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VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!
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Ondernemer Koen Schrama in de race voor ‘Starter van het Jaar’
Laarbeek –  Ondernemer Koen 
Schrama van TRIA Fietsen in Lieshout 
zit bij de laatste drie genomineerden 
voor de verkiezing ‘Starter van 
het Jaar’. De verkiezing startte 
begin dit jaar met een groep van 
15 genomineerden, verdeeld over 
ondernemers uit Gemert en Laarbeek. 
Koen is de enige overgebleven 
ondernemer uit Laarbeek die nog in 
de race is.

Er zijn twee verkiezingen gaande: 
‘Starter van het Jaar’ en ‘Ondernemer 
van het Jaar’. Voorwaarde voor de 
startersverkiezing is dat het bedrijf 
niet langer dan drie jaar ingeschreven 
staat bij de kamer van koophandel en 
dat er één eigenaar van een bedrijf 
strijdt om de titel. In totaal deden er 
zes Laarbeekse starters mee. Voor de 
verkiezing van ‘Ondernemer van het 
Jaar’ wordt volgende week duidelijk 
welke vijf kandidaten nog in de race 
zijn voor de titel. Ook hier zitten een 
aantal Laarbeekse kandidaten bij. Op 
2 november vindt de uitreikingsavond 
van beide verkiezingen plaats. 

Trots
Koen startte in januari 2011 met zijn 
bedrijf TRIA Fietsen in Lieshout. Hij 
is nu al erg trots op zijn prestatie. 
“Zaterdag kreeg ik te horen dat ik 
bij de laatste drie zit. Ik had dit alleen 
maar kunnen hopen. Het kwam 
echt als een verrassing.” Het was 
Koens vader die hem opgaf voor de 

verkiezing. “Elke twee weken heb ik 
met mijn vader een brainstormsessie 
over het ondernemerschap. Dit heeft 
me ook erg geholpen. Mijn vader 
gaf me op en durfde te zeggen dat 
ik bij de laatste drie zou eindigen. Ik 
had het niet durven dromen, maar 
uiteindelijk heeft hij toch gelijk.”

Afvalrace
De laatste maanden vonden er 
diverse bijeenkomsten plaats voor 
de starters. Iedere samenkomst 
kende een eigen programma. Zo 
moesten de starters presentaties 
geven, werden er lezingen gegeven 
en leerden de starters bij over het 
ondernemerschap door middel van 
diverse spelopdrachten. Elke keer 
vielen er starters af. 

Concurrentie 
Koen neemt het op tegen Joan Daniëls 
van ’t Ridderhof in Gemert en Carl van 
de Wetering van Van de Punt V.O.F., 
ook uit Gemert. Maandag moesten 
de drie overgebleven kandidaten een 
pitch geven voor een jury, bestaande 

uit prominente figuren als de directeur 
van Bavaria, Jan-Reinier Swinkels en 
Statenlid provincie Noord-Brabant, 
Noud van Vught. “Dat was wel 
spannend”, vertelt Koen. “Ze stelden 
heel kritische vragen. Toch kijk ik er wel 
positief op terug.” Of de Lieshoutse 
ondernemer veel kans maakt op de 
prijs? “Ik durf het echt niet te zeggen. 
Ik heb twee sterke concurrenten, twee 
goede commerciële jongens. Het zal 
voor de jury heel lastig worden. Dit 
lijkt me ook omdat de twee andere 
bedrijven allebei uit een vof bestaan 
en daarnaast is er geen bedrijfsbezoek 
geweest.” 

Uitreiking
Na maandagavond blijft het nog 
even spannend voor Koen. Pas op 
2 november komt hij tijdens de 
uitreikingsavond te weten of hij dé 
‘Starter van het Jaar’ is geworden. 
Een verkiezing die voor het eerst in 
Gemert-Laarbeek plaatsvindt. “Ik kan 
alleen maar hopen”, besluit Koen.

Lieshout - Na een druk festivalseizoen 
klopt Bavaria op de eerste herfstdag 
van het jaar aan met het Zo. Festival. 
Het evenement, dat tijdens haar 
primeur vorig jaar al menig zintuig 
wist te prikkelen, vindt wederom 
plaats op het nabijgelegen terrein van 
De Stater. Met bijna 5000 bezoekers 
liep Bavaria zaterdag allesbehalve een 
‘blauwtje’ . 

Sterke samenwerking
Waar andere festivals een grote 
pot artiesten opentrekken, een 
gigantisch hoofdpodium neerknallen 
en wat primaire eettentjes installeren, 
bewandelt Bavaria een alternatieve 
route. De Lieshoutse bierbrouwer 
ging vorig jaar de samenwerking 
aan met WiSH Events, het lokale 
evenementenbureau dat Beek en 
Donk met WiSH Outdoor al jaar en 
dag op de kop zet. En dat hebben ze 

sindsdien in positieve zin geweten. 

Intimiteit
In tegenstelling tot de meeste festivals 
ligt bij Zo. Festival de focus niet op de 
artiesten. Het zijn de gemoedelijkheid, 
de diverse creatieve locaties en de 
onvoorspelbaarheid die de sfeer op 
het festivalterrein ten goede komen. 
Allemaal gegoten in een Dutch Dress 
of een Bavaria-jasje.  Carl Raaijmakers 
van WiSH Events verklaart: “Het is 
verrassend. Zelfs de artiesten geven 
aan dat ze zoveel creativiteit niet 
hadden verwacht.” De bekende 
bieraspecten zijn letterlijk uitvergroot. 
Zo staat er een gigantische krat, waar 
de bezoekers in een roetsjbaan van 
muziekstijlen hun carnavaleske ei 
kwijt kunnen. Even verderop is een 
nishut omgetoverd tot een prominent 
bierblikje. Tegelijkertijd is het voor 
velen een ‘hele kunst’ om de artistieke 

meesterwerken in de ‘Bavaria Arts’ 
tent zonder glimlach te passeren. En 
ook dit jaar is het tijdelijke Bavaria-
station geopend. Het nostalgische 
treintje brengt diverse mensen naar 
een secret area, waar de intimiteit 
en het bijzondere festivalkarakter 
dunnetjes worden overgedaan. Er is 
goed nagedacht over het concept, 
dat is een ding dat vaststaat. “Het 
is een intiem festival waarbij we niet 
op kwantiteit maar juist op kwaliteit 
mikken”, aldus Carl. 

Muzikale ondersteuning 
Ondanks de uitzonderlijke aankleding, 
weet de organisatie ook dit jaar weer 
een aantal forse namen aan de line-up 
toe te voegen. In de immense tent als 
mainstage geven The Opposites en 
Mr. Polska een dynamisch feestje weg. 
Maar ook de zeventienjarige Martin 
Garrix weet de boel eerder op de avond 

al aan flarden te draaien. Een kijkje 
nemend in de ‘Knotsgekke Kroeg’, zijn 
het diverse Nederlandstalige zangers 
c.q. deejays die de relatief gerijpte 
aanwezigen van een prachtig dagje 
voorzien. Maar ook de vrouwelijke 
plaatjesdraaiers vermaken in de ‘Bella 
Bavaria’ menig seksegenoot. En deze 
artiesten samen met het verrassend 
zonnige weer dragen bij aan het 
feestgedruis dat Zo. Festival deze dag 
rijk is. 

Koesteren
Deze optelsom maakt Zo. Festival 
tot een evenement met een 
totaalbeleving. Met een ijzersterk 
gedachtegoed. Met dit concept heeft 
Bavaria goud in handen, en dat horen 
ze te koesteren. Op de seconde af 
wordt om 17:19 uur het glas geheven. 
Op een jaarlijks vervolg waarschijnlijk 
des te meer.  

Koen Schrama, eigenaar van TRIA Fietsen 

Win kaartjes voor 
het Oktoberfest!

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 
oktober vindt het Oktoberfest 
in Aarle-Rixtel plaats. 
MooiLaarbeek mag nogmaals 
vier kaartjes verloten voor de 
zaterdagavond. Om kans te 
maken, hoef je alleen maar het 
goede antwoord te geven op 
de volgende vraag: Wat is de 
naam van de enige vrouwelijke 
muzikant van de Klokkendorper?

Stuur je antwoord vóór dinsdag 
12.00 uur naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en wie weet 
word jij de winnaar van één van 
deze kaartjes!

Fraai festivalvervolg Bavaria

Zo. Festival loopt opnieuw geen blauwtje Fotografen: Marcel van de Kerkhof en Melissa Kanters 
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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

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

Wij beheren het nieuwe regionale rouwcentrum Residence
Waterhof aan ‘t Hoogh Huys 3 te Gemert.

Bij Waterhof krijgt u als familie de sleutel van de uitvaartsuite. U kunt dan 
24 uur per dag terecht, u heeft een eigen opbaarkamer, gezinskamer en        
keuken. Opbaringen kunnen geschieden op bed of in een kist.

(0492) 51 85 14           06-55 14 04 83

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

(0492) 36 76 09   06-55 14 04 83

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg 

‘t Hoogh Huys 3         5421 LL Gemert

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    

www.waterhofuitvaartzorg.nl

(0492) 36 76 09          -          06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

Jonkheer Rogier Monicx was de laatste bewoner van het Hooghuis 
op de Donk. Het Hooghuis was een huizencomplex bestaande uit een 
twee verdiepingen tellende toren van ongeveer elf bij elf meter en een 
zogenaamd neerhuis, een langwerpig gebouw zonder verdiepingen, 
beiden omgeven door een gracht. Archeologisch onderzoek bracht 
aan het licht dat het lag op de hoek Hofweg en Rogier Monicxlaan. 
Dit huizencomplex was van oorsprong het goed Ter Donck, dat rond 
1400 in bezit was van de familie van Gooswijn Moedel van der Donck, 
de stichter van de Leonarduskapel.
Rogier Monicx is een telg een bekende patriciërsfamilie uit Den Bosch. 
Deze familie bekleedde vanaf 1400 diverse hoge bestuursfuncties. 
Andere leden trokken naar het platteland van de meierij en ging daar 
de landadel vormen. Zo ook de ouders van Rogier Monicx. Zij erfden 
in 1598 het Hooghuis op de Donk. Rogier erfde het op zijn beurt weer 
van zijn vader. 
Rogier trouwde en kreeg 7 kinderen. Van hen is alleen maar van de 
drie dochters iets meer bekend geworden. Maria trouwde op stand 
met Jhr. Henrick de Hornes. Met dochter Margriet had vader Rogier 
meer te stellen. Zij trouwde met de niet adellijke Antonie Frans Jansen 
van Deursen, die de herberg naast de Leonarduskapel runde. De ruzie 
over dit huwelijk en waarschijnlijk ook over het gedrag van Antonie 
liep zo hoog op dat Rogier zijn dochter onterfde. Later kwam het 
toch weer goed tussen vader en dochter. Dochter Eva trad in bij de 
nonnen in Binderen. Zij werd zelfs abdis. Rogier Moinicx is overleden 
voor 1645.
Het Hooghuis  bleef na het overlijden van Rogier Monicx onbewoond. 
De toren, die er in 1645 nog stond, staat dertig jaar later vermeld als 
zijnde afgebroken. De grachten werden gedempt en het langwerpig 
huis werd een boerderij, die er uiteraard na verschillende verbouwingen 
en lichte verplaatsingen tot de jaren zestig nog aan de Hofweg heeft 
gestaan.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

ROGIER MONICXLAAN

Wie teveel geprezen wordt, krijgt een 
slecht karakter.

Annie M. G. Schmidt 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Langs deze weg willen wij graag onze dank uitspreken 
voor de vele blijken van medeleven die wij hebben 
ontvangen na het overlijden van mijn dierbare vrouw, 
meer dan geweldige moeder en super-oma

Frits Poulisse 
Cindy en Twan, Daphne en Sven
Koen, Pim, Niels, Luc, Sjoerd

Hennie Poulisse-van de Ven

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij graag onze dank uitspreken voor de vele blijken 
van medeleven die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn dierbare 
vrouw en onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.

Het heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte en medeleven te hebben 
mogen ontvangen. Hiervoor onze oprechte dank.

Willem Verbakel, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Hanneke Verbakel - van de Linden

Dankbetuiging

DANKBETUIGING DANKBETUIGINGDANKBETUIGING

Rouwkamer op Maat: 
Thuisopbaring in stijl
Vooropgesteld wil eigenaar 
Jan Manders aangeven dat 
Rouwkamer op Maat geen 
begrafenisonderneming is, 
maar de aankleding voor een 
rouwkamer bij u thuis verzorgt. 

Jan: “Wij laten zien dat in ieder 
huis een geschikte plek te vinden 
is voor een thuisopbaring. In een 
woonkamer, serre, slaapkamer, 
studeerkamer of zelfs in de 
garage wordt een sfeervolle 
rouwkamer naar wens gecreëerd. 
Dit door middel van wanden van 
stof, bloementafels, muziek en 
verlichting in combinatie met 
persoonlijke spullen van uw 
dierbare.”

Door een thuisopbaring kan 
iedereen op elk moment van de 
dag (of nacht) bij de overledene 
in een aparte ruimte vertoeven. 
Er even bij gaan zitten, hem 
of haar aanraken of nog iets 
vertellen zonder gebonden te zijn 
aan tijden. Met name voor (klein)
kinderen is een thuisopbaring 
vaak minder zwaar doordat ze 
helemaal zelf hun eigen tempo 
kunnen bepalen. 

De overledene wordt door de 
desbetreffende uitvaartverzorger 
vakkundig opgebaard in een 
kist of bed waarna er in een 
vertrouwde omgeving rustig 
afscheid genomen kan worden. 
Een mooie thuisopbaring 
kan heel goed helpen bij de 
verliesverwerking en kan 
zodoende een meerwaarde 
betekenen voor uw rouwproces. 

Kijk voor meer informatie en tarieven 
op www.rouwkameropmaat.nl

OP MAAT
KAMERROUW

Jan Manders    06 - 28 94 11 05    www.rouwkameropmaat.nl

Voor Na
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‘Burendag’ versterkt buurtgevoel

Laarbeek – Zaterdag was het burendag. 
Een aantal ‘buurten’ in Laarbeek namen 
hieraan deel. Zij gingen bijvoorbeeld 
samen lunchen, de straat ‘opknappen’ 
of feest vieren. Dit nationale initiatief, 
met als doel iets goeds te doen voor 
elkaar en de buurt, werd dit jaar voor 
de achtste keer mogelijk gemaakt door 
het Oranjefonds en Douwe Egberts. 

‘Koppen bij elkaar’ is het thema van 
‘Burendag 2013’. Tijdens de ‘Burendag’ 
voeren buren overal in Nederland hun 
goede ideeën uit, van buurtlunches tot 
schoonmaakacties en sportmiddagen. 
In het hele land hebben meer dan 
4000 buurten de koppen daadwerkelijk 
bij elkaar gestoken en subsidie 
aangevraagd bij het ‘Oranje Fonds’. 
Dit fonds, dat sociale initiatieven steunt 
om verbinding te bevorderen tussen 
groepen mensen, wil met de ‘Burendag’ 

buurtbewoners dichter bij elkaar 
brengen. Buurten kunnen daarom een 
subsidieaanvraag tot €500,- indienen 
om hun ‘Burendagplan’ uit te voeren. In 
Laarbeek hebben 12 buurten van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt.

“Subsidie krijg je niet zomaar”, 
aldus Pieter Verschuuren van buurt 
Hagelkruisweg te Aarle-Rixtel. “Je 
maakt een plan voor een gezamenlijke 
activiteit. Dat kan van werken tot 
feesten zijn. Dit plan wordt beoordeeld. 
Ook is er controle. We moeten foto’s 
van de activiteiten en rekeningen van 
de gemaakte kosten opsturen.” 

Hagelkruisweg 
Het was de eerste keer dat de 
Hagelkruisweg meedeed met de 
‘Burendag’. Initiatiefnemer Frans 
Coppens: “Wij wonen hier nu vier jaar. 

Het viel mij op dat er in een relatief kleine 
straat veel mensen elkaar niet kennen. 
Ik vond in Pieter snel een medestander, 
dat was fijn.” In de ochtend werden de 
plantsoenen en tuinen opgeknapt. In de 
middag was er een buurtbijeenkomst 
met oud-Hollandse spelletjes, een 
springkussen en ‘s avonds een 
gezellige en drukbezochte barbecue. 
Buurtbewoonster Luciënne Martens: 
“Ik vind het een mooi initiatief. Het zijn 
allemaal individuen in de straat. Zo leer 
je elkaar beter kennen.”

Klussen in het dierenweitje 
Flink geklust werd er ook in het 
dierenweitje op de hoek van de 
Slotstraat en Koppelstraat te Beek en 
Donk. Alle hokken werden geschilderd 
en het afvalhout opgeruimd. 
Buurtbewoner Marcel Wijgergangs: 
“De oorspronkelijke verzorger werd te 

oud om zelf voor de dieren te zorgen. 
Toen hebben wij met vijf buurtbewoners 
het initiatief genomen om de verzorging 
van de dieren  en het onderhoud van 
‘het weitje’ over te nemen. We betalen 
alles zelf.” De subsidie van de ‘Burendag’ 
was daarom meer dan welkom. Marcel: 
“Op deze manier krijgen we extra geld 
voor het dierenpark, maar ook een 
waardering voor de initiatieven die je 
samen onderneemt.” 

Opknappen speeltuintje 
Een opgeknapte tafeltennistafel, helder 
wit geschilderde basketbal-lijnen en 
geoliede banken waren het resultaat 
van de ‘Burendag’ in speeltuin ‘Het 
Reijakkertje’ in buurt Reijakkers Noord 
te Beek en Donk. Buurtbewoner Anjo 
Jonkers had bij de hele buurt een briefje 
in de bus gedaan om hulp te vragen 
voor deze jaarlijkse opknapbeurt. Anjo: 

“Vele handen maken licht werk.” 
Buurtbewoners Toon Beekmans en Bert 
van Gelder waren, net zoals voorgaande 
jaren, van de partij. Toon: ”Ik heb altijd 
in de bouw gewerkt.” Bert: “Als ge een 
bietje technisch bent weten ze je altijd 
te vinden.”

Fietstocht, spelletjesmiddag én 
barbecue
Bestuursleden Ilse van den Elzen en 
Frency van Hastenberg van buurt ‘Plan 
West’ te Lieshout hadden voor hun 
buurt een fietstocht, spelletjesmiddag 
en barbecue georganiseerd. Ilse: “Als vrij 
nieuw bestuur van een buurtvereniging 
proberen we zoveel mogelijk mensen, 
jong en oud, bij elkaar te brengen. 
Zo kwamen we op het idee van de 
‘Burendag’.“ De grote opkomst bewees 
dat deze opzet volledig was geslaagd.

Toon Beekmans en Bert van Gelder knapten 
speeltuin ‘Het Reijakkertje’ op 

Bij ‘Plan West’ in Lieshout was er van alles te doen voor jong en oud 

Er werd flink geklust in het dierenweitje hoek Slotstraat/Koppelstraat in Beek en Donk

In de Hagelkruisweg kreeg de straat een opknapbeurt 

Fotograaf: Martijn van den Baar

Fotograaf: Martijn van den Baar

Jeugdgemeenteraad opent vogelnestschommel op het Molenveld

“Iedereen moet samen kunnen spelen”
Beek en Donk – “Iedereen moet samen 
kunnen spelen”, dat was de gedachte 
van jeugdgemeenteraadslid Stijn 
Geene  (10) uit groep 8 van basisschool 
De Brukelum. Hij stelde voor om een 
vogelnestschommel te maken, met 
een rubberen ondergrond. Een jaar 
na het voorstellen van zijn idee is de 
schommel een feit. Zaterdag werd 
het speeltoestel aan het Molenveld 
officieel geopend. 

Stijn lijdt zelf aan de ziekte van Behçet, 
een soort van reuma. Hierdoor zit hij 
regelmatig in een rolstoel. Sinds een jaar 
is Stijn lid van de jeugdgemeenteraad. 
Eén van zijn speerpunten was een 

speelplek voor iedereen. “Een 
vogelnestschommel is voor iedereen 
toegankelijk. Daarom leek  het me 
goed om die te plaatsen. Ik vind 
het belangrijk dat iedereen mee kan 
doen in de maatschappij”, vertelt het 
jeugdige raadslid. Toch was alleen een 
vogelnestschommel niet voldoende. 
Stijn legt uit: “De ondergrond moest 
van rubber zijn. Je hebt wel meer van 
dit soort schommels, maar dan ligt 
er zand onder. Dan kan iemand met 
bijvoorbeeld een rolstoel nog niet in het 
speeltoestel.”

Hoewel Stijn in Aarle-Rixtel woont, 
vindt hij het niet erg dat de schommel 

in Beek en Donk staat. “Hij is niet alleen 
voor mij, maar voor alle kinderen. Beek 
en Donk ligt in het midden. Daarnaast 
ligt hier een heel begaanbaar pad naar 
de schommel toe.” Jongerenwerkster 
Xandieme Megens licht het argument 
verder toe: “Er is hier ook sprake van 
een grote sociale controle, door de vele 
huizen die om het plein heen staan. Al 
met al is het een perfecte locatie.” 

De schommel werd zaterdag officieel 
geopend. Het was goed druk op 
het Molenveld. Om 13.00 uur vond 
eerst de officiële handeling plaats, 
waarna er om 14.00 uur een feestdag 
voor de buurt was gepland. Na 
het officiële welkomstwoord door 
het jeugdgemeenteraadslid  mocht 
wijkbewoner Collin van Eerd de 
schommel openen. Collin heeft ook een 
beperking, waardoor ook de schommel 
voor hem een uitkomst is.

Xandieme: “Hoewel het idee van Stijn 
afkomt heeft heel de jeugdgemeenteraad 
hieraan meegewerkt. In groepjes is alles 
gerealiseerd. Ze hebben er heel hard 
voor gewerkt.” Naast de schommel 
staat een bord met regels, waaraan de 
spelende kinderen zich moeten houden. 
“Dit bord is ontworpen door kinderen 
van de Laarbeekse basisscholen. Zij 
mochten hier iets voor tekenen. Erg 
leuk”, vertelt de jongerenwerkster. 

Links in het witte shirt jeugdgemeenteraadslid 
Stijn Geene en in de schommel Collin van Eerd. 

Fotograaf: Suzanne van Eerd 

Bijzondere reünie voor 
mulo-examenklas 1964

Beek en Donk - Toen Dora van 
Boxmeer - v.d. Aa in 1995 voor het 
eerst de reünie organiseerde, kon ze 
niet vermoeden dat het een goede 
traditie zou worden om elkaar 
te blijven ontmoeten. Afgelopen 
weekend vond er weer een reünie 
plaats, en deze keer een extra 
bijzondere: de dames zijn of worden 
dit jaar allemaal 65. 

Het zijn leerlingen – inmiddels oma’s – 
die in 1964 bij de zusters in Aarle-Rixtel 
hun mulo- en middenstandsdiploma 
behaalden. Aanvankelijk zou de 
groep om de vijf jaar bijeenkomen. 
Toen een oud-klasgenoot overleed, 
werd besloten om driejaarlijkse 
bijeenkomsten te houden, wat later 
tweejaarlijks werd.

Per tourbeurt is iemand gastvrouw. Zij 

ontvangt de klasgenoten en verzorgt 
het dagprogramma. Er is dan royaal 
de tijd om met elkaar te praten, lief en 
leed te delen en samen een activiteit te 
doen onder het genot van een drankje 
en lekker eten. De dames kijken terug 
op wederom een zeer geslaagde 
reünie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 28 september - 4 oktober 2013

Zaterdag 28 september 

18.30 Aarle-Rixtel Kerk 
H. Mattheus, Apostel en Evangelist.
Eucharistieviering.
Dameskoor.
Toon Geerts (par.); Voor het welslagen van 
een operatie; Tot welzijn van de parochie.

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Harrie van de 
Kerkhof, Tonnie Merks-Roijackers (mged), 
Anna de Korte (mged), Overleden familie, 
Hanneke Verbakel-van der Linden, Albert en 
Annie van Vijfeijken en zoon John.

Zondag 29 september

10.00 Aarle-Rixtel Kerk  
26e Zondag door het jaar. 
Eucharistieviering.  
Samenzang.
Overleden ouders Willy en Martina Aarts (verj. 
vader/par.); Bernard van den Elsen; Overleden 
ouders Martens – Brouwers en Frans Martens; 
Toon van Dijk; Pieter Wijnker;
Overleden familie Smeenk en Croese.

09.30 Lieshout St. Servatius
26ste zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Miet, Truus 
en Jan van Dooren (fund), Frans Kemps 
(mged), Jan van Kemenade (mged), Willy 

Kemps, Marlies van Venrooij-Bevers (mged), 
Overleden ouders Piet en Nella de Koning-
Biemans, Piet van Hout (trouwdag).
    
11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Corrie vereijken-
van den Bogaard, Toon Kusters, Gerard Smits, 
Ties van der Zanden, Jan van Boxmeer, Jan en 
Narda Verhoeven-Pepers. 

Maandag 30 september

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 1 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 2 oktober

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed.

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Donderdag 3 oktober

Geen viering

Vrijdag 4 oktober

Geen viering

Beek en Donk: Op dinsdag 1 oktober is 
het parochiecentrum i.v.m. Bedevaart naar 
Kevelaer gesloten.

De opstapplaatsen voor de bedevaart naar 
Kevelaer zijn:
Mariahout        vertrek 08.15 uur bij de kerk
Lieshout           vertrek 08-25 uur bij de kerk
Beek en Donk  vertrek 08.35 uur bij     
                        parkeerplaats kerk (bij 
                        kledingcontainer)

Bezoek Grottendorfer Blaaskapel aan de Moezelstreek
Mariahout - De Grottendorfer Blaaskapel 
heeft er een traditie van gemaakt om 
in september jaarlijks een bezoekje te 
brengen aan de Moezelstreek. In deze 
tijd van het jaar worden daar overal 
wijnfeesten georganiseerd en een 
partijtje levende muziek is onontbeerlijk 
om zo’n evenement te doen slagen.

Ondanks het gegeven dat de streek 
bekend staat om zijn wijnen worden 
toch de producten van de firma Bittburg 
niet versmaad. Een vaste bodem 
is een vereiste om de wijnfeesten 
ongeschonden te kunnen doorstaan, 
een diner dat de Duitsers als ‘deftig’ 
plegen te omschrijven volgt dan ook 
onmiddellijk na het terrasbezoek.

Na het korte tripje naar Wolf worden de 
grote fluiten en overige instrumenten 
tevoorschijn gehaald.
Direct klinken de tonen van de 
Grottendorfers door het volgestroomde 
dorpje en de talrijke Duitse en ook 
veel Nederlandse bezoekers genieten 
zichtbaar van deze levende muziek. 
Het repertoire van de Mariahoutse 
kapel is over het algemeen feestmuziek 
en alom zie je de menigte meedeinen. 
De waardering is niet gering, de 
Grottendorfers worden niet zomaar elk 
jaar teruggevraagd.

Op zaterdag is het zo mogelijk nog 
drukker in Wolf dan de avond ervoor 
en de sfeer zit er vanaf de eerste noten 
goed in. De wijn vloeit rijkelijk en de 
eettentjes doen goede zaken. Het 
ruikt in het hele plaatsje verrukkelijk 
en eenieder geniet zichtbaar van het 
geboden spektakel.

Op zondagmorgen slapen we uit, 
het ontbijt wordt om negen uur 
geserveerd. Meteen erna vertrekken 
we naar Wolf om de zondagochtend 
op te fleuren met de inmiddels 
bekende klanken van de Mariahoutse 
kapel. Ook op deze morgen is er veel 
volk op de been en de waardering voor 
de optredens staken de bezoekers niet 

onder stoelen of banken. Als de laatste 
tonen zijn weggestorven wordt er 
nog een hapje genuttigd bij een van 
de eetkraampjes, waarna de terugreis 
kan worden aanvaard. Om zeven uur 
stond immers bij de Pelgrim de tafel 
gedekt voor het afscheidsdiner. 

Het was andermaal een enerverend 
weekend waarin de gerepeteerde 
nummers er bij het talrijke publiek 
zijn ingegaan als Gods woord in 
de spreekwoordelijke ouderling en 
tradities zet je niet zomaar aan de 
kant, dus wie weet wat 2014 op dit 
gebied voor de Grottendorfers in petto 
zal hebben.

OBS Het Klokhuis als een 
mini-maatschappij
Beek en Donk/Lieshout - OBS Het 
Klokhuis is dit schooljaar aan de slag 
gegaan met het programma van De 
Vreedzame School. Dit programma wil 
een bijdrage leveren aan een positief 
sociaal klimaat en de vorming van 
actieve en ‘betrokken’ burgers. Samen 
met de ouders bereidt de school, de 
kinderen voor op een maatschappij, 
waarin niet alleen lezen en rekenen 
belangrijk zijn voor succes, maar ook 
sociale vaardigheden.

In de eerste schoolweken is er hard 
gewerkt aan de groepsvorming, waarbij 
kinderen ook verantwoordelijkheid leren 
nemen voor elkaar en hun omgeving. 
Op dit moment leren de kinderen om op 
een positieve manier met conflicten om 
te gaan. Met De Vreedzame School leren 
ze dat conflicten heel normaal zijn en dat 
ze bij het leven horen. Ze leren hoe je op 
een positieve manier conflicten op kunt 
lossen, zodat beide partijen tevreden zijn.

De school als een mini-maatschappij 
biedt de kinderen de gelegenheid om de 
nodige sociale vaardigheden te oefenen. 
Kinderen leren met het programma 
van De Vreedzame School om op een 
positieve manier met elkaar om te 
gaan, op een democratische  manier 
beslissingen te nemen en een actieve 
bijdrage te leveren aan de sfeer en de 
gang van zaken  in de groep. 

Dit bevordert niet alleen het plezier 
waarmee de kinderen naar school gaan, 
maar zorgt ook voor een  werkklimaat 
waarin veel geleerd kan worden. Een 
school waar iedereen zich thuis voelt.

Alle ouders van OBS Het Klokhuis zijn 
uitgenodigd voor een ouderavond op 7 
oktober, waarbij naast informatie, vooral 
het zelf ervaren van De Vreedzame 
School centraal staat. Wilt u meer weten 
over De Vreedzame School neem dan 
gerust een kijkje op OBS Het Klokhuis of 
op www.devreedzameschool.nl.

Nierstichting bedankt 
inwoners en collecanten
Beek en Donk -Afgelopen week 
gingen een zestigtal collectanten 
in Beek en Donk op pad om te 
collecteren voor de jaarlijkse collecte 
van de Nierstichting. Ondanks de 
recessie wisten de collectanten het 
geweldige bedrag van 2.810,62 euro 
in te zamelen. 

Een geweldig resultaat waar we met 
z’n allen meer dan trots op mogen 
zijn. Dank aan alle gevers en geefsters 
die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Hebt U onze collectant gemist? U 
kunt alsnog Uw bijdrage leveren door 
eenmalig een sms-je te sturen naar 
SMS NIER2 of SMS NIER5 naar 4333. 
Uw donatie wordt zeer gewaardeerd 
en zal worden aangewend voor 
onderzoek naar en verbetering van 

de leefomstandigheden van de 
nierpatiënt. Iedereen zeer bedankt 
voor de inzet.
Namens de Nierstichting afd. Beek en 
Donk, fam. Eijsbouts.Laarbeek - De werkgroep 

Oudereneducatie, de vier gezamenlijke 
Seniorenverenigingen van Laarbeek 
en ViERBINDEN organiseren een 
filmcyclus. 

De filmcyclus bestaat uit 4 films. De 
komende maanden wordt in De 
MooiLaarbeekKrant steeds ingegaan 
op een film. Deze week film 2: ‘Un 
homme qui crit’ (Een man die huilt) 
op dinsdag 1 oktober om 13.30 uur in 
het Ontmoetingscentrum van Beek en 
Donk.

Beschrijving ‘Un homme qui crit’  van 
Mahamat-Saleh Haroun, 2010 (92 min.)

Deze film speelt zich af in het door 
een burgeroorlog geteisterde Tsjaad. 
Wanneer Adam, 60 jaar oud, voormalig 
zwemkampioen – daardoor een man 
van aanzien, in redelijk goede doen, 
want goed betaald – zijn baan als 
badmeester in een gerenommeerd hotel 
moet afstaan aan zijn zoon Abdel en 
gedegradeerd wordt tot een eenvoudige 
portier die de slagboom moet bedienen, 
kan hij dat maar moeilijk verwerken. 
Hij voelt zich miskend en vernederd en 
neemt een beslissing waarvan hij enorm 

veel spijt krijgt, maar die hij niet meer ten 
goede kan keren. Onder druk van lokale 
autoriteiten stuurt hij z’n zoon de oorlog 
in.

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

Filmcyclus Laarbeek

Beuken
Leibomen
Buxus
Bodembedekkers
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...van begin 30. Peter en Patricia hebben een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek, afgesloten toen 
de huizenprijzen nog flink stegen. Ze zijn zorgeloos over hun verre toekomst. Maar de wereld is 

veranderd: huizenprijzen stijgen niet meer en pensioenen staan onder druk. Kunnen zij straks hun 
hypotheek wel aflossen? Heeft u ook een aflossingsvrije hypotheek? Wacht niet langer! 

Voorkom problemen. Kom bij ons langs voor persoonlijk advies.

Op Dorpsstraat 1
woont een jong stel...

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

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

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 3,95
250 gram

van slager Gerry Hagelaar 

biefstuk of 
kogelbiefstuk

€ 3,95

GRATIS!!!

topkwaliteit fĳne vleeswaren

bĳ aankoop van 300 gram 
vleeswaren naar keuze
100 gram achterham

PAK UW VOORDEEL,
IN DEZE TAS 

5 groente- of fruitprodukten 
van topkwaliteit voor 5 euro

o.a.: sla, komkommers, 
appels, tomaatjes, 
nectarines.....

kom uw tas gauw vullen!!!

van boer Harrie uit Drunen

Nieuwe categorie!

Kunst & Vliegwerk

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

Social Sofa buurtvereniging Octopus onthuld 

Beek en Donk- Wethouder Joan 
Briels onthulde zaterdagmiddag de 
zesde Social Sofa in de gemeente 
Laarbeek. Deze staat aan de Lage 
Heesweg in Beek en Donk.

