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Lieshout - In het Dorpshuis van Lieshout 
genoten zaterdag ruim 200 mensen 

met een beperking van een muziek- en 
dansspektakel. De bezoekers werden 
vermaakt met optredens van onder an-
dere drumband ‘Nooit’ Gedacht’ en de 
zingende sfeermakers ‘Die Milka’s’. 

Het evenement vond voor de zevende 
keer plaats. Organisatie hiervan is in 
handen van Paul de Hoon en Johan en 
Janny Frenken.

Lees alles over dit muziekfeest op pa-
gina 19.

Spectaculaire muziek- en dansmiddag in Lieshout

Deze week ingesloten:
Jos Martens en Zn.

Verspreiding in Laarbeek en 
Boerdonk

Eethuis Saray
Verspreiding in Beek en Donk en 

Boerdonk

Top Flowers
Verspreiding in Beek en Donk

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Laarbeek – In de Rooms-Katholieke 
traditie zijn de eerste dagen van no-
vember de dagen waarop overledenen 
herdacht worden. In het kader van 
Allerheiligen op 1 en Allerzielen op 2 

november vonden in Laarbeek afge-
lopen week verschillende bijeenkom-
sten plaats. Zowel binnen de muren 
van een kerk als daarbuiten. Warme 
herinneringen aan overleden gelief-
den stonden centraal. 

Persoonlijk herdenken
Een kaarsje branden voor iemand die 

je mist. Even een bezoekje brengen 
aan een graf. Naar de muziek luisteren 
waar je samen van kon genieten. Nog 
een keer het fotoalbum openslaan 
met de mooie herinneringen. Voor 
sommige mensen dagelijkse rituelen 
die herinneringen levend houden. De 
MooiLaarbeekKrant bezocht afge-
lopen zondag ‘Licht op Herinneren’ 

in het Openluchttheater Mariahout. 
‘Samen intiem en eigentijds herden-
ken’, een openbare bijeenkomst voor 
iedereen uit Laarbeek en omstreken 
die zijn of haar overleden geliefde(n) 
wilde herdenken.

Lees verder op pagina 5.

Laarbeek herdenkt overleden geliefden

PAGINA
16 & 17
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Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout

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

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: redactie@mooilaarbeek.nl
T: 0492-832182

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

Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
is alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op 
enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/
of openbaar worden gemaakt.
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Tot midden jaren zestig stond aan de oostzijde van de Brandstraat met een ei-
gen toegangsweg een boerderij met de naam ’t Slotje. Albert van der Aa was 
de laatste bewoner voordat het gesloopt werd. De naam van deze boerderij 
leeft voort in de Slotstraat en ’t Slotje.

Waarom wordt deze boerderij ’t Slotje genoemd? Een slot of slotje kan de 
betekenis hebben van een kasteelachtige adellijke behuizing. Oorspronke-
lijk was een slotje een behuizing van de bezitters van een heerlijkheid die 
in steen werd uitgevoerd, zonder een echt kasteel te zijn. Het ging eigenlijk 
vooral om een statussymbool: een voor die tijd comfortabele woning van 
steen gebouwd en waaraan soms wat kasteelachtige elementen, zoals to-
rentjes en kantelen en eventueel een poortgebouw met ophaalbrug, waren 
toegevoegd. Zou ’t Slotje er inderdaad zo uitgezien hebben?

Uit verschillende aktes uit de zestiende eeuw blijkt dat er een hooghuis te 
Beek heeft gestaan op wie bovenstaande beschrijving enigszins van toepas-
sing is en dat in het bezit was van voorname families zoals de Cortenbachs, 
heren van Helmond en de jonkers Van Fabri uit Gemert. Het hooghuis heette 
toen nog niet ’t Slotje, maar had de prachtige naam Rosenborch of Rosen-
burg. Helaas is deze mooie naam verloren gegaan of het moest zo zijn dat er 
in de toekomst een straat in een nieuwbouwwijk zo zou gaan heten. 

Men zou denken dat dit hooghuis een voorganger van kasteel Eyckenlust 
van de heren van Beek en Donk zou zijn. Maar archiefonderzoek leert dat 
het hooghuis geen voorganger van Eyckenlust was, maar wel dat het in de 
nabijheid heeft gestaan. Uit de beschrijvingen van de belendingen blijkt dat 
het gestaan heeft op de plek waar ‘t Slotje heeft gestaan, dus in de nabijheid 
van de Brandstraat.

Uiteindelijk zou Rosenborch ook in bezit komen van de heren van Beek en 
Donk. In 1760 verwierf Gerard de Jong dit gebouwencomplex. Bij de taxatie 
werd het beschreven als een oud vervallen adellijke huis met bijgebouwen, 
hooi- en teullanden. Mogelijk is in zijn opdracht het vervallen hooghuis om-
gebouwd tot een boerderij die men ’t Slotje is gaan noemen als verwijzing 
naar de oude status van de gebouw.

Martin Philipsen
Heemkundekring De lange Vonder

Bron: Frans Leenders, Eyckenlust, kasteel en omgeving, Beek en Donk 2008

SLOTSTRAAT EN ’T SLOTJE

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

“De ware weg naar loslaten is: acceptatie.”

bron: Annemarie Postma

“Opgeven is geen optie.”

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet 
kunnen winnen. Na 45 fijne jaren heb ik met veel verdriet 
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw

Ria Jansen-van Diest
echtgenote van

Wim Jansen

 Stiphout, 23 september 1953  † Bakel, 2 november 2015

Wim

Correspondentieadres: 
coöperatie DELA, t.a.v familie Jansen-van Diest
Belgenlaan 11, 5406 XN Uden

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 7 november 
om 11.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond. 
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

Graag in plaats van bloemen een donatie aan het Hospice de 
Populier waarvoor collectebussen aanwezig zijn bij het 
crematorium.

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fi jne brieven 

en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze 
vader en opa

Theo Bouw
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel 

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

Kinderen en (achter-) kleinkinderen

Beek en Donk,  november 2015

Dankbetuiging

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties en 
andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182

Rosary Creatieve Therapie

Hanneke Maas
06-13953081 | hanneke.maas75@gmail.com

- Voor (hoog)gevoelige kinderen

- Rouw- en verliesverwerking

- Individueel of groepen van max. 4 pers.
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Zusters Missieklooster Heilig Bloed op Biertour 

Redacteur: Jac Babin

Wie doet dat nog, zijn huis 
een naam geven? Dat vroeg 
De MooiLaarbeekKrant zich af.
Een fikse wandeling door Mooi-
Laarbeek moet antwoord ge-
ven op deze vraag. Wat blijkt? 
De traditie is nog springlevend. 
En de namen? Ze zijn mooi 
en doordacht, tenminste als 
er even wordt doorgevraagd. 
Nieuwsgierig als altijd, belt De 
MooiLaarbeekKrant deze week 
aan bij Huize ‘Buiten Gewoon’, 
Reigerlaan 5 in Lieshout.

Gaby en Peter Dillen 
De bewoners zijn Gaby en Peter 
Dillen. De ontvangst met kof-
fie is Brabants en buitengewoon 
hartelijk. Peter en Gaby wo-
nen ‘in het bos’, zoals ze dat in 
Lieshout zeggen. Gaby is 71 en 
Peter 73. Ze woonden oorspron-
kelijk in Eindhoven en later in 
Apeldoorn. Peter en Gaby bouw-
den in Eindhoven samen een 
Geluidstechnisch Installatiebureau 
op, ze verzorgden het geluid op 
heel grote evenementen en fees-
ten. Populair waren in Eindhoven 
de dansfeesten op het plein, die 
door duizende danslustigen wer-
den bezocht. Peter Dillen was 
ronduit gezegd, de eerste discjoc-
key van Nederland.

Later is Peter als radio- en tele-
visieverslaggever werkzaam ge-
weest. “Als er ergens op de we-
reld iets te doen was, stuurden 
ze mij erop af”, zegt Peter. “Een 
prachtige tijd”, zo blikt hij terug. 
Maar daar kwam een plotseling 
einde aan. In New York werd 
hij op klaarlichte dag overvallen 
door acht mannen. Dit voorval 
had zo’n impact op Peter, dat hij 
ontslag nam bij de omroep. Hij 
aanvaardde een baan als woord-
voerder bij de politie, eerst in 
Nijmegen en later in Apeldoorn. 
Daar gingen ze ook wonen. “Een 
baantje bij de politie leek me veili-
ger”, lacht Peter nu.

Liefde op het eerste gezicht
“We zochten een huisje in 
Brabant, waar we ook na de pen-
sionering van Peter zouden kun-
nen wonen”, vertelt Gaby. “Bij 

de eerste keer dat we dit huisje 
zagen, zagen we alleen de bui-
tenkant.” We keken elkaar aan 
en zeiden: “Dit is het!  En wel zo 
vlug mogelijk!” Ze moesten aan 
de tuin en het huis veel verande-
ren, want het was één wildernis.

Inmiddels wonen ze al 22 jaren 
met buitengewoon veel plezier 
‘in ’t bos’ . Meteen vanaf het be-
gin hebben ze contact gezocht 
met Lieshout. Hartverwarmend 
was de gemoedelijkheid van 
die tijd. Toen ze een motorzaag 
nodig hadden, ging Gaby in 
Lieshout naar de winkel. Ze kreeg 
te horen: “Hier vrouwke, prebeer 
dizze mer us oit. Ik heur wel of-
fie bevalt.” Met de buren en de 
buurt hebben ze leuke contacten. 
Ze kaarten en gaan bij elkaar op 
koffievisite. Ze voelen zich niet 
bang of eenzaam. “Kortom het 
Lieshoutse bos behoort gewoon 
tot de bewoonde wereld”, stelt 
Peter lachend vast. 

Buiten Gewoon
Tijdens een zeilvakantie met goe-
de vrienden, zagen Peter en Gaby 
een schip met de naam ‘Buiten 
Gewoon’. Ze vonden het een 
leuke naam en hebben toen die 
naam in hun poort laten verwer-
ken.  Op het huis zetten, had vol-
gens Peter geen zin, want dat zie 
je vanaf de Reigerlaan niet.

Gaby ziet in de naam ook een 
soort eerbetoon aan hun in-
middels overleden vrienden van 
de zeilvakantie. Samen vinden 
Peter en Gaby dat ze hier aan 
de Reigerlaan overal ‘buitenge-
woon’ voor kunnen zetten: bui-
tengewoon rustig, buitengewoon 
aardige buren, buitengewoon 
mooie natuur en vooral, buiten- 
gewoon- genieten.

Tot slot
Tevreden met deze uitleg loopt 
De MooiLaarbeekkrant door de 
geopende poort. “Uitkijken bij 
het oversteken”, grapt Peter. 
“De Reigerlaan is buitenge-
woon druk.” Genietend van de 
prachtige omgeving, wandelt De 
MooiLaarbeekKrant weer richting 
Lieshout. 

Huize ‘Buiten Gewoon’ in Lieshout 

   

 

Gaby en Peter Dillen

Vol bewondering worden de zusters door de brouwerij rondgeleid 

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

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
GROEPSVERVOER

PERSONEN,- ZIEKEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl

Bij tante Corry Swinkels thuis aan tafel om het eindproduct te proeven Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Joost Duppen

Lieshout - Bavaria kreeg vorige week 
opmerkelijk bezoek. De zusters 
van Missieklooster Heilig Bloed uit 
Aarle-Rixtel gingen op biertour. De 
afgelopen jaren waren er op verschil-
lende plekken in Laarbeek prachtige 
gerstvelden te zien. Eén van deze 
gerstvelden ligt bij het klooster. 

Het telen van de brouwgerst is een 
initiatief vanuit het project Boer Bier 
Water; een samenwerking tussen 

boeren, ZLTO, de lokale Rabobank, 
het Waterschap, de Gemeente en 
Bavaria. Ieder jaar wordt de ger-
stoogst feestelijk afgesloten met een 
glas bier in het gerstveld bij een van 
de boeren. Het afgelopen jaar weder-
om bij Geert Migchels van Herberg 
de Brabantse Kluis. De grond waar-
op boer Geert zijn gerst verbouwt, 
is eigendom van het naastgelegen 
Missieklooster Heilig Bloed. 

Afgelopen jaar mocht de Bavaria 
dus ook de zusters uit dit klooster 

verwelkomen op de gerstoogstborrel. 
Om te laten zien wat er met de gerst 
van hun grond gebeurt, waren de 
zusters deze week te gast bij Bavaria. 
Onder begeleiding van enkele leden 
van de familie Swinkels werden de 
dames rondgeleid door de brouwerij 
en namen ze een kijkje in de moute-
rij. Daarna was er volop gelegenheid 
om thuis bij Corry Swinkels het eind-
product te keuren.  Een glas bier met 
ingrediënten van eigen bodem. Op 
naar de volgende gerstoogst!
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Vrijdag 6 november

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 7 november

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering Gezinsviering
Intenties in deze viering voor: Alle intenties van de 
maand oktober die opgeschreven staan in het inten-
tieboek van de Lourdesgrot, André Leenders (jrgt), 
Adriaan Leenders (mged), Lies Maas-van Rooi (mged), 
Toon en Nel Vesters en zoon Hans, Hein en Nellie van 
Rooij van Kemenade, Theo Vermeulen (mged), Tonny 
Mennen-van Zon (jrgt), Overleden ouders Maas-van 
Rooij André en Lies.

Zondag 8 november 

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders van 
der Heijden –van Melis, Truus en Jo, Christ en Antoine 
van Bommel, Familie Vogels–Berkers en Wies, Tot wel-
zijn van de parochie.

11.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Doopviering Aaron van Dijck

11.45 Aarle-Rixtel Mariakapel
Doopviering Tess van Zutphen

12.30 Aarle-Rixtel Mariakapel
Doopviering Demi en Kevin Slegers

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Toon van Osch (mged), 
Truus Merks-van Hoof, Gérard en Anny van de 
Heuvel-den Biggelaar, Noud Vermeulen (verj).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus en 
het gilde St. Leonardus
Intenties in deze viering voor: Liza en Anna Raaijmakers, 
Theo en Jet Vereijken-Swinkels, Hendrik Coolen, Wim 
Smits Tonny de echtgenote en Wilco de kleinzoon, 
Jan en Jack van Leuken, Ben van Rixtel, Cor Toonen 
en Anny Toonen-van As, Harrie van der Heijden en 
Anna Maria Jansen Piet Richard en Leo de zonen,(n-
ms het gilde St. Leonardus): Frans Meulensteen, Pastor 
Theo van Rossum, An Engels-Vermeulen, Theo van 
der Vrande, Frieda Heesakkers-van den Hurk, Jan 
Swinkels, Johan van Lieshout Drica de echtgenote 
Gerard de zoon Maikel en Dirk de kleinkinderen, 

Maandag 9 november 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 10 november

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 11 november

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Sint Maartenviering

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 12 november 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
6-12 november 2015.

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Patroonsfeest voor het Gilde St. Leonardus

Leonardusviering in H. Michaëlkerk
Beek en Donk - Het gilde St. 
Leonardus viert met de parochie-
gemeenschap van Beek en Donk 
op zondag 8 november om 11.00 
uur het feest van zijn patroon. 
Deze plechtige viering vindt plaats 
in de H.Michaëlkerk in Beek en 
wordt voorgegaan door pastor Jos 
Verbraeken en diaken-gildepastor 
Franklin De Coninck. 

De muzikale ondersteuning 
wordt verzorgd door het St. 
Leonarduskoor, onder leiding van 
de dirigente Mevrouw J.Vos en or-
ganiste Mevrouw A. Werners. 

Sint Leonardus is niet alleen de pa-
troon van het gilde maar ook heel 
speciaal van de parochie Donk 

waar de Leonarduskerk naar hem 
is genoemd. Natuurlijk hadden het 
Sint Leonardus Gilde deze viering 
graag gehouden in de mooie en 
vertrouwde Leonarduskerk, maar 
die is in januari 2013 onttrok-
ken aan de eredienst. Zij hopen 
dat ondanks de sluiting van de 
Leonarduskerk toch veel parochia-
nen uit Beek en Donk deze viering 
bijwonen. U bent van harte wel-
kom.

De viering van Leonardus heeft zich 
in de loop van meer dan duizend 
jaar over heel Europa verspreid. 
Ook op De Donk wordt Leonardus 
al honderden jaren vereerd en aan-
geroepen. De aan hem toegewijde 
kapel op De Donk in 1422 trok veel 

pelgrims om de machtige patroon 
aan te roepen. Helaas verdween de 
oude kapel, maar de gildebroeders 
van het Leonardusgilde hebben in 
1979 een nieuwe kapel gebouwd 
aan de Goorloop.   Dus Leonardus 
blijft toch op De Donk.

De echte feestdag van Leonardus 
is op 6 november, de sterfdag 
van hun patroon. Daarom dat ze 
op deze dag hun teerdag hou-
den, die begint met een gebeds-
dienst. Het verslag van deze 
feestelijk dag leest u de volgende 
week in De MooiLaarbeekKrant. 
Voor meer informatie 
www.gildesintleonardus.nl.

Kaarten en Kerstmarkt bij KBO Mariahout  
Mariahout -  De KBO Mariahout heeft 
in november en december weer kaart-
avonden op het programma staan. 

De kaartavonden zijn op donderdag 5 

en 19 november. In december is dit op 
3 en 16 december.

De KBO gaat op woensdag 2 decem-
ber naar de Kerstmarkt in Oberhausen. 

Er kunnen nog verschillende personen 
mee, ook al ben je geen lid van de 
KBO. Aanmelden kan bij Annie van 
Lierop, tel. 0413-209375.

Muzikale opluistering eucharistieviering

De Klokkengieters zingen in kapel 
Elkerliek
Aarle-Rixtel/Helmond - Gemengd 
Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel 
verzorgt op muzikale wijze de eu-
charistieviering in de kapel van het 
Elkerliek Ziekenhuis te Helmond op 
zondagmorgen 8 november.  

Aanvang van de eucharistieviering is 
10.00 uur. Het koor brengt onder an-
dere de vaste gezangen (Kyrie, Gloria, 
Sanctus, Benedictus en Agnus Dei) uit 
de Missa Brevis van Jacob de Haan ten 
gehore. U bent van harte welkom.

Laarbeek – In de Onze Lieve Vrouw 
van Lourdeskerk in Mariahout wordt 
op zaterdagavond 7 november een 
eucharistieviering gehouden. Deze 
viering is voor alle gezinnen en andere 
belangstellenden uit geheel Laarbeek. 
Op woensdag 11 november is er om 
18.00 uur een Sint Maartenviering in 
de Michaëlkerk in Beek en Donk. 

Gezinsviering 
De bijzondere gezinsviering in 
Mariahout begint op 7 november om 

18.30 uur. Ze lezen en luisteren naar 
verhalen over mensen die elkaar hel-
pen. Zr. Liesbeth vertelt iets over een 
project van de zusters in Afrika; kom 
maar kijken. De uitgangscollecte gaat 
naar dit goede doel. Na afloop van 
de mis gaan ze met lichtjes door het 
processiepark. Neem je ook een lam-
pion mee? Dan laat men licht schijnen. 
Hopelijk tot ziens in Mariahout. 

Sint Maartenviering 
Voor alle kinderen en andere 

belangstellenden is er op woensdag 
11 november om 18.00 uur een Sint 
Maartenviering in de Michaëlkerk in 
beek en Donk. Samen wordt er een 
liedje gezongen en de kinderen krijgen 
het verhaal van Sint Maarten te horen. 
Aansluitend vindt er een buitenwan-
deling plaats. Het zou leuk zijn als alle 
kinderen zelf een lampion meebren-
gen. Bij slecht weer gaat het gewoon 
door en wordt de optocht in de kerk 
gehouden. 

Gezinsviering en Sint Maartenviering

Expositie foto’s kasteel Croy

Aarle-Rixtel/Stiphout - Joost 
Vegter is natuurfotograaf. Hij 
woont in Stiphout maar heeft 
heel veel foto’s van Kasteel Croy 
gemaakt. Deze foto’s gaat hij bin-
nenkort exposeren.

De buitenfotograaf Joost Vegter 
exposeert zijn fine art fotoprints 
van de omgeving van het kasteel 
Croy in het oude burgemeesters-
huis te Stiphout op zaterdag 7 en 
zondag 8 november van 11.00 tot 
17.00 uur.

‘Solidair ingesteld?’
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Controle fietsverlichting Commanderij College

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Macaroni / Spaghetti

groenten

1+1 gratis
Prei      per kilo  0.99
Kaki     2 stuks 0.99

Bospeen      per bos  0.99
Conference   per kilo 0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Vaste lage Prijs
Champignons per doos   
     0.79 

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

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

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

Beek en Donk – Afgelopen dinsdag 
werden in de vroege ochtend maar 
liefst 477 leerlingen van het Comman-
derij College in Beek en Donk bij aan-
komst op school verrast door mede-
werkers van Veilig Verkeer Nederland. 
Samen met vier leerkrachten stonden 
de medewerkers klaar om alle fietsen 
van de leerlingen te controleren op de 
werking van voor- en achterlicht.

Doel van de controle
Louis Doomernik, oud-politiecommis-
saris en voorzitter van Veilig Verkeer 
Nederland, is deze ochtend een van de 
acht vrijwilligers van VVN. “We con-
troleren de fietsen van de leerlingen op 
het moment dat ze op school aanko-
men. Dit doen we binnen een half uur, 
zodat de leerlingen gewoon op tijd met 
hun les kunnen beginnen. We hebben 

vier verkeerssluizen ingericht, zodat ie-
dere fiets aan een korte inspectie kan 
worden onderworpen alvorens de leer-
ling zijn of haar fiets parkeert op het 
schoolplein. Het mooie is dat er geen 
onvertogen woord is gevallen; leerlin-
gen snappen heel goed waarom we dit 
doen. Het doel van deze actie is leer-
lingen – en hun ouders  – te triggeren 
goed zichtbaar de weg op te gaan”, 
aldus Doomernik.

Resultaat 2015
Om een zo objectief mogelijk resul-
taat te behalen, is de actie niet van 

tevoren aangekondigd. Van alle fietsen 
die worden gecontroleerd, blijken er 
67 niet in orde te zijn. “In zo’n geval 
noteert school de naam van het kind 
en wordt er een brief naar de ouders/
verzorgers van het kind gezonden met 
daarin onze bevindingen om op die 
manier op een positieve manier aan-
dacht te vragen voor dit belangrijke 
thema. Hopelijk hebben we ook dit 
jaar weer een ‘vitaminestoot’ kunnen 
geven aan de verkeersveiligheid nu de 
donkere periode weer in aantocht is”, 
besluit de voorzitter.

Vervolg van de voorpagina

‘Samen intiem en eigentijds gedenken’

Openbare bijeenkomst
Het hele theater is sfeervol aangekleed met lichtjes. Bla-
deren op de grond zorgen voor een perfect tapijt. De 
avond is windstil en er is geen wolkje aan de lucht. Ge-
kleurde, uitgelichte bladeren aan de bomen. Moeder Na-
tuur zorgt voor een serene sfeer. Nabestaanden krijgen 
de mogelijkheid om de naam van hun dierbare op een 
schijfje hout te schrijven. “Ik mis je, opa”, schrijft een 
meisje, waarna ze de naam van haar grootvader in een 
boom hangt. Al snel hangt de hele boom vol met namen, 
vastgemaakt met lichtgevende ringetjes. Terwijl twee 
muzikanten stemmige muziek maken, druppelen meer 
mensen binnen. Voor iedere overleden dierbare wordt 
een stervormige kaarsenhouder uitgedeeld. Samen met 
een brandend kaarsje wordt de houder mee naar de vijver 
van het theater genomen. Al snel drijft de vijver vol met 
sterrenkaarsen, lichtjes die verwijzen naar geliefden. 

Samenzijn
Verhalenvertellers sluiten de bijeenkomst af met een 
sage. Na afloop wordt er glühwein gedronken en nog 
een laatste foto van het kaarsje voor de geliefde ge-
maakt. Sommigen delen via de sociale media foto’s en 
plaatjes. Op de bijeenkomst worden verhalen met el-
kaar gedeeld, maar ook vrienden en familie die niet bij 
de bijeenkomst zijn, worden bij de herdenking betrok-
ken. Met Allerzielen kunnen mensen troost vinden bij 
elkaar, ieder op zijn eigen persoonlijke manier.
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Wie  weet wie dit zijn?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier volgende 
week te lezen!

 

Er is helaas geen reactie binnengeko-
men op de foto van vorige week.
Het was de Schutsstraat in Lieshout.

Historische beelden

Onderhoud & reparatie

APK keuring

Banden

Schadeherstel

Ruitreparatie

Accessoires

U bent bij ons aan het juiste adres voor:

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

VAN DER LINDEN AUTOMO-VAN ‘T HOOG - ANDELST

Geurdeland 6  |  6673 DR  Andelst  |  T (0488) 42 20 13  |  info@vakgaragevanthoog-andelst.nl  

9 mei 2015
Van 9.00 uur tot 16.00 uur

Onbezorgd autorijden? 
Met trots laten wij u weten als Vakgarage 
‘t Hoog voor u klaar te staan.

Vakgarage is de enige échte onafhankelijke garageformule.

Tijdens de open dag kunt u profiteren van talloze leuke acties. 
Zo voert één van onze vakmensen tijdens de open dag GRATIS 
de Vakgarage ‘t Hoog Veiligheidscontrole uit voor uw auto.

Ook buiten de open dag bent u van harte welkom, ook zonder 
afspraak! Kom bijvoorbeeld een kijkje nemen bij ons ruime 
aanbod van occasions. Graag tot snel.

OPEN DAG!
Vakgarage

altijd vertrouwddichtbij

Nieuw in Andelst

AUTO CORSTEN
OPEL ERKEND
REPARATEUR

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76  |  autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

OPEL TESTDAG

Gratis wintercheck
op 18 punten

Alle  merken welkom

Behalve uw auto ook 
uw ogen testen

Diverse attracties:

springkussen voor 
de kinderen

frietwagen
Tussen 11.00 en 16.00 uur

ZATERDAG 7 NOVEMBER
VAN 9.00 - 16.00 UUR

VAKGARAGE TESTDAG

alle merken

Nieuwe cursus EHBO in Lieshout
Lieshout - Een flinke wond, verstikkings-
gevaar, een hartaanval maar ook kleinere 
ongevallen zijn schrikken. Het kan ieder-
een overkomen, op het werk, de speel-
plaats of tijdens het sporten. Weet jij 
wat je moet doen in zo’n situatie? 

In ongeveer 15 lessen wordt je wegwijs 
gemaakt in het herkennen van letsels, 
maar ook de kenmerken van lichamelijke 
aandoeningen zoals hartfalen, beroer-
te of suikerziekte worden je geleerd, en 
wat dan de eerste hulp is. Bij voldoende 
belangstelling begint de cursus Eerste 

Hulp op dinsdag 5 januari 2016 in het 
Dorpshuis in Lieshout. De cursus is inclu-
sief reanimatie en het bedienen van een 
AED. Voor deze cursus is geen specifie-
ke vooropleiding vereist, iedereen van-
af 15 jaar kan zich aanmelden. Soms is 
het mogelijk dat de zorgverzekeraar een 
groot deel van de kosten van de cursus 
vergoed, dat loont om het even na te 
vragen bij je eigen verzekering. Heb je 
interesse, dan kun je voor nadere inlich-
tingen contact opnemen met Dinie van 
Geffen, tel. 0499 - 421566 of via mail: 
ehbolieshout@hetnet.nl.

Aarle-Rixtel - In zaal van Bracht 
in Aarle-Rixtel wordt maandag 
9 november een lezing gegeven 
door Herman Clerinx uit Hasselt 
met als titel: ‘Oude en moderne 
Druïden: terug naar de prehisto-
rie’

Wie de avonturen van Asterix 
heeft gelezen, kent de druïde 
Panoramix, een man vol wijsheid 
en toverkracht. Deze stripheld is 
gebaseerd op de historisch beken-
de druïden; de priesters, theologen 
en/of geestelijke leiders van de 
oude Kelten. Onder meer Caesar 
en Tacitus hebben over hen ge-
schreven en ook in oude Ierse ver-
halen komen ze voor. 

Met het wegdeemsteren van de 
pre-christelijke Keltische cultuur 
verdwenen ze echter van de aard-
bol. Ten minste: zo luidt de klas-
sieke wetenschappelijke opvatting. 
Want in de moderne samenleving 
worden andere geluiden opgevan-
gen. Sinds de renaissance duiken 
opnieuw mensen op die zichzelf 
‘druïden’ noemen en claimen dat 
ze de erfgenamen zijn van deze 
Keltische priesterkaste. Sommigen 
hebben er zelfs een nieuwe religie 
aan gekoppeld, die in september 
2010 van Groot-Brittannië een of-
ficiële erkenning heeft ontvangen. 

In een ontspannende lezing gaat 
Herman Clerinx in op deze ‘mo-
derne druïden’. Hij bespreekt hun 

ontstaan en geschiedenis, werpt 
een blik op hun ideeënwereld en 
geeft achtergrondinformatie, op-
gesmukt met de nodige anekdo-
tes. Zijn lezing is geïllustreerd met 
een flinke hoeveelheid plaatjes, 
onder meer cartoons uit de 18de 
eeuw, foto’s van ceremonies en 
vechtpartijen bij Stonehenge en 
zelfs afbeeldingen van een piep-
jonge koningin Elisabeth en even 
piepjonge Winston Churchill als 
kandidaat-druïde. Niet- leden: 
€2,50 entree. De heemkunde 
hoopt weer velen van u te mogen 
begroeten op deze heel interes-
sante avond.

Aarle-Rixtel - Sinds een paar maan-
den heeft het Sint Margarethagilde 
grond aangekocht langs hun gil-
deterrein. Deze wens was er al 
langer, maar nooit was er een ge-
legenheid om te kopen.

De landbouwgrond ligt nogal diep, 
er moet daarom nog flink wat 
grond aangebracht worden om op 
hoogte te komen. Om de grond 
toch al wat afscheiding te geven 
is gekozen voor een laurierhaag. 
Afgelopen zaterdag zijn een zestal 
leden begonnen met het planten 
van de 90 stuks struiken langs de 
sloot. De laurier is afkomstig van 
boomkweker Henk van Hoof uit 
Laarbeek die ook een gedeelte 
sponsorde om de kosten te druk-
ken, waarvoor het gilde hem be-
dankt.

