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Lieshout - Rens Verbakel 
stond afgelopen weekend 
in het middelpunt van 
de belangstelling in zaal 
‘De Koekoek’. Een groep 
Lieshoutenaren, die zich zijn 
lot hadden aangetrokken, 
haalden alles uit de kast 
om Rens een onvergetelijke 
ervaring te gaan bezorgen 
op Curaçao. Daar gaat hij 
zwemmen met dolfijnen voor 
therapie. Het weekend heeft 
zoveel geld opgebracht, dat 
deze droom werkelijkheid kan 
worden.

Rens
Rens is geboren met het 
‘syndroom van Down’. Direct 
na de geboorte kreeg hij een 
zware hersenbloeding, die ervoor 
zorgde dat hij daarnaast ook het 
‘syndroom van West’ ontwikkelde. 
Er kunnen dan langere periodes 
van bewustzijnsverlies voorkomen, 
waarbij een epileptische aanval 
het meest kenmerkende is. Deze 
combinatie van aandoeningen zorgt 
ervoor dat er maar weinig plaatsen 
zijn, waar een aanvullende therapie 
mogelijk is. Op dit moment zijn dat 
Florida in de V.S. en op ons eigen 
eiland Curaçao. Deze laatste plaats 
heeft vanwege de taal de voorkeur 
van de familie Verbakel. Daarbij 
is het een vertrouwelijke plaats, 
omdat Rens hier al ooit eens zo’n 
behandeling heeft gehad.

Stichting GUUS
Stichting GUUS bestaat uit een 
groep mensen, die ervoor zorgt 
dat het geld voor dit dolfijne 
arrangement bijeen wordt 
gebracht. Van de ouders wordt 
verlangd, dat ze het bedrag voor 
de reis en verblijf van de patiënt en 
zichzelf bijeen brengen, maar ook 
een derde van de kosten voor de 
therapie, ruim 5800 euro. Dit is iets 
wat Jolanda, de moeder van Rens, 
aanspreekt. “Het is belangrijk, dat 
meer mensen zich bewust zijn van 
het belang om daadwerkelijk zelf 
in actie te komen. Er is veel geld 

nodig om de therapie te kunnen 
realiseren, maar als je ziet hoe Rens 
erop reageert, is het dat allemaal 
waard.”

Carlos en Karel
Om Rens’ droom te realiseren, 
werd in juni al een succesvol 
benefietdiner bij het Bavaria 
Brouwerij Café gehouden. Het 
idee om nogmaals een bijdrage te 
leveren aan deze stichting kwam 
voort uit een samenwerking 
tussen de buurman van de familie 
Verbakel en Karel Huygens. Nu 
is Karel een bekend figuur in 
Lieshout, maar dat is de buurman 
van familie Verbakel ook: zanger 
Carlos Donkers. Carlos nam de 
telefoon ter hand en regelde in een 
half uur het complete programma 
voor de zondagmiddag. Een groot 
aantal regionale coryfeeën op 
het gebied van het Nederlandse 
lied wilden meteen belangeloos 
meewerken. De zaterdagavond 
werd samengesteld voor de 
jongere garde, waarbij het accent 
lag op dancemuziek. De organisatie 
van WiSH Outdoor zette zich 
hier kosteloos voor in. Daarnaast 
leverde de firma Straatman 
geluidsapparatuur en werden er 
prijzen voor de loterij beschikbaar 
gesteld door de Lieshoutse 
winkeliers.

Geslaagd
De opbrengst van het weekend 

was ongeveer €2100,00. Samen 
met een donatie van Bavaria en 
al de gesponsorde gelden was 
het voldoende voor de stichting 
Guus om zondagavond de 
cheque aan Jolanda Verbakel uit 
te kunnen reiken. Het doel is dus 
ruimschoots bereikt. Het bedrag 
dat overblijft, gaat rechtstreeks 
zonder ‘strijkstokbedrag’ naar de 
Stichting Guus, zodat ook andere 
kinderen kunnen genieten van een 
geweldige ervaring. Een ervaring 
die helaas voor vele kinderen uit de 
doelgroep nog niet in Nederland 
mogelijk is en door geen enkel 
ziekenfonds wordt vergoed.  
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Inwoners 
opgelet!

Komend weekend 
wordt van zaterdag op 
zondag de klok een 
uur teruggezet

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

NATIONAAL 
KAMPEER EN CARAVAN EVENT 
bij van Uden CaravanTechniek 
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NATIONAAL 
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Geweldig muziekspektakel voor mensen met een beperking 

Lieshout in ban van ‘bene� etweekend’ voor Stichting GUUS

Mariahout-  In het Buurthuis van 
Mariahout vond zaterdag een 
geweldig muziekspektakel plaats 
voor mensen met een beperking. 
De organisatie, die dit evenement 
al voor de vijfde keer organiseerde, 
had alle registers opengetrokken 
om er iets speciaals van te maken.

Bezoekers
Vanaf 13.00 uur stromen de 
bezoekers binnen. Ze zijn van 
alle leeftijden en afkomstig uit 
Laarbeek en omringende plaatsen. 
Hun gezichten stralen, want 
het ziet ernaar uit dat het een 
oergezellige middag gaat worden. 
Veel feestgangers laten een 
henneptattoo plaatsen door ‘het 
Theaterke’ uit Helmond. Marco 
uit Nuenen is voor de eerste keer 
hier. “Straks bij het dansen, ga ik 
helemaal uit mijn dak”, zegt hij 
vastbesloten.

Programma
Het programma vermeldt zes 
optredens. Monika Slaets en Tim 
Frenken verzorgen de presentatie. 
Regelmatig komen mensen met 
een beperking rond met lekkere 
en gezonde hapjes, gecoördineerd 
door Snoepwinkeltje Jantje. Als 
burgemeester Hans Ubachs het 
evenement om 14.00 uur officieel 
opent, is het feest al in volle gang.

De Leonardus Drumband
Als eerste treedt De Leonardus 
Drumband op. De groep  trommelt 
er stevig op los. Hun leidster, 
Antonieke, vertelt dat de band twee 
keer per week oefent. “Trommelen 
vereist uiterste concentratie.”, 
legt de leidster uit. Heel mooi is 
de vertolking van het lied ‘Ik sta 
op wacht’ met Dennis en Nancy 

als solisten. De band krijgt een 
donderend applaus.

Carlos Donkers
Een rilling van herkenning gaat 
door de zaal als Carlos Donkers 
aangekondigd wordt. Op zijn 
eigen manier betrekt hij iedereen 
bij zijn optreden. “Kom allemaal 
maar op het podium”, roept hij 
uitnodigend. En dat is aan geen 
dovemansoren gezegd. Zijn liedjes 
worden uitbundig meegezongen, 
op het podium èn in de zaal. 
Het sprankelende optreden van 
Carlos wordt afgesloten met een 
enthousiaste polonaise.

Lifestyle Center Laarbeek
Oorverdovend is de muziek. 
Enthousiast haar aanpak. “Allemaal 
meebewegen, al is het maar met 
de oogleden”, roept Ellen Tappel 
(Lifestyle Center Laarbeek) kwiek 
de zaal in. En ze krijgt het warempel 
klaar! Er wordt meebewogen. En 
hoe!  Borsten schudden en billen 
trillen op de maat van de muziek. 
Ellen sluit af met een polonaise, die 
eindigt… op tafel.

KUUB
De groep KUUB heeft een ijzersterk 
optreden met onder andere liedjes 
als Snertpolonaise, Skottelbraai, 
Jeuk en Zweet. Prachtige liedjes 
met een humoristische ondertoon. 
Makkelijk om te zingen. Het podium 
staat dan ook vol met ‘artiesten’ die 
spontaan de microfoon nemen om 
mee te zingen en mee te bewegen. 
En bij het liedje ‘Jeuk’  melden zich 
meteen vrijwilligers om de leden 
van de band eens lekker over de 
rug te ‘krassen’.

Dè Velt Op
Tot slot de klapper van deze middag: 
Dè Velt Op. Opkomend van achter 
uit de zaal, in prachtige kostuums, 
weet deze amusementsgroep in 
een mum van tijd een carnavaleske 
sfeer op te bouwen. Iedereen zingt 
en host enthousiast mee.

De organisatie van deze middag
Drijvende krachten in de 
voorbereiding zijn Paul de
Hoon en Johan Frenken. Paul 

voor het praktische gedeelte en 
Johan voor het administratieve. 
Zij werden ondersteund door 
zeker 25 enthousiaste vrijwilligers. 
Daarnaast traden alle artiesten 
belangeloos op en hebben veel 
bedrijven zich als sponsor voor het 
evenement hard gemaakt. “We 
kijken zeer tevreden terug op deze 
geslaagde middag voor mensen 
met een beperking”, aldus Johan 
en Paul.

Fotograaf: Martin Prick
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Met de klok mee vanaf linksboven: De 
vader van Rens, twee medewerkers van 
Stichting GUUS, Rens Verbakel en de 
moeder van Rens

Fotograaf: Martin Prick
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De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
De lege plek, het doet zo’n pijn
maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn.

Na een korte periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwachts 
van ons weggenomen onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa  

Sjaak Vorstenbosch

echtgenoot van

* Lieshout, 25 februari 1942                   † Helmond, 20 oktober 2013 

Correspondentieadres: De Malthezer 13, 5735 JH Aarle-Rixtel 
  
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 25 oktober om 13.30 uur 
in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van ons pap in uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 
54 te Beek en Donk, op donderdag 24 oktober van 18.30 tot 19.30 uur.

Liever geen bloemen, in plaats daarvan een donatie ten bate van het 
KWF.  Collectebussen hiervoor staan bij de condoleancetafel.

Alphen aan den Rijn:
 Aarle-Rixtel:

Erik
Nicole en Kees
Stan
Lieke
Amy

Ria Vorstenbosch-van Harsel †

Heden ontvingen wij het droevige bericht dat onze zeer 
gewaardeerde oud-medewerker en collega

Wij wensen Erik, Nicole en familie heel veel sterkte toe.
Aannemersbedrijf P.M. Swaanen B.V. en oud-collega’s

Sjaak Vorstenbosch

Is overleden.

Dat, waardoor alle wezens verschillend zijn, is het 
leven. Dat, waarin ze gelijk zijn, is de dood.

 Yang Chu  

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het dapper gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid 
en liefde is van ons heengegaan ons mam, oma en overgrootmoeder 

Riek Meijers-Verhofstadt
Henrica Helena Maria

echtgenote van
Piet Meijers † 

Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar.

Helmond, 22 oktober 2013 
Correspondentieadres: Baverdestraat 17, 5737 AA  Lieshout 
  
De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 28 oktober om 15.30 uur 
in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

Samenkomst in de ontvangstruimte van het crematorium, waar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren. 

Ons mam is opgebaard bij Mieke en Ad thuis (Broek 21, Mariahout). U 
kunt afscheid van haar nemen op zondag van 15.30 tot 18.00 uur.

Jan en Annie
Thea
Mieke en Ad
Peter en Marjan
Martijn
Henriëtte en William
Kleinkinderen en partners
Achterkleinkinderen

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182
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Voor al uw bomen en struiken
ook beuk en taxushagen

Boomkwekerij Verschuuren
Bakelseweg 11a, Aarle-Rixtel

Mooi… Groen g� on
Iedereen kent het wel, bij een ander is het gras meestal groener. 

Echter met een goed onderhoud van uw gazon kunt u de 

meest groene en mooiste grasmat krijgen. Uw gazon vraagt 

vooral in het najaar een goede onderhoudsbeurt. Het beste 

begint u om nu een laatste bemesting van najaarsmeststof te 

strooien. De laatste keer dat u dit jaar het gazon maait, mag 

dit tot 1.5 centimeter kort gemaaid worden, en meteen daarna 

verticuteren. Nadat u geverticuteerd heeft, moet u voldoende 

kalk en een dun laagje cocopeat voor gazon eroverheen 

strooien. Dit is om mosvorming te voorkomen. Na deze 

handelingen hoeft u geen werkzaamheden aan het gazon te 

doen, tot het gras in het voorjaar weer gaat groeien. Bakelseweg 11a, Aarle-RixtelBakelseweg 11a, Aarle-Rixtel

Donorweek

“Die man met die twee longen”

Beek en Donk – Rustig, zichtbaar 
geëmotioneerd, maar bovenal zeer 
positief vertelt Benny de Louw – “Die 
man met die twee longen” - aan de 
keukentafel zijn verhaal. Het is een 
wonder dat hij dit nog kan doen. Op 
een haar na was hij tien jaar geleden 
komen te overlijden. 

Er is veel gebeurd in het leven van 
‘Familie De Louw’. Het Beek en 
Donkse gezin leefde tot vijftien jaar 
geleden nog een heel ‘gewoon’ 
leven. Tot zoon John ziek werd en 
op 15-jarige leeftijd in 2001 kwam 
te overlijden. Op dat moment voelde 
Benny zich ook al niet zo fit. “Ik 
bleek tijdens het werken slijpolie 
ingeademd te hebben. Dit heeft mijn 
longen aangetast.” Benny’s longen 
gingen zo hard achteruit, dat hij 
binnen een paar jaar nieuwe longen 
nodig had, wilde hij dit overleven. Hij 
was toen slechts 46 jaar oud. 

De dood nabij 
Binnen afzienbare tijd moest er een 
donor komen voor Benny. “Dit 
is lastig, want de longen moeten 
precies passen.” De longen lieten 
lang op zich wachten. “Ik was op een 
gegeven moment helemaal op. De 
dokter zei toen dat de longen binnen 
een maand moesten komen, anders 
was het einde verhaal. Ik kwam op de 
‘hoog urgentie’-lijst te staan.” 

Afscheid nemen
Op het moment dat Benny zich 
nog één week gaf, ging ’s nachts de 
telefoon. Er waren longen! Dit was 
voor hem heel dubbel. “De kans dat je 
deze operatie overleeft, is heel klein. 
Ik moest meteen mijn spullen pakken. 
Longen mogen maar negen uur uit 
een lichaam zijn, anders werken ze 
niet meer. Er was dus haast.” Met 
familie en vrienden werd er afgereisd 
naar het transplantatiecentrum in 
Utrecht. “We hebben daar afscheid 
van elkaar genomen. Ik wist niet 
meer of ik wakker zou worden. Dat 
was enorm heftig.”

Een wonder
De operatie verliep zoals gepland en 
als een man met een klein engeltje 
op zijn schouder werd Benny, na 
een operatie van elf uur, wakker. “Ik 
besefte dat ik er zelf nog was, maar ik 
besefte ook dat iemand het leven had 
gelaten en dat ik nou die longen had. 
Dat was lastig.”

Levensverwachting
Het herstel van Benny ging 
voorspoedig. “Na veertien dagen in 

het ziekenhuis ben ik zelf naar huis 
gereden. Dat mocht natuurlijk niet, 
maar ik deed het gewoon. Mijn zoon 
John heeft mij kracht gegeven. Hij 
leerde mij om positief te kijken naar 
alles. Hij was pas 15 en zei op zijn 
sterfbed tegen mij: ‘Pap, ik heb toch 
vijftien jaar mogen leven. Daar ben ik  
hem nu zo dankbaar voor’. Dat hij zo 
positief kon zijn, dat heeft mij kracht 
gegeven en zo zie ik het leven nu ook 
in.”

‘Nieuwe longen’ hebben een 
levensduur van 5-7 jaar. Inmiddels 
is het tien jaar geleden dat Benny 
hieraan is geopereerd. “Ik merk dat 
de longen ‘op’ beginnen te raken. Ik 
kan geen nieuwe longen hierna meer 
krijgen. Ik weet dus dat het binnen 
nu en een aantal jaren afgelopen is.”

Wereldnieuws 
In plaats van bij de pakken neer te 
zitten, greep Benny de kans om het 
allerbeste van zijn leven te maken. 
Hij stelde een soort van ‘bucketlist’ 
op. Zo liep hij een jaar na de operatie 
de Kennedymars. “Dit is volop in het 
nieuws geweest. Artsen hebben me, 
ondanks dat 

ze supertrots waren, echt voor gek 
verklaard. Ik heb de tocht uitgelopen 
op karakter. Iedereen volgde me en 
moedigde me aan. Iemand riep naar 
me: ‘Is dat nou die man met die twee 
longen’? En zo ben ik mezelf toen 
ook gaan noemen.”

Maar de Kennedymars was niet het 
enige opmerkelijke dat Benny deed. 
“Ik heb goud gewonnen op de 
World Transplant Games in 2005 met 
roeien”, vertelt hij trots. “Ik zag op 
internet een oproep van iemand die 
ook getransplanteerde longen heeft. 
Hij zocht een maatje om mee te roeien 
op deze Olympische Spelen voor 
mensen met een donororgaan. Er was 
alleen één probleem: Ik had nog nooit 
geroeid.” Benny klopte aan bij een 
Eindhovense roeivereniging en deed 
zijn verhaal. “Ze geloofden niet dat 
ik dit binnen een half jaar kon leren, 
maar ze wilden het wel proberen. Ik 
ben vanaf toen vier maanden lang 
elke dag op en neer naar Eindhoven 
geweest om te trainen. Vervolgens 
ben ik met mijn roeipartner naar 
Canada afgereisd en daar hebben 
we wonder boven wonder goud 
behaald.”

De toekomst 
Dat Benny nog leeft, is een wonder. 
Hoewel hij weet dat hij hooguit nog 
maar een paar jaar te leven heeft, 
kijkt hij positief naar de toekomst. “Ik 
heb zoveel geluk gehad. Ik had niet 
durven dromen dat ik er nu nog zou 
zijn. Ik ben zelfs opa geworden en het 
tweede kleinkind komt er ook aan. Ik 
voel me ontzettend rijk hiermee. Ik 
blijf positief denken. Zo doe ik veel 
vrijwilligerswerk om andere mensen 

te kunnen helpen,ik werk nog twee 
halve dagen met veel plezier, maar 
ook heb ik met de kerst een reisje met 
mijn vrouw naar New York gepland. 
Ik haal alles uit het leven wat erin 
zit.”

Het feest dat Benny gepland had 
om zijn tienjarig jubileum te vieren, 
heeft hij uitgesteld, omdat een goede 
vriend van hem is overleden. “Maar 
volgend jaar ga ik dit zeker vieren! 
En dit is allemaal mogelijk geworden 
dankzij een donor. Zonder hem of 
haar was ik er al lang niet meer 
geweest.”

“Ik ben zelfs opa 
geworden!”

 Don’t take your organs to 

heaven, Heaven knows we 

need them here!!

Benny tijdens de World Transplant Games

Wie wordt op 30 oktober gekozen tot                lijsttrekker?   

reageer via www.pnllaarbeek.nl   

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

Lieshoutse vrouwen verrassen DIO Mark
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout - Een twintigtal Lieshoutse vrouwen verrasten woensdagmorgen 
Mark Lommen van DIO Mark. Dit deden zij, omdat Marks drogisterij 
verkozen is tot ‘Beste DIO Drogist van Nederland’. Daarnaast waarderen 
de vrouwen de inzet van Mark voor het dorp Lieshout enorm. Mark 
werd letterlijk in de bloemen gezet.

Links Benny de Louw na het 
uitlopen van de Kennedymars
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Zaterdag 26 oktober

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Lena 
Koopmans (verj) en Henk Gilsing, Tonnie 
Merks-Roijackers (mged), Anna de Korte 
(mged), Hanneke Verbakel-van der Linden 
(mged).

18.30 Kerk, Aarle-Rixtel
Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.
Intenties in deze viering voor: Toon Geerts 
(par.),  Martien  Dekkers (par.),
Tot welzijn van de parochie.

Zondag 27 oktober

09.30 Lieshout St. Servatius
30ste zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. de Halmen
Intenties in deze viering voor: Thérèse Maria 
en Jo Rooijmans (fund), Frans Kemps (buurt), 
Jan van Kemenade (mged), Overleden 
familieleden Van Moorsel-Linders, Overleden 
ouders Manders-van Osch, Harrie en 
Hanneke van Berlo-van den Berg Marlies van 
Venrooij-Bevers (mged), Nellie van Uden-
Smeets (mged), Jan Donkers (verjaardag), 
Martinus Bekx (jrgt).

10.00 Kerk, Aarle-Rixtel
30e  Zondag door het jaar.
Eucharistieviering met samenzang.
Intenties in deze viering voor: Toon van Dijk, 
Overleden ouders de Korte – Verhaar
Eduard Bekx (verj.), Harrie en Lies Sloots – 
Migchels (verj.).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering, Gezinsviering 
Intenties in deze viering voor: Jo Habraken-
Bevers, Gerard Smits, Jan en Narda 
Verhoeven-Pepers, Wim Smits Tonny de 
echtgenote en Wilco de kleinzoon, Frans 
Leenders en Martina 
Bouw, Ger Christiaans, Tiny Vermeulen-van 
den Broek.

12.30 Mariakapel, Aarle-Rixtel
Doopviering Bram van Nisselrooij.
   
Maandag 28 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 29 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 30 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

19.00 Mariakapel, Aarle-Rixtel 
Rozenkransgebed.

Donderdag 31 oktober

Geen viering

Vrijdag 1 november Allerheiligen

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering
 

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 26 oktober - 1 november 2013

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

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

Spreekuur Pater Wester:
Mariahout: Iedere woensdag van 09.00 tot 
10.00 uur in de pastorie
Lieshout: Iedere donderdag van 09.00 tot 
10.00 uur in het parochiecentrum

Beek en Donk - Zaterdag 2 november 
2013 wordt van 18.30 tot 20.30 uur in 
het Parkpaviljoen in de Muziektuin een 
herinneringsviering voor Allerzielen 
gehouden. 

In deze tijd van het jaar worden 
van oudsher dierbare overledenen 
op bijzondere manieren herdacht 
(Allerzielen). Aangezien het niet 
meer vanzelfsprekend is dat we onze 
overledenen begraven, hebben we ook 
niet meer vanzelfsprekend een plek om 
ze te herdenken.

Uitvaartverzorgster Franca van de 
Kerkhof organiseerde vorig jaar voor 
het eerst ook in Beek en Donk een 
herinneringsviering. Daarvoor werd 
gekozen voor een centrale plek binnen 
Laarbeek waarbij iedereen welkom was. 

In een warme en intieme sfeer werd toen 
stilgestaan bij het verlies van dierbaren. 
Herinneren en elkaar ontmoeten kan 
kracht en troost geven. Het maakt je 
ervan bewust dat je niet alleen bent in je 

verdriet en dat het fijn is om er samen bij 
stil te kunnen staan. En of je verdriet nu 
‘vers’ is of al wat ouder dat maakt geen 
verschil. Ieder verdriet mag de aandacht 
krijgen die het verdient. Iedereen is 
welkom. 

Misschien wil je een bijdrage leveren 
aan deze avond in de vorm van een 
verhaal, muziek of iets anders, dan ben 
je daartoe van harte uitgenodigd. Neem 
dan even contact op via info@coda-
uitvaarten.nl of op telefoonnummer 
0499-422134. 

Vanaf 18.30 uur ben je welkom. Er 
wordt begonnen met het aansteken 
van kaarsjes voor de overledenen en om 
19.00 uur start het officiële gedeelte. 
De hele avond wordt muzikaal begeleid 
door Jan Vlemmings en Kristel Seijkens.
Na afloop is er gelegenheid om wat te 
drinken, te praten en naar muziek te 
luisteren. 

LICHT OP HER-INNEREN is een 
initiatief van Franca van de Kerkhof 
(CODA uitvaarten), Virginia Mouw 
(uitvaartbegeleidster) en Ellen van de 
Kamp (ritueelbegeleidster). 

Vlnr. Ellen van de Kamp, Franca van de Kerkhof en Virginia Mouw

Binderin in het Kouwenbergs kerkje
Aarle-Rixtel - Zondagmiddag 27 
oktober is er in het Kouwenbergs 
kerkje in Aarle-Rixtel een optreden 
van de Volksmuziekgroep Binderin.

Binderin, dat klinkt bekend. Dat 
kan ook niet anders. Niet alleen 
in de naam ligt de oorsprong van 
deze club verankerd, ook na zoveel 
jaren behoeft de praktijk van hun 
muziekmakerij geen aanpassing aan 
andere tijden. Wat goed is, komt 
niet alleen snel, maar blijft ook. 
Noem het volks, wereldmuziek, 
folk, country of oldschool: Binderin 
is nog steeds fijn vrijblijvend bezig 
eigenwijs invulling te geven aan 
een bezigheid die alles en iedereen 
verbindt. Met muziek wordt en 
gaat alles beter. Binderin maakt 

mooie eigen liederen en brengt 
klassiekers in een eigen jasje met 
een akoestische begeleiding en 
fraaie meerstemmige samenzang.

Het wordt een bijzonder concert, 
zowel vocaal als instrumentaal. 
Het concert start om 14.30 uur. De 
entree bedraagt €3,00. 

Gezinsviering in de Michaëlkerk

Peuter- en kleuterviering ‘Allerheiligen’

Beek en Donk - De eerste 
gezinsviering vindt op zondag 27 
oktober plaats om 11.00 uur in de 
Michaëlkerk in Beek en Donk.

U bent van harte welkom. De 
eucharistieviering is voor alle dorpen 
samen. De eucharistieviering 
staat in het teken van het 

scheppingsverhaal en sluit aan 
bij de communievoorbereiding. 
Als uw kind een diertje mee 
naar huis heeft genomen na de 
communievoorbereidingsavond, 
dan mag hij/zij deze voor aanvang 
van de eucharistieviering naar voren 
komen brengen. De diertjes worden 
allen op een groot bord gehangen.

Mariahout - Een parochiële 
jeugdgroep uit Maartensdijk had 
op 19 oktober een sfeervolle viering 
in de Lourdesgrot Mariahout. Ieder 
jaar organiseert die parochie een 
jeugdkamp. Dit jaar logeerde zij op 
een kampeerboerderij in Mariahout. 

Het thema van hun weekend was 
‘Pelgrimage’. De leeftijd van de 
kinderen varieerde van 8 tot 17 jaar. 
Om naar de viering in de grot te 
komen, liepen de kinderen vanaf 
de kampeerboerderij, door de 

Mariahoutse bossen naar de grot. 
Door de invallende duisternis was 
deze ‘pelgrimstocht’ voor de kinderen 
extra spannend. De eucharistieviering 
werd voorgegaan door pastor Gerard 
de Wit (84 jr) en de pastoor van 
het parochieverband Ton Huitink. 
Muzikaal werd de viering verzorgd 
door hun jeugdkoortje onder 
begeleiding van een eigen organist. 
De goed voorbereide en verzorgde 
viering was heel sfeervol en maakte 
veel indruk op alle aanwezigen. 

Aarle-Rixtel - Op zondag 3 november 
vindt in de kerk in Aarle-Rixtel een 
peuter- en kleuterviering plaats voor 
‘Allerheiligen. In de viering wordt 
verteld uit het boek ‘Derk Das blijft 
altijd bij ons’, van Susan Varley. 

De oude Derk Das gaat dood. 
Natuurlijk zijn de beste vriendjes 
van Derk heel verdrietig. Maar dan 
gaan ze bij elkaar zitten en halen hun 

mooiste herinneringen op. Ieder dier 
heeft wel iets van Derk geleerd. Wat 
zijn ze blij dat hij hun vriendje was. 
Kom jij ook samen met papa en 
mama, opa of oma? Je broertjes en 
zusjes zijn natuurlijk ook welkom, 
klein en groot.

De viering duurt van 09.00 tot 09.30 
uur. Aansluitend is er koffie, thee en 
ranja. 

Jeugdige bezoekers in de Lourdesgrot

Licht op her-inneren

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

in- & verkoop - camper onderhoud
betaalbaar onderhoud alle merken

auto 
onderdelen
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Meld U snel aan!

Al een groot aantal mensen ging u voor.
Mede dankzij uw deelname aan de vriendenclub 

kan Radio Kontakt u het dagelijkse actuele 
nieuws blijven brengen.

 
Voor slechts €  7,50 bent u al lid.

Word donateur van de Radio Kontakt vriendenclub.

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 6,95
doos 30 stuks

Worstenbroodjes

€ 0,79
per stuk

Hollandse 
bloemkool De lekkerste malse 

spareribs

GRATIS

100 gram 
leverkaas

bĳ aankoop van 
150 gram Brabantse braadham

€ 4,95
zoet of pittig 500 gram

Vers uit onze grill

€ 0,79
per stuk

Hollandse 
bloemkool De lekkerste malse 

500 gram

150 gram Brabantse braadham

Vers uit onze grillVers uit onze grill

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Peultjes     200 gram 1.99
Hand -Pers Sinaasappels 
        2 kilo   1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Broccoli    500 gram 0.69
Nieuwe Oogst
Mandarijnen   per kilo  1.79

Gesneden Snijbonen

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Chiquita bananen

per kilo 1.25

Geldig van 
21 t/m 26 Oktober

Hartige kraker

Gildekorn

Een verrassend lekkere snack! 

Bladerdeeg met heerlijk kruidige 

gehaktballetjes met ui en kaas! 

Boordevol vezels met een nootach-

tige smaak. Verrassend licht en fijn 

van structuur.

Van    e 2,96
Voor

22222237
e 2,96 2,96

3737

Verwennen 

& Genieten! 3+13+1
gratis

Nieuwe categorie!

‘Sponsorvragen’ 

Van Schijndel 
Anteak

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

Sportief de natuur in, op de trimbaan in Mariahout
Mariahout - Zelfs nu in de herfst 
is er een goede reden om ‘van 
die bank’ af te komen, namelijk 
de trimbaan in de prachtige 
Mariahoutse bossen. Niet alleen 
geschikt om je sportief helemaal 
uit te leven, maar ook voor een 
rustig wandelingetje. Of je nu 
jong of oud bent of een beperking 
hebt, de trimbaan is voor iedereen.

Een heel karwei
In 2010 won het gezondheidsteam 
van Mariahout de Gezondheidsrace 
in de gemeente Laarbeek. Met de 
geldprijs die gewonnen is, werd 
besloten iets waardevols tot stand 
te brengen voor Mariahout, en 
de hele Laarbeekse gemeenschap. 
Omdat de trimbaan bij de 
Hazenputten verpauperd was, 
ontstond het idee om dichter bij 
huis een trimbaan te maken in de 
bossen. Intensieve samenwerking 
met de gemeente en een groep 
enthousiaste vrijwilligers volgde. 

Kartrekker van de werkgroep Ton 
Leenders: “Met een groep van 6 à 
7 mensen hebben we alles gedaan. 
Het was een heel karwei. Er werd 
geharkt en geschoffeld. Met een 
loader legden we het pad om de 
baan heen aan. Daarnaast moest 
er voor de sponsoring gezorgd 
worden. We zijn er dik een jaar mee 
bezig geweest.” Nog steeds vraagt 
het onderhoud de nodige tijd en 
aandacht. “Helaas wordt er nogal 
eens wat kapot gemaakt”, vertelt 
Ton. Hij vervolgt: “Meerdere keren 
per week lopen mensen van de 
werkgroep een rondje over de 
trimbaan om alles te inspecteren 
en zo nodig het een en ander te 
repareren.”

De trimbaan
Bij de start van de baan staat een 
groot bord met daarop het totale 

parcours met looproutes. Ook staat 
er hoe de trimbaan gebruikt moet 
worden. De baan is uitgerust met 
een 8-tal gepoedercoate spelen en 
4 spelen van hout,  die zich naast 
het loopparcours bevinden. Bij 
elk toestel zijn borden geplaatst 
met uitleg. Er zijn drie looproutes 
over de prachtige bospaden: 
Een rode van 1 kilometer, een 
groene  van 2,4 kilometer en 
een blauwe van 3,4 kilometer. 
De routes zijn door middel van 
duidelijke bewegwijzering goed 
te volgen. Langs de paden 
staan verschillende eenvoudige 
houten bankjes. Er is een Sociale 
Ontmoetingsplek gerealiseerd 
met een Beweegactiviteitencenter 
waar senioren en mensen met 
een beperking oefeningen kunnen 
doen. Bij de zithoek staat een 
bord waarop tips staan om zo fit 
mogelijk te blijven.

