30 uur Dorpshuis Lieshout. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 20 oktober

1-0 Jef Verhagen - Frans v. Hoof
½-½ Zjon v.d. Laar - Hans Claas
0-1 André Bergman - Dirk-Jan Gloudemans
1-0 Johnny v.d. Laarschot - Chris v. Laarhoven
½-½ Hein v. Bree - Willy Constant
½-½ Thijs Knaapen - Albert v. Empel  

Programma 27 oktober

Frans v. Hoof - Albert v. Empel
Willy Constant - Aloys Wijffelaars
Thijs Knaapen - Hein v. Bree
Hans Claas - André Bergman
Jef Verhagen - Zjon v.d. Laar

Veghel Biezendijk 34 

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

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

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

• Bouwjaar: 1932
• Perceeloppervlakte: tot max. 

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

in het buitengebied aan de rand 
van de gemeente Veghel

• Eventueel met minder grond te 
koop

Te koop bij inschrijving

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

AUTHENTIEKE
WOONBOERDERIJ

• Voor meer informatie, de verkoop-
voorwaarden en het inschrijfformulier kunt 
u contact opnemen met ons kantoor.
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Beek en Donk - Bijna was het ooit gelukt 
dat vader en zoon een koningskoppel 
konden vormen van zowel de jeugd en 
van de senioren. Peter Beerens kon op 
de slotdag in 2010 koning worden van 
HSV Het Geduld samen met zijn zoon 
Danny Beerens. Helaas moest hij toen 
de winst in de laatste wedstrijd aan zijn 
zwager Ad Vlemmings laten, maar vijf 
jaar later kwam er weer zo’n scenario.

Vader Ronald Bosmans stond op de laat-
ste competitiedag bovenaan en zoon 

Teun was al niet meer in te halen door 
de concurrentie, dus die had de titel al in 
handen. Slechts een paar vissers konden 
Ronald nog van de titel afhouden, waar-
onder Peter Beerens, die op dat moment 
tweede stond met maar twee punten 
achterstand. Kon hij net als Vlemmings 
toen ook roet in het eten gooien? Hoe 
spannend was het voor hen die laatste 
dag. Maar Ronald was niet uit het veld te 
slaan en greep met grote overmacht de 
verdiende koningstitel en dat samen met 
zijn zoon Teun. Teun was heel gelukkig 

met zijn titel en was blij dat hij die titel dit 
jaar nog kon verzilveren want volgend 
jaar gaat hij zijn intrede maken in de seni-
orencompetitie en ze wensen hem daar-
bij heel veel succes. Ook vader Ronald 
stond te glimmen op het ereschavot met 
een grote glimlach. Het geluk straalde 
van zijn gezicht af, met vochtige oogjes 
zei hij: “Ik ben zowat mijn hele getrouw-
de leven een onderdaan geweest omdat 
mijn vrouw Connie ooit is een keer in het 
verre verleden Koningin is geworden bij 
het schieten en dat heb ik tot het heden 
altijd aan moeten horen, nu hebben we 
de scepter overgenomen en Teun en ik 
gaan het eens een heel jaar er flink van 
nemen, dus Connie wees voorbereidt en 
ben vooral heel lief voor je mennekes”. 

Op de tweede plaats kwam Ronald 
Mastbroek, die alsnog op de valreep 
Peter Beerens passeerde, die op zijn 
beurt maar nipt derde werd. Hij wist 
Peter Vogels net achter zich te houden 
in het algemeen klassement. De achtste 
en laatste competitiewedstrijd werd ove-
rigens gewonnen door Daan van Dartel, 
die daardoor ook nog wat plaatsjes wist 
te stijgen in het klassement.

Beek en Donk – HSV Het Geduld 
heeft gevist om de Café van de 
Burgt blinde koppelbokaal. Dit was 
de laatste wedstrijd van het sei-
zoen.