Terug naar de prehistorie met de Aarlese Heemkundekring

Lezing over oude en moderne Druïden

Sint Margarethagilde Aarle-Rixtel plant laurier
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‘Hé Skauwe, weet jij wat 4 poten 
heeft en 80 tanden?’, hoor ik 
laatst aan de bar in een café in 
Aarle-Rixtel, dat behoort tot de 
laatsten der Mohikanen. Ik pijnig 
mijn hersenen en schud meewarig 
mijn hoofd, het antwoord moet ik 
schuldig blijven. De vragensteller 
geeft het antwoord en lacht een 
klein beetje. Ik begrijp de grap 
niet helemaal, de clou moet nog 
komen, blijkbaar. “En wat heeft 
80 poten en 4 tanden?, al wat 
meer grijnzend. Eigenlijk ben ik 
niet in the mood, mijn naam is 
immers niet Glenn Miller, en haal 
mijn schouders op. Hij proest het 
uit van het lachen en perst onder 
het schuddebuiken door ‘een bus 
met bejaarden’ tussen zijn bruinige 
tanden door.
Dergelijke grappen over de kromme 
pijnlijke rug van oude mensen schaar 
ik onder de categorie onbeschaamd, 
onfatsoenlijk, respectloos, ongelikt, 
laag-bij-de-gronds,  oneerbiedig 
en ongemanierd. Natuurlijk is 
de hoeveelheid tanden slinkend, 
evenals de donkere kleur in het 
haar en de dichtheid daarvan. 
Kijk, laten we eerlijk zijn, mensen 
van een dagje ouder hebben nu 
eenmaal wat meer kwaaltjes, 
bezoeken wat vaker de dokter 
of specialist, waarbij de uroloog 
bovenaan de top-40 prijkt, praten 
altijd over vroeger, hebben het 
altijd erg druk, praten altoos heel 
hard omdat het gehoororgaan 
bijna net zo oud is als de resterende 
gebitsdelen en spreken dikwerf 
met een volume waarbij zelfs 
Wish verbleekt. Bij de supermarkt 
hebben ze steevast haast alsof 
ze nog moeten hooien, ze ruiken 
menigmaal naar mottenballen 
of naar 4711, het alom bekende 

Keulse aromawater, ze staan 
voortdurend klaar met ‘heb eerbied 
voor ouderen’ en ze stoppen net 
na het einde van de roltrap zodat 
je als achteropkomend voetganger 
plotsklaps tegen de rug van senior 
knotst, die daarop alle moeite 
moet doen om overeind te blijven. 
Als klap op de vuurpijl kijken ze je 
dan ook nog lelijk aan. Ook bij het 
instappen van de bus of trein 
staan ze doorgaans midden 
voor de uitgang irritant in 
de weg, waar anderen willen 
uitstappen. De uitvinding 
rollator is tegelijkertijd een 
zegen als een vloek. Het 
eerste voor het uitstellen 
van gedwongen bivak 
achter de sanseveria’s, het 
tweede als blokkademiddel 
op het trottoir. De laatste 
trend is dat onze 
oudere medemens 
de iPad als gadget 
gevonden heeft. 
Wachtwoorden zijn 
daarbij aan de orde 
van de dag zodat het 
geheugen op de proef 
wordt gesteld en juist 
dat is aan achteruitgang 
onderhevig. Tip gehoord 
door P. Skauwe: stel het in 
op “onjuist”, wanneer je dan 
inlogt met een willekeurig 
wachtwoord geeft de computer 
zelf aan: ‘uw wachtwoord is 
onjuist.’ 
Terugkomend op de grapjurk 
uit Aole, ze hebben echter 
benen en geen poten. Om 
daar nu grappen over te 
maken. Dat is toch niet netjes.

Oud worden
Volgens P. Skauwe

COLUMN Bavaria Brandweerwedstrijden

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

Kapelstraat 25C - 5741 CB Beek en Donk
Tel: 0492-462783

www.vkgroep.nl

Exclusief voor u

Dé reisverzekering 
voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres
Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk 
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Potter blijft magisch

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

‘Brandweertje spelen’ onder een stralende zon

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout- De Bavaria bedrijfsbrand-
weer hield afgelopen zaterdag een 
wedstrijd voor bevriende korpsen, 
waarbij werd gestreden om de eer én 
de Jan Verhoeven-wisseltrofee. De 
redacteur van De MooiLaarbeekKrant 
was ooggetuige en doet verslag.

Wegwijs
Voor de 31e keer wordt vandaag een 
aantal korpsen uit de omgeving van 
bierbrouwerij Bavaria uitgenodigd om 
deel te nemen aan de wedstrijden, 
die worden georganiseerd door de 
bedrijfsbrandweer onder leiding van 
commandant Tini Slits. De deelnemers 
komen uit de korpsen van Laarbeek, 
maar ook uit Nuenen, Gemert, Mierlo, 
Bakel en De Rips. De bedrijfsbrandweer 
van de Mars-fabrieken uit Veghel en 
de bevriende collega’s uit Maarheeze 
zorgen samen voor tien deelnemende 
groepen. De reglementen bepalen dat 
alleen de acht beste groepen van het 
vorige jaar worden uitgenodigd voor 
de wedstrijd. Zoals gewoonlijk wordt 
er een ongeluk in scene gezet, waar-
op zo goed mogelijk door de korpsen 
moet worden geacteerd. Daarbij let de 
jury vooral op het aanwezig zijn van de 

juiste ‘competenties’ bij de aanwezige 
deelnemers. De manier waarop wordt 
gereageerd op de situatie en het om-
gaan en begeleiden van de slachtoffers 
is belangrijk bij de eindbeoordeling. Er 
wordt gestreden om de ‘Jan Verhoeven 
Trofee’. Doel van de wedstrijd is vooral 
om de korpsen uit de omgeving weg-
wijs te maken op het Bavariaterrein en 
het verstevigen van de band tussen de 
bedrijfsbrandweer en de gemeentelijke 
korpsen.

Slachtoffers
De (verzonnen) situatie is als volgt: in 
een kelderruimte van de waterzuive-
ringsinstallatie is brand uitgebroken 
tijdens laswerkzaamheden. Het vuur 
is duidelijk te zien langs het plafond 
van de met rook gevulde ruimte waar 
ook twee grote tanks met natronloog 
staan opgesteld. Buiten is het gekerm 
te horen van een man, die bij het los-
sen van een grote afvalcontainer met 
zijn been onder het gevaarte terecht is 
gekomen. Zijn lichaam bevindt zich aan 
de ene kant van een containersteun en 
zijn afgesneden voet aan de andere. 
De gealarmeerde brandweermensen 
worden door de commandant snel en 
vakkundig van taken voorzien. Terwijl 
een paar mensen zich met de brand be-
moeien en gaan kijken of zich ergens 
slachtoffers bevinden, zorgen anderen 
voor de beknelde man en roepen am-
bulancehulp in. Ploegleden halen de 
benodigde materialen voor de dag om 

de container op te tillen om het slacht-
offer te bevrijden.

Brand!
Op het grote terrein is voor de toege-
stroomde toeschouwers een presentatie 
ingericht, waarbij vrijwilligers een auto 
kunnen openknippen met hydraulisch 
materieel of kunnen ervaren hoe het 
is om met ademapparatuur in een met 
rook gevulde tent een weg te zoeken. 
Tijdens een spectaculaire demonstratie 
van een brandende frites pan wordt de 
toeschouwers getoond wat de uitwer-
king is van water als blusmiddel. De 
steekvlam die dit oplevert, doordringt 
toeschouwers ervan op een correcte 
manier, met een deksel of blusdeken 
dus, de brandende pan te doven. Ook 
aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen 
een vlammetje in een ‘brandend’ hou-
ten huis doven en rijden in een kleine 
elektrische brandweerauto.

Waar blijft Laarbeek?
De wedstrijd wordt gewonnen door de 
ploeg van Mierlo met 877 punten. De 
Laarbeekse korpsen blijven wat achter; 
Aarle-Rixtel doet het nog het beste met 
een vijfde plaats en 730 punten. Beek 
en Donk en Lieshout mogen volgend 
jaar helaas alleen meedoen met de ge-
nerale repetitie, want zij eindigden op 
de zevende en achtste plaats met res-
pectievelijk 692 en 670 punten.

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%
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ZORG EN WELZIJN
Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

Oplossing vorige week: Winnaar:

Joke van ErpInge van der Heijden
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

SudokuHard

6 1 2 7

6 7

7 4 5 9

7 2 8 9

6 3

3 1 6 2

9 8 6 4

7 4

4 2 5 3

Puzzle #185447

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Woordzoeker

AFRIKAANS
AUTOMATEN
BADKAMERS
BANDIETEN
CLUBLEDEN
DYNAMISCH
EVENEMENT

FABRICAGE
FLEVOLAND
GERECHTEN
GEWRICHTEN
JONGEDAME
KRUISPUNT
LEEGSTAND

MICROFOON
NATIONAAL
NOORWEGEN
OORBELLEN
PRINSESJE
PROVINCIE
RAPPORTEN

ROLLETJES
STADSBRUG
TRAJECTEN
UITMESTEN
UITSPRAAK
VERACHTEN
WARENHUIS

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

GEWRICHTEN AFRIKAANS AUTOMATEN
BADKAMERS BANDIETEN CLUBLEDEN
DYNAMISCH EVENEMENT FABRICAGE
FLEVOLAND GERECHTEN JONGEDAME
KRUISPUNT LEEGSTAND MICROFOON
NATIONAAL NOORWEGEN OORBELLEN
PRINSESJE PROVINCIE RAPPORTEN
ROLLETJES STADSBRUG TRAJECTEN
UITMESTEN UITSPRAAK VERACHTEN
WARENHUIS

...

de razende reporter

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

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

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

Heerlijke stoofschotel met pompoen

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 500 gr magere 

runderlappen

• 2 rode uien

• 2 laurierblad

• 3 kruidnagels

• 1 el azijn

• 500 gr pompoen

• 2 takjes rozemarijn of 

gedroogd

• 1 runderbouillonblokje

• 2 et bloem

• 1 el olijfolie

• 5 plakjes peperkoek

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Snijd het vlees in blokjes en schep de bloem 
erdoor. Snijd de rode ui in ringen. Verhit de ol-
ijfolie in een braadpan en fruit de ui 3 minuten 
aan. Voeg het vlees toe en laat de buitenzijde 
dichtschroeien. Voeg 500 ml water, bouillon-
blokje, laurierblaadjes en kruidnagels en azijn 
toe. Laat het vlees 2 uur zachtjes stoven met 
deksel. Roer af en toe door. Schil de pompoen 
en snijd de pompoen in blokjes. Voeg de pom-
poen na 2 uur stoven toe. Hak de rozemarijn 
fijn en voeg ook toe aan de stoofschotel. Laat 
de pompoen nog 20 minuten meestoven. 
Breng alles goed op smaak en bind met de 
fijngesneden stukjes peperkoek.

De categorieën:

4. 
‘16,18km2’
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NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

UNIEK
keukenconcept

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

onderdeel van de keukenspecialist.nl

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

Redacteur: Martin Prick

Lieshout – Tijdens het traditionele 
Halloweenweekend organiseerden dit 
jaar voor het eerst vijf buurtverenigingen 
tezamen uit Lieshout in samenwerking 
met de basketbalvereniging een heuse 
vossenjacht en spooktocht. Het was grr-
rrriezelen geblazen in Lieshout en omge-
ving...

Vossen
’s Middags werd er voor de jeugd tot 12 
jaar een vossenjacht georganiseerd. Liefst 
vijf buurtverenigingen uit Lieshout en de 
basketbalvereniging sloegen hiertoe de 
handen ineen. Een totaal aantal van 150 
kinderen en 70 volwassenen zochten in 
groepjes naar 7 verschillende vossen. In de 

route waren vier snoepadressen opgeno-
men, zodat de kinderen werden voorzien 
van de nodige ‘brandstof’. Voor de echte 
honger was er ook een adres waar ze op 
ranja met een broodje knakworst werden 
getrakteerd en  alle deelnemers werden 
getrakteerd op mandarijnen, geschon-
ken door Kees de Jong, de groenteman 
van Lieshout. Micha Klomp, organisator 
van dag, is erg blij met de steun van de 
Stichting Dorpsraad. Deze gaf een financi-
ele bijdrage, zodat de kosten voor de deel-
nemers laag konden worden gehouden. 

Doodskisten en bebloede slagersmessen
De avond is bedoeld  voor de leden (én 
aanhang) van de diverse buurtverenigin-
gen. Honderdveertien personen verdeeld 
over 21 loopgroepen doen mee aan een 

griezeltocht. Ze worden ontvangen op 
de nieuwe blokhut van de scouting, die 
voor deze gelegenheid gastheer zijn. De 
Explorers van de scoutinggroep zorgen 
voor de catering van vanavond en er ligt 
dan ook een hele berg broodjes te wach-
ten op het vullen van hongerige magen 
na afloop. De ‘Explorers’ sparen voor een 
buitenlands reisje, dat ze zelf moeten re-
gelen en bekostigen.  Aan de inzet te zien, 
zal dat wel lukken! Dan stappen de groe-
pen de donkere nacht in. Aan de hand 
van een routebeschrijving komen ze langs 
negen verschillende spookposten, waar de 
schrik je om het hart slaat. Er moet echt 
een compliment worden gegeven aan de 
organisatie voor zoveel verschillende goed 
uitgevoerde korte sketches door de spe-
lers. Wat bijvoorbeeld te denken van een 

spook, dat begraven in een doodskist op 
een bepaald moment opstaat uit de dood 
om de bezoekers welkom te heten? Een 
spookgang, waar je plotseling twee ver-
dacht uitziende mensen tegemoet komen 
rennen, waarbij de één wordt achterna 
gezeten door een woedend uitziende fi-
guur met een griezelig echt slagersmes, 
waar het bloed van af druipt…

‘The Ginderdoor Inn’
Een aparte vermelding moet worden ge-
maakt van de woning aan het Ginderdoor, 
waar de groepen in een oud vervallen 
huisje dat als receptie dienstdoet, wor-
den verwelkomd op het terrein van ‘The 
Ginderdoor Inn’. De receptionist legt uit 
wat de voorwaarden zijn voor het verblijf 
en - in tegenstelling tot wat meestal wordt 
gezegd – drukt hij de gasten op het hart te 

genieten van het verblijf omdat het waar-
schijnlijk de laatste keer zal zijn… Na de 
ontvangst lopen de bezoekers naar een 
oude schuur  waar zij worden doordron-
gen van het feit dat dit toch écht niet de 
plaats van hun dromen is. Op een voor-
treffelijk op elkaar afgestemd traject door 
de herberg van het Ginderdoor worden 
zij verrast en opgeschrikt door taferelen 
die elkaar in een razend tempo opvolgen. 
Hierbij presteren de spelers het de bezoe-
kers meermalen te laten schrikken met 
hun plotseling en onverwacht verschijnen 
en de meest griezelige creaties. 

De organisatie, die vorig jaar voorzichtig 
begon met een try-out met twee buurt-
verenigingen, is er uitstekend in geslaagd 
een geweldige activiteit voor jong en oud 
op poten te zetten.

Fotograaf: Johan Maas

Fotograaf: Johan Maas

Fotograaf: Martin Prick 

Redacteur: Suzan Mulder

Aarle-Rixtel - Afgelopen vrijdag 
vond er voor de allerkleinsten een 
Halloweentocht plaats, uitgezet door de 
ouderraad van KDV ’t Heikantje. Onder 
het genot van pompoensoep en wor-
stenbroodjes wachtten de kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar met hun ouders 
en broertjes en zusjes totdat ze mochten 
wandelen. Een wandeling in het donker! 

Best spannend
Alle kinderen hadden zelf een spooklamp-
je geknutseld en waren uitgedost als 
heksjes en kleine spookjes. Wie wilde, 
kon nog een pompoen of spinnenweb 
laten schminken. Buiten op de speel-
plaats werd er stoer rondgerend onder 
luid ‘booeeehh geroep’, totdat de tocht 
van start ging. Kleine handjes zochten 
hun papa of mama en gezichtjes verraad-
den dat het best spannend was. Maar 
gelukkig waren er langs de route heel 
veel kleine lichtjes geplaatst. “Kijk mijn 
spooklampje wijst de weg”, “Mama, ik 
zie een sterretje” en “Wat is het donker, 
hè”, klonken overal de kinderstemmetjes. 

Spoken, heksensoep en samen zingen
Na een kwartiertje lopen, bereikte de 
groep het sprookjesachtig verlichte erf 
van Schuurmans waar een knapperend 
haardvuur brandde. Twee grote spoken 
deelden snoepjes uit. Gelukkig hadden 
deze spoken de hele week al geoefend 
met de kinderen, want zo in het don-
ker waren ze toch wel indrukwekkend. 

Totdat er heksensoep werd gebrouwen 
en de spoken ineens weer veranderden 
in leidsters Mirjam en Ilse. Daar kon-
den de meeste kinderen hartelijk om la-
chen. Samen werd er ‘in de maneschijn’ 

gezongen en toen was het al weer tijd 
om terug te wandelen naar ’t Heikantje. 
Het was een geslaagde tocht die veel 
indruk maakte en waar in het weekend 
nog veel over gepraat werd.
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Jantine de Jongh

Ze is ‘nog maar’ drie jaar onderneemster en slechts 26 lentes jong, toch kent iedereen
in Aarle-Rixtel deze gedreven, spontane gastvrouw al. We hebben het over Jantine de
Jongh, nu eigenaresse van Conferentiecentrum de Couwenbergh en samen met haar 
broer Jelle begonnen als mede-eigenaar van Grand Café Stout, Content Totaal Catering 
en Dorpscafé de Vrienden. Vandaag neemt ze een kijkje in de keuken bij een andere 
Laarbeekse horecaondernemer: Restaurant De Pelgrim in Mariahout.

Interview

Runderstoverij ‘De Pelgrim’
1. Bak in de margarine de riblappen en 

uien aan. Pers hierbij de kno�ookteent-
jes.

2. A�lussen met de rode wijn en runder-
bouillon. Voeg de laurierblaadjes toe.

3. Zachtjes laten garen op laag vuur met 
deksel op de pan.

4. Na ca. 1,5 uur de wortel, champignons, 
tomaat, bosui, appelstroop en pep-
erkoek toevoegen en nog 0,5 uur door 
laten stoven zonder deksel.

5. Als het rundvlees goed gaar is, op 
smaak brengen met peper en zout. Als 
de stoverij nog te dun is, evt. Peperkoek 
toevoegen en zachtjes in laten koken.

6. Suggestie: serveer met zelfgemaakte 
dikke friet of een lekkere knolselderi-
jpuree. 

BOODSCHAPPENLIJSTJE

Hoe vind je het om eens een andere keuken 
te zien?
“Leuk! Ik beschouw andere Laarbeekse 
horecazaken niet als concurrenten. Ik vind het 
juist leuk om te zien hoe zij het doen. Ik geloof 
erin dat je kunt leren van elkaar en elkaar 
alleen maar kunt versterken.”

Veel mensen hebben jou leren kennen bij 
Grand Café Stout. Twee jaar lang draaide jij 
deze zaak. Sinds een half jaar ontferm je je 
over De Couwenbergh. Hoe bevalt dat?
“Goed! Het reilen en zeilen van dit 
conferentiecentrum is heel divers. Zo 
herbergen we verenigingen, draaien we 

feesten en partijen en huisvesten we 
bedrijven voor bijvoorbeeld trainingen en 
vergaderingen. Naast het aansturen van 
personeel zien bezoekers mij hier voornamelijk 
als gastvrouw. Daarnaast ben ik zelf ook vaak 
in de keuken van De Couwenbergh te vinden.”

Ben jij dan degene die kookt?
“Ja, ik heb geen koksopleiding gedaan, maar 
wel altijd veel gekookt. Ik heb veel geleerd in 
de jaren bij Grand Café Stout. Ik vind koken 
ontzettend leuk en probeer dit dan ook zoveel 
mogelijk zelf te doen in De Couwenbergh. Het 
stoofpotje dat we nu maken bevalt me wel. 
Een echte klassieker!”

Recept

Runderstoverij ‘De Pelgrim’

Bedankt en tot ziens bij 
Jumbo Laarbeek

Bon Appetit!

HET GERECHT VAN DE MAAND NOVEMBER BIJ RESTAURANT DE PELGRIM

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN

Recept voor 4 personen:

750gr riblappen in gelijke stukken gesneden

2 grote uien in grove stukken gesneden

1 winterpeen in grove stukken gesneden

100gr champignons in kwarten gesneden

3 tomaten in puntjes

1 bosui in ringetjes

5dl runderbouillon

1el appelstroop

4 sneetjes peperkoek in blokjes

3 laurierblaadjes

2dl rode wijn

2 teentjes knoflook

margarine

peper/zout



Donderdag 5 november 2015 11
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Vernieuwde interieurstudio voor Van Roij Interieurs

Eén van de activiteiten van de Stichting Laarbeeks 
Landschap is het inzaaien van bloemrijke akkerlan-
den. De MooiLaarbeekKrant spreekt met twee en-
thousiaste leden: Pas Hamelijnck, interim-voorzitter 
en Marcel van der Heijden, coördinator bloemrijke 
akkerranden en initiatiefnemer van het project ‘meer-
jarig graan’. Hun vernieuwende aanpak trok de aan-
dacht van zusterstichtingen elders in Nederland en 
ook van Rabobank Peel Noord.

Bloemrijke akkerranden aanleggen
Twee voortrekkers uit de agrarische sector namen destijds, 
samen met Laarbeeks Landschap, het initiatief. “Inmiddels 
melden zich meer boeren aan”, zegt Marcel. “Ze ontvangen 
van de Gemeente Laarbeek een vergoeding voor de gederf-
de opbrengst van hun land, maar boeren melden zich vaak 
aan uit idealisme”, benadrukt Pas. Jaarlijks worden zo’n 5 
hectaren aan bloemrijke akkerranden ingezaaid met eenja-
rig graan, zonnebloemen, klaprozen en korenbloemen.

Het nut van bloemrijke akkerranden
“Mooi voor het oog?”, oppert De MooiLaarbeekkKrant. 
“Ook”, menen beide heren. Volgens Marcel kunnen insecten, 
vogels en zoogdieren in de winter steeds moeilijker voedsel 
vinden in het buitengebied. Massaal trekken ze zich terug 
uit het landschap. Bloemrijke akkerranden kunnen die ont-
wikkeling keren. Met name granen, zorgen voor het brood-
nodige voedsel. Met de bloemen gaan insecten aan de slag, 
waaronder bijen. “Wist je dat de helft van de dieren in onze 
akkerranden roo� nsecten zijn?”, vraagt Marcel uitdagend. 
“Die bestrijden op een natuurlijke wijze plaagdieren die een 
bedreiging vormen voor  landbouwgewassen.”

“Natuurlijk wil het oog ook wat”, betoogt Pas. “Wandelaars 
die het prachtige Laarbeekse landschap doorkruisen via 
het door ons aangelegde knooppuntennetwerk,  zullen re-
gelmatig bewonderend stilgestaan hebben bij zo’n mooie 
bloemrijke akkerrand. Kleuren geven het landschap een po-
sitieve uitstraling.”

Vernieuwende projecten op Laarbeekse bodem
“Helaas is het jaarlijks opnieuw bewerken van de grond 
en weer inzaaien met eenjarig graan, een kostbare en ar-
beidsintensieve zaak”, zucht Marcel. Hij vond een mogelijke 
oplossing op internet. Hij kwam in contact met het voor-
lichtingsinstituut van de landbouw, DLV-plant. Die experi-
menteerden in Limburg met meerjarige graansoorten uit 
Australië en Amerika. “Meerjarige graansoorten, gedragen 
zich als gras”, zo gaat Marcel verder. “Na het maaien en oog-
sten, schiet het weer gewoon opnieuw uit. En dat wel vier 
of vijf keer! Dat levert een enorme besparing op aan grond-
bewerkingskosten en zaaigoed. DLV-plant begeleidt ons 
vernieuwende project. We zijn proefondervindelijk aan het 
uitzoeken hoe meerjarige granen gedijen in de Laarbeek-
se zandgrond.” Aansluitend op de bloemrijke akkerlanden, 
staat volgens Pas ook het volgende vernieuwende project 
al op stapel: stimuleren van de bijenteelt op het platteland.
 
Een aandeel in elkaar
Volgens beide leden van Laarbeeks Landschap, onder-
steunt Rabobank Peel Noord hun vernieuwende activiteiten 
krachtig. Rabobank Peel Noord, ontstaan uit de voormalige 
Boerenleenbank, is zeer betrokken bij duurzame ontwikke-
lingen in het buitengebied, waar ook tal van agrarische acti-
viteiten plaatsvinden. Door een aandeel te nemen in nieuwe 
ideeën en activiteiten van Stichting Laarbeeks Landschap, 
draagt Rabobank Peel Noord in hoge mate bij aan een har-
monieus Laarbeeks landschap, waar het goed toeven is voor 
boeren, burgers en buitenlui. 

Coördinator bloemrijke akkerranden
Als coördinator onderhoudt Marcel contacten, verwerft gron-
den, zorgt voor verdeling van het gratis zaaigoed en stuurt 
een groot aantal vrijwilligers aan. Van dat laatste is De Mooi-
LaarbeekKrant getuige. Een groep van twaalf vrijwilligers, ge-
huld in oranje-groene jassen en gewapend met een vervaar-
lijke riek, maakt een strook langs de Goorloop onkruidvrij om 
er een akkerrand in te zaaien. “Onze club bestaat uit doeners”, 
glimlacht Pas, “desnoods tot aan de knieën in de modder!”

Wilt u ook iets zaaien in uw tuin?
“Niet alleen agrarische bedrijven, 
maar ook particulieren met ‘een ver-
loren hoekje’ komen in aanmerking 
voor gratis zaaigoed”, zegt Marcel. Hij 
roept hen op zich te melden via het 
e-mailadres bloemrijkeakkerranden@
laarbeekslandschap.nl. “Iedere meter 
ingezaaide grond helpt”, lacht hij.

Een aandeel in elkaarBLOEMRIJKE AKKERRANDEN IN HET LAARBEEKS LANDSCHAP 

Rabobank Peel Noord Koppelstraat 91 Beek en Donk 0492-391919 www.rabobank.nl/peelnoord

Pas Hamelijnck en Marcel van der Heijden aan het werk 

Redacteur: Martien van den Heuvel

Aarle-Rixtel - Wie afgelopen vrij-
dag ’s avonds met zijn auto voor-
bij de Kouwenberg in Aarle-Rixtel 
kwam gereden, kon er niet naast 
kijken. De voordeur bij Van Roij 
Interieurs aan de Kouwenberg 25 
was feestelijk versierd. En niet 
zonder reden. De broers Marc en 
Jan van Roij vierden die avond de 
opening van hun vernieuwde inte-

rieurstudio. Voor in de showroom 
werden de gasten ontvangen en 
later op de avond verplaatste het 
feest zich naar de werkplaats ach-
ter de winkel, waar ook de nodige 
drankjes waren voorzien. 

Een kijkje nemen
“Sinds 1869 zit onze familie op dit 
adres. Nadat onze vader was over-
leden, hebben wij het woonhuis 
omgebouwd tot een showroom 

en winkel. Onze klanten komen 
nu direct in onze winkel binnen, 
waar ze een eerste indruk krijgen 
van wat wij te bieden hebben. Dit 
openingsfeest hebben we georga-
niseerd voor onze familie, zaken-
relaties en directe buren. Op die 
manier hebben wij hun alvast een 
kijkje gegund in onze totaal ver-
nieuwde winkel”, aldus Jan van 
Roij.

Vijfde generatie
De broers Jan en Marc van Roij zijn 
inmiddels alweer de vijfde gene-
ratie die de traditie van de familie 
voortzetten. In hun moderne werk-
plaats produceren ze door middel 
van geavanceerde machines al 
het mogelijke timmerwerk en in-
terieurbouwwerk met de grootst 
mogelijke zorg en vakkennis. Maar 
Van Roij interieurs biedt meer dan 
alleen maar timmerwerk. Van Roij 
Interieurs staat garant voor het vol-
ledige interieur. Gordijnen, zonwe-
ringen, tapijten en vloerbedekking 
worden op maat gemaakt en alles 
wordt volledig op wens van de 
klant geleverd en aangebracht. 

Inspiratie opdoen
Bij Van Roij kun je ook terecht voor 
al het advies dat je nodig hebt om 
tot een prachtig interieur te ko-
men. Onder het genot van een 
kop koffie is het ook mogelijk om 
een 3D-ontwerp van je interieur 

op te laten maken en te bekijken. 
Alle meubels en het interieur wor-
den van a tot z geregeld. Ook als er 
andere vakmensen nodig zijn, zoals 
elektriciens, stukadoors, schilders 
en bouwbedrijven, zorgt Van Roij 
dankzij een uitgebreid netwerk er-
voor dat alles piekfijn in orde komt. 
En dat alles sinds deze week dus 
in een volledig vernieuwde interi-
eurstudio. Het is zeker de moeite 
waard om eens een kijkje te ne-
men. Al is het maar om wat inspi-
ratie op te doen. Jan en Marc van 
Roij ontvangen je graag en helpen 
je met raad en daad bij de herin-
richting van je woning. 

Wie geïnteresseerd is in de produc-
ten van Van Roij Interieurs kan een 
kijkje nemen op www.vanroij.com 
of naar de winkel aan de Kouwen-
berg 25-27 in Aarle-Rixtel gaan. 
De winkel is geopend van dinsdag 
tot en met zaterdag.

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

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

- Thematische workshops
- Bruidswerk
- Rouwbloemwerk
- Bedrijfsbloemwerk
- Alle overige bloemwerken
   op bestelling, gratis bezorgd. Schrijf je nu in voor de najaars- en

kerstworkshops!

Jan en Marc van Roij
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Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Amaryllis
Als snijbloem super 
kwaliteit, met 
4 bloemknoppen 
per steel! 
€ 1.99 p/stuk

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

Het mooiste groenKerst- en 
     Sfeershow

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

/DeBiezenTC

@DeBiezenTC    

Bladhark + Steel

Deze aanbiedingen zijn 
geldig van 4 tm 

10 november 2015

Gardena combisystem,
hark 35 <--> 52 cm verstelbaar
van € 24,95

Medinilla
Sierlijke kamerplant 
60 cm hoog met 
4 bloemtrossen!
van € 14.99

€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS*

@DeBiezenTC    @DeBiezenTC    

nu

€14.99

     Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Alle Lemax STUNT!!

25%
korting

Plaids
Zeer groot assortiment,
alle soorten & soorten

Bij De Biezen kan je kiezen!

Erica “Winterheide”
Bloeit de hele winter in diverse 
kleuren. ø 25 cm in 12 cm pot.
€ 1.99 p/stuk

PlaidsPlaidsPlaidsPlaidsPlaidsPlaids

1 + 1 
GRATIS

Bloeit de hele winter in diverse 
kleuren. ø 25 cm in 12 cm pot.
€ 1.99 p/stuk

1 + 1
GRATIS

Helleborus
Goed winterhard 
met minimaal 5 
bloemknoppen, in 
13 cm pot.
van € 5.99

Helleborus
Goed winterhard 

bloemknoppen, in 

nu

€3.99

Bladhark + Steel
Gardena combisystem,
hark 35 <--> 52 cm verstelbaar

*Goedkoopste gratis

Medinilla
Sierlijke kamerplant 
60 cm hoog met 
4 bloemtrossen!

Bij De Biezen kan je kiezen!

nu

€8.99

Mooi Gespot

Is het geen mooi herfstplaatje van onze kleindochter Evy.
Ingezonden door: Opa en Oma Muller.

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Een poepje laten ruiken…

Zoals ik wel eens aangegeven heb, zijn 
mijn favoriete vormen van natuurfoto-
grafie lekker rondstruinen of een mooi 
plekje creëren van waaruit ik fotografeer. 
Het voordeel om vanuit een schuilplekje te 
fotograferen, is dat de dieren je niet in de 

gaten hebben en je ze in hun natuurlijke
gedrag kunt zien en fotograferen. Ook 
vind ik het rustgevend om zo ergens lek-
ker te zitten en maar te zien wat er voor-
bijkomt of gebeurt. Wat natuurbeleving 
betreft, vind ik het minder, maar wat 
ook goed werkt is vanuit de auto foto-
graferen. Je kunt dan soms toch dichtbij 
de dieren komen wat dan leuke foto’s op 
kan leveren. Zo zag ik alweer enkele jaren 
geleden rijdend op de Heikant een bui-
zerd op een paaltje langs de weg zitten. 

Ik minderde langzaam vaart tot vlakbij 
de buizerd en stak voorzichtig en heel 
langzaam mijn lens uit de raam. De bui-
zerd bleef gelukkig zitten en zat mij strak 
aan te kijken, maar volgens mij dacht hij 
‘die zal ik eens een poepje laten ruiken’, 
want hij trok zijn staart omhoog en het 
volgende moment kwam er een dikke 
sliert uit zijn achterste. Toch heb ik er een 
leuke foto aan overgehouden en kon ik 
genieten van onze Mooie (geurende) 
Laarbeekse natuur!

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

Locatie:
De Heikant

Aarle-Rixtel – Het Aarle-Rixtels 
gemengd koor Euphonia houdt 
zaterdag 14 november haar na-
jaarsconcert in de parochiekerk 
te Aarle-Rixtel. Verdere mede-
werking wordt gegeven door het 
Geldrops gemengd koor en door 
het Gerwens gemengd koor St.
Caecilia.