Zus van den Eijnde was binnen 
het bestuur van buurtvereniging 
Octopus op zoek naar iets om het 
het buurtgevoel te stimuleren. Ze 
vindt het erg belangrijk dat er van 
alles wordt georganiseerd om een 
buurt te laten bruisen van leven. “We 
hebben hier te maken met een buurt 
waar voornamelijk ouderen worden. 
Dan wordt het steeds belangrijker 
dat mensen elkaar kennen en voor 
elkaar klaarstaan”, legt ze uit. Het 
‘Social Sofa-project’ sprak haar aan 
en alles werd in het werk gesteld om 
dit doel te realiseren.

Zonder sponsoren is het bijna niet 
mogelijk om de sofa te bekostigen. 
Deze kost ongeveer €4500. En dan 
moet er nog veel zelf worden gedaan. 
Er moet voor een ontwerp worden 
gezorgd en een fundament op de 
plaats waar de bank moet komen 
staan, want de sofa is nogal zwaar. 

De werkplaats moet overdekt zijn, 
want het werk moet altijd kunnen 
doorgaan. Maar als de sponsorgelden 
eenmaal zijn aangeboord dan is de 
organisatie ‘Social Sofa’ geweldig. 
Zij zorgen dat iedereen precies weet 
welk steentje waar geplakt moet 
worden en verplaatsen de 1,5 ton 
zware bank als dat nodig is. De 
buurtvereniging is erg blij met de 
(geldelijke)steun, die de gemeente 
en de Rabobank toezegden, maar 
ook de bewoners van de buurt – ook 
niet Octopusleden - hebben een 
geweldige bijdrage geleverd.

Voor het ontwerp tekende de uit 
Beek en Donk afkomstige kunstenaar 
Cor van den Eijnde, schoonbroer van 
Zus. Hij liet zich inspireren door de 
octopus, die heel prominent op de 
bank staat afgebeeld. Omringd door 
een weelderige zeefauna en een 
overvliegende zeemeeuw wordt het 
geheel gecomplementeerd door een 
afbeelding van spelende kinderen op 
de rug van de bank. De bank staat 
op een plaats waar ouders al pratend 
prima zicht kunnen houden op de 
spelende kinderen.

Op het veldje rondom de speeltuin 
was live muziek en er werd koffie 
met cake geserveerd. Na de diverse 
dankwoorden aan degenen die 
aan de wieg gestaan hadden van 
dit nieuwe kunstwerk in de wijk, 
werd het bankje door middel van 
een ingenieuze constructie ontdaan 
van het ‘erg mooi kleedje’, aldus 
wethouder Briels. Hij sprak daarbij de 
hoop uit, dat de bank een plek blijft, 
waar iedereen elkaar kan ontmoeten.

Het idee van de sofa’s ontstond 
uit onvrede met de verkilling van 
de maatschappij. Karin Bruers, 
cabaretière uit Tilburg heeft de eerste 
bank in die plaats gerealiseerd. Van 
daaruit is het ‘benkske’ haar reis 
door de Benelux begonnen. Er staan 
inmiddels honderden Social Sofa’s 
in Nederland en meer dan 30 in 
België.  Wie ook interesse heeft in 
dit project kan informatie opvragen 
bij de stichting Social Sofa via de site 
http://www.socialsofa.com/ of via 
info@socialsofa.com.

Fotograaf: Martin Prick
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Opgave:

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

RODODENDRON MADELIEFJE ZONNEBLOEM

CONIFEREN KERSTBOOM GERANIUM

KASTANJE LAVENDEL MEIDOORN

POPULIER ESDOORN AZALEA

BAMBOE CACTUS NARCIS

ANJER BUXUS LELIE

BERK BEUK ROOS

SPAR TULP WILG

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:

Jan Corsten uit 
Mariahout
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Harry Klomp

2. Henk Schepers

3. Jan Cardol

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Harry Klomp

2. Henk Schepers

3. Jan Cardol

3 6 4 9

7 5 8

1 8 5 9 4

2 1 7 6

6 7 3 5

4 3 6 9

5 7 3 9 2

2 3 5

9 8 7 4

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Verwarm de oven op 180°c. Snijd de pompoen in stukken met de schil 
eraan. Verwijder wel de pitten uit de pompoen. Leg de stukjes pompoen 
op een bakplaat en besprenkel met water. Rooster de stukken 30-35 min 
in de oven. Schep het vruchtvlees eruit en gooi de schil weg, pureer nu de 
pompoenstukken en zet weg. Schil de aardappels en snijd in kleine blokjes 
van ± 2 cm. Snipper de ui en knoflook en bak deze in een ruime pan aan, 
voeg nu de pompoenpuree, aardappelblokje, en ¾ van de groentebouillon 
toe. Breng het mengsel aan de kook en laat 45 min sudderen met de deksel 
erop. Breng het geheel op smaak en voeg de rest van de groentebouillon 
toe. Breng het nogmaals aan de kook en laat nog 10 min doorsudderen tot 
de soep de gewenste dikte heeft. Dien de soep op met een toef opgeklopte 
room en wat reepjes fijngesneden basilicum.

1 kg pompoen
Olijfolie
1 rode ui
2 teen knoflook
4 aardappels

1 liter groentebouillon
Peper en zout
1,25 dl room
10 blad basilicum

Recept van de week

Heerlijke geroosterde pompoensoep (6 personen) 

www.kookcentrumbrabant.nl

AANVAL

BUITENSPEL

COACH

CORNER

DOELPUNT

DRIBBELEN

ELFTAL

EREDIVISIE

GRENSRECHTER

HATTRICK

HELFT

KAMPIOEN

KEEPER

MIDDENVELD

OVERTREDING

PASSEREN

SCHEIDSRECHTER

SPEELVELD

SPELER

STRAFSCHOP

TEGENSTANDER

TRAINER

VERDEDIGING

VOETBAL

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 Wat zijn superfoods?

Superfoods zijn voedingsmiddelen die uitzonderlijk hoge concentraties 
voedingswaarden bevatten, maar ook een krachtige en zelfs medicinale 
werking hebben op ons lichaam. Ze zijn voedselrijk en super geconcentreerd, 
boordevol antioxidanten, mineralen, vitaminen, eiwitten, proteïnen en 
aminozuren die essentieel zijn bij het onderhouden en waarborgen van 
ons welzijn en het bestrijden van (welvaarts)ziekten. Maar ook de ons veel 
beter bekende voedselbronnen zoals broccoli, knoflook, gember en spinazie, 
verdienen eigenlijk de term superfoods. Je kunt de meeste superfoods heel 
gemakkelijk toevoegen aan je voedingspatroon door ze bijvoorbeeld te 
verwerken in een smoothie of een heerlijke salade. 
Voorbeelden: goji bessen, kokosolie, hennepzaad, chia 
zaden, açaibessen en inca bessen. 
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Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk
T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   
I:  www.kookcentrumbrabant.nl

Meld je nu aan
en maak kans op eenen maak kans op eenen maak kans op eenen maak kans op een

Kookworkshop 
voor 2 personen
Aangeboden door: 

De toekomst schetsend
Piloot, politieagent of 
president. Nee, het nostalgische 
PimPamPet staat hierbuiten. Als 
je kinderen vraagt wat ze later 
willen worden - mochten ze 
de puberteit overleefd hebben 
- is de kans groot dat ze met 
bovenstaande clichés aan komen 
zetten. Sommigen zeggen dit 
om niet buiten de boot te vallen. 
Anderen omdat ze diep in hun 
hart hun droom najagen. Toen 
ik nog onder de meter stamde, 
liet ik er andere werkwensen 
op na. Ik verlangde toentertijd 
naar een baan als striptekenaar. 
Een fulltime baan uiteraard. Zo 
eentje waarbij je na iets over 
half elf op kan staan, de hond 
buiten de deur zijn zegje kan 
laten doen, de steeds dikker 
wordende MooiLaarbeekKrant 
tot 587 origami-flamingo’s kan 
ombouwen, om vervolgens tegen 
half vijf ‘in een handomdraai’ een 
drieluik met een geniaal grapje 
te fabriceren. Dat visioen dat ik 
destijds voor ogen had, is echter 
al vrij snel in duigen gevallen. 

Niet omdat ik geen kans kreeg. 
Ook niet omdat ik het niet wilde. 
Wat ik probeer te schetsen: ik 
bakte er simpelweg niks van! 
Vijftien jaar later, en één meter 
hoger, schrijf ik deze gemiste 
kans beetje bij beetje van me af. 
Toch heb ik een nieuwe droom 
weten te vinden. Een ambitie die 
‘tekenend’ is voor mijn huidige 
uitlaatkleppen. Komt-ie-dan-he! 
Mijn droombaan is het bedenken 
van de titels van de onderwerpen 
van RTL Boulevard. Ik zie het al 
op m’n CV staan. ‘De tekstuele 
sidekick van een trio homo’s’. 
‘De woordengoochelaar van de 
Nederlandse TV’. Ik krijg het er al 
warm van. Van mijn huidige C.V. 
trouwens ook. Maar dat terzijde. 
De komende tijd eerst maar 
eens furore maken door alle 
Woordgrap-wetten van het Ha-
ha-handboek onder de knie te 
krijgen. De moraal: ‘Ook al zijn 
je vaardigheden nog zo schraal, 
dromen mogen we allemaal!’ 

Joey van der Leemputten

Dokter Tony Harings stopt als huisarts
Beek en Donk - Dokter Tony 
Harings stopt per 1 oktober 
met zijn werk als huisarts bij 
het Medisch Centrum Beek en 
Donk. Hij was hier vanaf 1983 
verbonden aan. 

Opleiding
Dokter Harings is geboren in het 
Limburgse Nuth. Later verhuisde 
het gezin naar Nijmegen waar 
hij na zijn HBS-tijd de studie 
scheikunde ging volgen aan de 
universiteit. Maar hij vond deze 
studie toch te abstract. Hij miste de 
menselijke maat in dit vakgebied 
en besloot over te stappen naar 
de studie geneeskunde. Deze 
voltooide hij met succes. Zijn 
opleiding tot huisarts ontving hij 
in de groepspraktijk bij dokter E. 
Pieters sr. in Beek en Donk. Deze 
praktijk was één van de eerste 
groepspraktijken in  Nederland. In 
1983 kwam dokter Harings daar 
ook in dienst als huisarts. In 1985 
trad hij toe tot de maatschap.

Afscheidsspreekuur
Rond zijn afscheid zijn geen 
feestelijkheden gepland. “Hoeft 
ook niet”, zegt hij beslist. “Ik sta 
niet graag in het middelpunt van 
de belangstelling.” Met een groot 
aantal patiënten heeft hij in de 
loop van de jaren een emotionele 
band opgebouwd en lief en leed 
gedeeld. Dokter Tony neemt 
daarom afscheid van zijn patiënten 
met een afscheidsspreekuur. 
Patiënten maken een afspraak 
en nemen op persoonlijke wijze 
afscheid, met een hand, een brief, 
een kaart of een bloemetje. “Er 

zijn ondertussen al veel mensen op 
het afscheidsspreekuur geweest. 
En het afscheid was voor beide 
partijen vaak zeer emotioneel”, 
aldus Tony Harings.

Gelijkwaardige relatie dokter 
patiënt
“Ik heb altijd gestreefd naar een 
gelijkwaardige relatie tussen mij 
en mijn patiënten”, vervolgt de 
huisarts. De tijd van ‘mijnheer 
d’n dokter’, is voorbij. Tony 
Harings vindt dat een dokter mens 
onder de mensen moet zijn. Als 
vertrouweling, die met zijn kennis 
en vaardigheden zijn patiënten 
mag helpen. 

Het besluit om te stoppen
Sinds enkele jaren begon Tony 
Harings voor het eerst de zwaarte 
van zijn beroep echt te voelen. Een 
huisarts wordt geconfronteerd met 

veel leed en verdriet. “En altijd is 
er die druk dat je geen fouten mag 
maken”, zegt hij. En dat neem je 
ook onherroepelijk mee naar huis. 
De mentale belasting van het 
huisartsenvak was een belangrijke 
reden om op 63-jarige leeftijd 
te stoppen. “Die mentale druk 
zal ik dus zeker niet missen na 1 
oktober”, zegt de dokter  beslist. 
Het afscheid geeft hem een dubbel 
gevoel, want hij gaat wèl het 
dagelijkse contact met ongeveer 
30 patiënten missen. En ook de 
intensieve samenwerking met zijn 
collega’s en medewerkers binnen 
de groepspraktijk. 

Opvolgers
Na 1 oktober nemen dokter M. 
Arts en dokter D. Brugmans-
Dijstelbloem het werk van Tony 
Harings over. 

Dokter Tony Harings

Al 150 inschrijvingen voor TipMooiLaarbeek.nl 

Christa Migchels
Nieuwe wegen openen zich

“Twee personen weten meer dan 
één. Laat staan wat er gebeurt 
als er honderden mensen mee 
mogen denken over een bepaald 
onderwerp. Door het ‘raad’ 
vragen aan de burgers ontstaat 
er denkkracht. Nieuwe ideeën 
ontstaan; nieuwe wegen openen 
zich. Help mee deze denkkracht te 
vergroten en schrijf je in op 
www.TipMooiLaarbeek.nl!”

Albert van den Bogaard 
Uw mening telt!

“Het is een mooi initiatief van 
MooiLaarbeek om de burgers 
hun mening te laten geven. Ook 
bij Jumbo-supermarkten houden 
wij één keer per jaar een klant-
tevredenheidsonderzoek. Daar 
komen vaak positieve dingen uit, 
maar soms ook negatieve. Wij 
gaan met deze uitslag aan de 
slag en proberen zoveel mogelijk 
te realiseren. Zo staat er nu 
bijvoorbeeld een koffieautomaat 
in de Jumbo in Mariahout. Klanten 
vroegen er al jaren om. Tijdens de 
laatste verbouwing is hier rekening 
mee gehouden, zodat uiteindelijk 
ook die wens vervuld is. Geef je 
dus op en neem deel aan het panel. 
Vroeg of laat word je er beter van!”

Hoofdprijs! 
Batavus-� ets van 

De Concurrent t.w.v. €419,00!

Ambassadeurs  van TipMooiLaarbeek.nl

Laarbeek – Al meer dan 150 
personen schreven zich afgelopen 
week in voor TipMooiLaarbeek.
nl: hét nieuwe inwonerspanel 
van Laarbeek. Heb jij je nog 
niet ingeschreven en wil jij 
meedenken en meepraten over 
Laarbeek? Schrijf je dan in op 
www.TipMooiLaarbeek.nl en 
maak kans op leuke prijzen!

TipMooiLaarbeek.nl is een 
burgerpanel voor de inwoners van 

Laarbeek. Dit was vorige week te 
lezen op de voorpagina van De 
MooiLaarbeekKrant. Deelnemers 
aan het inwonerspanel ontvangen 
ongeveer één keer per maand 
een enquête. Hierin staan vragen 
over actuele zaken in Laarbeek, 
bijvoorbeeld over de komst van 
de ruit, het woningbouwbeleid 
en het aanbod van evenementen. 
Onderzoeksbureau Top-
onderzoek van Martijn Hulsen 
werkt de enquêtes uit. De 

resultaten daarvan zijn daarna te 
lezen in De MooiLaarbeekKrant. 

Wil jij ook meepraten en meedenken 
over Laarbeek? Schrijf je dan 
nu in! Onder alle inschrijvingen 
worden diverse leuke prijzen 
verloot, zoals een kookworkshop, 
een 3D-telefoonhoesje en 
een boodschappenpakket. De 
hoofdprijs is een fiets van De 
Concurrent uit Lieshout ter waarde 
van €419,00! 

Fotograaf: Suzanne van Eerd
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Voor meer foto’s kijk op www.mooilaarbeek.nl

L I E S H O U T  H O L L A N D

Foto’s gemaakt door: Marcel van de Kerkhof, Daphne van Leuken en Melissa Kanters 
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Vrijwillige vacatures:
• Stichting ORO bij Woonvoorziening 

De Bleek is op zoek naar een er-op-
uit vrijwilliger voor een 65-jarige 
verstandelijk beperkte vrouw.

• Wijkrestaurant De Laarbikker is op 
zoek naar kookvrijwilligers voor 
het bereiden van verse maaltijden. 
Dit is op woensdag- en/of 
donderdagavond van 16.30-20.00 
uur 

• Zorgboogcentrum De Regt is op 
zoek naar een ‘haal en breng’-
vrijwilliger om cliënten naar 
activiteiten en eetmomenten te 
brengen en op te halen. 

• Vrijwilligers die huisbezoeken af 
willen leggen bij eenieder die dit 
jaar 75 wordt. Het doel is ouderen 
informeren, adviseren en activeren 
over het aanbodvan voorzieningen 
op het gebied van zorg- en 
dienstverlening. 

De Bijzondere Vrijwilliger

Deze week: Petrus Opsteen (Peet)
Vrijwilligerswerk: 
Mecanicien/ begeleider team  1Rgie 
voor energie-Duchenne heroes

Ruim tien jaar geleden werkte 
Petrus Opsteen in de bouw. In 
de avonduren studeerde hij aan 
de Hogere Technische School in 
Eindhoven. Op het moment dat 
hij bijna klaar was met zijn studie, 
kreeg hij een zwaar motorongeluk. 
Vorig jaar ging Petrus, op verzoek 
van vrienden Martijn, Jorg en 
Richard, voor de eerste keer  
mee als mecanicien/begeleider 
tijdens de mountainbiketocht van 
Duchenne Heroes. 

Een rustiger leven
Het motorongeluk veranderde het 
leven van  Petrus totaal. Hij raakte 
zijn baan kwijt en werd afgekeurd.  
“Ik moest mezelf opnieuw leren 
kennen en dat gold ook voor 
de mensen om me heen. Eerst 
probeerde ik ‘gewoon’ door te 
gaan, totdat ik merkte dat het niet 
meer ging. Nu weet ik dat ik ervoor 
moet zorgen dat ik goed uitrust en 
iets in mijn eigen tempo doe. Dat 
scheelt veel.”

“Ik wil mezelf nuttig maken“
Dit jaar ging Peter weer mee als 
mecanicien met het team 1Rgie 
voor energie. “Ik kende het team 
goed en zorgde er altijd voor dat 

ik bij de fi nish stond. Ik probeerde 
de fi nish zo ‘ongezien’ mogelijk 
te benaderen om het team te 
verrassen”, lacht Petrus. Na de 
tocht werden de fi etsen vakkundig 
door Petrus onder handen 
genomen. Op de woensdagavond, 
na een regenachtige dag, werd 
hij daarbij geholpen door Koen 
Schrama van TRIA fi etsen. “Ik ben 
eigenlijk door Koen opgeleid als 
mecanicien op fi etsgebied. Ik mocht 
voor ons team gebruik maken van 
de werkplaats van TRIA-fi etsen in 
Lieshout. Daarnaast regelde Koen 
een goede reservefi ets en werden 
materialen door hem gesponsord. 
We hadden trouwens extra goede 
banden. Dat zorgde ervoor dat we 
geen enkele lekke band hebben 
gehad. Dat scheelt veel.” 

Naast dit werk zorgde Petrus ervoor 
dat de caravan naar de volgende 
camping gebracht werd en alles 
werd  klaargezet. Daarbij kreeg 
hij hulp van vrienden.  “Het kon 
natuurlijk ook omdat mijn vrouw 
Ingrid alles thuis regelde voor ons 
gezin met 3 kinderen. Het doel 
is gehaald. Ik ben blij dat ik mijn 
bijdrage heb kunnen leveren aan 
zo’n  mooi doel als Duchenne”, 
vertelt Petrus trots. 

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Laarbeekse helden � etsen 12.000 euro bij elkaar voor 
Duchenne Heroes
Mariahout - “Een tocht met helse 
klimmen, gave afdalingen, modder, 
regen, afzien, pijn, trots, kou en vol 
emoties, dat zijn dé woorden die 
hierbij horen”, vertelt Ingrid de Beer 
uit Mariahout. Van 15 tot en met 
21 september deed zij samen met 
haar man Richard, broer Corné en 
schoonzus Ingrid van de Ven mee 
aan Duchenne Heroes. 

Duchenne Heroes is een 7-daagse 
mountainbiketocht door 4 landen 
waarbij elke dag etappes van 70 of 
100 kilometer worden afgelegd. De 
tocht start in het Belgische Dinant 
en heeft als einddoel Nijmegen. 
Petrus Opsteen versterkte het team 
‘1Rgie voor energie’,  als monteur en 
begeleider. 

Hoe het begon
“Ooit ben ik begonnen met 
mountainbiken met een stel vrienden. 
Lekker crossen door de bossen”, 
vertelt Richard de Beer. “Na een tijdje 
zochten we op internet naar een 
uitdagende, meerdaagse  toertocht. 
We stuitten op de tocht van 
Duchenne Heroes. Dit leek ons een 
mooie manier om onze hobby aan 
een doel te koppelen.” 

Dan wordt het confronterend
Duchenne spierdystrofie is een 
spierziekte, waarbij door een fout 
in de genen de spieren langzaam 
afbreken. Het komt vooral voor bij 
jongens. De spierkracht blijf maar 
afnemen en tast uiteindelijk ook de 
ademhalingsspieren en de hartspier 
aan. Dat maakt de ziekte dodelijk: 
vaak worden de jongens niet 
ouder dan dertig jaar. “We wilden 
graag contact met een ‘gezin met 
Duchenne’. Via de buren kregen we 
contact met de 13-jarige Pepijn uit 
Helmond.” Door hem te ontmoeten 
werd de ziekte voor de teamleden 
zichtbaar. Pepijn is een vrolijke puber. 
Een echte flapuit, maar ’s nachts 

ligt hij wel aan de beademing. Een 
beginnende puber, die nu zijn rug 
rechtgezet is, 18 centimeter langer is. 
“Heel confronterend, zeker als je zelf 
gezonde kinderen hebt.”

“We gaan het gewoon doen.”
Toen Ingrid de Beer vorig jaar haar 
man zag starten met Duchenne 
Heroes besloot ze het jaar daarop 
mee te doen. “Ik raakte als het ware 
besmet.” Elf maanden geleden startte 
ze met mountainbiken. Een ronde 
van 12 kilometer was eerst al een 
hele prestatie. Schoonzus Ingrid van 
de Ven overwon haar hoogtevrees 
en meldde zich op 30 april aan voor 
de tocht. “Mijn schoonouders boden 
zich aan om een week te helpen, dus 
toen besloten we om het ‘gewoon’ 
te gaan doen ondanks onze drukke 
gezinnen.” Het werd een druk jaar 
met keihard trainen en daarnaast 
sponsors zoeken. Bedrijven die een 
link hadden met Duchenne werden 
benaderd. “Daarnaast stonden we op 
markten, braderieën, verkochten we 
komkommers, tomaten en hielden we 
een benefietdiner. Als tegenprestatie 
zorgden we voor logo’s  op ons 
fietsshirt, op vlaggen, op Facebook... 

en noem maar op”, vertelt Corné. 

Buikgriep gaat over, Duchenne niet
Mountainbiken door de Franse en 
Belgische Ardennen, door blubber, 
over boomstronken, al glibberend 
je fiets in toom proberen te houden. 
“Het is het hele team gelukt om 
ongeschonden uit de strijd te komen ”, 
vertelt Petrus. Het team uit Laarbeek 
heeft het gered ondanks de buikgriep 
die een grote groep fietsers velde én 
ook mannen van dit team. Richard:  
“Toen ik over de finish kwam, besefte 
ik me pas goed dat buikgriep tijdelijk 
is, Duchenne niet.” 

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

Vlnr. Corné van de Ven, Ingrid van de Ven, Ingrid de Beer, 
Richard de Beer en begeleider Petrus Opsteen

Lieshout - Na de zomervakantie startte BS de Fontein in Lieshout met 
het continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag 
overblijven en om half 3 vrij zijn. Hoe bevalt het? De MooiLaarbeekKrant 
vroeg het een aantal ouders, kinderen én leerkrachten.

Peter Janssen (ouder):
“Ik vind het beter om de kinderen niet 
uit hun schoolritme te halen. Maar hoe 
het echt bevalt kun je beter aan mijn 
kinderen vragen.” Zoon Krijn vertelt dat 
hij het leuk vindt om nu met de hele klas 
te eten.

Maikel de Groot (groep 6): 
“Ik vind het goed. Je hebt langer de tijd 
om buiten te spelen. Het is lekker rustig 
om te eten en onze juf leest voor uit het 
boek van meester Jaap.”

Ton van den Baar 
(adjunct-directeur en leerkracht groep 8): 
“Ik vind het belangrijk dat kinderen buiten spelen. Met het continurooster 
lukt dat veel beter. Wel mis ik mijn tosti zo tussen de middag, dus ik denk 
dat we een tosti-ijzer moeten kopen”, grapt hij.

Ramadan Ismail Ahmed (groep 5):
“Ik vind het fijner omdat ik eerder vrij 
ben. Ik eet alleen wel liever thuis.”

Leerkrachten van de onderbouw: “Het 
samen eten gaat goed. Misschien 
is het zelfs zo dat de kinderen beter 
eten dan thuis. Het fijne is dat er door 
het continurooster doorgewerkt kan 
worden. Je kunt na de middagpauze 
gelijk door met je les. We zijn trouwens 
blij met de fijne hulp van ouders tussen 
de middag.”

Marjon van Overbeek (ouder): 
“Eerlijk gezegd vind ik het voor mezelf minder gezellig zo tussen de 
middag. Ik heb het ‘s ochtends  druk met broodbakkies maken. Wel is 
het rustiger voor de kinderen en hebben ze na schooltijd meer tijd om 
te spelen.”

Hakima van Langen (ouder): 
“Ik vind het goed. De kinderen kunnen meer afspreken met andere 
kinderen. Alleen eet mijn jongste soms wat te weinig tussen de middag.”

Coen Vereijken (groep 4): 
“Binnen eten vind ik niks. Maar een half uur buiten spelen vind ik wel 
iets.”

Arjenne Wagelmans (ouder):
“Onze kinderen vinden het hartstikke 
leuk om samen te eten en te spelen 
tussen de middag.
Het maakt dat de woensdagmiddag 
bijzonder is, omdat we dan samen thuis 
eten.”

Chantal van Schijndel 
(leerkracht groep 6):
“Ik vind het samen eten gezellig. Het 
geeft ook mogelijkheden om aandacht 
te besteden aan het eten. Daarna 
kunnen we gelijk door. Ze smullen van 
de lessen, nadat ik voorgelezen heb”, 
lacht Chantal. 

Maike van Veggel (ouder):
“Ik vind het gewoon praktisch. Ik hoef niet meer 2 x naar school. Dit 
hoor ik trouwens van de meesten. Daarbij hebben de kinderen ‘s middags 
meer tijd om te spelen.”

Sandra van Pelt (ouder): 
“Ik moest er wel even aan wennen maar het geeft ook meer rust: zowel 
voor de ouders als voor de kinderen.”

BS De Fontein en het continurooster

Arjenne Wagelmans 

Ramadan Ismail Ahmed

Peter Janssen met 
Hannah, Krijn en Roos

Foto’s: Suzanne van Eerd
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Beek en Donk – Arian de Groot 
is een druk man. Zelfstandig 
ondernemer, verenigingsdier en 
tevens raadslid (PNL). De afspraak 
voor het interview konden we met 
moeite inplannen. Bij hem thuis. 
De momenten dat hij thuis is zijn 
spaarzaam en is hij thuis, dan 
moet hij vaak ook nog werken. 

Zijn jongste zoon vindt het dan 
ook leuk dat papa thuis is en helpt 
Marieke mee met de koffie. “Dat 
ik nu kan doen wat ik allemaal 
doe, vraagt veel offers van mijn 
vrouw Marieke en kinderen Daan 
en Teun. Ik ben hen heel dankbaar 
dat ik dit kan doen.” 

Arian (32) is er een van, zoals hij 
het zelf zegt, ‘over de brug’. Hij 
groeide op aan de Monseigneur 
Verhagenstraat en na een aantal 
omzwervingen via Boerdonk en 
Gemert streek hij later met zijn 
vrouw weer neer ‘over de brug’ aan 
de Monseigneur Verhagenstraat. 
“In Gemert konden we helemaal 
niet aarden. We waren blij dat 
we teruggingen naar Beek en 
Donk en dan ook nog naar mijn 
oude straat. Het mooie eraan is 
dat het een echte volksbuurt is. 
Jong en oud, zelfstandigen en 
uitkeringstrekkers, het woont er 
allemaal door elkaar. Geweldig.”

Het is niet verwonderlijk dat hij 
daar zijn hoveniersbedrijf startte. 
“In het begin kon ik al mijn 
materiaal nog wel allemaal kwijt, 
maar toen het bedrijf begon te 
groeien begon het uit de hand te 
lopen. Aanhangers parkeren op 
parkeerplekken enz. De buurt vond 
het misschien goed, maar ik voelde 
mezelf op een gegeven moment 

bezwaard.” ‘Over de brug’ 
maakte hij ook zijn eerste stappen 
als bestuurder. Hij trad toe tot het 
bestuur van buurtvereniging ‘Over 
de brug’ en werd al snel voorzitter. 
“Ik vind het leuk om zaken te 
regelen, aan te sturen. Ik ben een 
echte doener.” Ook werd hij in die 
periode voorzitter van de KPJ. 

Inmiddels is De Groot voorzitter 
af van beide verenigingen. Ook 
deels gedwongen. “Voor de KPJ 
had ik het eigenlijk al heel erg 
druk. Tevens is het zo dat je daar 
als je dertig bent af moet treden 
als bestuurslid.” Het neerleggen 
van de voorzittershamer van de 
buurtvereniging moest omdat hij 
ging verhuizen. Zijn bedrijf was 
groeiende en hij vond passende 
ruimte (inclusief woning) op 
industrieterrein De Bemmer. Ook 
weer ‘over de brug’. En het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan. 
Inmiddels is hij hier alweer lid van 
buurtvereniging Aa-landschap. 
“Vorige week organiseerden 

wij de burendag en het viel me 
op hoeveel jonge kinderen hier 
wonen. Op een bedrijventerrein 
zie je elkaar wat minder. Maar we 
gaan zorgen voor meer leven in de 
brouwerij.” 

Zijn keuze om de politiek in te 
stappen was simpel. “Met de KPJ 
en de buurtvereniging kwam ik 
al veel in aanraking met politieke 
partijen en ik dacht misschien 
moet ik wat dichter bij het vuur 
gaan zitten. Als bestuurder kun je 
zaken immers zelf sturen.” 

Arian hoopt ook na de verkiezingen 
van maart weer in de raad te 
komen. Zo niet, dan zal er vast 
wel iets anders op zijn pad komen. 
Hij is en blijft een druk man. Zijn 
vrouw en kinderen weten niet 
beter.

MooiMezelf

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

GRATIS INTERIEURADVIES?
bezoek onze website

UNIEK
keukenconcept

Door Mark van Oosterhout 
Pensioen in eigen BV: Doorgaan of 
stoppen ? 

De directeur-grootaandeelhouder van 
een BV(DGA) bouwt vaak pensioen 
op in zijn eigen BV. Dit gebeurt o.a. 
omdat dit een leuke aftrekpost vormt 
waardoor de BV minder belasting 
betaald. 

Echter net als bij een gewone werknemer 
staat ook de pensioenvoorziening 
van de DGA momenteel in een 
ander daglicht. Dit komt door 
een aantal dingen; veranderende 
wetgeving, Belastingdienst doet 
moeilijk, lage bankrente zorgt voor 
een lager rendement en de vraag of 
er wel voldoende vermogen in de BV 
aanwezig is om het pensioen uit te 
betalen. 

Daarom moeten er in 2013 keuzes 
gemaakt worden! In 2014 en in 2015 
vinden er namelijk weer veranderingen 
in de wetgeving plaats o.a. de 
pensioenleeftijd wordt 67 jaar. 

In 2013 moet u dus de keuze 
maken; doorgaan of stoppen 
met pensioenopbouw? Hierbij 
is ook belangrijk hoe uw 
nabestaandenpensioen is geregeld 
en of hiervoor een verzekering door 
de BV is afgesloten. Wat gebeurt er 
bij echtscheiding ? Wist u dat u dan 
verplicht kunt worden om meer dan 
de helft van uw pensioen af te storten 
bij een verzekeringsmaatschappij! 

Zaak dus om u als DGA in 2013 
vakkundig te laten adviseren over uw 
pensioen. Ook over de alternatieven 
zoals lijfrentebanksparen. Dan zorgt u 
ervoor dat uw DGA-pensioen optimaal 
en betaalbaar blijft. 

Mark van Oosterhout

Arian de Groot: een man van ‘over de brug’

Ludieke Prinsjesdag prinsengarde 
van de Teugelders

Cursus reanimatie en bediening AED

Kienen met de Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout

Beek en Donk – Sinds enkele jaren 
viert de prinsengarde, een groep van 
ex-prinsen, samen met hun partner 
prinsjesdag. Dit jaar ging het 
gezelschap kegelen bij de Bosparel 
in Bakel. 

De middag werd begonnen met een 
‘vergadering’, waar de bezigheden 
van de prinsengarde besproken werd. 
Aansluitend werd het gezelschap in 
groepjes verdeeld en kon het kegelen 
beginnen. Vooraf werd gemeld dat 
het wel menens was omdat er prijzen 
te winnen waren. De winnaars van 
het kegelen werden tijdens het diner, 
bij brasserie De Zwaan in Beek en 
Donk, bekendgemaakt. 

De derde prijs was een pannenset, 
gewonnen door Toon Beekmans. Ter 

plekke werd de doos opengemaakt 
en er kwamen dakpannen 
tevoorschijn. De tweede prijs was 
een jaar lang bloemen (kunststof) 
gewonnen door Ad van de Broek, 
zijn vrouw Margriet won de eerste 
prijs, een weekend voor twee. Bij 
het openen kwam het weekblad 
weekend tevoorschijn. De ex-prinsen 
en hun partners kunnen terugkijken 
op een gezellige, hilarische dag. 

Beek en Donk - Wekelijks worden 
300 Nederlanders buiten het 
ziekenhuis getroffen door een 
hartstilstand. Dit gebeurt in de 
meeste gevallen in en rondom 
het huis. Dit kan ook bij u in de 
omgeving gebeuren.

De kans op overleving bij een 
hartstilstand stijgt wanneer 
omstanders de tekenen van een 
hartstilstand snel herkennen. 
De eerste zes minuten bij een 
hartstilstand zijn cruciaal. Wordt er 
binnen die tijd niet begonnen met 
reanimeren, dan is de overlevingskans 
vrijwel nihil. Bij het direct inschakelen 
van een ambulance via 112 en het 
beginnen van reanimeren, stijgt de 
overlevingskans met 25 tot 30%.