Henk Steegs en Riny van de Elzen 
waren na de wedstrijd aan elkaar 
gekoppeld en hadden samen veruit 
de meeste punten van de in totaal 
11 koppels. De prijsuitreiking was 
bij Café van de Burgt en werd af-
gesloten met een heel gezellige bar-
becue, die werd verzorgd door club-
lid Danny Megens en Dave van de 
Burgt. Dank daarvoor, het was fan-
tastisch. Het Geduld hoopt dat het 
volgend jaar weer net zo gezellig 
wordt en dat ze weer op een mooie 
opkomst, net als dit jaar, mogen re-
kenen. 

Vader en zoon Bosmans pakken titel 

Vlnr: Ronald Mastbroek, Peter Beerens, Teun Bosmans, en Ronald Bosmans

Blinde koppelwedstrijd bij Het Geduld

De winnaars van de koppelwedstrijd, Henk Steegs (l) en Riny van de Elzen (r)

korfbal

Mariahout - Een dubbele ontmoeting 
tussen Dakos en Flamingo’s stond 
zondag 18 oktober op het programma. 
Op sportpark de Heibunders trad zo-
wel Senioren 1, gesponsord door Auto 
Corsten, als Senioren 2, gesponsord 
door Harold Vereijken gereedschappen 
en verhuur, in de laatste wedstrijd voor 
het zaalseizoen aan tegen de korfbal-
sters uit Someren. Helaas wisten geen 
van beide ploegen de winstpunten in 
Mariahout te houden.

Na aanvang van de wedstrijd duurde 
het heel even voordat Flamingo’s 1 liet 
zien dat ze hun kansen wel kunnen af-
werken. Vol zelfvertrouwen lieten de 
Mariahoutse dames daarna zien dat ze 

een antwoord hadden op de tactiek van 
Dakos door mooie diagonale ballen te 
plaatsen en de vrije kansen die ontston-
den raak te schieten. De verdediging 
aan de andere kant maakte echter ver-
keerde keuzes waardoor de scheidrech-
ter de bal een aantal keren op de stip 
legde en Dakos zo in de eerste helft drie 
keer wist te scoren uit een strafworp. 
Met een stand van 7-5 gingen de korf-
balsters de rust in.

Na rust bracht coach Eric van Veghel Vera 
Leenders in het spel voor de geblesseer-
de Martje van de Broek. Flamingo’s wist 
het verschil voor het eerst op 3 doel-
punten te brengen, maar Dakos scoor-
de direct de aansluiter, waardoor ze niet 

verder konden uitlopen. Integendeel, 
Dakos kwam langszij, scoorde vaak uit 
de toegekende vrije worpen, en liep uit 
naar 8-10. De wedstrijd werd letterlijk 
en figuurlijk geploeter, door het zachte 
veld en doordat Flamingo’s gehaaster 
en slordiger ging spelen. Toch wisten 
ze er een aantal afstandsschoten in te 
gooien, de wedstrijd was nog niet ge-
speeld. De beslissingen van de arbiter 
werkte niet bepaald in het voordeel van 
de thuisploeg. Een belangrijke treffer, 
een fraaie doorloopbal van de in het 
veld gebrachte Gaby Habraken, werd 
onterecht afgekeurd. In het andere vak 
wist de verdediging het niet op slot te 
gooien, waardoor Dakos verder kon uit-
lopen naar 12-16. Het laatste doelpunt 
was voor Flamingo’s, maar het verlies 
van 13 tegen 16 geeft niet de boost die 
het vaandelteam zo hard nodig had. Het 
team kan zich nu gaan opmaken voor de 
puntenstrijd in de zaal.  

Flamingo’s 2
Senioren 2 had in het begin van de 
wedstrijd de overhand, maar na 20 mi-
nuten pakte Dakos voor het eerst de 
voorsprong en gaf die niet meer weg. 
Na de ruststand van 2-5 gaf Flamingo’s 
nog wat gas bij en wist de stand terug 
te brengen naar 5-7. Dakos liep daarna 
uit door een aantal schoten van afstand 
en bepaalde de eindstand op 6-10. 
Senioren 2 sluit hiermee de eerste helft 
van de veldcompetitie af met een ge-
deelde tweede plaats op de ranglijst.