Aanvang van dit concert is 20.00 
uur en de toegang is gratis. Na af-

loop van dit concert is er nog een 
gezellig samenzijn in het conferen-
tiecentrum de Couwenbergh, ge-
legen naast de kerk. Mocht u na 
het concert interesse hebben om 
bij het koor te komen zingen, kom 
dan eens vrijblijvend binnen lopen 
op een woensdagavond. De repe-
titie vangt aan om 20.00 uur, ook 
in conferentiecentrum de Cou-
wenbergh.

Najaarsconcert Euphonia in 
parochiekerk
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Aan de overzijde van de Jalónrivier 
waaraan ik woon, woont Maria met 
haar bruine labrador Choco. Om mijn 
Spaanse overbuurvrouw vanaf mijn 
terras te kunnen zien, moet ik er een 
verrekijker bij halen. En omdat ik dat 
niet doe, zie ik Maria sporadisch als ze 
toevallig Choco trakteert op een ex-
tra uitlaatrondje. Maria en ik wonen 
al jaren op een vredige manier in de 
vallei, zónder problemen. Maar een 
tijdje geleden ontstond er wat fric-
tie. Choco was het niet eens met het 
nieuwe baantje van zijn bazinnetje en 
dat hij daarom lag vastgebonden aan 
een lang touw. Op zich niets mis mee. 
Zo kon Choco in de schaduw, in de 
zon, wat rondscharrelen in de tuin en 
bij zijn water- of voerbak. Maar Cho-
co liet van zich horen totdat Maria 
weer thuiskwam van haar werk. Om-
dat ik in een rustgebied woon, was 
het onophoudelijk geblaf van Choco 
ontzettend storend. Vooral voor mijn 
gasten die aan het zwembad lagen te 
zonnen. Toen Choco weer getrakteerd 

werd op een extra lang uitlaatrondje 
besloot ik Maria er op aan te spreken. 
Maria wist niet dat Choco overlast 
bezorgde en beloofde maatregelen 
te nemen. Eind goed, al goed zou je 
denken…
Maar een dag later hing aan de zijkant 
van haar schattige herdershuisje een 
laken waarop met reuzeletters stond 
geschreven: READ THIS. FUCK YOU! 
Dat kon ik zelfs zonder verrekijker 
lezen. Ik schrok me een apehoedje. 
Zo had ik het helemaal niet bedoeld. 
Ik vond nog wel dat ik het zo aardig 
had gevraagd en had zelfs aangebo-
den om op Choco te willen passen 
als hij zich alleen niet prettig voelde. 
Ik bedacht me geen moment, trok 
de beste fles uit de wijnkelder, spurt-
te naar Maria, overhandigde de wijn 
met 1001 excuses, dat ik het zo écht 
niet had bedoeld. Hoezo “No com-
prendo”! Ze keek me liefdevol aan en 
zei dat de tekst niet voor mij bedoeld 
was, maar voor mijn buurman. Mijn 
buurman? Wat had die hiermee nou 
van doen? Ok, ik had wel gezien dat 
hij een nieuw speeltje op zijn balkon 
had staan; een extra large, dubbel-
focus sterrenkijker. De tekst was dus 
voor hém bedoeld. Maria vertelde 
dat ze zich erg ongemakkelijk voelde 
door zijn begluur. Ik besloot er wat 
aan te doen. We wonen tenslotte in 
een vredige vallei en dat moet vooral 
voor ons allen zo blijven. Dus breid-

de ik mijn missie uit en ging naar mijn 
naaste buren, die ik vanuit mijn huis 
zonder verrekijker ook niet zien kan. 
Mijn buurman trok zich het verhaal 
erg aan, trok zijn beste fles uit zijn 
wijnkelder en overhandigde die vijf 
minuten later aan Maria. Zonder ver-
rekijker zag ik dat Maria het laken met 
negatieve tekst verwijderde. Buur-
man gaf zijn sterrenkijker een andere 
plek,  Choco hield op met blaffen en 
mijn gasten liggen weer rustig aan 
het zwembad. Inmiddels is het weer 
vredig in de Jalónvallei zoals het voor-
heen altijd was en hopelijk altijd zal 
blijven. Vrede op aarde. Adios!   

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

Luchtpost
Vrede op aarde…

spanje

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

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

Proficiat Tino!

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Lina van de Heuvel

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

van doen? Ok, ik had wel gezien dat 

focus sterrenkijker. De tekst was dus 
voor hém bedoeld. Maria vertelde 
dat ze zich erg ongemakkelijk voelde 
door zijn begluur. Ik besloot er wat 
aan te doen. We wonen tenslotte in 
een vredige vallei en dat moet vooral 
voor ons allen zo blijven. Dus breid-

Copyright Atelier Cassandra

Mooi Dier Op zoek...Op zoek...

Bent u Jack Russel liefhebber en op zoek 
naar een hondenmaatje, lees dan zeker 
even verder. Russeltje Henkie is bij ons 
in de dierenopvang, omdat zijn baasje 
wegens gezondheidsredenen niet meer 
voor hem kon zorgen. Henkie  is een 
energiek manneke, met enthousiasme 
begroet hij de wandelvrijwilligers met 
wie hij graag lange wandelingen maakt. 
Met balletjes spelen vindt hij fantastisch, 
apporteren kan hij als de beste en in ruil 
voor een lekker hondenbrokje geeft hij 
het balletje ook nog aan u terug. Naast 

zijn sportieve karakter heeft Henkie ook een zachte kant, hij komt heel graag 
met je knuffelen of gezellig bij je zitten. Tegen sommige andere, vooral kleine 
hondjes, kan Henkie dominant reageren en daarom is hij bij een baasje zonder 
andere huisdieren het beste op zijn plek. Is uw interesse gewekt en wilt u graag 
meer over Henkie weten, kijk dan op onze site, www.voorstegrootel.nl of maak 
een afspraak met onze opvang via telefoonnummer  0492-381490 om kennis te 
maken met Henkie.

Het Mooi Dier van twee weken geleden, kitten Issy, heeft samen met haar 
broertje Ippo een nieuw thuis gevonden in Beek en Donk.

Naam:        Henkie

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

MOOI IN CONTACT
Beginnend vrouwelijk mountainbike 
maatje gezocht, woonachtig in Lieshout, 
die doordeweeks en overdag tijd heeft, 
tussen 40 en 50 jaar. Tel. 06-10149317

Man (55) zoekt leuke, gezellige vrouw 
om mee te buurten. Brief onder nummer 
5111 naar Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek 
en Donk

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

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

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

De Liebscher en Bracht pijntherapie verlost u 
in een paar behandelingen blijvend van uw 
chronische pijn in hoofd nek schouder rug 
arm heup of been. Tel. 06-24950554, Bakel. 
www.lnbpijntherapie-troisfontaine.nl

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

Ik bied mezelf aan voor huishoudelijke 
hulp. Ik heb werkervaring en referenties. 
Heeft u mijn hulp nodig? Tel. 06-26244545

GEVONDEN
Suzuki autosleutel gevonden bij Dieren-
park de Regt in Beek en Donk. Hanger met 
poolse tekst (universiteit) hangt aan de sleu-
tel. Af te halen bij kantoor MooiLaarbeek

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

Woningruil gevraagd. Ik heb in Beek en 
Donk een beginnerswoning met een tuin 
en 1 slaapkamer. Ik zoek een woning met 
minstens 2 slaapkamers en een tuintje. In-
teresse? Tel. 06-18375305

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

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

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

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

Gevraagd: achterwiel met terugtraprem 
28”. Tel. 0492-464541

Ik zoek walnoten en hazelnoten voor mijn 
eekhoorns. tel. 0492-462909

OVERIG
Rommelmarkt zondag 29 november in 
Muziekcentrum ‘t Anker, pater vogelstraat 
39, Beek en Donk van 10-16u. Er zijn nog en-
kele kramen te huur, kraam huren of inl: 06-
81135591 www.vandersteenevenementen.nl

Garageverkoop gebruikt merkspeelgoed. Heel 
veel Playmobil. Maar ook veel andere merken. 
Zaterdag 7 november van 9.00 tot 13.00 uur. 
Piushof 19, Aarle-Rixtel

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

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

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

Kerstspullen te koop. 100 nieuwe zilverkleurige 
ballen. Boompjes + verlichting en allerlei soorten 
versiering. Tel. 0499-842255

Baby kampeerbed, met matrasje en overtrek. 2 
kinderstoelen en wipstoeltje. Tel. 0499-842255

Entreekaart voor 4 personen, keuze uit Safari-
park Beekse Bergen, Dierenrijk Nuenen, Avio-
drome Lelystad. Prijs €35,00. Tel. 06-40021424

Nu planten! Laan- en parkbomen, coniferen, 
heesters, taxus, buxus, laurier en hedera ’s.  
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, 
Sint-Oedenrode. 0413-472040

Set alu velgen met winterbanden voor Nissan 
Qashqai. Maat 215/65 R 16 98H. Passen ook 
op Nissan met 17 inch velgen. (215/60 R17) 2x 
6 mm en 2x 5 mm. Schadevrij. €400,00. Tel. 
0492-382547      /06-23656922

Te koop, kerststal met rieten dak. 55x40x-
53cm (BxDxH) €25,00. Kunst kerstboom met 
afneembare takken. Mooie volle boom. Ca. 
190x100cm (HxB) €50,00. Tel. 0492-465133

Winterbanden Vredestein 205/55 R16 op 
stalen velgen. 5 bouts (gebruikt bij een Ford 
C-Max) €80,00. Tel. 0492-463717 of 06-
51250700

Playstation 3 inclusief 2 controllers, 1 schiet-
controller, 2 move controllers, camera en 25 
spellen. Alles in goede staat €200. Tel. 06-
30403354

Coloniaans teakhouten salontafel. L130x-
B65xH48. Prijs €100. Tel. 06-30403354

Bloeiende winterviolen, heideplanten en alle 
vaste planten voor uw tuin. Kerstbomen nu 
bestellen! 25% korting, afhalen vanaf 6 de-
cember. Groencentrum van Heesch, Kerkdijk 
Zuid 7b, Sint-Oedenrode. 0413-472040

Winterbanden (4x) Renault Laguna Fase 2, 
profi el 4.5mm, licht metalen velgen. €100,00. 
Tel 06-10750912

Enkele grote zeer fraaie kerstbomen (3, 4 en 
5m) fi jnspar en blauwspar. Prijs: €25, €30 en 
€35. Tel. 0499-422121

Kachelglas, vuurvast op maat gesneden. 
5 cent per cm2. Kan ook opgestuurd worden. 
Jos, tel. 06-46548080    

VACATURES
Oppas gevraagd. 2-3 dgn/wk nov t/m feb. 
06-43542122

VERLOREN
Autosleutel verloren op De Vorst in 
Lieshout (vrijdag 30 oktober). Tel. 06-
10514533 

Gouden trouwring met drie diamantjes 
verloren. Tegen beloning terug te bezor-
gen, tel. 06-81878499
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G e e n  K e r s t f a i r 
L i e s h o u t  2 0 1 5

Helaas is het niet gelukt dit jaar ‘Kerstfair Lieshout’ te organiseren.  
Qua begroting en bemensing is de markt niet haalbaar gebleken.

Ondanks dat het niet doorgaat, hebben een aantal mensen/ 
commissieleden veel tijd gestoken in de voorbereidingen.  

Via deze weg wil de organisatie iedereen hartelijk  
danken voor hun tijd en inzet.

Laarbeek - Laarbeek heeft mooie grensgebie-
den, die net binnen de gemeente liggen, maar 
verschillende liggen net buiten het grondge-
bied van de gemeente, zoals de Grotelse Hei, 
de Hei en het Lijnt, de Mosbulten, etc. Ook de 
Bundertjes in Helmond is zo’n gebied. Je denkt 
dat je nog in Aarle-Rixtel bent, maar eigenlijk 
ben je al in Helmond.

Het IVN Laarbeek heeft deze gebieden min of 
meer geannexeerd en in haar programma op-
genomen. Deze keer gaat de tocht naar de 
Bundertjes, al gebied de eerlijkheid het te zeg-
gen dat een Helmondse IVN-gids een van de be-
geleiders is op deze ochtend. De wandeling staat 
te gebeuren op zondag 8 november van 10.00 
tot 12.00 uur. De startplaats is niet bij Peterhof, 
maar een stukje verderop, namelijk op het punt 
waar de Aarle-Rixtelse Havenweg overgaat in de 
Helmondse Kanaaldijk Noordoost. Hier begint 
de Janus Meulendijkspad, die in de volksmond 
Koeienpad wordt genoemd. Hier begint de wan-
deling. Het is een drassig gebied, dus zijn laarzen 
aanbevolen.

De Bundertjes is de naam van een natuur- en 
wandelgebied ten noorden van het centrum 
van Helmond en ten oosten van de (oude) 

Zuid-Willemsvaart . Deze al met al omstreeks 
100 hectare grote groenzone bestaat uit moe-
rasbos, griendhout, weilanden, enige landbouw, 
rietveldjes, ruigten, oude beeklopen, een ijs-
baantje en volkstuinen. Daarnaast ligt hier een 
biologische tuinderij die eveneens de Bundertjes 
heet. Vroeger lagen hier vooral moerassige 
beemden en eeuwsels langs de Oude Aa en 
Bakelse Aa. Daarvan is nu alleen nog het natuur- 
en wandelgebied De Bundertjes overgebleven.

De oude Aa, een meanderende beek, is door 
normalisatie ingrijpend gewijzigd, maar bij de 
Bundertjes is nog altijd de oude, meanderende 
beekloop terug te vinden. Noordelijk van de 
Bundertjes heeft men een oude loop van de 
Bakelse Aa weer uitgegraven en de naam Gulden 
Aa gegeven. U kunt op deze ochtend genieten 
van een wandeling door de ruige natuur,  waar 
zich in de zomer de wielewaal bevindt, maar 
waar ook nu in de herfst nog allerlei kleurrij-
ke vogels zijn te bewonderen, zoals de ijsvogel 
ende boomklever (zie ook de foto). In de herfst 
zijn er allerlei bijzondere natuurverschijnselen te 
bewonderen. Men kan op deze ochtend genie-
ten van wat de deskundige gidsen laten zien in 
dit kostbare gebied aan de rand van de stad.

De Boomklever Fotograaf: Leo v.d. Heuvel

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

UITNODIGING
Veel mensen denken wel eens na over hun nalatenschap. Misschien 
wilt u uw kinderen nú al zien genieten van uw schenking en dit 
natuurlijk zonder fiscale of administratieve rompslomp. 
Het is belangrijk om deze zaken goed te regelen. Misschien heeft u al 
eens een testament laten opmaken, maar wat stond er nou ook alweer 
in? Het is verstandig om daar even tijd voor vrij te maken en te zorgen 
dat alles goed geregeld is.

Lindeboom Accountants & Belas- 
tingadviseurs organiseert hiervoor 
de volgende bijeenkomst, waarbij 
de onderwerpen als testamenten, 
fiscale gevolgen bij overlijden de ei-
gen bijdrage voor de WLZ (voorheen 
AWBZ) en het levenstestament aan 
de orde komen. In begrijpelijke taal 
wordt u uitgelegd wat er allemaal 
mag en moet. 

Zet de volgende bijeenkomst vast in 
uw agenda:

  Wanneer:   25 november a.s.
  Waar:      Café Thuis,
     Heuvelplein 6 
     Beek en Donk
 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30  ontvangst
19.45 aanvang programma 
 ‘Testament en fiscale  
 gevolgen bij overlijden’
20.30 aanvang programma 
 ‘Eigen bijdrage AWBZ en  
  levenstestament’

Voor een hapje en een drankje wordt 
gezorgd.

De voorlichting wordt verzorgd door 
Sandra Hendriks van Janus Estate Planning. 

Deelname is kosteloos en u kunt zich 
aanmelden via het contactformulier 
op de website of een mail sturen naar  
info@lindeboomaccountants.nl. 

Er is beperkt plaats, dus meld u op tijd 
aan. 

TESTAMENTEN EN 
WET LANGDURIGE ZORG

Bezoek aan mooie grensgebieden van Laarbeek

IVN Laarbeek naar de Bundertjes in Helmond

ONDERHOUDSBEURT ! ?
GRATIS LEENAUTO &

GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

AUTO CORSTEN
OPEL ERKEND
REPARATEUR

Meepraten over verkeerssituaties in het dorp

Bijeenkomst werkgroep verkeer Beek en Donk
Beek en Donk - Op verzoek van de Beek en 
Donkse gemeenschap zijn de Dorpsraad en 
de ondersteunende organisatie ViERBIN-
DEN in 2010 gestart met een werkgroep 
Verkeer in Beek en Donk. Deze werkgroep 
bekijkt en bespreekt moeilijke of lastige ver-
keerssituaties in Beek en Donk en legt deze 
vervolgens bij de gemeente neer om samen 
te kijken naar verbetermogelijkheden.

De bijeenkomst van de werkgroep Verkeer 
vindt plaats op woensdag 18 november om 
19.00 uur in het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg 27 in Beek en Donk. Zij hebben 
voor deze bijeenkomst alle buurtverenigin-
gen of vertegenwoordigers ervan uitgeno-
digd.

Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt 
zijn bent u van harte welkom. Als u zich 
via de mail bij de Dorpsondersteuner meldt 
hbouwmans@vierbinden.nl of telefonisch via 
0492-328803 sturen zij u het verslag van de 
vorige bijeenkomst die in juni 2015 plaats 
heeft gevonden.

Op woensdag 2 december vanaf 19.30 uur 
nemen vertegenwoordigers van de werk-
groep Verkeer in ieder geval ‘slechte’ of 
‘aandachtbehoevende’ verkeerssituaties mee 
in het halfjaarlijks overleg met de gemeente.
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen heb-
ben aangaande dit onderwerp verzoeken zij 
u via bovenstaande nummers contact te zoe-
ken met de Dorpsondersteuner.
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

6 T/M 8 NOVEMBER6 T/M 8 NOVEMBER6 T/M 8 NOVEMBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

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

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

2x 150 g

Zuid-Amerikaanse 
kogelbiefstuk*

Oriëntaalse scharrelkipdelen*

400 g

Ambachtelijk vloerbrood

Bloemkool Conference peren

Zoete aardappelen Persimmon

Gezeefde tomaten 
Bamischijven, bitterballen 
of Mexican Gringo’s.

Snacks**

Chocolade vlokken
Vanille, stracciatella, walnoot, 
of kaneel. 

Roomijs**

Goudse kaas 48+ gesneden* Verse kaas

14.97/kg

Redacteur: Marie-Christine 
                    van Lieshout

Mariahout – De herfst heeft 
zijn intrede gedaan. Het 
kerkhof van Mariahout ligt 
er vredig bij. De namen op 
de graven uit verschillende 
decennia herinneren aan 
overleden inwoners van 
Mariahout. Een geschiede-
nis die langzaam verdwijnt 
door het ruimen van oude 
graven. Enkele oude gra-
ven bestaan gelukkig nog. 
Bijvoorbeeld de graven van 
Jan en Mien Gruijters, uit-
baters van legendarisch café 
De Roskam.

Café De Roskam
Aan de Mariastraat, waar nu het huis 
‘De Roskam’ staat, stond het café. Naast 
het uitbaten van een café, handelde Jan 
Gruijters in paarden. “Er was altijd leven 
in de brouwerij”, vertelt kleindochter 
Annie van Uden. Jan Gruijters was een 
kleurrijk dorpsfiguur. Hij leefde zijn eigen 
leven en trok zich weinig aan van wet-
ten en regels. Annie kan zich het café 
en de verhalen nog goed herinneren. 
“Een berucht café”, weet Annie te ver-
tellen, “met veel clandestiene handel en 
landlopers.” Boeren in de omgeving ga-
ven landlopers stukken zwoerd (van het 
spek) die dan in het café omgewisseld 
werden voor drank. “Je kon er drie bor-
reltjes drinken voor een gulden”, lacht 
Annie, “landlopers konden altijd blijven 
slapen in de schuur aan de overkant van 
de weg.”

Uitspraken
“Mijn opa had humor en was regelma-
tig dronken”, vertelt Annie. “In zijn café 
hing een bord: ‘Morgen gratis drinken’. 
Een dag later hing dat bord er nog. Het 
bleef gewoon hangen.” Annie vervolgt 
lachend: “Een geestelijke vroeg hem ooit 
de weg naar Zijtaart. Jan gaf als ant-
woord; “Als gij de weg naar Zijtaart nog 
nie wit, hoe kunde ge ons dan de weg 
nar dun Himmel wijzen?”  Jan zat ’s mor-
gens regelmatig buiten het café op een 
stoel. Als mensen vroegen waarom hij 
daar zat dan zei hij: “Ze zijn me vergeten 
binnen te halen.” Zelfs dieren wisten dat 
het bij ‘De Roskam’ gezellig was. 

“Het paard van paardenhandelaar 
‘Malle Jan’ stopte standaard bij het 
café”, vertelt Annie, 

“een drankje voor het paard en voor zijn 
baas.” De oma van Annie, Betje Latour 
(Peters), stierf jong. Al tijdens haar ziek-
bed had Jan een relatie met Mien van 
den Broek. Pastoor Van Eijndhoven vond 
dat dit niet kon. Jan trok zich er niets van 
aan. Hij schijnt gezegd te hebben: “U 
heeft zelf ook twee vrouwen.” Hij be-
doelde zijn twee pastoorsmeiden.

Graven
Er zijn nog maar een paar mensen die zich 
de verhalen van Jan Gruijters herinneren. 
Zijn graf en het graf van Mien zijn stille 
getuigen van hun leven in Mariahout. 
De Boekelse Jan Gruijters, die samen met 
Betje twee dochters en een zoon kreeg 
en met Mien drie dochters op de we-
reld zette, ligt vlakbij zijn tweede vrouw 
Mien begraven. Samen met haar halftan-
te Gerry verzorgt Annie de graven. “Als 
Gerry 70 jaar wordt, dan stopt ze met de 
grafrechten”, vertelt Annie. De bijzonde-
re en soms tragische geschiedenis van de 
familie Gruijters leeft nu nog voort in de 
verhalen. Op het kerkhof heeft elk graf 
zijn verhaal én draagt elk graf een stuk-
je geschiedenis van Mariahout met zich 
mee.

Mariahout – De herfst heeft 
zijn intrede gedaan. Het 
kerkhof van Mariahout ligt 
er vredig bij. De namen op 
de graven uit verschillende 
decennia herinneren aan 
overleden inwoners van 
Mariahout. Een geschiede-
nis die langzaam verdwijnt 
door het ruimen van oude 
graven. Enkele oude gra-
ven bestaan gelukkig nog. 
Bijvoorbeeld de graven van 
Jan en Mien Gruijters, uit-
baters van legendarisch café Vlnr. Jan, Anneke, Sientje en Betje Gruijters



Donderdag 5 november 201516 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant16 MooiLaarbeekkkkr Donderdag 5 november 2015

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

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

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

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

Gebr. KantersGebr. Kanters

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

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

Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*

www.ven-hollanders.nl
Kapelstraat 19 - Beek en Donk Tel. 0492 - 46 43 43

Meer comfort. 
Minder energie.
Zorgeloos genieten van warmte en warm water.
Met de nieuwste technologie van Nefi t haalt u het 
beste in huis. 
Door de slimme combinaties van Nefi t bespaart 
u op uw energiekosten en tot eind 2015 ontvang u 
ook nog eens € 100,- tot € 350,- retour!*

*Vraag naar de voorwaarden.

Lid van:

Inclusief 25 jaar 
100% opbrengstgarantie 

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort Energiezuinig huis

Verbeter je huis en zorg voor een lagere energierekening 
en een beter leefklimaat! Met een energielabel kunnen 
kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning 
zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor 
een zuinige woning betekent een lagere energierekening, 
meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor 
het milieu!

De voordelen van een goed geïsoleerd en energiezuinig 
huis zijn:
• Behaagelijker en comfortabeler wonen
• Lagere energierekening
• Minder CO2-uitstoot voor een beter milieu
• Waardestijging van de woning en kortere verkooptijd

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A 
(groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan 
hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke 
huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel 
glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen.

Aanschaf zonnepanelen
Onze energiebronnen zijn beperkt. Maar de zon is 
onuitputtelijk. Zonne-energie is duurzaam, stil, veilig 
en schoon. Zonnepanelen zijn daarom sterk in opkomst. 
Zonnepanelen hebben veel voordelen. Zonnepanelen zijn je 
eigen duurzame energiebron aan huis. Je energierekening 
gaat sterk omlaag en je draagt bij aan een beter milieu met 
zonnepanelen.

Een van de belangrijkste voordelen: zonnepanelen zijn 
goed voor je energierekening. Elk jaar profi teer je van de 
voordelen van zonnepanelen, ook bij bewolkt weer. Als 
je de helft van je stroomverbruik door zonnepanelen laat 
opwekken, bespaar je zo’n € 400,- per jaar! De prijs van 
elektriciteit stijgt gemiddeld 5% per jaar. Dus bespaar je elk 
jaar meer.
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WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

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

Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*

www.ven-hollanders.nl
Kapelstraat 19 - Beek en Donk Tel. 0492 - 46 43 43

Meer comfort. 
Minder energie.
Zorgeloos genieten van warmte en warm water.
Met de nieuwste technologie van Nefi t haalt u het 
beste in huis. 
Door de slimme combinaties van Nefi t bespaart 
u op uw energiekosten en tot eind 2015 ontvang u 
ook nog eens € 100,- tot € 350,- retour!*

*Vraag naar de voorwaarden.

Lid van:

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

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

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

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

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

Ons nieuwe adres: 

WILHELMINAWEG 5  

BEEK EN DONK 

Vernieuwde  

openingstijden: 

Ma - Vr 9 - 20 
Za 9 - 17 

 

Zo 8 november 

11 - 16 

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

Vergunning aanvragen?
Bouw- of verbouwwerkzaamheden? Laat u informeren door 
de gemeente. In veel gevallen is het namelijk noodzakelijk 
om een vergunning aan te vragen. Zeker voor rijks- en 
gemeentemonumenten zijn er bepaalde regels die gelden. 
Neem voor het plaatsen van dakkapellen, serres, veranda’s 
en carports contact op met de gemeente. Zelf een huis 
bouwen? Vraag een bouwvergunning aan. 

Verbouwing leidt tot betere 
verkoop huis
Een huis dat er tiptop uitziet zal sneller verkocht worden 
dan een huis dat er minder goed uitziet. Want zeg nou 
zelf: als u de keuze heeft tussen een huis met enkel glas en 
oude kozijnen en eenzelfde huis met dubbel glas en nieuwe 
kozijnen, dan is de keus toch snel gemaakt? Een kleine 
investering leidt daarnaast ook tot een betere verkoopprijs. 
Verbouwen kan dus hét hulpmiddel zijn bij dat huis dat al 
wat langer te koop staat.

Keuken bouwen
Een goede keuken is gebaseerd op een sterke constructie. 
Daarom is het eigenlijk onmogelijk zelf een keuken te 
bouwen zonder hier een bouwtekening voor te gebruiken. De 
bouwtekening helpt jou om de planken op de juiste plek te 
monteren, zodat jij tegen zo min mogelijk constructiefouten 
aan kan lopen. Uiteindelijk is dit het punt waar jij kan slagen 
of falen. Een keuken bouwen is goed te doen als jij maar 
netjes de bouwtekening blijft volgen. Voor je het weet ben 
jij in het bezit van een prachtige keuken met een aanrecht 
van hoge kwaliteit, steigerhout of niet. Ben je niet zeker van 
je eigen kunnen, schakel dan een specialist in.
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Witte Reus toiletblokken,
wc tabs of reinigers

2 stuks naar keuze

4.38-5.98

3.00
2 stuks

3.00
3 stuks

Prodent tandpasta
tube 75 ml.

1.38-2.05

Danio kwark of
luchtige kwark

alle soorten

1.28-1.90

Klene dropzakken
zak 210/230 gram

Coca-Cola
3 fl essen à 1500 ml.

5.61-5.79

Wagner big pizza
2 stuks naar keuze

4.92-5.40

Kipfi let
kilo

6.99

Kies & mix 3 heerlijke verse groente
Daily Fresh veldverse spinazie (zak ca. 450 gram) 

vastkokende aardappelen in de schil (kilozak) 
roma cherry tomaatjes (schaal ca. 250 gram)

Daily Fresh duo paprika (pak 2 stuks) 
Hollandse bloemkool (per stuk) 

Hollandse uien (net ca. 2 kilo) 
3 stuks naar keuze

4.47-5.37

3.00
2 stuks

0.99
Schouderham
van onze versafdeling
100 gram

1.19

1+1
GRATIS

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Prijsvoorbeeld: 2 zakken Klene muntdrop 
mild zoet à 210 gram 

van 2.66 voor 1.33

5.61-5.79

4.00
liter 0.89

3 fl essen

1.38-2.05

1.00
liter 13.33

4.99

1.00

Bezoek ook onze website:

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

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

W 45 - Aanbiedingen gelden van maandag 2 t/m zaterdag 7 november 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.
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Een platte organisatie
Paul de Hoon vertelt dat er vandaag 
zo’n 230 mensen met een beperking 
uit de regio aanwezig zijn. Het was 
zijn taak om bekendheid te geven 
aan het evenement en sponsoren te 
zoeken. Johan Frenken zorgde voor 
het ‘papieren werk’ en Janny voor de 
prijsjes. Ongeveer 20 vrijwilligers zor-
gen voor de hapjes en de koffie.

Opening
Als De MooiLaarbeekKrant om 13.00 
uur de grote zaal van het Dorpshuis 
binnenloopt, is die al goed gevuld 
met muziek- en dansliefhebbers. 
Uit de luidsprekers klinkt muziek, 
verzorgd door Party Jockey Tim. 
Hennie Antonissen, directeur van 
de dorpshuizen, opent met een kort 
woordje de middag. Maar daar ko-
men de bezoekers niet voor. Gelukkig 
kondigt Monika Slaets het eerste op-
treden aan.

Drumband ‘Nooit Gedacht’
De muzikanten spelen onder leiding 
van Jacqueline geconcentreerd. Er zijn 
ook solo-optredens. Anouk zet haar 
lied in met de woorden: “Alles valt 
mee vandaag...” en Bianca sluit daar-
op aan in loepzuiver Amsterdams: 
“Krijg toch allemaal de klere…” Zij 
krijgen vanuit de zaal een geweldig 
applaus. De stemming komt er echt 
goed in als Frans, alias ‘Polleke’, op-
treedt. Hij begint zijn potpourri met 
het lied, ‘Geef mij maar Amsterdam’. 
Polleke geniet zichtbaar. 

De groep DèVèltOp
DèVèltOp treedt al jaren belangeloos 
op voor mensen met een beperking. 
“Wij genieten er zelf ook van”, zeg-
gen ze. Hun sprankelende optreden 
veroorzaakt spontane polonaises in 
de zaal. Op het eind van hun op-
treden scandeert de zaal, “We want 
more!”

Ellen Tappel van Lifestyle Center 
Laarbeek
Dan is het de beurt aan Ellen Tappel. 
Op het podium en op de dansvloer 
verzamelen zich diverse danslustige 
bezoekers van deze middag. Onder 
de enthousiaste aanwijzingen van 
Ellen wordt er bewogen: gestapt, 
gezwaaid, gezwierd, gedraaid en ge-
schud met de billen.

De Milka’s
Als deze groep de zaal binnenkomt, 
zijn ‘de high-fives’ met bekenden uit 
het publiek niet van de lucht. Met 
hun sprankelende optreden zetten zij 
het Lieshoutse dorpshuis behoorlijk 
op zijn kop. Steeds meer mensen uit 
het publiek bevolken het podium om 
met De Milka’s mee te zingen! 

Freek en Mohammed
Ook De MooiLaarbeekKrant geniet. 
Mensen met een beperking zijn open 

en spontaan. Twee muziekliefhebbers 
vielen bijzonder op. Freek de Wit uit 
Lieshout zegt: “Ik voel me een ech-
te muzikant.” Freek speelt keyboard 
en thuis heeft hij een drumstel. “’s 
Morgens vroeg drum ik niet”, lacht 
hij, “want daarmee maak ik ieder-
een wakker.” Hij werkt al 14 jaar 
bij de Jumbo in Lieshout. “Als ik je 
daar zie, steek ik twee duimen op”, 
belooft hij. Mohammed woont in 
Beek en Donk. Hij valt op in zijn 
prachtige glitterpak. Hij zingt en hij 
danst en is steeds op het podium te 
vinden. “Ik heb mezelf dansen ge-
leerd via MTV en YouTube”, zegt 
hij, “ook de ‘Moonwalk’”. En weg 
is Mohammed… hij moet nu karao-
ke zingen! Een verbaasde redacteur 
achterlatend.