Met de inzet van AED wordt de 
overlevingskans nog groter. Daarom 
start Reanimatie Laarbeek weer een 
cursus reanimatie en bediening AED. 
De cursusduur is 2 avonden van 2,5 
uur. Tijdens deze cursus wordt er 
uitgebreid ingegaan op het goed 
reanimeren en de bediening van de 

AED. Hiervoor is geen vooropleiding 
nodig.

De cursus vindt plaats op 
donderdagavond 17 en 24 
oktober vanaf 19.30 uur in 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 
De prijs van deze cursus is €10,- 
inclusief lesmateriaal en certificaat. 
Gaarne vooraf aanmelden. De cursus 
wordt gegeven door een ervaren 
docent en volgens de richtlijnen van 
de NRR 2010.

Voor slechts €10,- per jaar kunt u 
mogelijk een mensenleven redden. 
Het is belangrijk om altijd iemand 
in de omgeving te hebben die 
weet hoe snel te handelen om de 
overlevingskans van het slachtoffer 
te vergroten. Geef uzelf dus op.

Wilt u meer informatie of heeft u 
andere vragen, dan kunt u contact 
opnemen met Ad van Kasteren van 
Stichting Reanimatie Laarbeek. Tel. 
06-51211702 of reageer via: info@
reanimatielaarbeek.nl. website: 
www.reanimatielaarbeek.nl. 

Lieshout – In het Dorpshuis aan de 
Grotenhof wordt op 27 september 
een kienavond gehouden. 

De avond begint om 20.00 uur en 
de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is hier van harte welkom.

Winnaar van de pannenset Toon Beekmans

Sieraden
Galerie
Workshops

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

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s
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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

Jarige Van De Week:Jarige Van De Week:
Tijn en Lukas 
van Heeswijk

Muzenlaan 19 -  Beek en Donk
T. 0492.468.837 - www.joostduppen.nl

Joost Duppen
f o t o g r a a f

Pasfoto’s
maken ?

Ook na 18.00u.
geopend.

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:

Daan

Pr ofi ciat 

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Betaalbare nette hulp (NL) in 
de huishouding. Maandag en 
vrijdagochtend beschikbaar! Meer 
info? Tel: 06-42318572

Gevonden in de Pater Vogelsstraat een 
wollen sjaal van Merino wol. Tel: 06-
10691537

Damesjas, leverkleur met capuchon. 
Af te halen in Tandartsenpraktijk 
Beek en Donk, Schoolstraat 2

Een mooie grote sjaal op het 
fi etspad bij de stoplichten in Beek. 
Af te halen via Tel: 0492-461926

Zwart kunstleren kinderjasje met 
capuchon en bontkraag. Merk ARKS, 
maat 36. Gevonden op zondag 
in de Nachtegaallaan. Afhalen bij: 
Nachtegaallaan 33, Beek en Donk

Nog 3 rustige,mooie, lieve katjes, goed 
gesocialiseerd en met een bijzonder 
verhaal. Voor info: van der Heijden. Tel. 
0492-330651

Ondernemer die extra handen kan 
gebruiken voor de zaterdag, zowel bouw 
als technisch. Voor info 06-54955999.

Bassist(e) voor pop/rock 60’/70’ 
/80’ coverband gezocht. Gemoti-
veerde muzikant(e) (40+) met 
instrumentbeheersing. Contact: 
Alfred: 06-28935777

Goed huis voor jong katje. 
Gesteriliseerd, gechipt, geënt, ontvlooid 
en ontwormd. Mooi, lief en sociaal. Van 
der Heijden. Tel. 0492-330651

Opgelet, grijp de kans. Gevraagd 
vrouwen en mannen die eens willen 
poseren. Portretclubje Hans, Johan 
en Antoon(Opjectief). email naar: 
Antoon@fotoanton.nl

Sinterklaas zoekt hulp. Meer info? 
pepernootevents@live.nl

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

Tennisracket, ter hoogte van Ter Boort, 
Beekse Akkers, Beek en Donk. Tel. 06-
50236720

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

GEVRAAGD

GEVONDEN

LES

TE HUUR

TE KOOP

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Zangles, gitaarles en vioolles voor 10 euro 
per half uur !! In Beek en Donk: 06-30291262

Luxe particuliere camper in de 
herfstvakantie, met stapelbed. 
€650,00 per week. Zie marktplaats.nl: 
camper Mariahout. Tel: 0499-422795         

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

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

Alpina kinderfi ets Girl Power in 
perfecte staat, 24 inch. Heeft altijd 
binnen gestaan en weinig gebruikt.  
Vraagprijs €125,-

Ouderwetse voordeur trekbel uit de jaren 
’30-’40! Geheel compleet met koperen 
trekknop, kozijnplaatje en genummerde 
bel. €50,- Tel: 0499-421953

Nieuw isolatiemateriaal: 6 rollen 
glaswol (afmeting l=8,33, b=60, 
dikte=10 cm) totaal 30m², 
isolatiewaarde Rd 2,5. En 2 bussen 
isolatieschuim binnen/buiten. (0,5ltr 
wordt 30ltr) Samen €100,- Tel: 0492-
462700 of beriebeniers@gmail.com 

Degelijk konijnenhok met verdieping, 
2,56x0,67x1,29mtr. Tralies RVS, vloer 2x 
en dak 18mm betonplex, panelen tegen 
regen/wind. Tel: 06 23922328

Pentekening Michaëlkerk Beek en 
Donk in lijst uitgegeven Rabobank 
1977, 20 euro tel 0492-464531

Pentekening Esdonks Kapelleke  in 
lijst uitgegeven Rabobank 1977, 20 
euro tel 0492-464531

Een box, verstelbaar met lade: €15,-. 
Wit stoeltje: €10,-. Tel: 0499-422782

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

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

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

Te koop gevraagd: Hummel 
beeldjes. Tel. 06-20962736

Mijn naam is Hans Rooyakkers. 
Ik ben geboren in 1959 in Beek 
en Donk en studeerde aan het 
Grafisch Lyceum in Eindhoven. Op 
dit moment ben ik zeven weken 
in Peru om mijn werk te mogen 
exposeren. Ik wil mijn carrière als 
muralista  verder ontwikkelen en 
bekendheid creëren.

Ik startte mijn carrière als grafisch 
ontwerper en illustrator in 1980. 
Tijdens deze periode ontwikkelde 
ik een eigen stijl in de vervaardiging 
van een trompe l’oeil. Hiermee 
verwierf ik snel bekendheid in 
zowel binnen- als buitenland.  De 
passie voor de vervaardiging van 
murales heeft zich sindsdien steeds 
verder ontwikkeld, waarbij mijn 
fantasiewereld de basis vormt als 
inspiratiebron. In de media zijn reeds 
diverse artikelen gepubliceerd over 
mijn werk en in 1998 ontving ik een 
Sign Award voor mijn artwork.

Door mijn specialisme in 
decoratie te combineren met 
interieurtechnieken ontstond een 
breed scala aan mogelijkheden in 

samenwerking met architecten of 
bedrijven en particulieren.Talrijke 
restaurants en particulieren weten 
de betekenis van een mural op 
waarde te schatten.
Een mural draagt bij aan een 
stijlvolle entourage, omdat men 
zich direct welkom voelt in een 
herkenbare sfeer die bepalend 
is voor de verbondenheid van 
zijn gasten. Exotische restaurants 
geven daardoor een impressie 
van hun culinaire afkomst. In 
historisch perspectief dateren  
murals al ver voor onze jaartelling 
en hebben deze altijd als medium 
weten te behouden in zowel 
communicatie als verfraaiing.  Een 
mural spreekt tot de verbeelding 
en heeft een nostalgische werking 
met intrigerende beelden uit de 
werkelijkheid.

Terug naar Peru. Daar heb ik nu 
de eerste twee weken erop zitten. 
Alles werd voorbereid om een 
aantal decoraties, waaronder het 
beroemde Macchu pichu, op canvas 
te presenteren. De belangstelling is 
enorm en ik kreeg de mogelijkheid 

om in  het gemeentehuis 
van Pueblo Libre een 
expositie te houden 
samen met een 
andere Peruaanse 
artiest. Tijdens de 
openingsceremonie 
werd ik onderscheiden 
met een ereburgerschap 
medaille. Onder 
het grote aantal 
genodigden waren o.a. 
een employee van de 
Braziliaanse ambassade 
en Gallery houders die 
interesse toonden. Op 

zoveel  belangstelling had ik niet 
gerekend en ik had moeite om 
met mijn gebrekkige Spaans de 
aanwezigen te bedanken voor hun 
komst. De volgende expositie is op 
2 oktober in de universiteit van Lima 
die wordt aangekondigd met o.a. 
een interview op zondagavond  29 
september om 20:00uur op radio 
San Borja  Lima 91.1 FM. Uiteraard 
zal daarbij een tolk aanwezig zijn. 
Ook de dagbladen La  Primera en 
El Peruano plaatsten een artikel, 
waarin ik zal worden gepresenteerd 
als muralista en uitleg geef van mijn 
specialiteit.

Eén van de leuke momenten was 
toch wel het transport van de 8 
ingelijste decoraties boven op een 
oude truck met een rit dwars door 
het chaotische verkeer van Lima. 
Voorrang krijg je niet zomaar, dat 
neem je gewoon hier. 

Tussen het regelen en houden van 
de expositie door, wil ik nog even 
samen met mijn vriendin genieten 
van dit prachtige land. Ook gaan 
we Ancash (Huaraz, San Luis,  
Chacas), een plaats hoog gelegen 
in het Andes gebergte, bezoeken, 
wat een spectaculaire autorit zal 
garanderen. Het plan is na de 
expositie reproducties te leveren 
aan galeries in het toeristische 
Cusco en Macchu pichu.

Luchtpost
Peru

Regenpak, merk Hema verloren. Op 
de weg van Sleutelbosch Gemert 
naar Mariahout. Tel: 0413-209058 
of 06-13021544

Kerstworkshop 2 okt: Hangers van vilt voor 
in de boom. Van 19.00 – 21.00 uur in Beek 
en Donk. Opgeven of meer informatie via: 
madame_atelier@outlook.com

Verloren in Lieshout: Sleutelbos met 3 
sleutels. Tel 06-48779977

VERLOREN

WORKSHOP

Zonnehemel, slechts enkele keren 
gebruikt. Z.g.a.n. 12 lamps, merk 
Sundream. Prijs €35,-. Tel 06-81030835

Kliklaminaat, wit, houtnerfmotief. 
9 maanden oud. plusminus 50m².  
Vraagprijs: €250,-. Tel: 06-53347527

Goede Breedbeeld 100Hz kleurentv 
Sharp 28LF94E. Lichtgrijs, stereo, teletext,    
afstandsbediening, 28inch/70cm. €25,-. 
Tel: 06-42610307
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Boerdonk - Zondag 6 oktober is het 
weer zover: voor de 15de keer wordt 
in Boerdonk Trekkertrek gehouden. 
In dit jubileumjaar is gezorgd voor 
meer spektakel op en rond de banen. 
Ook voor de kinderen is er van alles 
te doen: er is een springkussen, 
klimtoren, kabelbaan, skelterbaan 
en zelfs een sleepwagen waarmee 
ze zelf een ‘trek’ kunnen maken. 

Vorig jaar is de kleibaan 
geïntroduceerd. Deze staat garant 
voor meer spektakel en meer 
strijd tussen de PK-monsters, en 
hij heeft voor meer inschrijvingen 
van professionele en spectaculaire 
tractoren en trucks gezorgd. Samen 
met de extra crossbaan op het terrein 

staat het dit jaar weer garant voor 
snelheid en spektakel!

Bent u ook in voor een geweldige 
dag voor u en uw kinderen? Bezoek 
dan Trekkertrek Boerdonk op zondag 
6 oktober. Entree €7,50 (tot 12 
jaar gratis). Voor meer info: www.
trekkertrekboerdonk.nl

Boerdonk - Zondag 6 oktober is het 
weer zover: voor de 15de keer wordt 
in Boerdonk Trekkertrek gehouden. 
In dit jubileumjaar is gezorgd voor 
meer spektakel op en rond de banen. 
Ook voor de kinderen is er van alles 
te doen: er is een springkussen, 
klimtoren, kabelbaan, skelterbaan en 
zelfs een sleepwagen waarmee ze zelf 
een ‘trek’ kunnen maken. 

Vorig jaar is de kleibaan geïntroduceerd. 
Deze staat garant voor meer spektakel 
en meer strijd tussen de PK-monsters, 

en hij heeft voor meer inschrijvingen 
van professionele en spectaculaire 
tractoren en trucks gezorgd. Samen 
met de extra crossbaan op het terrein 
staat het dit jaar weer garant voor 
snelheid en spektakel!

Bent u ook in voor een geweldige 
dag voor u en uw kinderen? Bezoek 
dan Trekkertrek Boerdonk op zondag 
6 oktober. Entree €7,50 (tot 12 
jaar gratis). Voor meer info: www.
trekkertrekboerdonk.nl

MooiBoerdonk

Boerdonk - Zondag 15 september stond 
weer een sponsortocht van WTC op het 
programma. Deze keer was Janssen en 
Janssen Gerechtsdeurwaarders (JJG) 
de gelukkige. Het zou een lange tocht 
worden volgens Antoon Donkers en dat 
zou ook makkelijk kunnen. 

In een vorige editie waren al een aantal 
villa’s bezichtigd die te koop stonden na 
veel aanmaningen en beslagleggingen 
van JJG, en aangezien de economie er 
nog steeds niet beter op is geworden, 
zouden er best weer een aantal bij 
hebben kunnen komen. Maar de 
plannen waren anders. WTC zou op 
bezoek gaan bij ‘Den Heilige Eik’ in 
Oirschot, waar ze nog nooit geweest 
waren. De streek rond Oirschot is een 
mooi fietsgebied. Dus een prima plan. 
De tocht was de moeite waard (hij is te 
downloaden van de website 
www.wtcboerdonk.nl). 

Bij ‘Den Heilige Eik’ aangekomen was 

daar niet de Moeder Maria, maar wel 
een andere lief vrouwtje dat de groep 
eens lekker ging verwennen. Een voor 
een werden nam zij iedereen apart. 
Daarnaast had ze tafels vol heerlijk eten 
voor de groep. WTC nam het er goed 
van. Zelfs Wim Berg had tijd genoeg. 

Toen de groep dan toch weer de weg 
wilde vervolgen, kwamen twee oude 
bekenden uit de mooie kapel gelopen. 

Het waren Janssen en Janssen en 
uiteraard mochten ze mee op de foto. 
Na zoveel geluk werd bij het kapelletje 
nog eventjes in stilte gebeden, waarna 
vroom huiswaarts gereden werd. Het 
was een ongelooflijke tocht geworden. 
En het lieve vrouwtje? Daar werd die 
nacht nog door velen van gedroomd. 
Wil je haar ook eens zien? Bezoek dan 
de site en bekijk de foto’s.

De Antoon Donkers Incassotocht wordt een bedevaart

Trekkertrek Boerdonk 15 jaar

Ellen van der Aa Kermiskoningin

Boerdonk - Zaterdag 5 oktober is 
het weer zover: Boerdonk Barst Los! 
Voor het 5e jaar opent de tent op 
de Coxsebaan zijn deuren voor hét 
muziekspektakel van Boerdonk en 
omgeving.

De organisatie wil het evenement van 
2012 evenaren. Daarom wordt de tent dit 
jaar omgetoverd tot Deutsche Bierstübe. 
Net zoals bij onze Oosterburen wil de 
organisatie dit ook graag het begin 
van oktober samen met jullie vieren! 
Hiervoor zijn de Duits - Nederlandse 

vrienden van de DJ Kollektiv ‘Biergarten 
Boys’ gecontracteerd. Ze speelden het 
dak eraf op Lowlands en op het Coen 
en Sander Oktoberfest. Nu staan ze te 
popelen om samen met hun Heidi ook 
Boerdonk te veroveren!

Toegang vanaf: 16 jaar
Entree: €7,50 (geen voorverkoop)
Tijd: 20.30 uur - 01.00 uur

Waar: Evenemententerrein Cox, 
           Coxsebaan, Boerdonk.
Info: www.boerdonkbars        

Boerdonk - De donateurs- en 
ledenactie van CV De Zandhazen 
vond vorige week in Boerdonk plaats. 
De voltallige Raad van 11 is in 
Boerdonk huis-aan-huis gegaan om 
financiële ondersteuning te vragen. 
De vereniging is ontzettend tevreden 
over de reacties en de gulle giften 
en wil iedereen hartelijk bedanken 
hiervoor. 

De voorbereidingen voor het nieuwe 
carnavalsseizoen zijn alweer in volle 
gang. Op zaterdag 16 november 
vindt de verkiezing van de nieuwe 
jeugdprins, jeugdprinses, adjudant 

en hofdame plaats. De receptie 
voor de kersverse jeugdraad is 
zaterdagmiddag 23 november.
Op diezelfde dag wordt ’s avonds 
afscheid genomen van Prins Patrick 
den 1e en wordt de nieuwe prins van 
de Zandhazen bekendgemaakt. Op 
zondag 24 november is hiervoor de 
receptie.
De BZA (Boerdonkse Zittings Avonden) 
zijn op vrijdag 13 en zaterdag 14 
december. De kaartverkoop voor deze 
avonden is op zaterdag 16 november. 
Noteert u al deze activiteiten maar 
alvast op de kalender. Carnaval in 
Boering wordt weer skon!

Boerdonk - Bij de Cornelius kapel in 
Boerdonk vond op zondag 15 september 
een oogst dankviering plaats. De 
organisatie was in handen van ZLTO 
Boerdonk en stichting Cornelius. Dankzij 
ieders inspanning is het een mooie en 
zinvolle viering geworden. 

De viering vond plaats tussen de kerk, 
Hazenpot, en de Cornelius kapel, in 
het buitengebied van Boerdonk. Op de 
achtergrond grazende koeien. Dé mooiste 
plek voor een oogst dankviering. Pastoor 
Rombauts ging voor. Op zijn eigen wijze 
gaf hij inhoud aan de viering en maakte 
er samen met vele medewerkers en het 
koor iets moois van. Op het laatst van 
de viering vertelde hij nog wat over de 
reis van het Cecilia koor naar Lourdes. 
Zo konden de aanwezigen even mee 
genieten. Na afloop was er voor iedereen 
koffie, deze werd aangeboden door 
ZLTO. Gezien de grote belangstelling 
hiervoor kan dit gezamenlijke ‘bakske’ 
ook een succes genoemd worden. 
Gezien de positieve reacties wil de 
organisatie medio september volgend 
jaar weer een oogst dankviering houden. 

Boerdonk - De dagen gaan weer 
lengen. Maar gelukkig zijn er de 
kaartavonden van RKSV Boerdonk 
om de lange winteravonden 
gezellig door te komen. Om de 
veertien dagen lekker een avondje 

rikken voor leuke prijzen. 

Natuurlijk is er voor de eindwinnaar 
na het hele seizoen de hoofdprijs. 
Lijkt u dit wat? Zorg dan dat je 
voor 20.00 uur in de kantine bent 

om gezellig mee te doen. Hierbij 
de datums van dit jaar: 8 oktober, 
22 oktober, 5 november, 19 
november en 3 december. Noteer 
ze alvast in uw agenda!

Boerdonk Barst Los

Kaartavonden RKSV Boerdonk

Mooie en zinvolle 
oogst dankviering 
in Boerdonk Donateurs- en ledenactie 

CV de Zandhazen

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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- in- & verkoop  - betaalbaar onderhoud alle merken - camper onderhoud
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onderdelen
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Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan Peter 
(Peer) Brouwers uit Mariaheide. Hij 
werd geboren op 7 december 1950 
in Beek en Donk. Peter groeide op in 
een gezin met 7 kinderen, waarvan 
hij de middelste is. Vader overleed 
op jonge leeftijd na complicaties na 
een operatie. De oudste was toen 
14, de jongste 3 jaar.  “Iedereen in 
Beek en Donk wist wat er gebeurd 
was. Ondanks het verlies van onze 
vader, kijk ik terug op een mooie 
jeugd. Bij ons kon alles. Mijn 
moeder was huiselijk en een echt 
gezelligheidsmens.”

Jeugdherinneringen aan de Halm en 
werk
Na de lagere school op de Donk ging 
Peter LTS – metaal volgen in Gemert. 
Hij voetbalde bij Sparta ‘25 en ging 

naar jeugdsoos de Halm. Dat was 
aan de Kapelstraat. “We konden er 
tafeltennissen, kletsen en biljarten. 
We gingen op kamp: op de fiets of 
op de brommer. Een geweldige tijd! 
Namen uit die tijd komen bij me op 
zoals: Jacky (Kareltje) en Truus, Frans 
Leenders, familie Huibers aan het 
Heereind, familie Teunisse van café 
de Zwaan en Jan van de Burgt.. Te 
veel om op te noemen. Ik ben echt 
benieuwd hoe het met ze is.” Na zijn 
opleiding startte Peter met werken in 
de smederij van Thibodraad aan de 
Bosscheweg. “Daar werkte toen bijna 
heel Sparta ‘25”, aldus Peter. Er volgde 
werk als chauffeur op een bierwagen, 
in de bouw, voordat hij samen met zijn 
vrouw startte met een eigen horeca-
verhuurbedrijf.

Mariaheide
Vrouw Tineke uit Mariaheide 
ontmoette Peter in 1970 in het 
uitgaansleven van Uden, tijdens 
het dansen. Ze trouwden in 1974 
en kregen 2 zonen, Joris en Martijn. 
Peter had in 1972 al het ‘groenwitte’ 
van Sparta ingeruild voor het 
‘groenwitte’ van SC Mariaheide. 
“Ik deed dat bewust om binding 
te krijgen met Mariaheide. Was je 
hier bij het voetballen, dan leerde je 
iedereen kennen.” Mariaheide werd 
met name bekend door de bouw 
van een baileybrug in 1964 om de 
kinderen veilig de kruising te laten 
oversteken. Er was in die tijd nog 

geen snelheidslimiet ingesteld. Het 
dorp was opgeschrikt door een aantal 
ernstige ongelukken. Toen de A50 
uiteindelijk kwam, werd het een stuk 
rustiger in Mariaheide.

‘t Is Peer of d’n Brouwer...
Peter veranderde ongeveer 20 jaar 
geleden zijn naam in Peer. “Dat was 
commercieel interessanter. ‘Met Peer 
meer sfeer...’ luidde de slogan.” Het 
horeca-verhuurbedrijf bestaat nog, 
maar het accent ligt nu op het café 
en de zaal. De zonen zitten ook in 
het bedrijf. De hele week door weten 
de biljarters, de koren, de line-dance 
clubs, de motorclub en de dartteams 
het café te vinden. Vol trots laat Peer 
weten dat D’n Brouwer zelfs het 
grootste dartcafé is van de regio. Het 
is gekoppeld aan de knooppuntroute. 
“Het leukste is wanneer dit stukje 
ervoor zorgt dat alle oude bekenden 
uit Beek en Donk hier ‘n keer komen. 
Ook van café D’n Teunis op Heereind, 
van de Halm en van Sparta ’25. Een 
reünie van die super tijd!”

‘Slowen en schuren’: een 
humoristische voorstelling
Aarle-Rixtel - Taalvirtuoos Wim Daniëls 
speelde met Yvonne Gijsbers afgelopen 
weekend de voorstelling ‘Slowen en 
Schuren’ in De Dreef in Aarle-Rixtel. Een 
humoristische avond, waarbij complete 
onzin vakkundig door bruggetjes en 
grappige koppelingen volstrekt logisch 
werd gemaakt. 

De voorstelling was geheel in het Aarles 
dialect. Daarbij gebruikten de spelers 
een natuurlijke spreeksnelheid, die toch 
een bepaalde rust uitstraalde. Maar als je 
nu vraagt aan de bezoekers waarover de 
voorstelling ging? Dan zullen de meesten 
moeite hebben om hier antwoord op te 
geven.

Laarbeek – Het is ruim twee 
ton minder dan verwacht, maar 
de begroting van 2014 voor de 
gemeente Laarbeek kent met het 
bedrag van €97.000 een positief 
saldo. 

Verschil met kadernota
Sommige punten waren bij de 
kadernota in mei nog niet helemaal 
duidelijk. Zo zijn de inkomsten 
van het rijk lager en verwacht de 
gemeente komend jaar minder leges 
voor rijbewijzen te ontvangen. Het 
gaat daarbij om €45.000,00 per jaar. 
“Er is een periode geweest waarbij 
de geldigheid van het rijbewijs van 
vijf naar tien jaar is gegaan. Daar is 
een soort curve ontstaan, waardoor 
er in sommige jaren veel meer 
rijbewijzen aangevraagd worden 
dan in andere jaren. Wij weten nu al 
dat dit de komende drie jaar minder 
is en dat gaat toch om veel geld”, 
aldus wethouder Hans Vereijken. 

Positief saldo
Naast de leges van het rijbewijs 
vallen ook de kosten van het 
leerlingenvervoer met €35.000,00 
per jaar hoger uit. Daarnaast 

heeft de gemeente nog te maken 
met de regionalisering van de 
brandweer. De gemeente kreeg 
hier een jaarlijkse vergoeding van 
€52.000,00 voor. Deze komt nu 
te vervallen. Hans: “Daarnaast 
hebben we nog een ton aan 
overige onvoorziene kosten, 
welke nog niet bij de begroting 
inbegrepen zaten. In totaal komt 
dit neer op een verschil van twee 
ton met de kadernota.” Toch is de 
wethouder hier niet ontevreden 
over. “We hebben nog steeds een 
positief saldo. De extra kosten gaan 
van de ‘algemene reserves’-pot 
af. We staan met een bedrag van 
€97.000,00 in de zwarte cijfers en 
doen het als gemeente zeker niet 
slecht.”

Structureel nieuw beleid
De begroting voor 2014 kent 
vanwege de bezuinigingen geen 
structureel nieuw beleid, maar dit 
houdt niet in dat er niets nieuws 
in de gemeente komt. Hans: “Er 
is de afgelopen jaar al heel veel 
gebouwd, we zijn nu nog heel veel 
aan het realiseren en daarnaast 
staan er nog projecten op de 

planning, zoals de nieuwe school in 
Aarle-Rixtel. Ook vindt er een grote 
economische ontwikkeling plaats 
met de komst van Bemmer IV. Dus 
stilzitten doen we zeker niet.” 

Woonlasten
De begroting houdt voor de burgers 
wel in dat het wonen in Laarbeek 
in 2014 iets duurder wordt. De 
gemeentelijke belastingen stijgen 
voor de gemiddelde huizenbezitter 
met vier euro ten opzichte van dit 
jaar. Dit komt door de verhoging van 
de onroerendezaakbelasting (ozb), 
die stijgt met 3% (gemiddeld acht 
euro). Ook de rioolheffing wordt 
vier euro duurder. Daar tegenover 
staat dat de afvalstoffenheffing acht 
euro goedkoper wordt. Dit komt 
door het efficiënter scheiden van 
vuilnis. Dit houdt in dat huurders, 
die geen huis bezitten en daardoor 
geen ozb betalen, er met 4 euro per 
jaar op vooruitgaan. 

Positieve begroting 2014 voor gemeente Laarbeek

Drukbezochte braderie Stichting ORO bij de Waterpoort
Beek en Donk – Stichting ORO 
hield woensdagochtend in 
samenwerking met stichting 
ViERBINDEN een kleine braderie. 
Cliënten van ORO stelden hun 
zelfgemaakte kunstwerken tentoon 
en voorzagen de bezoekers van 
koffie met zelfgemaakt appelgebak.

ORO is een organisatie die zich in 
de regio bezighoudt met de zorg en 
begeleiding van mensen met een 
verstandelijke beperking en kinderen 
met een ontwikkelingsachterstand. 
In Beek en Donk werken de 
cliënten van ORO onder meer bij 
de dagbestedingscentra ‘de Lage 
Hees’ en ‘de Nieuwe Werf’. 

Wendy Swinkels – van Oorschot 
is één van de begeleiders van 

Stichting ORO en initiatiefneemster 
van de braderie. “We zijn met een 
project bezig vanuit ‘de Lage Hees’. 
Iedere woensdagochtend verzorgen 
vijf van onze cliënten onder andere 
de koffie en thee tijdens het 
inloopcafé van de Waterpoort. 
Daarnaast houden ze de tuin bij en 
het café schoon. Met de braderie 
willen we hier meer be kendheid 
aan geven. Het is de bedoeling 
dat mensen ongedwongen 
op woensdagochtend kunnen 
binnenlopen bij de Waterpoort. De 
braderie is laagdrempeliger en trekt 
mensen eerder hier naartoe”, aldus 
Wendy. 

De braderie werd georganiseerd 
in samenwerking met Stichting 
ViERBINDEN. Namens hen is Henrie 

Bouwmans, dorpsondersteuner 
van Beek en Donk aanwezig met 
een eigen kraampje. Daarnaast 
zijn ook De Zorgboog en Stichting 
Howeko aanwezig. Er wordt 
regelmatig samengewerkt tussen 
de organisaties. Wendy: “Op een 
leuke manier kunnen we allemaal 
samen dienstverlenend deelnemen 
aan de samenleving.”

De cliënten van ‘de Lage Hees’ en 
de bezoekers zijn tevreden met de 
braderie. Wendy: “Ze zijn allemaal 
heel erg enthousiast en roepen nu 
al dat ze dit vaker willen. Iedereen 
heeft wekelijks een andere taak. 
Maar vooral de bediening vinden ze 
leuk. Het direct in contact staan met 
andere mensen.”

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

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

De MCD acties van volgende week!

W 40 - Aanbiedingen gelden van maandag 30 september t/m zaterdag 5 oktober 2013.   * ** Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

Elstar appelen
tas ca. 1.5 kilo

3.29

1.99
kilo 1.33

Kipfi let
kilo

7.29

4.99

Berentzen
Apfelkorn**

fl es 700 ml.

10.49

8.99
liter 12.84

El Descanso 
Chileense wijnen*

shiraz rosé, merlot,
cabernet sauvignon,

carmenere,
sauvignon blanc

of chardonnay
3 fl essen à 750 ml.

16.47

10.00
liter 4.44

3 fl essen
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Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...Op zoek...
Flick is een jong katertje van 5 
maanden oud en het allerliefste 
manneke dat je je maar voor 
kan stellen, knuffelen is zijn 
allergrootste hobby. Door een 
beschadiging aan 1 oogje is 
Flick slechtziend en daarom 
zoeken  we een baasje voor 
hem waar hij lekker bij in huis 
mag wonen. Wie maakt Flick 
zijn dromen waar en heeft voor 
dit lieve knuffelkontje een warm 
mandje klaar staan?

Wanneer u geïnteresseerd bent in Flick kijk dan op onze site 
www.voorstegrootel.nl of bel 0492-381490. Op 5 oktober is iedereen 
welkom op de open dag in onze opvang van 11.00 tot 16.00 uur.

Naam:        Flick 
Leeftijd:     5 maanden

Kiek nou: twee natuurfotografen uit Laarbeek in de prijzen
Laarbeek - Natuurfotografen Jowan 
Iven uit Beek en Donk en Michel 
Verhoeven uit Aarle-Rixtel, beiden lid 
van de fotowerkgroep Kiek nou van het 
IVN Laarbeek, zijn afgelopen zaterdag 
in de prijzen gevallen bij de Grote 
Natuurfotowedstrijd van het maandblad 
Roots (voorheen Grasduinen). Voor deze 
uitreiking reisden zij af naar Baarn. 

Na ontvangst met koffie in kasteel 
Groeneveld verwelkomde de 
hoofdredactrice van Roots de vijftien 
winnaars uit verschillende categorieën. 
Uit de ruim 4000 inzendingen verschijnen 
100 foto’s in de nieuwe natuuragenda 
van 2014, met hen als winnaars. Erg 
bijzonder! Om de spanning nog wat op te 
voeren was er eerst nog een heel mooie 
lezing van Edwin Giesbers en aansluitend 
een pauze met een hapje en een drankje 
in een expositieruimte waar de winnende 
foto`s op groot formaat aan de muur 
hingen. De gasten werden verzocht om 
weer plaats te nemen om aan de echte 
prijsuitreiking te beginnen.

De foto van Michel Verhoeven kwam als 
eerste in zijn categorie insecten aan de 
beurt en dat betekende een mooie 2e 
prijs met zijn heidebandlibelle foto en het 
volgende juryrapport:

‘Als je een insect op deze manier weet 
vast te leggen, heb je absolute het juiste 
fotografische oog. De jury is blij met 
fotografen die zo`n vernieuwende kijk 
op de natuur hebben. Door de fraaie 
dauwdruppels lijken de vleugels wel van 
glas. Bovendien is de achtergrondkleur in 
perfecte harmonie met de vleugels.’

Na wat uitleg van de totstandkoming 
van de foto werden de bloemen en een 
cadeaubon in ontvangst genomen.

Ook Jowan Iven werd als eerste naar 
voren geroepen in zijn categorie ‘overige 
dieren’, dus net als Michel had Jowan 

ook de tweede prijs gewonnen met een 
heel mooie foto van een padje met de 
lovende woorden: 

‘Deze fotograaf bewijst dat je zelfs van 
een pad een sereen portret kunt maken. 
Het lage standpunt (waarschijnlijk lag de 
fotograaf op de grond) is perfect en zorgt 
voor een niet-alledaagse kijk op de pad. 
De geringe scherpte diepte is uitstekend 
en zorgt ervoor dat alle aandacht naar 
het oog gaat. De blauwe omgeving werkt 
goed en versterkt de serene sfeer. De jury 

is erg blij met deze ode aan de pad.’

De uitleg in de speech van Jowan was 
alleen al een bloemetje waard, wat 
een bonk kennis. Jowan nam ook de 
cadeaubon in blijde ontvangst.

Nadat alle prijswinnaars aan de 
beurt waren geweest, werd hen nog 
medegedeeld dat de foto`s plus lijst 
begin december mochten worden 
opgehaald door de eigenaar, een zeer 
mooi slotwoord. Beide heren mochten 

na afloop met hun introducé nog wat 
drinken in de expositieruimte waar de 
foto`s te bezichtigen zijn tot december dit 
jaar.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om naar Baarn af te reizen dan heeft u 
de mogelijkheid om bij Van Helvoort 
aan het Piet van Thielplein in Beek en 
Donk beide winnende foto`s groot te 
bewonderen. Daar is ook begin oktober 
de nieuwe editie van het Roots magazine 
verkrijgbaar met daarin alle winnaars 
met tekst evenals de Natuuragenda van 
2014 met daarin de libelle en het padje 
en maar liefst 98 andere bijna net zo`n 
mooie natuurfoto`s. En diegene die lid 
wordt, mag volgend jaar zelf meedoen 
met de wedstrijd.