Ook aan kinderen is gedacht. Er 
staan leuke speeltoestellen met 
een kabelbaan als ‘eyecatcher’. 

De glijbaan werd door Ton zelf 
geschonken, omdat zijn eigen 
kinderen er niet meer mee speelden. 
In de toekomst zijn er plannen om 
een stormbaan te maken. 

Veel gebruikt
Dat de trimbaan veel gebruikt 
wordt, is duidelijk. “Er komen 
hier regelmatig verschillende 
groepen mensen trimmen. Ook 
de Runnersclub en de voetbal- en 
korfbalclub zijn hier wel eens te 
vinden. Ook horen we steeds vaker 
dat  mensen buiten Laarbeek hier 
naartoe komen. Daarnaast zijn er 
regelmatig opa’s en oma’s met hun 
kleinkinderen te vinden. En zelfs 
voor een kinderfeestje kun je hier 
terecht”, vertelt Ton.

Kennismakingsdag 
Op 27 oktober is iedereen welkom 
van 10.00 tot 11.00 uur op de 
introductiedag van de trimbaan. 
Trainers van Lifestyle Centre 
Laarbeek geven dan uitleg over de 
toestellen.  
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M F G K J I R N E T S O O B C W S
A F G H A N I S T A N J R Q D H A
N W M X H G N R B I U K T C T S O
D B A T O R S X D N A L S U R E E
P O L E N S I J B G E Z V X H L P
A J G H D B C L G V W O L I R A K
M F A F U N J I G E C R R H L W X
E J Q M R S V O D A F P D E K X V
R S U F A O S E N O R N U I M C C
F A F D S I N S A C A Z V M C A O
I M T N J U C K L L E I U U R V K
N O M A B V J A R N B T C K M O S
L M P L Q J N E E Q L A G E N E S
A S N E K I D V S G I G K H M T Q
N E E G S E I K T V A S F G M M L
D R W N N O G Q I J N M D X K E F
R J U E N O O L W V U A B F J X E
N P O Q A L O A Z N H H W I E I U
G C T R D B O Q R E D S K F A C A
B S I S I N V H B J N R D I A O D
S S L I C A O I U R U G U A Y N T
J O H A M H H X A T S U R P Y C O

AFGHANISTAN ZWITSERLAND OOSTENRIJK
NEDERLAND VENEZUELA ENGELAND
HONDURAS KAMEROEN LITOUWEN
BOLIVIA FINLAND JAMAICA
RUSLAND SENEGAL TURKIJE
URUGUAY CYPRUS GAMBIA
MEXICO ZWEDEN POLEN
QATAR WALES IRAK

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Chris de Hoog
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Tiny Corsten
2. Suzanne van de 
    Vossenberg-van Melis
3. Anny van Lierop

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Tiny Corsten
2. Suzanne van de 
    Vossenberg-van Melis
3. Anny van Lierop

Easy

5 3 2 4

8 2 3 9 1

1 7 5 6

1 7 3 8

7 2 4

2 8 5 6

9 7 8 5

8 6 9 1 4

4 3 2 8

Puzzle #200210

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept:

Schil de aardappels en kook ze gaar in gezouten water. Laat de 
zuurkool uitlekken. Bak in een andere pan de spekjes krokant. Snipper 
de ui en knoflook en fruit deze aan bij de spekjes. Schil de appel en 
snijd in kleine blokjes. Voeg nu de zuurkool, kerriepoeder en de appels 
toe aan het mengsel. Laat het op een zacht vuurtje met de deksel op 
de pan 15 min stoven zodat alles gaar wordt. Giet de aardappelen af 
en stamp deze fijn in de pan met de melk en roomkaas. Breng de puree 
op smaak met peper en zout en voeg het zuurkoolmengsel toe. Roer 
alles goed door elkaar en breng nogmaals goed op smaak.

1 kg aardappelen
1 dl melk
150 gr spekblokjes
1 ui
1 teen knoflook

1 grote appel
400 gr zuurkool
75 gr roomkaas
2 el kerriepoeder

Recept van de week

Heerlijke zuurkoolstamppot met roomkaas en kerrie (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

AFGHANISTAN

BOLIVIA

CYPRUS

ENGELAND

FINLAND

GAMBIA

HONDURAS

IRAK

JAMAICA

KAMEROEN

LITOUWEN

MEXICO

NEDERLAND

OOSTENRIJK

POLEN

QATAR

RUSLAND

SENEGAL

TURKIJE

URUGUAY

VENEZUELA

WALES

ZWEDEN

ZWITSERLAND

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Biologisch: heel logisch!

Biologisch eten is in trek! En dat is logisch. Tijdens de teelt van deze 
producten worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daardoor 
bevatten bioproducten nog meer voedingsstoffen dan de reguliere 
producten. Ook wordt het gebruik van toevoegingen tot een minimum 
beperkt en worden er natuurlijke e-nummers gebruikt. Bijvoorbeeld 
E 100; dient als gele kleurstof maar wordt uit geelwortel gehaald! 
Puur natuur dus. Bij ‘t Verswarenhuys hebben wij tal van biologische 
producten, bijvoorbeeld ons rundvlees van het Brandrode rund, 
afkomstig uit Liempde. Verder tal van lekkere sappen, broodbeleg, 
pasta’s, groenteconserven... Kom eens kijken 
en neem gelijk een zakje ongebakken, rauwe 
noten mee! Ook puur natuur.



Donderdag 24 oktober 2013 7
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Gespecialiseerd in snoeien en rooien van 

bomen doormiddel van klimtechnieken.

Tevens het adres voor advies in 

boomverzorging en bosbeheer.

Ruud Sterken        Gemertseweg 24, Beek en Donk        0651034990

M’n Rug!
als tuinaanleg  en onderhoud niet uw sterkste kant is... 
haal dan Tuincentrum D`n Heikant erbij. Voor aanleg en 
onderhoud van uw hele tuin. En voor een beter groenmilieu. Aan de prijs zult u zich ook niet vertillen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte

Tip van de tuinman
voor een diepgroen, winterhard gazon
strooi dan nu 
DCM Organische Gazonmeststof voor het Najaar
10 kg voor € 21.95

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel l Tel: 0492 - 383167 l www.tuincentrumdenheikant.nl

boomverzorging en bosbeheer.boomverzorging en bosbeheer.boomverzorging en bosbeheer.boomverzorging en bosbeheer.boomverzorging en bosbeheer.boomverzorging en bosbeheer.

Ruud Sterken        Gemertseweg 24, Beek en Donk        0651034990
Ruud Sterken        Gemertseweg 24, Beek en Donk        0651034990
Ruud Sterken        Gemertseweg 24, Beek en Donk        0651034990

Recensie

Volle zaal voor Wim Daniëls en 
Yvonne Gijsbers in Buurthuis Mariahout
Het bleek een goede keuze van 
‘Ons Tejater’ om ‘AR-Theater’ 
naar Mariahout te halen. De zaal 
zat vol op zaterdag 19 oktober 
jl. voor de voorstelling ‘Slowen 
en Schuren’ van Yvonne Gijsbers 
en Wim Daniëls. Het was niet de 
eerste keer dat Wim en Yvonne in 
Mariahout op de planken stonden 
en blijkbaar had Mariahout en 
omgeving een goede herinnering 
over gehouden aan de voorstelling 
‘Een ons komma’s’. 

Ze werden niet teleurgesteld. 
Voor de dialectliefhebbers was 
het smullen. Voor deze artiesten 
uit Aarle-Rixtel was het bijna een 
thuiswedstrijd. Humor voerde de 
boventoon in de korte sketches. 
Af en toe pikant maar dat kon 
Mariahout wel hebben. Met de 
vaart van een hogesnelheidstrein 
vlogen de woordspelingen over het 
podium. We weten nu precies waar 
de klemtoon moet liggen en wat er 

eerst genoemd wordt en waarom: 
waarden en normen, Sint en Piet 
en Wipneus en Pim. 

Schijnbaar achteloos, met een 
breiwerk, de krant of een I-pad 
in de hand, werden de teksten 
gebracht. Alsof het net bedacht 
was. Gewone dagelijkse dingen, 
die we allemaal herkennen. Soms 
speelden ze man en vrouw en 
dan weer buurman en buurvrouw. 
De gesprekjes verveelden nooit 
en toen ons hoofd even begon te 
tollen van zoveel woorden, was het 
pauze. 

Er was een onzinverhaal over drie 
pelikanen en een uitgebreide uitleg 
over associëren. Je moet er maar 
opkomen. En dan het gesprek met 
de buurman over de Smartphone 1 
t/m 5, Rambo 1, 2 en 3, 50 tinten 
grijs en alle vervolgdelen, Harry 
Potter ook zoiets. Ja, je begint 
ergens aan en voor je het weet zit je 

inderdaad aan al die vervolgdelen 
vast. Niet meer aan beginnen dus. 

Even dacht ik dat ik Zwarte Piet in 
het wit over het podium zag lopen, 
maar nee, het was gewoon Wim 
met ‘unne kwak erpel’ in een zak. 
Een heel verhaal over ons mooie 
Brabantse woord ‘kwak’. Ook 
daar werd het even pikant met de 
woordspelingen op kwak. 

De show eindigde met nostalgische 
jeugdherinneringen. Wie zwijmelde 
er niet weg op ‘Du’ van Peter 
Maffay. Over wat er gebeurde 
tijdens zo’n zwijmeldans. Ja, toen 
kwam de titel van het programma 
voor de dag: ‘Slowen en schuren’. 
En ze eindigden met een dansje. 
Net als toen. Hoe rijk is ons dialect 
en wat is het behelpen met gewoon 
Nederlands. Ik heb ervan genoten.

Nelly de Groot-Cooijmans   

Tot uw Dienst stelt verpleegkundigen voor
Laarbeek - Thuis verzorgd en 
verpleegd worden, wordt door 
de overheid gestimuleerd en 
sluit aan op de wensen  van de 
patiënt en familie. Hiervoor is 
deskundige ondersteuning nodig. 
Tot uw Dienst heeft 4 nieuwe 
verpleegkundigen beschikbaar die 
u kunnen bijstaan als u intensieve 
zorg nodig heeft en thuis afscheid 
wilt nemen.
 
Meike van de Elsen, Femke van 
den Eijnde,  Jacqueline Remer en 
Adrienne van Eijndhoven zijn heel 
gemotiveerd om dichtbij de zorg te 
geven op een manier  zoals u dat 
wilt. Meike: “In het ziekenhuis is er 
weinig tijd voor de mensen, maar 
thuis kan dit wel.” Femke vult aan: 
“Thuiszorg geeft mij weer energie. 
Ik doe het heel graag.”

De verpleegkundigen hebben 
gemiddeld 25 jaar ervaring en 
een grote deskundigheid. Ze 
zijn nog gedeeltelijk werkzaam 
in het ziekenhuis en daardoor 
altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Gewoon zorgen 
zoals u dat wilt, met betrokkenheid 
en flexibiliteit, dat is wat ze u 
graag aanbieden. Met vaste 
gezichten, vaste tijden. Ze volgen 
uw dagritme. Alles is mogelijk; 
huishoudelijke zorg, verzorging/
verpleging, begeleiding door 
hetzelfde  team. U en uw familie 
maken zelf de afspraken over hun 
inzet.

In een laatste levensfase is de 
tijd die nog thuis doorgebracht 
kan worden heel waardevol. 

Nog even genieten van de 
vertrouwde omgeving met familie 
en buurtgenoten wordt meer dan 
ooit belangrijk. Via Tot uw Dienst 
zijn de mogelijkheden er om dit 
deskundig en verantwoord te 
regelen. Als het nodig is komt de 
verpleegkundige ook bij u slapen. 
Jacqueline: “We komen altijd eerst 
kennismaken en u bepaald of u 
de zorg van ons wilt hebben.” 
Adrienne vult aan: “Ik sta voor 

deskundige zorg en begeleiding, 
betrokken en op een manier die bij 
u past.”

Laat u informeren naar alle 
mogelijkheden door de 
wijkverpleegkundige Monique 
Hubrechsen. Zij komt vrijblijvend 
op huisbezoek. 
Tel: 06-30640121 op werkdagen 
van 10.00 – 11.30 uur. E-mail: 
info@cooperatietotuwdienst.nl

als tuinaanlegals tuinaanleg
haal dan Tuincentrum D`n Heikant erbij. Voor aanleg en haal dan Tuincentrum D`n Heikant erbij. Voor aanleg en 
onderhoud van uw hele tuin. En voor een beter groenmilieu. onderhoud van uw hele tuin. En voor een beter groenmilieu. Aan de prijs zult u zich ook niet vertillen.Aan de prijs zult u zich ook niet vertillen.
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Vind ik niet leuk
Afgelopen week begon ik zoetjes aan 
meer en meer last van mijn duimen te 
krijgen. ‘Like’ ik te veel? Nee, dat kan 
het niet wezen. Hou ik mijn vriendin 
iets te veel onder de duim? Nee! Wat 
denk je zelf? Natuurlijk heb ik geen 
vriendin! Nee, mijn probleem zat in 
een andere sociale hoek. In het gebruik 
van mijn mobiele vérspreker annex 
tweede leven: ‘Ge wit wal, minnen 
aifoon’. Dat ding dat meer aandacht 
krijgt dan die gehele Russische kwestie 
en zwartepietentrammelant bij elkaar 
opgeteld. Vroeger leden mensen aan 
spit. Vandaag de dag is dat ingeruild 
voor een Whatsapp-duim of een 
Facebook-arm. Vroeger, toen je op 
een sms’je nog kon reageren wanneer 
je zin had. Nu krijg je wanneer je 
tien minuten later reageert drie 
dreigtelefoontjes op je nek. Die mooie 
tijd, waarin je als brave puber op je 
stapavond om tien uur in je bedstee 

moest liggen. Rond diezelfde tijd 
openen anno 2013 de deuren van de 
zogenaamde zuipketen pas. Om diep 
in de nacht vervolgens huiswaarts 
te keren. En het complete ritme en 
enig structuur dat een persoon op die 
leeftijd kan hebben voor enkele dagen 
op z’n kop te gooien. Als je deze 
evolutie- en revolutievoorbeelden 
zo even onder elkaar zet, kan ik toch 
wel concluderen dat we er heden 
ten dage niet bepaald op vooruit zijn 
gegaan. Een x-aantal jaren terug ging 
je naar een bruin café om elkaar met 
schunnige opmerkingen te bekogelen. 
Nu vinden we het belangrijker om juist 
met iedereen behalve je kroeggenoten 
te converseren. Tradities lijken 
te vergaan. Verslavingen lijken 
te ontstaan. Blijkbaar met twee 
overbelaste duimen ten gevolg. 
Waarvoor dank Steve Jobs. Twee 
dikke vingers zijn voor jou…

Joey van der Leemputten

Jelle de Jongh: 
Meten is weten!

“Met het platform TipMooiLaarbeek.
nl hebben Laarbekenaren de unieke 
kans om direct hun stem te laten 
gelden. Uw mening komt samen met 
die van anderen terecht bij de mensen 
die er iets mee kunnen. Op basis van 
uw mening kunnen plannen worden 
bijgesteld, evenementen worden 
georganiseerd en nieuwe initiatieven 
worden ontplooid. Met uw mening 
wordt de beweging gevoed die ons 
allemaal helpt om vooruit te komen. 
Iets wat in mijn ogen essentieel is en 

wat nu binnen uw eigen handbereik 
ligt! Wacht dus geen seconde en 
geef u op om maandelijks een korte 
vragenlijst in te vullen.”

 

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

T: 06 46 59 85 95

E: info@kookcentrumbrabant.nl   

I:  www.kookcentrumbrabant.nl

Kookworkshop
voor 2 personen
KookworkshopKookworkshop

Meld je nu aan
en maak kans op een

wat nu binnen uw eigen handbereik 

Ambassadeur

Prijswinnaars!

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Kof etafels
Personeelsfeesten -  Jubilea - Evenementen

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

Originele

pannenkoeken!

n

Zonnig terras,prachtig uitzicht!

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50 Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

Cadeaubon 
t.w.v. €25,-

Koppelstraat 35, 
5741 GA, Beek en Donk

T 0492 - 46 11 81
www.pannenkoekenhuispluk.nl

Paul Sprengers
wint een waardebon van Yours 
Fashion t.w.v. €25,00! 

Brigitte Jacobs
is de winnares van een schoon-
heidsbehandeling van Jansen 
Kappers t.w.v. €60,00! 

Cindy van Gorp
is de winnares van een kook-
workshop voor 2 personen t.w.v. 
€100,00 bij Kookcentrum Brabant! 

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

Wie zich inschrijft op www.TipMooiLaarbeek.nl maakt kans op mooie prijzen!

Prijzen week 43

 info@kookcentrumbrabant.nl    info@kookcentrumbrabant.nl   

  www.kookcentrumbrabant.nl  www.kookcentrumbrabant.nl  www.kookcentrumbrabant.nl  www.kookcentrumbrabant.nl  www.kookcentrumbrabant.nl  www.kookcentrumbrabant.nl

Beek en Donk 
Sint - Michielsgestel

Oplaadbare 
combimachine 

inclusief 
slijpset 

t.w.v. € 129,-

Beekerheide 15a,  Beek en Donk  
0492-462178

Vlnr. Meike van de Elsen, Jacqueline Remer, 
Femke van den Eijnde en Adrienne van Eijndhoven
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Beek en Donk – De laatste jaren 
probeert de organisatie van de 
Ganzendonckse Sauwelavond (15 
februari) niet alleen het allerbeste 
in huis te halen, maar ook te 
verrassen. Ook dit jaar lijkt dat 
weer te gaan lukken. 

Van eigen bodem, en bij iedereen 
bekend, is KUUB. Jan Swinkels, 
Maarten van de Weijer, Mark van 
den Enden, Jos Slaats en Wim 
van Hest vormen al sinds 2008 
deze cabaretgroep en waren 
daarvoor al actief tijdens de 
carnavalsconcerten van harmonie 
O&U. Vanaf het begin is de groep 
een succesvolle en graag geziene 
gast op vele grote kletsavonden en 
toernooien.

De tweede amusementsgroep 
zal bij velen minder bekend 
zijn. De komieken Tiny van 
den Eijnden, Wilbert Kivits en 
Joost Manders vormen ‘Stenzel, 
Kivits & Menders’. Deze heren 
schrikken niet terug voor muzikaal 
acrobatische toeren. Ze barsten 

van de absurde ideeën, hebben 
oog voor poëtische humor en zijn 
eenvoudigweg onovertroffen. 
Men ziet dolkomische versies van 
klassieke thema’s zonder ook maar 
een millimeter aan muzikaliteit 
in te boeten. Zeer hoogstaand 
amusement wat niet eerder te zien 
was tijdens de Sauwelavond.

Tijdens de afterparty zullen de 

succesvolle heren van de Foute 
Vinylshow strooien met bekende 
muziek en daarmee zorgen voor 
een gezellige sfeer.

Vanaf 11 november om 11.11 uur 
zullen kaarten te verkrijgen zijn via 
www.teugelders.nl en een klein 
aantal voor de mensen die geen 
internet hebben, bij drogisterij 
Ceelen aan het Heuvelplein.

Lieshout – Jazeker, De Raopers 
gooien alle remmen los op 
prinsengebied. Het kan dan ook 
alle kanten op. Iedere Lieshoutse 
man zou het kunnen worden, als 
je goed naar de hints kijkt. Want 
laten we eerlijk zijn: iedereen is 
wel ergens ‘niet de jongste’ of is op 
een of andere manier  wel ‘landelijk 
bekend’. En ja ‘geen nood teveel’, 
dat is ook een hint die nergens op 
slaat (oeps). 

Maar goed, er zijn dus opties genoeg 
en dat is natuurlijk ook heel mooi, 
want door iedereen weer lekker 
nieuwsgierig te maken, belooft het 
weer een geweldig prinsenbal te 
worden, waar jong en oud natuurlijk 
van harte welkom zijn. Dus zet 16 
november vast in je agenda en kom 
allemaal naar zaal/café de Koekoek 
om te kijken wie de nieuwe prins van 

Raopersgat wordt. Natuurlijk wordt 
er op die avond ook bekendgemaakt 
wie de jeugdige hoogheden van dit 
seizoen gaan worden en ook het 
frisse boerenpaar zal op het podium 
verschijnen. 

Voor de cryptische puzzelaars 
onder ons, de prinselijke hint van 
deze week luid: “Hij houdt van 
recycling.” 

Bijzonder amusement Sauwelavond

Alle remmen gaon los bij de Raopers

CARNAVAL 2014
Het wordt Gans spannend in Ganzegat
Aarle-Rixtel – Met rasse schreden 
nadert de start van het nieuwe 
carnavalsseizoen voor de Stichting 
organisatie carnaval Ganzegat. 
Dit is op zaterdag 2 november. De 
voorbereidingen zijn in volle gang en 
de schouders worden er weer onder 
gezet om carnaval in de nieuwe 
locatie bij de Vrienden tot een succes 
te maken.

Wie wordt de nieuwe prins van 
Ganzegat 2014?
Op 2 november neemt men op het 
bordes van de Couwenbergh afscheid 
van prins Riny den Uurste en prinses 
Jenny. Zij hebben het afgelopen jaar 
op enthousiaste wijze de carnavalskar 
getrokken. I.v.m. de viering van 
Allerzielen zal de onthulling van 
de nieuwe prins een uurtje later 
plaatsvinden. Rond de klok van 20.30 
uur zal men afscheid nemen van prins 
Riny en prinses Jenny, grootvorst 
Celio en de dansmariekes. Na drie 
jaar maken zij plaats voor nieuwe 
club dansmariekes. Om 21.11 uur 
zal de nieuwe prins carnaval van 
Ganzegat bekendgemaakt worden. 
Bij slecht weer vindt deze happening 
plaats in café-zaal de Vrienden.

Eerder gaven we al de volgende hints: 
1. Hij is een echte Aarle-Rixtelnaar, 
2. Hij heeft kinderen, 3. Je ziet hem 
bijna overal, 4. We blijven lachen, 
5. Wat moet dat moet dan maar, 6. 
Hij kan wel fietsen, 7. Mensenmens, 
8. Onderhoudend, 9. Heeft iets met 
water. Volgende week voegt men 
daar hint nummer 10 aan toe.

Om het nog makkelijker te maken 
geeft men ook nog eens elf mogelijke 
kandidaten: 1. Gerrie Hagelaar, 2. 
Marcel Zijp, 3. Karel vd Heijden, 4. 
Ton Schepers, 5. Ruud vd Weijer, 
6. Jan Willem van Dijk, 7. Stephan 
Smits, 8. Maarten Raaijmakers, 9. Ad 
Chatrer, 10. Hein van Brug, 11. Hans 
Beekmans. Wie o wie van deze elf 
kandidaten zal het worden?

Denkt u het te weten? Vul dan snel 
de lijsten voor het prinsraden in bij 
Groente en fruit v/d Heuvel, café van 
Bracht, kantine ASV’33, Grand Café 
Stout, Edelsmid Johan van Bakel, 
Bloom, de Dreef, Tamoil Tankcentre 
en snoepwinkel Jantje.  Er worden 
onder de winnaars 2 x 2 VIP kaarten 
verloot voor de Ganzekwekavonden. 
Deelname aan het prinsraden kost 

slechts €1,00 per keer dat men 
meedoet.

Nieuwe site
De laatste tijd is er hard gewerkt 
aan een nieuwe site van de Stichting 
Organisatie Carnaval Ganzegat. 
Vanaf eind oktober zal deze in de 
lucht zijn. Kijk dus op www.ganzegat.
nl, hier vindt men het laatste nieuws.

Aanwijzingen Prins Luuk XLII 
te eenvoudig?

Spanning stijgt in het Heidurp

Boeren vrijerij in Ganzendonck

Gaon ze kleur 
bekenne in 
Ganzendonck?

Beek en Donk – Na de eerste 
aanwijzing, die moet leiden naar 
Prins Luuk XLII van Ganzendonck, 
lijkt het er bijna op dat de 
aanwijzingen dit jaar te eenvoudig 
zijn geworden. 

‘Sletje staat graag in de spotlight’, 
is namelijk de eerste verwijzing naar 
de nieuwe prins die er vrijgegeven is. 
Natuurlijk weet iedereen dan meteen 
wie er wordt bedoeld. Of toch niet? 
De komende weken worden er 
via www.teugelders.nl regelmatig 
aanwijzingen vrijgegeven, welke ook 
in deze krant worden gepubliceerd.

Voor 99,99 procent van de Beek 
en Donkenaren zal het nog een 
groot vraagteken zijn wie als Prins 

het nieuwe carnavalsseizoen in zal 
gaan. Net als andere jaren wordt 
er wel volop over gediscussieerd. 
Op de website van de Teugelders 
komt weer de bekende Prinsenpoll 
te staan, zodat iedereen kan laten 
zien hoe goed de aanwijzingen zijn 
gelinkt naar een bepaald persoon. 

Overigens is er ondertussen ook een 
tweede aanwijzing vrij gegeven: ‘Hij 
is ook van de groen witte’. Wellicht 
dat het hiermee voor sommigen 
alweer iets eenvoudiger is geworden. 
Via de Teugelders website kun je 
laten weten wie jij denkt dat Prins 
Luuk XLII zal worden. De naam 
die jij in stuurt, zal ook worden 
opgenomen in de Prinsenpoll.

Mariahout - Ook deze week geeft 
de prinsencommissie een hint 
cadeau om de heikneuters op weg 
te helpen naar het zoeken  van 
de nieuwe prins. Verschillende 
namen zijn al genoemd en 
geraden. 

De prinsencommissie zet de 
hints nog even op een rijtje; 1: 
Deze trekker houdt van België en 
Frankrijk, 2: Hij is in het café niet 
begonnen met bier drinken. En de 

nieuwe hint van deze week is: Zijn 
opvolger komt uit de hoge raad.

Denkt u te weten wie het wordt, 
schrijf het op en lever het in bij 
John Brugmans, Tuindersweg 41, 
5738 BK Mariahout. Onder de 
goede inzendingen wordt, op het 
prinsenbal op zaterdag 9 november, 
een levensmiddelenpakket verloot. 
Alvast om te noteren; op zaterdag 
14 december zal de prinsenreceptie 
plaatsvinden in ‘De Pelgrim’.

Beek en Donk – Ergens in een 
donker steegje of op een feestje 
in je vriendenkring zou je ze zo 
maar tegengekomen kunnen zijn. 
Had je in de gaten dat die twee 
leuke, gezellige mensen wel 
eens het Boerenpaar 2014 van 
de Teugelders van Ganzendonck 
zouden kunnen zijn?

De Boerencommissie kan je uit 
de droom helpen en geeft dan 
ook boerlijk glimlachend toe 
dat het hier gaat om het nieuwe 
Boerenpaar. Wel wil men nog even 
geheimhouden wie het nieuwe 
paar vormen. Het pril geluk zelf 
laat weten dat ze er ontzettend 

veel zin in hebben en dat ze 
bijna niet kunnen wachten tot de 
bekendmaking op 23 november. 
Dan kan iedereen zien wat voor 
een prachtig en smoorverliefd stel 
ze zijn.

Ze vertelden er ook nog bij, dat 
wat er ook gebeurt en hoeveel 
bezwaren er ook komen, ze zijn 
vast van plan om te gaan trouwen 
op Carnavalsdinsdag 4 maart 
2014. Houd www.teugelders.
nl en De MooiLaarbeekKrant  de 
komende weken in de gaten 
en misschien kom je erachter 
welke man en vrouw het nieuwe 
boerenpaar vormen.

Aanwijzingen Prins Luuk XLII 
te eenvoudig?

Spanning stijgt in het Heidurp

Gaon ze kleur 
bekenne in 
Ganzendonck?Ganzendonck?

Beek en Donk – Na de eerste 
aanwijzing, die moet leiden naar 
Prins Luuk XLII van Ganzendonck, 
lijkt het er bijna op dat de 
aanwijzingen dit jaar te eenvoudig 
zijn geworden. 

‘Sletje staat graag in de spotlight’, 
is namelijk de eerste verwijzing naar 
de nieuwe prins die er vrijgegeven is. 
Natuurlijk weet iedereen dan meteen 
wie er wordt bedoeld. Of toch niet? 
De komende weken worden er 
via www.teugelders.nl regelmatig 
aanwijzingen vrijgegeven, welke ook 
in deze krant worden gepubliceerd.

Voor 99,99 procent van de Beek 
en Donkenaren zal het nog een 
groot vraagteken zijn wie als Prins 

Mariahout - Ook deze week geeft 
de prinsencommissie een hint 
cadeau om de heikneuters op weg 
te helpen naar het zoeken  van 
de nieuwe prins. Verschillende 
namen zijn al genoemd en 
geraden. 

De prinsencommissie zet de 
hints nog even op een rijtje; 1: 
Deze trekker houdt van België en 
Frankrijk, 2: Hij is in het café niet 
begonnen met bier drinken. En de 

Beek en Donk – Ergens in een 
donker steegje of op een feestje 
in je vriendenkring zou je ze zo 
maar tegengekomen kunnen zijn. 
Had je in de gaten dat die twee 
leuke, gezellige mensen wel 
eens het Boerenpaar 2014 van 
de Teugelders van Ganzendonck 
zouden kunnen zijn?

De Boerencommissie kan je uit 
de droom helpen en geeft dan 
ook boerlijk glimlachend toe 
dat het hier gaat om het nieuwe 
Boerenpaar. Wel wil men nog even 
geheimhouden wie het nieuwe 
paar vormen. Het pril geluk zelf 
laat weten dat ze er ontzettend 

Tip 1: Het gevolg zal groot zijn!

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

Vogelenzang 23, Lieshout
azglasrolluikenzonwering.nl
06 22370807 - 06 57549116

AZ Glas

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

De act ‘Stenzel Kivits en Menders’
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Voor meer aanbiedingen www.powertothepieper.nl 
Like ons op facebook: FransvandenHeuvel
Tot ziens bij van den Heuvel groente & fruit

Opstal 8, Aarle-Rixtel ma t/m vrij 8.30-18.00
0492-780086  zaterdag 8.00-17.00

Win een Chiquita fiets!
Donderdag, 
vrijdag 
en zaterdag:

+ + = €5,00
+ lotnummer voor de Chiquita fiets

Trekking zaterdag 26 oktober.

24, 25 en 26 oktober

Workshops ‘Hoeden maken’ 
bij Jane’s Hats 
Jane’s Hats uit Beek en Donk is 
gespecialiseerd in het maken van 
hoeden. Het bedrijf biedt hiervoor 
workshops aan, waarbij deelnemers 
hun eigen professionele zomer- en 
winterhoed kunnen maken. Ook 
kan er een workshop ‘fascinators’ 
(haaraccessoires) gevolgd worden. 

Assortiment
Sommige gelegenheden vragen om 
een mooie hoed. Wie iets bijzonders 
zoekt, kan bij Jane´s Hats kiezen 
uit exclusieve haaraccessoires en 
hoeden, elk met een eigen stijl, 
materiaalkeuze of kleur. Ook is het 
mogelijk naar voorbeeld een hoed te 
laten maken. 

De dames achter Jane´s Hats, Jeanne 
Janssens en Jeanne van den Elsen, 
volgden beiden een opleiding als 
hoedenmodiste. Ze ontwerpen en 
maken de hoeden volledig met de 
hand, voor onder meer bruiloften en 
uitvaarten, maar ook voor amazones 
en het gilde, net als herenpetten en 
-hoeden.

Workshops
De workshop ‘Hoeden maken’ vindt 
in drie dagdelen plaats. Elke keer 
duurt de cursus ongeveer twee uur. 
Deelname aan deze workshop kost 
€60,00. Dit is exclusief de materialen. 
Tijdens de workshop wordt zowel 
een zomer- als winterhoed gemaakt. 
De workshops vinden plaats vanaf 
januari. Dit kan in overleg zowel 
overdag als ’s avonds. 