De specials van streetdancegroep 
UnityEight
Deze groep bestaat vandaag  uit 
Martijn, Serena en Greetje.  Zij le-
ren de danslustige bezoekers enke-
le nieuwe dansen en verzorgen een 
spetterende demonstratie. Geheel 
buiten adem vertellen Serena en 
Greetje dat ze hun succes geheel te 
danken hebben aan Martijn.

Tot slot
De zaal stroomt langzaam leeg. 
Overal tevreden gezichten. Ook bij 
Paul de Hoon en Johan Frenken. 
Freek bemachtigt nog even snel  de 
microfoon en vraagt terecht om een 
groot applaus voor de organisatie…

Donderdag 5 november 2015

Vervolg van de voorpagina

“Er wordt driftig gestapt, gezwaaid, gezwierd en gedraaid!” 

New York/Laarbeek – Afgelopen week-
end vond de marathon van New York 
plaats. De marathon is met ruim 50.000 
deelnemers uit 130 verschillende lan-
den de grootste ter wereld. Het par-
cours loopt door verschillende wijken 
en deelnemers finishen uiteindelijk in 
Central Park. Er staan ruim 1.000.000 
toeschouwers langs de route.

Laarbeekse inbreng
Wethouder Joan Briels en zijn zoon 
Tobias en Michiel van Kessel uit Beek 
en Donk startten én finishten afgelopen 

weekend alle drie in deze marathon 
en mochten de prachtige medaille in 
ontvangst nemen. Voor New York-
liefhebber Michiel was het zijn eerste 
marathon. Ondanks een pijnlijke knie-
blessure volbracht hij deze missie.

Persoonlijke ervaring
Michiel licht desgevraagd toe: 
“Vergeleken met andere marathons kent 
New York een grote tegenstelling: het 
extreme hoogteverschil tijdens de route 
maakt het extra zwaar maar daarentegen 

is het publiek uitermate massaal en en-
thousiast, waardoor je als het ware voor-
uit geduwd wordt. Al direct bij de start 
kom je bij de 1,5 km lange Verrazanobrug 
uit en dien je een hoogteverschil te over-
bruggen van 80 meter, waarop je je hele-
maal stuk kunt lopen. Daarna volgen de 
wijken Brooklyn (24 km), Queens (met 
de steile Queensboro bridge), The Bronx, 
Manhattan (First Avenue waar drie rijen 
publiek je verwelkomen alsof je een we-
reldster bent) om uiteindelijk te finishen in 
het prachtige Central Park. Kippenvel…!”

De MooiLaarbeekKrant feliciteert Tobias, 
Joan en Michiel met het behalen van dit 
prachtige resultaat!

Laarbeek rent mee in marathon New York!

In New York loop je de 

marathon niet om de tijd 

maar om te genieten

Tobias en Joan Briels 

Michiel van Kessel
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Kort nieuws

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Voorlichtingsbijeenkomsten ‘Dementie ook onze zorg!’
• Twee nieuwe Nederlanders
• Gezondheidsrace Laarbeek 2.0 daagt verenigingen uit
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 5 november 2015. www.laarbeek.nl 

Gemeente actueel

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de 
gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 6 november komt burgemeester Ronnes aan het woord. 

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

Beperkte openingstijden op 12 en 13 november

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis gesloten op donderdag 12 
november 2015 vanaf 11.30 uur. De afdeling burgerzaken is wel telefonisch bereikbaar.
Op vrijdag 13 november 2015 zijn wij weer geopend, met uitzondering van de balies van de 
afdeling burgerzaken. Die dag wordt het aanvraagstation voor het aanvragen en uitgeven 
van paspoorten en identiteitskaarten vervangen. Daardoor is niet mogelijk om de volgende 
producten aan te vragen óf op te halen: uittreksels, paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, 
eigen verklaringen, aangiften van adreswijzigingen, verklaring omtrent het gedrag, enzovoorts. 
Ook spoedaanvragen voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen die vóór 13 november 
zijn aangevraagd kunnen deze dag niet opgehaald worden.
Via www.laarbeek.nl is het wel mogelijk om digitaal uw verhuizing door te geven, uittreksels 
of een eigen verklaring aan te vragen. De medewerkers van de afdeling burgerzaken zijn 
telefonisch wel bereikbaar. Ook de balies voor bouwen en wonen en belastingen zijn gewoon 
geopend.

Standpunt college opvang vluchtelingen

In de media is volop aandacht voor de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en 
geweld. Deze mensen worden opgevangen in asielzoekerscentra (azc). In de asielzoekerscentra 
zitten ook al vergunninghouders (mensen die hun land hebben verlaten en van de Nederlandse 
overheid een verblijfsvergunning hebben ontvangen). Door de grote toestroom van vluchtelingen 
raken de azc’s overvol en is er vraag naar crisis- of noodopvang.
Het college vindt dat Laarbeek, net als alle gemeenten in Nederland, zijn verantwoordelijkheid moet 
nemen, maar komt tot de conclusie dat in de gemeente Laarbeek geen geschikte locatie is voor 
grootschalige crisis- of noodopvang van vluchtelingen*. 

Wel vergunninghouders
De problematiek van de vluchtelingen laat het college echter niet koud. Daarom focust het 
college op wat de gemeente hierin wel kan betekenen. Het college ziet mogelijkheden om meer 
vergunninghouders te huisvesten om daarmee extra ruimte te maken in de azc’s. De gemeente 
Laarbeek heeft in 2015 al 21 mensen gehuisvest en wil dat aantal vergroten, boven op de aantallen 
die vanuit het Rijk al moeten. De huisvesting van vergunninghouders is kleinschalig en voor langere 
tijd en dat past beter bij het karakter van de gemeente Laarbeek.

Hoe
Voor het huisvesten van vergunninghouders zijn woningen nodig. Woningstichting WoCom is daarbij 
onze partner, maar daar zijn de mogelijkheden beperkt. Het college vindt het belangrijk om geen extra 
druk te leggen op de beschikbare huurwoningen en is daarom op zoek naar andere oplossingen. 
Hierbij valt te denken aan tijdelijke huisvesting in geschikte leegstaande gebouwen of het plaatsen 
van woonunits. Bij de zoektocht naar geschikte locaties hanteert het college vier criteria:
• een oplossing moet snel tot resultaat leiden;
• huisvesting is binnen de bebouwde kom;
• vergunninghouders worden verdeeld over de dorpen;
• de huisvesting is niet van invloed op de uitgifte van bouwgrond.

Proces
Het huisvesten van vergunninghouders is niet nieuw in onze gemeente. Vluchtelingenwerk zorgt 
samen met vrijwilligers en soms ook mensen uit de buurt voor een nieuwe start voor de nieuwkomers. 
Het college vindt het belangrijk dat dit zo blijft en beseft dat meer en tijdelijke huisvesting in bijvoorbeeld 
woonunits impact kan hebben op de omgeving, ook als deze kleinschalig worden ingezet. Daarom 
gaat het college met direct omwonenden in gesprek als de keuze voor een locatie is gemaakt.

Hulp 
Vergunninghouders mogen, in ieder geval tijdelijk, in Nederland blijven. Dat betekent dat zij hier een 
nieuw leven moeten opbouwen: eventuele kinderen naar school, de taal (beter) leren, op zoek naar 
werk of een opleiding. Denkt u iets te kunnen betekenen bij het op weg helpen van nieuwkomers? Neem 
dan contact op met Vluchtelingenwerk van de Stichting Vierbinden. Zij kunnen uw hulp best gebruiken.

*Daarbij geldt een voorbehoud: het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is bevoegd om 
locaties aan te wijzen waar vluchtelingen opgevangen worden. Het is dan een opdracht aan de 
gemeente om dat uit te voeren. Die kans acht het college klein.

Nieuw inzamelsysteem Laarbeek bekend

Vanaf 1 januari 2016 gaat Laarbeek over op een nieuw inzamelsysteem voor afval. Er wijzigen 
twee dingen.
• Inzameling van plastic, metalen en drankpakken in plaats van alleen plastic. In de ‘pmd-zak’ 

mogen plastic, metaal en drankpakken (pmd) bij elkaar. Deze inzameling blijft gratis.
• De frequentie van inzameling van pmd, restafval en oud papier: deze afvalsoorten worden 

voortaan eens in de twee weken ingezameld.

Het doel van het nieuwe inzamelsysteem is tweeledig. Door beter te scheiden zal de 
hoeveelheid restafval flink verminderen, wat goed is voor het milieu. Daarnaast gaan de 
kosten voor inzameling omlaag, waardoor inwoners goedkoper uit zijn. De ervaringen die 
opgedaan zijn bij de afvalproef in de Beek en Donkse wijk de Voorbeemd zijn meegenomen in 
de afweging voor het nieuwe inzamelsysteem. Daarnaast is ook gekeken naar de uitkomsten 
van de enquêtes over afvalinzameling in zowel de wijk de Voorbeemd als onder alle inwoners 
van Laarbeek. 

Wet milieubeheer

Melding 8.41 Wet milieubeheer ReachOut4You, Bosven / Stekkermortel Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat een melding 
op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door ReachOut4You, Bosven 
/ Stekkermortel (Kadastraal bekend gemeente Lieshout, sectie L, perceelnummer 820) in 
Mariahout. Daarop is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. 
De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van 
Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

• In verband met de Bavaria-veldrit in Lieshout op zondag 15 november 2015 is een 
parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van ’t Hof. Deze maatregel geldt op 15 november 
2015 van 10.00 tot 18.00 uur.

• In verband met de intocht van Sinterklaas in Lieshout is de Heuvel afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 15 november 2015 van 
11.00 tot 12.00 uur.

• In verband met de bekendmaking van de nieuwe Prins van Ganzegat op het bordes van de 
Couwenbergh is de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel tussen de kruisingen met de Kerstraat en 
Heindertweg afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 
zaterdag 14 november 2015 van 19.00 tot 22.00 uur.

• In verband met de aankomst en rijtoer van Sinterklaas in Beek en Donk is de Pater de 
Leeuwstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 
zaterdag 14 november 2015 van 13.00 tot 15.00 uur.

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Clovishof 2, Aarle-Rixtel veranderen woning (dakkapel) bouwen 27-10-2015
Molenstraat 39, Lieshout veranderen woning (dakkapel) bouwen 27-10-2015
Nassaustraat 4, Beek en Donk vergroten van een woning bouwen 27-10-2015
Stekkermortel ong, Mariahout dagbesteding in het bos tdl. ontheffing 29-10-2015
Dopheide 5, Mariahout bouwen van een woning bouwen 02-11-2015

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

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Koppelstraat 97 Beek en Donk kinderopvang brandveilig gebruik gebruik 29-10-2015
Dorpsstraat 5 Aarle-Rixtel oprichten van een antenne bouwen 29-10-2015

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

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

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

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 5 november 2015. www.laarbeek.nl 

Herdenking Laarbeekse veteranen op 14 november

Vereniging De Laarbeekse Veteranen herdenkt jaarlijks gesneuvelde veteranen. Dit betreft 
dan inwoners uit Laarbeek die omgekomen zijn in of na de Tweede Wereldoorlog, in 
Nederlands Indië en Nieuw Guinea of bij latere oorlogs- of vredesmissies. Deze herdenking is 
in het gemeentehuis in Beek en Donk op zaterdag 14 november van 11.30 tot 13.00 uur en is 
openbaar. U bent van harte welkom.

Agenda’s raadsvergaderingen en -commissies

Extra raadsvergaderingen in het kader van profielschets nieuwe burgemeester 
Op 12 november om 19.30 uur is er een extra openbare raadsvergadering, die in het teken 
staat van het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. 

Op woensdag 18 november 2015 is er om 19.30 uur ook een extra openbare raadsvergadering, 
waarbij de profielschets wordt aangeboden aan de Commissaris van de Koning.

De commissievergaderingen staan binnenkort weer op de agenda. De vergaderingen van de 
raadscommissies starten om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. U bent daarbij van 
harte welkom. De agenda’s voor deze vergaderingen vindt u hieronder.

Tijdens de commisie Ruimtelijk Domein op woensdag 18 november wordt het volgende 
besproken:
1. Plan van aanpak met betrekking tot honden(poep) problematiek.
2. Meerjarenplanning onderhoud gemeentelijke gebouwen Laarbeek 2015-2024.
3. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Boerderijwoning Buitenplaats Eyckenlust.
4. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Horecagelegenheid Asdonkseweg 6, Aarle-

Rixtel.
5. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Splitsing Bemmerstraat 8, Beek en Donk.
6. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Wijziging bestemmings-/bouwvlak Prof. 

Dondersweg 8, Beek en Donk.
7. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage 2015.
8. Stand van zaken bouwplannen.
9. Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant (Bidbook).
10. Situatie Heuvel Lieshout.

Op dinsdag 17 november 2015 wordt het volgende besproken bij commissie Sociaal 
Domein:
1. Aanvullende voorstellen inzake de vorming van het Werkbedrijf Atlant De Peel.
2. Stand van zaken transities Peel 6.1.
3. Voorstel tot verlenging dienstver-leningsovereenkomsten gemeente Helmond (stukken 

worden nagezonden).
4. Kadernota Schulddienstverlening Peel 6.1 2015-2018 (presentatie LEVgroep/

Vierbinden).
5. Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG.
6. Uitrol “zorg dichterbij”.
7. Stand van zaken voorzieningsclusters.
8. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage 2015.

Bij de commissie Algemene Zaken op donderdag 19 november 2015 wordt het volgende 
besproken:
1. Inventarisatie externe inhuur /advies 2014.
2. Evaluatie pilotproject reststroken Beek.
3. Uitgifte bouwkavels Bemmer IV in erfpacht.
4. Voorstel tot vaststelling van de Verordening en Convenant rekenkamercommissie.
5. Zienswijze integrale handhavingsnota 2016-2019 en Uitvoeringsprogramma 2016.
6. Voorstel tot instemming met de Retailnota Laarbeek 2015.
7. Voorstel tot vaststelling diverse belastingverordeningen 2016.
8. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage 2015.
9. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

Wet omgevingsvergunning

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen aan G.J. 
Kouwenberg, Gemertseweg 26, Beek en Donk. Het betreft een uitgebreide procedure.

De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 3 november 2015 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek. Gedurende de inzagetermijn 
kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moet worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Laarbeek en worden verzonden aan. In deze periode 
kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting 
georganiseerd na een telefonische afspraak met mw. L. van den Eijnde, telefoonnummer 0492 
469 700. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan 
worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.

Kapvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 6 lid 1 van de 
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van 
10 essen aan de Pater Becanusstraat 4 – 21 in Beek en Donk. De vergunning is aangevraagd 
vanwege het herstel van deze hoofdgroenstructuur. De gezondheid van deze bomen is slecht, 
waardoor de bomen zich slecht ontwikkelen. De gemeente verwacht niet dat deze bomen zich 
ooit volwaardig zullen ontwikkelen. Vandaar dat overgegaan zal worden tot het vervangen van 
deze bomen door nieuwe bomen. Daarbij zal gezorgd worden voor een goede ondergrondse 
voorziening, zodat de bomen zich in de toekomst wel goed kunnen ontwikkelen. Vandaar dat 
de vergunning verleend wordt voor de kap van deze 10 essen. Ter compensatie en herstel van 
de hoofdgroenstructuur zullen 10 lindebomen geplant worden.
Dit besluit is verzonden op 30 oktober 2015.

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

Ouders: meer weten over jongeren en uitgaan?

Meld u dan aan voor de gratis informatieavond ‘Uit met Ouders’, op 25 november in 
uitgaanscentrum Time Out in Gemert. De avond, van 19.00 tot 22.00 uur, is vooral voor ouders 
van 15- tot en met 17-jarigen. Deze jeugd gaat (op korte termijn) waarschijnlijk uit. 

Eigen beeld vormen
Alcoholmisbruik, uitgaansgeweld, drugs. Je hoort van alles over uitgaan. Dat kan bij ouders tot 
bezorgdheid leiden. Maar welke gevaren zijn reëel? Tijdens de informatieavond krijgt u feitelijke 
informatie van Novadic-Kentron (instelling voor verslavingszorg), het jongerenwerk, de politie 
en medewerkers van Time Out. Zij geven informatie over uitgaan en genotmiddelengebruik, 
veiligheid, uitgaan in Time Out en over de rol die ouders hierbij kunnen spelen. Bovendien kunt 
u zelf een kijkje nemen in Time Out. 

Belangstelling
Geen uitnodiging ontvangen maar wel belangstelling? Meld u dan 
vóór donderdag 12 november 2015, bij voorkeur per mail, aan via  
ingrid.v.dooren@laarbeek.nl of bel naar 0492 469 700. Geef uw naam, adres, e-mail, 
telefoonnummer en aantal deelnemers door. Er is een maximum aantal deelnemers dus 
aanmeldingen zijn op volgorde van binnenkomst. U krijgt uiterlijk zaterdag 21 november een 
bevestiging toegestuurd. 
 
Meer informatie
Daarvoor kunt u terecht bij Tineke Meeldijk (preventiefunctionaris GGD Brabant-Zuidoost), via 
t.meeldijk@ggdbzo.nl of 088 0031 453.

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Winkeliersvereniging Beekvlied voor het plaatsen van een kleine tent op het gedeelte van het 

Heuvelplein bij het schaakspel in Beek en Donk in verband met de ontvangst van Sinterklaas 
op woensdag 2 december 2015 van 14.00 tot 15.30 uur (verzonden 2 november 2015),

• Sold Out voor het houden van een muziekevenement op zaterdagavond 12 december 2015 
van 20.00 uur tot en met 1.30 uur in muziekcentrum ’t Anker aan de Pater Vogelsstraat 39 
in Beek en Donk (verzonden 2 november 2015).

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Lage Heesweg 1, Beek en Donk 28-10-2015 plaatsen van een zeecontainer
Grotenhof 2, Lieshout 29-10-2015 plaatsen van een zeecontainer
Koppelstraat 1, Beek en Donk 29-10-2015 vergroten woning (dakopbouw)
Beemdkant, Lieshout 30-10-2015 plaatsen zeecontainer
Vogelenzang 47, Lieshout 02-11-2015 plaatsen van een tuinhuisje
 
Aangevraagde sloopmeldingen
Locatie Ingediend Werkomschrijving
Rooijseweg 19, Mariahout 30-10-2015 slopen van een aanbouw en bijgebouw
Heieindseweg, Mariahout 31-10-2015 verwijderen van asbest

Tijdens de behandeling aanvraag omgevingsvergunning kunnen geen bezwaren ingediend worden. 
Wel kunt u in deze fase zienswijzen indienen tegen bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning. 
Nadat de gevraagde vergunningen zijn verleend, kunnen bezwaren worden ingediend. 

Like ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Kom ontbijten met Sinterklaas! En misschien heeft Piet 
ook nog wel een kadootje bij zich voor jou.

Reserveer nu!

Sinterklaasontbijt in de Brabantse Kluis

29 NOV.

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

Tussen 09.00 en 11.00 uur

Kinderen E 10,-, 
Volwassenen E 13,75

Voor meer informatie:
www.brabantsekluis.nl/restaurant

Kom met uw vriendinnen, zussen, moeder of dochter(s) 
naar dit event! 
Op deze avond vind u alles op het gebied van Beauty en 
Lifestyle. Bekijk onder het genot van een hapje en een 
drankje de diverse demo’s, modeshow en nog veel meer! 
De avond word afgesloten met een spetterende afterparty 
door een geweldige DJ. Dit wilt u zeker niet missen! 

Inge’s Beauty Studio
Eefje’s Nagelstudio
Hidde & Jilles
Haarstudio Frency
Gabzz
Sanne’s Voetzorg
Massagepraktijk Ad Fontes

Emmy’s Mode
Leef! Praktijk voor Voetzonerefl extherapie
Fillers & More
By Biba
Your Wish Haarsalon Beautysalon
Bloemend
Kleur uw Leven! Imago en kleurcoach

Vrijdag 13 november    Aanvang 20:30 uur    Gratis entree
Zaal de Koekoek         Dorpstraat 49    Lieshout

Ladies
&

Luxury
by night

Deelnemende bedrijven:

Bekendmaking nieuwe naam op feestavond 

Tijd voor verandering bij Die Milka’s

Lieshout - Na in 2013 een eerste lustrum te heb-
ben gevierd, is er voor Die Milka’s ook in 2015 
reden om in Laarbeek een feestje te bouwen. 
Enerzijds, zoals ze zelf zeggen, “omdat er nooit 
genoeg feesten kunnen zijn”, anderzijds omdat 
er ook wat nieuws te melden is. 

Die Milka’s, opgericht aan een eettafel aan De 
Ploeg in Lieshout, hebben hun naam ontleend aan 
het gelijknamige chocolade snoepgoed. Omdat 
het in eerste instantie een eenmalige carnavalsact 
zou zijn, was de naam even snel gevonden als dat 
het chocolade snoepgoed aan diezelfde eettafel 
die middag werd gegeten. Achteraf kan worden 
gesteld dat de ‘eenmalige act’ redelijk achterhaald 
is en hebben Die Milka’s in de loop van de jaren 
op vele podia in even zoveel plaatsen binnen en 
buiten de regio gestaan. Ze verstaan als geen an-
der de kunst om met feesthits en meezingers bij 
elke gelegenheid een feest te bouwen.

Binnen de groep rezen er de afgelopen periode 
echter wel de nodige twijfels over de groeps-
naam. De naam had, zo vond men, te veel asso-
ciatie met het chocolademerk. Ook vond men het 

woord ‘Die’ te Duits. Kortom; tijd voor bezinning. 
Toeval of niet, maar vrijwel op hetzelfde moment 
dat de zangers zich bogen over de naam bereikte 
hen het bericht dat het moederbedrijf waar Milka 
deel van uitmaakt niet geassocieerd wil worden 
met iets anders dan het eigen chocoladeproduct. 
Men werd aldus vriendelijk gevraagd de naam te 
veranderen. Werk aan de winkel dus. Er moest 
immers een nieuwe naam worden gevonden. 
Na meerdere malen hierover aan de ronde tafel 
te hebben gezeten is het Die Milka’s onder het 
genot van het lokale gerstenat uiteindelijk gelukt 
een nieuwe naam te bedenken. 

En wat gaat het worden?
Tijdens hun feestavond op 14 november in Café-
Zaal van Lieshout wordt de nieuwe naam be-
kendgemaakt. Tijdens deze oergezellige avond 
treden natuurlijk Die Milka’s meerdere keren op. 
Als gastzangers zijn Riny Heesters uit België en 
de Lieshoutse zanger Peter ‘Joe Cocker’ van de 
Greef uitgenodigd. De avond begint om 20.00 
uur. Uiteraard is de toegang gratis. Zorg dus dat 
je erbij bent. U vindt Café-Zaal Van Lieshout aan 
de Dorpsstraat 58 in Lieshout.

Amusementsavond in Zonnetij op donderdag 12 november

Gezamenlijk optreden de Wanhoop en de 
Keiegalmers

Aarle-Rixtel – Orkest De Wanhoop is in de loop 
van 2006 opgericht door een aantal enthousias-
te muzikanten, die naast het serieuze repertoire 
ook populaire muziek wilde maken. Het repertoire 
richt zich op het lichtere genre en bestaat uit le-
vensliederen, ballades en meezingers. Het orkest 
heeft een vaste bezetting van 19 leden, die veel-
al ook lid zijn van Harmonie De Goede Hoop uit 
Aarle-Rixtel. 

Het orkest staat onder deskundige en enthousiaste 
leiding van Hubert Geurts en verzorgt regelmatig 
optredens in verzorgingshuizen en bij gelegenhe-
den als carnaval, MuziektuinPodium-concerten 
te Beek en Donk, het jaarlijkse Kikkerconcert, 
uitwisselingsconcerten, etc. De wekelijkse repe-
tities vinden plaats op donderdagavond in het 
Conferentiecentrum De Couwenbergh. Doel 

daarbij is musiceren naar vermogen en waarbij ge-
zelligheid een niet onbelangrijke bijkomstigheid is. 
Nieuw van opzet is musiceren met zang en dit keer 
voor het eerst met De Keiegalmers uit Helmond.

De Keiegalmers is een zanggroep die in de regio 
grote bekendheid geniet, maar vooral bekend is  
van haar optreden tijdens het jaarlijkse Keiebijters 
Kletstoernooi. De groep bestaat uit: Hans 
Carmiggelt, Eugène Plessen, William Verkoelen, 
Theo Gommans en Lex Coolen.

Het optreden van De Wanhoop met De Keiegalmers 
is op donderdag 12 november in de ontmoetings-
ruimte van ‘Zonnetij’, Heindertweg 87 te Aarle-
Rixtel. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis en 
iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom. 

Orkest de Wanhoop Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mooi UIT in Laarbeek
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Mooi UIT in Laarbeek

Voor meer info: www.sparta25.nl

WANNEER: ZONDAG 8 NOVEMBER 2015 OM 14.00 UUR.
WAAR: CLUBGEBOUW SPARTA’25, HEEREINDSESTRAAT 10

Veilingmeesters zijn onder andere:
Andy Marcelissen & Rob Scheepers

Circa 100 nuttige, ludieke producten en 
diensten onder de veilinghamer

Circa 100 nuttige, ludieke producten en Circa 100 nuttige, ludieke producten en 

Gratis entree
Iedereen is welkom

Bedrijfsbezoek ondernemersclub Vier bij Formido 
Beek en Donk – Leden van Ondernemersclub 
Vier zijn voor een bedrijfsbezoek op donderdag 
26 november uitgenodigd bij de nieuwe vesti-
ging van Formido in Beek en Donk. Ook geeft de 
initiatiefgroep Herbestemming Leonarduskerk 
een presentatie over hun plannen en ideeën.

Formido
Deze week opent Formido haar deuren van het 
nieuwe pand aan de Wilhelminaweg 5 in Beek 
en Donk. Door deze verhuizing krijgt eigenaar 
- en tevens Vier-lid - Arno van der Heijden een 
bouwmarkt met maar liefst 3000m2 aan winkel-
ruimte. Daarnaast ‘runt’ hij nog twee Formido-
vestigingen in Mill en Sint-Michielsgestel. Al met 
al meer dan genoeg voor een interessant verhaal 
voor ondernemend Laarbeek! 

Herbestemming Leonarduskerk 
Naast de presentatie/rondleiding van Arno 
van der Heijden krijgen de aanwezigen een 
presentatie over de herbestemming van de 

Leonarduskerk. Een speciaal opgerichte initi-
atiefgroep is voornemens het event  ‘De Kerk 
Draait Door’  te organiseren. Een evenement 
om inwoners naar de kerk te trekken, te laten 
zien wat voor mogelijkheden de Leonarduskerk 
biedt, maar ook om ideeën te laten ontplooien. 

Aanmelden
Ben je geen Vier lid, maar heb je wel interes-
se? Meld je dan zeker aan voor dit interessante 
bedrijfsbezoek. Proef zo van de sfeer van deze 
ondernemersclub en wie weet kan Vier jou ver-
welkomen als nieuw lid! Aanmelden kan – ook 
voor leden – via de website: www.vierlaarbeek.nl. 
Deelname aan deze activiteit is gratis. 

Lieshout - Voor de 20e keer wordt de Bavaria 
bierruilbeurs gehouden in het Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Dit vindt plaats op 
zaterdag 14 november.

Op deze ruilbeurs komen alleen artikelen die iets 
te maken hebben met bier, zoals glazen, pullen, 
viltjes, etiketten, bierdopjes, openers, lampen, 
reclameborden en nog veel meer. Deze ruilbeurs 
wordt zowel door binnen- als buitenlandse ver-
zamelaars drukbezocht.

Dus hebt u meer interesse in bier dan alleen drin-
ken, kom dan eens langs op deze ruilbeurs, om 
10.00 uur gaan de deuren open en rond 10.30 
uur wordt de ruilbeurs officieel geopend door 
Tijn Swinkels. De ruilbeurs is tot 14.00 uur geo-
pend. Het Bavaria Brouwerijcafé vindt u midden 
in Lieshout aan de Heuvel 5. Aan de achter- en 
voorzijde zijn voldoende parkeerplaatsen. Voor 
inlichtingen, tel. 06-25444759.

De show ‘En nu Revue’ brengt het thema ‘nostalgie’

Voorstelling Lichtstad Revue in ‘t Anker

Beek en Donk - In Muziekcentrum ‘t Anker in 
Beek en Donk wordt op zaterdag 7 novem-
ber om 14.00 uur een voorstelling van De 
Lichtstad Revue uit Eindhoven gegeven. De 
show heet ‘En nu Revue’, waarin sketches, 
liedjes, choreografie en conferences over de 
actualiteit, worden afgewisseld met acts van 
verschillend pluimage, zoals een goochelaar, 
een majorettecorps en een dansgroep van 
danseressen op leeftijd.

Het thema van de show is nostalgie; het ver-
langen naar vroeger, maar het moeten accep-
teren van veranderingen en uiteindelijk tot de 
conclusie komen dat de toekomst eigenlijk 
een heel mooi vooruitzicht biedt. De kos-
ten voor deze middag bedragen €15,00 per 
persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of 

thee voor aanvang van de voorstelling en een 
drankje in de pauze. Er zijn op dit moment 
nog ongeveer 100 kaartjes beschikbaar. Deze 
middag is georganiseerd door de vier geza-
menlijke afdelingen van de Zonnebloem uit 
Laarbeek, maar nadrukkelijk niet uitsluitend 
voor hun deelnemers. Zorg dus dat u erbij 
bent, want het beloofd een prachtige middag 
te worden. 

Kaartjes zijn die dag verkrijgbaar aan de kas-
sa of vooraf telefonisch te bestellen bij Toos 
van der Linden (Beek en Donk), tel. 0492–
462974, Maria Hagelaar (Aarle-Rixtel), tel. 
0492–383293, Jan Tielemans (Lieshout), 
tel. 0499–425202 of bij Ria Dinnissen 
(Mariahout), tel. 0499–423816.

Fotograaf: Lies Vogelzang

Bezoek van binnen- en buitelandse verzamelaars

Bavaria bierruilbeurs in Lieshout
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CARNAVAL 2016

Lijst met mogelijke carnavalsprinsen bekendgemaakt 
Wie wordt prins Carnaval Ganzegat?

Harrie Hens onthult Prins Luuk XLIV op ludieke wijze
Prins Luuk XLIV al bekend?

Jeugd Raopersgat bijt spits af

Voorverkoop Wedden Dat Je Lacht

Aarle-Rixtel - Nog even en het is zover. Op 14 
november neemt Carnavalsstichting Ganzegat 
op het bordes van de Couwenbergh afscheid 
van prins Cellus den Uurste en prinses Ingrid. Zij 
hebben het afgelopen jaar op fantastische wijze 
de carnavalskar getrokken.

De afgelopen weken zijn er in de diverse media 
weer hints gegeven over wie de nieuwe prins van 
Ganzegat gaat worden. 1. Tis Unne Jonge, 2. Hij 
heeft een hutje in Ale, 3. Viert graag carnaval, 4. 
Nie te moeilijk, 5. Hij is geen bakker, 6. Wat heeft 
hij met Bakel?

Opnieuw worden hier 3 hints aan toegevoegd: 1. 
Glas helder, 2. Hij heeft vleugels, 3. Lekker warm.

Om het nog makkelijker te maken geeft de car-
navalsstichting u een lijst met 22 namen, waarvan 
1 naam de nieuwe prins van Ganzegat wordt: Ad 
Chatrer, Bart Kersten, Celio van Gerwen, David 
Verstappen, Frank Smits, Jos v/d Heuvel, Erik 
Tollens, John v/d Linden, Frans v/d Heuvel, Frank 

Tops, Hans Beekmans, Hein van Brug, Henry van 
Veijfeijken, Jurgen Peters, Peter-Jan Swaanen, 
Richard Kerste, Stephan Smits, Stephan de 
Mol, Arjen v/d Tillaar, Gerry Hagelaar, Maarten 
Raaijmakers, Michiel Jansen.