Fotograaf: Ine CoolenNeeltje Berkvens, solide Senioren 1 speelster

Flamingo’s 1 verliest van Dakos

Lieshout - In navolging van de indoor-
wedstrijden (18meter 3-pijlen), zijn de 
afgelopen week ook de 25 meter wed-
strijden van start gegaan. 
Ook hier geldt: 7 wedstrijden schieten 
waarvan de zes beste tellen.

De jeugd beet hier het spits af. Zij mo-
gen namelijk in dezelfde week vooraf-
gaand aan de wedstrijden voor de seni-
oren hun wedstrijden schieten.
 Een en ander vond voor hen dinsdag-
avond plaats op de eigen accommoda-
tie. 
De senioren moesten naar Vlierden. Het 
eerste team kwam tot een totaal van 
1128 punten, terwijl het tweede team 

eindigde op 996 punten. Een nieuw pr 
werd geschoten door Arjan v/d Heuvel 
met 231 en Maarten v/d Elzen met 226 
punten.

Persoonlijke uitslagen
Ad Endevoets 236; Arjan v/d Heuvel 
231; Maarten v/d Elzen 226; Rik v/d 
Westerlo 222; Paul v/d Broek 220; 
Willem Bekx 219; Ziggy Daniels 204; 
Dion Thielen 201; Rita Endevoets 187; 
Theo v/d Laar 180; Toos v/d Graef 178; 
Alex v/d Ven 170; Joost Prick 158; Nelly 
v/d Laar 151; Jeffrey v/d Post 141; Jim 
Daniels 129 en Yvonne Robbescheuten 
127.

Start regio- 
wedstrijden voor 
Krijgsman Soranus

handboogschieten

volleybal

Beek en Donk - Na de nederlaag van vori-
ge week was het tijd dat Bedovo Meisjes 
A lieten zien waar het toe in staat is. Rode 
lantaarndrager ODI MA 2 was hiervoor de 
ideale tegenstander. 

Al tijdens het inspelen was te zien dat er 
wel enigszins kwaliteitsverschil was aan 
beide zijden van het veld. Dit bleek ook 
vanaf het eerste punt. Bedovo MA hoef-
de niet veel meer te doen dan te serveren, 
waardoor er veel ruimte was om te experi-
menteren met de opstelling. Dit resulteer-
de uiteindelijke in een overtuigende winst 
met mooie set standen. 

Next/Bedovo Dames 1
Na het misschien wel onnodig verloren 
setje van vorige week waren de dames van 
Next/Bedovo Dames 1 gewaarschuwd. In 
de 1e klasse moet je voortdurend scherp 
blijven om geen puntenverlies te lijden. In 
de eerste set liet Bedovo zien waardoor zij 
eerder als winnaar uit de bus kwamen. Al 
groeiden Polaris Dames 2 in de 2e set in de 
wedstrijd, met een enorm sterke service-
reeks zorgden Maaike Koot voor een klei-
ne inhaalrace en het binnenhalen van de 
set. De laatste 3 sets wisten de dames uit 
Beek en Donk zich helaas niet te herpak-
ken en liet Polaris over zich heenlopen. De 
eerste verloren wedstrijd van Next/Bedovo 
Dames 1 van het seizoen. 

Café Thuis/Bedovo Heren 1
Naar verwachting zou aantredend tegen-
stander Shock ’82 Heren 2 gewaagd zijn 
aan Café Thuis/Bedovo Heren 1. Cafe 
Thuis Bedovo H1 begon voortvarend de 
eerste set en liep al gauw uit maar wist nog 
niet overtuigend door te zetten. Met een 
uiterste krachtinspanning werden tenslot-
te de laatste punten gescoord en werd de 
1e set gewonnen door Cafe Thuis Bedovo 
Heren 1 met 29-27. Hoewel de tweede 
set eenvoudig werd binnen geharkt door 

Thuis/Bedovo Heren 1, werd de derde 
set na een flinke achterstand nipt gewon-
nen. De laatste set werd helaas verloren 
door gebrek aan scherpte aan de kant van 
Bedovo. 