Kiek nou feliciteert Jowan Iven en Michel 
Verhoeven met dit geweldig behaalde 
succes. Mocht u meer mooie beelden 
van deze heren willen bekijken dan is dat 
mogelijk op  www.jowaniven.nl  of op 
www.kiekis.blogspot.nl

Thuis in de Oostenrijkse Alpen

Ehrwald, Helmut en Leonie van 
Schijndel emigreerden in maart 
2010 naar Oostenrijk om daar 
hun Gästenhaus ‘Haus Brabant’ 
te openen. De jaren daarvoor 
waren ze druk bezig geweest om 
een emigratie naar Australië te 
realiseren, maar deze droom bleek 
niet helemaal haalbaar. De stap 
van AUSTRALIA naar AUSTRIA 
was snel gemaakt. Na een paar 
maanden hadden ze de emigratie 
en de koop van het Gästenhaus dat 
ze wilde runnen, rond.  Nu, bijna 
vier jaar later, zijn er nog geen 
plannen voor terugkeer. 

De twee brachten hun jeugd  allebei 
met veel plezier door in Laarbeek: 
Helmut was veel te vinden in het 
vereningsleven van Sparta ’25 in 
Beek en Donk, Leonie bij harmonie 
Sint Ceacilia in Lieshout. 

Zo’n tien jaar geleden verruilden 
het paar Laarbeek voor Eindhoven. 
Een rondreis van zes maanden door 
Australië bracht hen dichter bij 
elkaar , waardoor ze later verhuisden 
ze naar Waalre. Hier knapte ze een 
oud huis op kwamen hun eerste 
twee kinderen ter wereld.

Maar bloed kruipt waar het niet gaan 
kan. Na een kleine drie jaar begon 
het toch te kriebelen om die grote 
droom te verwezenlijken: emigreren 
naar hun geliefde Australië. Toen er 
echter na tweeenhalfjaar nog geen 
emigratie in zicht was, is het stel 
zich gaan richten op Oostenrijk. 

Voor de meeste een hele grote stap, 
maar Helmut en Leonie keken daar 
niet zo tegenop: “Waar een wil is is 
een weg.” Ze verkochten hun huis en 
binnen een half jaar hadden ze een 
huis in het mooie plaatsje Ehrwald in 
Tirol gevonden. 
Het in orde brengen van het 
privéverblijf duurde een aantal 
maanden. Daarnaast moesten ze 
de appartementen voor de verhuur 
klaarmaken. Dit huis is het op een na 
oudste huis van (1890), waardoor het 
de nodige gebreken kende. Gelukkig 
kreeg het echtpaar wat hulp, 
waardoor ze in juli 2010 begonnen 
met de eerste verhuur. De eerste jaren 
heeft het huis de naam ‘Bayrischerhof 
Tirol’ doorgevoerd. Dit voornamelijk 
omdat deze naam vermeld stond/
staat in de huidige kadastrale kaart 
van de gemeente Ehrwald. 

Door vele gezellige Nederlanders 
kwamen Helmut en Leonie op het 
idee om  ‘Brabantse gezelligheid’ te 
gaan gebruiken. Dit was een groot 
succes, waardoor ze in 2012 de naam 
van het huis veranderd hebben naar 
Haus Brabant. 

Ze hebben op dit moment 
7 appartementen en een 
tweepersoonskamer. Met een 
maximale bezetting van 35 personen 
runnen Helmut en Leonie dit huis 
zonder personeel. 
Voor de kleinere gasten is er een 
mooie ruime tuin met speeltoestel, 
trampoline en zandbak. Met slecht 
weer of in de winter vermaken 
kinderen zich in de ruim opgezette 
speelkamer.

En wat is ‘Brabantsegezelligheid 
zonder een barretje met Schnaps? In 
de avond vermaakt Helmut de gasten 
in de Hausstube. Af en toe speelt 
hij zelfs een potje pool-biljard mee, 
terwijl Leonie de gasten uitleg geeft 
over de mooie plekjes in de omgeving. 

Met veel enthousiasme zijn Helmut 
en Leonie reeds begonnen met de 
tekeningen voor de aankomende 
verbouwing. Dat deze verbouwing 
wat tijd met zich mee zal brengen 
zijn ze zich bewust.  Dit Oostenrijks 
huis is niet zomaar een huis, het is en 
blijft een ‘werkhuis’. Ben je met het 
een klaar, dan vangt het ander weer 
aan. Het blijft dan ook een grote 
uitdaging om elk jaar weer het eea 
te veranderen. Vele vaste gasten 
zien dan ook dat het echtpaar actief 
bezig is met hun Gästenhaus. Dit 
geeft Helmut en Leonie weer de 
waardering uit hun werk.

Regelmatig gaat het gezin de berg 
op met de gasten. Voor een mooie 
bergwandeling, of in de winter voor 
een leuke afdaling. En een potje 
bier op de piste, dat zal Helmut ook 
niet snel overslaan!

Degene die nog niet van Ehrwald 
gehoord hebben. Het is geen 
verlaten dorpje boven op de 
berg. Maar het is één van de 7 
dorpjes in de Zugspitzarena. Een 
kleine 740 km vanaf Laarbeek, 
net over de grens nabij Garmisch-
Partenkirchen. (Waar met nieuwjaar 
het schansspringen plaats vind). 
Zowel in de Winter als de Zomer zul 
je zien dat een week verblijf nog te 
kort is.

Helmut, Leonie, Joy, Brett en Sky 
heten jullie ‘Herzlich Willkommen‘ 
in hun Gästenhaus.

Voor meer mooie foto’s kijk op hun 
facebookpagina en maak ook nog 
eens kans op een gratis vakantie!

Hauptstrasse 108,
Ehrwald, Oostenrijk
info@hausbrabant.com
www.brabantsegezelligheid.com

20% korting* voor de lezers 
van De MooiLaarbeekKrant!

Advertorial

Michel Verhoeven bij zijn 
foto van de libelle 

Jowan Iven bij zijn 
foto van de pad 

t. 0413 474286

Ook voor 
alle renovatie 

werkzaamheden 
aan uw bestaande 
kozijnen, kunt u 
bij ons terecht.

GLAS

Van Schijndel 
Anteak

Dé woonwinkel
Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00  www.anteak.nl *min. verblijf 7 nachten (hoogseizoen winter uitgesloten)

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het 
reisbureau bij u thuis.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl
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LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. 
Hieronder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. 
De vergaderingen worden allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek. De 
vergaderstukken liggen vanaf maandag 23 september tijdens openingstijden in het 
gemeentehuis Laarbeek ter inzage. Uiterlijk vanaf dinsdag 24 september kunt u de 
stukken ook raadplegen op www.laarbeek.nl.

De raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling vergadert op 
dinsdag 1 oktober 2013.
Agenda
01. Opening.
02. Vaststelling van de agenda.
03. Spreekrecht.
04. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 20 augustus 2013.
05. Ingekomen stukken en mededelingen.
06. Stand van zaken voorzieningenclusters.
07. Kennismaking buurtsportcoach met een toelichting op haar werkzaamheden.
08, Stand van zaken Atlantgroep.
09. Rondvraag.
10. Sluiting.

De vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling wordt gehouden op 
woensdag 2 oktober 2013.
Agenda
01. Opening.
02. Vaststelling van de agenda.
03. Spreekrecht.
04. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 21 augustus 2013.
05. Ingekomen stukken en mededelingen.
06. Stand van zaken Verordening Ruimte.
07. Stand van zaken LOG Mariahout.
08. Stand van zaken bouwplannen.
09. Stand van zaken Noordoost Corridor.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De vergadering van de raadscommissie Beheer Openbare Ruimte is op 
donderdag 3 oktober 2013.
Agenda
01. Opening.
02. Vaststelling van de agenda.
03. Spreekrecht.
04. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 22 augustus 2013.
05. Ingekomen stukken en mededelingen.
06. Presentatie inrichting EVZ/Groenzone Goorloop-Voorbeemd.
07. Rondvraag.
08. Sluiting.

De raadscommissie Algemeen Bestuur wordt gehouden op dinsdag 8 oktober 2013.
Agenda
01. Opening.
02. Vaststelling van de agenda.
03. Spreekrecht.
04. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 27 augustus 2013.
05. Ingekomen stukken en mededelingen.
06. Voorstel tot aanpassing van de grondprijs voor reststroken.
07. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking:
           a. Programmastructuur Peel 6.1 en opdracht Stuurgroep Peel 6.1
           b. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant
                (aangepast voorstel). 
08. Beantwoording vragen raadslid Meulensteen inzake routing financiële 
       administratie en betalingen college over de jaren 2009 en 2010.
09. Overzicht WOB verzoeken over de jaren 2011 en 2012.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  
Kapelstraat 113 Beek en Donk
Langeakker 9 Aarle-Rixtel
Wilhelminastraat 20 Mariahout
Grensweg 5 Mariahout
Pater Becanusstraat 10 Beek en Donk

Rectificatie: in de Laarbeeker van 30 augustus 2013 in gepubliceerd dat Croylaan 12 ter inzage 
ligt. Er is echter een omgevingsvergunning Croylaan 12 aangevraagd.

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern 
Grensweg 5 Mariahout

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.

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.

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 27 september komt burgemeester Ubachs 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.
•	 Begroting 2014 aangeboden aan de raad
•	 Laarbeek heeft drie nieuwe Nederlanders
•	 Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen van 70 naar 75 jaar 

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

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

Vergaderingen raadscommissiesGemeente 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

Verleende vergunningen
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
•	 aan bibliotheek De Lage Beemden voor de opening van de nieuwe vestiging 

bibliotheek Beek en Donk, Otterweg 29 in Beek en Donk op vrijdag 27 
september 2013 van 13.30 tot 17.30 uur (verzonden 17 september 2013);

•	 aan Wieler Toerclub Zijtaart voor het organiseren van de jaarlijkse 
veldtoertocht die gedeeltelijk door Laarbeek komt op zondag 24 november 
2013 (verzonden 17 september 2013);

•	 aan Coda Uitvaarten, Franca van de Kerkhof voor het organiseren van een 
Allerzielenherdenking in het Parkpaviljoen, Parklaan 3 in Beek en Donk op zaterdag 
2 november 2013 van 18.00 tot 20.30 uur (verzonden 12 september 2013).

•	 aan Sinterklaas Aarle-Rixtel voor het houden van de intocht van Sint Nicolaas 
in Aarle-Rixtel op zondag 17 november 2013 van 13.00 tot 15.00 uur 
(verzonden 11 september 2013).

•	 aan Sinterklaas Aarle-Rixtel voor het houden van de uittocht van Sint 
Nicolaas uit Aarle-Rixtel op vrijdag 6 december 2013 van 18.00 tot 21.00 uur 
(verzonden 11 september 2013);

•	 aan Stichting Ondernemer van het Jaar Peel-Noord voor het organiseren van 
de Ondernemer van het Jaar verkiezing in het pand Zwegers Investments aan 
de Bosscheweg 34 in Beek en Donk op zaterdag 2 november 2013 van 20.00 
tot 01.00 uur (verzonden 12 september 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.

Ingediend d.d.
10-09-2013 
12-09-2013 
15-09-2013 
16-09-2013 
16-09-2013

Ingediend d.d.
16-09-2013

Werkomschrijving
tijdelijk bewonen bijgebouw
wijziging bestemmingsplan tbv nagelsalon
vergroten woning / plaatsen erfafscheiding
bouw woning
aanleg inrit

Werkomschrijving
sloop woning

Aanvragen omgevingsvergunning

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  
Schoolstraat 2 Aarle-Rixtel
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.

Werkomschrijving
verwijderen asbest

Activiteit
slopen

Afgehandelde sloopmeldingen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie  
Dorpsstraat 50a
Trentstraat 22
Herendijk 33

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

Activiteit
bouwen
bouwen
bouwen

Verzonden
09-09-2013
12-09-2013
12-09-2013

Werkomschrijving
realiseren appartement in kantoor
vergroten bedrijfsgebouw
uitbreiden garage / carport

Verleende omgevingsvergunningen

Kern
Aarle-Rixtel
Beek en Donk
Beek en Donk
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De Sperwer 

Het is menigeen al overkomen: in de winter 
tijdens het voeren van de vogels op een 
voederplekje fl itst een grijze schim door de 
tuin en stuiven alle zangvogels alarmerend de 
struiken in. Het is een typische waarneming 
van een Sperwer. Wie geluk heeft kan deze 
behendige achtervolger zien zitten met een 
prooi: een koolmees, een mus of zelfs vogels 
zo groot als een duif of zanglijster. Opvallend is 
het grote verschil in formaat tussen mannetje 
en vrouwtje, het vrouwtje is veel groter en 
zwaarder dan het mannetje en jaagt in het 
algemeen op grotere prooien. Vooral in de 
winter komen er duizenden sperwers uit het 
hoge noorden deze kant op en zijn ze vaak in 
de bebouwde kom in de tuinen te zien.

Deze sperwer sloeg bij mij achter in de tuin 
een mus bij mijn voederplekje, en ging deze 
op zijn gemak achter op een muurtje zitten 
plukken en opeten. Het is natuurlijk wel zielig 
om zo’n musje dat eerst nog vrolijk rond 
zat te huppen ten prooi te zien vallen aan 
een roofvogel, maar zo steekt de natuur in 
elkaar. Zo wordt ook het geheel in evenwicht 
gehouden.

Op dit moment kunnen de dieren volop 
voedsel vinden in de natuur, zoals zaden en 
bessen. Over een paar maanden breekt met 
de winter een zwaardere tijd voor ze aan en 
is het raadzaam om ze wat bij te voeren. De 
dieren zijn er blij mee en zelf kan je dan volop 
genieten van het leven in eigen tuin en ons 
Mooie Laarbeek.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
tuin Marcel van de Kerkhof

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

SEPTEMBER 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
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INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

In de gesprekken rond Prinsjesdag 
dook ineens het woord 
participatiesamenleving op – als 
opvolger van de zogenaamde 
‘verzorgingsstaat’. Het idee 
is eigenlijk dat mensen als zij 
hulp nodig hebben niet naar de 
gemeente kijken, maar eerst naar 
elkaar. Wat kun je zelf, kan iemand 
in je omgeving je helpen? Als je de 
kranten leest, zou je denken dat 
dit iets nieuws is. Maar ik denk 
dat in een gemeente als de onze 
deze vorm van samen leven nooit 
weg is geweest. Wij trekken ons 
hier iets van elkaar aan.
 
Wat je wel ziet is dat hoe kleiner 
de gemeenschap is, hoe sterker 
de binding. Dat pleit ervoor om in 
grotere gemeenschappen meer op 
wijk- of buurtniveau in te steken. 
Dat komt natuurlijk alleen van de 
grond als de bewoners van zo’n 
wijk elkaar weten te vinden. De 
gemeente heeft de taak om dat 
proces te ondersteunen.
 
Er ‘voor elkaar zijn’ is niet direct 
letterlijk voor elkaar zorgen, 
zoals bij mantelzorg. Vaak is 
het niet meer dan even een 
vuilnisbak buiten zetten voor een 
buurvrouw die slecht ter been 
is, haar stoep even meenemen 
als je toch de bladeren bij elkaar 
veegt. En misschien kan zij je kind 
ondertussen voorlezen, of even 
opvangen als dat even nodig is. 
Daarvoor is wel nodig dat je elkaar 
kent. 
 
In de meeste wijken en buurten 
van Laarbeek zijn vrijwilligers 
buurtverenigingen actief. 
Vaak organiseren zij gezellige 
bijeenkomst voor de leden. Een 
mooie gelegenheid voor iedereen 
om elkaar wat beter te leren 
kennen. Belangrijk werk dus!
 
Voor elkaar zorgen is een belangrijk 
uitgangspunt voor de PvdA, ook 
in deze gemeente. Solidariteit is 
voor ons een belangrijk woord. 
Niet ieder voor zich, maar samen 
werken aan een betere toekomst, 
zelfs als dat in tijden van crisis 
moeilijk lijkt. Uitganspunt is en 
blijft een eerlijk verhaal en eerlijk 
delen. Dat is voor ons zo logisch 
dat het een open deur lijkt. Het is 
en blijft het uitgangspunt voor alle 
standpunten die we hebben. Ook 
voor het beeld van de toekomst 
van onze gemeente gebruiken 
we die uitgangspunten. Een 
gemeente waar voor iedereen plek 
is en waar iedereen tot zijn recht 
kan komen. Dat vind ik een mooie 
opdracht om aan te werken. 
 
Greet Buter
Fractievoorzitter PvdA

De Zeepkist 

De participatie- 
samenleving

LIMADO
AUTOBANDEN SERVICE LIESHOUT

LIMADO IS DE GOEDKOOPSTE AUTOBANDEN 
SPECIALIST UIT DE REGIO

TOPKWALITEIT EN BETAALBAAR VOOR JONG EN OUD!

AUTOBANDEN VANAF €10,-

De Stater 10
5737 RV, Lieshout

0499 421 014

Helmond

HG Assurantien Brabant¨

Al sinds jaar en dag uw verzekeringsadviseur

www.hgassurantienbrabant.nl

Bosscheweg 104
Aarle-Rixtel

Tel.: 06-20444601

Veedrift 1 A
Helmond
Tel.: 0492-754010

Theo de Jong

06 40 80 64 93
www.cateringdekannelust.nl

Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Kanaaldijk Aarle-Rixtel (bestuurlijke lus)
De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 12 september 2013 het bestemmingsplan Kanaaldijk Aarle-
Rixtel opnieuw vastgesteld. Dit plangebied is gesitueerd tussen de Kanaaldijk en de Helmondseweg 
in Aarle-Rixtel. Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een bedrijfspand met een 
supermarkt en overige detailhandel en functies.
Het besluit volgt uit de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 26 juni 2013 met nummer 
201207404/1/T1/R2 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot 
het eerdere vaststellingsbesluit d.d. 31 mei 2012 (bestemmingsplan Kanaaldijk Aarle-Rixtel). De op 
grond van het bestemmingsplan geboden bouwmogelijkheden zouden niet corresponderen met de 
planologische onderzoeken die in het kader van het bestemmingsplan zijn uitgevoerd (marktruimte, 
verkeersaantrekking). 

Wijziging ten opzichte van het op 31 mei 2012 vastgestelde bestemmingsplan
Naar aanleiding van de bovengenoemde uitspraak heeft de gemeenteraad besloten om de 
bouwmogelijkheden in het bestemingsplan in te perken, tot aan de bouwoppervlakte gebaseerd op het 
daadwerkelijke plan voor het bedrijfsgebouw. Aan het voorgenomen bouwplan van de initiatiefnemer 
wijzigt derhalve niets. Enkel worden de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden begrensd.

Bestuurlijke lus
Op het hernieuwde vaststellingsbesluit is artikel 46, zesde lid, van de Wet op de Raad van State van 
toepassing (zoals dit luidde ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan). Dit betekent dat de 
Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft 
de opdracht gekregen om het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure 
opnieuw doorlopen moet worden. 

Inzage en beroepsmogelijkheid
Het hernieuwd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van maandag 23 september 2013 tot 
en met maandag 4 november 2013 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek 
in Beek en Donk. Gedurende deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden beroep 
instellen tegen de aangebrachte wijziging (uitsluitend), zijnde de begrenzing van de toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden.

Degene die reeds eerder beroep heeft ingesteld tegen het besluit van 31 mei 2012 tot vaststelling van 
het bestemmingsplan Kanaaldijk Aarle-Rixtel (één partij), hoeft dat niet opnieuw te doen voor zover het 
beroep betrekking heeft op de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen. Het beroepschrift kan 
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage. Het hernieuwd vastgestelde plan is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.
nl en www.laarbeek.nl.

Bestemmingsplannen

Jolanda van
Erp – Aalders

Voetreflexmassage
Op een natuurlijke manier terug naar je gevoel

Pater Becanusstraat 67
Beek en Donk
0492-464929
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- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
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De Brabantse Kluis bestaat in september 
alweer 5 jaar. Graag geven we u een 
kijkje achter de schermen.

Maak kennis met  de afdeling huishouding, 
die u laat genieten van een schone 
omgeving. 

Hygiëne is iets wat iedereen belangrijk 
vindt, zo ook wij bij de Brabantse Kluis. 
Het toegewijde team van de huishouding 
werkt iedere ochtend hard om te zorgen dat 
alles weer spik en span is voor de komende 
dag. Met plezier zorgen zij voor een schone 
omgeving. Door dit team is het nog eens 
extra genieten in het restaurant, maar ook in 
het hotel. U bent verzekerd van een schone 

kamer met versgewassen beddengoed en 
zachte handdoeken. Geen vuiltje wordt 
over het hoofd gezien! 

Herberg de Brabantse Kluis
Klossterdreef 8 5735 SJ Aarle-Rixtel
T: 0492-468110  www. brabantsekluis.nl  herberg@brabantsekluis.nl

Beek en Donk - Ons Tejater opent op zaterdag 
28 september het nieuwe theaterseizoen met 
een Ierse avond in het Ontmoetingscentrum. 
Op deze avond treedt de band Molly Malone 
op.

Molly Malone is een pittige folky vijfmansformatie, 
met een verrassend repertoire. Het eigen geluid 
van de band heeft een hoog Iers gehalte, spreekt 
een breed publiek aan en nodigt uit tot meezingen 
en ‘voetjes van de vloer’. De ‘backbone’ wordt 
gevormd door nummers van recente folkbands 
als: Flogging Molly, The Levellers en The Pogues, 
aangevuld met Traditional Sing-along songs als: 
Whiskey in the Jar, Wild Rover, Drunken Sailor 
en vele andere. Maar Molly Malone maakt ook, 
op soms onverwachte momenten, uitstapjes 
naar het betere Nederlandstalige kroeglied of de 
opzwepende klanken van de Zydeco. 

Laat u verrassen op 28 september! De aanvang 
is 20.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk of in het 
Dorpshuis Lieshout. Reserveren kan via www.
vierbinden.nl/onstejater of telefonisch op tel. 
0499-422878 (maandag t/m donderdag na 
13.00 uur). Op www.vierbinden.nl/onstejater 
vindt men ook het gehele programma 2013-
2014.

Laarbeek - De tienerwerkgroepen Cendra Aarle-
Rixtel, Yammas Mariahout, De Boemerang Beek 
en Donk en &RG-Teens Lieshout organiseren 
wederom een Halloweentocht voor alle Laarbeekse 
tieners van groep 7 tot en met de leeftijd van 15 
jaar. 

Elke kern hanteert een eigen minimum leeftijdsgrens, 
globaal is deze griezeltocht bedoeld voor tieners tot 
15 jaar. Wil je mee doen? Download het formulier via 
www.tienerwerklaarbeek.nl en ga naar ‘aanmelden’. 
Zorg er dan voor dat je een groep vormt van 4 tot 
8 tieners en 1 ouder/begeleider per 4 tieners. Vul 
het opgavestrookje in en lever deze in bij één van 
onderstaande adressen. Deelname is gratis.

Inleveren doe je voor 1 oktober bij:
Aarle-Rixtel: Liesbeth v.d. Heuvel, 
Lijsterstraat 18, 5735 TE, Aarle-Rixtel
Mariahout: Noud van Lieshout, 
Bernadettestraat 30, 5738 AZ, Mariahout
Beek en Donk: Catti Baks, 
Rietzangerlaan 59, 5741 KK, Beek en Donk

Lieshout: Erna Claassens, 
Baverdestraat 18, 5737 AC Lieshout.

Vanwege de verbouwing in het dorpshuis is de start 
in ‘De Koekoek’ in Lieshout. Deze is geopend vanaf 

19.00 uur. De avond duurt tot ca. 23.00 uur. En... 
kom verkleed!

De organisatie kan de hulp van ouders hard 
gebruiken om groepen te begeleiden bij de tocht. 
Tevens zoeken ze nog enkele vrijwilligers boven de 
18 jaar voor bij de posten. Ook zijn we op zoek naar 
Halloween attributen. 

Heeft u een ongebruikt spook in de kast, een 
losliggend ‘piepschuim’ grafsteen, ‘last’ van 
vleermuizen, ‘monsterlijke’ kleding/maskers, posters 
of iets dergelijks, dan zouden we die graag lenen 
voor de aankleding van de zaal of voor de route. 

Opgeven voor begeleiding of het inleveren van 
attributen kan onder duidelijke vermelding bij 
Erna Claassens. Tel: 0499-422686 of mail naar 
secretariaat@energyteens.nl.

Aarle-Rixtel - Gemengd Koor De 
Klokkengieters Aarle-Rixtel geeft op 
zondag 6 oktober een najaarsconcert in 
samenwerking met Meijels Mannenkoor uit 
Meijel en Gemengde Zangvereniging Con 
Amore uit Someren-Eind.

Het concert zal plaatsvinden in de Parochiekerk 
Onze Lieve Vrouw Presentatie aan de 

Dorpsstraat 5 in Aarle-Rixtel, aanvang 15.00 
uur. De entree is gratis, er is een mogelijkheid 
voor een vrijwillige bijdrage. Er zal u een 
afwisselend programma gepresenteerd 
worden. Het concert zal ongeveer anderhalf 
uur duren. Het koor zou het zeer op prijs 
stellen als zij tijdens dit concert op uw 
belangstelling mogen rekenen.

Mariahout - De kindervakantieweek in 
Mariahout heeft haar 30ste ‘jubileumjaar’ 
definitief afgesloten na een evaluatie door de 
organisatie en een gezellige middag voor de 
jeugd die tijdens deze week met hun groepje de 
meeste punten hadden gehaald. 

De week van 5 tot en met 9 augustus stond 
helemaal in het teken van ‘Theater’. Het 
programma zat vol afwisseling met bouwen van 
hutten, de voorstelling Roodkapje van de eigen 
toneelvereniging, een vossenjacht en een markt. 
Natuurlijk ontbraken ook de sportieve elementen 
niet tijdens deze week. Zo is er door de kinderen 
vanaf groep 4 van de basisschool gezwommen en 
heeft iedereen meegedaan aan de zeskamp. Op 
donderdagavond was er een gezellige barbecue 
voor leiding en hulpleiding. 

De week werd op vrijdag afgesloten met de 
ontknoping van het toneelstuk wat als een rode 
draad de hele week bij de opening heeft gespeeld. 
Directeur Luxor (Joan Aarts) en zijn vrouw madame 
Tuschinski (Mary-Ann vd. Linden) hadden ruzie 
over de kwaliteit van de poppenshow van Luxor. 
Wat ze niet wisten was dat de poppen betoverd 
waren door een vloek.  Eigenlijk waren het echte 
levende poppen. Tovenaar Gangnam (Haike 
Aarts) daagde Luxor uit om de vloek die op het 
poppentheater rustte te verbreken en dan konden 
de poppen weer prachtige shows spelen. Zouden 
vrijdagavond alle kinderen en grote mensen mee 

de ‘Gangnam’ dansen? Gelukkig kwam alles 
goed en het poppentheater speelde een mooie 
voorstelling waar vooral de jongere kinderen 
volop van genoten. Later kwam iedereen aan 
zijn trekken met een spectaculair optreden van 
een vuurspuwer die niet alleen vuur kon spuwen 
maar ook in glas sprong en op een spijkerbed 
ging liggen. 

Natuurlijk zijn op deze avond ook de laatste 
punten uitgedeeld en de winnende groepjes 
bekendgemaakt. Voor de jongere kinderen was er 
een leuk prijsje en de 2 andere groepjes mochten 
een middagje gaan varen. De Fam. van Rooij had 
hen dit spontaan aangeboden. Zaterdagmiddag 
7 sept. was het voor hen zover. Helaas konden 
niet alle kinderen aanwezig zijn. Ondanks de 
soms frisse wind en het buitje wat af en toe viel, 
hebben de kinderen volop genoten. Ze mochten 
om de beurt op een speciaal bord gaan zitten wat 
achter een bootje hing. Er was zelfs gezorgd voor 
wat te drinken en een zakje chips: geweldig!

De organisatie kijkt terug op weer een fijne week 
en met tips en tops maken ze zich weer op voor 
het volgende jaar. Natuurlijk kan deze week nooit 
doorgaan zonder de hulp van alle (hulp-) leiding 
en de sponsoren die ook dit jaar hun steentje 
hebben bijgedragen. De organisatie wil iedereen 
dan ook nogmaals vanaf deze plek hartelijk 
bedanken en hopelijk tot volgend jaar. 

Ons Tejater opent seizoen met Ierse avond

Inschrijvingen Laarbeekse Halloweentocht gestart

De band Molly Malone

Najaarsconcert Gemengd Koor De Klokkengieters

Kindervakantieweek Mariahout sluit jubileumjaar af
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Om 12:00 start een lunchbuffet met allerlei rode gerechten

Voor meer informatie kijk op: www.lifestylecenterlaarbeek.nl

Idee voor de feestdagen of een verjaardag!
Geef een lunch bon of een geschenkpakket cadeau!

Mooi Jong in het Vak
Soms komen dromen uit
“Ik heb altijd de wens gehad om een keer 
een eigen broodjeszaak of iets dergelijks te 
beginnen”, vertelt Petra Jansen - Zomers. 
Na bijna 5 jaar gewerkt te hebben in een 
bakkerswinkel werd Petra’s droom alleen 
maar sterker. “Ik zocht ook alleen maar 
werk in de horeca of bakkerszaken. Toen 
stond er een advertentie in de krant dat er 
iemand gevraagd werd voor het tuincafé 
van De Biezen. Daar reageerde ik op en 
ik werd uitgenodigd voor een gesprek. 
Ik kreeg  een rondleiding en het voelde 
meteen goed.”

Samen met haar man Dries bedacht Petra 
een plan over hoe ze dit aan gingen 
pakken. “Met dank aan Maarten v/d 
Heuvel mag ik mijn droom waar gaan 
maken. Mijn man en ik hebben samen wat 
dingen veranderd, zo ook de naam van 
het tuincafé: Petra’s lunchroom. 

Het tuincafé is dagelijks open en ook op 
koopzondagen kan iedereen bij Petra 
terecht voor een lekker kopje koffie met 
een lekker belegd broodje of een lekker 
gebakje. “Ik heb een ruim aanbod aan 
belegde broodjes en ook wat warme 
hapjes. Ook in ander dingen is er een 
ruime keus. De prijs is heel aantrekkelijk. 
Komt u zelf maar eens kijken in Petra’s 
lunchroom. We hebben iedere week een 
andere aanbieding.”

Dus kom voor de gezelligheid en wat 
lekkers naar Petra’s lunchroom gevestigd 
in Tuincentrum De Biezen. Graag tot ziens! 

Beek en Donk - In de Muziektuin vond afgelopen zondag het laatste MuziektuinPodium 
van dit seizoen plaats. Wederom was het weer aangenaam goed. Veel mensen wisten dan 
ook de weg naar de prachtige, groene plek in Beek en Donk te vinden.

Geslaagd laatste MuziektuinPodium dit seizoen
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Open Dag Howeko 

Meepraten over Laarbeek

Opening Bibliotheek Beek en Donk 

Kienen in het Ontmoetingscentrum 

Tienerwerk ‘De Boemerang’ houdt rommelmarkt 

Beek en Donk - Howeko is een 
hobbywerkplaats waar mensen die 
overdag tijd over hebben, zich kunnen 
uitleven met  hun hobby. Er is een mooie 
timmerwerkplaats met machines die in 
een professioneel timmerbedrijf niet 
zouden misstaan. Verder zijn er groepen 
die zich bezighouden met schilderen, 
keramiek, handwerken en pitrietvlechten. 
Tafeltennissen en een kaartje leggen, zitten 
ook in het assortiment. 

Howeko beschikt over een kantine, waar de 
bezoekers tussen de bedrijven door kunnen 
genieten van een kopje koffie of thee, maar 
waar ook mensen welkom zijn, die zich niet 
geroepen voelen om aan de activiteiten 
deel te nemen. Er is ook gelegenheid voor 

een praatje, om de krant te lezen of om 
eens rond te kijken op internet. Jaarlijks 
houdt Howeko een open dag om de vaste 
bezoekers de mogelijkheid te bieden hun 
producten aan vrienden en kennissen te 
laten zien, maar ook om belangstellenden 
de gelegenheid te geven om te kijken of 
Howeko iets voor hun is. Howeko staat 
open voor iedere inwoner van Laarbeek. 

Kijk voor nadere informatie eens op de 
website www.howeko.nl. Howeko is 
open op zondag 29 september van 11.00 
tot 16.00 uur. Zij zijn gevestigd aan het 
Wethouder Heinsbergenplein in Beek en 
Donk (ingang vanaf de Merellaan). Iedereen 
is van harte welkom. 

Lieshout - Komt u ook meepraten over 
Laarbeek? Wat veilig is, waar zorg is voor 
elkaar, waar voldoende vrijetijdsbesteding 
is en waar de mensen elkaar kunnen 
vinden...

Alleen praten op het sportveld, in het café, 
het gemeenschapshuis of op de hoek van de 

straat helpt niet om het dorp te verbeteren. 
Durf je mening te geven en mee te denken, 
want een ‘goed’ Laarbeek voor senioren 
en voor mensen met een beperking is een 
‘goed’ Laarbeek voor ons allemaal. 

U bent welkom op maandag 30 september 
om 19.30 uur in het Dorpshuis van Lieshout. 

Beek en Donk – Bibliotheek De Lage 
Beemden opent op 27 september om 14.00 
uur haar nieuwe locatie. Wethouders Hans 
Vereijken en Joan Briels verrichten de 
openingshandeling, samen met een jeugdlid 
en volwassen lid van de bibliotheek.

In het Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk heeft de bibliotheek een mooie, 
nieuwe plek gevonden. De bezoekers 
worden meegenomen in beleefwerelden 
die aansluiten bij de interesses van de 
verschillende doelgroepen. Iedereen is van 
harte welkom bij de opening. De bibliotheek 
is te vinden aan de Otterweg 29.