Hint nummer 10 ziet u in De MooiLaarbeekKrant 
van volgende week, hint nummer 11 hoort 
u net voor onthulling op het bordes van de 
Couwenbergh. De aanvang van deze onthulling is 
19.30 uur. Na afloop kunt u kennismaken met de 
nieuwe prins en prinses in Café/Zaal de Vrienden. 
Deze avond wordt opgeluisterd door de Nikita 
discoshow, bekend van de carnavalsdagen bij 
Pullman hotel in Eindhoven en de Dorpsfeesten 
Aarle-Rixtel.

Nieuwe vlaggen en dassen
Er zijn weer nieuwe vlaggen en dassen van 
Ganzegat te koop. Ze zijn verkrijgbaar bij de 
Boerenbond Aarle-Rixtel. Een vlag kost €17,50 en 
een das kost €15,00. Een pakket van vlag en das 
koopt u voor de niet normale prijs van €30,00.

Beek en Donk – Na 5 aanwijzingen die moeten 
leiden naar de nieuwe Prins van Ganzendonck 
denken sommigen de juiste persoon die hierach-
ter schuil gaat al gevonden te hebben. Of dat 
juist is blijft voorlopig nog even een vraag omdat 
de bekendmaking pas plaatsvind op zaterdag 21 
november. De bekende kletser Harrie Hens gaat 
dan op een ludieke manier onthullen wie Luuk 
XLIV is geworden.

Vandaag komen er 2 nieuwe aanwijzingen bij, 
zodat het weer iets gemakkelijker wordt om de 
naam van de nieuwe prins voortijdig te vinden: 
Dezelfde leeftijd……….. Afkomstig van een 
zandheuvel. Hij vindt alles leuk! Raad maar wie 
dit jaar Prins wordt. Hij zet graag de bloemetjes 
buiten. Prins op doktersrecept! Met zorg geko-
zen.

Waarschijnlijk denken sommigen nu al zeker 
te zijn van hun keuze, terwijl anderen vinden 

dat er geen touw aan vast te knopen is. Op 
www.teugelders.nl kan iedereen nog steeds 
stemmen op de ingezonden namen of zelf een 
naam insturen.

Gespannen boerenpaar 
Vorige week kwamen de eerste aanwijzingen voor 
het nieuwe boerenpaar naar buiten. Misschien 
nog niet voor iedereen even duidelijk, hoewel ze 
toch echt op boer en boerin betrekking hebben. 
Ondertussen worden de boer en de boerin een 
beetje zenuwachtig. Ze zijn net zo stralend ver-
liefd als de zon vorige week heeft geschenen. Ze 
vragen zich af of anderen dat niet aan hen zien.

Deze week weer twee aanwijzingen. Dit keer een 
afbeelding met daarin 2 aanwijzingen, welke op 
www.teugelders.nl te zien is. Wie denkt te weten 
welke boer en boerin het nieuwe boerenpaar van 
Ganzendonck vormen, kan reageren op het be-
richt op de website van de Teugelders.

Lieshout - Raopersgat trapt zaterdag 7 novem-
ber als eerste Laarbeekse kern af met hun prin-
senbal. Het jeugdprinsenbal is altijd een druk-
bezochte happening, waarbij veel kinderen, 
ouders, opa’s en oma’s aanwezig zijn.

Iedereen komt uitgelopen om te zien wie de 
nieuwe jeugdhoogheden van Raopersgat wor-
den. Het is altijd weer spannend welke naam in 
het betreffende kokertje zit, en dan kunnen we 
zien wie de nieuwe jeugdprins, jeugdprinses, ad-
judant, hofdame en hofnar gaan worden. Een 
hele organisatie. De Jeugdcommissie van CV De 
Raopers wenst daarom de Heikneuters, de Teu-

gelders van Ganzendonck en de Ganzegatters 
veel succes met hun voorbereidingen. En laat 
het bij hun net zo’n gezellig feest worden als bij 
de Raopers komende zaterdag. Ze komen elkaar 
nog regelmatig tegen bij de verschillende recep-
ties, altijd weer een groot feest. Schrijf alvast in 
de agenda: de receptie van de jeugd in Raopers-
gat is op zaterdag 28 november.

Het Jeugd prinsenbal zaterdag 7 november be-
gint om 19.00 uur in Café/Zaal De Koekoek in 
Lieshout. Dus kom met zijn alle gezellig naar Ra-
opersgat, alaaaf!

Lieshout - Na het overweldig succes en een volle-
dig uitverkochte klets- en artiestenavond, de Wed-
den Dat Je Lacht 2015, heeft de commissie van 
carnavalsvereniging De Raopers besloten om twee 
avonden te houden en wel op vrijdag 22 januari en 
zaterdag 23 januari. 

Net als vorig jaar gaan ze ook weer een voorver-
koopavond houden. Deze vindt plaats op maan-
dag 9 november in het Dorpshuis van Lieshout. De 
voorverkoop is tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Omdat er nu een andere indeling van de zaal komt 
is het aantal plaatsen anders dan vorig jaar, wees er 

dus op tijd bij, want ook dit jaar geldt weer vol=vol. 
De organisatie moet ook denken aan de veiligheid 
van hun bezoekers. Op beide avonden is de zaal 
geopend vanaf 19.00 uur en aanvang program-
ma om 20.00 uur. Het programma heeft tal van 
artiesten: Arian Compen, Duo Vreemd, Rien van 
Genuchten, Boy Jansen, Erpel uit ’t zekske, Dirk 
Kouwenberg, de Patatjes en die Milka’s. Natuurlijk 
treden ook de eigen dansmariekes op.

Aansluitend aan de avond is er weer een Afterparty 
in de foyer van het Dorpshuis. Zorg dat u erbij bent, 
u mag dit niet missen.

 

       TE KOOP BIJ INSCHRIJVING  

 LIESHOUT, Lange Dreven  
       PERCEEL LANDBOUWGROND,       
     ter grootte van 04.63.40 hectaren  
Algemeen:  
- het perceel is te bereiken via een verharde toegangsweg.  
- thans in gebruik als akkerbouwgrond (laatste 4 jaren snijmais). 
- akte van levering: 01-02-2016 bij Notaris Grimbel du Bois te  
   Sint-Oedenrode.   
- inschrijven is mogelijk t/m vrijdag 4 december a.s. – 12.00 uur.  
- verkoopvoorwaarden + inschrijfformulier verkrijgbaar bij:  

 

Boerenpaar 2015
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Beek en Donk - Na 22 jaar wil Beweging Op d’n 
Tocht graag het stokje overdragen aan nieuwe 
organisatorische  talenten uit Beek en Donk. Na 
jarenlang investeren in vermakelijkheden voor 
anderen wil de beweging ook zelf eens een keer 
toegezongen worden. De gebruikelijke absurdis-
tische maandagavond tijdens carnaval is toe aan 
een nieuwe kartrekker. De jubilerende beweging 
doet hiervoor een oproep.
 
Al 22 jaar veroorzaakt Op d’n Tocht onrust als, 
zoals zij dat zelf noemen, de meest zelfoverschat-
te vereniging van Zuidoost Brabant. De ene keer 
kijkt het optochtpubliek meewarig naar een onbe-
grijpelijke creatie als bailailaika dansende ollieklet-
sers in een schaatspak, een andere keer ontstaat 
er weer een lange discussie over de jurering die 
carnavelesk afwijkend gedrag niet in punten kan 
waarderen.
 
Op d’n Tocht is anders
Al 22 jaar lang wordt Beek en Donk geteisterd met 
bizarre vertoningen. In de beginjaren verspreidde 
het clubje persberichten namens de VVV Beek en 
Donk. Dit werd niet alleen door dag- en week-
bladen serieus genomen, maar ook door de inwo-
ners. De allereerste keer werd aangekondigd dat 
de Japanse reisgigant Kuoni een groep toeristen 
met een dubbeldekker door het tuindorp zou la-
ten toeren. Deze extra hoge bus werd ingezet om 
de toeristen ook een blik te gunnen over de heg-
gen en muurtjes in de achtertuinen van de Beek 
en Donkenaren. In het jaar erop haalde Op d’n 
Tocht zich de woede op de nek van het toursecre-
tariaat van de Tour de France. De kranten in de re-
gio publiceerde namelijk dat de route van de Tour 
die dat jaar door Brabant trok zou moeten worden 
aangepast. Helmond werd volgens een persver-
klaring van de VVV Beek en Donk niet attractief 
genoeg gevonden door het Nederlands Bureau 
voor Toerisme. Het advies was om de route te ver-
leggen via het attractieve tuindorp Beek en Donk 
dat beter zou bijdragen aan het imago van Hol-
land bloemenland. Tijdens de optocht verscheen 
Op d’n Tocht als een Franse verkenningskaravaan 
voor de controle van het nieuwe tracé.

Alle prijzen
Op d’n Tocht heeft in de afgelopen jaren bijna alle 

prijzen binnen weten te slepen. In het afgelopen 
jaar werd eindelijk de nog op hun erelijst ontbre-
kende vierde plaats in de optocht bereikt. Eer naar 
werken volgens de leden van de inmiddels tot Be-
weging Op d’n Tocht omgedoopte Vereniging. De 
enige prijs die echt onhaalbaar lijkt voor de 22 jaar 
jonge beweging is de muzikale prijs, de Loftrom-
pet. Wellicht dat tijdens de komende editie van 
de Ganzendonckse optocht er toch een kans komt 
om deze te verwerven. Zowel de Ganzendonckse 
Hofkapel als het buurtorkest Rollik Goewd heb-
ben zich inmiddels opgeheven en de Biks Bent lijkt 
al enige tijd over haar hoogtepunt heen te zijn.
 
Oproep: tijd voor iets anders op maandagavond
Beweging Op d’n Tocht heeft de afgelopen jaren 
flink de kar getrokken om leven in de Ganzen-
donckse brouwerij te krijgen op momenten dat 
het even stil dreigde te vallen. Op deze wijze is de 
legendarische maandagavond ontstaan. In eerste 
instantie begonnen als een absurdistische prijsuit-
reiking voor het bij voorbaat behalen van de eer-
ste prijs in de optocht bij Café Engelenburg tot een 
Save the Dave-avond tijdens carnavalsmaandag in 
het afgelopen jaar.

Aangezien Beweging Op d’n Tocht het eigenlijk 
wel eens tijd vindt worden dat zij zelf mogen ge-
nieten van de creatieve inspanningen van de Gan-
zendonckers roepen zij nieuwe initiatiefnemers op 
met voorstellen te komen.

Aarle-Rixtel – Volgens een jarenlange traditie 
wordt op woensdag 11 november om 11 over 11 
in de avond op de kiosk door Dikkemik de Gan-
zegatse gans onthuld. Tegelijkertijd staat de gans 
ook symbool voor Sint Maarten. 

Ganzen figureerden in het leven van de heilige. 
De legende wil dat Martinus zichzelf onwaardig 
voor het ambt van bisschop achtte en zich daarom 
voor de bevolking schuil hield in een hok met die 

dieren, waar hij onmiddellijk werd verraden door 
hun gesnater. In de iconografie van Sint Maarten 
doemen die ganzen ook herhaaldelijk op. Folklo-
regroep Dikkemik maakt er een kort maar gezel-
lig feestje van. Na de onthulling wordt met alle 
aanwezigen de klompendans opgevoerd en het 
slachtlied gezongen, ten teken dat ook de slacht-
tijd is ingegaan. Nadien wordt er ‘nun’ borrel 
geschonken om het roggebrood met zult weg te 
kunnen spoelen!

CARNAVAL 2016

Op d’n Tocht zoekt nieuwe organisatorische talenten

22 jaar Op d’n Tocht, tijd voor iets anders
Prinsbekendmaking bij de Heikneuters

Opsporing verzocht in het Heidurp 

Onthulling gans door Dikkemik

Mariahout - Het grote speculeren is nu echt be-
gonnen, veel inzendingen zijn binnen gekomen 
het is dan ook weer volop gaan leven in het 
Heidurp. De prinsencommissie van carnavals-
vereniging De Heikneuters is al maanden bezig 
om van alles in elkaar te zetten en te regelen. 
Maar wat is nu het geval, er zitten boeven/cri-
minelen hen in de weg, waardoor ze noodge-
dwongen opsporing verzocht in hebben moeten 
schakelen. 

Vele duistere zaken moeten eerst opgelost wor-
den alvorens het carnavalsseizoen 2015-2016 
geopend kan worden. Het worden niet de ge-
makkelijkste zaken, zaken waar ze het uit willen 
zoeken tot aan het bot. Niets is zo belangrijk om 
te beginnen met een schone lei, hier zet men al-
les op alles om de zaken weggewerkt te hebben. 
Als dit allemaal gebeurd is en alles naar ieder zijn 
wens, gaat men trachten om op deze avond de 
prins naar voren te halen. De organisatie kan wel 
alvast zeggen ze hebben er zin in en ze staan 
te popelen om tevoorschijn te komen. De jeugd 
heeft de zondagmiddag gereserveerd om hier de 
jeugdhoogheden tevoorschijn te halen en te be-
noemen tot jeugdhoogheden van het Heidurp. 
Deze twee activiteiten vinden plaats in het Buurt-
huis. Op zaterdag 14 november begint de avond 
om 20.15 uur en de jeugd zondag 15 november 

begint om 14.00 uur. Dus hou een plaatsje vrij in 
je agenda en kom naar deze avond/middag om 
samen met de hoogheden het carnavals seizoen 
2015-2016 in te luiden. Ook geven ze nog een 
hint weg en wel de derde, het wordt allemaal 
wel heel gemakkelijk gemaakt met al die hints 
maar ja zo willen zij iedereen ook de kans geven 
om het te kunnen raden. De derde hint: ‘Zij ko-
men niet van ver’.

Denk je te weten wie het wordt, lever het dan in 
bij John Brugmans Tuindersweg 41, Mariahout. 
Onder de goede inzendingen wordt op het prin-
senbal een leuke prijs verloot. Verder komt er in 
het Heidurp een nieuwe opzet tijdens de carna-
valsdagen, een opzet die is bestemd voor jong 
en oud. Voor verdere invulling hiervan wordt er 
in het carnavalsboek Den Heizot en via de krant 
nog aandacht aan besteedt. Dit alles hebben ze 
in goed overleg met de horeca in Mariahout be-
sproken zodat ze dan ook overal aanwezig kun-
nen zijn. De heikneuters hopen dan ook dat er 
in het nieuwe programma iets voor jullie bij zit 
zodat ze gezamenlijk met jullie er weer een dol-
dwaas feest van kunnen maken. 

Kijk ook eens op www.facebook.com/
CV-De-Heikneuters-Mariahout en www.
heikneutersmariahout.nl.

Optocht 2007 met Non de Knetter

Laatste hint over nieuwe prins Raopersgat

Bekendmaking Prins Raopersgat op 
Prinsenbal
Lieshout - De spanning stijgt in het carna-
valeske Raopersgat, de roddels in Lieshout 
gaan van oor tot oor over wie het wel eens 
zou kunnen worden. Maar alles blijft nog 
gissen. Men weet het pas zeker op het prin-
senbal van zaterdag 7 november. 

De Raopers gaan er ook vanuit dat de prin-
sencommissie van dit jaar er helemaal klaar 
voor is, en weer een schitterende show heeft 
voorbereid om de nieuwe prins op het podi-
um te laten verschijnen. Natuurlijk hoopt de 
organisatie op vele nieuwsgierige mensen. 
De trailer op Facebook zou het voorproefje 
zijn van een heuse (mini)film. Ook de hints 
geven al het een en ander prijs, maar des-
ondanks blijf het moeilijk om met zekerheid 
te zeggen wie dit jaar met de scepter gaat 
zwaaien, en wie dan wel zijn adjudant wordt. 

De voorafgaande hints waren, ‘Hij is kind 
vriendelijk’, ‘De heuvels zijn hem niet 

vreemd’, ‘Hij draagt hem links’, ‘Hij is zelf 
verzekert’ en de hint voor deze week is ‘Hij 
brengt ’t graag naar een hoogte punt’.

Wie wordt de Prins van Raopersgat?
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janlinders.nlActies geldig op vrijdag 6  
en zaterdag 7 november 2015

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Alléén op vrijdag 6 en zaterdag 7 november
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Korengoud  
Vloerbrood
alle varianten
per stuk
1.99-2.69

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Traditioneel gebakken 
op stenen ovenvloer
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Nu ook betaalbare damesmode tot €39,95 
bij Baboux Kids Store!
Naast baby-, kinder- en tienerkleding 
heeft Baboux de collectie nu ook uit-
gebreid met Casual Damesmode. Het 
leuke is dat ze wekelijks een wisse-
lende collectie hebben en dat ze ernaar 
streven om de prijzen voor broeken, 
truien, jurken, blouses en shirts tussen 
de €19,95 en €39,95 te houden en dat 
lukt! Baboux houdt er rekening mee dat 
de damesmode voor iedereen draagbaar 
is, in de vrije tijd, werk of een avondje 
uit. De prijs/kwaliteit verhouding zal je 
verbazen, tijdens het inkopen houden 
ze daar natuurlijk rekening mee. De 
kleding moet mooi, comfortabel, goed 

en betaalbaar zijn. Aansluitend op de 
damesmode heeft Baboux ook leuke en 
betaalbare modeaccessoires om je nieu-
we outfit compleet te maken. De laatste 
nieuwtjes en aanbiedingen zijn altijd te 
volgen op hun Facebookpagina.

Baboux Kids Store
Kanaaldijk 2
Aarle-Rixtel

Advertorial

Sinterklaas

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

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

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

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

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.

Zondag 15 november komt de goedheiligman om 11.30 uur naar de Heuvel

Sinterklaas komt met Pieten naar Lieshout

Lieshout - Nog één week en dan 
is het weer zo ver, dan komt 
Sinterklaas met zijn Pieten weer 
naar Nederland.                    Zaterdag 
14 november komt de Sint met 
zijn pieten aan in Meppel, die 
intocht wordt op tv live uitge-
zonden. Diezelfde middag kun je 
in Lieshout ook al Pieten tegen-
komen, deze pieten komen de 
werkgroep intocht Sint-Nicolaas 
Lieshout helpen met de klompen-
actie, die vanaf 14.00 uur plaats 
vindt. 

De Sint heeft beloofd dat hij een 
dag later, zondag 15 november, 
om 11.30 uur naar de Heuvel in 
Lieshout komt. Er is dus nog ge-
noeg tijd om thuis alles voor te be-
reiden, je kan alvast een tekening 

of een kleurplaat maken, dat vin-
den Sinterkaas en zijn Pieten altijd 
leuk. En niet vergeten je schoenen 
te poetsen, want als je de schoen 
mag zetten van papa en mama 
dan moet die natuurlijk wel mooi 
schoon zijn. De Sint-Nicolaas 
werkgroep heeft al contact met de 
Hoofdpiet gehad. De Hoofdpiet 
vertelde dat ze al druk bezig zijn 
met de boot in te laden om op 
tijd naar Nederland te vertrekken 
en dat het daar allemaal prima 
ging met de voorbereidingen. De 
Hoofdpiet wist nog te vertellen dat 
Muziekpiet nog lang heeft nage-
noten van de optocht vorig jaar, 
samen met de harmonie en de kin-
deren in Lieshout, hij heeft de fo-
to’s die hem zijn toegestuurd nog 
heel vaak bekeken. Schrijf de da-
tum maar vast op de kalender, zo-
dat je het zeker niet vergeet, dan 
gaan ze er met zijn allen weer een 
leuke intocht van maken, samen 

met de harmonie en de burge-
meester. 

De werkgroep intocht Sint-
Nicolaas Lieshout kan dit week-
end wel wat hulp gebruiken, als 
er nog leerlingen zijn die nog 
wat uren moeten maken met de 
maatschappelijke stage, dan zijn 
ze bij hen van harte welkom. Ze 
kunnen twee leerlingen gebrui-
ken die ieder 16 uren kunnen ma-
ken met allerlei leuke klusjes. Je 
kunt je aanmelden bij Bernadette 
Vervoort, tel. 0499-423386 of mail 
mhtvervoort@onsbrabantnet.nl.

Ook dit jaar brengt Sinterklaas weer een bezoek aan Lieshout met zijn pieten

Fotograaf: Joost Duppen

Sinterklaas
Zondag 15 november wordt de Sint om 14.00 uur feestelijk ontvangen

Sinterklaas komt naar Mariahout

Mariahout - Ook in Mariahout 
wordt de Sint op feestelijke wijze 
ontvangen. Voorafgegaan door 
Harmonie St. Caecilia trekt hij op 
zondag 15 november om 14.00 
uur vanaf de Bernadettestraat 
door de straten van Mariahout.

Hierna is de ontvangst voor de 
allerkleinste kinderen tot en met 

groep 5 in de gymzaal van het 
Buurthuis. De kinderen vanaf 
groep 6 zijn van harte welkom 
bij het Jeugdprinsenbal van CV 
De Heikneuters in de grote zaal 
van het Buurthuis. Ook hier is de 
Sint even aanwezig. Op vrijdag 
4 december bezoekt de Sint de 
Bernadetteschool.

Fotograaf: Joost Duppen

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

Frietje Brabant 
Iedere zaterdag staan wij 

iedere week van 
16.30 tot 18.30 uur op het 
Oranjeplein in Mariahout.

Mariahoutmenu: 
bij €4,00 friet 6 stuks snacks 

naar keuze voor totaal 
€10,00!

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

Voor al uw 
nachtkleding en 

loungewear: 
Ingrid Lingerie.

Sint tip!tip!
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VILLA LEEFDAEL
KAPELSTRAAT 3
BEEK EN DONK
0492 461 220

WWW.SLUYS6.NL

WIST JE DAT......
Lunchen buiten de deur maakt dat je veel productiever bent! 

Even weg van je werkplek, ontspannen eten in een hippe 
sfeer. Weinig tijd om je werkplek (lang) te verlaten? Geef 

vooraf je bestelling door om snel te lunchen of maak gebruik 
van onze afhaal- & bezorgservice.  

Mooi UIT in Laarbeek

Solid Bigband en Bag on Wheels geven vrij toegankelijk concert

‘Pop meets Jazz’ in Muziekcentrum ‘t Anker

Beek en Donk - In Muziekcentrum ‘t 
Anker in Beek en Donk vindt op zater-
dag 14 november een muzikale ont-
moeting plaats: ‘Pop meets Jazz’. De 
energieke band Bag on Wheels en de 
enthousiaste leden van Solid Bigband 
geven een vrij toegankelijk concert 
waarbij stilzitten geen optie is. Het is 
swingen geblazen.

Solid Bigband
De Solid Bigband bestaat al sinds 1990 
en is geen standaard bigband: het me-
rendeel is juist niet grijs en er spelen 
zowel mannen als vrouwen in de band. 
Diverse muzikanten hebben gespeeld 
bij Pauwkes Jazz Orkest, Skyline Swing 
Orkest of andere befaamde bigbands. 
Solid Bigband bestaat uit zeventien 

enthousiaste muzikanten en één zan-
geres, gezamenlijk onder leiding van 
de jonge Gijs Berkers. Hij is onlangs 
afgestudeerd aan het conservatori-
um in Tilburg en leidt Solid Bigband 
sinds anderhalf jaar. De band speelt 
swing, bossa nova, moderne jazz en 
funk van onder andere Chick Corea, 
Les Hooper, Bob Mintzer en Sammy 
Nestico. Ondanks dat het een amateur 
bigband is, speelt de band op een hoog 
niveau. De Solid Bigband reist vaak af 
naar allerlei nationale bigbandfestivals, 
zoals in Enschede en Goor. Natuurlijk 
is de bigband ook veel te horen in de 
regio van Gemert, hun thuisbasis.

Bag on Wheels
Bag on Wheels is een unieke 

zevenkoppige live-band, deels uit Beek 
en Donk en deels uit Helmond afkom-
stig. De band speelt vette covers en 
originele medleys waarmee het menig 
kroeg en feesttent op zijn kop zet. Ook 
deze band heeft blazers, welgeteld drie 
stuks. De blazers van Bag on Wheels 
vertegenwoordigen echter duidelijk de 
popmuziek in deze ontmoeting. Met 
een strakke ritmesectie, knallende gi-
taren en een zangeres die ieder publiek 
weet te betrekken, maakt de band van 
elk optreden een feest. Ze spelen gou-
we ouwe maar ook fonkelnieuwe hits. 
Hoe dan ook, succes verzekerd. 

Het concert in Muziekcentrum ‘t Anker 
begint om 20.30 uur en de toegang is 
gratis.

Enkele leden van Solid Bigband in actie

Reünie Squash club Après Squash 
Gemert
Gemert/Laarbeek – Squash club 
Après Squash Gemert bestaat vol-
gend jaar 25 jaar. In verband met 
dit jubileum houden zij een aantal 
activiteiten, waaronder een reünie 
en een toernooi voor zowel leden als 
oud-leden. 

In hun bestand missen zij contact-
gegevens van diverse oud-leden. 

Vele kwamen vanuit Laarbeek naar 
Gemert. Graag willen zij gegevens 
van de Laarbeekse oud-leden ont-
vangen op een van deze e-mailadres-
sen: mpwverhagen@gmail.com of 
bertdunhap@gmail.com. Ben je lid 
geweest van de Squash club Après 
Squash Gemert of ken je iemand die 
lid is geweest, geef dan de gegevens 
even door.  

Nieuwe biljartclub ‘Kanaalzicht’ 
opgericht in Beek en Donk

Beek en Donk – Enkele senioren 
woonachtig aan het Rembrandtplein 
hebben gezamenlijk een biljartclub 
opgericht. Vanwege het mooie uit-
zicht op het kanaal, heeft de club de 
naam ‘Kanaalzicht’ meegekregen. 

Negen bewoners, variërend in de 
leeftijd van 65 tot 91 jaar, hebben 

gezamenlijk een bedrag bijeen gelegd 
voor de aanschaf van een biljart. Voor 
een aantal leden met een lichte han-
dicap is biljarten een goede vorm van 
therapie. Het voornemen bestaat in de 
nabije toekomst ook tegen anderen te 
gaan spelen. Er wordt gespeeld in een 
eigen ruimte, zodat er ook met slecht 
weer gewoon gebiljart kan worden. 
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ODE Laarbeek bij kerstconcert Boekel 
Laarbeek/Boekel – Overdagensemble 
ODE Laarbeek treedt in december op 
in Boekel tijdens een uniek concert in 
kerstsferen. Het concert wordt geor-
ganiseerd door Muziekgroep Imémato 
uit Boekel. Ook Gospelkoor Adaja is 
te horen tijdens deze voorstelling. 

ODE Laarbeek is een overdagensem-
ble voor muzikanten die, zoals de 
naam al doet vermoeden, overdag tijd 
hebben om samen muziek te maken. 
Dit doen zij onder de enthousiaste en 
bevlogen leiding van dirigent Theo 
Lokin. Sinds de oprichting in 2009 is 
het orkest uitgegroeid tot een vol-
waardig orkest met 40 muzikanten, 
afkomstig uit verschillende plaatsen in 

de regio. Het repertoire van ODE laat 
zich het best plaatsen onder Klassiek, 
Swing en Ballads.

Met muziek en mooie, inspirerende 
gedachtes verzorgen de drie vereni-
gingen voor u een avondvullend pro-
gramma in Nia Domo, op zaterdag 19 
december, van 19.30 tot 22.00 uur. 
Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. 
Kaarten, €7,50 per stuk incl. consump-
tie en garderobe, zijn vanaf vrijdag 6 
november te koop bij Nia Domo en 
Supercoop Boekel. Met dit unieke con-
cert heeft de kerstijd dit jaar iets ex-
tra’s. Laat dit een moment zijn om sa-
men te zijn, dus zorg dat u erbij bent.

Bijna duizend muzikanten op het podium

St. Caecilia verdedigt titel op Jumbo Muziekfestival

Laarbeek - De orkesten van Harmonie 
St. Caecilia uit Lieshout/Mariahout 
strijden dit weekend om de prijzen 
tijdens het Jumbo Muziekfestival. 
Het festival wordt georganiseerd door 
samenwerkingsverband Kring Veghel 
en wordt gehouden in gemeen-
schapshuis Ter Aa in Erp.
 
Jaarlijks laten de verenigingen van 
Kring Veghel horen wat ze kunnen. 
Een deel van het concert van ieder 
deelnemend orkest wordt beoor-
deeld. In het weekend van het Jumbo 
Muziekfestival staan in totaal bijna 
duizend muzikanten op het podium. 

Zaterdag is het de dag van de slag-
werkgroepen. Die dag dingen in to-
taal acht slagwerkorkesten uit de regio 
mee voor de prijzen. Kwart over vier 
start de Lieshoutse en Mariahoutse 
slagwerkgroep met haar optreden. St. 
Caecilia sluit af, dus na het optreden 
en een korte pauze worden de prijzen 
uitgereikt.
 
Een dag later, op zondag, mogen de 
harmonie- en fanfareorkesten hun 
mooiste klanken laten horen. Het 
Lieshoutse en Mariahoutse orkest 
is om kwart voor zeven in de avond 
aan de beurt. Daarna wordt de win-
naar bekendgemaakt. Vorig jaar was 

de deelname van de vereniging erg 
succesvol, de slagwerkgroep behaalde 
een mooi aantal punten en het har-
monieorkest ging met de ‘Albert van 
Zutphen wisselbokaal’ voor het hoog-
ste aantal punten naar huis.
 
Ook dit jaar hebben de orkesten van 
St. Caecilia een mooi en licht pro-
gramma op de lessenaar staan. Zeker 
het beluisteren waard. Toegang tot 
gemeenschapshuis Ter Aa is gratis en 
op zaterdag en zondag zijn natuurlijk 
alle deelnemende orkesten van Kring 
Veghel te beluisteren.

 In 2014 wist St. Caecilia de titel te veroveren

Speelgoedkienen in Lieshout
Lieshout - Carnavalsvereniging de 
Raopers houdt op vrijdag 6 novem-
ber een speelgoed kienavond in het 
Dorpshuis van Lieshout. 

Op deze avond wordt er gekiend om 
speelgoed en speelgoedwaardebon-
nen. De avond begint om 20.00 uur 
en de zaal is open vanaf 18.30 uur. 
Iedereen is welkom om mee te doen. 

Vlooienmarkt in Muziekcentrum ‘t Anker
Beek en Donk - Harmonie O&U biedt 
iedereen de mogelijkheid om een 
kraam te huren tijdens de vlooien-
markt op 29 november in muziekcen-
trum ‘t Anker in Beek en Donk. 

Met de gezellige winterdagen in aan-
tocht is de vlooienmarkt een ideale 
gelegenheid om overbodige spullen 
op te ruimen zodat er weer ruimte is 
voor nieuwe. Heb je leuke, knusse en 
zo goed als nieuwe spullen zoals kle-
ding, schoenen, speelgoed, elektrische 
apparatuur of kerstversiering. Allemaal 
te mooi en te goed om zomaar weg 
te gooien. Probeer dit alles dan te ver-
kopen tijdens de vlooienmarkt in ‘t 
Anker. 
 
De vlooienmarkt vindt plaats op zon-
dag 29 november van 10.00 tot 16.00 
uur. Belangstelling voor het huren van 

een marktkraam kut u melden bij Jordi 
van de Steen, tel. 06-81135591 of kijk 
op www.vandersteenevenementen.nl.

Meer informatie is ook te vinden op 
www.oenu.nl.

Beek en Donk - In Café/Zaal van de 
Burgt werd zondag voor de 25e keer 
het Ekkerfestival gehouden. Evenals 
voorgaande jaren kan de organisatie 
(Ekkermuzikanten) ook dit jaar terugkij-
ken op een geslaagd en gevarieerd fes-
tival. Dit mede dankzij de blaaskapellen 
die aan dit festival hebben meegewerkt.