‘Fascinators’
Bij Jane’s Hats kan ook een workshop 
‘Fascinator maken’ gevolgd worden. 
‘Fascinators’ zijn haaraccessoires (zie 
foto). Alle informatie hierover vind je 
op de website.

Advertorial

Adres: Kerkstraat 40, Beek en Donk
Tel:      06-20495674

Website: www.hoeden.nu
Open:  op afspraak

Een fascinator

Aarle-Rixtel ziet oranje 
van de pompoenen

Aarle-Rixtel - Grote pompoenen thuis 
in de voor- en achtertuin, of in het 
plantsoentje van opa. In Aarle-Rixtel 
was het de laatste vier maanden een 
gewaarwording. Frans van den Heuvel, 
eigenaar van ‘Van den Heuvel Groente 
en Fruit’, ofwel ‘Power to the Pieper’, 
besloot eind mei een pompoenwedstrijd 
te houden. Waarom? “Gewoon omdat 
het kan”, aldus Frans.

Frans vervolgt: “Je hoort wel vaker 
van pompoenwedstrijden. Het leek me 
een leuk idee om de kinderen hier uit 
te dagen. Wie verslaat boer Frans zijn 
pompoen? We zijn begin juni gestart met 
het weggeven van pompoenplantjes. In 
totaal zijn er 400 uitgedeeld.”

Tijdens de laatste zaterdag van de 
herfstvakantie moesten de pompoenen 
ingeleverd worden bij de winkel van 
Frans. Menig deelnemer had een 
aanhangwagen of een grote kofferbak 
nodig om de oranjekleurige vrucht 
van A naar B te brengen. “Het leefde 
heel erg in het dorp. Ik hoorde allerlei 
verhalen in de winkel. Zo had een konijn 
bijvoorbeeld de pompoen opgegeten en 
was er een voortuin voorzien van een 
heel grote pompoen.”

Maandag 21 oktober vond de 
prijsuitreiking plaats. In totaal werden 
maar liefst 52 pompoenen beoordeeld 
op het gewicht. De eerste drie 
prijswinnaars gingen er vandoor met 

een grote beker. De overige deelnemers 
streken een mooie medaille op.

De 3-jarige winnares, Manouk van 
Zutphen uit Mariahout, won de 
pompoenwedstrijd met een uitzonderlijk 
gewicht van ruim 73 kilo. De oma van 
Manouk vertelt: “Manouk was hier in 
de winkel enkele maanden geleden en 
kreeg een plantje mee.” Volgens oma is 
er niet zo veel aan gedaan, maar daar 
is Manouk het niet helemaal mee eens: 
“Veel water” roept ze.” Ook de winnaar 
van de derde prijs, Imke Tielemans uit 
Gemert, was samen met opa en oma 
bij de winkel. Haar geheim? “Hij lag 
in de volkstuin bij opa en die heeft mij 
geholpen.” 

De prijswinnaars zijn het allemaal met 
elkaar eens: volgend jaar gaan ze weer 
meedoen en worden de pompoenen 
nog groter! Initiatiefnemer Frans ziet ook 
weer een nieuwe uitdaging weggelegd 
voor volgend jaar en verwacht dat nog 
meer kinderen mee zullen doen. Hij wil 
de kinderen nog één tip meegeven: “Op 
een mesthoop groeien de pompoenen 
het hardst!”

Uitslag: 
1. Manouk van Zutphen, Mariahout    
    Gewicht: 73,72 kg
2. Floor en Anne van Brug, Aarle-Rixtel
    Gewicht: 51,42 kg
3. Imke Tielemans, Gemert
    Gewicht: 50,82 kg

Vooraan links winnares Manouk van Zutphen, zittend op haar reuzepompoen

Boekenmarkt op BS De Heindert
Aarle-Rixtel - Als afsluiting van 
de Kinderboekenweek (2 t/m 13 
oktober) werd er op Bassisschool 
de Heindert in Aarle-Rixtel een 
tweedehands boekenmarkt ge-
houden. Met lange tafels vol 
boeken om voor te lezen en zelf te 
lezen, werd de aula druk bezocht. 
Het was een mooie afsluiting van 
een leuke week.

De hele school stond gedurende 
de week in het thema van (voor)
lezen, met overal dozen waar 
de kinderen hun boeken voor de 
boekenmarkt in konden doen. 
Groep 7 en 8 waren de hele 
week de ‘voorlezers’. Elk kind 
uit die klassen had een gezellig 
voorleeshoekje ingericht, door de 
hele school, met dekens, kussens, 
knuffels en zelfs lichtjes en leuke 
zelfgemaakte weggevertjes.
Dagelijks kwamen de kinderen van 
groep 6 een paar kinderen uit de 
lagere klassen ophalen en brachten 
ze naar hun voorleeshoek voor de 
voorleesronde van die dag. Daar 
kregen ze dan een leuk verhaaltje 
van hun oudere schoolgenoten.

Tegen het einde van de week werd 
de verkiezing ‘Voorleeskampioen 
De Heindert’ gehouden. Het 
was een nek-aan-nek race maar 
uiteindelijk werd Sarah Bontjer uit 
groep 7 gekozen. Zij won het boek 
‘Het leven van een loser’ van Jeff 
Kinney.

De volgende dag konden alle 
kinderen ’s avonds komen neuzen 
door alle goede boeken die er te 
koop waren voor weinig geld. 
Vol met inspiratie van een week 
voorlezen, konden ze met handen 
vol boeken de herfstvakantie 
tegemoet.

Laarbeekse Halloweentocht belooft fantastisch 
evenement te worden
Laarbeek - De Laarbeekse 
tienerwerkgroepen Cendra Aarle-
Rixtel, &RG-Teens Lieshout, 
De Boemerang Beek en Donk 
en Yammas Mariahout houden 
aankomende zaterdag gezamenlijk 
een leuke Halloweentocht 
in Lieshout. Het aantal 
inschrijvingen laat beloven dat het 
een fantastisch evenement gaat 
worden. In totaal hebben nu 320 
deelnemers zich ingeschreven, 
verdeeld over de vier dorpen. Dit 
is inclusief begeleiders. 

Met name in de omgeving van 
de Lieshoutse wijken Nieuwenhof 
en Muggenberg zal dit spektakel 
niet ongezien aan de inwoners 

voorbijgaan. Bewoners in de route, 
en eerder genoemde wijken, zijn 
gevraagd hun huizen te versieren. 
Als men een kaars, pompoen 
of iets Halloweenachtigs in de 
tuin heeft geplaatst, kunnen de 
kinderen aanbellen en om een 
snoepje vragen, zoals dit ook in 
Amerika gebeurt.

Deelname aan de Halloweentocht 
is gratis, de inschrijvingen zijn 
gesloten. Voor een versnapering 
en ranja wordt gezorgd. Overige 
consumpties zijn voor eigen 
rekening. De organisatie hoopt 
op goede weersomstandigheden. 
Vooraf en aansluitend aan deze 
tocht zal de Lieshoutse Party Jockey 

Tim (Tim Frenken) voor de nodige 
muziek en entertainment zorgen. 
Hij wordt hierbij ondersteund door 
een detective.

De avond begint voor alle groepen 
om 19.00 uur en duurt tot ca. 23.00 
uur. De tocht is veelzijdig en er zijn 
enge verrassingen in petto, maar 
echt overdreven griezelig wordt 
het niet. Om de tocht extra leuk te 
maken zullen alle deelnemers zich 
als GRIEZEL kleden/schminken. 
Goede wandelschoenen zijn aan te 
bevelen, neem geen zaklamp mee 
of telefoon met ledlicht, deze heb 
je niet nodig! Voor meer informatie 
kijk op www.tienerwerklaarbeek.nl
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Schoonheidssalon Natuurlijk  
“Natuurlijk mooi”

Op 1 februari 2012 opende 
Maartje Roozen haar eigen 
schoonheidssalon in
Beek en Donk. Naast haar 
opleiding schoonheidsverzorging 
en internationale opleiding 
tot visagiste heeft ze zich 
ook gecertificeerd op tal van 
aanverwante gebieden als het 
aanbrengen van gel-nagellak, 
kleur- en stijl advisering en zetten 
van wimper-extensions. U kunt 
bij haar terecht voor een groot en 
divers aanbod aan behandelingen 
op al deze gebieden.

Behandelingen
Of u nu een complete 
gezichtsbehandeling wilt of een 
losse behandeling, zoals het 
epileren en/of verven van de 
wenkbrauwen, het is allemaal 
mogelijk. De prijzen worden bewust 
zo laag mogelijk gehouden om 
laagdrempelig te blijven voor haar 
klanten. Zo heeft u al een complete 
gezichtsbehandeling voor €35,70. 
Gel-nagellak worden vanaf €29,50 
aangebracht.

Producten
Alle lijnen zijn dierproefvrij en 
maken gebruik van natuurlijke 
werkstoffen. Ze zijn geschikt voor 
de meest gevoelige huid. U kunt 

deze producten, die niet in een 
winkel verkrijgbaar zijn, bij haar 
aanschaffen. Ook voor leuke 
en betaalbare cadeautjes zoals 
cadeaubonnen, sieraden, nagellak, 
parfum en make-up bent u bij 
Schoonheidssalon Natuurlijk aan 
het goede adres. 

Informatie
Schoonheidssalon Natuurlijk is van 
maandag tot en met vrijdag geopen 
en u kunt er met PIN betalen. Voor 
meer informatie kunt u kijken op de 
website of bellen met onderstaand 
nummer.  

Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

Advertorial

Thuis in uw regio makelaars

Kromme Steenweg 4, Helmond  -  0492-525552  -  info@helmond.vansantvoort.nl
www.vansantvoort.nl

Op een unieke locatie, met vrij uitzicht aan de voor- en achterzijde, gelegen 
volop ruimte biedende en fraai afgewerkte vrijstaande woonboerderij met 5 
riante slaapkamers, een inpandige garage, een vrijstaand bijgebouw met carport, 
een royale tuin en weiland. 
Het sfeervolle geheel is gesitueerd aan een rustige, doodlopende straat aan de 
rand van Nederwetten en het buitengebied, op ca. 15 minuten van het centrum 
van Eindhoven en op korte afstand van diverse uitvalswegen zoals de snelwegen 
A50, A2 en A58.
Het betreft een zeer comfortabel en uitstekend onderhouden woonboerderij 
met volop ruimte, een privacybiedende tuin en een multifunctioneel bijgebouw.

Nuenen, Kerkhoef 25

vraagprijs € 995.000,-- k.k.

Lezerspodium

Mysterieuze Grenspalen in de bossen 
Reactie op het artikel in De MooiLaarbeekKrant van 10 oktober 

In het artikel in De 
MooiLaarbeekKrant vroeg De 
Heemkunde uit Nuenen of iemand 
meer wist van 3 (grens)palen die 
bij het Kamerven in de bossen 
stonden. Ik zit bij de Heemkunde 
in Lieshout en zoek alles uit over 
de gronden via het Kadaster. Ik 
wist wel dat er palen waren in de 
bossen van Lieshout. Ik probeer 
uit te leggen waar de palen in de 
bossen voor bedoeld waren. Ik 
dacht aan grenspalen van sectie H 
1832 Lieshout.

Vanuit het hof in Lieshout staan de 
palen daar op de grens van sectie H 
en F. Maar voor 1832, daar waren 
de palen niet oud genoeg voor. 
Ik sprak de Mariahoutse heer Jan 
Bijnen en we kregen het over de 
bossen in Lieshout, Jan weet veel 
van de natuur en ik vroeg hem 
waar die palen vandaan konden 
komen. Hij vertelde dat het palen 
van de gemeente Helmond waren 
en in verband stonden met de 
schietbaan daar. Helmond had 
een groot stuk bossen gekocht 
tussen het Hof in Lieshout en het 
Kamerven. Volgens de kadastrale 
leggers kocht de gemeente 
Helmond in 1932 div percelen 
in de bossen van Lieshout. 
Vermoedelijk hebben ze die palen 
geplaatst om aan te geven dat 
dit van de gemeente Helmond 
was, en hebben ze dit gebied 
afgebakend met betonnen palen 
met de G van gemeente en de H 
van Helmond. Dus eigenlijk een 
klein stukje Helmond in Lieshout. 
Stiphout kwam in 1968 ook bij 
Helmond en dat grensde weer 
aan Lieshout. De grond waar de 
schietbaan was, grensde in 1974 
al aan de gemeente Helmond.  
Wat de reden van deze aankoop 
was, is niet duidelijk. Deze palen 
staan nog in de bossen van 
Lieshout. Het zijn er meer dan 3; 
het kunnen er wel 15 zijn. Ik heb 
ze nooit geteld.

Op vrijdag 20 september 1974 
lezen we in de krant dat er 
schietwedstrijden zijn aan de 
Fazantlaan in Lieshout.
Deze worden gehouden door 
de schietvereniging HSV uit 
Helmond. Dus al voor die tijd is 
er een open schietbaan gemaakt. 
Deze baan bracht veel geluid en 
gevaar met zich mee. Daarom 
wilde men een gesloten schietbaan 
(schermenbaan) oprichten, deze 
zou anderhalf miljoen gaan 
kosten. Dit was in de zomer van 
1975. Door de gemeente Lieshout 
was de bouwvergunning al 
afgegeven. Sommige personen in 
de politiek van Lieshout wilde dat 
deze baan er kwam, maar echter 
tegen de Hinderwet vergunning 
werd van diverse kanten protest 
aangetekend. De politiek van 
Helmond, en sommige van 
Lieshout, deden er alles aan om 
het er toch door te krijgen. Hier 
ging men soms wel erg ver in, 
zo werd het contract van een 
bedrijf dat kantoormachines 
en meubelen leverde voor de 
gemeente opgezegd, omdat de 
eigenaar mede een bezwaarschrift 
had ingediend voor de schietbaan. 
Ook werd een ambtenaar van de 

gemeente zijn baan opgezegd, 
omdat hij dingen gevonden had 
die niet klopten. Hij was ook 
Commandant van de brandweer 
in Lieshout, die functie moest hij 
later ook opgeven. 

Vroeger werd er alles aan gedaan 
om hun zin te krijgen. Het ging tot 
in Den Haag en via de rechtbank 
werden uitspraken gedaan over 
de schietbaan. Tot 1979 stond 
de krant wekelijks vol van dit 
gebeuren. De rechter besliste dat 
er geen baan mocht komen. De 
ambtenaar is via de rechtbank 
in zijn gelijk gesteld. In 1977 is 
door de gemeente Helmond een 
vergunning aangevraagd voor het 
bouwen van een schietbaan op 
het industrieterrein in Helmond, 
kosten: 2,5 miljoen. De krant van 
vrijdag 10 februari 1978 meld dat 
de maandag daarop de eerste paal 
wordt geslagen voor de schietbaan 
voor de Helmondse politie.  In mei 
1978 waren de werkzaamheden 
al flink gevorderd, aldus de 
Helmondse krant. 

Namens Heemkunde ’t Hof van 
Liessent
Joop van den Baar

1e Filmmiddag bij ‘De Boemerang’
Beek en Donk - In de herfstvakantie 
heeft Tienerwerk De Boemerang 
voor het eerst een filmmiddag 
georganiseerd. Woensdagmiddag 
19 oktober van 14.00 tot 17.00 uur 
waren er 19 kinderen die Mees Kees 
keken. 

Ze lagen heerlijk relaxed op de banken 
en zitzakken met een zakje popcorn 
te genieten van de film op het grote 
scherm. Het is de bedoeling dat De 
Boemerang dit ook in de kerstvakantie 
weer gaat doen. Kinderen kunnen via 
de website laten weten welke film ze 
dan het liefst willen zien.

De volgende activiteit van de 
Boemerang is een ‘Halloween’ Disco 
op vrijdag 8 november van 19.30-
22.00 uur voor alle kinderen van 
10 t/m 15 jaar uit Beek en Donk. 
Let op! Ingang via de eigen ingang 
van de tienerruimte, dit is achter 
(bij de parkeerplaatsen) van het 
ontmoetingscentrum en de entree is 
€1,00. Aanmelden kan via de website 

www.boemerangbeekendonk.nl. 
Het volledige programma van 
activiteiten van Tienerwerk ‘De 
Boemerang’ voor de rest van het 
jaar staat ook op de website. Op de 

hoogte blijven van alle activiteiten en 
foto’s kan via www.facebook.com/
tienerwerkbeekendonk of volg hen 
op www.twitter.com/De_Boemerang. 

Seniorenvereniging KBO Lieshout naar Volkel
Lieshout - In de aankondiging 
van vorige week is een storende 
fout geslopen. De gratis excursie 
naar vliegbasis Volkel op vrijdag 8 
november is niet ‘s middags maar 
‘s morgens. Om 8.45 uur vertrekt 
men via samenrijden vanaf de 
kiosk op de Heuvel in Lieshout. 
Om 9.30 uur worden de bezoekers 

bij de hoofdpoort verwacht. Een 
bus vervoert de bezoekers over 
het vliegveld. Voor deze excursie 
is een identiteitskaart of paspoort 
verplicht.

Leden kunnen zich aanmelden 
bij De Inloop. De Inloop is iedere 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 

11.30 uur en iedere dinsdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur in het 
Dorpshuis in Lieshout. Hebt 
u interesse in de dynamische 
seniorenvereniging en bent u 
50 jaar of ouder? Loop dan eens 
gezellig binnen bij de Inloop in het 
Dorpshuis in Lieshout.

Wit-Gele kruis Lieshout-Mariahout 
voor uitleen en verkoop
Lieshout/Mariahout - Het Wit-
Gele kruis Lieshout-Mariahout is 
al vele jaren een vertrouwd zorg- 
en adviescentrum, gevestigd in 
Lieshout. Elke werkdag staan 
vrijwilligers klaar als men tijdelijk 
een hulpmiddel nodig heeft of 
vragen heeft rondom zorg. Voor de 
meeste mensen is het inmiddels 
bekend dat ze voor uitleen van 
krukken of een rolstoel bij het 
Wit-Gele kruis terecht kunnen.

Er worden echter ook andere 
middelen uitgeleend die minder 
bekend zijn, zoals bedheffer/
papagaai, scootmobiel, rolstoelfiets 
en speciale zitkussens. Als u zich 
minder voelt met de donkere 
dagen kan u mogelijk geholpen 
zijn met een lichtkuur. Deze 
daylight-power is ook te leen.

Het Wit-Gele kruis heeft ook 

vele artikelen voor de verkoop, 
bijvoorbeeld toiletverhogers, 
wandelstokken, hulpmiddelen 
bij verminderde handfunctie of 
nieuwe doppen voor uw stok.

Nu de winter in aantocht is, kunt u 
ook terecht voor anti-slip voor uw 
schoenen of een ijspin voor onder 
uw stok. Regelmatig wordt het 
assortiment aangevuld. Zoekt men 
iets wat niet beschikbaar is? Dan 
kijken zij of ze het voor u kunnen 
bestellen. Binnenkort verplaatst het 
zorg- en adviescentrum zich naar 
de achterkant van het gebouw. 
Men verwelkomt u dan graag in 
het vernieuwde kantoor. Meer 
informatie: www.wit-gelekruis.
nl. Een bezoek brengen aan het 
Wit-Gele kruis in Lieshout kan op 
werkdagen van 10.00 tot 11.00 
uur in het gezondheidscentrum,  
Grotenhof 44D. Tel: 0499-423169.
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Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

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

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

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

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

Mijn wasmachine was stuk. 
Op dat moment dook ik in een 
plaatselijk trutblaadje en vond een 
woordadvertentie wat neerkwam op: 
Juan die alles fiksen kan. Voor honderd 
euro kon deze witgoedmonteur mijn 
probleem wel oplossen, dus stond 
Juan even later voor mijn poort. Ik 
wees hem mijn zielige wasmachine. 
Terwijl ik een kopje koffie voor hem 
maakte rommelde hij wat in zijn 
gereedschapskist, dribbelde af en toe 
naar zijn werkbusje, dronk uitgebreid 
koffie en liet mij een printplaatje zien 
wat geheel verbrand was. Holy-
Moly ik had wel in de lucht kunnen 
vliegen! Geen nood, Juan had zo´n 
zelfde printplaatje in de auto liggen en 
hervatte zijn werkzaamheden. Uit zijn 
handjeklap concludeerde ik dat het 
klusje geklaard was en als hoogblonde 
boerendochter uit Aarle-Rixtel hoef ik 
voor deze gebarentaal geen perfect 

woordje Spaans te spreken. Ik betaalde 
het afgesproken bedrag en zwaaide 
Juan vriendelijk na. 
Even later wilde ik een wasje draaien 
en vond het verbrandde printplaatje 
op de wasmachine. Vol verbazing liet 
ik het aan mijn man zien die mij met 
gefronste wenkbrauwen aankeek. 
Dit kon NOOIT uit de wasmachine 
komen! Op het printplaatje stond 
Sony vermeld terwijl onze wasmachine 
een Miele was. De wasmachine 
werkte ook niet. Toen ik op onderzoek 
uitging bleek in de wasmachine 
een printplaatje van een oude 
Dakota te zitten. Dat verbrandde 
printplaatje kwam helemaal niet uit 
mijn wasmachine. Om te voorkomen 
dat we werkelijk de lucht in zouden 
vliegen leek het verstandiger om dat 
wasje maar achterwege te laten. Ik 
wenste Juan Hel-en-Verdoemenis toe, 
tot ik op een avond mijn huisvuil wilde 
droppen in de daarvoor bestemde 
groene afvalcontainers. Een man 
was druk doende om te kijken of hij 
nog iets bruikbaars vinden kon en 
dook met een verwilderde blik in een 
container. Ik herkende hem metéén! 
Toch kon ik het niet opbrengen 
om Juan die honderd euro terug te 

vragen, nu ik zag dat hij moest leven 
uit vuilniszakken. Dit is nou eens 
écht Spaanse crisis. Ik was tenslotte 
blij met mijn nieuwe wasmachine 
én blij dat ik zo niet hoefde te leven. 
Als de honderd euro ergens goed op 
zijn plaats is, dan is het wel bij Juan 
die alles fiksen kan. Daarom groette 
ik Juan vriendelijk en wees naar de 
grond waar ik een oud printplaatje zag 
liggen. In een nanoseconde griste hij 
het van de grond en fietste het dorp 
uit alsof hij achterna gezeten werd 
door Hellehonden. Ik heb hem nooit 
meer gezien. De woordadvertentie 
werd nooit meer geplaatst. Mocht je 
nog eens een witgoedmonteur nodig 
hebben voor jouw wasmachine dan 
waarschuw ik je bij deze voor Juan die 
alles fiksen kan. Voor je het weet vlieg 
je met wasmachine en een Dakota-
printplaatje de lucht in. Dat levert 
wel een ludiek verhaal op voor De 
MooiLaarbeekKrant! Adios… 

Spaanse groet uit Lliber, Costa 
Blanca. Anne Wittebol-Aarts. www.
FincaErbalunga.com 

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Huub Cloudt
Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Mirjam van den Berg

Paul, Il�e en Kay

Gefeliciteerd met Roan!

De buren.

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

Pr ofi ciat 

Crisis
Luchtpost

spanje

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

TE KOOP

GEVRAAGD

Amy & Roan

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

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

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

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

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

Rommelmarktspullen, witgoed, ijzer 
en oude opknapfi etsen. We komen 
het gratis ophalen. Tel: 06-16301715

Gezocht in Laarbeek of directe 
omgeving 6.00.00 H.a. cultuurgrond. 
U kunt contact opnemen met makelaar 
dhr. van Krieken tel : 06-51569610

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

Zaterdag 26 oktober 2013 garageverkoop 
van gebruikt merk speelgoed. Veel Play-
mobil. Piushof 19 5735PM Aarle-Rixtel 
van 9:00 tot 13:00 uur.

Gevraagd: alle soorten metalen. 
Tel nr: 06-13411021

Bijles nodig voor wiskunde, duits en 
eventueel andere vakken in Beek en 
Donk? Meer info: lisa_123@hotmail.nl

Gratis afhalen het Duitse Tijdschrift  
“Der Spiegel”, vanaf jaargang 2007. 
Rosemarie Vogels, Tel. 0492-462108

w w w . h e i k a n t j e . n l
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JAN 57 JAAR!

PROFICIAT!
VRIENDEN & FAMILIE 

LES/WORKSHOP

VACATURES

VERLOREN
OVERIG

TE HUUR

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

Huisje te huur voor nette en betrouw-
bare huurder 60m2 woonruimte en 
eigen tuin/oprit buitengebied Beek en 
Donk j.rooijackers@planet.nl

42,43 Per direct te huur: ruime 
bovenwoning met 2 grote slaapkamers 
(industrieterrein Bemmer), €700,-  inclusief 
energie. Interesse? Bel: 06-53261076

Partij vlooienmarktspullen €50,00. 
Tel. nr. 0492-464802

± 30 meter PVC buis 16 cm. doorsnee. 
Tel. 0499-421369

Openhaardhout 4 bakken, voor meer 
info bel naar 0492-461617

IJzerenbalk H-profi el 220x220x3000. 
Niet gebruikt. Nieuwprijs € 250,- nu: 
€ 175,- Tel. 0613017615

Mooi sinterklaas baardstel (pruik, 
baard en snor)van synthetisch haar.
Nieuw € 189,00. Tel: 06-47858240 of 
maykeverhoeven@live.nl

Jongensshirts, geruite/zwarte over-
hemd,  lang  korte mouw, vesten, 
vanaf maat 176 tot XL nog  mooi. Eruit 
gegroeid. Teab. Tel: 0492-382477

Tafeltennistafel voor binnen, inklap-
baar met wieltjes, gebruikt, netje en 
klemmen,  kan gebracht worden voor 
€48,- Tel: 0492-382477

Boek: Het beste dieet ter wereld. 
Z.g.a.n. € 15,-. Tel: 0492-363676

Fauteuil met beige ribstof. T.e.a.b. 
Tel: 0492-363676

Vijf houten (keuken)stoeltjes €25,- 
(opknappers). Tel: 06-22486480

Zwart cameratasje in de Prins 
Hendrikstraat vlakbij de Beekse brug. 
Bel s.v.p. 0492-461773

Motor bladblazer merk stihl zo 
goed als nieuw  €175,-. Reacties via 
jelleverhoeven@hotmail.com

Z.g.a.n. Xoomy de creatieve tekentafel 
+200 afbeeldingen van Ravensburger. 
nieuwprijs € 42,95. Nu € 29,95. 
Contact: M. Vermeulen Tel. 06-
24502310

Een uit de hand gelopen hobby. Vandaar 
tuinverkoop: Biologisch gekweekt, 
verschillende soorten geweckt fruit. 
Zaterdag 26 en zondag 27 oktober. 
Koppelstraat 33, Beek en Donk

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

Verloren tussen Beek en Donk en 
Aarle-Rixtel via Koppelstraat en 
Oranjelaan, sleutels met zuigertje als 
sleutelhanger. Tel: 06-30870996

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

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

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

2 pieten nodig voor een bezoekje?? Wij 
komen een half uur voor 25 euro met 
strooigoed! Boek ons op pietjes@live.nl

Ook een 
familiebericht plaatsen?

Mail: info@mooilaarbeek.nl
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Laarbeek – Samen knutselen, 
film kijken, koken en spelletjes 
doen: het kan allemaal tijdens 
de meidenavonden van 
welzijnsinstelling ViERBINDEN. 
De avonden zijn speciaal 
bedoeld voor alle Laarbeekse 
meiden tussen de 10 en 15 
jaar. “En het ‘Meidenwerk’ 
bestaat uit veel meer dan alleen 
knutselen”, aldus Xandieme 
Megens, jongerenwerkster van 
ViERBINDEN.

In Lieshout ging de eerste 
meidengroep ruim een jaar geleden 
van start. En met succes. “De 
groep zat vrijwel meteen vol met 
15 meiden. Het was een erg leuk 
en vruchtbaar jaar.” Na Lieshout 
klopte ook Aarle-Rixtel aan voor 
een eigen meidengroep. Deze 
groep bestaat nu een half jaar. 
“Ook in dit dorp sloeg het meteen 
aan. De groep zat in no-time vol.” 
In Beek en Donk en Mariahout 
is nog geen meidengroep actief, 
maar daar zal in de toekomst 
verandering in komen. 

Leuk en leerzaam
De meidenavonden zijn niet alleen 
leuk, maar ook leerzaam. “Alleen 
dat hebben de meiden zelf soms 
niet in de gaten”, vult Xandieme 
aan. “We werken tijdens de 
avonden aan doelen, zoals het 
vergroten van zelfstandigheid 
en weerbaarheid en het creëren 
van zelfvertrouwen. Daarnaast 
willen we als maatschappelijke 
organisatie ook dat de meiden ‘hun 
ei’ bij ons kwijt kunnen en doordat 
wij ze regelmatig zien, kunnen 
we bepaalde signalen oppikken”, 
legt de jongerenwerkster uit. “Het 

is dus niet alleen leuk, maar ook 
serieus.”

Activiteiten 
De meidenavond duurt per keer 
anderhalf uur en vindt één keer 
in de twee weken plaats. “De 
meiden weten van tevoren wat 
ze gaan doen, dat staat op het 
programma.” Op het moment 
dat Xandieme dit vertelt, zijn de 
meiden in Aarle-Rixtel gipsmaskers 
aan het maken. “Dat is de activiteit 
van vanavond. De volgende keer 
gaan we ze schilderen.”

Heel gezellig
“Ik vind het superleuk”, vertelt 
Janne Kampen, die zaterdag elf 
wordt. Al vanaf het eerste uur 
zit Janne bij de meidengroep in 
Aarle-Rixtel. “Het is heel gezellig 
en we doen leuke dingen samen”, 
legt ze uit. Vriendinnetje Maureen 
Sangers, vorige week 11 geworden, 
beaamt dit. “Dit is pas de tweede 

keer dat ik erbij ben, want ik ben 
pas dit jaar begonnen. De vorige 
keer hebben we ‘zeepkettingen’ 
gemaakt, dat was erg leuk. Ik kom 
hier graag naartoe.”

Er is nog plek
De groepen zaten vorig jaar vol, 
maar door het nieuwe schooljaar 
zijn er weer plaatsen vrijgekomen. 
Heb je interesse? De meidengroep 
in Lieshout komt één keer in de 
twee weken op woensdagavond 
bij elkaar. In Aarle-Rixtel is dit 
op maandagavond. De activiteit 
begint om 19.00 uur en duurt 
tot 20.30 uur. Deelnemen kost 
€1,00 per keer. Dit is inclusief een 
glas drinken. Iedereen mag een 
keer komen proefdraaien. Voor 
meer informatie of inschrijven 
kan contact op worden genomen 
met Xandieme Megens, e-mail: 
xmegens@vierbinden.nl of tel: 
06-26296940.

Meidenwerk: méér dan alleen knutselen 

Vlnr. Janne Kampen, Maureen Sangers en Xandieme Megens

Meepraten over verkeerssituaties in Beek en Donk
Beek en Donk - Op verzoek 
van de Beek en Donkse 
gemeenschap zijn de Dorpsraad 
en de ondersteunende organisatie 
ViERBINDEN in 2010 gestart met 
een werkgroep Verkeer in Beek en 
Donk. Deze werkgroep Verkeer 
bekijkt en bespreekt moeilijke en 
lastige verkeerssituaties in Beek 
en Donk en legt deze vervolgens 
neer bij de gemeente om samen 
te kijken wat de mogelijkheden 
tot verbetering zijn.

Deze bijeenkomst vindt maandag 
3 november om 19.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk plaats. Voor deze bijeenkomst 

zijn alle buurtverenigingen 
of vertegenwoordigers ervan 
uitgenodigd.