Op deze dag wordt niet alleen de bibliotheek 
geopend, maar ook de Kinderboekenweek 
2013. Van 14.30 – 17.30 uur houdt de 
bibliotheek, samen met voetbalvereniging 
Sparta’25 en Wish Outdoor, een spetterende 
sport- en leesmiddag in en om de bibliotheek 
voor kinderen t/m 12 jaar.  

Kom voetballen, lezen en spelen in en om 
Bibliotheek Beek en Donk! Om 15.00 uur 
en 16.30 uur wordt een sportief verhaal 
voorgelezen. Meer informatie over de 
opening en de Kinderboekenweek is te 
vinden op www.bibliotheeklagebeemden.nl. 

Beek en Donk - Houdt u ook van een 
gezellige kienmiddag? Dan bent u van 
harte welkom op elke 1e maandag van de 
maand. Om u steeds te herinneren aan deze 
maandag: het is de maandag dat ook altijd 
de sirenes in Laarbeek afgaan!

De volgende middag is op maandag 7 
oktober in één van de nieuwe zalen van het 
Ontmoetingscentrum. De aanvang is om 
kwart voor twee en het duurt tot half vier. 
De kosten zijn €4,00 per kaart van zes stuks. 
U bent van harte welkom!

Beek en Donk - Tienerwerk ‘De Boemerang’ 
houdt op zondag 6 oktober in Beek en 
Donk haar eerste rommelmarkt. Voorheen 
werd deze verzorgd door Buurtvereniging 
Reijakkers Noord. 

De rommelmarkt duurt van 10.00 tot 14.00 
uur en vindt plaats bij café/zaal Van de 
Burgt op het Heuvelplein 21 in Beek en 
Donk. Er is de mogelijkheid om een tafel 

te huren voor 10 euro. Dus wil je graag 
jouw zolder, schuur of garage opruimen, 
dan heb je nu de kans! Contact Tienerwerk 
De Boemerang. Telefoon: 06-28775326 of 
mail naar info@boemerangbeekendonk.nl. 
Neem ook eens een kijkje op onze website: 
www.boemerangbeekendonk.nl. 

Iedereen is van harte welkom op zondag 6 
oktober bij de rommelmarkt. 
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Op vertoon entreebewijs Oktoberfest Aarle-Rixtel 

Kijk ook eens op www.facebook.com/houtsebazar
10% korting

Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

Zo kunnen we deze verandering in 
Nederland  wel noemen. Per 2015 
zien we dat een groot deel van de 
huidige veilige AWBZ  in afgeslankt 
vorm met een veel kleiner budget 
bij de gemeentes neergelegd wordt.  
Dit heeft grote consequenties voor 
o.a. de zorg, regeling werk en 
inkomen en jeugdzorg. 

In de Commissie MZ van 20 
Augustus jl. is dit onderwerp 
uitgebreid besproken. Voor de 
Raadsvergadering van vorige week 
donderdag heeft De Werkgroep en 
een bespreekstuk van gemaakt. Niet 
omdat we het niet eens zijn met de 
oprichting van de samenwerkings- 
en uitvoeringsorganisatie maar 
omdat het onderwerp te belangrijk 
is om met één hamerslag af te 
tikken. We vinden het belangrijk dat 
er een proces van maatschappelijke 
bewustwording opgang gebracht 
wordt. De consequenties van deze 
transitie zijn enorm. Zowel voor 
direct betrokkenen, de cliënten, 
maar ook voor de vele hulpverleners. 
We kunnen er echter niet om heen 
deze uitdaging aan te gaan.

Daarom zegt De Werkgroep dus 
Ja, tegen de uitgangspunten van 
de samenwerkingsorganisatie: De 
Werkgroep is van mening dat de 
centrale uitvoeringsorganisatie 
die vanuit de zes samenwerkende 
Peelgemeentes per 2014 actief 
aan de slag moet, een goede zaak 
is. Laarbeek is hier ook onderdeel 
van. De Werkgroep vindt dat we er 

goed op moeten letten dat er ook 
steeds meerwaarde merkbaar wordt 
van deze samenwerking. Krachten 
bundelen is daarbij het motto: De 
verbinding blijft van belang. Binnen 
de regio tussen de gemeentes 
maar ook met alle zorgaanbieders, 
cliëntorganisaties, vrijwilligers, 
cliënten zelf en hun mantelzorgers.  
Vooral er voor zorgen dat de 
samenwerking voorkomt dat 
mensen echt buiten de boot vallen.
Het werken  met gebiedsgerichte 
teams,  waarbij vanuit 
herkenbaarheid gewerkt wordt, 
vindt De Werkgroep een sterk punt.
Laarbeek plaatst zich v.w.b 
deze grote verandering al 
in een koploperspositie. De 
Seniorenraad Laarbeek en Platform 
Gehandicaptenbeleid Laarbeek zitten 
niet stil. Samen gaan ze de komende 
weken langs de Laarbeekse kernen 
om te kijken hoe inwoners elkaar in 
de toekomst kunnen helpen. Laten 
we dit soort initiatieven koesteren. 
Samen moeten we het doen! De 
Werkgroep, is er ook voor u. Nu èn 
in de toekomst!

Laarbeek – Jan Hendriks neemt voor 
Partij Nieuw Laarbeek (PNL) de plek in 
de gemeenteraad over van raadslid Wim 
van Dijk. Wim stapte net voor de zomer 
persoonlijk op uit de raad.  

Het – inmiddels – ex-raadslid besloot op 
te stappen toen bekend werd dat hij de 
wet overtreden had. Met zijn glaszet- en 
schildersbedrijf verrichtte hij verschillende 
klussen voor de gemeente Laarbeek. Dit 
deed hij zonder dat hij daar de benodigde 
ontheffing voor had. 

Formeel zat Wim van Dijk tot twee 

weken geleden in de raad. Hij had nog 
niet officieel zijn ontslag ingediend. Dit 
is inmiddels wel gebeurd, waardoor PNL 
gekeken heeft naar een nieuwe opvolger. 

De eerste die hiervoor in aanmerking 
kwam was Willie Maas, eigenaar van 
het gelijknamige bouwbedrijf in Beek 
en Donk. Deze zag er, vanwege drukte 
in zijn bedrijf, van af. De volgende op de 
lijst was Jan Hendriks uit Aarle-Rixtel. Jan 
heeft besloten hiermee in te stemmen 
en vertegenwoordigt vanaf nu PNL 
als raadslid in de gemeenteraad van 
Laarbeek. 

Een van de grootste 
aardverschuivingen sinds jaren…

Jan Hendriks volgt Wim van Dijk op

v.l.n.r. Jos, Ben, Rick en Erik v.l.n.r. Jos, Ben, Rick en Erik 
Fotograaf: Joost van Duppen

Laarbeek - Afgelopen maandag 
23 september vond de algemene 
ledenvergadering plaats van 
Algemeen Belang Laarbeek. Tijdens 
deze druk bezochte vergadering 
heeft het bestuur aan de leden 
een voorstel gedaan om voor 
de komende verkiezingen de 
lijsttrekker vast te stellen. Het 
voorstel van het bestuur, om Frans 
van Zeeland als lijsttrekker voor 
de komende verkiezingen aan te 
stellen, werd door de aanwezige 
leden met algemene stemmen 
overgenomen. 

Frans van Zeeland, de huidige 
wethouder en ook lijsttrekker bij 
de vorige zeer succesvol verlopen 
verkiezingen, was zeer vereerd met 
het grote vertrouwen dat de vele 

aanwezige leden in hem stelden. 
Tijdens de vergadering is ook in grote 
lijnen de strategie besproken die 
tijdens de campagne op weg naar 
maart 2014 zal worden gevolgd. 
Diverse werkgroepen zijn reeds 
aan de slag met de uitwerking van 
deze campagne. Het bestuur kon de 
leden ook mededelen, dat ABL in de 
goede omstandigheid verkeren van 
het hebben van ruim voldoende en 
zeer goede jonge kandidaten. Deze 
kunnen na de volgende verkiezingen 
namens ABL in de gemeenteraad 
plaats nemen. Zoals bekend zal 
onze huidige fractievoorzitter Bert 
Klessens de volgende periode niet 
terugkeren. Het bestuur heeft zijn 
vervanging gelukkig goed kunnen 
regelen in de persoon van Monika 
Slaets-Sonneveldt.  

Lieshout - Politieke partij PNL houdt 
aanstaande maandag haar openbare 
voorbespreking ter voorbereiding 
op de commissievergaderingen van 
die week.

Op dit achterbanoverleg komen 
onder andere aan de orde: inrichting 
EVZ/Groenzone Goorloop-
Voorbeemd, stand van zaken 
Atlant Groep, stand van zaken LOG 
Mariahout, aanpassen grondprijs 

van reststroken en de aangepaste 
Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

De agenda’s van de 
commissievergaderingen kunt u ook 
raadplegen op www.laarbeek.nl, 
klikken op ‘Bestuur en organisatie’, 
daarna raadscommissies en dan 
klikken op de betreffende commissie 
voor de agenda met bijbehorende 
stukken. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u 
meepraten, heeft u vragen of 
opmerkingen, ook over andere 
onderwerpen, dan bent u van harte 
welkom op maandag 30 september, 
aanvang 20.00 uur, in het Dorpshuis 
te Lieshout. De koffie en thee staan 
klaar !

Beek en Donk - Politieke 
groepering Algemeen Belang 
Laarbeek houdt haar vooroverleg 
op maandag 30 september. 

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

Kapelstraat 34 in Beek en Donk, 
tegenover de kerk. Iedereen is van 
harte welkom om hierbij aanwezig 
te zijn. Meer informatie: 
www.abllaarbeek.nl. 

Aarle-Rixtel - Fractie en bestuur van 
de PvdA afdeling Laarbeek willen 
graag samen met u de komende 
commissievergaderingen van 
oktober voorbereiden.

De volgende vergaderingen staan 
op de agenda:
Dinsdag 1 oktober: Commissie 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Woensdag 2 oktober: Commissie-

vergadering Ruimtelijke Ordening
Donderdag 3 oktober:   Vergadering 
leden van de commissie BOR.

De volledige agenda’s van 
de commissievergaderingen 
kunt u vinden op de website 
van de gemeente Laarbeek 
onder de link ‘bestuur en 
organisatie’ en vervolgens onder 
‘raadscommissies’.

Laat uw mening horen en 
praat mee over de belangrijkste 
onderwerpen in uw gemeente.

U bent van harte welkom op 
maandag 30 september vanaf 
19.00 uur in het Multifunctioneel 
Centrum De Dreef, De Duivenakker 
76, Aarle-Rixtel.

Laarbeek - ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek is voor het 
Repair Café in Lieshout op zoek naar 
personen die het Repair Café willen 
runnen als coördinator. Dit houdt 
in dat er regelmatig bijeenkomsten 
georganiseerd worden waarbij 
vrijwilligers door de coördinator 
worden aangestuurd om mensen 
te helpen met het leren maken van 
hun eigen spullen. Het Repair Café 
wordt één keer in de twee maanden 
georganiseerd.

Voor hobbyclub ‘de Handige 
Rakkertjes’ komt ViERBINDEN 
graag in contact met vrijwilligers 
die mensen met een verstandelijke 
beperking kunnen begeleiden 
met knutselwerkzaamheden. Elke 
dinsdagavond wordt er een knutsel/
hobby-avond gehouden in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk 
van 19.00 – 20.30 uur.

Om de GVO-werkgroep (Gezondheid, 

Voorlichting en Opvoeding) in stand te 
houden is 
Stichting Kruisvereniging Beek en 
Donk op zoek naar vrijwilligers die 
mee willen denken en participeren in 
een werkgroep die op het gebied van 
Gezondheid en Opvoeding activiteiten 
organiseert voor burgers in Beek en 
Donk. De werkzaamheden bestaan uit 
het 1x per 2 maanden bij elkaar komen 
en inventariseren wat organisaties 
van Beek en Donk of burgers 
voor informatie op het gebied van 
gezondheid of opvoeding willen. In 
contact met die organisaties of burgers 
wordt dan een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. De GVO vrijwilliger 
heeft contact met ziekenhuizen, 
patiëntenorganisaties e.d. om tot 
een goed aanbod van activiteiten te 
komen.

Tot slot is ViERBINDEN op zoek naar 
vrijwilligers die huishoudelijk werk 
willen verrichten bij mensen die het zelf 
niet meer kunnen. Voor meer informatie 

over vrijwilligersvacatures, graag 
contact opnemen met: ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 
27, 5741 BC Beek en Donk. Telefoon: 
0492-328807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. De 
vacatures zijn ook te bekijken op de 
website: www.vierbinden.nl of te 
vinden in de vacaturemappen van de 
dorpsservicepunten.

Voorbespreking PNL 

ABL kiest lijsttrekker voor verkiezingen 2014

ABL houdt vooroverleg 

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek  

Vrijwilligers gezocht

Frans van Zeeland

Rolluiken-Zonwering
Als het om kwaliteit gaat!

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

AZ Glas
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Mooi UIT in Laarbeek

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

4 OKTOBER

5 OKTOBER

WIR SIND SPITZE!

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

VOOR TICKETS EN MEER INFORMATIE:
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

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

Lieshout - Harmonie St. Caecilia sluit komende 
zondag het seizoen van de Carat-Concerten af 
met een mini-promsconcert. Op het programma 
staat een mix van klassieke muziek, rock, 
musicalnummers en cabaret. Daarbij krijgt de 
Lieshoutse en Mariahoutse harmonie steun van 
een ervaren combo en het nodige zangtalent.

Twee solisten zongen al eerder met het 
orkest. Aanstormend musicaltalent Nina van 
Overbruggen en rockgitarist Bas Soetens 
schitterden namelijk op het podium van de 
Sounds of Caecilia in november 2012. De 
Helmondse Nina was verantwoordelijk voor 
het nodige kippenvel en Bas bracht de zaal in 
beweging. De combinatie belooft wederom een 
muzikaal hoogtepunt op te leveren.

Het combo bestaande uit Marius den Ouden op 
toetsen, basgitarist Frans van den Nieuwenhof en 
drummer Jackie Peeters vormt de vaste en strakke 
basis achter het harmonieorkest. Maar niet alleen 
oude bekenden spelen mee, er is ook ruimte 
voor een nieuwe samenwerking. Maarten Saris 
en Joop Vos verzorgen een muzikaal cabaret, een 
korte conference afgewisseld met muziek van het 

harmonieorkest. Een nieuwe, frisse vorm op het 
podium in de warande.

Het concert start om 15.15 uur in de Warande in 
Helmond. Toegang is gratis.

Laarbeek - Mantelzorger zijn, daarvoor kies je niet. 
Dat word je bijvoorbeeld als je partner, buurman, 
oma of kind zorg nodig heeft en je (een deel van) 
die zorg op je neemt. 

Mevrouw V. is al jaren mantelzorger van haar man 
die de ziekte van Parkinson heeft. Gemiddeld slaapt 
ze niet langer dan drie uur aan een stuk. Gedurende 
de nacht is ze vaak bezig met de verzorging van 
haar man. Dit doet zij met veel liefde, maar het kan 
ooit veel worden. En er zomaar met iemand over 
praten doet ze niet graag.

Mevrouw C. zorgt al enige tijd voor haar buurvrouw. 
Dagelijks is zij hiermee bezig en op alle momenten 
van de dag en nacht staat ze voor haar buurvrouw 
klaar. Het is soms erg zwaar, maar ze haalt ook veel 
voldoening uit haar taken als mantelzorger.

Mevrouw V. en Mevrouw C. ontmoeten elkaar 

elke vierde donderdag van de maand in het 
mantelzorgcafé dat sinds september 2012 
is geopend door ViERBINDEN. Tijdens dit 
lotgenotencontact delen mantelzorgers hun 
ervaringen en ondervinden steun bij elkaar. Elke 
maand staat er een ander thema, onderwerp of 
activiteit op de agenda. Dus naast het delen van 
ervaringen zijn de mantelzorgers ook even ‘vrijaf’. 
Er ontstaat een moment voor hen zelf.

Naast het mantelzorgcafé biedt ViERBINDEN 
Mantelzorgondersteuning begeleiding, informatie 
en een luisterend oor voor alle mantelzorgers 
in Laarbeek. Maar ook wordt geholpen bij het 
aanvragen en invullen van formulieren.
Meer informatie? Neem gerust contact op met 
ViERBINDEN, telefoonnummer 0492-782901 (Ma 
en Do van 9.00 – 17.00),  0492-464289  (Ma. Wo 
en Vr van 9.00 – 10.30) of e-mailadres mantelzorg@
vierbinden.nl   

Aarle-Rixtel – Wie de website van de band 
‘Woenderbaar’ bezoekt, zal het snel duidelijk 
worden: dit is dé band voor een geslaagd 
Oktoberfest. Hun slogan luidt dan ook: ‘Die besten 
spitzen Hits aus Deutschland’ en hun agenda 
staat hartstikke vol. Op zaterdag 5 oktober brengt 
‘Woenderbaar’ hun muzikale, Duitse klanken ten 
gehore tijdens het Oktoberfest in Aarle-Rixtel.

Nadat om 20.00 uur officieel het eerste vat wordt 
aangeslagen en iedereen op een fijne, warme 
manier welkom wordt geheten, gaan eerst De 
Klokkendorper van start. Zij warmen de tent op 
voordat het echte ‘Schlagersfest’ losbreekt. Dit 
gebeurt met de partyband ‘Woenderbaar’. Een 
8-koppige, heel goede band, die garant staat voor 
een avond vol plezier. 

Woenderbaar zal een spetterende show vol 
bekende Spitzen Hits neerzetten. Een feest der 
herkenning, waarbij stilzitten geen optie is, maar 
meedoen wel. Het leven is immers ‘Woenderbaar’. 
Daar wil jij toch ook bij zijn?

Het Oktoberfest vindt op vrijdag 4 en zaterdag 
5 oktober plaats. Op vrijdag 4 oktober treedt de 
fantastische band ‘Wir Sind Spitze’ op. De tent gaat 
open vanaf 19.00 uur en de entree is €10,00 per 
persoon. Neem je partner, je kinderen, je familie, je 
vrienden, je buren en collega’s mee. Het is natuurlijk 
ook leuk om je in Duitse sferen te wanen door in 
trendy-Tiroler-style te verschijnen. Groepen vanaf 
10 personen kunnen een tafel reserveren. Wees er 
snel bij, want de kaartverkoop loopt als een trein!

Voor kaarten en meer informatie: 
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl 

Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis de Dreef 
in Aarle-Rixtel vindt op zondag 29 september 
van 9.00 tot 16.00 uur een vlooienmarkt plaats. 
Deze vlooienmarkt wordt georganiseerd door de 
stichting Aarle-Rixtel in samenwerking en ten 
bate van de EHBO, volleybalvereniging Cialfo, 
badmintonclub de Ganzeveer en de veteranen 
van ASV, allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulieren een 
kraam of grondplaats huren voor de verkoop 
van tweedehands goederen. Bezoekers kunnen 
snuffelen naar snuisterijen, huisraad,  boeken, 
elektrische apparaten, huishoudelijke apparaten, 

kleding, cd’s, platen, speelgoed, te veel om op te 
noemen. Wie nu eens eindelijk de zolder op wil 
ruimen of van spullen af wil komen, die eigenlijk 
zonde zijn om weg te gooien, kan nu terecht op de 
gezellige vlooienmarkt in Aarle-Rixtel, waar men 
ook kan genieten van een kopje koffie, drankje of 
hapje.

De kosten voor een kraam bedragen 20,00. Entree 
€1,50. Kinderen onder 12 jaar onder begeleiding 
gratis.
Voor informatie en boekingen kan men bellen naar 
Frans Coppens 06-20888818/ 0492-382481.

Spectaculaire afsluiting Carat-Concerten 
door Harmonie St. Caecilia

Lotgenotencontact tijdens Mantelzorgcafé

‘Die besten spitzen Hits aus Deutschland’ 
op Oktoberfest Aarle-Rixtel

Grote vlooienmarkt in De Dreef 

Nina van Overbruggen
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Lieshout - De vrijwilligers van &RG-
PLUS houden op vrijdag 11 oktober 
in samenwerking met de Werkgroep 
Gezondheidsvoorlichting van het Wit/
Gele Kruis Lieshout/Mariahout een 
leuke en interactieve avond over het 
gevolg van roken, drugs en alcohol. De 
avond is speciaal voor tieners van het 
voortgezet onderwijs.

Te veel alcohol drinken is schadelijk 
voor een aantal organen. Bij een flinke 
dronkenschap worden bijvoorbeeld 
hersencellen afgebroken. Bij langdurig 
overmatig gebruik gaan de hersenen 
minder goed functioneren. Vooral de 
functie van het korte termijn geheugen 
raakt beschadigd. De meeste mensen 
worden na een paar glazen wat vrolijker 
en spraakzamer, doordat remming 
wegvalt. Alcohol verdooft de hersenen. 
Je ziet niet alles wat er om je heen 
gebeurt en je zegt soms dingen waar 
je later spijt van krijgt. Ook aan het 

gebruik van drugs kleven veel nadelige 
gevolgen, vooral op jeugdige leeftijd. 
Door te roken krijg je schadelijke 
stoffen uit tabak binnen, zoals nicotine, 
koolmonoxide en teer. Hart- en 
vaatziekten en longkanker kunnen het 
gevolg zijn. Steeds populairder bij de 
jeugd vanaf 13 jaar wordt de waterpijp. 
Men denkt dat het gezonder is en dat 
het water een zuiverende werking heeft. 
Maar klopt dit wel? Natuurlijk ben jij nu 
nieuwsgierig! Meer weten? Kom dan op 
11 oktober!

Samen met Saskia Noach en Michelle 
Kuypers van Novadic-Kentron staat 
&RG PLUS hierbij stil op een interactieve 
wijze. In een spelvorm word je 
geïnformeerd en gewaarschuwd over 
de gevaren van alcohol, drugs en roken. 
Hierover krijg je bruikbare informatie 
die juist is bedoeld voor tieners van 
jouw leeftijd. De valkuilen die daar 
soms bij horen worden besproken en 

er worden tips tips & trucs gegeven 
om te voorkomen dat je daar als tiener 
mee te maken krijgt. Deelname is gratis, 
consumpties en versnaperingen zijn 
voor eigen rekening. 

Deze avond is alleen voor &RG-PLUS 
tieners van het voortgezet onderwijs t/m 
15 jaar. Je kunt een deelnameformulier 
downloaden via www.energyteens.nl. 
Let op: download het juiste formulier, op 
dezelfde avond wordt er namelijk ook 
iets voor de teens georganiseerd.  Het 
is van belang om vroegtijdig te weten 
met hoeveel deelnemers er rekening 
gehouden moet  worden, daarom dient  
het inschrijfformulier voor 1 oktober bij 
Marcel Jansen, De Vang 30 te Lieshout 
worden afgegeven. 

Je wordt verwacht om 19.30 uur in het 
dorpshuis. Belangrijk is dat je op tijd 
bent! Om 22.00 uur is deze bijzondere 
avond weer voorbij. 

Lieshout - De vrijwilligers van &RG-teens 
houden op vrijdag 11 oktober samen met 
de Werkgroep Gezondheidsvoorlichting 
van het Wit/Gele Kruis Lieshout/
Mariahout in het dorpshuis een leuke en 
interactieve avond over het gebruik en de 
gevaren van internet. 

Voor tieners speelt een groot gedeelte 
van hun sociale leven zich af op internet. 
Jaarlijks vallen er online veel ‘slachtoffers’ 
van cybercrime en cyberpesten. Dit lijkt 
misschien niet zo ernstig, maar het is 
belangrijk om dit niet te onderschatten. Er 
zijn een aantal aandachtspunten bij veilig 
internet. Het internet is een grote speeltuin, 
maar zoals je ook in het echte leven door  
je ouders wordt gewaarschuwd om niet 
met onbekenden mee te gaan, zo geldt 
dit ook voor internetactiviteiten. Soms zijn 
dingen niet wat ze lijken op internet. Dat 
de meeste tieners goed met computers 
kunnen omgaan, betekent niet dat ze 

altijd inzicht hebben in de gevolgen van 
hun online gedrag. Daarbij kunnen ze 
soms nog wel wat hulp gebruiken. Zo 
zijn veel diensten en spellen die in eerste 
instantie gratis lijken helemaal niet gratis. 
Ook staan veel tieners er niet bij stil dat, 
wat eenmaal op internet staat, er moeilijk 
af te krijgen is. Ook die ene foto die tijdens 
dat feestje zo grappig leek maar bij nader 
inzien toch wel een beetje gênant is.

Samen met Johan Hoeijmakers van 
Adviesbureau Veilig Internet wordt hierbij 
stilgestaan. Tijdens een spelvorm wordt je 
speels wegwijs gemaakt op het internet 
en gewaarschuwd voor de gevaren. Je 
krijgt informatie over de favoriete online 
activiteiten van tieners, de valkuilen die 
daar soms bij horen en tips & trucs om 
te voorkomen dat je als tiener daarmee 
te maken krijgt. Deelname is gratis. 
Consumpties en versnaperingen zijn voor 
eigen rekening. 

Deze avond is alleen voor de &RG-Teens 
leden, je bent lid als je een pasje hebt en 
het is geschikt voor jongens én meisjes. 
Er worden géén inschrijfformulieren op 
de basisscholen in Lieshout uitgedeeld. 
Je kunt een deelnameformulier 
downloaden via www.energyteens.
nl. Let op, download het juist formulier 
want dezelfde avond wordt er ook 
iets voor de PLUS georganiseerd. Het 
is van belang om vroegtijdig te weten 
met hoeveel deelnemers er rekening 
gehouden moet  worden, daarom dient 
het inschrijfformulier voor 1 oktober bij 
Marcel Jansen, De Vang 30 te Lieshout 
worden afgegeven. 

Je wordt verwacht om 19.30 uur. 
Belangrijk is dat je op tijd bent! Om 22.00 
uur is deze bijzondere avond weer voorbij. 

&RG PLUS houdt interactieve avond over alcohol, 
drugs en (waterpijp) roken

Interactieve avond &RG-teens over internet 

Lezerspodium

Nieuws over de weg (die er niet komt)
Beste dorpsgenoten,

Afgelopen weken hebt u via de 
regionale media kunnen vernemen 
dat de tegenstand tegen de voltooiing 
van ‘Ruit om Eindhoven’, de 2x2 
baansweg langs het Wilhelminakanaal 
en over de Heikant, alleen maar feller 
is geworden en nieuwe medestanders 
heeft gekregen, soms uit onverwachte 
hoek. Uit de vergaderingen van de 
gemeenteraden van Laarbeek, Son 
en Breugel, Nuenen, Helmond en 
Eindhoven is gebleken dat er nog altijd 
veel twijfel is over nut en noodzaak 
van de aan te leggen weg. In Laarbeek 
en Son en Breugel verklaarde zelfs een 
meerderheid nut en noodzaak niet te 
onderschrijven. Zowel in de dorpen 
als de steden wil men de weg, als 
die er toch komt, niet horen en niet 
zien. Eindhoven en Son willen een 
lange tunnel onder het Dommeldal, 
Nuenen wil hem helemaal niet op haar 
grondgebied, en Laarbeek kan alleen 
akkoord gaan met een verdiepte 
ligging plus tunnel bij Aarle-Rixtel. De 
enige variant waarmee men in onze 
regio nog enigszins zou kunnen leven 
kost 1,3 miljard euro, terwijl er zo’n 850 
miljoen beschikbaar is. De algemene 
teneur in de gemeenteraden is dat als 
het benodigde geld er niet bij komt, 
ook de weg er niet moet komen. Ook 
in het Eindhovens Dagblad stonden 
dagelijks kritische opiniestukken en 
ingezonden brieven. Het Eindhovens 
Dagblad zelf stond tot nu toe redelijk 
neutraal in het hele proces, maar in het 
hoofdredactioneel commentaar van 
13 september komt ook de krant tot 
de conclusie dat er door de provincie 
veel te weinig geluisterd wordt naar 
de aanzwellende tegengeluiden. Zelfs 
de ANWB, toch niet van oudsher 
bekend als een club van asfalthaters, 
vraagt de provincie om nog eens goed 
na te denken of deze weg wel nodig 
is alvorens tot vernietiging van een 
belangrijk natuur –en recreatiegebied 
over te gaan. En enkele maanden 
geleden werd al werd bekend dat een 
kritisch rapport, gemaakt in opdracht 
van het ministerie van verkeer, waaruit 
blijkt dat de kosten van de Ruit niet 
terugverdiend kunnen worden drie 
jaar lang onder de pet werd gehouden. 

Wat horen we ondertussen van de 
voorstanders van de weg?  ‘Breed 
gedragen traject ruit’ kopt de site van 

de provincie Noord-Brabant. ‘Geen 
van de gemeenten heeft ook maar de 
geringste twijfel over nut en noodzaak 
van de weg’ liegt de burgemeester 
van Helmond, mevrouw Blanksma 
(CDA). Gedeputeerde van Heugten 
maakt het helemaal bont door in 
de krant de tegenstanders weg te 
zetten als ‘groene mensen’ die in 
tegenstelling tot ‘hardwerkende 
ondernemers’ tijd genoeg hebben 
om gedegen bewijs te verzamelen 
voor hun argumenten tegen de weg. 
Velen van u waren aanwezig bij de 
raadvergadering van 29 augustus. 
Volgens de gemeentelijke koffiedame 
was de publieke tribune nog nooit zo 
vol geweest en dit geloof ik graag, 
de temperatuur en de gemoederen 
liepen flink op! Voorstanders van de 
weg heb ik er niet kunnen ontdekken. 
Ik heb goed om mij heen gekeken 
en zag zo’n 200 brave burgers, 
schoolkinderen en gepensioneerden, 
winkeliers en agrarisch ondernemers, 
mensen bezorgd om hun gezondheid 
en de leefbaarheid van hun dorp. De 
hele eerste rij werd ingenomen door 
de eerwaarde Zusters van het Heilig 
Bloed. De heer van Heugten, van 
het CDA, heeft blijkbaar ook om zich 
heen gekeken en zag allemaal groene, 
werkschuwe figuren… Twee weken 
later verzamelden zich, ondanks 
het regenachtige weer, bij Stad van 
Gerwen 500 fietsers uit de dorpen 
en steden langs het kanaal uit protest 
tegen de weg.  Onder de sprekers 
bevonden zich een hoogleraar 
aan de Technische Universiteit 
Eindhoven en enkele ondernemers. 
De kenniswerkers voor wie de weg 
volgens de provincie onze regio alleen 
maar een aantrekkelijkere woonplaats 
maakt…

Beste mensen, het zal de provincie 
en de heer Van Heugten niet lukken 
om de weg er op deze arrogante en 
onzorgvuldige wijze er doorheen te 
drukken. Het draagvlak brokkelt alleen 
maar verder af. Uiteindelijk zullen zij 
een halt worden toegenomen, door 
de landelijke politiek, de Raad van 
State, of door ons burgers, bij de 
volgende verkiezingen. Blijf uw stem 
laten horen, dan zorgen wij er samen 
voor dat de weg er niet komt!

Actiecomité Landelijk Laarbeek/
Niksweg.nl

Stichting Laarbeeks Landschap in actie 

Markt in Franciscushof groot succes 

Laarbeek - De vrijwilligers van de 
Stichting Laarbeeks Landschap zijn 
gestart met het onderhoud van 
paddenpoelen. Het doel van dit project 
is het vergroten van de biodiversiteit 
van de poelen in Laarbeek.

Angela van den Akker liet in 1997 
een paddenpoel en een bomensingel 
aanleggen in het weiland bij haar huis: 
“We hebben hiervoor gekozen, omdat 
we de natuur een warm hart toedragen. 
Bij de aanleg werden we geadviseerd 
door Brabants Landschap. De poel 
diende door ons onderhouden te 
worden, maar door de jaren heen schoot 
het onderhoud er steeds meer bij in, 
mede doordat we niet goed wisten wat 
we wel of juist niet moesten doen. Begin 
dit jaar ontvingen we een brief van de 
gemeente of we mee wilden doen aan 
het poelenproject. Nou, heel graag!”

Het Waterwerkgroep Laarbeek 
inventariseerde welke planten en 
dieren er in de poel voorkwamen. 
Daarnaast werden waterkwaliteit en 

zuurgraad beoordeeld. “Tot onze grote 
verrassing zat de poel boordevol leven”, 
zegt Van den Akker, “bloedzuigers, 
waterschorpioenen, er  bleken zelfs 
watersalamanders te leven.” Toch was 
er meer te halen uit de poel in De Biezen 
in Aarle-Rixtel, zo waren er bijvoorbeeld 
geen groene kikkers meer. Voor het 
bevorderen en instandhouden van het 
leven, moet de poel aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Zo kon er, door 
de overvloedige bomengroei, te weinig 
zonlicht bij de poel komen. Deze bomen 
zorgden ook voor te veel bladafval in het 
water en groeide er teveel riet, zowel op 
de waterkanten als in het water. 

Van den Akker: “Vrijdagmiddag kwam 

er een auto met een aanhanger met 
gereedschap het erf oprijden. Negen 
vrijwilligers gingen enthousiast aan de 
slag; de bomen werden omgezaagd 
of geknot. De takken werden in de 
houtsingel verwerkt,  zodat deze 
daar weer hun nut konden bewijzen 
voor andere dieren, zoals de egel. De 
stammen werden in stukken gezaagd. 
Het riet op de kanten werd gemaaid en 
de uitlopers werden zoveel mogelijk uit 
het water gehaald. We kregen advies 
hoe we de komende jaren de poel 
zelf konden onderhouden. We zijn blij 
dat de eerste stappen naar een goede 
paddenpoel weer gezet zijn en kijken uit 
naar nieuwe dier- en plantsoorten.”

Lieshout - Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers en de royale bijdragen van 
de winkeliers uit Lieshout, Mariahout 
en Beek en Donk was de rommelmarkt 
van zondag 22 september jl. in 
Franciscushof in Lieshout, een 
locatie van woonzorgorganisatie de 
Zorgboog, een groot succes. 

Er is een mooi bedrag opgehaald 
dat gebruikt zal worden om extra 
activiteiten te organiseren voor de 
bewoners van Franciscushof. Hartelijk 

dank aan allen die hun steentje hebben 
bijgedragen. 

Hieronder de uitslag van de loterij. De 
prijzen kunnen tijdens kantooruren 
worden opgehaald in Franciscushof, 
Franciscushof 17 in Lieshout. 