De spits werd afgebeten door de eni-
ge echte ‘vrouwenband’ uit Laarbeek: 
Vrouwenband Permanent. Onder lei-
ding van Piet van Neerven begonnen ze 
met het passende nummer: ‘Happy days 
are here again’. De muziek was zeer 
gevarieerd. De band viert zelf over 1,5 
jaar ook hun 25-jarig jubileum en von-
den het dan ook heel bijzonder dat ze 
mochten deelnemen aan de 25e editie 
van dit festival. 

Als 2e blaaskapel waren die 
Fürstenwalder Musikanten uit Liempde 
aan de beurt. Deze enthousiaste ‘fami-
liekapel’ staat onder leiding van Willy 

van der Steen. Egerländer, Tsjechische 
en Böhmische muziek werden moeite-
loos ten gehore gebracht: van een snelle 
polka naar het bekende YMCA. Dit alle-
maal tot groot plezier van het aanwezi-
ge publiek. 

‘Let me entertain you’ van Robbie 
Williams was het beginnummer van 
muziekmakerij de Biks Bent. Deze gro-
te band met zo’n 30 muzikanten wis-
ten met hun programma vooral veel 
lof te oogsten bij de aanwezige jeugd. 
De liedjes uit de Jordaan zorgde voor 
Amsterdamse gezelligheid.

De organiserende blaaskapel De 
Ekkermuzikanten staan al bijna 30 jaar 
onder leiding van Piet Diender. Met de 
hulp van een gast bassist wisten ze een 
leuk afwisselend programma te bren-
gen.

Als afsluiter stond blaasband SmesH 
op het programma. Enkele jaren 

geleden waren zij ook al te gast bij het 
Ekkerfestival en dit was zo goed beval-
len dat ze dit jaar weer terug mochten 
komen. Ze brachten goed in het gehoor 
liggende muziek en lieten zien dat de 
kwaliteit van het te brengen entertain-
ment een belangrijke rol speelt. Vooral 
het showelement werd zeker gewaar-
deerd.  

Na een optreden van ruim een uur werd 
dit festival afgesloten. Presentator Piet 
van Neerven bedankte de sponsoren, 
de medewerkers en het aanwezige pu-
bliek. Als je iets lekkers wilde eten kon je 
terecht bij de medewerkers van de keu-
ken. De kinderen werden bezig gehou-
den in een speciaal ingerichte kinder-
hoek, terwijl de ouders konden genieten 
van de muziek.

Het 26ste festival is gepland op zondag 
6 november 2016. Wie meer wil weten 
over de Ekkermuzikanten kan terecht op 
www.ekkermuzikanten.nl. 

25e Ekkerfestival in Café/Zaal van de Burgt

‘Happy days are here again!’

Makkelijk, goedkoop 
en snel een auto huren!

Loop dan snel binnen bij  
deze Autohopper vestiging!

Autobedrijf SARO - Beekerheide 35, 5741 HB Beek en Donk - 0492 382080 - info@autobedrijfsaro.nl

www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij
Autobedrijf SARO!

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

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

SARO

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

AANBIEDING AANBIEDING

MET GOUD BEKROOND:
Gebraden gehakt
Runderrookvlees
Balkenbrij

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG MAANDAG-DINSDAG-WOENSDAG
Beekse bollen

5 halen, 4 betalen
Schnitzelfestival    
Diverse soorten   
500 gram € 4,95

   
WOENSDAG

WORST- EN GEHAKTDAG

kilo  € 5,50

Paranormale avond beurs in Beek en Donk
In Herberg ’t Huukske vindt 19 novem-
ber een paranormale avondbeurs plaats 
waar 25 mediums aanwezig zijn. 
De avond begint om 19.30 uur en duurt 
tot 22.30 uur.

Café Herberg ’t Huukske 
Kapelstraat 5-7, 5741 CA Beek en Donk 
De entree bedraagt € 3.50
Voor meer informatie 
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl

NIEUW
op 

biologische 

basis

Migho Klusbedrijf 06-20640881

KOZIJNREINIGER 
SPECIALIST 
voor al uw 
verweerde 
kunststof en 
aluminium kozijnen 
van huis en bedrijfspand
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Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

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

In te vullen zowel dagdelen als avonden.

• COORDINATOR TV (m/v)
  Dagelijks of in dagdelen coördineer je het TV werk met de 

cameramensen en reporters.

• TV PRESENTATRICE (m/v)
  Op korte termijn gaan wij over tot presentatie van het 

dagelijkse journaal op werkdagen. Ben jij die presentatrice die 
hiervoor tijd kan en wil vrijmaken.Het kan een taak zijn voor 
elke werkdag, maar mag natuurlijk ook voor losse dagen.

Alle functies zijn vrijwilligersfuncties en uiteraard krijg je 
opleiding en begeleiding.

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

of mail naar info@kontaktfm.nl

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:45 16:00

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 13:30 16:00

Ja, ik wil!: 
20:00

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

Pan (NL): 
16:30

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
13:15 15:45 19:45

The Martian 3D: 
19:45

DONDERDAG 5 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

The Martian 3D: 
19:45

VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015

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

Hotel Transylvania 2 3D, NL: 16:00

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

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

Pan (NL): 
16:00

Schone Handen: 
19:00 21:30

Spectre: 
18:45 20:15 22:00

ZATERDAG 7 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:30

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

Ja, ik wil!: 
19:15 21:30

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

M. Runner The Scorch Trials: 16:00

Pan (NL): 
16:15

Schone Handen: 
19:00 21:30

Spectre: 
13:00 15:30 18:45  

 

20:15 22:00

ZONDAG 8 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:30

Holland, natuur in de delta: 16:00

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

Ja, ik wil!: 
19:45

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

Pan (NL): 
16:15

Schone Handen: 
19:30

Spectre: 
13:00 15:30 19:30 19:45

MAANDAG 9 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

The Martian 3D: 
19:45

 
DINSDAG 10 NOVEMBER 2015

Ja, ik wil!: 
20:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
19:45

The Martian 3D: 
19:45

WOENSDAG 11 NOVEMBER 2015

De Club van Sinterklaas &...: 13:45 16:15

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

Ja, ik wil!: 
20:00

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

Pan (NL): 
16:00

Schone Handen: 
20:00

Spectre: 
13:00 15:45 19:45

The Martian 3D: 
19:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

16 DECEMBER: VOORPREMIÈRE:

STAR WARS
THE FORCE AWAKENS

17 NOVEMBER:

MARATHONHUNGER GAMES

Mar ‘n tien vur Martien?
Van mai  kriettie un elf.

Heerlijc om te leze hoe hij over taal denct. Ut kan geen 
kwaat om ons zo af en toe streng toe te spreecken; het is 
ook al zo langh gelehe da we naar de scool ginge.

Martien is goed in taal omdettie unnen halve belg is en bel-
gen, da weten we allang, hebbe vaack ons Nationale Dictee 
gewonne. Martien is nun echte goochgelaar, die soepel met 
woorden smeedt, nun echte zoon van z’n vadder en kon 
ook nog goed familie zijn van Grardje Vriens. Martien is ook 
unne goeie schaker, ik heb nog dik tegen hem geschaakd; 

gevaarlijk was ie: deed ie net of ie ut nie wis, maar onder-
tussen! Aardige jonge: ik wil nie detter iemand iets van zegt: 
“hij is de krent in de pap” zeg ik mar. Het zou goed kunne 
zijn da die krant zo goewd is omdè Martien ur aan mee-
werkt; mar ut kan ook goewd zijn dada nie zo is.

Doe-um mar veul groete en zeg da ik nog wel wa taalles 
van um wil.

Piet vu Wette.
Ale.

LEZERSPODIUM

MINDER MOOI....

Deze fi ets blijft al maand(en) liggen in/bij de 
vijver tegenover ijsvogelmuurtje Otterweg. 
Grasmaaien doen we wel, maar de fi ets?

Ingezonden door: Ben Rooijakkers

Meer dan 100 diensten bij veiling Sparta’25
Beek en Donk - In het clubgebouw van 
Sparta’25 vindt op zondag 8 novem-
ber een spectaculaire dienstenveiling 
plaats. Op een dienstenveiling worden 
allerlei producten en diensten geveild, 
die door sponsors en anderen ter be-
schikking zijn gesteld. 

De opbrengst van de veiling is voor 
Sparta’25 dat de opbrengst gebruikt 
voor onder andere de aanleg van een 
Laola‐voetbalveldje en andere nuttige 
voetbalzaken, die met de reguliere op-
brengsten van de club niet bekostigd 
kunnen worden. 

De dienstenveiling begint om 14.00 
uur. Enkele prominente veilingmeesters 

brengen namens Sparta’25 de produc-
ten en diensten onder de hamer. De 
jubileumcommissie heeft onder andere 
regionaal bekende tonproaters weten te 
strikken voor het veilen van de diensten. 
Rob Scheepers en Andy Marcelissen pro-
beren om de veilingitems op een goede 
maar ook humoristische wijze aan de 
man te brengen. Ook Hans Vereijken, 
Toon Beekmans, voorzitter Roel Janssen 
en wethouder Joan Briels zetten zich in 
als veilingmeester. Kom naar deze fan-
tastische en op voorhand onvergetelijke 
middag en bied mee op mooie, nuttige 
en ludieke diensten en goederen.

Een greep uit de circa 100 diensten die 
geveild gaan worden:

• 100 kg aardappelen door Corné 
Baukje vd Berg

• Etentje voor 2 personen thuis bij 
Wethouder Buter door Greet Buter

• Liveset van DJ Bon Jaski b2b DJ T incl. 
dj-set plus licht en geluid met een 
duur van 180 minuten. Genre EDM, 
House regio Beek en Donk door DJ 
Bon Jaski, DJ T, Sound&Light

• 8 uur mobiele kraan of loader in 
Gemert-Bakel of Laarbeek door 
Edward Brouwers

• PSV-shirt gesigneerd door de vol-
tallige selectie door Van de Graft 
Accountants

De volledig lijst van de dienstenveiling is 
terug te vinden op www.sparta25.nl.

Bij Baboux Kids Store in Aarle-Rixtel is 
tienermode verkrijgbaar in de maten 
140 tot en met 176, tijdelijk met 30% 
korting op het 2e artikel!

Bij Baboux Kids Store treft u de popu-
laire tienermerken Tumble ‘n Dry, Flo, 
Twinlife, Camp David, Quapi, Mayoral, 
Mini Mignon en nog veel meer.

Breng snel een bezoek aan de winkel.

Baboux Kids Store
Kanaaldijk 2
Aarle-Rixtel

Advertorial
2e artikel met 30% korting

Tienermode bij Baboux Kids Store!

Open Dag ROC Ter AA Helmond 
ROC Ter AA Helmond houdt op zon-
dag 15 november een open dag. Voor 
alle belangstellenden staan op die 
dag van 11.00 tot 16.00 uur de deu-
ren van de gebouwen aan Keizerin 
Marialaan 2, Nieuwveld 59 en 61 in 
Helmond en Goorsedijk 6 in Mierlo 
open.

Tijdens de open dag kunnen toekom-
stige studenten, ouders/verzorgers en 
andere belangstellenden bekijken welke 
opleidingsmogelijkheden de mbo-colle-
ges van ROC Ter AA hebben. 

Op alle mbo-colleges van ROC Ter AA 
(Bouw & Design, Business, Dienstverle-
ning, ICT, Onderwijs & Kinderopvang, 
Techniek & Technologie, Zorg & Wel-

zijn, Entreeopleidingen en VAVO) zijn 
studenten en medewerkers van ROC 
Ter AA en vertegenwoordigers van 
leerbedrijven aanwezig om alle vragen 
te beantwoorden. Verder worden er 
demonstraties en presentaties gegeven. 
Voor toekomstige studenten bestaat de 
mogelijkheid om zich tijdens de open 
dag aan te melden voor een opleiding.

Advertorial
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Het meisje met de fruitsticker
COLUMN

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

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

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

Voortdurend veranderende 
fiscale wet- en regelgeving. 
Onze adviseurs spelen hier 
vakkundig op in.

Er was eens een meisje. 
Wapperende staart, nieuwsgierig 
snoetje, gulle lach. Die dag ging 
ze samen met haar klasgenootjes 
naar het Rijksmuseum. Met de 
bus naar Amsterdam, wat een 
feest! In de vroege morgen had 
ze haar lunchpakketje voor on-
derweg al gekregen. Mama had 
goed voor haar gezorgd. Vol ver-
wachting trapte ze haar fiets rap 
naar school. Nadat de lessen wa-
ren afgelopen, mocht ze eindelijk 
de bus in. Lekker bij het raam 
en de nooduitgang, dan was ze 
ook snel weg als er iets gebeurde 
en je had ruimte! Naast haar zat 
Linda, heerlijk rustig. 
De bus zette zich in beweging. 
De chauffeur somde een aantal 
afspraken op, waar ze zich na-
tuurlijk trouw aan zou gaan hou-
den. Fijn dat er geluncht mocht 
worden in de bus. Eens kijken 
wat mama allemaal in de tas had 
gestopt. 
Hee, is dat daar een appel? 
Lekker, want die heb ik net in 
de pauze niet gehad. Maar wat 
moet ik met dat stickertje doen? 
Die oplossing was gelukkig snel 
gevonden; die werd parmantig 
op het voorhoofd geplakt. Dit 
tot hilariteit van een aantal an-
deren om haar heen. Dat was 
natuurlijk een stimulans om een 
fruitstickershowtje weg te ge-
ven en de sticker verhuisde van 
het voorhoofd naar de neus en 
van de neus naar de wang. Eerst 
links, dan rechts. De kin werd 
ook even aangedaan, alvorens 
de sticker werd gesplitst. De ene 
helft op de ene wang, de ande-
re helft op de andere wang. En 
zo besloot ze ook de grote stad 
en het drukke museum binnen 
te stappen. Anderhalf uur later 
(de Nachtwacht was gezien, 
meerdere andere Gouden 
Eeuw-attributen werden aan-
schouwd) stapte het levende 
kunstwerkje weer de bus in 
en ging de fruitstickershow 
verder. Ineens zaten beide 
stukjes onder de neus en 
kreeg de fruitsticker zo een 
wrange bijsmaak. Dat deerde 

haar niet, ze at en dronk vrolijk 
de restjes uit het lunchpakket op 
en bleef sprankelend lachen. Het 
was trouwens koren op de mo-
len voor haar buurvrouw aan de 
andere kant van de rij, die haar 
verkregen naamsticker in het 
Rijksmuseum versnipperde en 
de nog plakkende delen op haar 
gezicht verspreidden. Het gaf 
een idyllisch beeld, eentje waar 
Rembrandt jaloers op zou zijn 
geweest. Het meisje van de fruit-
sticker kon het wel waarderen en 
ging vrolijk verder met haar cre-
atie. Inmiddels waren haar stic-
kertjes verder geminimaliseerd 
en verspreid over haar snoet. 
Zo bleef het totdat de chauffeur 
de bus keurig netjes achter de 
school had gemanoeuvreerd. De 
levende kunstwerkjes stapten uit 
en besloten voorzien van decora-
tie zo naar huis te trappen.
Het meisje met de fruitstic-
ker trof ik vrijdag in de aula tij-
dens haar handvaardigheids-
les. Onder het kleien keek ze 
even op. Triomfantelijk keek ze 
mijn richting in en jawel, daar 
zat weer een verse fruitsticker , 
pontificaal op haar voorhoofd: 
‘Fruitstickerkunst, meester’.

Mees Joost

Beek en Donk - Aan 47 kinderen van 
groep 7 van basisschool De Mulders-
hof werd op dinsdag 3 november het 
diploma Jeugd Eerste Hulp uitgereikt. 
Alle cursisten zijn geslaagd. In 5 
lesochtenden werd de kennis van de 
EHBO geleerd. De theorie werd ver-
zorgd door de leerkrachten terwijl de 
praktijk geleerd werd onder leiding 
van Annie Beekmans, Angela van 
Gelder en Peter van den Heuvel van 
de EHBO-vereniging Beek en Donk.

Op woensdag 16 september zijn ze 
gestart met de eerste les en op don-
derdag 22 oktober was het examen. 
Tijdens het examen werden de leerlin-

gen op hun kennis van de theorie ge-
test door een extern, bevoegd kader 
van de bond van EHBO. In groepjes 
van 6 leerlingen werden door dit kader 
vragen gesteld, en aan de hand van de 
antwoorden werd een punt voor theo-
rie gegeven. De praktijkexamens wer-
den afgenomen door drie leden van de 
EHBO-vereniging.

Bij de eerste examinator moest de 
techniek van het aanspreken van een 
slachtoffer getoond worden en daarbij 
het draaien van buik naar rug en de 
stabiele zijligging. Bij de andere 2 exa-
minatoren moesten drie verschillende 
verbanden aangelegd worden. De 

leerlingen werden geconfronteerd met 
een slachtoffer waarna ze afhankelijk 
van het letsel handelend moesten op-
treden. Hierbij werd een punt gegeven 
voor het aanleggen van een wond-
dekverband, een drukverband en het 
aanleggen van de mitella of brede das.

Dat de kinderen allemaal geslaagd zijn 
is des te meer een prestatie omdat ze 
weinig lessen gehad hebben en veel 
zelf thuis hebben moeten oefenen. Tij-
dens de cursus werd ook een demon-
stratie gegeven van een reanimatie 
met inzet van de AED. De EHBO-ver-
eniging Beek en Donk feliciteert alle 
geslaagden met hun diploma.

Beek en Donk is 47 jeugd EHBO’ers rijker

Kinderen de Muldershof ontvangen EHBO-diploma

Open dag kinderdagverblijf Koetje Boe! 
Op zaterdag 7 november opent 
kinderdagverblijf Koetje Boe een 
nieuwe ruimte voor peuters en voor 
de buitenschoolse opvang. Tussen 
10.00u en 14.00u zijn wij open voor 
iedereen die nieuwsgierig is!

Tot dan!

Advertorial

Kinderdagverblijf Koetje Boe
Beekerheide 12 A
Beek en Donk
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MooiBoerdonk

15 november 2015
KEIZERIN MARIALAAN 2 
NIEUWVELD 59 + 61, HELMOND
GOORSEDIJK 6, MIERLO

WWW.ROC-TERAA.NL 

11.00 - 16.00 uur

zondag

25
43

6/
8

Een bezoek aan de ‘touwslager’
Boerdonk - Zo kun je een touwsla-
ger of touwvlechter wel noemen. 
Volgens wikipedia is een touwslager 
een ambachtsman die garens, meest-
al  hennep, tot  touw  verwerkt. Sinds 
het einde van de 19e eeuw is het een 
vrijwel uitgestorven beroep. Vrijwel, 
want Boerdonkenaar Henrie van der 
Heijden beoefend deze ambacht nog 
steeds.

Wat kleinschalig begonnen is met het 
verwerken van zogenaamd pakken-
touw is tot iets groots uitgegroeid. 
Henrie vlecht namelijk eerst drie tou-
wen ineen en vervolgens weer 3 van 
deze dikkere touwen tot de gewenste 
sterkte bereikt is. Hij vlecht er op ver-
zoek zelfs een lus aan zodat ze gebruikt 
kunnen worden voor het afmeren van 
een boot. De lengte varieert van 6 tot 
90 meter. De zeer sterke touwen wor-
den o.a. gebruikt als sleepkabel. Maar 
ook bij het rooien van bomen zijn ze 
in gebruik. Ze zijn oersterk. Bijzonder 
is dat er ooit een ontwikkelingswerker 
(familie) van zijn gevlochten touwen 

gebruik heeft gemaakt bij het aanleg-
gen van waterputten in Afrika.

In zijn werkplaats in Boerdonk is hij 
elke dag, tot laat in de avond te vin-
den. Henrie kan enthousiast vertellen 
over zijn hobby, en is natuurlijk altijd 
op zoek naar touwen/materialen om te 
verwerken in zijn dikke touwen. Voor 
meer informatie kunt u contact opne-
men met Henrie, tel. 06-42776995.

Henrie van der Heijden in zijn werkplaats

Nieuw en bestaand talent bij Boerdonkse ZittingsDagen
Boerdonk – Boerdonk is op vrijdag 
11 en zaterdag 12 december in de 
ban van de Boerdonkse Zittings-
Dagen. 2 dagen met veel humor en 
kijkgenot. Ook dit jaar een mengel-
moes van Boerdonks en buitendorps 
talent maar dat mag ook. De organi-
satie wil waar bieden voor het duur-
betaalde entreekaartje.

Die Tweeje en Biebop  maken voor 
het eerst hun opwachting. Maar-
ten Kanters komt voor de 2e keer in 
de ton terwijl de Glamourhazen, de 
slagwerkgroep en de verschillende 
dansgardes al door de wol geverfd 
zijn. Als buitendorpse artiesten staat 
vrijdag Andy Marcelissen in de ton 
en zaterdag Hans Keeris. Daarnaast 
staat cabaret van Applaus en Pepurk-
lip garant voor veel humor. Kortom, 
ge betaalt wat maar dan heb je ook 
wat. 

Vrienden van CV de Zandhazen kun-
nen tot 21 november kaartjes reser-
veren en daarna kan iedereen kaarten 
kopen. Dit start op zaterdagmiddag 
21 november net voor de receptie 
van de nieuwe jeugdraad. Kaartjes 

kosten € 10,00 per stuk dus dat valt 
zat mee. Dit jaar doet de vrijdag be-
slist niet onder voor de zaterdag dus 
het maakt niet uit voor welke dag je 
kiest. Zij garanderen een avond ge-
zelligheid. 

Trekkertrek bedankt Agrarisch Boerdonk
Boerdonk - Agrarisch Boerdonk is de 
stichting waar je als vereniging, stich-
ting of andere instantie een beroep op 
kunt doen om te sponsoren in het eigen 
Boerdonk. 

Uiteraard het liefst met producten die 
zij zelf maken en waar ze helemaal ach-

ter staan. En ook Trekkertrek Boerdonk 
deed een beroep op deze geweldige 
groep enthousiaste agrariërs. Daarom 
bedankt Trekkertrek Boerdonk middels 
deze weg Agrarisch Boerdonk dan ook 
voor hun bijdrage aan het eten voor de 
vrijwilligers in het weekend en het op-
bouwen van de feesttent. Top gedaan.

Sinterklaas brengt een bezoek aan Boerdonk
Boerdonk - Het is weer bijna zover… 
Sinterklaas komt naar Nederland! 
Natuurlijk worden ook de kinderen 
van Boerdonk door de Goedheilig-
man bezocht. Sinterklaas komt sa-
men met zijn pieten op zondagmid-
dag 15 november naar Boerdonk. 

Om 14.00 uur wordt de Sint ontvan-
gen bij het speeltuintje aan de Mees-
ter van Zutphenstraat, onder het ge-
not van Sinterklaasliedjes die worden 

verzorgd door blaaskapel ‘Tismar-
wadegewendbent’. Vanaf het speel-
tuintje maakt de Sint met paard en 
wagen een ritje door Boerdonk. Rond 
14.30 uur komt Sinterklaas in zaal 
Den Hazenpot aan, waar kinderen 
van 0 jaar tot en met groep 8 van de 
basisschool de Sint een handje kun-
nen geven. Wie weet hebben Sinter-
klaas en zijn pieten ook nog een leuk 
cadeautje bij zich voor de kinderen… 
Kinderen t/m 1 jaar kunnen gewoon 

hun middagdutje doen; vanaf 16.15 
uur worden aan hen de cadeautjes 
uitgedeeld. 

Alle aanwezigen kunnen genieten 
van leuke optredens die de kinderen 
en ‘Tismarwadegewendbent’ voor de 
Sint hebben ingestudeerd. Kom dus 
zondag de 15e kijken en genieten 
van een gezellige middag in zaal Den 
Hazenpot.
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Trekkertrek bedankt Agrarisch Boerdonk

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht, erfrecht en 
echtscheidingsbemiddeling

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

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

Reisbureau at Home
Patricia Braat

&Hoveniers
Tuinontwerpers

De Allround hovenier

Aanleg – Onderhoud – 
Renovatie – Bestrating – 

Overkappingen

Machiel van Roij    
06-53981415    Aarle-Rixtel

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

Louis Dijckmans

VAR verdwijnt, wenperiode 
tot 2017
Een var (= verklaring arbeidsrelatie) geeft 
in de huidige wetgeving fiscale zeker-
heid aan opdrachtgevers voor de werk-
zaamheden van een zzp-er. Het was de 
bedoeling om de var af te schaffen op 1 
januari 2016. 
Wenperiode tot 2017
De nieuwe regeling is uitgesteld. 
Hierdoor krijgen opdrachtgevers en -ne-
mers tot 2017 de tijd om aan de invoe-
ring te wennen. In de wenperiode kun-
nen opdrachtgevers en opdrachtnemers 
hun werkwijze aanpassen aan de nieuwe 
wetgeving. Totdat er een met een goed-
gekeurde overeenkomst wordt gewerkt, 
blijft de bestaande VAR-verklaring geldig.
Overeenkomsten laten beoordelen
Nu de VAR verdwijnt, heeft u in 2016 
de tijd gekregen om de overeenkom-
sten op basis waarvan een zzp-er werkt 
voor te leggen aan de belastingdienst. De 
Belastingdienst geeft vervolgens uitsluit-
sel of de opdrachtgever loonheffingen 
moet inhouden en betalen. 
Voorbeeldovereenkomsten online
Overeenkomsten op grond waarvan een 
opdrachtgever geen loonheffingen hoeft 
in te houden, publiceert de Belastingdienst 
als voorbeeldovereenkomst op internet. 
Iedereen die volgens een voorbeeldover-
eenkomst werkt of gaat werken, kan 
zo’n overeenkomst downloaden en ge-
bruiken. Als de werkzaamheden conform 
die overeenkomsten worden uitgevoerd, 
hoeft de opdrachtgever geen loonheffin-
gen in te houden en te betalen.
Conclusie
In 2016 zult u de overeenkomsten en de 
manier van werken van een zzp-er fiscaal 
moeten laten toetsen of deze voldoet aan 
de nieuwe wetgeving. 

“Ik wil het orgel helemaal tot zijn recht laten komen”

Orgelconcert Gerard Hafkenscheid 
in Sint Servatiuskerk

Lieshout - Als bijdrage aan het Floris 
van der Putt-jaar biedt Seniorenver-
eniging/KBO Lieshout aan de be-
woners van Lieshout en alle andere 
belangstellenden op zondag 15 no-
vember een feestelijk concert aan op 
het orgel in de Sint Servatiuskerk. 

Floris van der Putt werd in 1915 ge-
boren en overleed in 1990. Dit jaar 
worden zijn 100e geboortedag en zijn 
25e sterfdag herdacht. Ook is het 75 
jaar geleden dat hij tot priester werd 
gewijd. Na de jaren in ‘s-Hertogen-
bosch waar hij als rector cantus van 
het Scola Cantorum van de Sint Jan 
werkte, kwam hij in 1965 naar de Sint 
Servatiusparochie in Lieshout. Daar is 
hij tot 1982 pastoor gebleven en tot 
zijn overlijden in 1990 blijven wonen. 
Floris van der Putt was de drijvende 
kracht achter de aanschaf van een 
nieuw orgel. Onder zijn advies kwam 
het Bernard Pels-orgel tot stand. Op 5 
november 1967 werd het in gebruik 

genomen door Louis Toebosch, des-
tijds directeur van het Brabants Con-
servatorium en Maurice Pirenne, in 
die tijd rector cantus aan de Sint Jan 
in ‘s-Hertogenbosch. In 1966 compo-
neert Van der Putt de antifoon ‘Nie-
mand leeft voor zichzelf’ ter gelegen-
heid van de begrafenis van bisschop 
Bekkers.

“Ik speel dit werk nog elke week”, 
zegt de bekende organist Gerard 
Hafkenscheid. Hij is dirigent van de 
Cantorij in Oirschot. Zondagmiddag 
15 november bespeelt hij het Lies-
houtse orgel. “Het wordt een luchtig 
programma. Ik wil het orgel helemaal 
tot zijn recht laten komen.” Het toeval 
wil dat Hafkenscheid zelf privélessen 
heeft gevolgd bij Louis Toebosch en 
Maurice Pirenne. 

Het belooft een prachtig concert te 
worden. Iedereen is welkom. Aanvang 
15.30 uur. Toegang gratis.

Piet van de Ven bespeelt het orgel in de Sint Servatiuskerk al meer dan 50 jaar.

Fotograaf: Ton op den Buijs

Mooi presentje voor de feestdagen 

Nieuw gezelschapspel: ‘Laarbeek 
in beeld’

‘Mijn geheugen laat me in de steek, heb ik dan dementie?’ 

Voorlichtingsbijeenkomst over 
vergeetachtigheid en dementie 

Laarbeek - De komende weken 
bent u in de mogelijkheid om in 
het bezit te komen van een prach-
tig gezelschapsspel met mooie 
plaatjes uit uw eigen gemeente. 
‘Gemert-Bakel in beeld’ en ‘Laar-
beek in beeld’. Een echt collec-
tors-item! 

Het spel bestaat uit 32 kaartjes 
met daarop afbeeldingen van de 
mooiste, aansprekende, herkenba-
re plekken uit uw gemeente. Het 
spel is tot stand gekomen op initi-
atief van Rotaryclub Gemert-Beek 
en Donk-Lieshout en heeft als 
doel om geld op te halen voor de 
jeugdafdelingen van de Harmonie-
en in bovengenoemde gemeen-
ten. De jeugdafdelingen zelf gaan, 
samen met de Rotary, zorgen voor 
de verkoop ervan. De kosten be-
dragen €10,00 per spel. 

Dit spel is mogelijk gemaakt door 
lokale sponsoren. Aan alle sponso-
ren is veel dank verschuldigd voor 
hun bijdrage! De doelstelling van 
Rotary komt tot uitdrukking in 
haar lijfspreuk ‘Service above Self’. 
Bij Rotary betekent dit dat je be-
reid bent iets van jezelf te geven. 
Dat je dienstbaar wilt zijn aan de 
samenleving en dit in de praktijk 
ook zichtbaar wilt maken. Hieraan 
is invulling gegeven door het ont-
wikkelen van dit spel. Het spel is 
een leuk hebbedingetje voor elke 
inwoner uit de gemeente. 

Mocht u interesse hebben om 
grotere bestellingen te plaatsen, 
dan kunt u contact opnemen met 
secretariaatclubgbl@gmail.com.

Lieshout – In het Dorpshuis te 
Lieshout vindt dinsdag 17 novem-
ber een voorlichtingsbijeenkomst 
plaats over het thema ‘Mijn ge-
heugen laat me in de steek, heb ik 
dan dementie?’ 

De voorlichting wordt gegeven 
door het Verenigde Bonden Over-
leg Brabant op verzoek van de 
provincie Noord-Brabant en is tot 
stand gekomen met medewer-
king van de gemeente Laarbeek, 
Stichting Alzheimer Nederland en 
de ouderenbonden KBO-Brabant, 
NOMB, PCOB en PVGE en de 
KBO’s in de gemeente Laarbeek.

Het doel van deze bijeenkomst is 
enerzijds geruststellen. Dementie 
is het schrikbeeld voor vele oude-
ren, maar iets vergeten wil lang 
niet altijd zeggen dat je dement 
aan het worden bent. Anderzijds 
willen de initiatiefnemers goede 
informatie bieden voor mensen 
met dementie, partners en kin-
deren, het thema bespreekbaar 
maken en onnodige angst bij ou-
deren proberen weg te nemen.

Tijdens de voorlichting krijgt men 
antwoorden op de vragen: 
• Wat is normale vergeetachtig-

heid en wanneer kan er sprake 
zijn van dementie? 

• Welke kansen en risico’s loopt 
u, uw partner of familielid om 
een vorm van dementie te krij-
gen? 

• Hoe verloopt het ziekteproces? 
• Wat zijn de gevolgen voor het 

dagelijks leven?
• Waar kunt u in de gemeente 

Laarbeek voor dienstverlening, 
ondersteuning, hulpmiddelen, 
veiligheid en praktische zaken 
terecht? 