Indien u bij deze bijeenkomst 
aanwezig wilt zijn, bent u van 
harte welkom. Als u zich bij de 
Dorpsondersteuner meldt (e-mail: 
hbouwmans@vierbinden.nl of 
telefonisch 0492-328803) stuurt 
ViERBINDEN u het verslag van 
de vorige bijeenkomst die in mei 
plaatsvond. 

Op woensdagavond 13 november 
zullen vertegenwoordigers van 
de werkgroep Verkeer vanaf 
19.30 uur in ieder geval ‘slechte’ 

of ‘aandachtbehoevende’ 
verkeerssituaties meenemen in 
het halfjaarlijks overleg met de 
gemeente.
 
Mocht u nog vragen of 
opmerkingen hebben aangaande 
dit onderwerp wordt u 
verzocht contact te zoeken 
met de Dorpsondersteuner (via 
bovenstaande gegevens).

Beek en Donk - Als er een 
lekkernij is die in elke uithoek 
van ons land gegeten wordt, dan 
is het wel de pannenkoek. De 
lekkerste worden gegeten bij een 
van de 80 pannenkoekenhuizen 
die aangesloten zijn bij de 
Vereniging van Erkende Pannen-
koekenrestaurants. 

Het bestuur van deze pannen-
koekenbakkers  heeft het idee 
geopperd om zich te verbinden 
aan een goed doel. Na een bezoek 
aan het CliniClowns College in 
Amersfoort waren zij meteen om. 
Tijdens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering met thema’s 
als Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) en 
samenwerken is de samenwerking 
met CliniClowns geboren.

6 pannenkoekenhuizen uit 
Brabant hebben dit initiatief direct 
opgepakt en zijn met elkaar aan de 
slag gegaan voor een lach. In de 
week van 28 oktober tot en met 2 
november organiseren zij de week 
van CliniClowns. Tijdens deze 
week is iedere tweede pannenkoek 
gratis. In elk restaurant staat een 

collectebus van CliniClowns waarin 
u zelf vrijblijvend de waarde van 
deze pannenkoek kunt doneren.

Dit initiatief is door radio 8 fm 
opgepakt en wordt via radiospots 
dan ook uitgebreid onder de 
aandacht gebracht. Wanneer de 
gasten vervolgens ook nog eens 
een rode neus opzetten, een foto 
maken en deze naar radio 8 fm 
sturen, maken zij daarnaast kans op 
een pannenkoekenarrangement 
voor de gehele klas!

De deelnemende 
pannenkoekrestaurants hopen een 
geweldig bedrag voor CliniClowns 
op te halen. 
Het Pannenkoekengenootschap 
gaat aan de slag, met beslag, 
voor een lach en hoopt tijdens de 
week voor CliniClowns heel veel 
gasten te mogen verwelkomen. U 
vindt de deelnemende Brabantse 
pannenkoekenhuizen in Beek 
en Donk, Berlicum, Haaren, 
Nieuwkuijk, Loon op Zand en 
Heesch of kijk op 
www.pannenkoekengenootschap.nl

Erkende Pannenkoekenrestaurants 
in actie voor CliniClowns Advertorial

Derde Repaircafé wederom goed bezocht
Lieshout – Het derde Repaircafé 
van Dorpsraad Lieshout vond 
woensdagmiddag 16 oktober 
alweer plaats. De middag begon 
om 13.30 uur, maar zelfs voor 
die tijd stonden er al mensen te 
wachten. 

Gelukkig konden de aanwezige 
vrijwilligers, die er ook al op 
tijd waren, deze mensen direct 
naar tevredenheid helpen. Maar 
liefst 19 personen werden deze 
middag door de vrijwilligers 
geholpen. Niet alles kon worden 
gerepareerd, maar het merendeel 
werd naar tevredenheid opgelost. 

De aangeboden spullen waren 
vooral elektrische apparaten, 
waaronder een koffiezetapparaat, 
een keukenmachine, een 
robotstofzuiger, een broodrooster 
en een magnetron. Ook 
de meubelmaker kon zich 
uitleven op een kapotte stoel. 
De kledinghersteller en de 
fietsenmaker kregen ook beiden 
enkele kleine klusjes te verhelpen. 

Het volgende Repaircafé vindt 
plaats op woensdag 11 december. 
De Dorpsraad roept de inwoners 
van Laarbeek op om eens in 
hun kledingkast te kijken, voor 

mogelijke kledingstukken die 
gerepareerd kunnen worden. Of 
wellicht mankeert er iets aan uw 
fiets?

Door de bouw van de Brede 
school en de verbouwing van het 
Dorpshuis, is de tijdelijke ingang 
van het Dorpshuis wat moeilijk te 
vinden. U kunt van de Heuvel de 
straat in naast cafetaria De Kiosk, 
iets verder aan de linkerkant ziet 
u de tijdelijke ingang van het 
Dorpshuis. Alle inwoners van 
Laarbeek zijn op woensdag 11 
december van harte welkom. 

KBO bezocht Rendac in Best
Mariahout – Met 48 leden ging de 
KBO Mariahout naar de Rendac in 
Best op 16 oktober. Bij aankomst 
werd men ontvangen met koffie/
thee met wat lekkers erbij. 

Hierna volgde een presentatie 
over wat er allemaal gedaan 
wordt met het afval van de 
slachthuizen en de kadavers die 
bij de boeren opgehaald worden. 
Na de presentatie ging men op 
pad om de fabriek (gedeeltelijk) 

te bekijken. Ondanks de geur 
buiten was het een interessante 
en informatieve middag waar de 
leden veel hebben opgedaan over 
wat er allemaal uit de botten en 
kadavers gehaald wordt.

‘oMase’ bezoekt varenkwekerij
Mariahout -  oMase brengt op 
woensdagmiddag 30 oktober een 
bezoek aan Varenkwekerij van 
Duijnhoven in Mariahout.

Tijdens dit bezoek ziet men de 
werkwijze van het kweken, van 
het eerste begin tot en met het 
opleveren van de planten. De 
dames die zich hiervoor opgegeven 
hebben worden om 13.15 uur bij 
de kerk in Mariahout verwacht 
voor gezamenlijk vertrek.

Op donderdagavond 31 oktober 
is de jaarlijkse ‘oMase-avond’. 
De dames van de Rooijseweg 
verzorgen een ontspannende en 

gezellige avond. Deze begint om 
19.30 uur in zaal de Pelgrim. Alle 
leden zijn van harte uitgenodigd.

Beleid maak je niet over 
maar met senioren
In korte tijd presenteerde het 
kabinet met enige trots twee 
akkoorden die met sociale 
partners gesloten zijn: het sociaal 
akkoord met daarin afspraken 
over een structurele aanpak van 
de economie en de arbeidsmarkt; 
een zorgakkoord met daarin 
afspraken over ontwikkelingen in 
de zorg.

In het sociaal akkoord is een 
hoofdstuk volledig gewijd 
aan de pensioenen. In het 
zorgakkoord worden enkele 
maatregelen verzacht die vooral 
ouderen treffen. Zo zal het 
voor ouderen die niet meer 
zelfstandig thuis kunnen wonen, 
toch wat gemakkelijker worden 
om gebruik te maken van een 
verzorgingshuis. Bovendien 
bezuinigt het kabinet minder op 
huishoudelijke zorg dan in het 
regeerakkoord was afgesproken. 
Zo kan het dus ook gaan met 
akkoorden. 

In beide gevallen valt het op dat 
deze akkoorden over ouderen 
gaan, maar dat ouderen zelf op 
geen enkele wijze betrokken 
werden bij de totstandkoming 
hiervan. 

Ongeveer een derde van 
de Nederlanders bestaat uit 

senioren. Op verschillende 
manieren blijven senioren actief 
in deze samenleving en dragen 
zij bij aan de economie. Als 
consument, als vrijwilliger of 
als mantelzorger. Toch tellen 
we niet mee wanneer voor 
ouderen belangrijke akkoorden 
worden gesloten. Dat doet de 
overheid van oudsher liever met 
werkgevers en werknemers. Er 
wordt dus niet mét maar óver 
ouderen besloten als het gaat 
om pensioenen of om prioriteiten 
met betrekking tot de zorg. 

We hebben ons daar 
decennialang bij neergelegd, 
maar die tijd is voorbij. Als 
senioren willen we een plaats 
krijgen aan de overlegtafel, naast 
werkgevers en werknemers, 
om gezamenlijk het beleid in 
Nederland mede te bepalen. Het 
is daarom dat KBO-Brabant een 
pleidooi houdt om samen met de 
andere seniorenorganisaties een 
krachtige nationale seniorenraad 
te vormen.

Frans Slangen, 
voorzitter KBO-Brabant

maar met senioren
KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Burgemeester Mostermanslaan 26 
Lieshout T 06-50482600

• Dames, heren, kinderen
• Nagelverzorging
• Visagie  

+ accessoires
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JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout en Mariahout t:0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

MOTORZAGEN
VANAF 

€ 169 

HEGGENSCHAREN
VANAF  

€ 119
BLADBLAZERS
VANAF 

€ 99 

ACCUGEREEDSCHAP
WWW.STIHL.NL VOOR 
ACTUELE MAAND ACTIE

HAKSELAARS
VANAF 

€ 299  

Mooi Rooi 2013 Stihl  NAJAAR.indd   1 9/27/2013   11:39:48 AM

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
Ans van Kaathoven. Zij werd 
in 1947 geboren in Venhorst 
(gemeente Boekel) in een gezin 
met 5 dochters. Ans is getrouwd 
met Jan. Ze hebben een zoon, 
een dochter en 2 kleinkinderen: 
Luna en Puck. Vanaf 1990 
runde Ans ‘de kleine V&D’ van 
Mariahout. Ans heeft de winkel 
van Tinus Vermeulen voortgezet, 
nadat hij in 1988 overleden was. 
‘Bij Tinus’ werd ‘Bij Ans’… Op 1 
januari 2007 stopte Ans met haar 
winkel. 

Hoe het allemaal begon
Een week voor Koninginnedag 
in 1968 ontmoette Ans ‘haar’ 
Jan in dancing ‘Morgenzon’ in 
Zeeland. “Toen noemden ze 
dat een dancing, later werd het 
disco”, vertelt Ans. “Ik kan me 
nog goed herinneren dat Jan me 
voor de eerste keer thuis kwam 
ophalen. Hij bleef in de auto 
zitten, zonder zich voor te stellen. 
Hij claxonneerde alleen een 
keer. Mijn moeder was daarover 
niet te spreken en merkte op: 
“Dat geclaxonneer doen wij niet 
meer!” Tot 1974 werkte Ans 
bij Huize Padua. “Ik ben daar 
gestopt toen Tinus in 1974 een 
postagentschap opende. Ik ging 
achter de balie werken. Vers in 
het geheugen ligt de komst van 
de eerste klant in het postkantoor. 
Broer Robbescheuten kwam met 
de geboortekaartjes van Tonke. 
Ans herinnert zich deze aparte 
naam nog goed en de opdracht: 
“Hier moeten postzegels op. Dát 
is echt blijven hangen.” 

‘Bij Tinus’ werd ‘Bij Ans’
In de jaren dat Ans in de 
winkel werkte, was het een 
ontmoetingspunt voor mensen 
uit Mariahout. “In alle gezinnen 
gebeuren dingen”, vertelt Ans, 
“en mensen moesten soms hun 
verhaal kwijt. Ik zette dan een kop 
koffie en we liepen naar achteren 
om te praten. Het was natuurlijk 
geen Jumbo waar mensen in 
de rij stonden”, lacht Ans. Ik 
heb veel persoonlijke verhalen 
gehoord, maar hield mijn mond 
natuurlijk. Mensen hebben nooit 
kunnen zeggen: Dat heb ik van 
Ans gehoord.”

’t Was mijn ziel en zaligheid, 
maar soms moet je in je leven 
iets afsluiten
“Het winkeltje is nooit een ‘rijk-
makerij’ geweest”, vervolgt Ans. 
“Ik wist wat de mensen wilden 
hebben en ging er in Utrecht, in 
de Meern, speciaal naar op zoek. 
Jan en ik waren dan vroeg op pad 
en kwamen ’s avonds laat terug. 
Gelukkig hadden we goede hulp 

van Nelly Eleveld: onze steun 
en toeverlaat. Stoppen met de 
winkel was moeilijk. Ik heb wel 
honderd keer uit moeten leggen 
waarom. Ik kom graag terug in 
Mariahout, maar geniet nu ook 
van de rust van de natuur en 
de vogels.” Ans en Jan genieten 
van het zelf kunnen plannen van 
hun dag. Elk voorjaar maken 
ze een toer door Frankrijk, naar 
Lourdes. Ans geniet van lezen en 
tuinieren. “Na de sluiting van de 
winkel hebben we geproost op 
een nieuwe toekomst, en die is 
begonnen!”

Hoera, vier generaties! 

Op 12 oktober 2013 is Tesse geboren, dochter van Johan Boer en Eef 
van der Heijden. Op de foto trotse overgrootoma Miet Dekkers-Bouw 
(87), dochter Martje van der Heijden-Dekkers (57), kleindochter Eef van 
der Heijden (28) en achterkleindochter Tesse Boer.

Workshop iPad voor beginners in 
de bibliotheek
Beek en Donk – In de bibliotheek 
in Beek en Donk is het mogelijk 
een workshop bij te wonen waarin 
men de basisbeginselen van het 
werken met een iPad leert. Deze 
workshop wordt gehouden op 
donderdag 31 oktober. 

In de workshop, die verzorgd 
wordt door het COL (Computer 
Onderwijs Laarbeek), wordt 
nader ingegaan op het omgaan 
met apps, wifi, e-mail en foto’s. 
Deelnemers dienen zelf een iPad 
mee te nemen. 

De workshop wordt gehouden op 
31 oktober van 09.30 tot 12.00 

uur in de bibliotheek. Om de 
workshop bij te wonen is vooraf 
aanmelden noodzakelijk. Dat kan 
via 0492-323245 of contact@
bibliotheekdlb.nl. Er is plaats voor 
max. 10 deelnemers.

Kosten voor deze workshop 
bedragen €10,00 voor leden van 
de bibliotheek. Niet-leden betalen 
€12,50.
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RACE NAAR MCD & SPAAR ZE ALLE 20! 

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

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

W 44 - Aanbiedingen gelden van maandag 28 t/m zaterdag 2 november 2013.     * ** Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

Unox
stevige soepen
alle soorten
blik 800 ml.

1.89-1.96 1.00
liter 1.25

Glen Talloch
whisky**

fl es 700 ml.

13.25

9.99
liter 14.27

Fleuril vloeibaar
wasmiddel
alle soorten
fl acon 1350 ml. 1+1

GRATIS

Knorr
wereldgerechten
alle 2-3 persoons-
verpakkingen

2.06-2.99 1.00

De MCD acties van volgende week!

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 fl acons Fleuril Fleur&Kleur 

van 10.90 voor 5.45



Donderdag 24 oktober 2013 15
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi… prachtige kuipplanten

Ook uw potten met Oleanders, Abutilons, Lantana, Solanum, en vele andere 

soorten zomerbloeiende kuipplanten vergen nu een punt van aandacht. De 

kuipplanten zijn niet winterhard, sommige mogen zelfs helemaal geen vorst. 

Het beste kunt u ze in een ruimte zetten waar het niet vriest, maar waar de 

planten nog wel licht krijgen. Voordat u de planten naar binnen zet, mogen 

deze worden teruggesnoeid. Hebt u niet de mogelijkheid om de planten binnen 

te overwinteren, zet de potten met planten dan op een zo beschut mogelijke 

plaats uit de wind. De potten zelf kunt u met noppenfolie afdekken. Echter 

voor de planten is er speciaal vliesdoek, dat de plant goed beschermt tegen 

de vorst, het licht en het vocht goed doorlaat. Heeft u de planten onder een 

overkapping of kunt u ze binnen overwinteren, let dan op dat u de planten 

matig vochtig houdt, want uitdroging is voor een plant de grootste vijand.

Mooi… prachtige kuipplantenMooi… prachtige kuipplantenMooi… prachtige kuipplantenMooi… prachtige kuipplantenMooi… prachtige kuipplantenMooi… prachtige kuipplantenMooi… prachtige kuipplantenMooi… prachtige kuipplanten

overkapping of kunt u ze binnen overwinteren, let dan op dat u de planten 
overkapping of kunt u ze binnen overwinteren, let dan op dat u de planten 

Snackbar ‘De Bumkes’ viert 
mini-jubileum!

Snackbar ‘De Bumkes’ staat sinds 
deze week 100 dagen onder de 
leiding van de nieuwe Chinese 
eigenaren Kangfu Zheng & Guili 
Zheng-Chen. Naast De Bumkes 
runt het stel sinds 1999 ook een 
friettent in Heeze. 

Guili: “Het begin bij De Bumkes 
was wat hectisch. Wij moesten 
onze draai vinden. Daarnaast was 
er veel personeel op vakantie en 
moest er nieuw personeel wegwijs 
worden gemaakt. We zijn nu 100 
dagen verder. In China kun je dan 
alsnog een feestje geven. Daarom 
stellen we ons nu met dit mini-
jubileum voor aan de inwoners 
van Laarbeek.”

In de Snackbar is alles voor het 
grootste deel hetzelfde gebleven. 

Kangfu: “Wel hebben we wat 
kleine assortimentsaanpassingen 
gedaan. Daarnaast hebben we 
volgens eigen recept kipsaté, 
spareribs en een pittige frikandel 
toegevoegd aan de menukaart. 
Ook hebben we het frietbakje 
vergroot. Mensen krijgen meer 
voor dezelfde prijs.” Guili vervolgt: 
“Ook vinden we het belangrijk 
om de klanten tegemoet te 
komen in deze tijden van crisis. 
Daarom zullen we regelmatig 
acties gaan houden. Tot en met 
31 oktober krijgt de klant bij 
bestedingen (m.u.v. tabakswaren) 
een presentje.

Snackbar de Bumkes is van 
dinsdag tot en met zondag 
geopend tussen 12.00 en 22.00 
uur.

Bamiblok 
100 cent

Actie geldig t/m 31 okt. 2013

dinsdag tot en met zondag dinsdag tot en met zondag 
geopend tussen 12.00 en 22.00 geopend tussen 12.00 en 22.00 geopend tussen 12.00 en 22.00 geopend tussen 12.00 en 22.00 

Advertorial

Goed bezochte tentoonstelling- 
en verkoopdag Welfare Mariahout

Mariahout - Afgelopen zondag 
20 oktober was er bij de Welfare-
afdeling van het Rode Kruis in 
Mariahout een tentoonstelling- 
en verkoopdag van alle gemaakte 
handwerken, ook dit keer in 
samenwerking met het Platform 
Wereldhulp Laarbeek. Er was 
redelijk belangstelling, de 
opbrengst is bestemd voor het 
Rode Kruis.
 
De organisatie wil iedereen die, 
niet alleen deze dag, maar het hele 
jaar meegewerkt heeft hartelijk 
danken.

Bij de loterij was de eerste prijs 
en de tweede prijs voor dhr. J.vd 
Heuvel. De derde prijs was voor 
mevr. C. vd Berg.
Iedereen heeft zijn of haar prijs 
inmiddels ontvangen.

Wilt u ook graag handwerken en 
een gezellige middag hebben? 
Meld u dan aan bij mevr. Toos 
Verhoeven (tel. 323852) of 
kom gewoon eens kijken in het 
Buurthuis van Mariahout op 
maandagmiddag vanaf 13.45 uur. 
U bent van harte welkom. 

Fotograaf: Ted Vlemmings 

Wereldmaaltijd in Buurthuis Mariahout geslaagd
Mariahout - Stichting Platform 
Wereldhulp Laarbeek hield 
zondag in het kader van 
Wereldvoedseldag (16 oktober) 
een zeer geslaagde wereldmaaltijd 
in Buurthuis Mariahout. De 
middag in het Buurthuis begon 
met een verkooptentoonstelling 
van Welfare Mariahout en een 
informatiemarkt van de diverse in 
Laarbeek werkzame werkgroepen 
ontwikkelingssamenwerking. 

Hoewel iedereen zijn uiterste 
best had gedaan de stand zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken, 
bleef grote publieke belangstelling, 
mogelijk vanwege het mooie 

najaarsweer, een beetje achter op 
de verwachtingen. Als opwarmertje 
voor de wereldmaaltijd trad het 
strijdliederenkoor Zwaovel en 
Salpaeter uit Gemert op. Dit 
veertien zangers tellende koor 
verraste het publiek met een mooi 
gezongen mix van vrijheidsliederen 
uit Zuid-Amerika en Afrika. 

Intussen stroomden de deelnemers 
aan de wereldmaaltijd binnen. Dit 
jaar telden men ruim negentig 
deelnemers. De grote zaal van 
Buurthuis Mariahout was tot de 
laatste plaats gevuld met tafels. De 
opzet van deze maaltijd in het kader 
van Wereldvoedseldag was om te 

laten zien dat je met voor iedereen 
beschikbare ingrediënten toch een 
lekkere en voedzame maaltijd kan 
bereiden. De secretaris van de 
Stichting Platform, Frank Coolen, 
verwoordde dat uitstekend in zijn 
inleiding. Gertie Raaijmakers van 
Gertie’s Culinaire Dienstverlening 
uit Eindhoven zette dit idee om in 
de vorm van een buffetmaaltijd. Zij 
is erin geslaagd om met een keur 
van voor iedereen in de wereld 
beschikbare ingrediënten een meer 
dan voortreffelijke maaltijd samen 
te stellen, getuige de reacties van 
de gasten na afloop. 

Gouden jubileum voor Tonny van Brussel
Beek en Donk/Gemert - Vorige 
week zondag vond het traditionele 
najaars-/koffieconcert plaats van 
mannenkoor ‘Van Wôr Ik Ben’ bij 
‘Dientje’. Tijdens dit concert werd 
Tonny van Brussel uit Beek en 
Donk gehuldigd voor zijn gouden 
jubileum. Vijftig jaar lid van het 
koor en elke donderdagavond 
gaat hij nog steeds met heel 
veel plezier naar de repetitie. 
Als 2de tenor is Tonny een zeer 
gewaardeerd lid van het koor. 

Hij werd daarom dan ook 
door voorzitter Jan Beijers met 
lovende woorden toegesproken 
en kreeg van het koor een 
beeldje, voorstellend een zanger. 
Bovendien refereerde de voorzitter 
nog aan het feit dat hij vorig jaar 
ook bij Tonny op de receptie 
was toen feestelijk gevierd werd 
dat Tonny al 50 jaar organist is 
in de kerk van Venhorst. Zijn 
echtgenote kreeg van het koor 
een prachtige bos bloemen. 

Dhr. Frans Verhallen van het 
KNZV overhandigde de zanger de 
oorkonde namens het Koninklijk 
Nederlands Zangers Verbond. 
“Vijftig jaar organist, vijftig jaar 
lid van dit koor en zingen bij 
het familiekoor, je moet  echt 
wel van muziek houden”, 
aldus de afgevaardigde van de 

zangersbond. De bijbehorende 
bondsspeld mocht namens de 
bond opgespeld worden door de 
echtgenote van Tonny. Daarna 
werd hij door zijn collega’s 
toegezongen met een ‘Toast’.

Na vele felicitaties en een korte 
pauze was het de beurt aan het 
‘Mulderskoor’ o.l.v. Harry van 
Brussel om een steentje bij te 
dragen aan dit concert. Dit koor 
bestaat uit acht broers, twee 
zussen en twee schoonzussen van 
de familie Van Brussel. “Vader was 
vroeger molenaar in Boerdonk 
en in het dialect is dat een 
mulder en daarom is onze naam 
‘Mulderskoor’ geworden”, aldus 

broer Tijn in zijn uitleg. Uiteraard 
is Tonny ook lid van dit koor.

Aan het slot was er een gezamenlijk 
optreden van beide koren met het 
lied ‘Nocoi pa, o nocoj’ . Daarna 
moest Tonny plaatsnemen bij zijn 
gezin, want er zou nog een lied 
gezongen worden. Op de melodie 
van ‘Sierra Madre’ was door Tijn 
een toepasselijke tekst gemaakt. 
En tijdens het zingen van het 
refrein werd het ‘Mulderskoor’ 
bijgestaan door de mannen 
van ‘Van Wôr ik Ben’. Tonny, 
zijn echtgenote, de kinderen en 
kleinkinderen genoten met volle 
teugen.

Vlnr. Tonny van Brussel (gouden jubilaris), echtgenote 
Tonny en Jan Beijers (voorzitter van het koor).

Wat doe jij bij brand?
Laarbeek - Tijdens de Nationale 
Brandpreventieweken informeert 
de brandweer inwoners van 
55 jaar en ouder graag over 
brandveiligheid in de omgeving. 
De meeste branden in huis zijn te 
voorkomen. Maar hoe? En als er 
toch brand uitbreekt? Wat doet u 
dan? Hoe komt u zo snel mogelijk 
uw woning uit? Dit zijn vragen 
waar u misschien wel eens over 
nadenkt. 

De brandweer wil graag samen 
met u antwoord geven op 

bovenstaande vragen. Komt u naar 
onze voorlichtingsbijeenkomst? 
U bent van harte welkom! De 
bijeenkomsten worden gehouden 
op 30 oktober om 14.30 uur in 
de Regt aan de Otterweg 19 in 
Beek en Donk. Op 31 oktober 
om 14.30 uur in De Zonnetij aan 
de Heindertweg in Aarle-Rixtel en 
op 1 november om 14.30 uur in 
Franciscushof in Lieshout.  

Belangrijk onderdeel van de 
voorlichtingsbijeenkomst is een 
presentatie waarin men ingaat 

op de meest voorkomende 
brandoorzaken en wat u zelf kunt 
doen om brand te voorkomen. 
Er wordt verteld wat men kan 
doen als het toch misgaat en er 
wordt ingegaan op het nut en de 
noodzaak van rookmelders. U mag 
alle vragen stellen die u over dit 
onderwerp heeft. Ze worden open 
en eerlijk beantwoord. Ook als u 
nog geen 55-plusser bent en u toch 
behoefte heeft aan informatie over 
brandveiligheid, bent u welkom.
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Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, 
gericht aan het beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u 
ondertekenen en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden van het bezwaar. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast 
mogelijk om een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
in te dienen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter 
van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. 
Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

•	 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een ontheffing 
te verlenen voor het verruimen van de openingstijden op grond van in artikel 
2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente 
Laarbeek (APV) aan Landgoed D’n Heikant, Asdonkseweg 6 in Aarle-Rixtel. 
Deze ontheffing geldt tijdens besloten feestavond op zaterdag 30 november 
2013 tot 24.00 uur en op zondag 1 december van 0.00 tot 1.00 uur 
(verzonden 10 oktober 2013). Belanghebbenden hebben de mogelijkheid 
tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag van verzending 
van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek, 
ter attentie van het college. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders 
op de gemeentenieuwspagina’s.

•	 De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een ontheffing 
te verlenen voor het verruimen van de openingstijden in 2013 op grond 
van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de 
gemeente Laarbeek (APV) aan Café Van Lieshout, Dorpsstraat 58 in Lieshout 
(verzonden 10 oktober 2013). Belanghebbenden hebben de mogelijkheid 
tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag van verzending 
van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek: 
t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
•	 aan Werkgroep Sint Nicolaasintocht Lieshout voor de intocht van Sinterklaas 

in Lieshout op zondag 17 november 2013 van 11.30 tot 13.00 uur (verzonden 
9 oktober 2013).

•	 aan Basisschool De Heindert voor het organiseren van een verkoopmarkt 
in basisschool De Heindert, Schoolstraat 1 in Aarle-Rixtel op zaterdag 9 
november 2013 van 13.00 tot 16.00 uur (verzonden 10 oktober 2013).

•	 aan Sint Nicolaaswerkgroep voor de intocht van Sint Nicolaas in Beek en Donk 
op zaterdag 16 november 2013 van ± 13.30 tot 14.30 uur (verzonden 10 
oktober 2013). 

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

Melding Wet milieubeheer Professor Dondersweg 3 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding 
op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door de heer 
G. Migchels voor het wijzigen van de agrarische inrichting aan de Professor 
Dondersweg 3 in Beek en Donk waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van 
toepassing is. De melding kunt u van 21 oktober tot 5 november 2013 inzien 
tijdens openingsuren op de afdeling Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis 
Laarbeek Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de 
heer Van den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

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

Op vrijdag 25 oktober komt wethouder Briels aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
•	 Onthulling social sofa Zonnetij
•	 Raadsvergaderingen 24 oktober en 7 november
•	 Flitsvergunning woninguitbreidingen
•	 Brabant komt in actie voor fietsverlichting
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via de app Yazula.

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

Ontheffing sluitingsuren

Verleende vergunningen

Wet milieubeheer

Gemeente actueel

Kort nieuws

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Een nieuwe VVV Laarbeek

Help mee inbraak te voorkomen!

Drank- en Horecawet

Verkeersbesluiten

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Concept Winkeltijdenverordening

Exploitatievergunning en exploitatie seksinrichting

25 september werd de nieuwe VVV Laarbeek, officieel Stichting 
Vreemdelingenverkeer Laarbeek, aan de Laarbeekse toeristisch-recreatieve sector 
gepresenteerd. Begin 2014 wordt in elke kern een toeristisch informatiepunt 
ingericht en gaat de website www.vvvlaarbeek.nl in de lucht. Het doel van VVV 
Laarbeek is om de Laarbeekse sector te promoten en toeristisch-recreatieve 
activiteiten voor het voetlicht te brengen. Voor meer informatie, ook voor de 
recreatieve bedrijven die vermeld willen worden, zie www.laarbeek.nl.

Wij wensen de VVV Laarbeek heel veel succes!

LAARBEEK - Helaas vinden in de Peelgemeenten nog steeds veel inbraken plaats. 
Iemand wordt niet alleen door schade aan de woning getroffen maar het gemis 
van persoonlijke spullen is natuurlijk verschrikkelijk. Ook het veiligheidsgevoel 
krijgt een knauw. Uit onderzoek blijkt bovendien dat inbrekers na een geslaagde 
inbraak vaker toeslaan  in dezelfde buurt. Een inbreker keert vaak terug omdat hij 
denkt te weten welke buit hij kan verwachten, hoe hij binnen kan komen en hoe hij 
gemakkelijk weg kan komen. 
Vanaf deze week worden door de Peelgemeenten en politie brieven verspreid 
onder de bewoners van een straat waar een woninginbraak heeft plaats gehad. In 
de brief staan dan extra preventietips en bewoners worden opgeroepen alert te zijn 
op verdachte situaties. Voor een veilige woonomgeving zorgt u ook zelf!  

De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan 
PartyEvent B.V., Willemstraat 9b in Beek en Donk (verzonden 10 oktober 2013).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de 
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Leeuweriklaan 35 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 8 oktober 
2013 besloten is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen 
aan de voorzijde van de woning Leeuweriklaan 35 in Beek en Donk (verzonden 
10 oktober 2013).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes 
weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek. In de publicatie dient verwezen te worden naar de rubriek 
Bezwaarschriften.

In verband met de 34ste Bavaria-veldrit van Lieshout geldt er een parkeerverbod in ’t Hof 
in Lieshout. Deze maatregel geldt op zondag 17 november 2013 van 10.00 tot 18.00 uur.

Het college heeft op 8 oktober 2013 besloten een concept 
Winkeltijdenverordening voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. 
In deze conceptverordening is opgenomen dat winkels geopend mogen zijn op 
zondagen en feestdagen tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Deze verordening is een 
concept. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn 
zienswijze omtrent de conceptverordening kenbaar maken, Postbus 190, 5740 AD 
Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunt u naar voren brengen bij de heer L. 
Wignand, telefoon 0492 469 862. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag 
gemaakt. Na de genoemde periode van zes weken zal het college een voorstel 
voorleggen aan de gemeenteraad voor de vaststelling van een nieuwe verordening. 
De conceptverordening met de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 
10 oktober tot en met vrijdag 22 november 2013 ter inzage in het gemeentehuis 
Laarbeek. 

Het college heeft daarnaast besloten dat niet handhavend opgetreden wordt 
als een winkel op zondag opengaat tussen 06.00 uur en 22.00 uur. De periode 
waarvoor dit gedoogbesluit geldt, is tot 1 maart 2014. Belanghebbenden hebben 
de mogelijkheid tegen het besluit om te gedogen binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek t.a.v. het college. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s. 

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten een exploitatievergunning te 
verlenen op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor 
het uitbaten van een parenclub voor PartyEvent  B.V., Willemstraat 9b in Beek en 
Donk (verzonden 10 oktober 2013).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 
binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift 
in te dienen bij de gemeente Laarbeek ter attentie van de burgemeester. Zie 
hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                       Kern  Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Kanaaldijk               Aarle-Rixtel verbreden waterloop aanleg 08-10-2013
Laag Strijp 26         Aarle-Rixtel intern veranderen monument bouw 09-10-2013
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie                       Kern                     Werkomschrijving                 Activiteit Verzonden
Kapelstraat 113    Beek en Donk         tijdelijk bewonen berging     tijd. ontheffing 11-10-2013

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaarschrift 
indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, 
een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de 
Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. 
Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden 
van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale 
telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern        Ingediend d.d. Werkomschrijving
Piet van Thielplein 13 Beek en Donk   09-10-2013 veranderen winkel
Julianastraat 1 Beek en Donk   10-10-2013 kappen drie bomen
Hoekendaal / Bunders Lieshout         10-10-2013 kappen 29 elzen
Jan van Rixtelstraat  Aarle-Rixtel      10-10-2013  kappen zes eiken en een vuilboom
Nabij Kapelstraat 1 Beek en Donk  10-10-2013  kappen esdoorn
Ginderdoor 12 Mariahout        10-10-2013  kappen twee essen

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

Aanvragen omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunningen

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

De Zwarte Ooievaar

“Deze Zwarte Ooievaar heb ik vorig 
jaar rond deze tijd gefotografeerd 
in het Leek in Beek en Donk. Het 
Leek is het gebied tussen Boerdonk 
en Gemert waar het grondgebied 
van Laarbeek in een punt doorloopt. 
In dit gebied is ook het Clerxbos 
te vinden op het laagland van het 
Donkse Broek, waar zeldzame 
planten en paddenstoelen te 
vinden zijn. In tegenstelling tot 
de gewone ooievaar wordt de 
zwarte ooievaar maar zelden in 
Nederland gezien en dan alleen als 
doortrekker. Hij is dan op weg van 
zijn broedgebied in de uitgestrekte 
bosgebieden van Oost-Europa 
naar Afrika om te overwinteren. 
Door natuurontwikkeling langs de 
riviergebieden in Nederland probeert 
men ze ook weer als broedvogel 
hier te krijgen. Het was voor mij 
een speciale ontmoeting met deze 
zeldzame gast, en zo zie je maar 
dat als je goed om je heen kijkt er in 
de natuur van ons Mooie Laarbeek 
bijzondere dingen te zien zijn!”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

OKTOBER woensdag: i nzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling 
grof snoeiafval

Afvalkalender 2013

week zon woedinmaa don vrij zat

35

34

33

32

31

augustus

01 02 03

04 05 06 08 09 1007

11 12 13 15 16 1714

18 19 20 22 23 2421

25 26 27 29 30 3128

week zon woedinmaa don vrij zat

40

39

38

37

36

september

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

14

13

12

11

10

09

maart

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

31

week zon woedinmaa don vrij zat

05

04

03

02

01

januari

01 03 04 0502

06 10 11 1207 08 09

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij zat

09

08

07

06

05

februari

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 2827

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

week zon woedinmaa don vrij zat

27

26

25

24

23

22

juni

01

02 03 04 06 07 0805

09 10 11 13 14 1512

16 17 18 20 21 2219

23 24 25 27 28 2926

30

week zon woedinmaa don vrij zat

18

17

16

15

14

april

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

01

52

51

50

49

december

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

44

43

42

41

40

oktober

01 03 04 0502

06 07 08 10 11 1209

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij

48

47

46

45

44

november

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

zat

week zon woedinmaa don vrij zat

22

21

20

19

18

mei

02 03 0401

05 06 07 09 10 1108

12 13 14 16 17 1815

19 20 21 23 24 2522

26 27 28 29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

31

30

29

28

27

juli

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

31

Afvalkalender 2013

week zon woedinmaa don vrij zat

35

34

33

32

31

augustus

01 02 03

04 05 06 08 09 1007

11 12 13 15 16 1714

18 19 20 22 23 2421

25 26 27 29 30 3128

week zon woedinmaa don vrij zat

40

39

38

37

36

september

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

14

13

12

11

10

09

maart

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

31

week zon woedinmaa don vrij zat

05

04

03

02

01

januari

01 03 04 0502

06 10 11 1207 08 09

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij zat

09

08

07

06

05

februari

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 2827

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

week zon woedinmaa don vrij zat

27

26

25

24

23

22

juni

01

02 03 04 06 07 0805

09 10 11 13 14 1512

16 17 18 20 21 2219

23 24 25 27 28 2926

30

week zon woedinmaa don vrij zat

18

17

16

15

14

april

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

week zon woedinmaa don vrij zat

01

52

51

50

49

december

01 02 03 05 06 0704

08 09 10 12 13 1411

29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

44

43

42

41

40

oktober

01 03 04 0502

06 07 08 10 11 1209

13 14 15 17 18 1916

20 21 22 24 25 2623

27 28 29 3130

week zon woedinmaa don vrij

48

47

46

45

44

november

01 02

03 04 05 07 08 0906

10 11 12 14 15 1613

17 18 19 21 22 2320

24 25 26 28 29 3027

zat

week zon woedinmaa don vrij zat

22

21

20

19

18

mei

02 03 0401

05 06 07 09 10 1108

12 13 14 16 17 1815

19 20 21 23 24 2522

26 27 28 29 30 31

week zon woedinmaa don vrij zat

31

30

29

28

27

juli

01 02 04 05 0603

07 08 09 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

21 22 23 25 26 2724

28 29 30

15 16 17 19 20 2118

22 23 24 26 27 2825

31

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Door Harold van den Broek
Via onder andere banksparen spaart 
u voor uw pensioen. In de huidige 
wet kunt u onder andere voor een 
tijdelijke uitkering sparen vanaf uw 
65-ste. De uitkering moet dan ten 
minste 5-jaar lopen. 

Per 1 januari 2014 wijzigt echter de 
wet. Er wordt vanaf 2014 aangesloten 
bij uw AOW-leeftijd. De tijdelijke 
uitkering mag dan niet eerder ingaan. 

Voor veel van de pensioenspaarders 
een nadeel omdat de AOW leeftijd in 
snel tempo stijgt en voor velen al op 
67-jaar ligt. Wat is uw AOW-leeftijd? 
Laat u informeren!

Wat betekent deze nieuwe regeling 
nu voor uw bestaande regeling? Er 
komt een overgangsregeling voor 
eenieder met een AOW-leeftijd 
boven 65-jaar. 

TIP 1: Voor degenen met een AOW-
leeftijd boven 65-jaar is het advies 
om de huidige bankspaarrekeningen 
inlegvrij te laten maken door uw 
bank. Vervolgens laat u de bank voor 
de inleg 2014 en verder een nieuwe 
toekomstspaarrekening openen. 
Regel dit wel in 2013!

De inlegvrije bankspaarrekening 
mag dan ingaan op uw 65-ste en de 
nieuwe bankspaarrekening zal dan 
ingaan op uw AOW-leeftijd. 

TIP 2:  Laat u adviseren om nog 
onder de huidige regels lijfrente te 
sparen. Er zijn tal van mogelijkheden. 

NATUURLIJK 
   Mooi LaarbeekLocatie:

Het Leek, Beek en Donk
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Boerdonk – Het dorp is weer 
een stichting rijker, dit keer een 
agrarische. Wat is hier nou precies 
de reden van, hoort men u denken. 
Nou, de agrariërs uit Boerdonk 
(en enkele buitendorpse) dragen 
Boerdonk een heel warm hart toe.
 
Maar omdat ze steeds meer 
benaderd worden als ondernemers, 
wat ze natuurlijk ook zijn, kwamen 
er ook steeds meer verzoeken bij 
individuele bedrijven binnen om 
verenigingen of goede doelen 
in Boerdonk te sponsoren. Hier 
lopen de ondernemers, maar ook 
de Boerdonkenaren natuurlijk niet 
voor weg. Men wilde dit alleen 
niet allemaal apart doen, maar 
als complete groep agrariërs! 
Ze hebben daarom enkele 
bijeenkomsten gehouden met 
alle boeringse (en buitendorpse) 
boeren. Iedereen was enthousiast, 
waardoor men besloot een 
stichting op te richten. Vervolgens 
werd er een bestuur opgericht om 
alles te coördineren. In de stichting 
zijn alle sectoren die Boerdonk 
rijk is vertegenwoordigd (varkens, 
koeien, kippen en planten) en met 
deze achtergrond werd dan ook 
een logo samengesteld. Tot zover 
het ontstaan van de stichting .

De stichting wil nu de Boerdonkse 
leefbaarheid bevorderen of 
ondersteunen, voor tenminste de 
komende 3 jaar. Elke vereniging, 
stichting of instantie in het dorp 
kan een aanvraag indienen bij hen, 
Agrarisch Boerdonk, en daarin een 
bijdrage vragen. Het liefste geven 
ze die in de vorm van agrarische 
producten, zodat iedereen kan 
zien wat zij zoal produceren bij 
u in de naaste buurt en iedereen 

de link legt met 
de agrarische 
achtergrond. Dit 
leek hen de mooiste 
manier om bij te 
dragen aan die 
leefbaarheid, niet 
als individu maar als agrarische 
sector in zijn geheel. 

Van de ontvangende doelgroep 
vragen ze om positief de naam van 
Agrarisch Boerdonk te gebruiken 
op bijvoorbeeld de website of in 
de media. Tijdens een evenement 
kan dit ook in de vorm van hen 
speciaal hiervoor gedrukte banner!
Uw aanvraag kunt u indienen voor 
31 december via het mailadres 
agrarischboerdonk@live.nl . 
Graag daarin aangeven waar 
de bijdrage voor bedoeld is en 
aan welk product/bedrag u als 
aanvrager denkt. Uw aanvraag 
mag betrekking hebben op de rest 
van het kalenderjaar 2013 maar 
ook op 2014. Omdat de stichting 
geen valse verwachtingen wil 
scheppen bij aanvragers willen 
zij iedereen laten weten dat het 
budget niet onbeperkt is. Zij zijn 
hen er terdege van bewust dat ze 
misschien niet aan alle aanvragen 
kunnen voldoen. Mochten ze 
u als aanvragende vereniging, 
stichting of instantie onverhoopt 
teleur moeten stellen dan vragen 
ze hiervoor uw begrip. Hopelijk 
kunnen zij voor alle aanvragers 
een oplossing zoeken.

Kortom de agrarische sector in 
Boerdonk maakt zich via de nieuwe 
stichting ‘Agrarisch Boerdonk’ 
sterk voor een leefbaar, duurzaam 
en vitaal BOERDONK met een 
bruisend verenigingsleven.

MooiBoerdonk
Herfstweekend was een superweekend
Boerdonk - De senioren waren de 
grote winnaars van de 22e editie 
van het Herfstweekend. Zij konden 
namelijk bij 2 evenementen 
aanwezig zijn. Dat begon dus op 
de vrijdagmiddag met kaart- en 
casinospelen.  De aanwezigen 
gingen met 3 groepen gokken aan 
de casinotafels en de rest koos 
voor kaarten. Het ging er fanatiek, 
maar ook weer heel gezellig aan 
toe.

’s Avonds kwam de jeugd voor het 
casinospel. Als startbedrag kregen 
ze €700,00 ( nepgeld, maakt u zich 
maar niet ongerust) en er werd flink 
gegokt. De ene speelde zuinig, de 
ander niet. Aan het einde van de 
avond had Luuk Bouw het meeste 
geld bij elkaar gegokt. Jong geleerd 
is hopelijk oud gedaan voor Luuk. 

Op de zaterdagmiddag mochten 
de allerkleinsten tot de kinderen 
van groep 4 komen knutselen. Ze 
konden een stokpaardje maken 
of een sokkenpop. Daarna kwam 
poppentheater KRISKRAS een 
voorstelling geven waarbij de 
kinderen vanaf het begin in het 
verhaal zaten, en de meeste ouders 
ook. Al met al een heel leuke 
middag. 

Het Herfstweekend werd 
afgesloten met een cabaretavond. 
De senioren mochten ook weer 
komen en de oudste bezoekster was 
dan ook 89 jaar. Een uitverkocht 
huis met een zeer gemêleerd 
publiek dat er eens goed voor ging 

zitten. De aftrap werd gedaan door 
Shanti en Dushi, twee Antiliaanse 
vrouwen uit Zeeland die de vuile 
was van Boerdonk buiten kwamen 
hangen. Daarna de Two Petjes 
die in het Limburgs gingen kallen 
maar die zeer grappig uit de hoek 
kwamen. Na de pauze was het 
wachten op Hers en Dwers, die er 
net als Shanti en Dushi moeite mee 
hadden om Boerdonk te vinden, 
waardoor de pauze met een 
kwartier verlengd moest worden. 
Daar wist het publiek overigens 
goed mee om te gaan, zodat er een 
recordhoeveelheid bier is getapt. 
Hers en Dwers deden na hun 
optreden nog toegift na toegift, 
want ook het laatste optreden 
was vertraagd daar Vinnie en 

Vonnie Boerdonk niet konden 
vinden en hun TomTom ook niet. 
Toen ze er eindelijk waren, bleek 
de muziekstick ook niet de weg 
te weten waardoor ze moesten 
improviseren. Met medewerking 
van enkele  gueststars van 
Boerdonkse bodem werd alles 
opgelost en had de stemming er 
niet onder geleden. 

De afterparty was ook super, 
waardoor de organisatie terug 
kan kijken op een zeer geslaagd 
Herfstweekend. Zij willen langs 
deze weg alle sponsoren en 
vrijwilligers bedanken en uiteraard 
alle bezoekers. Ze hopen op een 
goed vervolg over twee jaar.

De wereld rond in 4 dagen

Oprichting Stichting Agrarisch Boerdonk

Boerdonk - Wat was het kamp van 
Jong Nederland Boerdonk toch 
weer leuk. Vanaf vrijdagavond 
hebben ze een wereldreis gemaakt 
en op maandagavond konden de 
kinderen weer terug naar Boerdonk. 
Zij kwamen tijdens het kamp 
verschillende landen tegen, zoals 
Amerika, België, Egypte, Italië en 
natuurlijk Nederland. 

De kinderen hebben tijdens het 
kamp veel leuke dingen gedaan. 
Op vrijdagavond hebben de oudere 
kinderen een dropping gelopen 
en zijn de jongeren kinderen op 
zoek gegaan naar mensen uit 
vreemde landen. Op zaterdag 
heeft iedereen aan een workshop 
Braziliaanse muziek meegedaan. 
Deze avond hebben de kinderen 
ook nog een GPS-tocht gelopen. Dit 
deden ze met een kompas en een 
landmeter, gelukkig heeft iedereen 
de weg kunnen vinden! Op zondag 
hebben de kinderen lekkere hapjes 

gemaakt, deze mochten ze ’s avonds 
opsmikkelen. De maandagmorgen 
begonnen zij met een actief bosspel, 
iedereen deed hier hartstikke 
fanatiek aan mee. Toen was het 
alweer maandagavond, tijd om naar 
huis te gaan. Op dinsdag hebben de 
kinderen nog een leuke verrassing in 
de brievenbus gekregen.

Het was een weekend vol plezier en 
gezelligheid! Lijkt het je ook wat om 
met Jong Nederland Boerdonk op 
kamp te gaan? Neem dan een kijkje 
op www.jnboerdonk.nl. Hier kan 
men meer informatie vinden. Op 
naar het kamp in 2014!

Stichting Algemeen Boerdonks Belang 
houdt kienavond
Boerdonk – De jaarlijkse 
kienavond van de Stichting 
Algemeen Boerdonks Belang 
wordt gehouden op zondag 27 
oktober in gemeenschapshuis 
Den Hazenpot in Boerdonk. 

In de gezellige sfeer van de grote 
zaal zijn weer vele mooie prijzen 
te winnen. Op deze avond zal ook 
de trekking worden verricht van de 
loterij, waarbij onder andere een 
prachtige hoofdprijs ter waarde 
van €100,00 te winnen zal zijn. 
De opbrengst van deze loterij 
komt ten gunste van de intocht 

van Sinterklaas. De loten zijn dit 
jaar gesponsord door Biemans 
Parketvloeren uit Boerdonk. 

De stichting hoopt u deze avond 
te begroeten in Den Hazenpot. 
De zaal gaat open om 19.15 
uur, waarna om 20.00 uur wordt 
gestart met de eerste kienronde. 

‘LIVVENDE’ muziek in ’t Mirakel
Boerdonk - Ger Coppens beet zelf 
het spits af met haar Apostelen. Ze 
ging voor in een muzikale rij van 
artiesten die folk en luistermuziek 
brengen. Zaterdag 26 oktober 
speelt in haar huiskamercafé de 
groep ‘Taaftere’. 

Taaftere is een driemansformatie, 
die tweetalig nummers brengt 
(Brabants en Nederlands), één-
, twee- of driestemmig zingt en 
afwisselt met fraaie instrumentale 

intermezzo’s. Dit alles is meest 
eigen werk. Het is een programma 
met veel gezelligheid en humor, 
dat regelmatig uitnodigt om mee 
te zingen, soms ook ontroert, 
maar altijd een eigen geluid laat 
horen. De drie leden van Taaftere 
hebben hun achtergronden in de 
muziek via pop, funk, blues, jazz, 
folk, bluegrass, cajun, zydeco en 
texmex. De mannen van Taaftere 
komen uit de diepe binnenlanden 
van Brabant, maar zijn er alle drie al 

langere tijd niet meer woonachtig. 
Zouden ze om die reden regelmatig 
teruggrijpen op Brabantse teksten?

Taaftere bestaat uit Mark Söhngen 
(zang, accordeon en trekharmonika), 
Mario van der Linden (zang en 
gitaar), Willy Verkuijlen (zang, 
mandoline, basgitaar). 

Vooraf reserveren is verstandig. Dit 
kan via telefoonnummer 
0492-465046.

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs
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Als het steengoed moet zijn!

Bosscheweg 2, Beek en Donk 06 - 53867526    0492 - 461836

Brakenstraat 7                             
5741 SR Beek en Donk 
0492-551414              

www.benikbosbouw.nl

€ 2,15
p.m1

€1,80
p.st.

Steigerhout Schuttingplanken Zweeds rabat

Vuren balkenTand-en groefplanken
Eiken balken

Douglas balken

Zweeds rabat Vuren

v.a.
€ 2,25

€ 2,75
p.m1

€ 1,25
p.m1

Schaaldelen 

Hout uit eigen zagerij
Lariks    Douglas    
Eiken     Vuren

Openingstijden 
Ma 13.00-18.00 uur    Di 9.00-18.00 uur    Wo 9.00-18.00 uur
Do 13.00-18.00 uur    Vr 9.00-19.00 uur    Za10.00-17.00 uur

Als het steengoed moet zijn!Als het steengoed moet zijn!

Bosscheweg 2, Beek en DonkBosscheweg 2, Beek en Donk 06 - 53867526    0492 - 46183606 - 53867526    0492 - 461836

“Ik heb voor dit beroep 
gekozen omdat ik van 
huis uit al interesse in 
vrachtwagens en tractors 
had. Vroeger ging ik al 
vaak met mijn vader mee 
op de vrachtwagen. En 
als er ergens in de buurt 
een tractorpulling (ook 
wel trekkertrek genoemd) 
wedstrijd was, deed ik 
vaak mee. Ik doe dit werk 
nu ongeveer 10 jaar. Eerst 
werkte ik bij Van den 
Broek in Veghel. Dat is 
daarna overgenomen door 
Vereijken verhuizingen en 
transport, en daar werk ik 
nu. Het werk bevalt me 
erg goed, omdat je ook 
met niemand rekening 
hoeft te houden, je plant 
zelf voor een groot deel 
je tijd in. De opleiding die 
ik hiervoor heb moeten 
doen heet transport en 
logistiek, die duurde 2 
jaar. Deze bestond uit 4 
dagen werken en 1 dag 
in de week naar school. 
In mijn omgeving weet 
iedereen wel dat ik dit 
werk doe. Ze vinden dat 
ook niet raar. Soms krijg 

ik wel eens reacties van 
vreemde mensen, zo 
van: ‘Rijd jij in die grote 
vrachtwagen? Wow dat 
zou ik niet durven!’ Dat 
is dan wel leuk om te 
horen. Het is ook echt 
een mannenwereld, maar 
daar heb ik helemaal geen 
moeite mee. Wat ik minder 
leuk vind, zijn de lange 
dagen die ik soms moet 
maken en dan de kinderen 
niet zoveel kan zien. Op 1 
dag heb ik ongeveer 20 
tot 25 adressen waar ik 
spullen heen breng. Dat 
is door heel Nederland en 
dat zijn meestal spullen 
voor de badkamer, zoals 
tegels, baden, meubels 
en accessoires. Ik begin 
‘s morgens meestal rond 
zes uur en werk vaak 
door tot zes uur ‘s avonds. 
Sinds twee jaar doe ik 
nu bijscholing, code 95, 
dat is theorie en praktijk. 
Dit doe ik op zaterdag. 
Dan moet je 35 uur in 5 
jaar bijscholing volgen. 
Zolang  ik kan blijf ik dit 
werk doen, het bevalt 
me uitstekend. Ik zou het 
ook wel leuk vinden als 
mijn dochters ook zoiets 
zouden gaan doen later, 
maar de keuze is natuurlijk 
altijd aan henzelf waar ze 
voor gaan kiezen.”

ik wel eens reacties van Naam: Jolanda Heesakkers 
Woonplaats: Lieshout 
Leeftijd: 29 jaar
Beroep: 
vrachtwagenchauffeuse 

[Mooi 0mgekleed]
Team WSI zet zich in voor Inspire2Live 
Laarbeek – Het startsein voor Alpe 
D’Huzes werd afgelopen zaterdag 
gegeven. De inschrijvingen 
beginnen en dat houdt in 
dat TEAM WSI (Wij Steunen 
Inspire2live) van start kan. Dit 
team bestaat grotendeels uit 
Laarbeekse personen. De kick off 
van het team begon zondag met 
een 2-uur durende uitzending van 
Radio Kontakt.

De teamnaam WSI is ontstaan uit 
de Stichting Inspire2live, welke 
in de afgelopen maanden in een 
verkeerd daglicht is komen te 
staan. Dezelfde mensen die de 
Alpe D’Huzes opgericht hebben, 
wilden verder gaan in de bestrijding 
van kanker. Dit wil zeggen: Leef 
zoals je leven wilt, maar dan met 
de ziekte kanker.  Voor diegene 
die Inspire2live niet kennen; 
Inspire2live is een organisatie 
die wereldwijd wetenschappers, 

doktoren en specialisten bijeen 
brengt om informatie te delen en 
daarmee als doel het chronisch 
maken van de ziekte Kanker. 

Hedendaags heeft iedereen op zijn 
manier wel te maken met de ziekte 
kanker. Team WSI heeft als doel 
zichzelf in te zetten, zodat zowel 
het KWF als Inspire2live de ziekte 
beheersbaar(chronisch) kunnen 
maken en het leven wat ons 
dierbaar is samen kan met kanker.

Nu stuurt Inspire2live vanuit hier 
deze wetenschappers, professoren 
en doctoren aan als ze met bepaalde 
opdrachten cq onderzoeken zitten. 
Het is een kleine organisatie en zelf 
bezitten zij geen geld. Ze zijn dus 
afhankelijk van derden. Door de 
motivatie en inbreng van besturing 
in het proces tegen kanker kunnen 
deze personen van inspire2live niet 
anders dan zich volledig in zetten 

voor dit. Het is begrijpelijk dat hun 
‘normale’ leven ook door moet 
gaan. Inspire2live was erg negatief 
in het nieuws, maar waarom. Dit 
werk mag niet verloren gaan, 
evenals het streven wat ze hebben. 

Om dit alles mogelijk te maken 
organiseert team WSI een aantal 
evenementen in Laarbeek, 
waaronder een benefietconcert 
en twee lezingen door Coen 
van Veenendaal. Informatie met 
betrekking tot deze evenementen 
volgt.

Wandelen met Trampel keu
Beek en Donk - Veel mensen 
denken dat wandelen iets voor de 
zomer is. Ze denken bij het woord 
wandeltocht aan Nijmegen en 
Someren, en koppelen het meteen 
aan een prestatie leveren. Maar 
wandelen is gewoon het hele jaar 
leuk. 

Wandeltochten worden er het 
hele jaar door georganiseerd. Doe 
eens ergens mee voor €1,50 een 
uitgezette tocht met gezellige 
rustposten en men komt op 
plaatsen waar je anders niet aan 
denkt. Op deze tijd worden er 
overal herfsttochten georganiseerd 
met oog voor de natuur.

De Beek en Donkse Mari Vereijken 
was afgelopen zondag afgereisd 

naar het wandelmekka Limburg. 
Hij is wezen wandelen met 
TRAMPEL KEU (wandelende 
koeien), een wandelorganisatie 
in Schimmert. Volgens Mari was 
het een prachtige wandeltocht 
waarbij je optimaal kon genieten 
van de kleurenpracht van de herfst 
in onze natuur, terwijl men in het 
Limburgse land dan plezier kan 
beleven aan diverse vergezichten. 
De organisatie was er bovendien 
met de route goed in geslaagd om 
veldlandschappen af te wisselen 
met prachtige bossen waarbij men 
bovendien menig klein dorpje aan 
deed. Meestal wandelden men 
over veldwegen en bospaden. 
Organisatorisch hadden ze het 
prima voor elkaar. Er waren diverse 
afstanden, dus voor elk wat wils 

(8-12-18 en 24 km). Men kon 
starten vanaf 07.00 uur terwijl men 
op de kortste afstand tot 14.00 uur 
mocht vertrekken. Mari zelf neemt 
altijd de langste afstand die ze op 
het programma hebben staan, je 
bent er toch. Er waren dan ook 
veel deelnemers in alle soorten 
en maten, zelfs veel moeders en 
vaders met de kinderwagen.

Mari was na een kop koffie met 
Limburgse vla om 07.30 uur 
gestart. Toen hij binnenkwam 
waren er dan ook nog vele die 
op de korte afstand gingen 
vertrekken. Wandelen met zo’n 
weer op zo’n plek puur genieten, 
moet men ook eens doen!

Nieuwe mobiele website 
www.MooiLaarbeek.nl 
Laarbeek – Vanaf deze week 
heeft dé nieuwswebsite van 
Laarbeek (www.mooilaarbeek.nl) 
ook een mobiele website. De 
mobiele variant van de website is 
geoptimaliseerd voor het gebruik 
op een klein scherm. 

Hoewel de meeste smartphones 
ook gewone sites kunnen tonen 
in hun browser is een mobiele 
website veel makkelijker in het 
gebruik.

In een overzichtelijk menu kunt u 
simpel en sneller al het Laarbeekse 
nieuws, de evenementenagenda 
en de foto’s bekijken. Tevens is 
het mogelijk om bedrijven en 
verenigingen te zoeken. 06 40 80 64 93

www.cateringdekannelust.nl
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Daar word je 
vrolĳk van!

Daar word je 
vrolĳk van!

Daar word je 
vrolĳk van!
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“Teveel betalen voor uw hypotheek komt elke maand terug!
Vergelijken kost niets!”

Hypotheekrente   5 jaar (vanaf) 3,1%
Hypotheekrente 10 jaar (vanaf) 3,8%

“De basis van ons vak zijn niet de cijfers, 
maar de wereld achter die cijfers: 
u, uw bedrijf en uw mensen.”

A 

T 
F
E
I

A 

T 
F
E
I

Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  34 99 88
0492  34 99 89
info@holtackers.nl
www.holtackers.nl

Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  37 01 50
0492  37 01 55
info@inbalansbv.nl
www.inbalansbv.nl

Inge van Vonderen Amy Vereijken  Kristel van de VenMark StoopMariël Swinkels

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Dit is de weg die Mariahout verbindt met Zijtaart en Veghel. Ook dit 
gedeelte van de Lieshoutse hei was vroeger erg moerassig. De weg 
ligt daarom hoger dan de aangrenzende percelen en wordt daarom 
Veghelsedijk genoemd. Tot aan de scherpe ‘bocht bij Corsten’ is het 
nog Mariahouts grondgebied. Daarna gaat de weg verder via Jekschot 
en Zondveld, naar Zijtaart en Veghel. 

Aan het begin van de Veghelsedijk staat een kruisbeeld. Het is daar  
geplaatst in de dertiger jaren door het Mariahoutse kerkbestuur, 
op initiatief van ‘pastorke van Thiel’. Het kruisbeeld is destijds niet 
geplaatst om te waarschuwen voor een onoverzichtelijke of gevaarlijke 
verkeerssituatie, want De Veghelsedijk was toen namelijk niet meer 
en niet minder dan een karrespoor.

‘Pastorke van Thiel’ was geen echte pastoor. Hij behoorde tot de 
bekende Helmondse familie Van Thiel, rijke industriëlen. Zijn frivole 
levenswandel schijnt niet altijd conform de toen strenge regels van 
de katholieke kerk te zijn verlopen. Eenmaal tot inkeer gekomen, 
bekostigde hij diverse kruisbeelden in de omgeving. Wat hem deze 
bijnaam opleverde.

Anno 2013 is dit kruispunt wel gevaarlijk te noemen. In 1995 is 
het kruisbeeld gerestaureerd. Het parkje er omheen wordt keurig 
bijgehouden door Mariahoutse vrijwilligers.

Jac Babin

VEGHELSEDIJK 

Creatiefmarkt jaarlijks hoogtepunt ‘De Egel’
Beek en Donk - Winkels liggen 
meestal vol met artikelen die men 
overal tegenkomt, vaak op grote 
schaal vervaardigd in een ver land. 
Een uitzondering op deze regel 
vormt De Egel. De gelijknamige 
stichting erachter brengt vraag en 
aanbod van unieke, handgemaakte 
producten bijeen. Tijdens de 
jaarlijkse Creatiefmarkt, op zondag 3 
november, pakt men nog eens extra 
uit. 

Alles draait bij De Egel om hobby’s en 
de resultaten daarvan. In de winkel 
treft men unieke voorwerpen aan, 
door mensen bedacht en gemaakt, 
niet alleen uit Beek en Donk maar uit 
de gehele regio. 

Hoe is het gekomen? In de tweede 
helft van de jaren ’80 startte enkele 
dames een winkeltje en het werkt nog 
steeds, tot de dag van vandaag. Het 
concept drijft louter op vrijwilligers. 
Elke week is De Egel enkele dagen 
open, hetgeen wat gezien de non-
profit-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. Om 
extra aandacht op De Egel te vestigen 
organiseert de stichting al circa 20 jaar 

op de eerste zondag van november 
een Creatiefmarkt in de Schuurherd, 
Heuvelplein 32, waar nóg meer spullen 
uitgestald staan. ‘Mooi gepland’ voor 
de feestmaand, want veel artikelen 
doen het geweldig als betaalbaar 
cadeautje. De makers nemen al 
genoegen met het terugverdienen 
van de materiaalkosten en rekenen in 
een aantal gevallen een klein bedragje 
voor de moeite. 

Er wordt een scala aan artikelen 
aangeboden, zoals kaarten, sieraden, 
poppenkleertjes, keramiek, kijkkastjes, 
breiwerken, vogelhuisjes, quilts en 
knuffels, maar ook groendecoratie 
en schilderijen. De laatste twee 
categorieën zie je niet vaak in de 
winkel terug, want het ontbreekt aan 
ruimte om het te presenteren. 

Tijdens de markt wordt er een stukje 
catering verzorgd, door koffie en 
thee te schenken met eigengemaakt 
gebak. Volgens de dames van De 
Egel stimuleert de Creatiefmarkt veel 
mensen die hobbymatig producten 
vervaardigen om extra hun nek uit 
te steken voor de markt. De kwaliteit 
staat op een hoog niveau en behoort 
tot de criteria: het moet creatief, 
netjes, stevig en goed gemaakt zijn. 
Oordelen of iets wel of niet mooi is, 
blijft volstrekt smaakgebonden. De 
Egel biedt voor elk wat wils, op de 
Creatiefmarkt en in de winkel. 

Kom zelf eens kijken op 3 november, 
er zijn diverse demonstraties op 
creatief gebied. De toegang is gratis. 
De markt duurt van 10.30 tot 16.00 
uur. 

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

Zelf bouwen duur? 
Niet als je het samen doet!

Nieuwsgierig?  www.vastgoedregisseur.nl  0651834563
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Arian de Groot | Korenmijt 19 B | Beek en Donk

0492 - 368039 | 06 - 43706076 |

ACTIE: 
HITACHI BLADBLAZERS 

v.a. € 199!

Wilhelminastraat 22b
Mariahout

Tel. 0499 422 118

www.erikbarten.nl

v.a. € 199!

www.erikbarten.nl

HITACHI BLADBLAZERS HITACHI BLADBLAZERS 

Lieshout – Stichting de Raam 
hield op zondag 20 oktober een 
vlooienmarkt in Manege D’n 
Perdenbak. Alle 60 kramen waren 
verhuurd aan particulieren, die 
hun eigen huis- en tuinspullen in 
de verkoop hadden. 

Het was een mooie herfstdag en 
het liep allemaal super, van de 
vroege ontvangst om 8.00 uur 
van de huurders, tot het parkeren 
buiten, en de lekkere broodjes, 
koffie en drankjes in de kantine. 
Een drukke dag met meer dan 1100 
bezoekers die, met hun nieuw 
gekochte tweedehands spulletjes 

tevreden naar huis gingen. Langs 
deze weg wil men alle vrijwilligers 
bedanken die deze dag mogelijk 
hebben gemaakt. Volgend jaar in 
2014 wordt de vlooienmarkt weer 
georganiseerd. Hij vindt dan plaats 

op zondag 19 oktober, dus noteer 
het alvast in de agenda. Voor meer 
informatie, over activiteiten en 
wedstrijden, kijk op de site 
www.stichtingderaam.nl

Beek en Donk – De Stichting 
Opkikker gaat in 2013 door met 
het inzamelen van oude mobiele 
telefoons. Voor iedere telefoon 
krijgt de stichting een vergoeding. 
De opbrengst komt volledig ten 
goede aan de organisatie van 

‘Opkikkerdag’, voor gezinnen met 
een langdurig ziek kind.

Rosemarie Vogels heeft in 2011, 
met behulp van vrijgevende 
mensen, 149 mobiele telefoons in 
Laarbeek en Duitsland ingezameld. 
De stichting heeft in de afgelopen 
vier jaar in totaal meer dan 200.000 
mobiele telefoons ingezameld. Nu 
heeft Rosemarie al 54 telefoontjes 

verzameld en weggestuurd. Indien 
men een oud mobieltje heeft en die 
hij/zij kwijt wilt, is deze van harte 
welkom bij Stichting Opkikker. 
Inleveren kan bij Rosemarie 
Vogels, Rietzangerlaan 17 in Beek 
en Donk. Bij haar huis staat een 
doos met het logo van ‘Opkikker’. 
In Beek en Donk komt zij ze ook 
graag ophalen. Bel dan even, tel: 
0492-462108.

Lieshout – Een groot aantal vendeliers 
van het Sint Servatius Gilde vendelde 
voor twee 25-jarige jubilarissen. Dit 
gebeurde op zaterdag 19 oktober bij 
het paviljoen aan de Beemdkant. Het 
was er een drukte van jewelste.

De vendelhulde was voor Arnold 
Aalders en Willem van Pelt. Arnold 
Aalders heeft zich als lid zeer 
verdienstelijk gemaakt voor de 
vereniging, ook is Arnold al 17 jaar 
secretaris van stichting Sint Servatius 
Kapel Lieshout-Mariahout, deze kapel 
werd in 1996 door de Gildebroeders 
gebouwd uit dankbaarheid aan de 
Lieshoutse en Mariahoutse bevolking, 
voor hun steun bij de reactivering van 
het Gilde in 1981.

Willem van Pelt, die als klein 

manneke aan de hand van vader Ger 
kennismaakte met het Gilde, heeft 
zijn sporen zeer zeker ook na gelaten. 
Hij begon als Jeugd-vendelier, en als 
18 jarige werd hij geïnstalleerd als 
Gilde broeder. Hij heeft als vendelier 
al vele prijzen gewonnen. Als 

voordraaier heeft hij al menigmaal 
de vendelgroep naar de eerste plaats 
gebracht, waarvan verschillende 
eerste prijzen Brabants kampioen. 
Ook was Willem 7 jaar secretaris van 
het Gilde. Al met al twee Jubilarissen 
waar het Gilde trots op is.

Lieshout - Dat het Gilde 
broederschap hoog in het vaandel 
heeft, lieten ze donderdag 17 
oktober zien aan het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel. Om 
20.00 uur stond het Gilde met een 
groot aantal broeders bij het Jan 
van Dooren paviljoen, waar de 
Blauwe schut hun thuishaven heeft. 

Aanleiding was een ereprijs die 
het Servatius Gilde in Boekel 
had gewonnen. Maar door een 

verkeerde telling in handen van de 
Blauwe Schut was gevallen. Deze 
ereprijs had het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde tijdens het koningschieten in 
Lieshout al teruggegeven. Nu was 
het de beurt aan het Lieshouts Gilde 
om de eerste prijs terug te brengen. 
De prijs plus een vat bier om er 
gezamenlijk een gezellige avond 
van te maken, wat zeker is gelukt. 
Sommigen wisten niet meer of ze 
te veel prijs, of te veel bier hadden 
gedronken.

Mooi Dier

Op zoek...

Ilja is een lieve 3 jarige Cairn 
Terriër. Helaas heeft Ilja in het 
verleden niet de aandacht 

gekregen die ze verdient. Aan de lijn lopen was haar dan ook vreemd, 
maar hierin heeft ze in de opvang al grote vorderingen gemaakt. 
Ze is nog niet helemaal zindelijk maar met een strak schema en 
dagelijkse routine heeft ze dit zo geleerd. We zoeken voor Ilja een 
baasje die haar met geduld en liefde verder wil opvoeden.

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

Naam:        Ilja 
Leeftijd:     3 jaar

Erp - Bettine Vriesekoop is 
op woensdag 30 oktober te 
gast met een lezing over eigen 
leven (Tafeltennis, China etc.) 
& werk. Deze avond is voor 
leden van de KVO Kring Uden 
en belangstellenden. Hieronder 
valt ook Kring Boerdonk, waar 
veel Beek en Donkenaren lid van 
zijn. De lezing vindt plaats in 
Ontmoetingscentrum Ter Aa, Den 
Uil 1A te Erp. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur.

Bettine (49) was ruim vijfentwintig 
jaar het gezicht van het 
Nederlandse tafeltennis en 

beoefende deze sport op zeer hoog 
niveau. Ze werd 2 keer Europees 
kampioen en maar liefst 14 keer 
Nederlands kampioen. Daardoor 
werd ze twee keer Sportvrouw 
van het jaar. De vele contacten 
met Chinese tafeltennissters 
inspireerden Bettine tot het volgen 
van een studie Sinologie aan de 
universiteit van Leiden. Daarna 
studeerde ze Oosterse filosofie. 
Bettine Vriesekoop was na haar 
tafeltenniscarrière jarenlang 
correspondente in China voor 
NCR Handelsblad. Over haar 
ervaringen scheef ze in de loop van 
de jaren vier succesvolle boeken, 

waarvan ‘Duizend dagen in China’ 
het meest recente is. Bettine 
heeft de Leonardo-leerstoel 
op de universiteit van Tilburg 
bekleed, en heeft samen met acht 
masterstudenten drie maanden 
lang onderzoek gedaan naar de 
positie van de Chinese vrouw.

Ook benieuwd naar haar verhaal? 
Dan bent u welkom op deze 
avond. Nadere informatie bij het 
secretariaat 0492-464579. Kosten 
voor leden €5,00 en niet-leden 
€7,50, incl. koffie/thee.

Betinne Vriesekoop bij KVO Kring Uden

Vlooienmarkt in Manege D’n Perdenbak

(Oude) mobiele telefoons gezocht voor Stichting Opkikker

Vendelhulde voor jubilarissen

Sint Servatius Gilde brengt eerste prijs 
naar de rechtmatige eigenaar terug

GREYHOUND BEZOEKT ASG WORKWEAR
TIJDENS DE OPENDAGEN

woensdag 30 oktober :  Scheiweg 7 - Gemert
donderdag 31 oktober :  Industrieweg 23a – Deurne

 10.00-18.00u

Maak kennis met deze bijzondere Greyhound en de 
nieuwste collecties werkkleding en veiligheidsschoenen

v.l.n.r. Arnold Aalders, het Koningspaar 
Ad en Erna Donkers, Willem van Pelt
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ALLEEN MOGELIJK 
OP DINSDAG, WOENSDAG 

EN DONDERDAG

MARIASTRAAT 21-23, 5738 AM MARIAHOUT
TEL.: 0499-421448

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.NL

Mooi UIT in Laarbeek

26 oktober 21:00 uur
Muziekcentrum ’t Anker, Beek en Donk

EAGLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info www.desperado-mp.nl   www.monkeyman.nl 

Tribute Band 
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info www.desperado-mp.nl   www.monkeyman.nl 

Tribute Band 

 

 
Voorverkoop: €7,50  |  Deurverkoop: €10,-

Zaal open: 21.00 uur

Kaartverkoopadressen samenwerkende horeca Beek en Donk 

Stichting Dorpsevenementen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

We zijn geopend voor de lunch op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag  van 09:00 -16:00 uur. 

Zoek je een leuk geschenk voor
sinterklaas of de kerst? 

Denk eens aan een geschenkpakket 
met daarin o.a. een lunchbon van 
onze buitengewone lunchroom! 

Vanaf €5,00 heb je al een lunchbon

De lunchroom is onderdeel van Lifestyle center Laarbeek
A.   Parklaan 6, Beek en Donk | T. 0492-462521
W.  www.buitengewoonsmakelijk.nl 
E.    info@buitengewoonsmakelijk.nl

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl
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Adres Carolushof 7, 5735 PP Aarle-Rixtel | M 06 55 377 938

E info@tuinenmetpassie.com | W www.tuinenmetpassie.com www.tuinenmetpassie.com www.tuinenmetpassie.com

‘Hotel California’ in Muziekcentrum ‘t Anker

Laarbeek – De IVN-gidsen leiden 
belangstellenden rond door het 
fascinerende gebied van de Grotelse 
Heide (het Grotels Bos en de 
Esperloop) op zondag 27 oktober van 
10.00 tot 12.00 uur.

In deze tijd van het jaar zal de aandacht 
vooral uitgaan naar de herfst en de 
verschijnselen die dit seizoen met zich 
meebrengt, zoals paddenstoelen. In 
de gevarieerde natuur van de Grotelse 
Heide en het Grotels Bos is de herfst 
op allerlei manieren te beleven. Men 
kan hier paddenstoelen in allerlei 
vormen aantreffen, en als men geluk 
heeft, allerlei trekvogels. De vele 

verschillende soorten bomen hebben 
elk een eigen silhouet. Omdat al 
deze bomen in Grotels Bos staan, is 
het heel gemakkelijk het verschil te 
laten zien, bijvoorbeeld tussen de 
verschillende soorten naaldbomen als 
sparren, dennen en lariksen, waarbij 
het ezelsbruggetje dat wijlen Leo van 
Ham vroeger de IVN-ners leerde, van 
pas komt. 

Om hier het fijne van te weten, moet 
men deze wandeling bezoeken. 
Behalve over paddenstoelen zijn de 
IVN-gidsen ongetwijfeld bereid over 
andere natuurverschijnselen het een 
en ander te vertellen. Veel soorten 

landschappen zijn hier te zien. Er is 
Heide, Naaldbos, droog Loofbos met 
Berken en Zomereiken, nat Loofbos 
met Zwarte Els en Es en hier en 
daar ’n Schietwilg, Cultuurgrasland, 
soortenrijk grasland, halfnat heide-
grasland, bouwland, kapvlakten, en 
andere landschapselementen, en ’n 
schitterend riviertje, de Esperloop. 

De wandeling zal beginnen vanaf de 
parkeerplaats langs de bekende herberg 
Grotels Hof in Grotel, een Bakels 
gehucht vlakbij de gemeentegrens van 
Laarbeek, aan het adres Grotel 5. Men 
hoopt op deze ochtend veel mensen te 
kunnen begroeten.

Inschrijven voor ‘The Voice of Kwizut’
Beek en Donk - Zoals 
onlangs te lezen was in De 
MooiLaarbeekKrant gaat Kwizut 
dit jaar verder dan alleen het 
organiseren van een quiz. Dit 
jaar geven ze jong Laarbeeks 
talent een platform om van zich 
te laten horen op de feestavond 
in januari. 

De eerste aanmeldingen zijn 
binnen, waardoor zij in ieder 
geval kunnen zeggen dat deze 
middag al zeker doorgaat, maar 
er is nog plek voor meer talent. 
Optredens kunnen solo-artiesten 
zijn maar ook bijvoorbeeld 
duo’s en trio’s. Dus kom(en) je/
jullie uit Laarbeek, heb(ben) je/
jullie zin of ken je iemand die 
op onze  feestavond zou willen 
optreden, geef je dan op voor 
onze auditiemiddag op zondag 
17 november bij café/zaal v.d. 
Burgt, aanvang 14.30 uur. De 
3 beste zangers/zangeressen/
duo’s/trio’s van deze middag 
mogen optreden tijdens de 
Kwizut feestavond op 11 januari 
2014. Uiteindelijk wordt er uit 

deze 3 talenten op de feestavond 
1 winnaar gekozen door het 
publiek. Deze winnaar mag ook 
optreden tijdens WiSH Outdoor 
2014! Opgeven kan nog tot en 
met 9 november door een mailtje 
te sturen naar Lonneke@kwizut.
nl. Vermeld in het mailtje je naam, 
adres, telefoon, e-mail, leeftijd en 
zorg dat je jezelf begeleid dan wel 
een eigen muziek-cd meebrengt.
Je wordt door een deskundige 
jury beoordeeld, maar ook na 
de auditieronde, indien gewenst, 
gecoacht en begeleid, zodat je 
goed voorbereid op de Kwizut-
feestavond je beste performance 
kunt geven.

Let op: over deze auditiemiddag 
worden uiteraard vragen gesteld 
in de quiz. 

Zondagmorgenwandeling van IVN Laarbeek 

De MooiLaarbeekKrant mocht 
3 x 2 kaartjes weggeven voor 
The Eagles Tribute Band, die 
zaterdag in Muziekcentrum ‘t 
Anker speelt. Hiervoor moest 
antwoord gegeven worden op 
de vraag: Hoe heet de zanger 
van ‘The Eagles Tribute Band’ 
die tot op de dag van vandaag 

nog steeds als bandleider 
fungeert in een andere band, 
genaamd Hollywood Boulevard?
Het enige juiste antwoord 
hierop was: Jan Buis. 

De volgende personen hebben 
twee kaartjes gewonnen:
Philip Oosthoek

Jos van Kessel
Marleen Maas

De winnaars kunnen hun 
kaartjes ophalen op het 
kantoor van MooiLaarbeek. Dit 
kan vrijdag de gehele dag en 
zaterdag tot 13.00 uur.

Zondagmorgenwandeling van IVN Laarbeek 

van ‘The Eagles Tribute Band’ 
die tot op de dag van vandaag 

twee kaartjes gewonnen:twee kaartjes gewonnen:
Philip OosthoekPhilip Oosthoek

zaterdag tot 13.00 uur.

De MooiLaarbeekKrant mocht nog steeds als bandleider nog steeds als bandleider Jos van Kessel
Winnaars kaartjes ‘Eagles Tribute Band’

Beek en Donk- De Eagles Tribute Band 
verzorgt zaterdag 26 oktober een 
spetterend optreden in ‘Het Anker’ in 
Beek en Donk. Drie Beek en Donkse 
kasteleins hebben de handen ineen 
geslagen en het samen aangedurfd 
om deze geweldige band naar Beek 
en Donk te halen. Dave vd Burgt, Mari 
Coppens en Coby vd Kamp hopen op 
een fantastische muzikale avond voor 
de Laarbeekse bevolking.

De Eagles Tribute Band is een 
gelegenheidsband, die is ontstaan 
uit ‘Desperado’, één van de langst 
bestaande countrybands van 
Nederland. In 2004 werden de stoute 
schoenen aangetrokken en ontstond 
er een CD met louter Eagles nummers. 
Deze cd kreeg als titel mee ‘Talking to 
the Moon’. Dit beviel zo goed, dat er 

concerten met alleen Eagles-nummers 
werden gegeven als een tribute: een 
eerbetoon aan de Eagles.  

Deze groep zet op het podium 
een uitstekende act neer. De leden 
van de tribute-band komen uit 
gerenommeerde bands. Zo speelt 
zanger Wim van de Vliert in de band 
‘Cash On Delivery’, een band die aan 
de wieg stond van zangeres Ilse de 
Lange. Daarnaast toerde Jan Buijs 12 
jaar lang met André Hazes door het 
land als zanger/gitarist.
De band bestaat, naast zangers Jan en 
Wim, uit de gitaristen Johan Hakkens 
en  Frank Schurgers. Bert van Mullem 
speelt bas en Lars Beuving drums. 
Toetsenist Leon Priest is de bandleider 
en PR-man. De band Desperado staat 
bekend om hun goede harmonieën en 

uitstekende muzikanten. De muziek 
van de Eagles past dus heel goed in 
hun straatje.

Wie alvast een voorproefje wil op 
het optreden van zaterdagavond 
kan kijken op de site van de tribute-
band. Op Youtube kunt u de band in 
actie zien. Natuurlijk zijn de originele 
opnamen op die site ook te beluisteren, 
zoals liveoptredens van de Eagles met 
hun welbekende ‘Hotel California’. 

Kaarten voor het evenement zijn te 
verkrijgen bij Cafe-zaal Dave van de 
Burgt, De Tapperij en Herberg Het 
Huukske. De toegangstickets kosten 
in de voorverkoop € 7,50. Aan de deur 
zijn de kosten €10,00 . De zaal is open 
vanaf 21.00 uur.
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!
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Deze foto is gemaakt bij de Deense Hoek in Lieshout, daar waar de nieuwe weg waarschijnlijk komt te liggen.

Lezerspodium

Wel of geen weg langs het Wilhelminakanaal??
De titel van dit stuk is een vraag die 
iedereen in Laarbeek bezighoudt. 
Voor- en tegenstanders, iedereen 
geeft zijn of haar mening. En dit 
mag natuurlijk. Sterker nog dit 
moet! Want het leeft in Laarbeek. 
Ook vanuit de politiek worden 
verschillende meningen geuit. 
ABL verkondigt haar mening  
natuurlijk ook. Toen gedeputeerde 
Ruud van Heugten in Laarbeek 
was hebben wij ook ons 
ongenoegen en onze verbazing 
geuit over de uitlatingen van deze 
gedeputeerde. Aan het einde van 
deze beladen vergadering, met 
veel insprekers en een bomvol 
gemeentehuis, stemden alle 
politieke partijen ermee in dat het 
bereikbaarheidsakkoord leidend is 
en blijft. Voor ABL ligt de nadruk 
vooral op de leefbaarheid, deze 
staat voor ons centraal in deze 
discussie. Dat het CDA zich na 
deze vergadering negatief uitlaat 
over de rol van de raad en de 
verantwoordelijke wethouder 
verbaasd ons. Alleen verkondigen 
wat had gemoeten maar zelf 
met geen enkel concreet voorstel 
komen is in deze ook niet erg sterk 
en jammer. Onze Wethouder 
Frans van Zeeland heeft het 

advies van de raad, unaniem door 
alle partijen goedgekeurd (dus 
ook door het CDA), overgebracht 
naar de stuurgroep. De stuurgroep 
heeft dit voorstel in zijn geheel 
overgenomen.  Klagen over een 
wethouder die zijn werk doet 
door te doen wat opgedragen is 
door de raad, vinden we als ABL 
onterecht.
En ja, de verkiezingen komen er 
weer aan dus het spelletje wordt 
scherp gespeeld. Je moet man 
en paard benoemen maar geen 
onwaarheden gaan schrijven om 
zo de kiezer op een verkeerd been 
te zetten.
Voor - of tegenstanders laat 
vooral van je horen maar blijf bij 
de feiten. Ons standpunt is nog 

steeds, liever helemaal geen weg 
langs het Wilhelminakanaal. Maar 
als hij er dan toch komt dan zullen 
wij als ABL alles uit de kast halen 
om Laarbeek als mooie groene 
gemeente te behouden. Wij vinden 
u als inwoners en de leefbaarheid 
in Laarbeek het belangrijkste. En 
ik neem aan dat de enige partij 
die voor de weg is, het CDA, zich 
daar ook bij aan zal aansluiten. 
Dus we kunnen concluderen dat 
wethouder van Zeeland zijn werk 
goed heeft uitgevoerd, hij gaat 
voor de leefbaarheid in Laarbeek. 
U toch ook????

Namens 
de fractie van ABL.

“Dit is straks allemaal weg als de nieuwe weg er komt”

Ingezonden door: Broer Jansen (e-mail: aa.jansen@live.nl)Ingezonden door: Broer Jansen (e-mail: aa.jansen@live.nl)

DIO Mark is verkozen tot 
beste DIO Drogisterij van 2013!

Dit willen wij graag samen met u vieren! 

Bij besteding vanaf € 17,50 bij ons in de winkel, maakt u 
automatisch kans op onderstaande prijzen! U hoeft alleen 
uw kassabon te voorzien van uw naam en telefoonnummer 

en in de winkel achter te laten.

Op maandag 4 november worden de winnende 
kassabonnen getrokken en de winnaars bekendgemaakt! 

(Actie loopt van 11-10 t/m 2-11) 

Wat kunt u winnen?
Altra Oma’s fiets van De Concurrent twv € 349.-

Louis Widmer verwenpakket twv € 80,-
Dinerbon Café/Restaurant de Pelgrim twv € 75,-

Bavaria Biertour voor 4 personen twv € 60,-
Plantenbak van Something Els twv ca. € 50,-

Waardebon van Emmy’s Mode twv € 50,-
Fruitmand De Groenteman van Lieshout twv ca. € 45,-
Pakket Vleeswaren van Slagerij Hurks twv ca. € 40,-

Zarqa verwenpakket twv € 40,-
Bloemstuk van Bloemend twv ca. € 35,-

Lekkernijen + vlaaibon Bakker & Zo twv ca. € 30,-
Kledingwaardebon Hoogers Mode twv € 25,-
Kledingwaardebon Hoogers Mode twv € 25,-
Riverdale Geurpakket Bloemend twv € 15,-

Wij zien u graag in onze winkel! Team DIO Mark.

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

Websites

Daar word 
je blij van!

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

Open Zilvervloot Sparen tijdens de Kinderspaarweken en uw kind 
mag een leuk cadeau uitkiezen. De Kinderspaarweken zijn van 7 oktober 

tot en met 1 november 2013. Kom langs.

10%premie voor 10 jaar sparen

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

OPEN ZONDAG 27 OKTOBER

www.fireendesign.nl info@fireendesign.nl

11.00 uur - 17.00 uur

U wilt een haard in huis?

officieel DRU dealer!

designed to be different

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

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

Harmonie O&U eert jubilaris en vertrekkend bestuurslid
Beek en Donk - Tijdens het drukbezochte 
reünieconcert van de Londen-gangers 
van O&U, dat zondag 20 oktober in 
Muziekcentrum Het Anker in Beek en 
Donk plaatsvond, werden jubilaris Patrick 
van Zutven en vertrekkend bestuurslid 
Harry Mommers in de schijnwerpers 
gezet.

Dat Patrick van Zutven weer op de bok 
stond om dit speciale concert te dirigeren, 
bleek een uitgelezen gelegenheid om hem 
te huldigen met zijn 25-jarig jubileum 
als lid van de Koninklijk Harmonie O&U. 
Gedurende zijn 25-jarig lidmaatschap was 
Patrick trombonist in het harmonieorkest, 
maar O&U herinnert hem vooral als 
dirigent van het jeugdorkest. Hij bouwde 
het jeugdorkest uit tot een orkest met grote 

muzikale kwaliteiten, maar vooral ook met 
grote saamhorigheid en teamgeest.

Onder zijn leiding heeft het jeugdorkest 
aansprekende concerten gegeven en 
prachtige resultaten geboekt. Voorzitter 
van O&U, Piet Kock, somde een heel rijtje 
op, met als absolute hoogtepunten het 
spetterende e-concert ter gelegenheid van 
het 40-jarig jubileum van het jeugdorkest 
en het concert van het jeugdorkest en de 
slagwerkgroep tijdens het London Heritage 
Music Festival in de prestigieuze Royal 
Academy of Music in Londen. Hier werden 
vier eerste prijzen in de wacht gesleept.

Voor al zijn verdiensten voor de vereniging 
gedurende zijn 25-jarig lidmaatschap van 
de Koninklijke Harmonie Oefening en 
Uitspanning werd hij gedecoreerd met de 
zilveren speld van de KNFM en geëerd met 
de bijbehorende oorkonde.

Al deze successen van de jeugdgroepen 
van O&U waren niet mogelijk zonder de 
gedreven leiding van de jeugdcommissie 
en voorzitter Harry Mommers, die na 9 
jaar afscheid neemt. In het bestuur van 
O&U was Harry een voorvechter voor 
het jeugdorkest als een volwaardig orkest 
binnen de O&U gelederen in plaats 
van enkel een doorvoerstation voor 
muzikanten naar het harmonieorkest. Het 
succes van dit beleid blijkt uit de lijst van 
hoogtepunten tijdens zijn voorzitterschap.

Harry was zeer gedreven. Voor 
ambitieuze projecten, zoals het 
e-concert, waar grote kosten en 
financiële risico’s mee gemoeid waren, 
wist hij met onvermoeibare energie het 
nodige sponsorgeld bijeen te brengen. 
Daardoor kon een spetterend e-concert 

georganiseerd worden dat nog steeds 
naklinkt in Beek en Donk. 

De voorzitter dankte Harry voor zijn 
energieke inzet van de afgelopen jaren. 
Tot slot bracht het jeugdorkest hem een 
muzikale afscheidsgroet.

Jubilaris Patrick van Zutven 

Afscheid Harry Mommers

Aanmeldingen bedrijven VVV Laarbeek
Laarbeek - De nieuwe VVV Laarbeek 
werd op 25 september  aan de toeristisch-
recreatieve sector gepresenteerd. Begin 
2014 gaat de website www.vvvlaarbeek.nl  
de lucht in. 

Het doel van de VVV Laarbeek is om 
de Laarbeekse sector te promoten en 
toeristisch-recreatieve activiteiten bij 

een breed publiek onder de aandacht te 
brengen. Inmiddels hebben een aantal 
bedrijven uit de sector al laten weten dat 
ze op de website willen en zich daarvoor 
aangemeld. 

Geïnteresseerden kunnen via de site 
van de gemeente www.laarbeek.nl een 
inschrijfformulier downloaden.

KBO kienavond in Lieshout 
Lieshout - Iedereen wordt uitgenodigd voor 
een ouderwets gezellige KBO kienavond. 
Deze vindt plaats op vrijdagavond 25 
oktober in het Dorpshuis. 

Men bereikt het Dorpshuis vanaf de Heuvel 
tegenover de kiosk, langs Cafetaria Eethuis 
De Kiosk. Iedereen is van harte welkom op 
de kienavond. Er wordt gespeeld om vele 
mooie prijzen. Het kienen begint om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Beuken
Leibomen
Buxus
Bodembedekkers
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voetbal

VV Mariahout 

Zaterdag 26 oktober 
10:00   Mariahout F1 - MVC F1
10:00   Mariahout F4 - VOW F3
10:30   RKVV Keldonk F1 - Mariahout F2
10:30   VOW F2 - Mariahout F3
11:15   Mariahout E1 - Sparta’25 E3
12:15   Erp C3 - Mariahout C2
13:00   Blauw Geel’38/JUMBO C4 - 
            Mariahout C1
13:00   Mariahout D2 - Nijnsel/TVE 
            Reclame D1
13:15   Gemert D3 - Mariahout D1
14:30   Mariahout A1 - RKVV Keldonk A1
14:45   Bavos B1 - Mariahout B1
15:00   Mariahout B2 - VOW B2

Zondag 27 oktober 
10:00   Gemert VR2 - Mariahout VR1
11:00   MVC 2 - Mariahout 3
11:30   Mariahout 2 - Boekel Sport 3
12:00   Rhode 6 - Mariahout 4
14:30   Mariahout 1 - FC Uden 1

Sparta’25

Zaterdag 26 oktober 
13:15   Gemert G2 - Sparta’25 G1
14:30   Sparta’25 A1 - NWC A1
14:30   Blauw Geel’38 A4 - Sparta’25 A2
15:00   NWC B1 - Sparta’25 B1
14:45   Bavos B1G - Sparta’25 B2
14:30   Sparta’25 B3 - WEC B2
13:00   SC Helmondia C1 - Sparta’25 C1
13:00   Sparta’25 C2 - Lierop C1
13:00   Sparta’25 C3 - Ollandia C1G
13:00   Sparta’25 C4G - DVG C2G
11:30   Sparta’25 D1 - SV Venray D1G
11:30   Rhode D2 - Sparta’25 D2G
11:30   Ollandia D1G - Sparta’25 D3
11:30   Sparta’25 D4 - SCMH D2
10:00 Brandevoort E1 - Sparta’25 E1
09:15   Sparta’25 E2 - NWC E6G
11:15   Mariahout E1G - Sparta’25 E3G
09:15   Sparta’25 E4 - Schijndel E4
09:15   Rhode E6G - Sparta’25 E5G
09:15   Gemert E11 - Sparta’25 E7G
10:30   Rhode F1G - Sparta’25 F1
09:15   ASV’33 F1 - Sparta’25 F2
10:30   Sparta’25 F3G - Boskant F1
10:30   Sparta’25 F4G - Erp F5
09:30   Boekel Sport F3 - Sparta’25 F5
09:30   DVG F3 - Sparta’25 F6G
10:30   Sparta’25 F7 - Avanti’31 F5
10:30   Sparta’25 F8G - Stiphout V. F7G
10:30   ZSV JG1 - Sparta’25 JG1
14:30   Sparta’25 MA1 - Rhode MA1
11:30   Sparta’25 MC1 - Boekel Sport MC2

09:15   Spartaantjes - trainen
16:15    Sparta’25 Vet. - DAW Veteranen

Zondag 27 oktober
14:30   Sparta’25 1 - TOP 1
10:00   OSS’20 3 - Sparta’25 2
11:00   Sparta’25 3 - Helmondia 2
11:30   Handel 2 - Sparta’25 4
10:00 Sparta’25 5 - HVV Helmond 4
10:00   Sparta’25 6 - Schijndel 5
12:00   Sparta’25 7 - UDI’19 9
13:00   UDI’19 8 - Sparta’25 8
12:00   Sparta’25 9 - Bavos 7
12:00    Blauw Geel’38 15 - Sparta’25 10
10:30   Bekkerveld VR1 - Sparta’25 VR1

ASV’33

Jeugd zaterdag 26 oktober 
14:45 SSE A1 – ASV’33 A1
15:00 ASV’33 B1 – Stiphout Vooruit B1
14:30 Ollandia B1 – ASV’33 B2
15:00 ASV’33 MB1 – Mifano MB1
13:00 Liessel C1 – ASV’33 C1
13:00 Blauw Geel’38 C5 – ASV’33 C2
11:45 ZSV C5G – ASV’33 C3
12:30 ASV’33 D1 – Stiphout Vooruit D1
11.15 WEC D2G – ASV’33 D2G
10:30 ASV’33 E1G – Schijndel E2
09:15 Gemert E4 – ASV’33 E2G
10:30 ASV’33 E3G – Ollandia E2G
10:30 ASV’33 E4 – Boekel Sport E7G
09:15 ASV’33 F1 – Sparta’25 F2
09:15 ASV’33 F2 – VOW F1
09:30 Mifano F5 – ASV’33 F4
09:00 Deurne F5 – ASV’33 F5G

Veteranen zaterdag 26 oktober 
16:30 Mierlo-Hout – ASV’33

Senioren zondag 27 oktober
14:30 ASV’33 1 – Maarheeze 1
11:30 ASV’33 2 – NWC 5
10:30 Oranje Zwart 2 – ASV’33 3
12:00 Avanti’31 4 – ASV’33 4
10:00 ASV’33 5 – Westerbeekse Boys 1
13:00 SJVV VR2 – ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 19 oktober 
Nijnsel/TVE A1 – ASV’33 A1 4-0
HVV Helmond B1 – ASV’33 B1 1-6
ASV’33 MB1 – SES MB1 11-2
Stiphout Vooruit C1 – ASV’33 C1 6-3
ASV’33 F1 – SV Brandevoort F1 1-2
Gemert F6 – ASV’33 F2 3-4

Uitslagen Veteranen zaterdag 19 oktober 
ASV’33 – Mariahout 5-2

Uitslagen Senioren zondag 20 oktober
Bruheze 1 – ASV’33 1 3-2
ASV’33 3 – HVV Helmond 4 9-2

ASV’33 VR1 – ZSV VR2 2-4
* Wijzigingen onder voorbehoud

ELI

Zaterdag 26 oktober 
14.30 ELI A1 – Mulo A1
12.30 ELI C1 – Mierlo Hout C2
11.00 ELI E1 – Schijndel/de Wit E3
11.00 ELI E2 – Fiducia/Elsendorp E3
11.00 ELI E3 – Schijndel/de Wit E9
14.30 Boskant B1 – ELI B1
12.45 Bavos C3 – ELI C2
11.30 Blauw Geel D3 – ELI D1
11.30 Blauw Geel D6 – ELI D2
09.30 Boekel Sport F2 – ELI F1
09.00 Rood Wit 62 F4 – ELI F2
10.30 Gemert F9 – ELI F3

Veteranen
17.00 ELI - RKPVV 

Zondag 27 oktober 
14.30 ELI 1 - DSV
11.30 ELI 2 – Blauw Geel /38  6
11.00 ELI 3 – ERP 4
12.00 Avanti ’31  6 – ELI 4
12.00 Vorstenbossche B Vr 1 – ELI Vr 1
10.00 ELI Vr 2 – Deurne Vr 1

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk

Uitslagen van maandag 21 oktober
2-0 Leo van Griensven - Ad de Koning
0-2 Harrie van Kleef - Henk Verhappen
2-0 Ad Barten - Henk van de Vegt
0-2 John Labes - Gerrit van Osch
0-2 Cor Verschuren - Jan van Neerven
2-0 Antoon Rooijakkers - Antoon Maas
0-2 Mies van de Biggelaar - Lou Muller
2-0 Harrie Poulisse - Albert Kluijtmans
0-2 Willie Vorstenbosch - Piet Goossens
0-2 Henk Hendriks - Bert van de Vorst
0-2 Theo van Hoogstraten - Jan van Hout
2-0 Joop Kerkhof - Leo Migchels
2-0 Christ Marin - Antoon van Osch
0-2 Jaspert Swinkels - Tonnie Raaijmakers
0-2 Theo Verheijen - Hans Heldoorn
2-0 Hans de Jager - Frits Tak
0-2 Bert van Wanrooij - Piet van Zeeland

Uitslagen van dinsdag 22 oktober
0-2 Ad Barten - Guus van de Elsen
0-2 Antoon Smits - Henk Mastbroek
0-2 Henk van de Vegt - Harrie van Kleef
2-0 Martien Swinkels - Gerrit van Osch
0-2 Tonny de Louw - Jan Verbakel
0-2 Martien van de Elsen - Antoon Maas
2-0 Lou Muller - Marinus Steegs

0-2 Harrie Bouwmans - Harrie Poulisse
0-2 Wim Swinkels - Frits Wilbers
2-0 Antoon Maas - Marinus Steegs
2-0 Henk Hollanders - Hendrik Korsten
0-2 Mari van Gend - Mari Verbakel
0-2 Frits Poulisse - Piet Goossens
0-2 Antoon Wagemans - Evert Baring
1-1 Jan van Dijk - Piet Verhagen
0-2  Manuel Villalon - Henk Meerwijk
2-0 Piet van Zeeland - Antoon Wagemans

Biljartvereniging Van de Rooije Beek 
en Donk

Uitslagen 18 oktober 
Dave v/d Burgt – Jan Crooijmans  0-3
Niels Schoonings – Jan v Grinsven 0-3
Dave v/d Burgt – Geert-Jan Otten 0-2
Philip Oosthoek – Dennis v Dommelen 3-1

Stand per 18 oktober
1.Jan Crooijmans              4 10
2. Jan v Grinsven              3 9
3. Niels Schoonings          4 9
4. Mark v/d Burgt            2 6
5. Geert-Jan Otten           5               5

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje.
 
Uitslagen 16 oktober  2013. 
Lijn A.
1.José en Jan  61,20%
2.Annie en Thera  58,85%
3.Mien en Jeu  56,25%
4.Pieta en Jo   54,43%

Lijn B.
1.Nellie en Annie  60,63%
2.Ellie en Zus  54,17%
3.Tiny en Riet  53,75%
4.Jo en Jeannett  53,65%

De volgende zitting is op woensdag 
30 oktober 2013, aanvang 19,30 uur. 
Plaats: Cafe-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
 
Uitslagen 22 oktober  2013. 
1.Rietje en Dorry Zwets  67,50%
2.Rie Rooijackers/Diny Biemans  65,00%
3.Cor en Nelly Verschuren      63,13%
4.Tony Werners/Nelly Graat   58,00%
5.Pieta Slaats/Riet van der Linden   55,63%

De volgende zitting is op dinsdag 29 
oktober 2013, aanvang 13.30 uur. 
Plaats: Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg, te Beek en Donk.

handbal

BEDO

Zaterdag 26 oktober 
11:05 M.H.V. ‘81 D1 – Gemengde 
          D-jeugd - De Looierij, Mill
16:55 Habo ‘95 DB1 – Meisjes B-jeugd 
          - De Burcht, Boekel
20:15 Jupiter ‘75 HS1 – Heren Senioren 
          2 - De Kraanvogel, Eersel
20:40 E.S.V.Z. Oktopus HS1 – Heren 
          Senioren 1 - T.U. Eindhoven, 
          Eindhoven

Zondag 27 oktober
10:00 Jongens B-jeugd – Helios ‘72 
           HB1 - D’n Ekker, Beek en Donk
11:00 M.H.V. ‘81 DS2 – Dames 
          Senioren 1 - De Looierij, Mill
11:10 DOS ‘80 HS2 – Heren Senioren 
          4 - ‘t Vijfeiken, Heesch
13:20 M.H.V. ‘81 HS2 – Heren 
          Senioren 3 - De Looierij, Mill
15:20 Achilles ‘95 DS1 – Dames 
          Senioren 2 - Sportcomplex De 
          Heiberg, Veldhoven

denksportdenksport schaken

Schaakvereniging DOT

Uitslagen 22 oktober 
½-½  Jef Verhagen - Willy Constant
0-1 André Bergman - Dirk-Jan Gloudemans
0-1  Herman Konter - Aloys Wijffelaars
½-½  Chris v. Laarhoven - Zjon v.d. Laar
0-1 Hans Claas - Thijs Knaapen
1-0 Albert v. Empel - Johnny v.d. Laarschot

Programma 29 oktober
Dirk-Jan Gloudemans - Herman Konter
Willy Constant - André Bergman
Frans v. Hoof - Jef Verhagen
Thijs Knaapen - Albert v. Empel
Zjon v.d. Laar - Hans Claas
Hein v. Bree - Chris v. Laarhoven
Aloys Wijffelaars - Johnny v.d. Laarschot

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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de Vorst 20, 5737 JG Lieshout   06 29537063   www.fredlangstraattuinen.nl

Programma / Uitslagen

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

AL 30 JAAR SUPERSTERK IN AUTOBANDEN

l

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

Kies voor de kracht van

Bel voor een scherpe 

offerte op maat!

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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Stekkermortel 4, Mariahout    |     +31 (0)499 425065    |    www.segerensmeedwerk.nl

Poorten
Sierhekwerk

Poortautomatisering

Stijlvol in Staal

 +31 (0)499 425065    |    www.segerensmeedwerk.nl +31 (0)499 425065    |    www.segerensmeedwerk.nl

Actuele  vacatures
• Een gastheer of gastvrouw 

bij Wijkrestaurant De 
Laarbikker op donderdag 
van 16.30 tot 20.00 uur

• Kookvrijwilligers bij 
Wijkrestaurant De 
Laarbikker op woensdag 
en/of donderdag van 16.30 
tot 20.00 uur

• Vrijwilligers die Dierenpark 
‘t Regter Eind mee willen 
onderhouden 1 en/of 2 
ochtenden per week van 
08.30 tot 12.00 uur

• Een gastvrouw of gastheer 
bij Zorgboogcentrum De 
Regt op zondag van 11.30 
tot 13.30 uur 

De Bijzondere Vrijwilliger

Deze week:  Frans Vereijken, 
mede-eigenaar van grondwerk-
verzetbedrijf F.  Vereijken in Lieshout 
Vrijwilligerswerk: Bij RKVV ELI 
in Lieshout is Frans bestuurslid, 
bestuurslid van de supportersclub, 
lid van de sponsorcommissie, 
leider van ELI2, kartrekker van 
het laola-veld (= minivoetbalveld 
van 14 x 28 meter van kunstgras). 
Daarnaast is Frans bestuurslid en 
penningmeester bij het zaalvoetbal 
in Lieshout. 

Voetbalfamilie
“Mijn vader was altijd een fervent 
supporter van ELI. Toen ELI 1 in 
1967 kampioen werd, was bij ons 
op het bedrijf het  feest met alle 
spelers en begeleiding. Ik werd als 
6-jarig jochie gelijk in een speciaal 
ELI-tenue gestoken en mocht 
daarin de kampioenswedstrijd 
aftrappen. Natuurlijk werd ik 
meteen lid gemaakt van ELI”, 
vertelt Frans trots. De broers en 
de twee zussen van Frans hebben 
allemaal in de selectie gevoetbald. 
Zijn zoon en dochter voetballen 
ook bij ELI. Frans speelt bij de 
veteranen en geniet van de daarbij 
behorende gezelligheid. “Ik heb 
twee keer in mijn voetballeven 
een been gebroken en ben 
‘noodgedwongen’ leider geweest. 
Maar het kon niet missen dat ik 
daarna doorging met voetbal.” 

Vrijwilligers en sponsoring
Frans onderkent het belang 
van vrijwilligers voor clubs en 
verenigingen. “Weet je wat 
me opvalt”, vertelt hij, “dit zijn 
vaak de mensen die al een druk 
bestaan hebben: mensen met 
een eigen zaak. In ieder geval 
met ondernemersgeest.” Frans 
is al jarenlang sponsor van ELI en 
shirtsponsor van ELI 1. “Ik vind 
het belangrijk om plaatselijke 
verenigingen te sponsoren op één 
of andere manier. Ik weet dat ze 
hoge kosten maken, maar heb 
ook gemerkt dat veel mensen 
sponsoring ‘gewoon’ vinden. Ik 
heb 20 mensen in dienst, dan kan 
dit toch wel? Er wordt vergeten 
dat het allemaal verdiend moet 
worden. Zó gewoon is het niet.”

“Grondwerk is mijn ding”
Toen bij ELI de plannen kwamen 
om een zogenaamd loala-veldje 
aan te leggen, was Frans gelijk 
van de partij. “Grondwerk is mijn 
ding en één aanspreekpunt werkt 
prettig, dus ik heb dit opgepakt. 
Het is een mooi veld geworden 
waar  ‘compact’ gevoetbald kan 
worden, zelfs in de winter. En Eli 
heeft genoeg plannen voor de 
toekomst”, verklapt Frans. “Er zijn 
zelfs plannen om een voetbalschool 
op te richten.“

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Sparta’25 bekert verder

Beek en Donk - Sparta’25 ontving 
afgelopen zondag in de tweede 
ronde van de beker RKOSV 
Achates. De ploeg uit Ottersum, 
uitkomend in de derde klasse, zou 
voor eersteklasser Sparta’25 geen 
probleem mogen opleveren. 

Echter wisten de groenwitten pas 
diep in de tweede helft een 3-1 
overwinning op het scorebord te 
zetten. De ploeg van trainer Ronnie 

Couwenberg speelde matig en vaak 
veel te slordig. Het tempo lag veel te 
laag om de verdedigende stellingen 
van Achates te doorbreken. 

Het was zelfs Achates dat op een 
0-1 voorsprong kon komen. Vlak 
voor rust betekende een prima 
schot van Nico Jansen de overigens 
verdiende gelijkmaker 1-1. Ook 
in de tweede helft konden de 
Spartanen niet imponeren. In de 88e 
minuut werd Jaccy van den Enden 

in het keepersgebied verkeerd 
afgestopt. Mischa Werdens liet zich 
dit buitenkansje niet ontnemen en 
scoorde beheerst de 2-1.Invaller 
Thijs van den Heuvel kon zijn late 
invalbeurt nog belonen met een 
prima goal 3-1. 

Komende zondag is er weer een 
thuiswedstrijd voor de Spartanen. 
Dan ontvangt het TOP uit Oss, 
welke na zes wedstrijden een punt 
meer heeft dan Sparta’25.

voetbal

Mariahout en Boskant delen de punten
Mariahout – Afgelopen zondag 
stond de inhaalwedstrijd Boskant – 
Mariahout op het programma. De 
strijd tussen de twee vaandelteams 
ging gelijk op doordat beide 
ploegen veel balverlies leden.

In de eerste helft was het doelman 
Rick van den Heuvel die de bal in 
de voeten speelde van Roy van 
der Linden, hij schoot de bal op 

de lat en Mariahout kwam met de 
schrik vrij. Met een 0-0 ruststand 
vertrokken de ploegen naar de 
kleedkamer.

Na de rust veranderde het spelbeeld 
niet. Toch wist Boskant daar in 
de 56e minuut verandering in te 
brengen. Maikel Merks maakte 
een knappe actie aan de zijlijn en 
legde de bal perfect neer voor Rens 

van de Wijdeven die voor de 1-0 
aantekende. De wedstrijd werd 
iets spannender om naar te kijken 
en uiteindelijk wist ook Mariahout 
te scoren. Een vrije trap, in de 81e 
minuut, van Martijn van der Linden 
werd bij de tweede paal binnen 
gekopt door Wim van den Heuvel. 
Deze 1-1 was tevens de eindstand.

Marianenparty bij VV Mariahout
Mariahout –  VV Mariahout 
houdt een Marianenparty voor 
alle voetballers, leiders, trainers, 
sponsoren en vrijwilligers van VV 
Mariahout op zondag 27 oktober.

Het thema van deze middag is 
geel en blauw, dus trek iets aan 

met geel of blauw en maak het 
gezellig met je teamgenoten en 
vrienden op de swingende beats 
van DJ DJIMM! Graag zien ze je op 
zondag 27 oktober vanaf 17.00u 
in de kantine van Mariahout op 
sportpark de Heibunders.



Donderdag 24 oktober 201328 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

zaalvoetbal korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

boksen

Aben & Slag advocaten verrast 
Meulensteen/van Lieshout

Beek en Donk - In een mooie 
pot voetbal waarin favoriet 
Meulensteen/van Lieshout tot 
halverwege het duel op weg leek 
naar de winst, verraste Aben & Slag 
Advocaten door een 3-1 achterstand 
om te buigen in een 3-4 winst. 
Groot aandeel in die ommekeer 
had L. Swaanen die met 3 treffers 
zijn ploeg naar de winst leidde. 
Meulensteen verliest daarmee 
de ongeslagen status en kon ook 
geen medekoploper worden. Aben 
& Slag daarentegen maakte een 
reuzensprong op de ranglijst en 
klom naar de 4e positie.

Puur Baden heeft de weg naar 
boven ook weer gevonden en won 
voor de 2e week op rij, nu moest 
Den Hurk Vastgoedmanagement 
er aan geloven. Zoals al vaker deze 
competitie kon Den Hurk het tot 
halverwege de strijd nog bijbenen, 
maar in de slotfase besliste Puur 
Baden de wedstrijd door de 3-2 
voorsprong te promoveren tot een 
eclatante 6-2 overwinning. Door de 
winst schuift ook Puur Baden door 
naar een hogere positie en is op de 
5e plek beland. Voor Den Hurk is 
het nog altijd wachten op het eerste 
puntje.

FC Geerts Autobedrijf is de nieuwe 
nummer 2 door een ruime winst 
op FC Avondrood. De jonge spits 

v. Dijk prikte er weer 3 binnen en 
had daarmee een groot aandeel 
in de 5-2 overwinning van Geerts. 
FC Avondrood  probeerde het wel, 
maar kon maar moeilijk door de 
goed georganiseerde verdediging 
van Geerts prikken. De uitvallen van 
Geerts waren gevaarlijk en leverde 
ook regelmatig een doelpuntje op.  
Avondrood moet het voorlopig doen 
met 3 punten uit 4 duels.

De topper in de A-klasse tussen 
Vesters/Roos Combinatie en D3 
Architecten kende 2 gezichten. 
Vesters/Roos startte fantastisch, 
speelde goed en werd regelmatig 
gevaarlijk voor het doel van D3. Die 
dadendrang leverde in 7 minuten 
een 3-0 voorsprong op, en winst 
leek in het verschiet. Het valt D3 dan 
te prijzen dat de ploeg bleef vechten 
voor een beter resultaat en die inzet 
werd beloond. 12 minuten voor het 
einde stond het nog altijd 3-0, maar 
in de slotfase wist D3 toch nog een 
gelijkspel uit het vuur te slepen. 
Puntje gewonnen voor D3, voor 
Vesters/Roos het gevoel dat het er 2 
had verloren.

De koploper van de A-klasse, van 
Kuringe Adviesgroep, had een zware 
dobber aan Sevenmiles.nl/Café Zaal 
Dave v.d. Burgt. Beide ploegen 
speelden prima,maar tot doelpunten 

leidde dat niet. Sevenmiles.nl heeft 
dit seizoen al niet heel veel geluk 
gehad, en moest lijdzaam toezien 
hoe v. Kuringe 3 minuten voor het 
einde het enige, en dus winnende 
doelpunt binnen schoot. R. 
Verachtert mocht zich matchwinner 
noemen in een wedstrijd waarin 
v. Kuringe de meeste en beste 
kansen had en op basis daarvan 
verdiend won, hoewel de werklust 
van Sevenmiles.nl zeker een puntje 
had verdiend. Daar koopt de ploeg 
echter niks voor.

In een prachtige strijd tussen Traxx 
Party en Kartcentrum en Café Zaal 
de Tapperij werden de punten 
gebroederlijk gedeeld: 4-4. Toch 
had de Tapperij eigenlijk de hele 
wedstrijd zicht op de volle winst. 
Na de 1-0 voorsprong voor Traxx 
en de snelle gelijkmaker door de 
Tapperij, kwam de Tapperij op een 
2-4 voorsprong en leek de buit 
binnen. P. Scheepers van Traxx dacht 
daar anders over en prikte er in de 
laatste 5 minuten toch nog 2 binnen 
zodat een gelijkspel werd geboren. 
Zo houdt de Tapperij moeite met het 
behalen van de punten vergeleken 
met vorig seizoen. Voor Traxx is elk 
puntje welkom.

Uitslagen, programma en stand op 
www.wacbeekendonk.nl

Welpenteam Flamingo’s kampioen

Mariahout - Het welpenteam 
van Flamingo’s, gesponsord 
door Corsten Fourage, startte 
begin september met hun eerste 
competitie. Door enthousiasme en 
doorzettingsvermogen behaalde 
het team drie overwinningen en 
een gelijkspel. 

Door omstandigheden konden 
de laatste twee wedstrijden 
helaas niet gespeeld worden en 
werd het welpenteam door de 
welpenorganisatie beloond met het 
kampioenschap samen met Avanti. 
Een super prestatie van de meiden! 

En natuurlijk complimenten voor 
de twee trainsters Emma Leenders 
en Martje vd Broek. Proficiat, 
Janneke Beniers, Nina Jacobs, Fieke 
vd Heuvel, Pleun vd Berg, Floor vd 
Aa en Pien van Hoof, op naar de 
binnen competitie en hopen dat 
veel supporters de meiden komen 
aanmoedigen.

Uitslagen 20 oktober  
AspB1 – DDW   5 – 4                                                                                                         
MW1 – Flash MW1         2 – 4                                                                                                 
Avanti (S) MW1 – MW2 7 – 15                                                                                                          
Sen 2 – Avanti (S) 2 8 – 8 

Peggy van Hoof, Emma Leenders, Martje v/d Broek, Monique v/d Aa Pleun v/d Berg, Floor v/d 
Aa, Pien van Hoof, Nina Jacobs, Janneke Beniers. Fieke vd Heuvel ontbreekt op deze foto.

Beek en Donk - Boksschool 
Laarbeek houdt voor de tiende 
keer een sportgala op zondag 
10 november. Boksers van 
internationale allure, ervaring van 
wereldklasse en natuurlijk veel 
jeugd uit de regio zullen hieraan 
deelnemen. 

Met spectaculaire dame-
sgevechten, met als toppartij twee 

finalisten in het zwaargewicht 
profboksen, en een dertig partijen 
is de middag geheel gevuld. Er zijn 
nu nog enkele plaatskaarten te 
koop voor €35,00 of vipkaarten 
voor € 85,00. Het Boksgala wordt 
gehouden in de nieuwe sporthal in 
het Ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk en begint om 15.00 uur.  
De zaal gaat open om 13.30 uur.

Kickboks en Free� ght gala

Vorige week werd bij Boksschool Laarbeek de Rutten-trofee uitgereikt 

ASV’33 doet zichzelf tekort
Aarle-Rixtel - De teleurstelling was 
enorm groot toen scheidsrechter 
Straatman uit Uden het laatste 
fluitsignaal gegeven had. ASV’33 
trad deze middag aan met de pas 
16-jarige  Martijn Verbakel in het 
doel, dit omdat beide keepers van 
de selectie geblesseerd waren. 
Martijn kon na afloop terugkijken 
op een voortreffelijk debuut in het 
1e elftal van de Aarle-Rixtelnaren.  

Het zag er lang naar uit dat ASV’33  
met een verdiende winst aan de haal 
ging in het uitduel met Bruheze. 
Geluk en een koele afmaker waren 
helaas niet aan de zijde van ASV’33 
te vinden. De Aarle-Rixtelnaren 
kwamen erg sterk uit de startblokken 

en na 3 minuten noteerde Thijs v 
Uden, na een goede voorzet van 
Thomas Fritsen, al de 0-1 op het 
scorebord. Lang konden ze er niet 
van genieten want in de 7e minuut 
tekende Ashwin Christina van 
Bruheze de 1-1 aan. ASV’33 was 
niet van slag en in de 11e minuut 
zette Thomas Fritsen de rood-
witten wederom op een voorsprong 
1-2. ASV’33 had de wedstrijd 
onder controle, maar wist niet echt 
gevaarlijk te worden. Ook Bruheze 
kon niets meer forceren en zodoende 
werd er gerust met een 1-2 stand.

ASV’33 begon de 2e helft daar 
waar ze mee opgehouden waren, 
Er werden diverse kansen gecreeerd 

om de score uit te breiden. Door 
goed keeperswerk van de Bruheze 
doelman werd dit voorkomen. In de 
60e minuut kreeg ASV’33 een niet 
te missen kans. Thijs v Uden ging 
goed door op rechts, kwam de 16 
van Bruheze binnen en stelde Nick 
Hendriks in de gelegenheid om de 
1-3 te maken. De altijd zo trefzekere 
Nick liet het deze keer helaas na om 
de wedstrijd in het slot te gooien. 
Even later zag ook Thijs v. Uden zijn 
inzet rakelings naast het doel gaan.

Bruheze drong hierna wat meer aan 
en kwam enkele keren gevaarlijk 
voor het doel van Verbakel. Ook 
deze middag bleek de voetbalwet 
van kracht. Als je de kansen zelf niet 

maakt, dan doet de tegenstander 
het wel. Zo wist Bruheze in de  67e 
minuut de stand gelijk te trekken 2-2. 
Toch zat de winst voor ASV’33 er 
nog altijd in, Wederom was Thomas 
Fritsen in de zoveelste aanval erg 
gevaarlijk en in de 72e minuut 
belandde een schot van Thomas op 
de paal van het vijandelijke doel. 

In de 80e minuut voltrok zich 
het drama over de roodwitten 
uit Aarle-Rixtel, Bruheze speler 
Wesley van Schijndel maakte zijn 
tweede van de middag en tekende 
voor de enigszins onverdiende 3-2 
voorsprong voor Bruheze. ASV’33 
kon in de resterende speeltijd geen 
vuist meer maken. Bruheze spelers 

lagen vaak  geblesseerd op de grond 
en haalden zodoende de angel 
uit iedere Aarle-Rixtelse aanval.  
De scheidsrechter trok nog wel 8 
minuten blessuretijd bij, maar de 
stand bleef onveranderd. Volgende 
week staat de thuiswedstrijd tegen 
Maarheeze op het programma. 
Hopelijk kan deze wedstrijd de 
ommekeer zijn.

Opstelling ASV’33: Martijn 
Verbakel, Robbert Mol( 81e Teun v 
Asten), Ruud de Brouwer(46e Kai 
Vervoort), Peter Raymakers, Sander 
vd Waarsenburg, Thomas Fritsen, 
Dennis Verbakel, Nick Hendriks, 
Rene de Vries, This v Uden(68e Jordy 
Kuijpers).

badminton Jeugd BC Mixed actief op MieCon 
toernooi

Beek en Donk – In Mierlo werd op 
zondag 20 oktober het jaarlijkse 
MieCon jeugdtoernooi gespeeld. 
Badmintonclub Mixed was met 
een delegatie van 9 kinderen 
vertegenwoordigd. Het was een heel 
gezellige en sportieve dag waaraan 
bijna 100 kinderen uit de hele regio 
meededen. In totaal zijn er die dag 375 
wedstrijden gespeeld en uiteindelijk 
ging de Mixedjeugd met enkele mooie 
prijzen naar huis.

Op de vroege zondagochtend 
rond kwart voor negen melden alle 
deelnemers zich bij de wedstrijdtafel 
in sporthal de Weijer in Mierlo. De 
organisatie heeft voor iedereen 
een tasje met onder andere een 
sportdrankje en een energiereep. Want 
energie is wel nodig voor deze lange 
dag. De meeste kinderen doen mee 
aan drie onderdelen en spelen dus op 
deze dag behoorlijk wat wedstrijden. 
In de onderdelen Gemengd Dubbel en 
Heren-/Damesdubbel wordt volgens 
het Zwitsers systeem gespeeld. Dat 
betekent je de hele dag blijft spelen. In 
het Enkelspel wordt op basis van het 
afvalsysteem gespeeld. 

In de D klasse speelden Novi Wieland 
en Koss van de Wijdeven samen het 
gemengd dubbel. Een goed koppel, 
want ze wonnen de eerste prijs. En 

Novi maakte haar dag nog mooier 
door ook de eerste prijs te pakken in 
de damesenkel in de D klasse. Samen 
met Robin Slaets speelde Novi ook de 
damesdubbel, een klasse hoger in de 
C klasse. Ze hebben prima wedstrijden 
gespeeld, maar het was helaas niet 
genoeg voor een prijs. In deze klasse 
hadden ook Vince van Mierlo en Michael 
Hollanders zich ingeschreven. Ze spelen 
dit jaar samen in de competitie en zijn 
een prima herendubbel. Niet voor 
niets wonnen ze de eerste prijs. Anne 
Slaets en Eefje van Bommel speelden in 
de B klasse. Met veel plezier en inzet 
hebben zij hun wedstrijden gespeeld 

maar het was net niet genoeg voor een 
prijs. Max Wieland won overtuigend 
de eerste prijs in het herenenkel in de 
B klasse. Samen met Anke van Dijk 
speelde hij het gemengd dubbel in de 
A klasse. Met prima spel verloren ze 
helaas van de uiteindelijke winnaars. 
Het was uiteindelijk een leerzame dag 
voor iedereen die rond zes uur werd 
afgesloten met de prijsuitreiking. 

Op vrijdag 27 december is het volgende 
jeugdtoernooi, het oliebollentoernooi 
van HBC Phoenix in Helmond. Hopelijk 
kan de jeugd van BC Mixed daar weer 
een mooi toernooi spelen.

Een deel van de deelnemers en supporters van Mixed
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WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

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

WEGENS SUCCES 1 MAAND VERLENGD

60x60 tegels antra van €16,95 p/m²
en wildverband van €17,50 p/m²
Nu voor €12,95 per m²

Trommelstenen
Vanaf €9,95 per m²

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

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

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

Olympische Winterspelen 2014, Sotsji- Rusland: Rusland staat 
3e op de medaillespiegel van de winterspelen aller tijden.

Hoe vaak en waar werden de winterspelen gehouden in het 
land dat 2e staat op deze medaillespiegel?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Gerard Claessens 
Antwoord vorige editie: Patrick Kluivert scoorde 6 
doelpunten tegen België

Cadeaubon kan tot 30 oktober worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

TrommelstenenTrommelstenen
Vanaf Vanaf 

OPENINGSTIJDENOPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR.  10:00 - 18:00 UURDI. T/M VR.  10:00 - 18:00 UUR
OPENINGSTIJDENOPENINGSTIJDENOPENINGSTIJDENOPENINGSTIJDEN

TEL. 06 - 203 80 151TEL. 06 - 203 80 151

tennis

handboogschieten Uitslag 9e wedstrijd van het 50e 
van Ganzenwinkeltoernooi

Aarle-Rixtel – Op het nieuwe doel 
aan de Lijsterstraat in Aarle-Rixtel 
is men zaterdagavond 
19 oktober weer verder gegaan 
met verschieten van het van 
Ganzenwinkeltoernooi. Hoewel 
het doel nog niet helemaal af, 
is kon er al wel weer worden 
geschoten. 

Op bezoek was Handboog-
vereniging Prins Bernhard uit 
Mierlo voor het verschieten van 
de 9e wedstrijd van het 50e van 
Ganzenwinkeltoernooi. Het werd 
een gezellige avond waarbij goede 
resultaten werden behaald. Ook 
waren er al vele complimenten over 
het nieuwe doel evenals de goede 
verlichting van de doelpakken en de 
mooie sfeerverlichting van de rest 
van het doel. Prins Bernhard was 
met 11 schutters opgekomen en zij 
gaven vooraf aan 1983 punten te 
gaan schieten. Het werden er 2006. 
Dus een positief resultaat van + 23. 

Hoogste schutter van de avond 
werd Hans van Beek van Prins 
Bernhard met 226 punten. Toon 
van Hoof werd met 222 punten de 
hoogste schutter van de Eendracht.

Uitslag schutters de Eendracht:

1. Toon van hoof           222
2. Erwin Wijnhoven  221
3. Walter Jansen           215
4. Arno Donkers         190
5. Michiel Verbakel          176
6. Frans Soontjens  170
7. Gerrie van Hoof  143 (hs)
8. Harry Moors       90 (hs)

De 10e wedstrijd van het 50e van 
Ganzenwinkeltoernooi zal zijn op 
donderdag 24 oktober. HBV Strijd 
in Vrede uit Beek en Donk komt 
dan op bezoek. Aanvang 20.00 uur. 

Op zaterdag 26 oktober komt HBV 
Krijgsman Soranus uit Lieshout op 
bezoek voor de 11e wedstrijd van 
het van Ganzenwinkeltoernooi. 
Aanvang 18.00 uur.

Toernooi HBV Vredelust in Deurne
Aarle-Rixtel – Handboogschutterij 
de Eendracht heeft op donderdag 
17 oktober deelgenomen aan het 
toernooi van Handboogvereniging 
Vredelust in Deurne. Bij deze 
overigens erg gezellige wedstrijd 
gelden andere regels dan normaal. 

Er moesten 18 x 2 pijlen worden 
geschoten (normaal 25 x 1) en 
daarna werden de punten bij 
elkaar opgeteld. Dit leverde voor 

de schutters van de Eendracht 
onderstaand resultaat op:

1. Toon van Hoof 319
2. Erwin Wijnhoven 312
3.Walter Jansen  309
4. Frank Schepers 297
5. Geert  v. Ganzenwinkel       278
6. Paul  van Bakel 255
7. Arno Donkers  246
8. Jorrit v.d. Kerkhof 166
9. Harry Moors  124

Derde indoorwedstrijd Krijgsman Soranus

Handboogschietavond voor tieners van &RGteens

Lieshout - Zondagmorgen 
vond de derde van de zeven 
indoorwedstrijden plaats bij Houts 
Welvaren in Mierlo-Hout en bij 
St. Willibrordus in Milheeze. Ook 
nu werden er bijzonder goede 
resultaten gehaald. Met name de 
aspiranten blijven verbazen.

Was het vorige week Ziggy Daniëls 
met een recordscore van 170 
punten, ditmaal was zijn broer 
Jim de beste. Met een totaal van 
202 punten liet hij de andere 

deelnemende aspiranten ver achter 
zich. Ziggy Daniëls en Dion Thielen 
konden respectievelijk 158 en 118 
punten noteren. Met deze resultaten 
bezetten ze nu de drie eerste plaatsen 
in het aspirantenklassement. Ook 
de senioren kwamen goed voor de 
dag. De scores van de beste drie 
bepalen het resultaat van het team. 
Met een totaal van 805 punten, 
6 punten meer dan in de vorige 
ontmoeting en maar 5 punten 
onder een gemiddelde van negen, 
behielden zij de tweede plaats in de 

Ere-klasse.
De uitslagen: Jolanda v/d Kruijs 275, 
Ad Endevoets 275, Willem Bekx 
255, Rik v/d Westerlo 248, Theo 
v/d Laar 247, Stephan Wijffelaars 
193.

Ook compoundschutter Twan 
v/d Kruijs begint de punten te 
schieten die bij hem horen. Met 
een totaal van 289 punten vijzelde 
hij zijn gemiddelde een stuk op. De 
eerstvolgende indoorwedstrijd is op 
24 november.

Lieshout - De vrijwilligers van 
&RGteens, tienerwerk Lieshout 
houdt weer een zeer gezonde en 
sportieve activiteit op vrijdag 15 
november. Dit keer gaat het ook om 
concentratie, spanning en natuurlijk 

de lol! Gezellig met je Lieshoutse 
vrienden en vriendinnen gezamenlijk 
naar de schietbaan bij Krijgsman 
Soranus in Lieshout. 

De deelnamekosten voor deze 
activiteit zijn €1,50 per persoon. Deze 
activiteit is geschikt voor jongens én 
meisjes. Kom lekker sportief gekleed. 
Vergeet niet je pasje mee te nemen. 
Alle verdere benodigdheden worden 
beschikbaar gesteld. 

Deze avond is alleen voor de &RG-
Teens en Lieshoutse &RG-PLUS 
leden, je bent lid als je een pasje hebt. 
Er worden geen inschrijfformulieren 
op de basisscholen in Lieshout 
uitgedeeld. Je kunt een 
deelnameformulier downloaden via 
www.energyteens.nl. Dit geldt ook 

voor de leerlingen van het voorgezet 
onderwijs t/m 15 jaar. Het is van 
belang om vroegtijdig te weten met 
hoeveel deelnemers er rekening 
gehouden moet  worden. Let op! 
Er is dit keer een limiet aan het aantal 
deelnemers dus ben er op tijd bij. 
Het deelname formulier dient voor 5 
november bij Marcel Jansen De Vang 
30 te Lieshout te worden afgegeven. 

De bedoeling is dat men met 
eigen vervoer naar de provinciale 
weg 26 in Lieshout komt (bij de 
paardenmanege en tennisvereniging 
de Raam). Vergeet niet je pasje mee 
te nemen, om 19.30 uur worden 
jullie verwacht! Belangrijk is dat je op 
tijd bent! Om 22.00 uur kunnen jullie 
weer opgehaald worden om terug 
naar huis te gaan.

Kampioensteam Jongens t/m 17+ 
LTV de Hut

Aarle-Rixtel – Het eerste jongensteam van LTV de Hut is op zondag 
13 oktober kampioen geworden.  Het team bestaande uit Kristian van 
Bommel, Cas Kruisbrink, Maurice van der Staal en Jordy van Gerwen 
wist ongeslagen kampioen te worden met ruim 14 punten voorsprong 
op de nummer 2 in de leeftijd  t/m 17 jaar (3311) 2e klasse op zondag.Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

  Bloemkool 
  0, 40 per stuk

Chiquita Bananen   
1, 25 per kilo

Aanbieding loopt van 24-10 tot en met 30-10
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volleybal

vissenhandbal

Daan Van Dartel en Sem de Rooij 
kampioenen bij  H.S.V. Het Geduld

Beek en Donk - Daan van 
Dartel mag zich bij de senioren 
witviskoning 2013 noemen. 
Na acht wedstrijden kwam 
Daan als sterkste uit de bus, 
maar gemakkelijk was het niet 
omdat Daan de laatste wedstrijd 
behoorlijk wat punten liet 
liggen en zijn concurrenten daar 
dankbaar gebruik van maakten.

Het werd het dan ook spannend 
aan de top. De vraag was natuurlijk 
of hij het nou gehaald had of 
alsnog voorbij was gestreefd? 
Het antwoord kwam afgelopen 
zondag bij clubhuis ‘De Spijker’ 
waar de prijsuitreiking werd 
gehouden. Henk van der Vegt 
en Henk Mastbroek kwamen net 
een paar punten te kort om de 
titel in de wacht te slepen. Het 
knappe van dit alles is dat Daan als 
jeugdkoning over is gekomen naar 
de senioren en direct de titel weet 
te pakken bij de grote jongens. 
Grote klasse!

Daan reageerde nuchter op de 
vraag van Peter, hoe hij het toch 
voor elkaar kreeg: ‘trainen Peter,  
veel trainen’  en met een grote 
glimlach nam hij zijn welverdiende 
prijs in ontvangst. Sem de Rooij, 

het jongste lid, pakte verdiend de 
titel bij de jeugd. Hij won maar 
liefst vijf van de acht wedstrijden. 
Nieuwkomer Teun Bosmans werd 
knap tweede en op de derde 
plaats kwam Dennis Gruijters. 
Mark Wijgergangs  en Harm Van 
Rixtel misten op een haar na het 
ereschavot.

Na acht wedstrijden  heeft Marie 
Vereijken veruit de meeste vis 
gevangen :  77 stuks in totaal en het 
meeste gewicht werd gevangen 
door Yvonne Bos. Zij ving 6,22 
kg in acht wedstrijden. Ook werd 
het koningskoppel 2013 Frans 
Vereijken en Yvonne Bos in het 
zonnetje gezet. Frans pakte de titel 
in 2012 ook al, toen behaalde hij 
deze samen met Daan van Dartel. 
Daan werd nu tweede samen met 
koppelmaat Ronald Bosmans en 
op de derde plaats eindigde Henk 
mastbroek  die met twee hengels 
viste omdat er een oneven aantal 
inschrijvingen waren.

Het witviscomité dankt alle 
deelnemers voor de leuke en 
sportieve wedstrijden en hoopt 
iedereen weer  terug te zien bij de 
wedstrijden in 2014.

Vlnr Daan van Dartel, Sem de Rooij, Yvonne bos en Frans Vereijken

Handbalvereniging Bedo 
hervat de zaalcompetitie

Beek en Donk - Na twee 
weken wedstrijdrust in ver-
band met de herfstvakantie 
is Handbalvereniging Bedo 
klaar om de draad in het 
wedstrijdwezen weer op te 
pakken. Tijdens de vakantie werd 
fanatiek doorgetraind. Heren 2 
laste op zondag zelfs een extra 
training in om in het ritme te 
blijven. 

Alle teams komen aanstaand 
weekend in actie. Voor de Jongens 
B-jeugd is dit de seizoensopener, 
alle andere teams spelen hun 
tweede wedstrijd. De Jongens 
B-jeugd speelt thuis, de overige 
teams gaan allemaal de hort op. 
Heren 1 gaat op zaterdagavond 
op bezoek bij de studenten uit 
Eindhoven en hoopt de goede start 
van het seizoen voort te zetten. 

Diezelfde avond gaat Heren 2 op 
bezoek bij het voor hen onbekende 
eerste team van Jupiter. Dames 1 
reist af naar Mill.

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

wielersport Veldtoertocht door Wieler Toer Club
Beek en Donk – De  18e 
veldtoertocht wordt op zondag 
3 november gehouden. Deze 
veldtoertocht 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 een grote parkeergelegenheid 
op 100 meter van de start. De 
afstanden die gefietst kunnen 
worden zijn 30 of 40 km, ook 
is het mogelijk onderweg van 
afstand te veranderen. Het 
parcours, wat vooral door velden 
en bossen loopt, is zeer gevarieerd 
en geheel vernieuwd. Alle facetten 
zijn aanwezig voor de echte biker. 

De organisatie, die in handen 
is van Wieler Toer Club Beek 
en Donk, zorgt voor een goed 
met linten en pijlen aangegeven 
route, waarbij iedere deelnemer 
in zijn of haar eigen tempo kan 
genieten van de omgeving en de 
inspanning. Op het parcours zijn 
beveiligde oversteekplaatsen en 
routecontroleurs aanwezig. Op de 
pauze plaats, ongeveer halverwege 
de route, wordt gezorgd voor 

de verzorging van de inwendige 
mens. Tevens is daar de EHBO 
aanwezig en  kunnen er kleine 
reparaties uitgevoerd worden. Na 
afloop is er de mogelijkheid om de 
fiets af te spuiten en na te kletsen 
onder het genot van een kop koffie 
of iets anders. 

De start en inschrijving van 
de toertocht is tussen 09.00 
en 10.00 uur in het gebouw 
van de KPJ ‘de Zwink’ aan de 
Heereindsestraat (langs de 
sportvelden van Sparta’25). Vanaf 

de invalswegen van Beek en Donk 
wordt het vertrekpunt met borden 
aangegeven. De deelnamekosten 
bedragen €3,00 voor NTFU-
leden en €4,00 voor niet-leden. 
Deelnemers jonger dan 16 jaar 
kunnen voor €1,00 aan de tocht 
deelnemen.

Meer informatie is te verkrijgen via 
de website www.wtcbeekendonk.
nl, bij Toon Swinkels, telefoon 
0492-462451 of René van Loon 
06-13756955 of per e-mail info@
wtcbeekendonk.nl  

Prachtige opening ADW-cross seizoen
Aarle-Rixtel In een mooi 
decor en onder bijna zomerse 
omstandigheden, werd op zondag 
20 oktober de eerste uit een serie 
van vier Aan de Wielen-crossen 
verreden. 

Een bliksemstart van Maarten 
de Louw uit Lieshout en Henk 
Mertens uit Aarle-Rixtel, verraste 
de rest van het deelnemersveld. 
Na een ronde van 1500 meter 
hadden ze al een voorsprong 
van 10 seconden op een vijftal 
anderen. Daarvan leek Jean Pierre 
Vreugde de sprong naar de kop 
nog te kunnen maken, maar hij 

bleef op 50 meter hangen. 
In de negende en laatste ronde 
was een tempo versnelling van 
Henk voldoende om Maarten af 
te schudden en met 100 meter 
voorsprong zegevierde Mertens 
in een tijd van 32 minuten en 45 
seconden.

De uitslag van de eerste 10:
1. Henk Mertens
2. Maarten de Louw
3. Jean Pierre Vreugde
4. Ad Dekkers
5. Jef van Dijk
6. Marcel Akkermans
7. Karel Madou

8. Bram Swinkels
9. Carlo van Hoof
10. Lud Antonie

De tweede Cross wordt gehouden 
op 24 november.

Bedovo Meisjes A maakt het de koploper lastig
Beek en Donk - Het weekend 
van de herfstvakantie betekende 
voor de meeste volleyballers 
van Bedovo een weekendje rust. 
Alleen meisjes A moest, nadat 
zij vorig weekend vrij waren, 
deze week aan de bak.

Na de nodige veranderingen aan 
zowel niveau van inschrijving, 
de teamsamenstelling en de 
speelvormen is het eerste 
meisjesteam van Bedovo dit 
jaar wat rommelig, maar niet 
onsuccesvol begonnen. Hier en 
daar wisten zij de nodige punten 
te pakken, maar een overtuigende 
winst zat er nog niet in. Ook 
afgelopen zaterdag beloofde dat 
een lastige klus te worden. Studio 
Fingo MA1 speelde thuis tegen 
koploper Were Di dat nog geen 
enkele wedstrijd verloor. Slechts 
eenmaal verspeelden zij tot nu 

toe een setje en dat was nota 
bene aan de meiden van Bedovo 
zelf. 

Sterke services en hard werken 
zorgden er in de eerste set dan 
ook voor dat het lang gelijk op 
bleef gaan. Toch trok Were Di aan 
het langste eind. In de tweede set 
herpakte Bedovo zich en stonden 
ze lang op voorsprong. Na twee 
time-outs wist Were Di het tij 
echter opnieuw te keren. In lange 
en uitputtende rally’s wisten zij 
nipt te winnen met 27-29. In 
de derde set werden de rollen 
omgedraaid. Het ging lange tijd 
gelijk op, maar na een stand van 
16-16 kwam Manon van Dijk aan 
service. Zij maakte punt na punt 
voor Bedovo en wist de set uit te 
serveren. Uiteindelijk werd ook 
de vierde set gewonnen en zou 
het aankomen op een beslissende 

vijfde set. In deze set wist de 
tegenstander voortdurend de 
zwakke plekken van Bedovo te 
vinden en daardoor lukte het 
helaas niet om de wedstrijd in 
eigen voordeel te beslissen. Met 
de twee punten uit deze wedstrijd 
opgeteld, staat Studio Fingo 
Bedovo MA1 nu op een prima 
7e plek met één wedstrijd minder 
gespeeld in de competitie.

Terugblikkend op de eerste 
wedstrijden van het seizoen 
levert Bedovo prima resultaten. 
Alle teams van de Nevobo-
competitie zijn ergens, hoger dan 
wel lager, in de middenmoot te 
vinden. In de 1e klasse staan de 
heren van Café Thuis Bedovo H1 
nu op een 4e plek en de dames 
van Bedovo staan momenteel 
5de. Het tweede meisjesteam 
van Bedovo staat 9e. Na slechts 

enkele gespeelde wedstrijden 
is hiermee nog niets beslecht. 
Momenteel staan er geen teams 
in de gevaren- of kampioenszone, 
maar hier kan in de loop van het 
seizoen zomaar het één en ander 
aan veranderen. 

Ook de recreantenteams van 
Bedovo hadden een weekje rust, 
waarmee de stand tot op heden 
opgemaakt kan worden. In de 1e 
klasse bij de dames staat team 
Slagerij Brouwers op de 4e plaats 
en in de 3e damesklasse vinden 
we Oliehandel Maas op een nette 
3e plek. Bij de heren is Bedovo-
team Sportshop Laarbeek de 
competitieaanvoerder in de 1e 
herenklasse en in diezelfde klasse 
moet Vogels Autobedrijven het 
doen met een 10e plaats.

Volgende week vervolgen alle 

teams hun strijd in de competitie. 
Op woensdagavond spelen de 
recreanten in Gemert en zaterdag 
spelen de Nevobo-teams thuis in 
sporthal Den Ekker. Alleen meisjes 
A speelt niet thuis. Zij volleyballen 
aankomende zaterdag in Veghel 
tegen Skunk MA1.

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl
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Mooi…een vĳ ver in uw tuin
Een vijver is een mooie aanvulling in uw tuin, als u uw vissen ook ziet zwemmen. 

Het is belangrijk dat u ook de vijver goed onderhoudt. Het najaar is de beste tijd 

om de vijverplanten uit de vijver te halen en ze te scheuren om ze vervolgens 

in een kleinere vorm weer in de vijver terug te plaatsen (dit doet men om het 

woekeren van de planten tegen te gaan). U kunt ook een net boven uw vijver 

aanbrengen om zoveel mogelijk bladeren en rotzooi op te vangen, zodat dit 

niet in het vijverwater terecht komt. Heeft u een fi lter, maak deze dan goed 

schoon en sluit deze tijdens de winter af. Zorg wel voor een goede beluchting 

van uw vijver. Hierdoor kunnen de schadelijke gassen nog ontsnappen uit het 

vijverwater en houdt u tevens een gedeelte van de vijver ijsvrij bij nachtvorst. 

Voor de vissen, die zich meestal op de bodem van de vijver rustig houden, is het 

verstandig om ze minimaal eens per week bij te voeren met speciaal wintervoer. 

karate

“VICE-WELTMEISTER”
In de herfstvakantie, vorige 
week, ben ik met vrienden een 
dagje wezen ‘winkelen’ in Kleve.
En in de eerste de beste winkel, 
konden we al een heerlijke 
‘Kaffee mit Kuchen’ krijgen, maar 
zagen we ook meteen dat de 
koorts van het op handen zijnde 
wereldkampioenschap voetbal 
in Brazilië, hier in Duitsland al 
‘aangewakkerd’ is!
Nota bene een ‘Scotch Whisky’ 
werd gedemonstreerd, niet in 
een gewone fles, maar in een 
glazen voetbalschoen, verpakt 
in een doorzichtige doos met de 
Duitse kleuren versierd!
Wat vinden ze het in Duitsland 
toch ‘schade’, dat ze geen titel 
hebben gewonnen in de laatste 
jaren. Want wat zouden zij al 
met de titel ‘vice weltmeister’, 
vier jaar aan één stuk gepronkt 
hebben, toch?
En wij Hollanders hebben de 
laatste maanden alleen maar 
geklaagd over het Nederlandse 
voetbal en het Nederlands elftal, 
terwijl wij toch echt nog steeds 
vice weltmeister zijn, hoor.
Ach, de laatste 
‘Europameisterschaft’ heeft er 
niet veel aan geholpen en ook de 
aanstelling van meneer van Gaal, 
draagt ook al niet bij aan ons toch, 
grote imago op voetbalgebied.
Maar niettemin mogen we 
nog steeds erg trots zijn op de 
behaalde prestatie van enkele 
jaren geleden.
Wat hebben we toch genoten 
en werden de straten en al 
wat niet meer, steeds ‘meer 
oranje’ gekleurd, gedurende 

het toernooi. Nu, in Duitsland 
leeft het al en zijn we eigenlijk 
nog verre van aanvang van het 
toernooi, mag ik wel zeggen. 
Misschien dat de spelersnamen 
van de ‘Mannschaft’ meer kleur 
geven aan het elftal, dan de 
spelers die Van Gaal nu steeds 
maar weer opstelt. Of dat de 
grote clubs van ‘die Heimat’ meer 
gepresteerd hebben de afgelopen 
jaren op internationaal gebied, 
dan die van onze competitie.
Natuurlijk zijn of kunnen dit 
enkele redenen zijn dat bij ons de 
koorts nog niet is ‘losgebarsten’, 
maar we weten met z’n allen 
dat met name in Duitsland, deze 
titels te pas en te onpas gebruikt 
worden. 
Dat alles betrekkelijk is, is 
bekend, maar de resultaten, 
de ‘gemoedsrust’, de positieve 
uitstraling van spelers en trainer, 
de ‘saamhorigheid’ die daar leeft, 
dragen heel erg bij, aan de manier 
waarop wij er met z’n allen naar 
kijken.
Laten we straks, met een mooie 
serie ter kwalificatie achter 
de rug, samen achter ‘ons 
Nederlands elftal’ gaan staan, 
zodat we hopelijk over een dik 
half jaar, weer enkele jaren een 
mooie titel kunnen gebruiken! 
Iedereen tevreden met wéér 
Vice-Weltmeister?

R. van den Enden
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Zondag 27 oktober geopend van 12.00 tot 17.00
Kerst- en sfeershow

DEZE AANBIEDING IS GELDIG VAN 
24 OKTOBER T/M 30 OKTOBER 2013

Kerst- en sfeershowKerst- en sfeershowKerst- en sfeershowKerst- en sfeershowKerst- en sfeershowKerst- en sfeershowKerst- en sfeershowKerst- en sfeershow
Prachtige violen
Winter violen groot 
of klein bloemig div. 
kleuren in 9cm pot 
12 stuks per bak
van 5.99

Nu 2.99
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paardensport Winter dressuurwedstrijd voor Paarden
Lieshout – Vrijdag 18 oktober werd 
de eerste winter dressuurwedstrijd 
voor Paarden gehouden in Manege 
D’n Perdenbak in Lieshout. Tijdens 
deze mooie zachte herfstavond 
kon ieder buiten fijn losrijden. 
Binnen werden de proeven 
gereden. 
 
Klasse B, 1ste proef:
1. Quirine Verhagen met Dior V 
204 punten 2. Sofie Houwen met 
Cosmo 201 punten, 3. Patricia 
van Oorschot met Mylady Victory 
175 punten. 2de Proef: 1. Quirine 
Verhagen met Dior V 203 punten, 
2. Sofie Houwen met Cosmo 198 
punten, 3. Patricia van Oorschot 
met 166 punten.
 
Klasse L1 en L2, 1ste proef: 1. 
Wendy Gijsbers met Da Vinci 186 
punten, 2. Kim vd Elsen met D. 
Misses 183 punten, 3. Nicky van 
Kronenburg met Duvall met 182 
punten, 4. Julie Beekmans met 
Special Touch met 176 punten, 5. 
Marcia van Venrooij met Zandor C 
met 175 punten, 6. Femke Bouw 
met Enzo met 168 punten. 
2de Proef: 1. Wendy Gijsbers met 
Da Vinci 190 punten, 2. Nicky 
van Kronenburg met Duvall met 
182 punten, 3. Julie Beekmans 
met Special Touch 179 punten, 
4. Femke Bouw met Enzo 176 
punten, 5. Kim vd Elsen met D. 
Misses 175 punten.
 

Klasse M1 en M2, 1ste proef: 1. 
Lianne Verbakel met Bora, 194 
punten, 2. Annelieke Stoop met 
Ysabella F188 punten, 3. Chantal 
Raemaekers met Bram 183 punten, 
4. Annelieke Stoop met Amira 
Lazize 178 punten, 5. Suzanne 
Swinkels met Haute-couture 
175 punten, 6. Tessa van Schaik 
met Roma 173 punten, 7. Anja 
Walraven met Atomic 173 punten, 
8. Patricia van Oorschot met BBB 
170 punten. 2de Proef: 1. Lianne 
Verbakel met Bora 209 punten, 
2. Annelieke Stoop met Ysabella 
F 197 punten, 3. Anja Walravens 
met Atomik 184 punten, 4. 
Chantal Raemaekers met Bram 182 
punten, 5. Tessa van Schaik met 
Roma 181 punten, 6. Patricia van 
Oorschot met BBB 178 punten, 7. 
Annelieke Stoop met Amira Lazize 
175 punten, 8. Suzanne Swinkels 
met Haute Couture 165 punten en 
Ines Scheibennauer met Wish Me 
Luck 158 punten.

Annie van Lankveld bedankt voor 
de wortels die je hebt geschonken 
aan de laatste deelnemer van 
iedere rubriek. De deelnemers 
waren er reuze blij mee.
 
De volgende wedstrijd, een pony 
dressuurwedstrijd, is op 1 november 
in de Manege en begint om 17.00 
uur. Voor paarden is de volgende 
wedstrijd op 22 november. Kijk 
voor meer informatie op 
www.stichtingderaam.nl

Lianne Verbakel met Bora

hardlopen Duvelscross bij 
Runnersclub 
Lieshout

Lieshout - Runnersclub Lieshout 
hoopt op zondag 3 november weer 
vele lopers naar de Duvelsberg te 
trekken voor de Duvelcross.

Inschrijven is mogelijk vanaf 10.00 
uur voor de afstanden 2, 4, 6, of 8 
km. De start is om 11.00 uur bij de 
Duvelsberg aan ’t Hof te Lieshout. 
Het inschrijfgeld bedraagt €3,. 
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 
consumptiebon. Er is een tent 
aanwezig voor het omkleden. Kijk 
voor meer informatie op 
www.runnersclublieshout.nl

biljarten Open Laarbeekse 
Biljartkampioenschappen 2013

Beek en Donk - Biljartclub ’t 
Centrum houdt wederom haar 
jaarlijks libre biljarttoernooi.
Dit evenement vindt plaats van 
23 okt t/m 2 november 2013 in 
het Ontmoetingscentrum  aan de 
Otterweg in Beek en Donk.

Circa 160 deelnemers strijden 
om drie wisselbekers, welke 

beschikbaar zijn gesteld door: 
de Hoffmann groep, Piet Heijl 
automaterialen en Rabobank 
Laarbeek. De speeltijden zijn 
maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 
17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 
uur. Op zaterdag 2 november 
worden de finales gespeeld.  
Aanvang 13.00 uur. Aanmelden 

kan alleen via een biljartvereniging 
waarvan men lid is. Het programma 
wordt afgewerkt op 4 biljarts, 
welke staan opgesteld in de foyer 
van het ontmoetingscentrum. 
Belangstellenden zijn hartelijk 
welkom en de toegang is gratis.

Uitslag Bandexamens Karate-Jitsu 
Budoclub 

Beek en Donk – Bij Budoclub Beek 
en Donk werd op zaterdag 19 
oktober de jaarlijkse bandexamens 
Karate-Jitsu afgenomen. Onder 
leiding van trainer Bart van der 
Linden konden de budoka`s weer 
laten zien wat ze het afgelopen 
jaar geleerd hadden. 

Tijdens de examens werden de 
budoka`s getoetst op diverse 
onderdelen zoals trappen, stoten 
en weringen. Wat echter ook 
meegenomen werd in het examen 
was de houding tijdens de les en 
de opkomst tijdens de trainingen. 

Uiteindelijk bleek dat iedereen was 
geslaagd. 

Uitslag: 
Gele band; Stan Otten, Rens van 
Schaik, Tom Otten, Luuk Gevers, 
Julia Strik, Yohan Beekmans, Fleur 
de Beer. 
Blauwe band: Troy Jansen, 
Bruine Band: Mila Jansen.

Het bestuur en de trainer willen 
alle budoka`s van harte feliciteren 
met het behaalde examen. 

Lijkt het je ook wat om lid te 
worden, dan kun je altijd enkele 
keren vrijblijvend meetrainen. De 
Karate-Jitsu groep traint iedere 
zaterdag van 17:00 tot 18:00 
in de nieuwe sporthal in het 
ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk. De ingang van de sporthal 
bevindt zich naast Radio Kontakt. 
Een oud sportbroekje en T-shirt is 
voldoende om mee te doen. Voor 
meer info: check 
www.bcbeekendonk.nl

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl
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E V E N E M E N T E N
Donderdag 24 oktober
Expositie Tres Oerlemans 
schilderijen t/m 27 okt.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Open Laarbeekse 
biljartkampioenschappen t/m 2 nov.
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Vrijdag 25 oktober 
Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis, 
Beek en Donk

Zaterdag 26 oktober 
Laarbeekse Halloweentocht
&RG-teens, Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Beek en Donk

Ladies Night t.v. ‘t Slotje
20.00 uur, Tennispaviljoen t.v. 
‘t Slotje, Beek en Donk

Eagles Tribute Band
21.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk

Zondag 27 oktober 
IVN paddestoelenwandeling Grotel
10.00 uur, vertrek vanaf 
Grotels Hof, Bakel

Laarbeektoernooi bridge
13.00 uur, MFC De Dreef 
Aarle-Rixtel

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

Woensdag 30 oktober 
Open dag ASG Workwear
10.00 uur, Scheiweg 7, Gemert

Donderdag 31 oktober 
Open dag ASG Workwear
10.00 uur, Industrieweg 23a, 
Deurne

Vrijdag 1 november 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Uitreiking Laarbeekse 
Complimenten 
20.00 uur, Buurthuis Mariahout

Zaterdag 2 november 
Laarbeekse Kampioenschappen
Strijd in Vrede, Beek en Donk

Natuurwerkdag
Torrenven, Mariahout

Inloopmiddag testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, 
Aarle-Rixtel

Tentoonstelling 
Robert van Beurden t/m 24 nov.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Licht op Her-inneren
18.30 uur, ParkPaviljoen, 
Muziektuin Beek en Donk

Zondag 3 november 
18e Veldtoertocht ATB-ers en 
veldrijders
9.00 uur, KPJ-gebouw, 
Beek en Donk

Creatiefmarkt De Egel
10.30 uur, “Schuurherd” 
Heuvelplein 32, Beek en Donk

Duvelscross
11.00 uur, Duvelsberg, Lieshout

Ekkerfestival
13.00 uur, Café/Zaal van de Burgt

Jeugdprinsenbal Gele Kielen
14.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Vrijdag 8 november 
Halloween Disco “De Boemerang”
19.30 uur, Tienerruimte, 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Zaterdag 9 november 
Bierartikelen ruilbeurs
10.00 uur, Bavaria Brouwerij Café

Vogelshow Vogelvereniging Laarbeek
13.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Zondag 10 november 
Veldtoertocht
9.00 uur, Sportpark de Hut 
Aarle-Rixtel

Vogelshow Vogelvereniging 
Laarbeek
10.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

IVN wandeling de Biezen
10.00 uur, Boswachterswoning 
tussen Peeldijk/Asdonkseweg, 
Beek en Donk

Dinsdag 12 november 
4e fi lm Filmcyclus: ‘Solas’
13.30 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Vrijdag 15 november 
&RG Teens en &RG PLUS 
Handboogschieten
20.00 uur, Krijgsman Soranus, 
Lieshout

Zaterdag 16 november 
Sinterklaas intocht Beek en Donk
14.30 uur, bij ‘de Donkse Brug’, 
Beek en Donk

Concert O&U i.s.m. 
Gildenbondsharmonie Boxtel
20.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk

Zondag 17 november 
Sinterklaas intocht Aarle-Rixtel
13.00 uur, Passantenhaven,
Aarle-Rixtel

34e Bavaria-veldrit Lieshout
11.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Intocht Sinterklaas Lieshout
11.30 uur, De Heuvel, Lieshout

Vrijdag 22 november 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 23 november 
Dienstenveiling georganiseerd 
door Korfbalclub Flamingo’s
19.30 uur, Buurthuis Mariahout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Beek en Donk

PLUS DISCO voor Laarbeekse 
tieners voortgezetonderwijs
20.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Prinsenbekendmaking Teugelders 
met de Foute Vinylshow
20.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Local Heroes
20.30 uur, De Tapperij, 
Beek en Donk

Zondag 24 november 
Sinterklaasmiddag Kansplus
13.00 uur, Zaal ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zondagmiddagvoorstelling met 
Dikke Mik
14.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis, 
Beek en Donk

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

Einde
Groenstrook