1e prijs grill/bakplaat              oranje 217 
2e prijs stoompan                 blauw 469 
3e prijs emmer met gereedschap  
   blauw 470 
4e prijs personenweegschaal      wit 182 

5e prijs porseleinen schaal       wit 140 
6e prijs tuin spot                 blauw 456 
7e prijs kaasplank met mes   oranje 301 
8e prijs fondue pan                oranje 318 
9e prijs kaasplank                  blauw 438 
10e prijs handdoeken set       blauw 545 
11e prijs vazen set                  oranje 293 
12e prijs bloempotjes       wit 246 
13e prijs sier glazen                     wit 169 
14e prijs tuin decoratie               wit 145 
15e prijs servetten toren       wit 174

Organisatie roefelcomité roefelt zelf
Laarbeek - De organisatie van 
roefelcomité Laarbeek ging 
afgelopen vrijdag zelf roefelen. 
Dit doen zij ieder jaar in een 
andere kern van Laarbeek. 

De organisatie doet dit om 
zowel elkaar als de bedrijven en 
vereniging in de vier kernen beter 
te leren kennen. Daarnaast vinden 
zij het zelf ook erg leuk om te 
doen. 

De groep uit Lieshout organiseerde 
dit keer de roefelavond. Er 
werd geroefeld bij de vrijwillige 

brandweer van Lieshout, bij Hr 
Rouwenhorst, die alles over de 
lama’s en ezels kon vertellen, en 
uiteindelijk nam de groep deel aan 
een spoedcursus airbrushen.

Iedere kern heeft een schilderij 
gemaakt dat samen roefeldag 
Laarbeek vormt. Een prachtig idee 
van het Lieshoutse roefelcomité. 
Aansluitend vond er een heerlijke 
barbecue plaats van keurslager P. 
Foolen. Kortom een heel geslaagde 
avond met leuke roefelplaatsen en 
een heleboel gezelligheid.
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L I E S H O U T  H O L L A N D

Pivostam animalis vulgaris. Volgens Steven 
Wagenvoort Grieks voor: ‘Dolle beesten’! Een 
28-koppige scouting- annex vriendengroep uit 
Veldhoven welke sinds zo’n 10 jaar, buiten de 
scoutingvereniging om, ook zelfstandig een hechte 
vriendengroep vormt. Om de 2 jaar organiseren 
zij een scoutingevenement en dit jaar hadden 
zij zin in ‘iets vets’. Zij hebben overtuigend voor 
het Zo.Festival gekozen en er een heel Bavaria-
feestweekend van gemaakt. Vooraf hebben zij, in 
de eigen ‘Boskroeg’,  een Bavaria-quiz gespeeld en 
daar zal ook, na het Zo.Festival, een heuse afterparty 
losbarsten. Het evenement in 2011 was volgens hun 
eigen zeggen niet geslaagd te noemen. Ondanks dat 
er voor deze dag nog veel op de planning stond, was 
het bij deze al een groot succes!

Omroep 11 is de verzamelnaam voor zeven ‘prettig 
gestoorde vrienden’, zoals zij zichzelf gekscherend 
noemen. Afkomstig uit onze regio, tot aan 
Hoogeloon en Middelbeers. Dit zevental houdt er 
van om verkleed feestjes bij te wonen omdat “het 
elke dag carnaval kan zijn”. Ze zijn erop uit om 
creatief een bijdrage te leveren en een interactie met 
andere mensen aan te gaan, welke volgens hen niet 
gek genoeg kan zijn. Bijna iedereen van de groep 
bezoekt het festival voor de tweede maal, aldus 
Pieter Lepelaars. Op de vraag wat er Zo. leuk is aan 
dit festival, komt een eensluidend antwoord: “Het 
wordt (on-)gewoon weer een gekkenhuis!”

Deze 3 dames, Ellen (25), Loes (20) en Milou (21) 
zijn uit IJsselsteijn, helemaal in stijl, naar het festival 
gekomen: in een blauwe Mini Cooper! Zij zijn echte 
festivalgangers en sluiten met Zo. het festivalseizoen 
af. Ellen en Loes komen voor de tweede maal naar 
Zo. Milou komt speciaal voor Lady Bee. Zij genieten 
het meest van de dolle-boel-sfeer en de geweldige 
muziek van de bekende namen. “Juist zoiets als 
onze make-up, welke op dit festival is aangebracht, 
maakt het extra leuk”, aldus Ellen.

Willem van der Meij (61) uit Haarlem is de gelukkige 
winnaar van 2 Zo.Festival-tickets. Helemaal 
vergeten was hij dat hij op 15 augustus j.l., een poll 
had ingevuld, die in de Bavaria-nieuwsbrief stond. 
Tot Willems grote verrassing heeft hij voor twee 
personen gratis toegang gewonnen! Op de foto 
tezamen met zijn zoon Vincent. Willem vindt het 
erg gezellig en houdt vooral van Nederlandstalige 
muziek. Hij haalt daarom zijn hart op in de feesttent 
‘Kratje bier, veel plezier’ en is heel benieuwd naar 
wat hem nog meer te wachten staat. 

 
Djim Vervoort (20) uit Mariahout is met een groep 
vrienden voor de tweede maal op het Zo.Festival te 
vinden. Het is voor hem lekker in de buurt en hij 
komt er veel bekenden tegen. Mooi vindt hij de 
aankleding en de diversiteit in het programma. Het 
allerleukste vindt hij ‘zanger Bas’. “Ik doe graag 
gezellig met hem mee”, vertelt hij lachend. Voor 
Djim is het festival net als vorig jaar geslaagd: 
“Gewoon super!”

Anouk Thijssen (24) uit Aarle Rixtel noemt zichzelf 
toch wel een bofkont. Vanwege het dichtbij wonen 
van het Zo.Festival heeft zij gratis toegang. Zegt 
in een ander geval zeker te willen betalen voor het 
kaartje, zo goed bevalt haar de regionale gezelligheid. 
Ze noemt het WiSH in het klein en een TOP-festival, 
waar van alles wat te zien en te beleven valt. Anouk 
is er samen met haar vriendinnen Wilma (22) en 
Malou (22). Ze wil nog even kwijt dat ze zo trots is 
op haar kamergenoot: ‘La Fuente’ – ‘De DJ met die 
enorme bos haar!’

Bert van der Kruijssen (50) is op het Zo.Festival met 
5 van ‘zijn’ volleybalteam-dames, in het kader van 
het jaarlijkse uitstapje. Het zou zo maar kunnen dat 
hij hier zijn droomvrouw tegenkomt? Bert vindt het 
allemaal ‘Kei Skôn’! Het maakt dit team niet zoveel 
uit wat erop het programma staat, zolang het maar 
een mooi feestje wordt. “Wij zijn net een paar kalfjes 
die voor het eerst alleen op stap zijn”, aldus Bert.

Met een groep van nog 15 vrienden, is Danny 
School (33) uit Handel op stap. In plaats van een 
vrijgezellenfeest, heeft hij van zijn vrienden een 
‘after married party’ cadeau gekregen. Volgens hen 
zegt zijn uitdossing genoeg. Op 24 juni is Danny 
getrouwd en er was geen tijd voor een feestje vooraf. 
Hij en zijn bruid zijn stiekem en snel getrouwd, 
omdat er in de derde week van oktober een kleintje 
wordt verwacht. Danny vindt het allemaal wel 
best, zolang er maar bier en gezelligheid is. “Mooi 
feestje”, besluit hij!

De uit Eindhoven afkomstige Vivian Bosters (35) 
heeft het geweldig naar haar zin op het Zo.Festival. 
Ze vindt het dansen op de muziek in de grote tent, 
helemaal geweldig. Ze is hier voor de eerste keer 
met 4 vriendinnen en een echte festival aanhanger. 
Vivian houdt van de intieme sfeer en gaat ‘uit haar 
dak’ van de leuke DJ’s. Ze wil één ding kwijt: “Ga 
vooral Zo. door!”

Zoals hij zelf zegt: Trotse Opa van Nikki – Hans 
Arkema (53) uit Spijkenisse, met zijn 3 maten: Sander 
uit Eindhoven (39), Ruben uit Den-Haag (40) en Pascal 
uit Rotterdam (40), welke de ‘jaarlijkse voortzetting 
van onze vrijgezellenfeesten’ vieren. Sinds Pascal 
10 jaar geleden is getrouwd, hebben zij een reden 
verzonnen om te kunnen feesten, éénmaal per jaar, 
zonder vrouwen. Onder luid gelach genieten zij onder 
meer van het zakgooien en Dirk the Guitar Picker. 
Maar volgens Hans is het meest geweldige toch wel, 
het schminken en het uitgedost kunnen worden op het 
festival!
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“Eigenlijk was ik bezig 
met een horeca-
opleiding, maar ik was 
verliefd en mijn vriend 
was boer. Al snel had ik 
door dat dat niet goed 
samenging. Mijn leraar 
koken/serveren vond 
het helemaal niks voor 
mij ‘boerin’. Maar toch 
ben ik met de opleiding 
gestopt. Ik ben in de 
horeca gaan werken. 
We zijn getrouwd en ik 
ging een EVAV-cursus 
(Economische Vorming 
Agrarische Vrouwen)  
volgen. Langzaam aan 
rolde ik steeds meer 
in het vak. In januari 
2001 nam mijn man het 
bedrijf van zijn ouders 
over. We gingen op de 
boerderij wonen. Vanaf 
die tijd was ik steeds 
meer op de boerderij 
te vinden en leerde de 
dingen gewoon uit de 
praktijk. Naar agrarische 
bijeenkomsten gaan is 
erg leerzaam en ook 
via de vakbladen en 
internet kun je een hoop 
informatie op doen. Ik 
vind het leuk om met 
de koeien te werken. Je 
kunt zelf je tijd indelen 

en bent lekker buiten. 
Maar ik ben en blijf een 
avondmens en vind het 
nog wel eens moeilijk 
om zeven dagen in de 
week vroeg op te staan.
In mijn omgeving weten 
de meeste mensen wel 
wat ik doe en zijn ze er 
wel aan gewend. Mijn 
vroegere werkgever en 
oom kwam een keer 
onverwacht op visite en 
zag mij voor het eerst 
met overall aan in de 
stal tussen de koeien. 
Hij moest ontzettend 
lachen  en zei steeds: 
“Wie had dat nou ooit 
kunnen denken!”
Als mensen me vragen 
wat ik voor werk doe, 
draai ik er niet omheen. 
Wel krijg ik vaak de 
reactie dat ze niet van 
mij verwachten dat 
ik boerin ben. Ik geef 
graag rondleidingen en 
vertel hoe het er op een 
modern melkveebedrijf 
aan toe gaat. Want 
veel mensen weten dat 
tegenwoordig niet meer.
Mijn man en ik gaan 
nog door met het bedrijf 
zolang we kunnen. 
Alhoewel het een hele 
verandering was, heb 
ik geen spijt dat ik dat 
nette pakje omgeruild 
heb voor een boeren 
overall!”
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[Mooi 0mgekleed]

Naam: Lilian van Vijfeijken
Leeftijd:  46 jaar
Woonplaats: Mariahout
Beroep: 
Agrarisch onderneemster

 Na een gedegen inwerkperiode is hij/ zij verantwoordelijk voor:
 - Ontvangen en controleren van binnenkomende goederen
 - Inboeken goederen in systeem
 - Orders picken en het verzendklaar maken van uitgaande goederen
 
 Voor deze functie zoeken wij de volgende kwalificaties:
 - MBO denk- en werkniveau, door ervaring en/of opleiding als logistiek medewerker
 - Techniek en hydrauliek heeft je interesse, kennis is niet noodzakelijk
 - Zelfstandig kunnen werken
 - Goede computer vaardigheden
 - In bezit van rijbewijs B

 Na een gedegen inwerkperiode is hij/ zij verantwoordelijk voor:
 - Onderhoud en service hydraulische installaties
 - Storingen analyseren en verhelpen
 - Diverse reparaties binnendienst
 - Het eventueel werken in het buitenland en weekend
 
 Voor deze functie zoeken wij de volgende kwalificaties:
 - MBO denk- en werkniveau op technische gebied, door ervaring en/of opleiding
 - Affiniteit met hydrauliek
 - Zelfstandig kunnen werken
 - Het bezit van rijbewijs B (E)
 - Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Persoonlijke eigenschappen:
- Flexibel en gemotiveerd 
- Enthousiast  
- Gedreven en precies

Wij bieden:
- Verantwoordelijk, veelzijdig werk bij een dynamisch bedrijf
- Een fijne werksfeer in een team van gemotiveerde collega’s
- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Geïnteresseerd?
Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV per post, fax of e-mail aan
Swanenberg Hydrauliek BV, t.a.v. de heer Hans Kuunders.
Achterdijk 9, 5705 CB Helmond
Telefoon 0492-55 29 22, Fax 0492-55 27 02
e-mail: info@swanenberg.nl. Website: www.swanenberg.nl
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Hans Kuunders.

Magazijnmedewerker (m/v) 38 uur

Wegens uitbreiding van 
onze werkzaamheden 
zijn wij op zoek naar een:

Monteur binnen- en buitendienst (m/v) 38 uur

Gardisten C.V. De Raopers hebben ‘Prinsjesdag’

Uitreiking Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk 2013

KWF bedankt inwoners van Lieshout

Lieshout - Terwijl in politiek Den Haag 
een sobere troonrede werd voorgelezen 
over de moeilijke begroting van ons 
land hadden de gardisten (ex-prinsen) 
van C.V. De Raopers hun eerste 
Prinsjesdag. Het idee ontstond om met 
de ex-prinsen een leuke dag te hebben 
op Prinsjesdag.

De ex-prinsen werden vooraf 
aangeschreven. Vooral de prinsen van 
het eerste uur van de carnavalsvereniging 
hadden hier wel oren naar. In totaal 
waren er 17 ex-prinsen, waarvan 3 

prinsen uit het jaar 1964, 1967 en 
1971. Oprichter Adrie Martens zorgde 
voor de activiteit overdag. Vanwege het 
nieuwe initiatief van onze vereniging 
werd er besloten om deze dicht bij huis 
te houden en zodoende te kiezen voor 
de vernieuwde Bavaria biertour. Deze 
stond onder de leuke leiding van Gerrie 
v.d. Broek, ex-prins van de Heikneuters.

Na de tour was er een gezamenlijk 
etentje en werden veel oude verhalen 
en anekdotes opgehaald over carnaval 
van vroeger en het heden. Al bij al was 

het een heel gezellige en geslaagde 
dag, die beslist volgend jaar een grotere 
navolging krijgt.

Lieshout - Het KWF bedankt alle 
inwoners van Lieshout voor hun 
bijdrage en positieve reacties tijdens de 
collecteweek voor het KWF,  gehouden 
van 2 t/m 7 september 2013. De 
opbrengst dit jaar was 1399,45 euro, 

een prachtig bedrag.

De organisatie vindt het geweldig 
dat u, ondanks de commotie en de 
extra publiciteit omtrent de stichting 
Alpe D’Huzes, het motto van de KWF 

voorop heeft gesteld; Iedereen verdient 
een morgen! Extra waardering dit 
jaar voor de collectanten. Door hun 
moedige positieve inzet, is ook dit jaar 
de collecte weer een succes geworden. 
Heel hartelijk dank hiervoor!

Laarbeek - De Laarbeekse 
Complimenten Vrijwilligerswerk 
vindt dit jaar alweer voor de negende 
keer plaats. De uitreiking wordt 
gehouden op vrijdag 1 november in 
Het Buurthuis in Mariahout en wordt 
georganiseerd door het ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk in  samenwerking 
met de gemeente Laarbeek. 

Met de uitreiking van de 
Complimenten willen ViERBINDEN 
het vrijwilligerswerk motiveren en 
hun waardering uitspreken voor alle 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 

die actief zijn in de gemeente Laarbeek. 
Net als voorgaande jaren willen zij niet 
één organisatie complimenteren, maar 
meerdere organisaties in verschillende 
sectoren. Per categorie krijgt één 
organisatie een compliment uitgereikt 
ter waarde van € 250,-. De jury 
bestaat uit Laarbeekse maatschappelijk 
betrokken ondernemers. De avond 
wordt bovendien muzikaal opgeluisterd 
door zangeres Neeltje Prick uit Lieshout 
en Marjolein Charlotte van Vliet uit 
Beek en Donk, die bij de Kunstbende –
landelijk- de 3e prijs gewonnen heeft in 
de categorie ‘Theater en Performance’.

Tot 1 oktober kunnen vrijwilligers-
organisaties een vrijwilligersorganisatie 
voordragen voor een compliment. 
ViERBINDEN hoopt, net als voorgaande 
jaren, dat er veel vrijwilligersorganisaties 
aangemeld worden om kans te maken 
op de Laarbeekse Complimenten 
Vrijwilligerswerk 2013. 

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij: ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek. Tel: 0492–328807. E-mail: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl 

Lezerspodium

“IK  ZAT  ERBIJ  EN  IK  KEEK  ERNAAR…’’
Over de raadsvergadering van 29 
augustus en recente berichten op de 
website van de Provincie.

In het begin van de vergadering: 
bevlogen en vurige redes 
van vele raadsleden, dat het 
Be re i kbaa rhe id sp rog ramma 
onverkort gehandhaafd moet 
blijven. Een letterlijk citaat uit dat 
Bereikbaarheidsprogramma, blz. 38 
: “Ter hoogte van de kern Beek en 
Donk wordt een tunnel gerealiseerd 
om een doorsnijding van de 
gemeente Laarbeek te voorkomen.”

Aan het eind van diezelfde 
vergadering: een presentatie van 
een mannetje van Movares, dat 
punt voor punt het traject van de 
voorgestelde weg doorloopt, en per 
punt mogen diezelfde raadsleden 
kiezen: slecht of minder slecht. 
Zonder morren gaan ze mee in deze 
fuik en kiezen per punt voor minder 
slecht.

En wat blijkt nu het resultaat: in 
de stuurgroep vergadering bij de 
Provincie bedingt Laarbeek in 
de persoon van wethouder van 
Zeeland: een halfverdiepte ligging ter 

hoogte van Aarle-Rixtel en een sullig 
tunneltje of onderdoorgang (dus 
geeneens een tunneltje maar een 
open bak met stank en lawaai!) ter 
hoogte van de Zuid-Willemsvaart.

Hoeveel tienduizenden euro’s 
heeft Movares opgestreken 
voor deze truc?? Van onze 
gemeentebelastingcenten??
Wie was er op de hoogte, dat 
ditzelfde bureau per 1 januari een 
raamovereenkomst met de Provincie 
had gesloten (enkele maanden NA 
afsluiting van het contract met de 
gemeente Laarbeek)??  Wie heeft er 
wel eens van belangenverstrengeling 
gehoord?? Om nog maar te zwijgen 
van ethisch gedrag??

En waren onze raadsleden ingedut 
na hun vurige redes?? “Alle eisen 
van de gemeente Laarbeek worden 
meegenomen in het verdere traject”, 
heet het nu bij de Provincie. En het 
Bereikbaarheidsprogramma dan?? 

Wie gaat dit recht breien?? 

Marie-José Kobussen
Actiegroep Landelijk Laarbeek
mjkobussen@gmail.com
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vissen Uitstapje HSV ’t Sluisje 

wederom geslaagd
Lieshout - Enkele leden van HSV ‘t 
Sluisje uit Lieshout zijn afgelopen 
donderdag weer vertrokken voor het 
jaarlijks visweekend in Friesland. Deze 
keer ging de reis naar Offingawier, 
waar enkele huisjes waren gehuurd op 
RCN De Poppe. 

Met een nat begin op donderdagmiddag 
duurde het toch niet lang of Rinus 
Smits ving een snoek, die later de 
grootste van het weekend was, 84 cm. 
Toen iedereen aanwezig was, werd er 
gezamenlijk gesmuld van het stoofpotje 
dat Jan had gemaakt. Na het ontbijt 
op vrijdag gingen de meesten naar 
het Sneekermeer om daar hun geluk 
te beproeven. Gerrie had op vrijdag 
met 70 vissen de grootste vangst. Bij 
terugkomst werd er genoten van de 
gerookte paling, verzorgd door Toon en 
Rinus en van de salades, gemaakt door 
Ton en Henk. Op zaterdag vloog men 
weer uit om op verschillende wateren 

vis te gaan vangen. ’s Avonds werd er 
door Jan een barbecue verzorgd en 
naderhand was het tijd voor wederom 
een gezellige avond.

Op zondag werd er rondom het huisje 
nog wat gevist en omstreeks 12.30 uur 
werden de spullen opgeruimd. Toen 
iedereen klaar stond om te vertrekken 
had de organisatie nog iets nieuws in 
petto. Ze hadden een trofee gemaakt 

voor diegene die de zaak wat kon 
oppeppen als dat nodig was, een echte 
smaakmaker. Deze eerste keer ging deze 
titel naar John Ramakers die de trofee in 
ontvangst mag nemen. Hij zei hierbij dat 
hij volgend jaar weer zijn best zal doen 
om deze dan weer te winnen.

Na de groepsfoto werd de thuisreis 
aanvaard. De vissers kunnen weer 
terugzien op een geweldig weekend.

handbal

Handbalvereniging Bedo maakt 
zich op voor de zaalcompetitie
Beek en Donk - De 1e helft van de 
veldcompetitie voor Handbalvereniging 
Bedo zit er zo goed als op. Afgelopen 
weekend speelde alleen de Gemengde 
D-jeugd. Zij zette DOS’80 uit Heesch 
gemakkelijk aan de kant. Op het moment 
van schrijven moesten nog een tweetal 
inhaalwedstrijden worden gespeeld, 
een bij de Jongens B-jeugd en een bij 
de Meisjes B-jeugd. Zowel de Jongens 
B-jeugd als de Gemengde D-jeugd staan 
op een verdienstelijke tweede plaats in 
de competitie. De veldcompetitie wordt 
nu tot half april onderbroken. In het 
weekend van 12/13 april 2014 begint 
de 2e helft.

In het weekend van 5/6 oktober begint 
de zaalcompetitie. Bedo gaat met drie 
jeugdteams en zes seniorenteams 
de strijd aan. Bij de jeugd spelen de 
Gemengde D-jeugd, Meisjes B-jeugd en 
Jongens B-jeugd. De senioren worden 
vertegenwoordigd door vier herenteams 
en twee damesteams. Heren 1 speelt 
in de 2e klasse, Heren 2 en 3 in de 3e 
klasse en Heren 4 in de 4e klasse. Dames 
1 komt uit in de 3e klasse, Dames 2 in 
de 4e klasse. Heren 1 en 2 en Dames 
1 hebben in de maanden augustus 

en september een oefenprogramma 
afgewerkt. Daarnaast werden de nodige 
oefenpartijen gespeeld. Heren 1 sloot 
afgelopen weekend het oefenprogramma 
af met een presentatiewedstrijd tegen 
Reehorst uit Ede. Ondanks het feit dat 
deze tegenstander enkele klassen hoger 
handbalt, hebben de heren van Bedo hun 
huid duur verkocht. Een achterstand van 
acht doelpunten werd nog gereduceerd 
tot drie. 

Volgend weekend houden de heren 
nog een teamweekend met de focus 
op teambuilding. Dames 1 heeft net 
een teamweekend achter de rug. Hierin 
werden ook twee oefenwedstrijden 
gespeeld. Niobe was een maatje te groot, 
maar United Breda werd verslagen. De 
dames sluiten het oefenprogramma 
zaterdag  in Ede af tegen Reehorst. Heren 
2 neemt komend weekend deel aan een 
toernooi in Son als afsluiting van de 
voorbereiding. 

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 Wielertoerclub Beek en Donk: 
Hulsbeektocht

Beek en Donk - De Wieler Toer 
Club van Beek en Donk vertrekt 
op zondag 29 september vanaf 
Beek en Donk voor de mooie 

Hulstbeektocht. De groep vertrekt 
vanaf het Heuvelplein om 08.30 
uur.

Er wordt eerst richting  Boerdonk 
naar Handel gefietst om dan via 
Venhorst en Ledenakker in St. 
Anthonis uit te komen. Daar wordt 
gerust in café Oerle Tos’s voor 
een welverdiende koffie. Hierna 
vervolgt de groep de route door 
de Boswachterij richting De Rips, 
via Golfbaan Stippelbaar en Bakel 
weer naar Beek en Donk. Het 
eindpunt is op het Heuvelplein. 
Deze tocht is ± 85 km.

Verdere wetenswaardigheden van 
deze vereniging zijn te vinden op 
de website www.wtcbeekendonk.
nl/zomerprogramma.

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

Elke zondag van 10.00 tot 12.00 uur Kontakt Café
met interessante, actuele vraagstukken.

Presentatie: Frans Coppens of Wim van de Burgt

KONTAKT IN BEWEGING

Iedereen in Laarbeek kent Oerlemans 
Houtzagerij, maar wat doen ze eigenlijk 
allemaal? Oerlemans Houtzagerij B.V. is een 
3e generatie familiebedrijf opgericht in 1956 
en gespecialiseerd in het zagen van Europees 
hout en de verdere bewerking voor de bouw, 
meubel-, en timmerindustrie. 

Oerlemans heeft het gehele productieproces, het 
zagen van bomen, het natuurlijk en kunstmatig 
drogen, schaven en profileren in eigen hand. 

Door hun uitgebreide machinepark weten 
steeds meer bedrijven met specifieke behoeften, 
zoals interieurbouwers hun weg naar het 
Laarbeekse bedrijf te vinden. Ook particulieren 
die zelf een eiken tafel willen maken zijn bij hen 
van harte welkom. Omdat Oerlemans van huis 
uit een bomenzagerij is, worden er veel eiken 
balken en planken gezaagd. Deze worden 
gebruikt voor restauratie van oude gebouwen,  
eiken overkappingen en veranda’s. Maar ook 
gevelbekleding en hout voor schuttingen.

De laatste 35 jaar is Oerlemans zich gaan 
specialiseren in het maken van houten vloeren.
Ze maken massief eiken vloeren, maar hebben 
ook een productielijn voor de nu populaire 
multiplanken. Dit is een werkingsvrije houten 
vloer die ook in combinatie met vloerverwarming 
gelegd kan worden. Oerlemans Houtzagerij 
kan vloeren schuren, verouderen, borstelen, 
roken en op de oliestraat voorzien van alle 
kleuren hardwax-olie. Hierdoor zijn ze in staat 
om kwaliteitsvloeren te leveren voor zowel 
bedrijven als particulieren.

Ook alle bijproducten worden door Oerlemans 
geleverd, zoals ondervloeren, plinten,  
parketlijm, onderhoudsmiddelen, laminaat en 
luchtbevochtigers. Bij Oerlemans bent U van 
harte welkom om de vloeren in de showroom 
te bekijken.

Peeldijk 7, Beek en Donk
Tel: 0492-461426
www.oerlemans-houtzagerij.nl

Oerlemans Houtzagerij B.V.: 
Specialist in houten vloeren

w w w . h e i k a n t j e . n l
  Wo l f s p u t t e n  6     A a r l e - R i x t e l    0 4 9 2 - 3 8 1 2 1 7
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Programma / Uitslagen

A.S.V.A.S.V. A.S.V.

A.S.V.A.S.V. Sparta’25

  

Programma Jeugd
Zaterdag 28 september
Aanvang:
15.00 NWC A2 – ASV’33 A1
15.00 ASV’33 B1 – RKPVV B1
14.30 Rhode B3 – ASV’33 B2
12.30 ASV’33 B3G – Gemert B5
15.00 ASV’33 MB1 – MVC MB1
13.30 Sparta’18 C1 – ASV’33 C1
13.00 Sparta’25 C3 – ASV’33 C2
13.00 Ysselsteyn C3 – ASV’33 C3
12.30 ASV’33 D1 – Gemert D2
11.30 Rhode D3G – ASV’33 D2G
10.30 ASV’33 E1G – Mierlo Hout E1
09.15 Sparta’25 E3 – ASV’33 E2G
10.30 ASV’33 E3G – Irene E2
11.00 S.V. Brandevoort E8 – ASV’33 E4
09.15 ASV’33 F1 – Blauw Geel’38 F2
09.15 ASV’33 F2 – Gemert F3
09.00 MULO F5 – ASV’33 F3G
09.00 Rood Wit’62 F8 – ASV’33 F4
09.15 ASV’33 F5G – Sparta’25 F8G
09.30 DVG F3 – ASV’33 F6

Programma Veteranen
Zaterdag 28 september 
Aanvang:
16.30 Helmondia – ASV’33

Programma Senioren
Zondag 29 september
Aanvang:
14.30 Liessel 1 – ASV’33 1
11.30 Mariahout 3 – ASV’33 2
11.30 ASV’33 3 – Blauw Geel’38 9
12.00 ASV’33 4 – Gemert 6
12.15 Bavos 7 – ASV’33 5
ASV’33 VR1 is vrij 

Uitslagen Jeugd
Woensdag 18 september
ASV’33 A1 – RKPVV A1             5-1
Milheezer Boys B1G – ASV’33 B1   1-5

Zaterdag 21 september
ASV’33 A1 – Liessel A1          10-1
Mariahout B1 – ASV’33 B1             2-2
ASV’33 B2 – Mierlo Hout B3          6-2
Mierlo Hout B4 – ASV’33 B3G        4-5
ASV’33 MB1 was vrij
ASV’33 C1 – Baarlo C1                   3-7
ASV’33 C2 – HVV Helmond C1     2-3
ASV’33 C3 – Mierlo Hout C5         2-5
Bruheze D1 – ASV’33 D1            4-0
ASV’33 D2G – Blauw Geel’38 D5   4-7
Gemert E2 – ASV’33 E1G             6-2
ASV’33 E2G – Boskant E1           0-12
Schijndel E8 – ASV’33 E3G            5-4
ASV’33 E4 – Gemert E10          0-19
Boekel Sport F1 – ASV’33 F1          1-7
Rhode F3 – ASV’33 F2            1-5
ASV’33 F3G – NWC F5             0-5
ASV’33 F4 – SJVV F4G            5-2
ASV’33 F5G – MULO F8             2-5

Uitslagen Veteranen
Zaterdag 21 september 
Geen programma

Uitslagen Senioren
Zondag 22 september
ASV’33 1 – Laar 1             1-5
ASV’33 2 – Nijnsel 3            0-4
Sparta’25 5 – ASV’33 3            4-3
Blauw Geel’38 10 – ASV’33 4        6-1
ASV’33 5 – Mierlo Hout 7             1-7
Bruheze VR1 – ASV’33 VR1             0-4

• Wijzigingen onder voorbehoud 

Zaterdag 28 september
Aanv. Team thuis - Team uit
11:30  Olympia’18 G1 - Sparta’25 G1
14:30 Sparta’25 A1 -Someren A1
14:30 Sparta’25 A2 - RKVV Keldonk A1
15:00 Sparta’18 B1 - Sparta’25 B1
14:30 Blauw Geel’38 B3 - Sparta’25 B2
15:00 Schijndel B4 - Sparta’25 B3
13:00 Nooit Gedacht C1G -   
 Sparta’25 C1
13:00 Sparta’25 C2 - Someren C2
13:00 Sparta’25 C3 - ASV’33 C2
13:00 Sparta’25 C4G - Boekel Sport C3
11:30 Sparta’25 D1 - MULO D1

11:30 Sparta’25 D2G-Erp D2
11:45 Boekel Sport D4-Sparta’25 D3
10:45 Bruheze E1 - Sparta’25 E1
09:15 Sparta’25 E2 - WEC E1
09:15 Sparta’25 E3G - ASV’33 E2G
09:15 Blauw Geel’38 E8 - Sparta’25 E4
09:30 WEC E3 - Sparta’25 E5G
09:15 Sparta’25 E6 - Boerdonk E1G
10:30 DVG E5G - Sparta’25 E7G
09:00 Rood Wit’62 F1 - Sparta’25 F1
10:30 Rhode F2 - Sparta’25 F2
10:30 Sparta’25 F3G - Venhorst F3
10:30 SCMH F2 - Sparta’25 F4G
10:30 Sparta’25 F5 - DVG F2
10:30 Gemert F9 - Sparta’25 F6G
10:30 Sparta’25 F7 - Blauw Geel’38 F10
09:15 ASV’33 F5G - Sparta’25 F8G
11:15 SIOL JG1G - Sparta’25 JG1
14:30 Sparta’25 MA1 - SV Budel MA1
11:30 Sparta’25 MC1 - MULO MC1
09:15 Spartaantjes - trainen
16:15 Sparta’25 Vet. - Volkel
15:30 t Huukske - Beatpaleis

Zondag 29 september
Aanv. Team thuis - Team uit
14:30 SSS’18 1 - Sparta’25 1
11:00 Sparta’25 2 - Prinses Irene 3
12:00 Heeswijk 3 - Sparta’25 3
12:00 Sparta’25 4 - DVG 3
12:00 MULO 4 - Sparta’25 5
10:00 DVG 4 - Sparta’25 6
11:30 SCMH 3 - Sparta’25 7
10:00 Sparta’25 8 - Venhorst 3
10:00 Brandevoort 4 - Sparta’25 9
11:00 Sparta’25 10 - Rhode 8
10:00 Sparta’25 VR1 - De Willy’s VR1

Uitslagen 22 september
Korloo – Recreanten                 3 - 5
PupE2 – Nijnsel          0 – 0 
PupE1 – Emos                       6 – 0 
PupD1 – EDN ’56            1 – 4 
AspC2 – Odisco          2 – 6 
AspC1 – Avanti (S)         1 – 5 
VVO – AspB1          8 – 6 
Geko – JunA1          4 – 10 
MW1 – NDZW MW1           7 – 4 
Rooi MW3 – MW2      10 – 11 
Sen 2 – Ajola/De Wilma’s 2         8 – 15 
Sen 1 – Klimroos 1      10 – 17

Programma
Donderdag 26 september
Sportpark Mariahout
20.00 Sen 1 – Emos 1 (beker)
 
Zaterdag 28 september
Sportpark Mariahout
12.15 AspB1 – SVSH/KSV
13.30 JunA1 – Spoordonkse Girls
Sportpark Heeswijk-Dinther
10.00 Altior – PupE1
Sportpark Netersel
10.00 NeCa – PupD1
Sportpark Nuland
12.30 Be Quick – AspC2
Sportpark Sint-Oedenrode
13.00 KV Rooi – AspC1

Zondag 29 september
Sportpark Mariahout
11.00 Sen 2 – Altior 2 
13.00 Sen 1 – Prinses Irene 1 

Woensdag 2 oktober
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – BMC MW1
20.00 R1 – De Korfrakkers R1
Sportpark Esch  
19.00 Tovido – Asp

Bedo 

Uitslagen:
Gemengde D-jeugd – DOS ‘80     13-2
Dames Senioren 1 – Niobe         13-19
Dames Senioren 1 – United Breda 13-11
Heren Senioren 1 – Reehorst       23-26

Programma:
Zaterdag 28 september 
19:00 Reehorst – Dames Senioren 1 — Ede

Zondag 29 september 
Heren 2: Daaf van Veenendaaltoernooi 
— Sporthal De Landing, Son en Breugel

Biljartvereniging ‘Van de Rooje’

De libre competitie is weer gestart. 
Ook dit jaar belooft het weer spannend 
te worden op vrijdagavond aan ‘t 
groene laken bij cafe Dave v.d. Burgt. 
Met 10 deelnemers in totaal wordt 
1,5 competitie gespeeld. Traditioneel 
is het seizoen 2013-14 vrijdagavond 
geopend met de jaarvergadering. 
Onder leiding van voorzitter Jan van 
Grinsven werd er teruggekeken op 
het afgelopen seizoen en onder het 
genot van een drankje getoost op de 
aanstaande competitie. 

Uitslagen 20 september 2013
2 - 0 Geert-Jan Otten  -  Philip Oosthoek
0 - 3  Frank Bouw -  Jan v Grinsven

Stand per 20 september 2013

1.  Jan v Grinsven  1            3
2.  Geert-Jan Otten 1             2
3.  Dave vd Burgt  0            0
4.  Niels Schoonings 0             0
5.  Jan Crooijmans  0            0

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk

Uitslagen van 23 september 2013
2-0  John Labes - Henk van de Bergh
2-0  Lambert van Bree - Henk van de Vegt
0-2  Leo van Griensven - Gerrit van Osch
0-2  Jan Verbakel - Henk Verhappen
0-2  Tonny de Louw - Henk Mastbroek
2-0  Antoon Maas - Jan Hesselmans
0-2  Herman van de Boom - Cor van de Berg
2-0  Lou Muller - Jan Hesselmans
0-2 Mies van de Biggelaar - Harrie 
       Bouwmans
0-2 Antoon Rooijakkers - Cor 
      Verschuren
2-0 Theo van Hoogstraten - Piet Goossens
2-0  Joop Kerkhof - Bert van de Vorst
2-0  Pieter Rooijackers - Bennie Beerens
2-0  Jan van Dijk - Hans Heldoorn
0-2  Hans de Jager - Antoon van Osch
2-0  Manuel Villalon - Frits Tak
0-2  Cor Oppers - Theo Verheijen
0-2  Bert van Wanrooij - Jaspert 
        Swinkels

Uitslagen van 24 september 2013
0-2  Antoon Smits - Guus van de Elsen
2-0  Gerrit van Osch - Ad de Koning
0-2  Ad Barten - Henk van den Bergh
0-2  Jan Verbakel - Guus van de Elsen
2-0  Ad de Koning - Martien Swinkels
2-0  Jan van Neerven - Lou Muller
2-0  Martien van de Elsen - Frits Wilbers
0-2  Marinus Steegs - Jan van Neerven
0-2  Huub Biemans - Albert Kluijtmans
2-0  Leo Migchels - Mari Verbakel
2-0  Henk Hendriks - Henk Hollanders
0-2  Willie Vorstenbosch - Jan van Hout
2-0  Theo Spierings - Hendrik Korsten
0-2  Piet Goossens - Mari van Gend
2-0  Antoon Wagemans - Tonnie 
       Raaijmakers
0-2  Bert van Wanrooij - Hans Heldoorn
2-0  Piet van Zeeland - Henk Meerwijk

Biljartclub ‘Ons Vermaak’

Jan de Jong clubkampioen 

Traditioneel is afgelopen dinsdag 17 
september, na de Laarbeekse kermis, 
Biljartclub Ons Vermaak weer 
begonnen aan een nieuwe competitie. 

De afgelopen competitie is op 25 juni 
afgesloten met een feestavond. Hierop 
zijn de prijzen uitgereikt aan de eerste 
drie spelers. Clubkampioen werd Jan 
de Jong, hij liet Evert Baring net achter 
zich. Onderstaande de eindstand van 
de competitie. ‘Ons Vermaak’ hoopt 
ook dit seizoen een leuke competitie te 
krijgen. 

1. Jan de Jong
2. Evert Baring
3. Ad de Fost
4. Peter Vogels
5. Mari Coppens
6. Benny van de Berg
7. Sjef Janssen
8. Max de Leeuwe
9. Jan Keuten
10. Frans Bekkers
11. Piet van de Berg

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 

Uitslagen 24 september 2013. 

1.Lien Meulensteen/Jos de Vries    64,00%.
2.Mien Rooijakkers/Ine van 
    Duijnhoven                     59,50%. 
3.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck   57,50%.
4.Cor en Nelly Verschuren     53,50%.
5.Corry ter Woerds/Rie Rooijackers   
       50,00%.  

De volgende zitting is op dinsdag 1 
oktober 2013, aanvang 13.30 uur. 
Plaats: Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg, te Beek en Donk.

Iedere bridger met partner is van harte 
welkom om aan deze bridgdrives deel 
te nemen.

Schaakvereniging DOT

Uitslagen 24 september
1-0 Johnny v.d. Laarschot - Willy 
Constant
½-½ Frans v. Hoof -  Hein v. Bree
1-0 Zjon v.d. Laar - Jef Verhagen
1-0 Thijs Knaapen - Chris v. 
Laarhoven 
½-½ Aloys Wijffelaars - Albert v. 
Empel 
1-0 Hans Claas - Dirk-Jan 
Gloudemans 

Programma 1 oktober
Dirk-Jan Gloudemans - Jef Verhagen
Aloys Wijffelaars - Zjon v.d. Laar
Hein v. Bree - Thijs Knaapen
Willy Constant - Frans v. Hoof
Hans Claas - Johnny v.d. Laarschot
Albert v. Empel - André Bergman
Chris v. Laarhoven - Herman Konter

Zie ook onze website
www.dotschaak.nl

Flamingo’s

handbal

biljarten

bridgen

bridgen

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT 

PROFILEDECONCURRENT.NL

TOT WEL 

40% 
KORTING

op diverse fietsen uit 
voorraad leverbaar en 

zonder inruil.
Bij aankoop van een nieuwe fiets 
maakt u nog steeds kans op een van 
de schitterende prijzen die verloten 
n.a.v. ons 80 jaar bestaan.

OPRUIMING

Wespen?

0492 – 77 88 88
06 – 539 678 57

Paul vd Kam

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

1 broccoli en 

2 komkommers 

samen € 1,00

Aanbieding loopt van 26-9 tot en met 2-10

Bridgeclub Aarle-Rixtel houdt 
Laarbeekbridgetoernooi
Aarle-RIxtel - Bridgeclub 
Aarle-Rixtel houdt op zondag 
27 oktober haar jaarlijkse 
Laarbeekbridgetoernooi. Aan dit 
toernooi nemen jaarlijks ongeveer 
120 personen deel. 

Het toernooi vindt plaats in 
Multifunctioneel Centrum De 
Dreef en start om 13.00 uur. 
Inschrijven kan vanaf 12.00 uur. 
Inschrijfgeld is 15 euro per paar. 
Informatie en aanmelden kan bij J. 
Seijkens, tel. 0492-381772 of per 
e-mail laarbeekbridge@onsmail.nl. 

denksportdenksport schaken

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

Websites
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MooiLaarbeekkrant
PROGNOSIS!
Op z’n Grieks schrijf je zo het 
woord prognose, van vrouwelijke 
afkomst, wat als synoniemen 
heeft de woorden ‘inschatting’ 
en ‘voorspelling’. Eigenlijk is een 
prognose een uitspraak, omtrent 
het vermoedelijk verloop van een 
gebeurtenis. Afgelopen weekend 
was dan ook het moment, dat de 
heren Leenders, de Louw, Driesen 
en Scheltens, allen coryfeeën van 
onze Laarbeekse voetbalclubs, hun 
prognose gaven over ‘hun’ clubs te 
weten Sparta’25, Mariahout, ASV’33 
en ELI.
Zij hebben dus een inschatting 
gegeven, een voorspelling over 
hoe het op het einde van de rit, 
het slot van de competitie, zal 
aflopen met het vaandelteam van 
de club.  Op welke plaats schatten 
de heren, waar ze zullen eindigen 
in de eindrangschikking? Na twee 
wedstrijden gespeeld te hebben (en 
ELI nog maar 1), is het eigenlijk nog 
wel erg koffiedik kijken, hoe het 
verdere verloop van de verschillende 
competities eruit zal zien en wellicht 
niet fair, om dit nu al te vragen. 
Toch waagden de heren zich aan 
een prognose en wellicht zou die 
er een beetje ‘anders’  uit hebben 
gezien, als ze hun prognose na de 
wedstrijd van afgelopen zondag 
hadden gegeven. Alle Laarbeekse 
voetbalclubs verspeelden inderdaad 
drie punten, alle wedstrijden werden 
verloren!
Sparta’25 kreeg als prognose mee, 
net als ELI en Mariahout, een plek 
bij de ‘eerste 5’, waarbij laatst 
genoemde ook nog een prijs gaat 
pakken, werd ‘ingeschat’. ASV’33 
werd daarentegen een goede 
middenmotor ‘voorspeld’.
Al deze prognoses ten spijt staat 
‘Ale’ op het moment op de laatste 
plaats met 1 punt uit 3 wedstrijden, 
‘Liessent’ met 1 uit 2 op de 
voorlaatste plaats, ‘Beek en Donk’ op 
plaats 8 met 3 uit 3 en ‘Mariahout’ 
op plaats 6, met 4 punten uit de 

laatste 3 wedstrijden. 
Het verloop van de competitie zal 
derhalve nog een hele omwenteling 
moeten maken, willen de heren over 
een half jaar met een brede ‘smile’ 
hun voorspelling bewaarheid zien.
Maar dat moet wel lukken, 
want Laarbeek gaat toch zeker 
niet mee in die malaise, met die 
‘groot geld verdienende’ clubs op 
eredivisieniveau? Het zal toch een 
keer niet gaan uitdraaien op een 
grote fusie tot een FC Laarbeek, 
betaald door een Arabische sjeik? 
Nee joh, dat gaat niet gebeuren. 
Het gaat straks bergopwaarts met 
‘ons cluppie’, en alle Laarbeekse 
clubs zullen gaan voldoen aan 
de verwachtingen die we van ze 
hebben.
We vergeten dan wel eventjes, dat we 
altijd mét en dóór een ‘groenwitte’, 
‘blauwwitte’,  ‘roodwitte’ en een 
‘blauwgele’ bril kijken, wat soms iets 
te rooskleurig kijkt, maar een beetje 
‘bluf’ tegenover de tegenstander 
en ‘vertrouwen uitsprekend’ naar je 
eigen achterban, is ook zeer zeker 
niet verkeerd!
Ik doe geen uitspraak, maar als je 
een doelstelling kunt vergelijken met 
‘voorkennis’, dan heb ik voorafgaand 
aan de voorbereiding bij mijn nieuwe 
club, ook een prognose gemaakt, 
waarbij mijn spelers en ik, de lat 
hoog gelegd hebben. Samen ergens 
achter staan, geeft een band, een 
vertrouwen naar elkaar toe, wat 
natuurlijk zijn beslag krijgt in de 
resultaten. Ik ben benieuwd waar we 
straks met z’n allen zullen eindigen!  
De prognose hiervoor is dat we dit 
ergens in mei 2014 zullen weten!  

Veel succes allemaal!                                        

R. van den Enden

Onnodig verlies Sparta ‘25

ASV’33- LAAR: 1-5

Goede overwinning ELI vrouwen 1 tegen Mariahout

Vacature Hoofdtrainer Dameselftal RKSV Sparta ‘25

Beek en Donk - Sparta ’25 verloor 
op sportpark ’t Heereind met 1-2 
van BSV Limburgia uit Brunssum. 
De groenwitten liepen tegen twee 
snelle counters aan waardoor na 
28 minuten een 0-2 achterstand op 
het scorebord stond. Beide keren 
was Gavrey Villareal de defensie te 
snel af. 

Tussen deze twee counterdoelpunten 
creëerden de groenwitten drie 
opgelegde kansen welke onbenut 
bleven. In de 15e minuut sneed 
Ruud Jan Happé op rechts door 
de defensie van Limburgia. Zijn op 
maat gegeven voorzet kon door 
Jaccy van den Enden van dichtbij en 
geheel vrijstaand ingekopt worden. 
Echter verdween het leer rakelings 
over het doel. Twee minuten later 
was het wederom Ruud Jan Happé 
die zijn directe tegenstander te snel 
af was. Zijn lage voorzet belandde 
op 10 meter van het doel voor de 
voeten van Robert Engels die de bal 

verkeerd raakte en deze langs het 
doel zag verdwijnen. De derde grote 
kans kwam volledig op het conto 
van Robert Engels. Hij gebruikte 
zijn sterke lichaam om de bal in het 
doelgebied vrij te kappen en haalde 
vervolgens met links uit. Met een 
sublieme reactie voorkwam de 
Limburgia keeper een doelpunt 
voor Sparta’25. Na ruim een half 
uur schreeuwde alles wat groenwit 
was om een strafschop. Elco van 
Schijndel werd in het keepersgebied 
achterover getrokken door een 
centrumverdediger. Scheidsrechter 
van den Elzen wuifde alle protesten 
weg.

Na de pauze bleef Sparta’25 druk 
zetten op de Limburgse verdediging 
maar moest tevens waken voor de 
levensgevaarlijke counters waarbij 
vaak de snelle Villareal betrokken 
was. Het zat de groenwitten 
ook niet mee deze middag. 
Diverse schoten werden door de 

verdediging van Limburgia geblokt 
en ook de afvallende bal viel vaak 
verkeerd uit. In de 56e minuut viel 
dan toch de aansluitingstreffer. 
Robert Engels won zijn directe duel 
en kon alleen richting doel gaan. 
Op het randje van de 16 meter 
werd hij van achteren onderuit 
getrokken. De scheidsrechter kende 
een vrije trap en een gele kaart 
toe waar rood echter meer op zijn 
plaats was geweest. René Brouwers 
krulde op fraaie wijze de bal in de 
linkerbovenhoek en bracht de stand 
op 1-2. 

Sparta’25 bleef druk zetten, maar 
met kunst en vliegwerk kon de 1-2 
door BSV Limburgia over de streep 
worden getrokken. Doelman Randy 
van Haren was meerdere keren 
een sta-in-de-weg voor Sparta’25. 
Vooral de fantastische redding op 
een loeiharde pegel van Ruud Jan 
Happé was van grote klasse, tot 
ontsteltenis van de Sparta-aanhang.

Aarle-Rixtel - ASV’33 kreeg een 
flinke dreun te verwerken tegen het 
Weertse LAAR. Het onvoorstelbare 
gebeurde vooral in de 2e speelhelft 
op Sportpark ‘De Hut’. ASV’33 kwam 
heel erg goed uit de startblokken en 
LAAR had geen goed antwoord op het 
spel van de Aarle-Rixtenaren. Verder 
als wat afstandsschoten op het doel 
van ASV’33 kwam LAAR echter niet, 
terwijl aan de andere zijde ASV’33 
regelmatig erg gevaarlijk voor het 
doel van LAAR verscheen.

ASV’33 kwam dan ook al in de 
15e minuut van de wedstrijd op 
voorsprong. Uit een corner kwam 
de bal voor de voeten van Thijs van 
Uden die een verdediger van LAAR op 
het verkeerde been zette en daarna 
de doelman van LAAR kansloos liet. 
Dat betekende de verdiende 1-0 
voorsprong.

Hierna had ASV’33 diverse 
mogelijkheden om de voorsprong 
te vergroten, maar telkens was 
de doelman van LAAR een sta in 
de weg. Wat vorige week tegen 
Mifano ingezet was, had een vervolg 
deze middag. Het spel van ASV’33 
was goed verzorgd en dat biedt 
vooral ook hoop voor de toekomst 
en natuurlijk ook voor de 2e helft 

deze middag. LAAR had na de thee 
wat omzettingen gedaan en daar 
hadden de mannen van Twan Wijnen 
geen antwoord op. De gehele 2e 
helft domineerde LAAR het spel en 
ASV’33 kwam nog maar weinig aan 
aanvallen toe. Wat gevreesd werd, 
werd waarheid. Binnen 25 minuten in 
de 2e helft had LAAR de achterstand 
rechtgetrokken. Wel moet gezegd 
worden dat het geluk ook niet aan 
ASV’33 zijde was.

In de 64e minuut werd een 
afstandsschot van Nick van de 
Sommen van LAAR zodanig van 
richting veranderd, dat Roy Verbakel 
geen kans meer had op deze inzet. 
Slechts 5 minuten later stond LAAR al 
op een 2-1 voorsprong en wederom 
had ASV’33 geen geluk en werkte 
Maikel Stijnen de bal buiten het 
zicht van de scheidsrechter met de 
hand over de doellijn van het ASV’33 
doel en was het tij gekeerd. Doordat 
ASV’33 wat meer druk probeerde te 
zetten en LAAR zodoende in de kaart 
speelde kon LAAR als counterploeg 
gemakkelijk uitlopen naar een 1-5 
voorsprong.

In de 75e minuut kon de boomlange 
Nick Stroek de bal uit een hoekschop 
ongehinderd inkoppen en wederom 

was Roy Verbakel kansloos. Middels 
snelle en heel goed uitgevoerde 
counters bracht  Glenn Sonneville 
in de 82e minuut de 1-4 op het 
scorebord en 2 minuten voor tijd 
mocht invaller Ralph Koppen ook 
nog de 1-5 laten aantekenen.
ASV’33 bleef verslagen en met een 
behoorlijke kater achter op sportpark 
‘De Hut’. Hoe kon het zo zijn dat 
je in de 1e helft de wedstrijd totaal 
onder controle hebt en de 2e helft 
het hele spel aan de tegenstander 
moet overlaten? Verzachtende 
omstandigheid is wel dat de eerste 
2 doelpunten van LAAR wel heel 
ongelukkig voor ASV’33 tot stand 
kwamen en dat je mede daardoor 
de tegenstander meer ruimte moet 
geven. Genoeg reden tot nadenken 
en uitkijkend naar de volgende 
wedstrijd hoopt ASV’33 toch de 
negatieve reeks wat punten betreft, 
komende zondag te stoppen en loon 
naar werken te gaan krijgen.

Opstelling ASV’33; Roy Verbakel, 
Robbert Mol, Nick Hendriks, Peter 
Raymakers, Kai Vervoort (70e 
Thomas Fritsen), Erwin v Dijk (70e 
Mike Antonissen), Ruud de Brouwer, 
Thijs van Uden, Jordy Kuijpers(65e 
Teun van Asten), Rene de Vries, 
Dennis Verbakel.

Beek en Donk - Voor het seizoen 
2013-14 is Sparta’25 op zoek 
naar een hoofdtrainer voor het 
Dameselftal van RKSV Sparta ‘25, 
uitkomende in de 2e klasse G van 
het zondag amateurvoetbal regio 
Zuid-II. 

De trainer/coach verzorgt tweemaal 
per week in de avond de trainingen 

van het dameselftal en is op zondag 
verantwoordelijk voor de coaching. 
Naast het realiseren van de sportieve 
ambities van de vereniging, zoals 
vastgelegd in het beleidsplan, zijn 
sfeer en betrokkenheid bij het 
verenigingsleven van RKSV Sparta 
‘25 van doorslaggevend belang 
voor een goede samenwerking. De 
trainer/coach krijgt de beschikking 

over goede faciliteiten en 
trainingsmateriaal.

Bent u geïnteresseerd in deze 
functie, reageer dan per e-mail voor 
1 oktober 2013. U kunt uw e-mail 
inclusief een actueel CV sturen aan 
voetbalzaken@sparta25.nl o.v.v. 
Vacature Hoofdtrainer Dameselftal 
Sparta ‘25

voetbal

zaalvoetbal

Zaalvoetbalcompetitie Beek en Donk: 
Meulensteen/van Lieshout start prima
Beek en Donk - De volle winst in 
de eerste wedstrijd tegen de vice-
kampioen van vorig seizoen. Dat kun 
je gerust een prima start noemen 
van Meulensteen/van Lieshout. 
In een gelijkopgaand duel waarin 
Meulensteen met tig jaar aan ervaring 
de jeugd van Hurkmans Plaatwerk BV 
goed van zich af wist te schudden en 
in de laatste 10 minuten de beslissing 
forceerde. De 3-1 einduitslag was 
dan ook dik in orde en liet Hurkmans 
enigszins teleurgesteld achter.

FC v.d. Burgt (ex Team Laarbeek) 
had een makkelijke avond tegen 
Den Hurk Vastgoedmanagement. 
De meevoetballende keeper van FC 
v.d. Burgt stichtte teveel wanorde bij 
Den Hurk waardoor er veel kansen 
ontstonden. Den Hurk wist zich 
daarmee geen raad en liep constant 
in het bekende “mes”. Met veel inzet 
werd het wel geprobeerd, maar in 
tactisch opzicht kwam het nog tekort. 
Voor FC v.d. Burgt een comfortabel 
begin van deze competitie waarin het 
weer met een gezonde ambitie begint.

FC Avondrood is wellicht wat minder 
ambitieus, maar het begin van de 
competitie was er niet minder om. 
Tegen El Sombrero Verhuur kende de 
ploeg een prima start, door binnen 
4 minuten twee keer te scoren. 
De voorsprong kwam niet meer in 
gevaar en werd uitgebouwd naar een 
duidelijke 6-2 zege.

In de A-klasse stonden Sevenmiles.

nl/Café/Zaal Dave v.d. Burgt en Café 
Thuis tegenover elkaar. Café Thuis won 
vorige week nog knap van nieuwkomer 
Traxx en liet wederom zien dat het dit 
seizoen sterker is geworden. Met de 
laatste 10 minuten nog voor de boeg 
prijkte al een 4-1 voorsprong op het 
bord, maar Sevenmiles.nl had deze 
avond J. Hanegraaf in de gelederen 
die in de slotfase zijn ploeg nog langszij 
bracht dankzij 3 goals. Zo stal het toch 
nog een puntje en gaf Café Thuis een 
zekere overwinning alsnog uit handen.

Traxx Party en Kartcentrum kon 
haar eerste puntje in de A-klasse ook 
bijschrijven na een 3-3 gelijkspel tegen 
Rijwielhandel v.d. Berg. In een spannend 
duel kon de score gedurende de hele 
wedstrijd alle kanten op, maar omdat 
Traxx in de laatste minuut alsnog een 
3-2 voorsprong verspeelde zal die ploeg 
met een kater naar de kleedkamer zijn 
gegaan, terwijl v.d. Berg het gevoel had 
een puntje te hebben gewonnen.

Voor Vesters/Roos Combinatie viel een 
reguliere overwinning te noteren tegen 
Gebox Antiek en Vloeren dat in de 
eerste twee duels gelijk de nummers 1 
en 2 van vorig seizoen voor de kiezen 
kreeg. Voor Gebox zullen de punten 
dus in de komende duels gewonnen 
moeten worden. Vesters/Roos zal weer 
zo lang mogelijk mee willen doen om 
het kampioenschap en startte dankzij 
deze 3-1 winst dus goed.

Uitslagen en programma op 
www.wacbeekendonk.nl

Lieshout - Dit seizoen speelt ELI 
met twee vrouwenteams in de 
competitie. Een unicum in het 
bestaan van ELI. Het eerste elftal, 
gesponsord door Raaymakers 
Keukens uit Mariahout, speelde 
afgelopen zondag de altijd 
spannende derby tegen de 
vrouwen uit Mariahout.

Daar waar in de afgelopen jaren 
Mariahout de bovenliggende partij 
was, was ELI afgelopen zondag 
duidelijk de sterkste. De goede 
mix tussen ervaren speelsters en 
de jeugd die dit seizoen voor het 
eerst bij de senioren speelt,  gaf 
de doorslag. Jolijn Jalink was 
uiteindelijk degene die met drie 

doelpunten, het voorbereidende 
werk van haar medespeelsters wist 
te verzilveren.

Na het gelijke spel tegen DVG van 
vorige week, kan het een mooi 
seizoen worden voor de vrouwen 
van ELI.

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl
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Pater Becanusstraat 5  •  Beek en Donk  •  tel (0492) 463 496    
www.mandenmanmeubelen.nl

Wilt u meer weten over het productaanbod?

Kijk ook op onze website.

ML S

IEDER Z’N 
EIGEN STOEL
Lange mensen hebben een 

relatief hogere zit nodig en 

langere voetenbank. 

Voor kleinere mensen mag het 

allemaal ietsje korter zijn. 

De meeste fauteuils zijn 

daarom verkrijgbaar in drie 

uitvoeringen: small, medium 

en large. De verschillende 

maten staan bij ons voor 

u klaar.

VOORKOM RUGKLACHTEN
Horizontaal instellen of juist helemaal rechtop, hij 

biedt altijd goede steun aan uw nek, rug, lende en 

wervelkolom. Dat helpt om rugklachten te voorkomen.

CURTIS
Als u kiest voor de fauteuil Curtis kiest u voor optimaal zitcomfort. 

Deze fauteuil is voorzien van een speciale vulling waardoor u bij de 

eerste aanraking het comfort ervaart. 

 In leer vanaf

1.849,-

relax 
C O L L E C T I E

 In leer vanaf1.595,-

relax 
C O L L E C T I E

STEVIN
Kiest u voor elektrische bediening dan kunt u dit model Stevin uitrusten 

met de opstahulp. Dit elektrische handigheidje helpt u bij het opstaan 

uit de fauteuil. Opstaan was nog nooit zo eenvoudig.

STEVIN
Kiest u voor elektrische bediening dan kunt u dit model Stevin 
uitrusten met de opstahulp.
Dit elektrische handigheidje helpt u bij het opstaan uit de fauteuil. 
Opstaan was nog nooit zo eenvoudig.

Relaxspecialist

relax
c o l l e c t i e
relaxrelax
c o l l e c t i e

Overtuig u van de kwaliteit 

en het zitcomfort 

door de meubels in de winkel

te bekijken en uit te proberen.

Change

Charles

Relaxfauteuil v.a.

e 1595,-

U bent van harte welkom

in onze showroom.
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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.

PSV won zondag met 4-0 van Ajax.

Wanneer won PSV voor het laatst met dezelfde cijfers 
in een thuiswedstrijd tegen Ajax en wie waren de 
doelpuntenmakers toen?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Kjell van Erp 
Antwoord vorige editie: In 1967, winnaar: Celtic Glasgow.

Cadeaubon kan tot 2 oktober worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag
Beek en Donk – Voor FC ’t Huukske 
stond op zaterdag 21 september 
een speciale voetbalwedstrijd op 
het programma. Twee oprichters, en 
spelers van het eerste uur, hebben 
na bijna 25 jaar besloten om hun 
voetbalschoenen aan de wilgen te 
hangen. Het gaat om Marco Toussaint, 
ook bekend als ‘Tous’ of ‘de witte 
Gullit’ en recordhouder met maar 
liefst 541 wedstrijden en om Willem-
Jan van de Kerkhof, beter bekend als 
‘the dancing flame’, met toch ook een 
respectabele 362 wedstrijden op zijn 
naam.

In het teken van dit afscheid is op 
sportpark ‘t Heereind een wedstrijd 
gehouden tussen het huidige team en 
diverse oud-spelers van FC ‘t Huukske, 
die speciaal voor deze gelegenheid de 
oude foute paarse shirts van midden 
jaren 90 weer uit de kast hebben 
getrokken.
 
De oud-spelers waren er natuurlijk op 
gebrand om het het huidige elftal zo 
moeilijk mogelijk te maken en kwamen 
dan ook al snel op een verdiende 0-1 
voorsprong. Natuurlijk was dit mede 
te wijten aan het ontbreken van vaste 
keeper Han de Koning. Maar gelukkig 
voor Han werd niet veel later de 1-1 
gemaakt. De eerste helft ging verder 
gelijk op met kansen over en weer, 
maar door een aantal snelle counters 
stond het bij rust toch nog 3-1 voor 
het huidige elftal.

In de tweede helft werd er aan beide 
zijden nog een aantal keer gescoord. 
Waaronder een wonderschoon 
doelpunt van alltime topscorer Ton 
Verschuren die twee jaar geleden 
afscheid heeft genomen, maar liet 
zien dat hij ook zijn poortkunsten nog 
niet verleerd is. Het laatste doelpunt 
komt op naam van Marco Toussaint 
die aan het einde van de wedstrijd van 

11 meter mocht aanleggen. Over de 
al dan niet terecht gegeven penalty 
en de exacte uitslag werd nog lang 
gediscussieerd.
 
In Herberg ‘t Huukske werd na een 
welverdiende barbecue, van nog 
eens vijf waardevolle spelers afscheid 
genomen. Naast de twee eerder 
genoemde medeoprichters hebben 
ook Arno Fransen, Mujo Kudic, Roy 
van de Kamp, Yannis Divanis, en Tom 
Iven na bewezen diensten besloten 
om te stoppen. Zoals ‘Tous’ het mooi 
omschreef: “De navelstreng naar het 
verleden is nu definitief doorgeknipt. 
De altijd inspirerende inbreng van 
de oerknal van FC ‘t Huukske is 
verdwenen. Maar recht jullie ruggen 
en ga onbevreesd de toekomst in zoals 
het jullie geleerd is. Vertegenwoordig 
de FC op een waardige manier. Ik weet 
dat jullie het kunnen...”
  
Bij deze willen wij alle (oud)spelers 
bedanken die hebben bijgedragen aan 
deze mooie dag. En natuurlijk ook Jos 
en Coby voor de uitstekend verzorgde 
barbecueavond.

 
Na het afscheid van enkele spelers 
is FC ‘t Huukske op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om 
vriendschappelijk maar toch fanatiek 
te voetballen en het gezellig vinden 
om onder het genot van een pilsje 
de wedstrijd na te beschouwen. FC 
‘t Huukske is één van de weinig 
overgebleven café-voetbalteams in 
de regio. Opgericht in 1989, dus 
volgend jaar het 25 jarig bestaan 
voor de boeg. Op zaterdagmiddagen 
wordt er gevoetbald tegen andere 
café-voetbalteams in Brabant en het 
noorden van Limburg. In tegenstelling 
tot wat vaak gedacht wordt, gewoon 
op het gras en dus niet in de zaal. 
Het team bestaat uit een gemixt 
gezelschap, variërend van begin 
20 tot halverwege 40. Met zowel 
spelers die ook op zondag bij Sparta 
‘25 voetballen, als spelers die daar al 
enkele jaren gestopt zijn. Mocht je het 
leuk vinden om geheel vrijblijvend een 
keer mee te doen, kijk dan op www.
fchethuukske.nl, neem contact op met 
één van de spelers of stuur een email 
naar runo78@hotmail.com. 

Bijzondere wedstrijd voor FC ‘t Huukske

Lieshout - Binnenkort start TV De 
Raam met de wintertraining. Deze 
trainingen worden verzorgd door 
de huidige trainer Joery Jansen en 
nieuwe trainster Zoë Straatman.

Op zondag 6 oktober biedt Hans 
Buddingh van Ts Sport Events 

samen met Joery en Zoë een extra 
trainingsclinic aan voor alle junioren 
en senioren van de club. Ook mensen 
die nog niet weten of ze al dan niet 
gaan trainen zijn van harte welkom. 
Tevens kunnen de deelnemers dan 
met Zoë kennismaken. Zie ook haar 
introductie op de website.

Van 13.00 uur tot 15.00 uur zijn alle 
leden welkom om met de trainers 
nog wat te tennissen en gebruik te 
maken van de service snelheidsmeter. 
Indien u wilt komen, zien we u graag 
op 6 oktober verschijnen op ons 
tennispark.

Beek en Donk - Bij tennisvereniging ‘t 
Slotje start aanstaande maandag het 
wintertrainingsseizoen. Tot en met 
eind maart 2014 trainen de meesten 
binnen in tennishal ‘d’n Ouwe 
Toren’. Hierdoor kan er gedurende 
de wintermaanden voor continuïteit 
worden gezorgd, wat het maximale 
resultaat oplevert. 

Voor zowel jeugd (vanaf 5 jaar) als 
volwassenen die interesse hebben in 
tennislessen of graag een keer willen 

proberen een bal te slaan wordt er 
van 1 t/m 5 oktober op bepaalde 
tijden de mogelijkheid geboden een 
gratis proefles te volgen waarna men 
de mogelijkheid krijgt in te schrijven 
voor een cursus die start in de week 
na de herfstvakantie. 

Voor de jeugd zijn de opties voor een 
gratis proefles: dinsdag 1 oktober 
15.30u, woensdag 2 oktober 14.00u, 
vrijdag 4 oktober 17.00u of 18.00u 
en op zaterdag 5 oktober 10.00u, 

11.00u of 12.00u. Voor volwassenen 
zijn de mogelijkheden voor een gratis 
proefles vrijdag 4 oktober 19.30u 
of 20.30u en zaterdag 5 oktober 
10.00u, 11.00u of 12.00u. Je kunt 
je telefonisch bij hoofdtrainer Jorg 
Gussenhoven tel: 06-28772291 
aanmelden voor een proefles of per 
mail via training@tv-slotje.nl. Hierbij 
dien je je naam, geboortedatum, tel.
nr en e-mailadres te vermelden met 
je mogelijke beschikbaarheid van 
bovengenoemde tijden. 

Beek en Donk - De Masters 
tenniskampioenschappen Oost-
Brabant 2013 werden dit jaar 
gehouden bij TV Lissevoort in 
Nuenen. In de categorie 3 t/m 
8 werden er door de beste 8 
geklasseerde spelers en speelsters 
uit de regio gestreden om de 
mastertitels.

TV ´t Slotje was dit jaar met 
maar liefst 12 spelers één van de 
hofleveranciers van deze editie. 
Een ongekend aantal. Mede 
door dat zowel de jeugd als de 
volwassenen goed scoorde tijdens 
het toernooienseizoen. 

In totaal waren er 7 ‘slotjenaren’ 
door de poulefase gekomen en 
mochten door naar de halve 
finale. Titelkandidaat herenenkel 
5 Stef Geven verloor deze in 
een spannende driesetter van 
Stefan van de Ven uit Eindhoven. 
Monique en Nils Herwegen hadden 
beiden respectievelijk in de eerste 
set de touwtjes in handen, maar 
door sterk spel van tegenstanders 
gingen beiden fors onderuit in set 
twee en drie. Kelly Slaets en Maikel 
van de Broek hadden met bloed, 
zweet en tranen de strijd ook nipt 
verloren.

Maarten Bouw is de 
masterkampioen in de herenenkel 
8. Hij heeft alle wedstrijden in twee 
sets gewonnen. Alleen tijdens de 
finale moest hij even alle zeilen bij 
zetten. Hij moest in de eerste set 
een 2-5 achterstand goed maken 
tegen Rob Janssen uit Helmond. 
Hij won beide sets met 7-5.

Myrne van Erp wist de titel net 
niet binnen te slepen. Ze was 
anderhalve set onderweg voor 
de titel. Maar na 6-4 3-0 voor 
gestaan te hebben, draaide de 
wedstrijd om in het voordeel van 
de Waalrese Solei Hoens 4-6 7-5 
6-3.

Trainingsclinic bij TV De Raam in Lieshout

Komende week gratis proe� es bij tv ’t Slotje

Veelbelovende seizoensstart Bedovo

´t Slotje levert de masterkampioen en twee � nalisten voor de Masters Oost-Brabant 

tennis

volleybal

Beek en Donk - Dit weekend 
mochten de Beek en Donkse 
volleyballers zich na een rustige 
zomer en een aantal weken 
voorbereiding weer bewijzen in de 
Nevobo-competitie. Uit wisten de 
senioren hun eerste successen te 
boeken.

Het enige jeugdteam dat ook alvast 
van start ging dit weekend was 
meisjes B1. Afkomstig uit klasse C 
was het even afwachten wat hen 
deze wedstrijd te wachten stond. 
Tegen AVC Eagles meisjes B1 werd 
al gauw het verschil met vorig jaar 
duidelijk. Bedovo wist geen set te 
pakken maar desondanks bleef 
het verschil te overzien, wetende 
dat er een nieuwe en onvolledige 
opstelling stond. 

Een ander team dat hun vuurdoop 
in een nieuwe klasse had was 
VGS; Bedovo D1. Onverwacht 
promoveerden zij vorig jaar op 
het allerlaatste moment toch nog 
naar de eerste klasse. Aangezien 
hun eerste wedstrijd werd 
gespeeld tegen VCH; Schijndel 
D1, een team dat het vorig jaar 
niet onverdienstelijk deed in deze 
klasse, waren de verwachtingen 
niet al te hoog. In de eerste set 
bleek echter al gauw dat het 
verschil met de dames uit Schijndel 
zo groot niet was. Door de volledig 
nieuwe opstelling begon de 
wedstrijd chaotisch, maar het grote 
enthousiasme zorgde ervoor dat 
de dames de eerste set verrassend 
wonnen. In de tweede set was 
de onrust even terug, waardoor 

deze set werd afgegeven. In 
de derde en vierde set werd dit 
echter ruimschoots goedgemaakt. 
Mede door sterk spel van Eefje 
als gelegenheids-buitenaanvaller 
en Monique als nieuwbakken 
spelverdeelster werden beide sets 
gewonnen. En daarmee kwamen 
tegen ieders verwachting in de 
eerste vier punten op naam van 
Bedovo te staan. 

Ook niet onverdienstelijk begonnen 
de heren van Bedovo hun seizoen. 
Vorig jaar bewezen zij zich reeds 
in de eerste klasse en zaterdag 
liet Café Thuis; Bedovo H1 zien 
hier nog steeds prima te passen. 
De tweede set vormde het toneel 
van (te) veel persoonlijke fouten, 
waardoor deze werd afgestaan 
aan de heren van VCE/PSV. In de 
rest van de wedstrijd was Bedovo 
echter voortdurend de sterkste 
partij. Met als uitblinkers Koen 
Spierings, Joost van Vijfeijken en 
Paul Verhoeven wisten ook zij de 
eerste 4 punten van het seizoen te 
pakken. Daarmee hebben zij zich 
tevens voor kunnen bereiden op de 
derby tegen de Gemertse mannen 
van Were Di die volgende week op 
het programma staat.

De uitslagen:
AVC Eagles MB1 – Bedovo MB1:          
4-0 (25-18, 25-15, 25-16, 25-13)
VCH; Schijndel D1 – VGS; Bedovo 
D1:  1-3 (22-25, 25-21, 22-25, 
18-25)
VCE/PSV H3 – Café Thuis; Bedovo 
H1:  1-3 (19-25, 25-20, 23-25, 
17-25)

Myrne van ErpMaarten Bouw
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Mari Vereijken loopt Nijmegen - 
Rotterdammars van 160 km uit

Wandelen van Dam tot Dam

Beek en Donk - Mari Vereijken nam van 
zaterdag 21 op zondag 22 september deel 
aan de 48e Nijmegen – Rotterdammars. 
Dit hield in 160 kilometer wandelen 
binnen 29 uur.

In Nederland worden 21 Kennedy marsen 
georganiseerd van 80 km. Maar ook 15 
tochten van 60 km, 3 tochten van 70 km, 
6 tochten van 110 km, 1 tocht van 125 
km, 2 tochten van 135 km, 1 tocht van 
150 km en dus deze tocht van 160 km.

Deze tocht startte zaterdag om 11.00 uur 
in Nijmegen en finishte zondag om 16.00 
uur in Rotterdam. Er werd begonnen met 
82 wandelaars en een van hen was Mari 
Vereijken uit Beek en Donk.  9 Wandelaars 
haalden de finish niet. De oudste 
deelneemster was 73 jaar en er wandelde 
iemand voor de 38e keer deze tocht. Mari 
stond voor de 4e keer aan de start.

De route loopt door 3 provincies. De 
start was in Nijmegen over de Waal, 
door de Betuwe via Heteren over de 
Ginkelse Heide. Via Ede volgt een deel 
van de Gebbeliniedijk  naar Leersum waar 
gezamenlijk de maaltijd werd genuttigd. 
In het donker ging de route verder door 
de bossen richting Bunnik.

Via landgoed Rhijnhouwen ging het 
weer zuidelijker naar Nieuwegein. Hier 
werd het weer licht en wandelden de 
deelnemers via IJsselstein, Benschop en de 
Snelrewaard naar Oudewater. Daarna via 
de Reeuwijkse plassen naar Waddinxveen 
en via de Zevenhuizerplas naar de finish in 
Rotterdam.

Kortom, een lang wandelweekend: 
zaterdag om 8.30 uur in de bus en zondag 
om 20.30 uur weer thuis.

Lieshout - Vier lopers van de 
Runnersclub Lieshout: Lies Vereijken, 
Annie Nijssen, Elmie Rouwenhorst en 
Anja van Rooij hebben zaterdag 21 
september deelgenomen aan de Dam 
tot Dam loop. Deze 26 kilometer lange 
tocht loopt van de Dam in Amsterdam 
via smalle straten, steegjes, de 
Jordaan en een mooi landschap van 
parken, grachten, bruggen en oude 
gebouwen via het pont over het IJ 
naar Zaandam. 

Ruim 16.000 deelnemers namen deel 
aan deze wandeltocht, die dit jaar in het 

teken stond van Pink Ribbon. Jaarlijks 
krijgen 15.000 mensen de diagnose 
borstkanker te horen. Voor mensen 
die een dierbare daaraan verloren 
hebben, was een bijzonder pad met 
een aantal spreuken geplaatst, waar 
de vier vrouwen even bij stilstonden 
en stil van werden, zoals ‘Dag lieve 
Mama’, ‘Dag lieve Oma’, ‘Ik mis jullie 
elke dag’.  Denk aan gister, droom van 
morgen maar leef vandaag!

Het was een geweldige sportieve dag 
met een dubbel gevoel, maar zeker 
een aanrader. 

Mari Vereijken in actie

Vlnr. Anja van Rooij, Elmie Rouwenhorst, Annie Nijssen en Lies Vereijken

boksen Boksclub Laarbeek ontvangt Bedovo
Beek en Donk - In de nieuwe 
sporthal van Boksschool Laarbeek 
aan de Otterweg 29 te Beek en 
Donk zijn iedere week clubs en 
verenigingen te gast die wel 
eens willen kennismaken met de 
bokssport. 

Afgelopen week was Bedovo 

te gast.  De dames waren 
conditioneel bijzonder sterk en 
toonde echt de wil om te leren 
en presteren.  Elke sportclub of 
vereniging die geïnteresseerd is in 
een gratis les,  kan zich melden bij 
Riny Heesakkers via 06-50495414 
of per e-mail 
bokscublaarbeek@gmail.com. 

Het team van Bedovo 
samen met Riny Heesakkers

karatejudo 1e prijs voor Stan van den 
Boogaart en Daan Beniers

Mariahout - Acht judoka’s hebben 
deelgenomen aan het eerste Lage 
Banden toernooi, georganiseerd door 
Judoclub Mierlo-Hout. Dit toernooi 
werd op 22 september gehouden in 
sporthal ‘De Weijer’ te Mierlo. 

Stan van den Boogaart wist twee 
partijen te winnen met de volle tien 
punten en één op beslissing. Hij 
behaalde een mooie eerste plaats. Ook 
voor Daan Beniers was er een eerste 

plaats. Hij won alle drie de partijen in 
zijn poule met de volle tien punten.

Ellis van de Ven was in een zware 
poule ingedeeld en behaalde een 
derde plaats. Ruben Maas wist in zijn 
poule drie partijen te winnen met de 
volle tien punten. Hij verloor daarna 
enkele partijen en eindigde op een 
derde plaats. Bram van Lieshout 
wist in zijn poule twee van de vijf 

partijen te winnen en zo als derde te 
eindigen. Ook Inge van Ven wist een 
derde plaats te behalen na een mooie 
overwinning in haar poule. 

Veerle Robbescheuten won drie van 
de vijf partijen en eindigde als vierde 
in haar poule. Freek Beniers wist met 
één overwinning een vijfde plaats te 
behalen.

Succesvol beginnerstoernooi voor judovereniging Avanti
Lieshout - Judoclub Mierlo-Hout 
hield op zondag 22 september 
hun beginnerstoernooi. Hieraan 
namen judoka’s van judoclub 
Avanti deel. Zij streden fel, 

maar waren zeker sportief. De 
resultaten waren wederom goed. 

De uitslag:
1e: Lotte van Berlo
3e: Tim van der Kuijlen en Sofie 

Brentjes
4e: Daan van Aspert en Desi 
Aalders

Judoclub Avanti feliciteert de 
judoka’s met hun behaalde succes.

Flamingo’s Verlies voor Flamingo’s 
in thuiswedstrijd

Mariahout - Afgelopen weekend 
namen de speelsters van Flamingo’s 
Senioren 1 het op tegen Klimroos 1 
uit Hoogeloon. De wedstrijd eindigde 
in het voordeel van de bezoekers: 10-
17.

Flamingo’s startte sterk door met 1-0 
de voorsprong te nemen. Klimroos 
wist echter snel daarna door een korte 
kans op gelijke hoogte te komen. Zo 
verliep vrijwel de hele eerste helft. 
Het ging gelijk op tussen de teams 
maar Klimroos wist toch met een 6-8 
voorsprong de rust te bereiken.

De rust had de dames van Flamingo’s 
geen goed gedaan. Er werd na 
rust niet geconcentreerd genoeg 
begonnen waardoor Klimroos simpel 
kon uitlopen naar 6-12. In het vervolg 
waren Flamingo’s nog wel enkele 
keren trefzeker, maar dat mocht 
helaas niet meer baten. De eindstand 
werd met 10-17 beslist in het voordeel 
van Klimroos.

De scores van Flamingo’s kwamen op 
naam van: Manon de Beer (3x), Sanne 

Scheepers (2x), Marleen de Groot, 
Robin Vogels en Linda Corsten (1x).

Senioren 2, gesponsord door Harold 
Vereijken Gereedschappen en Verhuur,  
moest het opnemen tegen Ajola/
DeWilma’s. De Wilma’s kwamen in 
de eerste helft al snel op voorsprong 

omdat de kansen door de Flamingo’s 
niet werden verzilverd. De dames van 
Flamingo’s gingen de rust in met een 
geflatteerde  1-9 achterstand. De 
tweede helft kwamen de Flamingo’s 
goed terug, maar de punten gingen 
naar de tegenstander.  8-15. 

Manon van Eijndhoven in actie

zwemmen Zwemmen voor energie
Beek en Donk - Zwemvereniging 
Beek en Donk is al ruim veertig jaar 
een vereniging waar kinderen (en 
volwassenen) op een ongedwongen, 
plezierige manier kunnen leren 
zwemmen, diploma’s halen of gewoon 
baantjes zwemmen.

Als je op donderdagavond al dat 
enthousiasme en gekrioel ziet, in goede 
banen geleid door de vele deskundige 
vrijwilligers, lijkt het allemaal zo gewoon 
en vanzelfsprekend. Actieve kinderen vol 
energie die hun beste beentje voorzetten 
om het  zwemdiploma waar ze zo 
hard voor aan het oefenen zijn, zo snel 
mogelijk binnen te halen. Ze lijken daarbij 
van geen ophouden te weten en blijven 
onvermoeibaar doorgaan.

Dit is niet voor alle kinderen 
vanzelfsprekend. Een van de trainers 
hoorde dat een collega van hem een 
kindje heeft dat geboren is met een 
energiestofwisselingsziekte. Het verhaal 

is aangrijpend. De helft van deze 
kinderen wordt niet ouder dan 10 jaar en 
70% haalt de volwassen leeftijd niet. De 
ziekte is relatief zeldzaam en er is weinig 
geld beschikbaar voor onderzoek en 
medicijnen.

De zwemvereniging gaat de stichting 
ENERGY4ALL helpen. Uitgangspunt 
daarbij is dat het met zwemmen te 
maken moet hebben. Dit zal absoluut 
niet ten koste gaan van de lessen. Per 
slot van rekening is dat waar het bij ons 
om draait. Voor de kleinere zwemmers 
wordt er daarom een survivalparcours  in 
competitieve vorm, in de vorm van het 
tellen van het aantal rondjes, uitgezet. De 
oudere kinderen zwemmen baantjes. Het 
is mogelijk om zich te laten sponsoren 
door bekenden en familie. Tijdens deze 
nuttige en leerzame avond kan de 
vereniging hun steentje bijdragen aan 
de bestrijding van deze ernstige ziekte. 
Hiermee willen we een leuk bedrag 
op halen voor ENERGY4ALL, maar 

tegelijkertijd hopen 
we, dat de 
kinderen een leuke 
avond hebben, 
die bovendien 
nog leerzaam is 
ook. Door het 
afleggen van het survivalparcours 
worden de kinderen nog meer watervrij 
gemaakt, oefenen ze diverse belangrijke 
vaardigheden en verbeteren hun 
conditie.”

Deze week hebben de kinderen 
sponsorformulieren ontvangen. Op 
donderdag 3 oktober zullen de activiteiten 
plaatsvinden. De zwemvereniging hoopt 
dat er een grote groep enthousiaste 
kinderen klaarstaat om hun uiterste best 
te doen voor de kinderen die het niet zo 
goed hebben getroffen. 

Uiteraard is iedereen van harte welkom 
om de kinderen te komen steunen en 
aanmoedigen. De start is om 18.45 uur.

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

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl

   REPARATIE EN ONDERHOUD IN EIGEN WERKPLAATS

Mooi Laarbeeki 2013 Stihl  wk 38 en 39.indd   1 9/12/2013   12:28:04 PM



Donderdag 26 september 2013 31
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
badminton Jeugdcompetitie BC Mixed begonnen

Vaandelteam Badminton Club Lieshout winnend van start

Beek en Donk - Na een geslaagde instuif 
op vrijdag 20 september hadden twee 
jeugdteams van Badmintonclub Mixed 
de eer om op zondag 22 september jl. het 
competitieseizoen van de Helmondse 
Badminton Bond te openen in de 
nieuwe sporthal van Fitland op Suytkade 
in Helmond. De jeugd van Mixed 3 en 
Mixed 5 heeft het prima gedaan. 

De jeugdbegeleiding had het er 
afgelopen vrijdag maar druk mee. Naast 
de eigen jeugdleden waren er ruim 15 
kinderen afgekomen op de instuif die BC 
Mixed had georganiseerd in het kader 
van de Week van het Badminton. Aan de 
hand van allerlei leuke spelletjes konden 
de nieuwelingen spelenderwijs kennis 
maken met de mooie sport. Er werd 
fanatiek gesport, hard gewerkt en veel 
gelachen. Zelfs Radio Kontakt is langs 
geweest om het geheel vast te leggen op 
foto. 

Ook bij de senioren wisten enkele 
sportievelingen de weg naar de sporthal 
te vinden. Hier geen spelletjes maar 
‘gewoon’ een potje badminton en 
daarna nog gezellig nabuurten in de 
kantine. Wij bedanken iedereen voor de 
interesse en het meedoen en hopelijk zien 
we enkele mensen terug als nieuw lid van 
BC Mixed. 

De jeugdcompetitie is ook weer begonnen 
en voor BC Mixed hebben team 3 en 5 
het spits afgebeten. Net als in Beek en 

Donk is ook in Helmond een nieuwe hal 
gebouwd. Deze sporthal op Suytkade 
is nog niet helemaal gereed, maar wel 
ver genoeg om te kunnen sporten. De 
jeugd van Mixed 3 speelde onder andere 
tegen Mierlo. Omdat Nick Meulensteen 
niet mee kon doen moesten Nick van 
den Elzen en Calvin Bots zes wedstrijden 
spelen op deze ochtend. De dames 
hadden het iets rustiger. Zij zijn met z’n 
vieren dus kunnen zij de wedstrijden 
afwisselen. Na de dubbels was de stand 
2-2 en was het nog spannend wie er met 
de overwinning vandoor zou gaan. Bij 
de enkelspelen sloeg Mixed toe. Robin 
Slaets, Calvin Bots en Nick van den Elzen 
wonnen allemaal. En daarmee haalden zij 
de volle winst binnen. 

Bij Mixed 5 waren ook een paar spelers 

verhinderd, maar Andrew Bots, Lucas 
van Deursen, Pleun Schenk en Kelly 
de Louw lieten prima spel zien. In de 
eerste wedstrijd ging het erg gelijk op 
tegen Mierlo. Lucas speelt voor het eerst 
competitie en moest in het begin nog 
een beetje wennen, maar hij speelde 
geconcentreerd en met heel veel inzet. 
De anderen speelden vorig seizoen nog 
in de pupillen klasse en hebben nu dus 
veel sterkere tegenstanders. Maar onder 
de bezielende leiding van Diana Bots-
Muller gaat dit team nog vele gezellige 
competitiewedstrijden tegemoet.
Voor foto’s van de instuif en de 
competitie of voor meer informatie over 
de vereniging kijk je op 
www.bcmixed.nl of 
www.facebook.com/bcmixed.

Jeugdteam Mixed 3

Lieshout - Het eerste mixteam 
van Badminton Club Lieshout is 
voortvarend uit de startblokken van 
de nieuwe competitie geschoten. In 
de thuiswedstrijd werd weinig heel 
gelaten van het Bossche BCH: de 
Lieshoutse badmintonners wonnen alle 
wedstrijden. Het tweede mannenteam 
liep tegen een nieuwe verliespartij aan. 
Na de verliespartij in Dinteloord kon het 
sterk gehavende team geen vuist maken 
tegen Veerkracht. De thuiswedstrijd 
werd met 8-0 verloren.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – BCH-6: 8-0
Met Bert Manders, als uitstekende invaller, 
heeft het eerste mixteam van Badminton 
Club Lieshout de eerste wedstrijd van het 
seizoen 2013/2014 winnend afgesloten. 
Door de afwezigheid van Boukje van 
der Werf, Walter van Leuken én Pieter 
Sanders moest er fors geschoven worden 
in de opstelling. Nienke Houët, won haar 
partij als eerste dame met speels gemak. 
Vooral in de tweede set (21-2) was ze 
heer en meester. Ook tweede dame Karin 
van den Biggelaar deed het goed. Zij won 

na een moeilijke eerste set (23-21) toch 
in twee duidelijke sets. Eerste heer Luc 
Musters ondervond geen enkel probleem 
met zijn Bossche tegenstander. Hij won in 
twee sets. Invaller Bert Manders liet er ook 
geen gras over groeien. In twee duidelijke 
sets versloeg hij zijn tegenstander. In de 
dubbelpartijen waren de Lieshoutenaren 
ook heer en meester. Luc en Bert wonnen 
met duidelijke cijfers. Nienke en Karin 
hadden een derde set nodig, maar wisten 
die uiteindelijk ook te winnen. Ook de 
afsluitende mixpartijen gaven geen ander 
beeld. Die Lieshoutse dubbels heersten 
en wonnen beide in twee sets, waardoor 
de eindstand van 8-0 werd bepaald.

BCL-H2/Bavaria – BC Veerkracht-H2: 0-8
Het tweede mannenteam van 
Badminton Club Lieshout was volstrekt 
kansloos tegen de opponent uit Oeffelt. 
Oorzaak was niet alleen het spel, maar 
ook het ontbreken van drie basisspelers: 
Ruud van Vijfeijken, Niels Dirven en Stan 
van Vijfeijken. Met invaller Jeroen van 
der Heiden probeerden de Lieshoutse 
mannen er toch iets van te maken. Zij 

kwamen echter niet verder dan één 
driesetter, die doorzetter Richard Essers 
in zijn singlepartij haalde. Ook dat bleek 
echter niet voldoende om ook maar één 
winstpunt binnen te halen, waardoor de 
Lieshoutse mannen met lege handen 
achterbleven.

Programma
29 september  zo 10:00    
Veertje 3 - BCL-1/BouwCenter Swinkels
29 september zo 10:00  
BCL-H1/Sportpoint Gemert- BEVER M1
29 september zo 09:00  
TREFFERS  M1 - BCL-H2/Bavaria
29 september zo 10:00  
VEERTJE U13-1  - BCL-U13/Rabobank
29 september                   
BVC ‘74  JMU11-2  - 
BCL-U11/VKS Autoservice

Porto (Portugal)/Lieshout - De 
Lieshoutse Colet Claessens reisde 
vorige week samen met trainster 
Jeanne Janssens naar Portugal om 
aldaar deel te nemen aan de Europese 
Kampioenschappen Kunstrolschaatsen 
in de discipline Figuren. Colet werd, 
na het behalen van de Nederlandse 
titel bij de Junioren, geselecteerd voor 
zowel de Europese Kampioenschappen 
als de Wereldkampioenschappen 
Kunstrolschaatsen.

De Europese Kampioenschappen werden 
gehouden in een klein dorpje in de buurt 
van Porto (Portugal). Op maandag werd 
er afgereisd naar Portugal, waarna op 
dinsdagmorgen de verplichte trainingen 
op het programma stonden en woensdag 
de wedstrijd. De discipline Figuren is niet 
eenvoudig en vergt veel concentratie 
van een rijdster. Op één rolschaats 
wordt voor- of achterwaarts gereden 
over een cirkel; ieder Figuur heeft een 
aantal verplichte elementen welke door 
de 7 juryleden zeer nauwkeurig wordt 
gadegeslagen. Voor Colet is het niet de 
eerste keer dat zij acte de presence geeft 
tijdens een Europees Kampioenschap 
maar het was wel de eerste keer dat zij 
tijdens haar wedstrijd gefilmd werd voor 
de livestream voor internet, zodat het 
thuisfront live mee kon kijken. Ondanks 
deze druk wist Colet haar Figuren zeer 
netjes te rijden. 

Colet had haar zenuwen voor de 

wedstrijd goed onder controle, wat 
resulteerde in een plaats bij de top 10 na 
het eerste Figuur. De overige 3 Figuren 
kon zij dit niveau vast blijven houden. In 
een sterk deelnemersveld van 13 rijdsters 
behaalde Colet een keurige 7e plaats. 
Landen als Portugal en Spanje voeren 
al jarenlang het klassement aan, toch 
wist Colet deze wedstrijd een rijdster uit 
Portugal en Spanje achter zich te laten. 
Voor Colet was dit kampioenschap een 
kroon op de vele trainingsuren die zij 
afgelopen jaar heeft gemaakt. 

De Wereldkampioenschappen 
Kunstrolschaatsen, welke in Taiwan 
worden gehouden, blijft voor Colet nog 
een droom. Door de hoge financiële 
eigen bijdrage van de rijdsters/rijders is 
het voor velen niet weggelegd om tijdens 
de WK aan de start te verschijnen. Mocht 
Colet het toch voor elkaar krijgen om af 
te reizen naar Taiwan, dan leest u dat 
ongetwijfeld in De MooiLaarbeekKrant. 

Op dit moment staan de trainingen voor 
Colet in het teken van de Kerstshow van 
Rolschaatsvereniging Olympia uit Mierlo. 
In de weekenden t/m de Kerstshow (21 
en 22 december) wordt er hard getraind 
om alle shownummers onder de knie 
te krijgen. Tijdens deze Kerstshow laten 
Colet en haar clubgenootjes maar liefst 
15 shownummers zien aan het publiek 
in een 2,5 uur durende show. Meer 
informatie over de Kerstshow vindt u 
vanaf november op www.rvolympia.nl

Beek en Donk/Haaften - Het eerste 
jeugdteam van tafeltennisverenging Een 
en Twintig uit Beek en Donk is afgelopen 
zaterdag in Haaften tegen een gevoelige 
competitienederlaag aangelopen. Kevin 
Bakermans, Jair Verhoeven en Seyihan 
Yildirim hielden aan de uitwedstrijd 
tegen het sterke ASIO 3 slechts twee 
punten over. 

Kevin blonk uit en was in zijn eentje 
verantwoordelijk voor de twee punten. 
Een week eerder won het team nog 
met 9-1 van Veghel en mede daarom 
kan het zonder veel sportieve schade de 
competitie met vertrouwen vervolgen. 
Zaterdag speelt het eerste jeugdteam in 
en tegen Stiphout.

Bij de senioren had het eerste team 
een vrije week na de nederlaag die het 
team opliep tegen Geenhoven. Ook het 

tweede team kon tegen die tegenstander 
geen vuist maken. In Valkenswaard 
verloren Jeroen Engelhart en Joost van 
Goch met 7-3 van het eerste team.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, uitslagen en 
standen op www.ttveenentwintig.nl. 
Volg ons op Twitter en Facebook. Zoek 
op TTVEenenTwintig.

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

rolschaatsen

Topprestatie Colet Claessens 
tijdens EK Kunstrolschaatsen

Een en Twintig lijdt 
gevoelige nederlaag in Haaften 

tafeltennis Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

handboogschieten

Beek en Donk – In Sint-Oedenrode vond 
op zaterdag 15 en zondag 16 september 
het NK-Veld plaats. Twee schutters van 
Strijd in Vrede hadden zich hiervoor weten 
te kwalificeren. Stefan Kouwenberg met 
de compound en Mark Kanters met de 
recurve. 

Beiden mochten na twee dagen schieten, 
soms staande in de modder, een medaille 
in ontvangst nemen. Stefan werd knap 
tweede bij de senioren en Mark, ook 
goed, derde bij de junioren.

Zwaantoernooi 
De Vriendschap uit Mierlo was op zaterdag 
15 september te gast op de banen van 
Strijd in Vrede voor het Zwaantoernooi. 
Ze hadden geen compoundschutter 
in de strijd maar Patrick van Gend van 
De Vriendschap was wel die avond de 
hoogste recurveschutter met 228 punten.

Uitslag recurve:
Wietse Aarden 223, Rita Segers 210, 
Damian Vaes 206, Henk Leenders 197, 

Antoon Leenders 194, Auke Segers 181 
en Wim van den Eijnden 170.

Uitslag compound:
Stefan Kouwenberg 238, Roy Vaes 231, 
Manou de Jong 230, Theo de Jong 229, 
Louis van de Zanden 221, Kees van der 
Bruggen 208 en Arthur Verschuren 203.

Laarbeekse Kampioenschappen.
Op de banen van de vereniging worden 

op zaterdag 2 november de Laarbeekse 
Kampioenschappen voor de Laarbeekse 
schutters en startende Laarbeekse 
inwoners. Loop een keer binnen op 
de trainingsavonden op dinsdag en 
donderdag vanaf 19.00 uur. Men wordt 
deskundig onder de boog gezet en binnen 
de kortste keren schiet men de pijlen in 
het geel en hebben de ervaren schutters 
concurrentie erbij.

Podiumplaatsen voor 
Mark Kanters en Stefan Kouwenberg 

Lieshout/Mariahout - Op zaterdag 
12 oktober aanstaande houdt LR. 
Sint Bernadette in samenwerking 
met Stichting Manege De Raam een 
ontspannen buitenrit voor paarden en 
ponyruiters en aanspanningen in de 
Stiphoutse bossen. De start is om 12.00 
uur aan de hand van een startlijst vanaf ‘t 
Hof 2 te Lieshout waar voldoende ruimte 
is om te parkeren. 

In verantwoorde groepen voor jongere 
ruiters en andere deelnemers willen de 
verenigingen de zomer afsluiten en een 
rit organiseren met puzzels, natuurlijke 
obstakels en misschien wel een volle 
waterbak.  Wellicht ligt er een fotograaf 
in de bosjes verscholen voor spannende 
fotomomenten. In de bossen wordt een 
sherry stop gehouden met een drankje en 
pauze voor de deelnemers. Na de rit is er 
de mogelijkheid om de paarden, pony’s 
en aanspanningen naar huis te brengen. 

Om 17.30 uur wordt er verzameld in de 
kantine van Manege D’n Perdenbak aan 
de Provinciale weg 26 te Lieshout voor 
koffie, thee en een warme kop snert. Daar 
worden de prijswinnaars bekendgemaakt. 
De kosten voor deze rit bedragen per 
deelnemer/combinatie € 5,-- per persoon. 
Deelname is geheel op eigen risico.

Bij te slechte weersomstandigheden 
verzetten de verenigingen de rit 
naar zaterdag 26 oktober. Heb je zin 
gekregen om mee te doen, meld je 
dan aan door een mail te sturen naar 
pvstbernadettemariahout@live.nl en 
vermeld even of je te paard/pony of met 
een aanspanning komt en met hoeveel 
personen je mee wilt doen. Bellen kan ook 
naar 06-57880321. De poster met info 
over deze Laarbeekse Raam route is ook 
te vinden op www.stichtingderaam.nl

De Laarbeekse 
Raamroute

paardensport
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

Donderdag 26 september 
Expositie kunst van Diana Swinkels
Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 8, 
Beek en Donk

Stagemarkt
19.00 uur, Commanderij College 
Laarbeek

Vrijdag 27 september
Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis,
Beek en Donk

Zaterdag 28 september 
Nerd Disco &RG-teens
19.30 uur, Club Energie, Dorpshuis 
Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Ierse avond met Molly Malone
20.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Zondag 29 september
Vlooienmarkt
9.00 uur, MFC. de Dreef, 
Aarle-Rixtel

Maandag 30 september 
Bijeenkomst Integraal Beleidsplan
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 1 oktober
Film 2 Filmcyclus: ‘Un Homme qui crit’
13.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Woensdag 2 oktober 
Kerstworkshop: Hangers van vilt 
voor in de boom
19.00 uur, Beek en Donk

Vrijdag 4 oktober 
Oktoberfest Aarle-Rixtel 2013
20.00 uur, Heuvelplein, Aarle-Rixtel

Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Comedy Diner met Duo Vreemd
19.00 uur, De Pelgrim, Mariahout

“Tienerwerk Boemerang on Fire”
19.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Zaterdag 5 oktober 
Oktoberfest Aarle-Rixtel 2013
20.00 uur, Heuvelplein, Aarle-Rixtel

Open dag Dierenopvang 
v/d Voorste Grootel
11.00 uur, Grotelseheide 11, Bakel

Zondag 6 oktober 
Rommelmarkt Tienerwerk 
‘De Boemerang’
10.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum 
Het Anker, Beek en Donk

Grandioze Bruidsbeurs
10.00 uur, Dientje, Kerkstraat 9, 
Gemert

57e Beekse vlooienmarkt
11.00 uur, “De Schuurherd” 
Heuvelplein, Beek en Donk

Brabants Wipschieten
12.00 uur, ‘t Wipke Zwinkelweg 6, 
Beek en Donk

De Expositie van Marianne Bosch
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Najaarsconcert Gemengd Koor 
De Klokkengieters
15.00 uur, Parochiekerk, Aarle-Rixtel

Dinsdag 8 oktober 
Ontspanningsmiddag Zonnebloem
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk

Informatie Integraal Beleidsplan
13.30 uur, Buurthuis Mariahout

Woensdag 9 oktober 
Broemcursus/ Rijvaardigheidstoets 55+
9.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Donderdag 10 oktober 
Ladies Night
18.00 uur, Van Schijndel Anteak, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

Vrijdag 11 oktober
&RG PLUS voorlichting 
roken,drugs en alcohol
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Workshop “Moodboard maken”
19.30 uur, Hubertusweg 6, 
Beek en Donk

Interactief Veilig Internetten
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 12 oktober 
Jumbo open dubbel 
tennistoernooi t/m 20 okt.
Tv de Raam, Lieshout

Najaarsconcert ODE Laarbeek
20.00 uur, Muziekcentrum 
het Anker, Beek en Donk

Zondag 13 oktober
De Expositie van Marianne Bosch
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

IVN Wandeling door Clerxbos
14.00 uur, hondenterrein, 
Kampenweg, Beek en Donk

Woensdag 16 oktober 
Repair Café Lieshout
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Bijeenkomst Integraal Beleidsplan
19.30 uur, Zonnetij, Aarle-Rixtel

Donderdag 17 oktober 
Kienavond Kansplus
20.00 uur, De Pelgrim, Mariahout

Vrijdag 18 oktober 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 19 oktober 
Dans- en muziekfeest voor mensen 
met een beperking
13.00 uur, Buurthuis Mariahout

AR-theater 
(Yvonne Gijsbers en Wim Daniels)
20.30 uur, Buurthuis Mariahout

Zondag 20 oktober
Vlooienmarkt
10.00 uur, Manege D´n Perdenbak, 
Lieshout

Wereldvoedselmaaltijd
13.00 uur, Buurthuis Mariahout

De Expositie van Marianne Bosch
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Dinsdag 22 oktober 
3e Film filmcyclus: 
‘Le grand Voyage’
13.30 uur, Buurthuis Mariahout

Woensdag 23 oktober
Open Laarbeekse 
biljartkampioenschappen t/m 2 nov.
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Workshop “Moodboard maken”
19.30 uur, Hubertusweg 6, 
Beek en Donk