Het voorlichtingsprogramma be-
staat uit een PowerPoint presen-
tatie, een film en een vragenron-
de met een panel, bestaande uit 
deskundigen uit de gemeente 
Laarbeek. Na afloop zal er een 
informatiestand zijn van Stichting 
Alzheimer Nederland. 

De bijeenkomst in Lieshout staat 
onder leiding van de heer Delhaas. 
Aanmelden hoeft niet. De bijeen-
komst is vrij toegankelijk voor ie-
dereen die geïnteresseerd is in het 
thema. Aanvang 10.00 uur. De 
zaal is een half uur voor aanvang 
open en is rolstoelvriendelijk. De-
zelfde bijeenkomst is ’s middags 
in Beek en Donk en ’s avonds in 
Aarle-Rixtel.

Creaclub de Bezemsteel zoekt 
nieuwe leden
Beek en Donk - Al vele jaren zijn kin-
deren vanaf zes jaar welkom bij crea-
club de Bezemsteel in Beek en Donk. 
De creaclub biedt kinderen de mo-
gelijkheid om met allerlei materialen 
(papier, klei, hout, verf, etc.) te knut-
selen in groepsverband. 

Dit knutselen gebeurd elke woensdag-
avond van 18.00 tot 19.30 uur onder 
begeleiding van enthousiaste vrijwilli-
gers in een speciale ruimte in het Ont-
moetingscentrum aan de Otterweg 

27 in Beek en Donk. De kosten voor 
deelname zijn mede door financiering 
vanuit de gemeente ‘slechts’ €15,00 
per kind per half jaar.

Door verloop zijn er wat plaatsen vrij-
gekomen. Mocht uw kind geïnteres-
seerd zijn of wilt u meer informatie 
dan kan u contact opnemen met de 
Dorpsondersteuner van Beek en Donk. 
Hij is telefonisch bereikbaar op 0492-
328800 en via mail hbouwmans@vier-
binden.nl.

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl
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Gespecialiseerd in
• Op maat gemaakte meubelen

• Restylen van meubelen

• Woonaccesoires

• Exclusieve verlichting

• Gratis woonadvies

Terwijl ik bezig was vanuit een vogelhut in Aarle om de woelmuisjes en diverse vogeltjes 
op de foto te zetten, was het  ineens een kabaal rondom de vijver en daarna muisstil..... tot 
ik ineens deze sperwer zag! De sperwer zit graag achter kleine vogeltjes aan. Hierna heb ik 
anderhalf uur geen vogeltje meer gehoord of gezien.

Groetjes, Marieke Bouwman-Pijnenburg

Mooi Gespot

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Veel zwerfafval gevonden bij picknicktafel

Torreven in Mariahout: Wees er zuinig op

Mariahout - Het Torreven is een van de bijzon-
der plekjes in Mariahout, in Laarbeek, waar 
Zorg om het Dorp heel trots op is. Dicht bij de 
bebouwde kom, dus voor iedereen goed bereik-
baar. Zeker omdat de gemeente Laarbeek en 
Zorg om het Dorp er banken en een picknick-
tafel hebben neergezet. Een fijne plek om even-
tjes te stoppen en te genieten van de rust bij het 
water en van de mooie herfstkleuren.

Zwerfafval
Helaas ziet Zorg om het Dorp al een aantal 
maanden het nodige afval bij de picknicktafel. 
Plastic, blikjes, emmers, platen en planken, zelfs 
een gordijnrail bij het hek. Zorg om het Dorp 
Mariahout wordt hierover aangesproken.  Daar-
om doet zij een oproep aan alle mensen die het 
Torreven bezoeken en er genieten, om eigen af-
val weer mee naar huis te nemen en groot afval 
naar de gemeentewerf te brengen. 

Honden aan de lijn
Rondom het Torreven lopen, binnen de omhei-
ning, ook schapen. Dat geeft een unieke sfeer 
aan dit stukje natuurschoon. De schapenherder 
doet een oproep om de honden aan de lijn te 
houden. Ook al zie je de schapen niet, ze zijn er 

vaak wel, ergens tussen het groen. Zorg om het 
Dorp hoort ook van wandelaars dat zij het niet 
prettig vinden als er loslopende honden op hen 
afkomen. Misschien dat hondenbezitters hier re-
kening mee willen houden, zodat het een fijne 
plek voor iedereen blijft.

Kom genieten
Er lopen diverse wandelroutes door het gebied 
van het Torreven. Ommetje West, de Pelgrims-
route, de Torrevenroute en ook de netwerkpij-
len leiden de wandelaars er naar toe. Het is de 
moeite waard om een van deze routes te lopen. 
De routes zijn de downloaden via www.zorgom-
hetdorp.nl. Er staan ook routeborden bij de kerk 
en hoek Rooijseweg/Torreven (bij Trimbaan). 
Vanuit de Bernadettebuurt en de Moerasvogels 
is het Torreven gemakkelijk te bereiken via het 
paadje dat loopt van het Meerven naar het olie-
pompstation. 

Onderhouds- en maaiploeg
Zorg om het Dorp wil de vrijwilligers van de 
onderhouds- en maaiploeg bedanken voor hun 
inzet. Zij zijn het hele jaar door actief met het 
begaanbaar houden van de paden. Dat wordt 
zeer gewaardeerd door bestuur en wandelaars.
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Sportend Laarbeek
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Berkendijkje
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handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

LANDSKAMPIOEN BIJ DE AMATEURS

1971-1972

U leest nu het laatste historische artikel In De MooiLaarbeekKrant in het kader 
van het negentig jarig bestaan van Sparta’25  Het absolute hoogtepunt in de 
clubhistorie van Sparta’25 is het algemeen landkampioenschap bij de amateurs 
in seizoen 1971-1972. Na een haperende seizoensstart met vier punten uit 
vier wedstrijden wist trainer Wim Klaassen (die vorige week op 87-jarig leeftijd 
overleed) zijn mannen op tijd in vorm te krijgen. Twintig wedstrijden achtereen 
bleven de groenwitten vervolgens ongeslagen waardoor met een voorsprong 
van 9 punten op nummer twee BVV het kampioenschap in de eerste klasse 
gevierd kon worden. 
Met de vijf andere districtskampioenen werd in een halve competitie uitgemaakt 
wie zich de algehele zondagkampioen mocht noemen. De capaciteit van 
het sportpark werd opgevoerd tot 6500 (!) toeschouwers. Sparta’25 won 
van Ede en Elinkwijk en speelde gelijk tegen Caesar en Leeuwarden. In de 
laatste wedstrijd was Xerxes de tegenstander. Omdat het te druk was en de 
wedstrijd werd vastgelegd door Studio Sport, moest de wedstrijdbespreking 
gedaan worden in het tegenoverliggende postkantoor. Uiteindelijk volstond 
een gelijkspel, 0-0. Sparta’25 mocht zich zondagkampioen noemen. 
Om het algeheel kampioenschap van Nederland mocht de kersverse 
zondagkampioen Sparta’25 aantreden tegen zaterdagkampioen Zwart Wit’28 
uit Rotterdam. Sparta’25 wint de uitwedstrijd met 1-0 door een doelpunt van 
Henk Verhappen. In de thuiswedstrijd komt Sparta’25 op achterstand, maar 
door doelpunten van Ton van der Palen en Ad Vaessen, haalt Sparta’25 de 
overwinning en de algehele landstitel bij de amateurs binnen. 
Deze prestatie heeft diepe indruk gemaakt in Beek en Donk en ver daarbuiten. 
Vanwege deze prestatie werd de landskampioen van 1972 tijdens het 
Laarbeeks sportgala van 2000 uitgeroepen tot Sportteam van de Eeuw.

U leest nu het laatste historische artikel In De MooiLaarbeekKrant in het kader 

Aarle-Rixtel – ASV’33 trad zon-
dag in Helmond op Sportpark Es-
pendonk aan tegen Bruheze. De 
rood-witten verloren de wedstrijd 
eigenlijk al in de beginfase, toen 
ze tot tweemaal zeer gevaarlijk 
werden voor het doel van Bruhe-
ze, maar niet wisten te scoren. De 
eerste de beste aanval van Bruheze 
was daarentegen direct raak, met 
een bekeken boogballetje depo-
neerde Kevin Verkoelen de bal in 
het uiterste hoekje, 1-0.

ASV’33 was even van slag en 
Bruheze was in deze fase de bo-
venliggende partij, dit resulteerde 
in de 25e minuut in een tweede 
doelpunt voor Bruheze. Een aan-
valler werd licht aangetikt in het 
beruchte strafschopgebied en de 
bal ging terecht op de stip. Marwan 

Rebbah voltrok het vonnis en dat 
betekende de 2-0. Even later was 
ASV’33 dicht bij een aansluitings-
treffer, maar de doorgebroken Thijs 
van Uden werd op tijd afgestopt. 

Na de rust kreeg ASV’33 al snel 
de derde tegentreffer om de oren, 
een misverstand in de verdediging 
stelde Robin Kemper van Bruhe-
ze in de gelegenheid om met het 
hoofd te scoren, 3-0. Iedereen was 
van mening dat de wedstrijd ge-
lopen was, maar ook na nog en-
kele kansen voor Bruheze haalde 
ASV’33 er nog een slotoffensief uit. 
Wederom was Michiel v.d. Steen 
hier zeer bepalend in. 10 minuten 
voor tijd wist Ronny Heijmans met 
een afstandschot de 3-1 op het 
scorebord te brengen, hierna werd 
een inzet van Ronny Heijmans tot 

tweemaal toe door de doelman 
van Bruheze uit het doel geranseld. 
Maar 5 minuten voor tijd werd de 
spanning in de wedstrijd helemaal 
teruggebracht. Michiel v.d. Steen 
speelde zich prima vrij en wist Thijs 
van Uden te bereiken, die zodoen-
de de 3-2 kon scoren. Helaas voor 
ASV’33 bleef het hierbij, want de 
verdiende 3-3 kwam niet meer op 
het scorebord. Zondag thuis tegen 
HVV Helmond is ASV’33 er zeker 
weer op gebrand om een positief 
resultaat neer te zetten.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, 
Sander v/d Waarsenburg, Rob-
bert Mol, Pim Dubois, Bart Wilms, 
René de Vries, Teun van Asten(70e 
Michiel v/d Steen), Mark Smits, 
Thijs van Uden, Ronny Heijmans, 
Nick Hendriks.

ASV’33 toont veerkracht tegen Bruheze maar verliest

ASV’33 verliest lastige wedstrijd
voetbal

Mariahout - Na een wat hape-
rende start aan Mariahoutse zij-
de was het Handel dat in de 26e 
minuut op een 0-1 voorsprong 
kwam, maar 8 minuten later stond 
het alweer 1-1. Een strakke pass 
binnendoor van Emy op Joyce, die 
beheerst afrondde. 

Indy, die terug was van een bles-
sure, verving Yvonne, die weer 
goed partij had gegeven en dicht 
bij haar eerste doelpunt was. Daar 
er in een iets te laag tempo werd 
gespeeld kwamen er voor de rust 
2 minuten bij. De 2e helft, waar-
bij Marielle de plaats overnam van 
Evy, was nog maar 2 minuten oud 
of Joyce maakte haar 2e doelpunt 
na een hard schot van Susanne, 
waarbij de keeper de bal niet klem-
vast had en het keurig afmaakte.

Na bijna een uur spelen was het Sus-
anne die met een halve omhaal de 
bal hard in de touwen joeg, 3-1. Even 
later was het vrijetrappen specialist 
Tessa die keihard binnenschoot, 4-1. 
Een onfortuinlijk moment van de 
Mariahoutse goalie bracht de stand 
op 4-2, maar Emy bracht het verschil 
weer terug naar 3 na een echt spit-
sendoelpunt, 5-2. De 6-2 was een 
exacte kopie van de 2-1. Een hat-
trick voor Joyce. De nieuwste aan-
winst, Merel, die zonder schroom of 
zenuwen haar opwachting maakte 
speelde de laatste 25 minuten goed 
mee. Handel maakte nog wel de 6-3 
door concentratieverlies achterin. 

De laatste 20 minuten werd Emy 
nog vervangen door Mara, die zo 
ook haar wedstrijdpremie kreeg.  
Aanvoerster Marsha Bekkers  was 

al gefeliciteerd met haar verjaar-
dag, maar het doelpunt dat ze in 
de slotfase maakte na een perfecte 
pass van Marianne, was de kers op 
de verjaardagstaart. Susanne werd 
unaniem verkozen tot Woman of 
the Match.

Dames VV Handel met 7-3 huiswaarts gestuurd

Dames Mariahout winnen na haperende start

Aarle-Rixtel - ASV’33 wil bij de-
zen alle leden uitnodigen voor de 
82e jaarvergadering. Deze wordt 
gehouden op maandag 9 novem-
ber in de kantine van ASV’33 op 
sportpark de Hut, aanvang 20.00 
uur. 

Op donderdagavond 5 novem-
ber vanaf 19.30 uur en op zon-
dag 8 november de gehele dag 
wordt het financieel verslag aan de 
leden ter inzage aangeboden in de 
bestuurskamer op De Hut.

Kijk voor de agenda en het ver-
slag van de vorige jaarvergadering 
op www.asv33.nl. Afmeldingen 
kunnen via e-mail verstuurd wor-
den naar secretariaat@asv33.nl of 
doorgegeven worden aan een van 
de bestuursleden.

Algemene jaarvergadering ASV’33

Beek en Donk - Door de tweede ne-
derlaag op rij afgelopen zondag tegen 
BVV uit ‘s-Hertogenbosch, is Spar-
ta’25 afgezakt naar de laatste plaats. 
Met 6 punten sluit Sparta de rij van de 
2e Klasse H. 

Natuurlijk is dit zorgelijk, maar gelet 
op de gespeelde wedstrijden is dit he-
lemaal niet nodig. Dus er is alle ver-
trouwen dat Sparta’25 dit komende 
wedstrijden goed gaat herstellen. Het 
verschil met nummer 4 is maar 6 pun-
ten, dus een winstwedstrijd doet me-
teen een groot aantal plaatsen stijgen. 

Sparta begon goed tegen BVV en kwam 
dan ook terecht op voorsprong dankzij 
een doelpunt van Elco van Schijndel, 
één op één met de keeper van BVV, na 
een knappe steekbal vanuit het mid-
denveld. Sparta’25 had net voor het 
doelpunt en direct na het doelpunt ook 
zeer goede kansen om te scoren. He-
laas was dit niet gelukt. Maar zoals te 
vaak was het de tegenstander, die dan 
net voor rust nog wist te scoren, 1-1. In 
de tweede helft maakte de thuisploeg 
het verschil. Sparta werkte hard, maar 
kon niet voorkomen dat de Bossche-

naren nog twee keer het net wisten te 
vinden. De spaarzame aanvallen van 
Sparta werden niet gevaarlijk genoeg 
om goede doelkansen te hebben. 

Komende zaterdagavond 7 novem-
ber speelt Sparta’25 tegen Real Lunet 
uit Vught. Bij winst gaat Sparta in de 
stand direct over Real Lunet heen en is 
de 8e plek mogelijk. Dus kom Sparta in 
het jubileumweekend steunen. Na de 
wedstrijd is er een gezellige afterparty 
met de huis-dj. Op zondag de grootse 
Dienstenveiling. Zie hiervoor het artikel 
elders in De MooiLaarbeekKrant.

Groen-witten bivakkeren op laatste plaats 2e klasse H

Sparta’25 onderuit in ‘s-Hertogenbosch

Beek en Donk - Gerry Vogels en Hans 
van Zoggel zijn tijdens de jaarverga-
dering van Sparta’25 van afgelopen 
maandag door het bestuur voorge-

dragen als Lid van Verdiensten. 

De leden hebben deze voordracht 
daarna bekrachtigd middels een stem-

ming. Hans en Gerry worden bedankt 
voor hun enorme inzet als vrijwilliger 
al zeer lange tijd. Mensen van goud!

Leden van Verdiensten bij Sparta’25

Gerry Vogels Hans van Zoggel
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Actie Wok Mandarin 10% korting

Wok         Mandarin

HET WOKBUFFET
bestaat uit:

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Het warm buffet bestaat uit:

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Het koud buffet bestaat uit:

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten. 

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele 

keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

U kunt kiezen zo vaak als u wilt.

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten. 

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele 

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

Onze deuren zijn weer geopend! 
Profiteer nu van 10% korting in de maand november.

Kerstmenu Wok Mandarin Mariahout

Mariastraat 22 • 5738 AJ Mariahout • T: 0499-425 491 • F: 0499-425 445

U kunt genieten van de bijzondere gerechten 
die onze koks voor u bereid hebben.

U bent van harte welkom op 1e en 2e kerstdag.

Van 16.00-18.30 uur 1e zitting, van 19.00-22.00 uur 2e zitting.

Gelieve te reserveren.

Het Kerstbuffet
2½ uur onbeperkt buffet, een unieke belevenis!
Volwassenen voor maar 26,50 excl. drankjes.

Kinderen 3 t/m 11 jaar 1,50 per levensjaar excl. drankjes.

HET KERSTWOKBUFFET
bestaat uit:

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Het warm buffet bestaat uit:
Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Het koud buffet bestaat uit:
Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

U kunt kiezen zo vaak als u wilt.

Een ruime keuze aan oriëntaalse voorgerechten:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een ruime keuze van kant-en-klaargerechten.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

o.a. Sushi, Grill, Teppanyaki, specialiteiten en soepen.

Een grote keuze aan vis, vlees, gevogelte en groenten.

Onze chefs gaan deze volgens één van de vele keuzerecepten bereiden.

Westers saladebuffet. Dessert-vruchtenbuffet:

* All-inn 2 uur €33,- p.p. (incl. drankjes)
* All-inn 2½ uur €36,- p.p. (incl. drankjes)

*Exclusief jus d’orange en sterdrankjes

Wok Mandarin ● Mariastraat 22 ● 5738 AJ Mariahout ● T: 0499-425 491 

Onbeperkt buffet, een uniek belevenis!
Dinsdag tot en met donderdag 

voor €16,50 p.p excl. drank of €22,- p.p. inclusief drank voor 2 uur*
Vrijdag tot en met zondag 

voor €18,50 p.p excl. drank of €27,- p.p inclusief drank voor 2 uur*
Kinderen 3 t/m 11 jaar €1,- per levensjaar excl. drank

*Exclusief sterke drank

Beek en Donk - De voormalige gemengde 
C-jeugd van Bedo moest dit jaar opgesplitst 
gaan worden in een jongens- en meisjesgroep. 
Helaas waren er niet genoeg meiden om een 
team te vormen. Gelukkig werd een oplossing 
gevonden in samenwerking met de KPJ, welke 
eveneens te weinig meiden had voor het team. 
Dit team is in oktober gestart als gezamenlijk 
team onder de vlag van KPJ Beek en Donk. 

De eerste wedstrijden zijn gespeeld en in de 
competitie loopt het voortvarend. De meiden 
kijken even terug op de eerste maanden: “Eerste 
jaar samengevoegd met de meisjes van de KPJ 
en Bedo. We vinden het supergezellig en we zijn 
al goed op elkaar ingespeeld. Ook ons team-
work is goed dat is ook te zien want we staan 
op dit moment eerste in de competitie. De eerste 
wedstrijd was even wennen, die hadden we ver-
loren, daarna hadden we alles gewonnen en wa-
ren we goed aan elkaar gewent. Afgelopen zon-
dag hebben we gewonnen met 22-2. We gaan 
er een gezellig jaar van maken met zijn allen.” 

Heren 4 had een druk programma. Woensdag 
stond een inhaalwedstrijd op het programma, 

tijdens de eigen trainingsavond. White Demons 
uit Berkel-Enschot was de tegenstander. In de 
eerste helft handbalde Bedo vooral tegen zich-
zelf en met 6-8 ging men de rust in. Tijdens de 
pauze werd benadrukt dat men als collectief 
moest gaan handballen. Dit gebeurde en binnen 
de kortste keren was niet alleen de achterstand 
in een voorsprong omgebogen, maar in het laat-
ste deel van de wedstrijd werd een gat geslagen 
wat de gasten niet meer konden dichten: 22-14. 

Op zondag stond Acritas in Bakel op het pro-
gramma. Het begin van de wedstrijd ging rede-
lijk gelijk op met een minieme voorsprong voor 
Bedo. Beide teams kwamen niet veel tot scoren. 
Bedo leed balverlies maar kon door een goede 
verdediging de krappe voorsprong behouden. In 
het tweede deel van de eerste helft wist Bedo 
met enkele snelle tegenaanvallen een gat te 
slaan. Met een 4-11 voorsprong ging men de 
rust in. Dit gat bleek te groot voor de gastheren. 
De tweede helft ging vrij gelijk op. Bedo bleef 
zijn eigen spel spelen en wist de voorsprong nog 
een klein beetje uit te bouwen: 12-21. 

 Dames C-jeugd KPJ en Bedo timmeren 
samen aan de weg

KPJ Beek en Donk en Bedo versterken elkaar

handbal

Meiden KPJ Beek en Donk en HV Bedo slaan de handen ineen en vormen een gezamenlijk team

ML

20% KORTING
op alle bece® raamdecoratie

ACTIE
GELDIG VAN

1 T/M 30
NOVEMBER

2015

Mariahout - Waar het in de voorgaande wed-
strijden allemaal vloeiend verliep, ging nu al-
les mis wat mis kon gaan. Op sportpark de 
Kerveheester, waar onder een mooi zonnetje 
alle ingrediënten aanwezig waren voor een 
mooie voetbalzondag,  was het  vooral gast-
heer Boerdonk dat dankbaar gebruik maakte 
van de kansen die het kreeg.

Na 20 minuten spelen kwam  Michel  Leen-
ders alleen voor de keeper van Boerdonk. De uit-
komende keeper voorkwam met een overtre-
ding de voorsprong van Mariahout. Mariahout 
dacht aan een rode kaart, maar de leidsman uit 
Megen oordeelde anders. De daaropvolgende 
vrije trap werd overgeschoten door Tim Barten. 
Ook diverse andere kansen werden door de 
topschutters van Mariahout, Dennis Veldpaus 
en Tim Barten, vandaag gemist. Iedereen dacht 
aan een 0-0 ruststand, alleen de spelers van 
Boerdonk niet. In de 43e minuut maakte Tim 

van Alphen, met de roots uit Mariahout, met 
een afstandsschot  van 20 meter de 1-0 voor 
Boerdonk. Mariahout had dit zeker niet ver-
wacht en echte kansen had Boerdonk ook nog 
niet gehad. Dit zou het teken voor Mariahout 
zijn om de mouwen op te stropen, maar door 
een foute terugspeelbal omspeelde Daan Dort-
mans knap keeper Rick van de Heuvel en uit 
een onmogelijke hoek zorgde hij voor een 2-0 
ruststand.

In de tweede helft verwachtte iedereen een 
ander Mariahout, maar een stug verdedigend 
Boerdonk zorgde ervoor dat Mariahout weinig 
kansen kon creëren. Mariahout kwam niet echt 
tot scoringsmogelijkheden en zodra dat wel 
het geval was, werd er gefloten voor buiten-
spel. Voor Boerdonk een uitstekend resultaat, 
iets waar men in Mariahout anders over zal 
denken.

VV Mariahout weer met beide benen op de grond

Boerdonk verslaat titelkandidaat Mariahout
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Lieshout - BCL-H1/Bavaria heeft de 
goede lijn uit de competitiestart niet 
door kunnen zetten. Tegen de zeer 
sterke tegenstander, en koploper in 
de tweede afdeling van de Heren-2-
klasse, BC Kerkdriel-H1 was het team 
kansloos. Mede dankzij twee ijzer-
sterke invallers bij de tegenstander, 
kwamen de Lieshoutse badminton-
ners niet verder dan één winstpartij. 
Hierdoor moeten de sporters voorlo-
pig genoegen nemen met een zesde 
plaats in deze afdeling.

BCL-H1/Bavaria – BC Kerkdriel-H1: 1-7
Het Kerkdrielse team, dat dit seizoen al 
8 (!) spelers heeft gebruikt in de heren-
competitie was met een ijzersterk team 
naar Lieshout gekomen. Ruud van 
Vijfeijken en Jeroen van der Heiden 
ondervonden dat meteen, bij de eer-
ste dubbelpartij. Zij verloren kansloos 
met 10-21 en 4-21. Bert Manders en 
Wouter van Vijfeijken deden het be-
ter. Zij waren om tactische redenen als 
tweede dubbel geplaatst en dat loon-
de. Na een zware en lange partij kon-
den zij met 21-7, 21-23 en 21-14 de 
winst binnen halen. Dat dat de enige 
winst zou worden van de hele wed-
strijd, konden zij toen nog niet bevroe-
den. In de singlepartijen waren Wouter 
van Vijfeijken (als tweede heer) en 

Bert Manders (als eerste heer) behoor-
lijk kansloos. Zij verloren beide in twee 
duidelijke sets. Laurence Roijackers (als 
vierde heer) en Ruud van Vijfeijken 
(als derde heer) deden het beter: zij 
dwongen beide een derde set af, maar 
konden die niet winnen, waardoor de 
singlepartijen geen punten brachten. 
Ook de afsluitende dubbelpartijen 
brachten geen punten. Bert Manders 
en Jeroen van der Heiden waren er 
nog wel héél dicht bij, maar konden 
een 20-16 voorsprong in de derde set 
niet omzetten in winst. Zij verloren de 
derde set, en dus de partij, alsnog met 
21-23, waardoor de badmintonners 
achterbleven met slechts één schamel 
puntje. Laurence Roijackers en Wouter 
van Vijfeijken hadden toen immers 
al lang en breed hun dubbelpartij, in 
twee sets, verloren. De volgende wed-
strijd van BCL-H1/Bavaria moet meer 
punten gaan opleveren: de heren gaan 
dan immers spelen tegen de nummer 
laatst uit deze klasse: BC Nuenen-H2.

BCL PubQuiz
Op zaterdagavond 14 november or-
ganiseert Badminton Club Lieshout, 
alweer voor de derde keer, een “BCL 
PubQuiz”. Deze quiz bevat allerlei leu-
ke vragen die voor een groot deel ge-
richt zijn op Badminton Club Lieshout, 

op Laarbeek of op wat meer algeme-
ne zaken. Om deel te nemen aan een 
PubQuiz hoeft een deelnemer niet veel 
te weten: hij of zij krijgt vooral leuke 
vragen, zonder dat daar echte ken-
nis voor nodig is: gezond verstand is 
vaak meer dan voldoende. Dat maakt 
een PubQuiz dan ook een leuk en ge-
zellig uitje voor iedereen. Tijdens de 
quiz spelen de deelnemers in teams, 
zodat plezier en vooral gezelligheid, 
voorop staat. Overigens zijn de vra-
gen niet alleen weetjes, maar moeten 
de antwoorden ook verzonnen wor-
den door te keuren, te proeven, of te 
ontdekken. Kortom: een leuke avond 
voor alle leden van Badminton Club 
Lieshout en hun introducés. Plaats van 
handeling is de jeugdruimte van het 
Dorpshuis in Lieshout waar de deelne-
mende badmintonners om 20.30 uur 
samen komen.

Programma
8 november
9.30 uur BC Oirschot 1 - BCL-1/
BouwCenter Swinkels
10.00 uur BCL-H1/Bavaria - ESBV 
Panache M3

11 november
20.30 uur Oirschot-M1 - BCL-M1/
Sportpoint Gemert

Bij de vorige BCL PubQuiz was het een gezellige boel

         Herenteam Badminton Club Lieshout verliest van koploper

BCL PubQuiz op zaterdagavond 14 november
hardlopen

RCL’er neemt 200 meter voor de finish koppositie over

Laarbekenaren succesvol bij
Duvelscross
Lieshout – Een groot publiek zag een 
mooie wedstrijd met veel deelnemers 
op de Duvelsberg. Voor het eerst 
werd het aantal van 100 deelnemers 
overschreden, 101 om precies te zijn. 
Het prachtige weer heeft hier zeker 
aan bijgedragen. Vooral bij de dames 
was er een hevige strijd voor de podi-
umplaatsen.

In een zeer spannende finale werd 
Anne Smeets, lid van Runnersclub 
Lieshout, winnares van de Duvelscross. 
200 meter voor de streep nam zij de 
kop over en finishte in 38:12 op de 
voet gevolgd door An Rindt uit Son in 
38:21. Maike van Veggel werd knap 
3e in 38:58.

Bij de heren werd Arjan Donkerbroek 
uit Aarle-Rixtel en lid van Eindhoven 
atletiek winnaar van de Duvelscross, 
hij legde de 8 kilometer af in 29:50. 
Hans van Loon uit Vught, de winnaar 
van vorig jaar, moest nu genoegen 
nemen met een 2e plaats in 30:20. 
Rymond van Hall uit Doesburg was 
ook dit jaar weer naar Lieshout ge-
komen en stond ook nu weer op het 
podium, 3e in 31:33.

Geen podiumplaats voor de RCL-
ers bij de heren, Kevin van Schijndel 
kwam daar nog het dichtst bij met een 
6e plaats in 33:22. Een mooie strijd 
was er tussen Rob Mestrom en Marco 
van den Widenberg. Rob finishte in 
34:59, Marco in 35:07. Evert Brouwers 
gaat nog steeds met de beste mee, 

ook nu weer een mooie tijd van 36:58. 
Trainer Guus Bruijstens kwam in 37:45 
over de streep. Mies van Berlo wist in 
de laatste ronden nog enkele leden te 
passeren en finishte in 40:21 gevolgd 
door Han Severt in 40:44 en Marc 
Janssen in 40:58. Gerard Vorstenbosch 
legde de 8 kilometer af in 44:50, zo 
ook voorzitter Hans Janssen die de 4 
ronden vol maakte in 50:16.

De dames waren succesvol op de 
Duvelscross, Naast de genoemde po-
diumplaatsen was er een 4e plaats  
voor Thean van Tiel in 39:14 en een 6e 
plaats voor Annelie Jacobs in 40:47. 
Elly Faber, weer helemaal terug in 
46:10 , gevolgd door Wilma de Jong 
in 46:48. Ilfie Klomp  liep de volle af-
stand in 47:18, Annemieke de Jong in 
49:24 en Mirjam Falier in 49:27. Mooi 
was het om te zien hoe alle trimmers 
heel enthousiast een, twee of drie ron-
den liepen en ieder heel trots was op 
de prestatie die ze verricht hebben. 
Voor alle uitslagen en foto’s, kijk op 
www.runnersclublieshout.nl

Een heel bijzondere marathon liep 
Coen Sanders op 25 oktober in Dublin. 
Op deze dag was hij precies 42 jaar 
en 195 dagen oud, de afstand van de 
marathon. Coen volbracht deze mara-
thon in 3:28:26, gezien zijn voorberei-
ding en het ongelukje een paar dagen 
voor de start is dit wel een prachtige 
prestatie.

Laarbeek - U heeft ongetwijfeld in 
deze krant de afgelopen jaren berich-
ten over de Roparun voorbij zien ko-
men. Het Running team uit Laarbeek 
neemt ook in 2016 deel aan de 25e  
Roparun. Het doel is niet de wedstrijd 
lopen, maar de wedstrijd is het mid-
del om zoveel mogelijk geld bijeen 
te brengen voor palliatieve zorg aan 
kankerpatiënten onder het motto: 
‘Leven toevoegen aan de dagen, waar 
geen dagen meer toegevoegd kunnen 
worden aan het leven’.

Daarvoor wordt in het pinksterweek-
end van 14, 15 en 16 mei 2016 het 
traject van Hamburg naar Rotterdam 
gelopen. Maar het echte werk, het 
bij elkaar brengen van zoveel moge-
lijk geld gebeurd al vanaf nu. De le-
den van het Running team proberen 
zoveel mogelijk sponsors te vinden 
die het doel   steunen en verder zijn 
er natuurlijk tal van bekende activitei-
ten om geld op te halen: de verkoop 
van loten; het bakken van wafels in 
de weken voor kerst bij tuincentrum 
de Biezen en op verschillende andere 
plaatsen in Laarbeek; de verkoop van 
hamburgers en BBQ-worsten tijdens 
de Oranjemarkt; de vlooienmarkt en 
het sponsordiner.

Allemaal activiteiten waarmee ze 
geld bij elkaar brengen om recht-
streeks door te geven aan projecten 
die mensen met kanker ondersteunen. 
En natuurlijk kunt u als burgers van 
Laarbeek hen steunen door deel te ne-
men aan de activiteiten zoals hierbo-
ven genoemd, door loten te kopen of 
door hen als bedrijf te sponsoren.

Koop bijvoorbeeld als kerstcadeau een 
bon voor het sponsordiner op 16 april 
2016. U krijgt op die avond naast een 
fantastisch diner een gezellige avond 
vol entertainment. De kaarten kosten 
€65,00 en u kunt ze bestellen via info@
runningteamlaarbeek.nl. Daarmee 
zorgt u naast een mooi cadeau ook 
voor ondersteuning van mensen die 
het hard nodig hebben, een mooier 
gebaar met kerst is er bijna niet.

Als u verder informatie over de 
Roparun wilt, kunt u een kijkje ne-
men op www.runningteamlaarbeek.nl 
met daarop al hun activiteiten. Wilt u 
verder steunen of heeft u goede idee-
en, via info@runningteamlaarbeek.nl 
kunt u contact met het Running Team 
Laarbeek opnemen of telefonisch met 
de voorzitter, Jan Dekkers, tel. 06-
43970065.

Voorbereidingen 24e Roparun 
gestart

wipschieten Zestal neemt deel aan competitie

2e competitieronde HBV De Eendracht
handboogschieten

Aarle-Rixtel – HBV De Eendracht 
schoot de 2e ronde van de competi-
tie voor de Nederlandse Hangboog 
Bond. Voor deze wedstrijden wordt er 
geschoten met 6-tallen.  De Eendracht 
doet aan deze competitie mee met 1 
zestal. 

De score van de schutters tellen op 
twee verschillende manieren mee. 
Voor de teamcompetitie en voor de 
individuele competitie. Voor de team-
competitie tellen de 5 hoogste scores 
van het zestal. De 1e ronde had De 

Eendracht een teamscore van 1017 
(gemiddelde van 8,14). De 2e ronde 
had De Eendracht een teamscore van 
1045 (gemiddelde van 8,36).

Individuele scores 
1 Erwin Wijnhoven 227; 2 Jan van 
Rooy 224; 3 Geert van Ganzenwinkel 
200; 4 Arno Donkers 198; 5 Henk 
Verachtert 196 en 6 Walter Jansen 185

De 3e ronde van de competitie wordt 
gehouden op donderdag  26 novem-
ber, de schutters van De Eendracht 

moeten deze wedstrijd schieten bij 
Krijgsman Soranus uit Lieshout.

Het clubgebouw is gelegen aan de 
Lijsterstraat 25 te Aarle-Rixtel, als u in-
teresse heeft mag u altijd komen kijken 
naar deze leuke sport.  Op maandag-
avond vanaf 19.00 uur is de jeugdtrai-
ning, ook de jeugd die interesse heeft 
mag vrijblijvend komen kijken.  Want 
boogschieten is een sport die iedereen 
kan beoefenen.

Krijgsman Soranus schiet 2e regiowedstrijd 
Lieshout - Bij Houts Welvaren in 
Mierlo-Hout vond vorige week don-
derdagavond de tweede regiowed-
strijd plaats. De jeugd beet dinsdag 
de spits af in het eigen clubhuis. 

Er werd een mooie nieuw persoon-
lijk record geschoten door Alex v.d. 

Ven met 185 punten en ook door 
Arjan v.d. Heuvel werd wederom een 
nieuw pr geschoten van 233 punten.

De uitslagen: 
Ad Endevoets 234, Arjan v/d Heuvel 
233, Rik v/d Westerlo 222, Maarten 
v/d Elsen 215, Paul v/d Broek 208, 

Theo v/d Laar 197, Dion Thielen 
196, Alex v/d Ven 185, Ziggy Dani-
els 183, Nelly v/d Laar 168, Toos v/d 
Graef 164, Joost Prick 158, Rita En-
devoets 150, Jim Daniëls 142, Yvon-
ne Robbescheuten 138 en Jeffrey v/d 
Post 111.
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MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Programma zaterdag 7 november 
20.00 Sparta’25 1-Real Lunet 1
18.30 Sparta’25 D5-Real Lunet D
17.00 Boekel Sport Vet-Sparta’25 Vet
09.15 Spartaantjes-Trainen
14.30 Sparta’25 A1-Bruheze A1
14.30 Sparta’25 A2-Boskant A1
14.30 MVC’19 B1-Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2-RKVV Keldonk B1G
15.00 ZSV B3-Sparta’25 B3
14.30 Sparta’25 B4-NWC B4
11.30 Sparta’25 C1-Deurne C1
13.00 Sparta’25 C2-Mariahout C1
12.15 Erp C3-Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 D1-Nooit Gedacht D1G
11.45 Boekel Sport D2-Sparta’25 D2
11.30 Sparta’25 D3-Rhode D4G
11.30 Sparta’25 D4-Gemert D7
11.45 Gemert D8M-Sparta’25 D5
11.15 S.V. Brandevoort E1-Sparta’25 E1G
09.15 Sparta’25 E3-MVC E1G
09.15 Sparta’25 E4-Avanti’31 E4
11.00 Mariahout E4G-Sparta’25 E6G
09.00 MULO E9-Sparta’25 E7G
10.30 Sparta’25 F1-Schijndel
10.15 MVC F1G-Sparta’25 F2
09.00 Stiphout Vooruit F3-Sparta’25 F3
10.30 Gemert F3-Sparta’25 F4
10.30 Sparta’25 F5G-Stiphout F6G
09.00 ST Helenaveen F1-Sparta’25 F6
13.00 Sparta’25 G1-Vianen Vooruit G1
14.30 SJVV MB2-Sparta’25 MB1
09.15 Sparta’25 F Mini-Wedstrijdjes

Programma zondag 8 november 
11.00 Deurne 3-Sparta’25 2
11.45 Sparta’25 3-SC Helmondia 2
10.00 Sparta’25 5-Irene 2
10.00 Sparta’25 6-Erp 4
11.00 Schijndel-Sparta’25 7
11.00 Sparta’25 8-S.V. Brandevoort 2
10.00 MVC 4-Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 VR1-Nooit Gedacht VR2

Uitslagen Senioren
BVV 1-Sparta’25 1 3-1
Sparta’25 2-Someren 4 2-1
Boekel Sport 3-Sparta’25 3 3-3
Sparta’25 4-RKPVV 2 12-2
DVG 4-Sparta’25 5 7-6
Boerdonk 2-Sparta’25 6 4-4
Sparta’25 7-SCMH 3 7-3
Mariahout 5-Sparta’25 9 6-5
EVVC VR1-Sparta’25 VR1 4-0

Uitslagen Junioren
SV Venray A2-Sparta’25 A1 2-6
Sparta’25 B1-SV Venray B2 6-0
Sparta’25 C1-Volharding C1 2-3
Erp D1-Sparta’25 D1 2-0
ZSV E1-Sparta’25 E2 0-2
VOW E2-Sparta’25 E4 8-4
WEC E3G-Sparta’25 E6G 12-5
Schijndel F1-Sparta’25 F11 8-1
Sparta’25 G1-UDI’19 G1 4-7

ASV’33
Programma jeugd zaterdag 7 november
14.30 ASV’33 A1 – Rhode A2
15.00 Deurne A3 – ASV’33 A2
14.30 ASV’33 B1 – ZSV B2
15.00 Bruheze B2 – ASV’33 B2
15.00 Someren B5 – ASV’33 B3
12.30 ASV’33 C1 – Olympia’18 C1
12.45 Deurne C2 – ASV’33 C2G
12.30 ASV’33 D1G – Milheezer Boys D1
09.45 S.V. Brandevoort D7 – ASV’33 D2
10.30 ASV’33 E1 – Boekel Sport E1
10.30 ASV’33 E2G – Lierop E1
10.30 ASV’33 E3G – Rood Wit’62 E4
09.15 ZSV E5 – ASV’33 E5G
09.30 Mifano F1 – ASV’33 F1
09.15 Someren F4 – ASV’33 F2
09:.00 Deurne F4 – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 – S.V. Brandevoort F8G
09.15 ASV’33 F5G – Someren F7

Woensdag 4 november
19.00 ASV’33 B2 – SV Brandevoort B2

Veteranen zaterdag 7 november
16.30 ASV’33 – RKPVV

Senioren vrijdag 6 november
20.30 ASV’33 VR30+1 – Deurne VR30+1
20.00 RKSV Heeze VR30+1 – ASV’33  VR30+1
21.00 DEES VR30+1 – ASV’33 VR30+1

Programma zondag 8 november
14.30 ASV’33 1 – HVV Helmond 1
11.30 ASV’33 2 – ZSV 2
11.30 ASV’33 3 – Liessel 2
11.00 MULO 3 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Handel 3
11.00 Bruheze VR1 – ASV’33 VR1
10.30 Ysselsteyn VR1 – ASV’33 VR2

Uitslagen jeugd zaterdag 31 oktober
Milheezer Boys A1 – ASV’33 A1 2-3
ASV’33 A2 – Stiphout Vooruit A1 1-5
ASV’33 B3 – Venhorst B1 2-4
MVC’19 – ASV’33 C1 2-2
Erp D2 – ASV’33 D1G 3-5
SC Helmondia E1 – ASV’33 E1 2-1
ASV’33 E2G – Blauw Geel’38 E7 2-7
NWC E7G – ASV’33 E5G 7-0
SSE F1G – ASV’33 F1 4-3
ONDO F1 – ASV’33 F2 10-1

Veteranen zaterdag 31 oktober
ASV’33 – RKSV Boerdonk 8-0

Senioren zondag 1 november
Bruheze 1 – ASV’33 1 3-2
Avanti’31 2 – ASV’33 2 4-1
Stiphout Vooruit 3 – ASV’33 3 5-3
ASV’33 4 – RKPVV 3 2-0
Gemert 10 – ASV’33 5 0-1
ASV’33 VR1 – Mierlo Hout VR2 0-13
ASV’33 VR2 – Elsendorp VR1 8-1

ELI
Zaterdag 7 november 
14.30 ELI A1 – Rood Wit ’62 A2
14.30 ELI B1 – Schijndel/de Wit B2
13.00 ELI C1 – Blauw Geel/Jumbo C3
12.30 ELI D2 – Bruheze D5
11.00 ELI F1 – Mariahout F1
11.00 ELI F2 – Gemert F9
09.30 ELI F3 – SC Helmondia F3
09.30 ELI F4 – Rood Wit ’62 F7
13.00 Rhode B3 – ELI B2
11.45 Gemert C6 – ELI C2
11:45 Mifano D1 – ELI D1
10.30 Boekel Sport E2 – ELI E1
11.00 Boerdonk E2 – ELI E2

Veteranen:
16.30  Rhode - ELI

Zondag 8 november 
14.30 ELI 1 – Elsendorp 1
10.00 ELI 2 – Avanti ’31  3
10.00 ELI 3 – Rood Wit ‘62 3 
12.00  Nijnsel/TVE 4 – ELI 4  
12.00  Heeswijk 6 – ELI 5
11.30  Ollandia 3 – ELI 6
11.00  ELI Vr 1 – Berghem Sport Vr 1

VV Mariahout
Programma zaterdag 7 november 
16.30 Mariahout veteranen - 
          Blauw-Geel ‘38 veteranen
14.30 Oranje Zwart Helmond A1 - 
          Mariahout A1
10.30 Rhode E8 - Mariahout E3
11.00 Mariahout E4 - Sparta’25 E6
14.30 Mariahout A2 - Irene A1
11.00 ELI F1 - Mariahout F1
14.30 ONDO B1 - Mariahout B1
11.00 Mariahout F2 - Boekel Sport F4
13.00 Sparta’25 C2 - Mariahout C1
10.00 Mariahout F3 - Erp F3
13.00 Mariahout C2 - Schijndel/DE WIT C4
10.00 Mariahout F4 - NWC F9
12.00 Mariahout D1 - HVV Helmond D1
09.00 Schijndel/DE WIT E2 - Mariahout E1
09.15 Blauw Geel’38/JUMBO E5 - 
          Mariahout E2

Programma zondag 8 november
11.30 Handel 2 - Mariahout 3
12.30 Mariahout 4 - WEC 4
12.15 Bavos 6 - Mariahout 5
14.30 Mariahout 1 - VOW 1
11.30 Mariahout 2 - Rhode 3

Uitslagen zondag 1 november 
Boerdonk 1 - Mariahout 1      2 - 0
UDI’19/Beter Bed 9 - Mariahout 4 4 - 0
Avanti’31 7 - Mariahout 6      1 - 1
Bruheze 2 - Mariahout 2      1 - 4
Mariahout 3 - ELI 2      5 - 0
Mariahout VR1 - Handel VR1      7 - 3
Mariahout 5 - Sparta’25 9       6 - 5

Zaterdag 31 oktober 
Avanti’31 A2 - Mariahout A1      5 - 2

Mariahout C1 - Lierop C1      5 - 1
Mariahout E3 - Neerkandia E2      6 - 5

korfbal
Flamingo’s
Programma zaterdag 7 november
Sporthal Mariahout
09.30 PupF1 – OEC
Sporthal Lieshout
09.30 PupE1 – Celeritas (S)
10.30 PupD2 – Odisco
11.30 PupD1 – Emos
14.45 Corridor – AspC1 
Sporthal Boekel
11.00 De Korfrakkers – AspC2 
12.00 De Korfrakkers – AspB1 

Woensdag 11 november
Sporthal Veghel
21.15 MW1 – SCMH MW1 

volleybal
Bedovo
De uitslag
Bedovo DS 1 - VC Unitas DS 1:  3-1 
(25-18, 25-16, 17-25, 25-14)
Bedovo MC 1 - ODI MC 1:  0-4 
(04-25, 10-25, 12-25, 15-25)
Bedovo HS 1 - Hajraa HS 4:  3-1 
(25-08, 25-18, 25-16, 22-25)
Bedovo MA 1 - 
Energo/Flip Schoonmaak MA 1:  2-3 
(26-24, 25-17, 28-30, 21-25, 11-15)

handbal
Bedo
Uitslagen
Tremeg E1 – Bedo E-jeugd  15-1
Habo ’95 D2 – Bedo D-jeugd  17-2
KPJ Beek en Donk/Bedo Dames C-jeugd – 
Handbal Someren DC1  22-2
Bedo Heren C-jeugd – Achilles ’95 HC1 26-5
Tremeg DS2 – Bedo Dames 2  24-8
Bedo Heren 4 – White Demons HS3 22-14
Acritas HS1 – Bedo Heren 4  12-21
Tremeg HS2 – Bedo Heren 3  29-31
Achilles ’95 HS1 – Bedo Heren 2  28-24
Bedo Heren 1 – DOS ’80 HS1  22-30

Programma zaterdag 7 november
De Klumper, Lieshout
13.00 Bedo E-jeugd – Tremeg E2 
14.00 Bedo D-jeugd – Helios ‘72 D1 
De Kraanvogel, Eersel
20.00 Jupiter ‘75 HS1 – Heren 2 
De Klumper, Lieshout
20.15 Aristos HS1 – Bedo HS1 

Programma zondag 8 november
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Bedo Heren 4 – Achilles ‘95 HS3 
De Schop, Asten
10.35 Niobe HC1 – Bedo Heren C-jeugd 
D’n Ekker, Beek en Donk
11.10 Bedo Heren 3 – Helios ‘72 HS2 
De Schop, Asten
11.40 Niobe DS1 – Bedo Dames 1 
D’n Ekker, Beek en Donk
12.20 Bedo Dames 2 – Taxandria DS2

KPJ Beek en Donk
Uitslagen Aspiranten
Dames KPJ DS1 - H.C.B. ‘92 DS1 5-14
Jongens C-jeugd KPJ C1 - Rapiditas C1 11-30
Meisjes A-jeugd KPJ A1 - Habo ‘95 A2 9-21
Meisjes C-jeugd KPJ C1 - 
Handbal Someren C1 21-2
Gemengde D-jeugd KPJ D1 - 
Handbal Someren D1 4-20

Programma Aspiranten zondag 8 november 
Sporthal Strijp
10.00 Dames E.H.V. DS2 - KPJ DS1
Sporthal De Landing
15.10 Jongens C-jeugd Apollo C1 - KPJ C1
Aan de Bron
11.50 Meisjes A-jeugd Rapiditas A1 - KPJ A1

Programma Aspiranten zaterdag 7 november 
Bakel
19.00 Dames KPJ – Vespo 2

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 30 oktober
Philip Oosthoek – Niels Schoonings  0-3
Richard van Deursen – Marcel Bekkers  3-1
Jan van Grinsven – Geert-Jan Otten  0-3
Koen Rooijakkers – Mark van de Burgt  3-0
Geert-Jan Otten – Dave van de Burgt  0-3
Bart Jansen – Jan Crooijmans  1-3
Arie van de Burgt – Dave van de Burgt  0-2
Bart Jansen – Niels Schoonings  3-1
Richard van Deursen – Jan Crooijmans  0-3
Marcel Bekkers – Koen Rooijakkers  3-0

Stand per 30 oktober
1. Dave van de Burgt  7-16
2. Jan Crooijmans  7-15
3. Koen Rooijakkers  10-15
4. Geert-Jan Otten  7-13
5. Arie van de Burgt  8-12

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslag maandag 2 november
Hans v d Ligt - Hans Wagelmans 0-2
Martien Swinkels - Leo v Griensven 2-0
Henk Mastbroek - Tonny de Louw 1-1
Gerrit van Osch - Henk van de Vegt 2-0
Antoon Maas - Frits Wilbers 2-0
Henk Jansen - Antoon Rooijakkers 0-2
Pieter Rooijackers - Joop Kerkhof 0-2
Piet Goossens - Jan van Dijk 2-0
Theo van Rossum - Antoon Smits 2-0
Bennie Beerens - Jan van Hout 2-0
Joop Kerkhof - Theo v Hoogstraten 2-0
Hans Heldoorn - Hans de Jager 2-0
Antoon v Osch - Rinie v d Elsen 2-0
Biek Klaasen - Bert van Wanrooij 2-0
Evert Baring - Antoon Wagemans 2-0
Fons v d Linden - Antoon v Osch 2-0

Uitslagen dinsdag 3 november
Martien Swinkels – Henk v d Bergh  2-0
Henk Verhappen – Hans Wagelmans 2-0
Ad Barten – Gerrit van Osch 2-0
Guus van de Elsen – Jan Verbakel 2-0
Lambert van Bree – Joop Vereijken 0-2
Marinus Steegs – Theo van Rossum 0-2
Frits Wilbers – Harrie Poulisse 2-0
Wim Swinkels – Lou Muller 2-0
Antoon Smits – Harrie Bouwmans 0-2
Theo Spierings – Willie Vorstenbosch 2-0
Albert Kluijtmans – Leo Migchels 0-2
Frits Poulisse – Mari Verbakel 0-2
Willie Vorstenbosch – Hendrik Korsten 2-0
Rinie van den Elsen – Theo Verheijen 0-2
Mari Vereijken – Henk Meerwijk 2-0
Tonnie Raaijmakers – Piet van Zeeland 2-0

Stand na 3 november      wedstr  pnt
A Klasse
1  Guus van de Elsen 10   18
2  Henk Verhappen  10   16
3  Tonny de Louw 11   15
B Klasse
1  Lou Muller 11   14
2  Harrie Bouwmans 11   14
3  Jan van Neerven 10   13
C Klasse
1  Jan van Dijk 11   16
2  Mari Verbakel 10   15
3  Piet Goossens 9   12

D Klasse
1  Evert Baring 12   21
2  Fons van der Linden 10   15
3  Mari Vereijken 11   14

bridgen
Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 28 oktober
1. Riky en Jan 72,92 %
2. Wim en Erik 60,76 %
3. Willy en Trees 57,99 %
4  Bets en Annie 55,83 %
5. Corry en Cecile 50,83 %
6. Nettie en Arno 50,00 %

Uitslag dinsdag 3 november
1.Lies en Lodewijk 61,93 %
2.Tonnie en Riky 61,67 %
3.Roos en Jo 59,56 %
4.Marie-José en Riek 54,95 %
5.Mien en Jos 54,17 %
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Kijk voor meer 
info op www.poortvanbinderen.nl

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 28 oktober 
Lijn A
1. Fia en Huub 64,88%
2. Helma en Joke             60,42%
3. Annie en Thera 55,36%
4. Antoinnette en Ton 54,17%
    Bernadette en Antoon 54,17%
Lijn B
1. Diana en Kitty        64,93%
2. Ton en Annelies 64,58%
3. Diny en Tiny 59,38%
4. Diny en Jos 55,21%
5. Lien en Theo  54,86%
De volgende zitting is op woensdag 11 
november in Café-Zaal de Tapperij in Beek 
en Donk. 

KBO Bridgeclub Lieshout 
Uitslagen 29 oktober
1. Emmie en Josephine    66,00%
2.Marianne en Lenie        63,50%
2.Mari en Jo                       60,00%
4.Marie Louise en Kori     57,00%
5.Jan en Maria                   54,50%
De volgende is zitting op 
donderdag 5 november om 19.30 
uur in het Dorpshuis Lieshout.  

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 3 november 
1. Pieta en Rie 68,75%
2. Francien en Corry 56,25%
3. Pieta en Jan 55,83%
4. Kitty en Riek 52,92%
5. Ine en Mien 52,50%
De volgende zitting is op dinsdag 
10 november, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum te Beek en Donk. 

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 3 november
½-½ Zjon v.d. Laar - Aloys Wijffelaars
½-½ Harrie v.d. Laar - Hans Claas
1-0   Johnny v.d. Laarschot - Hein v. Bree
½-½ Thijs Knaapen - Jef Verhagen
½-½ Willy Constant - Chris v. Laarhoven
0-1   Frans v. Hoof - Albert v. Empel 

Programma 10 november
Frans v. Hoof - Aloys Wijffelaars 
Dirk-Jan Gloudemans - Johnny v.d. Laarschot 
Thijs Knaapen - Hein v. Bree 
André Bergman - Jef Verhagen 
Chris v. Laarhoven - Willy Constant 
Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!

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

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.
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korfbal wielersportFlamingo’s C2 kampioen Veldtoertocht 

T.S.C. Aan de 
Wielen

Mariahout - De speelsters van 
Aspiranten C2, gesponsord door 
Glenn Robbescheuten tegelwerken, 
wisten het kampioenschap in de na-
jaar competitie binnen te slepen. 

Tot en met de een na laatste wedstrijd 
wisten zij alles te winnen, waardoor 
al voor het einde van de competitie-
ronde duidelijk was dat zij de nummer 
1 positie niet meer konden mislopen. 

De laatste wedstrijd was in Erp, waar 
de C2 gelijk speelde, 1-1, tegen 
Korfrakkers.

Aarle-Rixtel - T.S.C. Aan de 
Wielen houdt op zondag 8 no-
vember vanuit Aarle-Rixtel een 
veldtoertocht waarin genoten kan 
worden van fraaie herfstkleuren 
tijdens de routes van 35 of 45 
km. Inschrijven en vertrekken kan 
tussen 8.30 en 10.00 uur vanaf de 
kantine van A.S.V.’33  op sport-
park de Hut aan de Bakelseweg.

Het inschrijfgeld bedraagt €3,00 
voor NTFU- en KNWU leden, 
anderen betalen €4,00 en jeugd 

tot 16 jaar mag gratis meedoen. 
NTFU-ers kunnen gebruik ma-
ken van het Scan en Go-systeem. 
Halverwege de routes is een pau-
zeplaats ingericht, waar aan de 
deelnemers soep, thee, sportdrank 
en andere versnaperingen ver-
strekt worden. Ook is er een stand 
waar allerlei fietsen te bewonderen 
zijn. Meer informatie is te vinden 
op www.aandewielen.nl.

Flamingo’s C2

motorcross Laarbeekse 
crossers op de 
maisplak Laarbeek - Het is weer de tijd dat 

de maisplanten worden geoogst 
en de stoppels alleen maar over 
blijven op de kale velden, dan be-
ginnen de harten sneller te klop-
pen van de hobby-motorcrossers. 
Vier motorcross-organisaties hou-
den samen in de maand novem-
ber vier maisplakcrossen, ook wel 
stoppelcross genoemd. 

De eerste werd verreden in han-
del, van heinde en verre komen 
de crossers naar het Brabantse 
om deel uit te maken van deze 
wedstrijden, zo ook een groep 
Laarbeekse jeugdcrossers. Elk jaar 
rond deze tijd worden de aanhan-
gers, bussen en zelfs paardentrai-
lers ingezet om die mannen naar 
de cross te vervoeren en dan zo 
een dag vol crossplezier te kunnen 
beleven. In vrijwel alle klasse zijn 
er wel Laarbeekse inwoners die 
aan de start verschijnen maar deze 

groep was sterk vertegenwoor-
digd in de 50cc brommerklasse 
aangevoerd door Luuk Berkvens 
en Danny Beerens. In de 85cc 
door Job Eleveld en in de 125cc 
Tim Speek, Thijs Van Rooi en Thijs 
Eleveld. Jammer genoeg kon-
den deze bikkels geen aanspraak 
maken op het eremetaal, maar 
ze hebben alles gegeven wat ze 
waard waren. 

Zondag 8 november gaat de ca-
ravaan richting Boekel, waar de 
tweede maisplak wordt verreden 
en wie weet wat er dan in het 
vat zit. In ieder geval wordt de 
gasnaald weer flink omhoogge-
trokken en doen ze er weer alles 
aan om zoveel mogelijk punten te 
vergaren voor een goed eindklas-
sement. 

wipschieten

Aarle-Rixtel – Bij het Onze Lieve 
Vrouw Gilde in Aarle-Rixtel was 
er zondag 1 november een Vrije-
wedstrijd Brabants wipschieten. 
Op deze zeer mooie zondag was 
het goed toeven op ‘t Jan van 
Doorenpaviljoen. Onder een mooi 
zonnetje werd er fel gestreden om 
de hoogste eer tussen de schutters 
onderling. 

Erekampioen werd Gerard Maas 
van het Onze lieve Vrouwe Gilde 
uit Aarle-Rixtel, en op het onderdeel 
vrije hand werd Gerard Maas 6e. 
Voor Henk van der Velden van het-
zelfde gilde zijn de 3e plaats perso-
neel en de 3e plaats vrije hand. Ruud 
Mijnsbergen van het Sint Servatius 
gilde uit Lieshout wordt 5e op het 
onderdeel personeel. Jan Rovers van 
het Sint Leonardus Gilde uit Beek 
en Donk wordt 2e bij het onderdeel 
Bejaarden. Verder zijn er puistprijzen 
geschoten voor: 2e Kailey Gruijters 

Aarle Rixtel 3e Henk v/d Velden 
Aarle-Rixtel 4e Hans v/d Boomen 
Gemert 5e Hans Kanters Gemert 
6e Ruud Mijnsbergen Lieshout. 7e 
Tonny v/d Rijt Aarle-Rixtel

De volgende kringschietwedstrijd 
Brabants wipschieten vind plaats 
op zondag 8 november bij het Sint 
Lambertusgilde in Someren-Eind. 
Dit is de laatste wedstrijd van kring 
Peelland in 2015. 

Schutters in actie op het 
Jan van Doorenpaviljoen

Goede prestaties Laarbeekse schutters

Gerard Maas OLV gilde Aarle-Rixtel 
Erekampioen

volleybal

Beek en Donk – Het goed preste-
rende Café Thuis/Bedovo HS1 trad 
aan tegen Hajraa HS4, een van de 
hekkensluiters in de competitie. 
Hoewel studentenvereniging Hajraa 
gewoonlijk een geduchte en luid-
ruchtige tegenstander is, ontbrak 
eerstgenoemde afgelopen zaterdag 
bij de wedstrijd voor de heren uit 
Eindhoven. 

Café Thuis/Bedovo HS1 ging goed 
van start met krachtige aanvallen 
waarop Hajraa HS4 geen zinnig ant-
woord tegenin te brengen had. Niet 
direct gescoorde ballen belandde 
aan de kant van Hajraa het grootste 
deel van de wedstrijd in het net of 
buiten de lijnen. Door verslapping 
van aandacht aan de kant van Café 
Thuis/Bedovo HS1 werd helaas on-
nodig nog de laatste set afgegeven. 

Café Thuis/Bedovo HS1 presteert weer
Café Thuis/Bedovo HS1

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

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

auto 
onderdelen

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

Fotograaf: Kitty Tijbosch 

Vrijdag 6 november 
Clubkampioenschappen BC Mixed - 
jeugd en senioren t/m 7 nov.
18.30 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Wijntjes avond
20.00 uur, Cafe Thuis, Beek en Donk

Flashback Friday met DJ Bon Jaski
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 7 november 
Garageverkoop gebruikt merk 
speelgoed
9.00 uur, Piushof 19, Aarle-Rixtel

IVN Natuurwerkdag
9.00 uur, zandweg t.o. Ecotouristfarm 
de Biezen, Beek en Donk

Inloopochtend Voedingsadvies & 
Kookworkshops
9.30 uur, Basicfl ow, Aarle-Rixtel

Brabantse Streektaaldag
10.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Expositie ‘Expressie in kleur en vorm’ 
t/m 22 nov.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Theatershow: ‘En nu.... Revue!’
14.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Gezinsviering
18.30 uur, Onze-Lieve-Vrouw-van-
Lourdeskerk, Mariahout

Prinsenbal CV de Raopers
19.00 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Cabaret ‘Meiden met ballen’ door 
Middelbare Meiden
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 8 november 
Liv & Giant MTB Clinic
9.30 uur, TRIA Fietsen, Papenhoef 21, 
Lieshout

IVN Wandeling Aa, Bundertjes
10.00 uur, Havenweg 23, Aarle-Rixtel

Bekendmaking Jeugdprins en 
Jeugdprinses de Gele Kielen
13.30 uur, Dorpscafé de Vrienden, 
Aarle-Rixtel

Dienstenveiling Sparta’25
14.00 uur, Clubgebouw Sparta’25, 
Beek en Donk

Maandag 9 november 
Voorverkoop kaarten ‘Wedden dat je 
Lacht’
19.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Lezing Druïden
20.00 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Woensdag 11 november
Open Laarbeekse Libre Biljart 
Kampioenschappen t/m 21 nov.
‘t Ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Sint Maartenviering
18.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Donderdag 12 november 
Orkest De Wanhoop treedt samen op 
met De Keiegalmers
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Aarle-Rixtel

Heemlezing over Middeleeuws 
Zuidoost Brabant
20.00 uur, Zaal ‘De Koekoek’, Lieshout

Vrijdag 13 november 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Jeugdtoneel Lieshout speelt: ‘Een 
vrouw voor iedere dag’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Ladies & Luxury by night
20.30 uur, Zaal de Koekoek, Lieshout

Zaterdag 14 november
Sinterklaasintocht Beek en Donk
14.00 uur, t.h.v. Piet Heijl, 
Beek en Donk

Kickboksgala
17.00 uur, Boksclub Laarbeek, 
Otterweg 29, Beek en Donk

Prinsenbal Ganzegat
19.30 uur, De Couwenbergh, 
Aarle-Rixtel

Najaarsconcert
20.00 uur, Parochiekerk Aarle-Rixtel

Jeugdtoneel Lieshout speelt: ‘Een 
vrouw voor iedere dag’
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

‘Pop meets Jazz’
20.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 15 november 
SPIRIT-wandeling Herfst
8.00 uur, Kruispunt Merellaan-
Kievitstraat Kamerven, Lieshout

36e Bavaria-veldrit Lieshout
11.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Sinterklaasintocht Lieshout
11.30 uur, De Heuvel, Lieshout

Sinterklaasintocht Aarle-Rixtel
12.30 uur, Passantenhaven, 
Aarle-Rixtel

Sinterklaasintocht Mariahout
14.00 uur, Bernadettestraat/Buurthuis, 
Mariahout