Bedovo Meisjes C
Bedovo MC trad afgelopen zaterdag aan 
tegen Minerva MC3. Minerva MC3 heeft 
al flink wat punten binnen gehaald dit 
seizoen dus het beloofde een lastige wed-
strijd te worden. Vol spanning en enthou-
siasme werd er gestart met de wedstrijd. 
Minerva MC3 bleek elke set wat sterker te 
zijn dan Bedovo MC1 waardoor er helaas 
geen puntje kon worden behaald door de 
meisjes uit Beek en Donk. 

Sportshop Laarbeek/Recreanten Heren 1
De eerste set liet duidelijk het overwicht 
van Sportshop Laarbeek/Recreanten 
Bedovo HR1 over tegenstander POB zien. 
Dreigende aanvallen aan de kant van de 
Beek en Donkse mannen resulteerde in 
een overtuigende winst: 25-9. De twee-
de en derde set bleek het spel van POB 
een herhaling te zijn van de vorige sets en 
deze werden dan ook verdienstelijk door 
Bedovo binnen gehaald. 

Bedovo Recreanten Heren 2
In de wedstrijd van Bedovo Recreanten 
HR2 tegen Kastanjehof was duidelijk te 
merken dat beide teams nog aan elkaar, 
en in het geval van Bedovo ook aan het 
eigen team, moesten wennen. dat beide 
teams nog aan elkaar (en in het geval van 
Bedovo ook aan het eigen team) moesten 
wennen. Dit resulteerde erin dat het spel in 
het 1e gedeelte van de 1e set gelijk opging 
en uiteindelijk het team uit Gemert de set 
wist binnen te halen. Door veel servicedruk 
van Bedovo en goede aanvallen van zowel 
Kevin op buiten en Joost op midden werd 
de tweede en nipt ook de laatste set in het 
voordeel van Bedovo uitgespeeld. 

Beek en Donk - Team Slotje 1 heeft 
afgelopen zondag het kampioenschap 
binnengehaald met de tenniscompeti-
tie in de 2e klasse gemengd. De kam-
pioenen hebben alle wedstrijddagen 
winnend afgesloten en mogen zich 
dus de terechte kampioen noemen. 

Het team heeft maar liefst 24 van de 
30 wedstrijden gewonnen. En van de 
verloren partijen hebben ze er helaas 
3 op moeten geven wegens blessures. 
Al met al een super prestatie waar TV 
‘t Slotje ook heel trots op is!

Mix team Slotje 1 
Kampioen

Vlnr. Roos Kruisbrink, Loes Vermeulen, Myrne van Erp, Gideon van Esch en Bas de Bont

tennis

Heren 1 wint, Dames 1 verliest eerste wedstrijd van het seizoen

Bedovo Meisjes A herpakt zich overtuigend
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Zaterdag 24 oktober 
Herfst Kleurwedstrijd t/m 6 nov.
IJssalon De Verrassing, Beek en Donk

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

IVN nacht van de nacht
19.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

Turn (DJ-contest)
20:30 uur, Zaal de Koekoek, Lieshout

Leon van der Zanden met 
“Supergewoon” (try-out)
20:30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 25 oktober 
IVN wandeling Mosbulten
10.00 uur, Vertrek parkeerplaats 
Mosbulten, aan het Olen in Son

Woensdag 28 oktober 
Lotgenotencontactavond Autisme
19.30 uur, Franciscushof, Lieshout

Donderdag 29 oktober 
Ladiesnight
19.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Liederentafel ‘t Zonnetje,
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Kienen KansPlus
20.00 uur, Zaal De Pelgrim, Mariahout

Vrijdag 30 oktober 
BierPong toernooi
19.30 uur, Cafe Thuis, Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Cafe Zaal de Tapperij,
Beek en Donk

Zaterdag 31 oktober 
SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

BierFest
20.00 uur, Cafe Thuis, Beek en Donk

Zondag 1 november 
Duvelscross
10.00 uur, Duvelsberg aan ‘t Hof, 
Lieshout

Creatiefmarkt De Egel
10.30 uur, Schuurherd, Heuvelplein 32, 
Beek en Donk

Ekkerfestival
13.15 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk


