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Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede 
Hoop gaf afgelopen weekend een 
Halloweenconcert op een wel héél 
bijzondere locatie. Er werd geschie-
denis geschreven in de grote hal van 
de klokkengieterij van Frank Fritsen. 
Het enige in diezelfde hal geprodu-
ceerde verrijdbare carillon keerde 
terug naar de plaats, waar het werd 
gefabriceerd.

‘Een eerder zwijgzaam 
persoon slaat met een 
wilde beweging een 

angstwekkende kreet’

Angstwekkende kreten 
De lange rij wachtenden voor de in-
gang wordt regelmatig opgeschrikt 
door ijzingwekkend gegil, dat vanuit 
het kantoor van de gieterij schijnt te 
komen. Nadat de verplichte nummers, 
kaartcontrole en bonnenverkoop zijn 
afgehandeld, staat een leuke avond 

niets meer in de weg. Bovenop de 
oven heeft een akelige gestalte plaats-
genomen, die zo af en toe van haar - 
of zijn want dat is bij spoken lang niet 
altijd duidelijk -, aanwezigheid blijk 
geeft. Sommige bezoekers hebben 
naast de ingang een kooi zien staan 
met daarin een roerloze gestalte, die 
pas angstwekkend begint te worden 
als ‘het’ met een wilde beweging 
een angstwekkende kreet slaakt. Alle 
bezoekers worden begeleid naar de 
eigenlijke ‘spookzaal’. Als bezoekers 
nog maar nauwelijks zijn bekomen 
van de ontvangst, begint duidelijk te 
worden, waarom iedereen een vol-
ledige genealogische verantwoording 
van de familie der klokkengieters uit-
gereikt heeft gekregen. Twee van de 
voorvaderen van Frank Fritsen, de 
laatste der ‘klokkengietersmohika-
nen’, worden ten tonele gevoerd door 
leden van een bevriende toneelvereni-
ging. Alexius en Joseph zweven boven 
het publiek om de mensen te bekijken 
en de tegenwoordige tijd van com-
mentaar te voorzien. Ze blijken ach-
teraf de taak te hebben de verschil-
lende muziekstukken van de harmonie 
aan elkaar te praten.

Stoomtrein
De harmonie, onder leiding van Gerrit 
de Weert, heeft een voortreffelijke 
keuze gemaakt uit het ‘spookmuzie-
krepertoire’. Stukken als ‘De nacht op 
de kale berg’ en een selectie uit ‘The 
Phantom of the Opera’ worden afge-
wisseld met filmmuziek uit ‘Star Wars’ 
en ‘Pirates of the Caribbean’. Geen 
moment is het rustig in de spook-
achtig verlichte zaal. Als een stoom-
trein volgt de ene sketch de andere 
op en is er een grote rol weggelegd 
voor licht- en geluidseffecten, waar-
aan niet één keer wat mankeerde. 
Het moet een uitgebreide voorbe-
reiding hebben gevergd om op deze 
manier de avond vorm te geven. De 
Halloweenvoorstelling is de afsluiting 
van een enerverend jubileumjaar voor 
harmonie De Goede Hoop. Zij hebben 
een erg druk jaar achter de rug. 

“Dit is waarschijnlijk 
meteen de laatste keer 

dat een dergelijk optreden 
hier kan plaatsvinden”

Klokken
Een grote rol is tijdens de avond weg-
gelegd voor de klokken. In dit ‘klok-
kenmekka’ mag die aandacht zeer 
zeker niet ontbreken. Speciaal aan-
gezocht is namelijk beiaardier Frank 
Steijns. Hij is behalve lid van het or-
kest van André Rieu ook een bege-
nadigd bespeler van het enige op-af-
stand-bespeelbare-carillon ter wereld. 
Geweldig mooi klinken de klokken in 
hun ‘geboortezaal’. Mandy Prinssen 
vertelt, dat pas op het laatste mo-
ment voor deze zaal is gekozen. Op 
dit moment is er al een huurder. Dit is 
daarom waarschijnlijk de laatste keer, 
dat een dergelijk optreden in deze zaal 
plaatsvindt. De leden van het orkest 
en de organisatie kunnen tevreden 
terugkijken op een geslaagd evene-
ment. René Paulus, klarinettist bij de 
harmonie, merkt op dat zoiets alleen 
maar kan als leden zich belangeloos 
inzetten voor de vereniging. Daar 
hebben de leden van harmonie De 
Goede Hoop vanavond het fantasti-
sche resultaat van laten zien!
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Onvoorstelbaar, niet te bevatten en geheel onverwacht hebben 
wij afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerd lid van 

onze verenigingen:

Hans Smulders

Hans was iemand die altijd klaar stond voor beide verenigingen 
als dat nodig was, niets was hem te veel. In het verleden was 
Hans zelf actief lid, de laatste jaren rustend lid, maar zeer 

betrokken bij de paardensport. Samen met zijn zoon kwam hij 
trouw naar de oefenavond en maakte een gezellig praatje. 

Hans, bedankt voor alles en wij gaan je missen!

Wij willen Lenie, Jeroen, Pieter, Harry, Rina en de rest van de 
familie heel veel sterkte toe wensen met dit enorme verlies. 

Wij denken aan jullie.

Ponyclub OLV ruitertjes
Rijvereniging de Hoefslag

Aarle-Rixtel

COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
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Bezorgdag: donderdag
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
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aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op 
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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

Voordat de gemeenten Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout samengingen, 
vormde de Peeldijk gedeelte een grensweg. Gezien vanaf de Brugstraat was links 
Beek en Donks grondgebied en rechts dat van Aarle-Rixtel. Nadat de Fransen 
begin 19e eeuw waren vertrokken ontstonden grote conflicten tussen beide ge-
meenten over de grens, die jarenlang de relatie tussen beide gemeenten verziekte. 
Uiteindelijk moesten hoger gezag eraan te pas komen om het conflict de wereld 
uit te helpen.
Hoezo een Peeldijk in Beek en Donk/Aarle-Rixtel?  De gemeenten grensden im-
mers niet aan de Peel.  Het was dan ook verrassend te ontdekken dat Beek en 
Donk en Aarle-Rixtel niet geringe belangen hadden in de Peel. Op 1 maart 1326 
verkocht Jan II, hertog van Brabant, grote stukken Peel aan de inwoners van Ba-
kel, Deurne, Helmond en Aerlebeek (Beek en Donk en Aarle-Rixtel vormden lange 
tijd één bestuurlijk geheel), waar ze vrijelijk turf konden steken en heide konden 
plaggen voor hun potstallen, zoals ze dat al tijden gewoon waren. De grenzen van 
deze stukken Peel werden in deze oorkonde vrij nauwkeurig omschreven. In de 
plaatselijke besturen werden functionarissen aangesteld, de zgn. Peelmeesters, die 
erop moesten toezien dat alles ordentelijk verliep met betrekking tot dus ‘buiten-
landse’ gebieden. Door de eeuwen heen zijn er grote conflicten geweest over de 
grenzen in de Peel tussen met name Limburgse en Brabantse gemeenten vanwege 
grote economische belangen. Soms kreeg de ruzie om de zogenaamde peellimie-
ten een internationaal karakter omdat deze grenzen dan een landgrens vormden. 
Pas bij het Tractaet van Venlo in 1716 werden de grootste conflicten opgelost. In 
1864 werden de grenzen tussen de stukken peelgrond van Aarle-Rixtel, Bakel, 
Beek en Donk en Helmond definitief kadastraal vastgelegd.
Deze stukken Peel bleven in eigendom van deze gemeenten tot eind 19e eeuw, 
toen ze voor en na verkocht werden aan grootgrondbezitters ter vulling van de 
gemeentekas.
De weg, die in een rechte lijn vanuit Beek en Donk rechtstreeks naar deze peel-
gronden leidde, is nu de Peeldijk. Omdat die in het begin door het Beeks Broek 
liep, werd die weg verhoogd aangelegd om geen natte voeten te krijgen, vandaar 
de naam ‘dijk’ in de Peeldijk.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

PEELDIJK

Dankbetuiging

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van 
u mochten ontvangen na het overlijden van onze vader

Theo Spierings

zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen Spierings, Beek en Donk

Dankbetuiging

Een jaar geleden overleed mijn lieve vrouw en onze lieve moeder

Mirjam

Wij missen haar nog iedere dag en het gemis doet ons nog veel pijn. 
De vriendschap, liefde en steun die we tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden ontvangen hebben, heeft ons gesterkt en moed gegeven. 

Wij willen u allen hiervoor hartelijk danken.

Mathijs, Thomas, Nico

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

Deze jonge puber is Wifi, een 
lieve, intelligente en actieve 
Border Collie. Wifi is in het 
eerste contact met mensen wat 
terughoudend, maar heb je zijn 
vertrouwen, dan komt hij maar 
wat graag met je knuffelen. Met 
andere honden kan hij goed 
overweg. Voor Wifi is een blokje 
om niet voldoende, dagelijks 
heeft hij flink wat beweging 
nodig. Welke sportieve baas met 
ervaring met dit ras kan Wifi 
zowel de lichamelijke als mentale 
uitdaging bieden die deze slimme 
hond nodig heeft?

Wanneer u geïnteresseerd bent 
in Wifi, bent u welkom tijdens 
openingsuren bij de dierenopvang 
of kunt u onze site bekijken, 
www.voorstegrootel.nl, 0492-
381490.

Naam:        Wifi
Leeftijd:     6 maanden 
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Van harmonie tot Metropole Orkest en eigen big band

Jos Beeren: “Eens een muzikant, altijd een muzikant”

Redacteur:  Thea Wich 

Aarle-Rixtel - Jos Beeren leeft voor 
de muziek. Zijn leven bestaat uit een 
aaneenschakeling van muzikale hoog-
tepunten. Als beroepsmuzikant, met 
een grote voorliefde voor jazz, heeft 
hij jarenlang saxofoon, klarinet en 
basklarinet gespeeld in het befaamde 
Metropole Orkest. Daarnaast heeft hij 
met zijn Timeless Big Band, een van 
Europa’s beste big bands, opgetreden 
in tientallen landen en heeft hij di-
verse radio- en televisie-uitzendingen 
verzorgd.

Pianolessen
Jos, in 1954 geboren aan de 
Kouwenberg te Aarle-Rixtel, kwam 
door zijn moeder op zeer jonge leef-
tijd in aanraking met klassieke muziek: 
“Zij nam mij al mee naar het Brabants 
orkest toen ik vijf was. We hadden ook 
een piano in huis waarop mijn moeder 
vaak speelde. Zij stimuleerde mij om 
muziek te gaan maken.” Twee jaar 
later kreeg Jos zijn eerste pianolessen. 
Tegelijkertijd ging hij zijn oudere broers 
achterna en werd hij lid van harmonie 
‘De Goede Hoop’: “Mijn broer Harry 
bracht een es-klarinet mee naar huis. 
Ik mocht er nog niet aankomen omdat 
mijn broer nog geen tijd had om uit te 
leggen hoe deze werkte. Toen hij thuis 

kwam uit school kon ik er al een liedje 
op spelen.” 

Muziek 
Tijdens zijn tienerjaren was Jos dage-
lijks met muziek bezig. Hij was solo-
klarinettist bij de harmonie, muzikaal 
leider van blaaskapel de Vatabieren 
en dirigent van het Jongerenkoor. Dit 
koor werd begeleid door een orkestje. 
Hierdoor kwam de jonge muzikant in 
aanraking met jazzmuziek: “Ik was al 
met dit virus besmet door mijn oud-
ste broer Frits, maar met dit orkestje 
gingen we echt een beetje jazz spelen. 
Dit was het begin van onze band Jazz 
Express.”

“Wij speelden onder 
andere met Marco 

Borsato, Sting, Bono en 
Trijntje Oosterhuis”

‘Jazz Express’
Zijn klassieke opleiding aan het 
Brabants conservatorium hield Jos na 
anderhalf jaar voor gezien: “Dit was 
niet wat ik wilde. Maar ik wist ook 
niet wat ik wel wilde.” De nieuwe, 
meer professionele, muzikanten van 

‘Jazz Express’ brachten uitkomst: “Zij 
vertelden mij over hun studie ‘Lichte 
muziek’, een nieuwe richting aan het 
conservatorium in Rotterdam. Dat wil-
de ik ook. Inmiddels had ik mijn eerste 
saxofoon gekocht. In 1986 studeerde 
ik daar af en werd gelijk aangesteld als 
hoofdvakdocent.”

Beroepsmuzikant
Al tijdens zijn studie wordt de Aarle-
Rixtelnaar beroepsmuzikant. “Vanaf 
1984 speelde ik tenorsax in The Glenn 
Miller Revival Orchestra. Daar is mijn 
betaalde carrière begonnen. Vanaf 
1988 werd ik vaste invaller bij het 
Metropole Orkest, later kwam ik daar 
in vaste dienst tot aan de bezuinigin-
gen van 2013.”

“Het Metropole Orkest is een allround 
orkest dat alle genres speelt die buiten 
het symfonisch repertoire vallen.” Jos 
geeft enkele voorbeelden van de bre-
de inzet van dit befaamde orkest. “We 
speelden de tunes van bijvoorbeeld Ivo 
Niehe en Studio Sport. We verzorgden 
televisieshows zoals Grand Gala du 
Disque en het Songfestival. In Paradiso 
traden we op met popmuzikanten.” 
Daarnaast heeft het Metropole Orkest 
in de loop der jaren talloze nationale 
en internationale artiesten begeleid uit 
zowel pop- als jazzwereld. Jos: “Wij 
speelden bijvoorbeeld met Marco 
Borsato, Trijntje Oosterhuis, Sting, 
Bono, Toots Tielemans, Al Jarreau, 
Herbie Hancock, Elvis Costello en 
Celine Dion. Concertzalen, Norh Sea 
Jazz, Lowlands, Pinkpop, er zijn weinig 
plaatsen waar ik niet gespeeld heb.”

Ook met zijn ‘Timeless Big Band’, die 
hij oprichtte in ’89, maakte de Aarle-
Rixtelnaar naam in binnen- en buiten-
land. “Met deze superband hebben 
wij de wereld rondgetourd, van de 
Antillen tot aan Japan. Dat was een 
heel bijzondere tijd.” ‘The Timeless Big 
Band’ nam enkele CD’s op, was te zien 
op televisie en speelde twee maal op 
‘North Sea Jazz’. 

“Ik ben zelfs in het bezit 
van een heuse Grammy”

‘Herman Brood Big Band’
Met een glimlach denkt de tenor-
saxofonist terug aan zijn periode bij 
de ‘Herman Brood Big Band’. “We 
maakten van alles mee. Tijdens de CD-
presentatie in Paradiso wilde Herman 
dat we een smoking droegen, maar 
dan zonder overhemd. De haren ach-
terover, een beetje rock-‘n-roll. Tijdens 
de tournees zagen we ook een heel 
ander soort publiek. Mooie dames 
gooiden hun slipjes op het podium.”
Wim Beeren Jazz Society

Het netwerk dat Jos in de loop der 
jaren heeft opgebouwd, komt hem 
tegenwoordig goed van pas bij de 
programmering van Wim Beeren Jazz 
Society. Elke laatste woensdag van de 
maand treedt er in zaal Van Bracht te 
Aarle-Rixtel een gerenommeerd jazz 
of jazz gerelateerd orkest op uit bin-
nen- of buitenland. Een trotse Jos: “We 
zijn inmiddels een bekend jazzpodium 
in Zuid-Nederland waar artiesten graag 
komen. The Timeless Big Band, die dit 
jaar 25 jaar bestaat, heeft voor dit sei-
zoen al toegezegd te komen optreden.” 

Grammy
“Mijn keuze voor de muziek, is mijn 
beste beslissing ooit. Ik heb schitterende 
dingen meegemaakt. Ik ben zelfs in het 
bezit van een heuse Grammy.” De te-
norsaxvirtuoos, die nog dagelijks bezig 
is met muziek, zou met niemand willen 
ruilen: “Het is een manier van leven. Je 
leeft voor de muziek. Een echte muzi-
kant gaat ook nooit met pensioen. Eens 
een muzikant, altijd een muzikant.” 

Het Metropole Orkest waarin Jos Beeren speelde 

Pauwkes 20 april 1984 Jos Beeren

Nóg meer fietsen, nóg meer service. 
triafietsen.nl    Papenhoef 21    Lieshout    Tel. 0499-42 53 60

Winteronderhoud + Opslag actie 
In november 50% korting voor onderhoudsbeurten 
met gratis winteropslag (Superieurbeurt).
Actievoorwaarden in de winkel.

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden
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Zaterdag 8 november 
 
18.30 O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering Intenties in deze viering voor: 
Marinus Beniers (mged), Pauline van den Elzen 
(mged), Bert Schevers (mged), Henri de Louw 
(sterfdag), Toon en Nel Vesters-van den Heuvel en 
zoon Hans.

Zondag 9 november

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Martien van der 
Linden, 
Overleden ouders van der Heijden–van Melis Truus 
en Jo,
Mien Verhoeven, Mia Peeters–Barents (par.),
Overleden ouders Ermens–Schepers(verj.),Gérard 
Fritsen (Sonja en Angela Fritsen), Tot welzijn van de 
parochie

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan Gilsing, Marietje 
van Kaathoven-van Bakel (mged), Truus Merks-van 
Hoof (verj), Albert en Toini van der Aa-van Berlo, 
Harry en Siska Gilsing-Meulendijks.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus en 
het Leonardusgilde 
Intenties in deze viering voor: Cor Toonen en Anny 
Toonen-van As, Jo van Schijndel-Dekkers, Jan en 
Jack van Leuken, Corrie van Heijnsbergen-van 

Schijndel, Jan van Heijnsbergen Hendrika Steegs 
Elisabeth van den Elsen en overleden kinderen, Arie 
Rooijakkers en overleden familieleden Rooijakkers-
Smits, Rieky Huijbregts-Jansen, Richard van der 
Heijden, Ben van Rixtel.

Maandag 10 november

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 11 november

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

18.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Sint Maartenviering
Het verhaal van Sint Maarten wordt verteld er 
wordt een liedje gezongen, daarna wordt er een 
rondje gelopen in de omgeving van de kerk.

Woensdag 12 november

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

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 13 november

Geen viering

Vrijdag 14 november

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Mia Schepers-de 
Haas, Mieke van den Biggelaar-Braken.

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

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

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 
Open:  di, do en vrij
 09.00 tot 12.00u

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

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

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

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

Noodgevallen
In noodgevallen bij zieken-
zalving of uitvaart kan men 
bellen naar telefoonnr. 
0492-461216

KERKBERICHTEN

Agenda 
8 t/m 14 november 2014

Beek en Donk - Het gilde St. Leonardus 
viert met de parochiegemeenschap 
van Beek en Donk op zondag 9 no-
vember om 11.00 uur het feest van 
zijn patroon. Deze plechtige viering 
vindt plaats in de H. Michaëlkerk in 
Beek en wordt voorgegaan door pater 
Frans Lenssen en diaken-gildepastor 
Franklin De Coninck. 

Pater lenssen is de rector van het 
Missieklooster  H. Bloed in Aarle-Rixtel. 
De muzikale ondersteuning wordt 
verzorgd door het St. Leonarduskoor, 
onder leiding van de dirigent J.Vos en 
organiste A. Werners. Sint Leonardus 
is niet alleen de patroon van het 
Leonardus gilde maar ook heel spe-
ciaal van de parochie Donk waar 
de Leonarduskerk naar hem is ge-
noemd. Natuurlijk had het gilde deze 
viering graag gehouden in de mooie 
en vertrouwde Leonarduskerk, maar 
die is vorig  jaar onttrokken aan de 

eredienst. Zij hopen dat ondanks de 
sluiting van de Leonarduskerk toch 
veel parochianen uit Beek en Donk 
deze viering zullen bijwonen. U bent 
van harte welkom.

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 aangeroepen. De aan 
hem toegewijde kapel op De Donk in 
1422 trok veel pelgrims om de mach-
tige patroon aan te roepen. Helaas 
verdween de oude kapel, maar de 
gildebroeders van het Leonardusgilde 
hebben in 1979 een nieuwe ka-
pel gebouwd aan de Goorloop. Dus 
Leonardus blijft toch op De Donk.

De echte feestdag van Leonardus is op 
6 november, de sterfdag van de pa-
troon. Daarom dat het gilde op deze 
dag haar teerdag houden, die begint 

met een gebedsdienst. 
Het verslag van deze 
feestelijk dag leest u 
de volgende week 
in deze krant. 
Voor meer in-
formatie: 
www.gilde
sintleonar
dus.nl

Laarbeek - Rabobank Peel Noord houdt 
op 20 november  een informatiebijeen-
komst voor senioren. Tijdens deze bij-
eenkomst levert ook notaris Harry van 
Rooij van notariskantoor Van Thiel & Van 
Rooij als gastspreker een bijdrage. 

Heeft u vragen over fiscaal aantrekke-
lijk erven, schenken of sparen? Of wilt 
u graag meer willen weten over wat er 
komt kijken bij het verkopen van uw wo-
ning en een eventuele verhuizing naar 
huurwoning of verzorgingshuis? Of over 

de mogelijkheden van een testament bij 
leven? Meldt u zich dan aan.

De bijeenkomst vindt plaats in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk, 
Otterweg 29. Ontvangst 18.30 uur, 
aanvang 19.00 uur en einde 21.30 uur. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan via 
e-mailadres Marketing@peelnoord.rabo
bank.nl of tel. 0492-391919, onder ver-
melding van uw naam, telefoonnummer, 
indien aanwezig uw mailadres en het aan-
tal personen waarmee u wilt deelnemen.

Beek en Donk - In de Michaëlkerk zal 
op dinsdag 11 november om 18.00 uur 
een samenzijn plaatsvinden rondom 
Sint Maarten. 

Sint Maarten is gebaseerd op een legen-
de. Martinus (Maarten) werd geboren 
in het jaar 316 in het huidige Hongarije. 
Hij werd door de keizer tot ridder gesla-
gen. Op een zeer koude dag in de win-
ter zag Maarten een arme man zonder 
jas in de sneeuw zitten. Hij stapte van 
zijn paard af en sneed met zijn zwaard 
zijn eigen mantel doormidden en gaf 
de arme man een helft tegen de kou. 
Sint Maarten overleed op 11 november 
397 en op de feestdag van deze heilige 
werd het gebruikelijk om kinderen iets 
te geven.

Sint Maarten wordt gevierd op 11 no-
vember, midden in de herfst. De bomen 
zijn kaal en het is vroeg donker. Het 
feest is een echt ‘lichtfeest’ voor kinde-
ren. De traditie is dat kinderen zelf een 
lantaarntje (lampion) maken van papier, 

karton, een uitgeholde suikerbiet of 
pompoen met een kaarsje erin. Hiermee 
gaan ze ’s avonds als het donker is in 
optocht langs de huizen. Aan de deur 
zingen ze een aantal liedjes. In ruil hier-
voor krijgen ze een klein snoepje, koekje 
of een stukje fruit.

Ook binnen de parochie wordt op 
dinsdag 11 november een optocht ter 
nagedachtenis en vermaak gehouden. 
Deze Sint Maartensviering begint om 
18.00 uur in de Michaëlkerk. Er wordt 
een lied gezongen met de kinderen in 
de kerk en vertellen hen het verhaal van 
Sint Maarten. Daarna wordt er met de 
kinderen een route gewandeld in Beek 
waarbij de kinderen bij sommige huizen 
mogen aanbellen om een liedje te zin-
gen. Mogelijk gekregen traktaties wor-
den door iedereen verzameld en aan 
het einde in de kerk verdeeld onder alle 
kinderen. Het zou leuk zijn wanneer de 
kinderen vanuit thuis een lampion mee-
brengen. Bij slecht weer houden ze een 
optocht in de kerk. 

Aarle-Rixtel/Helmond - Gemengd 
Koor De Klokkengieters uit Aarle-
Rixtel verzorgt op muzikale wijze de 
eucharistieviering in de kapel van het 
Elkerliek Ziekenhuis Helmond  op 
zondagmorgen 9 november.

Aanvang van de eucharistieviering is 
10.00 uur. Het koor zal o.a. de vas-
te gezangen (Kyrie, Gloria, Sanctus, 
Benedictus en Agnus Dei) uit de Missa 
Brevis van Jacob de Haan ten gehore 
brengen. Iedereen is van harte welkom.

Eucharistieviering Patroonsfeest St. Leonardus

Gratis informatiebijeenkomst 
voor senioren 

Sint Maartenviering in Michaëlkerk

Klokkengieters zingen in kapel Elkerliek
Harmonie St. Caecilia wint Jumbo Muziekfestival
Lieshout/Venhorst – Het harmonieor-
kest van harmonie St. Caecilia kwam 
als beste uit de bus bij het Jumbo 
Muziekfestival. Met 86 punten liet 
het orkest de andere deelnemende 
fanfares en harmonieën achter zich. 
De Albert van Zutphen wisseltrofee 
staat daarom het komende jaar in 
Lieshout.

Rond 17.15 uur was het tijd voor het 
Lieshoutse harmonieorkest om haar 
kunnen te laten horen. Op het war-
me podium van de Horst in Venhorst 
bracht  St. Caecilia onder meer de 
stukken Feierlicher Einzug van Richard 
Strauss en ‘Third Suite for Band’ van 
Alfred Reed. 

Rond 20.00 uur begon de prijsuitrei-
king. Harmonieleden van de deelne-
mende orkesten verzamelden zich vol 
spanning in de concertzaal. In totaal 
streden negen orkesten in twee cate-
gorieën om de prijzen. Lieshout won 
in de categorie eerste en twee divisie-
orkesten. Daarnaast kreeg het orkest 

door het behalen van het hoogste 
aantal punten de Albert van Zutphen 
wisseltrofee. 

Ook de slagwerkgroep leverde een 
dag eerder, met het behalen van 86,25 

punten, een goede prestatie. De winst 
in hun categorie en de wisselbokaal 
gingen echter naar de slagwerkgroep 
van EMM uit Boekel. 

Leden van de harmonie met de wisselbeker
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MooiLaarbeekkrant
Muzikale prins Luuk XLIII zwaait scepter bij jubilerende Teugelders
Redacteur: Marie-Christine van   
     Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – Vrolijke klanken 
klinken uit De Tapperij. Er wordt 
gezellig gefeest. Kinderen wach-
ten af wie jeugdprins Luukske gaat 
worden. Capes en medailles lig-
gen keurig klaar op het biljart. De 
MooiLaarbeekKrant gaat op zoek 
naar prins Luuk XLIII. Zaterdagavond 
1 november is zijn identiteit bekend-
gemaakt. Rob van Doore is de baas 
over  Ganzendonck tijdens het jubi-
leumjaar. 

Snelle beslissing
Prins Luuk XLIII is snel gevonden. 
Stralend staat hij bij de bar. Na een 
goede nacht gehad te hebben, is hij 
nu voor de eerste keer paraat tijdens 
het jeugdcarnaval. Vanaf 24 augustus 
is dit geheim bewaard gebleven. “Vijf 
seconden heb ik erover nagedacht”, 
zegt Rob met een lach. “Met de ka-
pel Nummerke 3 zijn we tijdens de 
carnaval altijd van de partij. Ik heb 
er super veel zin in om de prins van 
Ganzendonck te zijn.” Samen met 
zijn vriendin Marianke Hobé zal hij 
gaan zorgen voor een “wérrelds” 
carnaval. Dat is het thema dit jaar: 
‘Ganzendonck, al 55 jaor wérrelds’. 

Muziekman
Muziek is Rob met de paplepel inge-
goten. Als kleine jongen ging hij met 
zijn ouders, die speelden in ‘Rollik 
Goewd’, mee. Op zijn dertiende was 
hij lid van de hofkapel. Samen met 
Marianke speelt hij bij harmonie O&U 
waar hij ook de slagwerkgroep bege-
leidt. Deze harmonie vormde zater-
dagavond dan ook een goede dek-
mantel. Terwijl in Café Zaal van de 
Burgt de onderdanen op Prins Luuk 
XLIII zaten te wachten, stond Rob 
van Doore nog te schitteren in ‘Het 
Anker’, een paar meter verderop. 
O&U had een uitvoering samen met 
het Landesblasorchester uit Baden-
Württemberg ter voorbereiding op 
een concours dat men later gaat be-
zoeken. 

Met stille trom vertrokken
In ‘Het Anker’ speelde het 
Landesblasorchester na de pauze 
verder. Rob en Marianke staken stie-
kem de straat over. Daarna opfrissen, 
klaarmaken en wachten tot de grote 
onthulling. Marianke komt oorspron-
kelijk uit Aalten in Gelderland. Rob 
heeft haar met het carnavalsvirus 
besmet. “Van huis uit ben ik geen 
Carnaval gewend, hier vier ik het met 
Nummerke 3 altijd mee”, vertelt ze. 
Het stel heeft een druk sociaal leven. 
Naast alle muzikale activiteiten zal 
Rob de komende periode regelma-
tig met De Teugelders op pad zijn. 
Marianke concentreert zich als diri-
gent van het jeugdorkest van O&U 
op de Kerstshow samen met R.C. de 
Oude Molen.

Boerenbruidspaar
Nadat Luuk XLIII op de foto is ge-
gaan, is het boerenbruidspaar aan de 
beurt. Carolijn Bouw en Dave van de 
Burgt pakken elkaar nog maar eens 
stevig vast. “Als daar maar geen 
praot van kumt!” Deze twee wor-
den in de onecht verbonden op 17 

februari 2015. Tot die tijd moeten ze 
het toch een beetje netjes houden. 
“Er staan al zoveel rare verhalen in 
de krant”, zegt Dave met een vette 
knipoog. Terwijl het jonge stel uitkijkt 

naar de vrijgezellenavond op 24 janu-
ari hopen ze er samen een leuke tijd 
van te maken. Met Prins Luuk XLIII 
moet dat zeker lukken.

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Chiquita Bananen   

        per kilo  0.99
Kaki's      2 stuks  0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Zuurkool uit 't vat

        500 gram 0.49
Bospeen    per bos  0.99

Bami/ Nasi Groenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79

VAN DE BESTE BAKKERS..
De specialiteiten van verschillende ambachtelijke banketbakkers 

vormen samen ons nieuwe koek & banket assortiment! Banketbakkers 

die met liefde en verstand van de beste ingrediënten elke dag streven 

naar de hoogste kwaliteit.

Kom naar 't Verswarenhuys en proef!

Roomboter Appeltaart

Van ambachtelijke koekbakkerij Vallerie uit 

Putten. Deze week:

950 gram 8 personen 499
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Rob van Doore zwaait komend jaar de scepter over GanzendonckDave van de Burgt en Carolijn Bouw vormen het boerenbruidspaar

Geslaagd en gevarieerd 24e Ekkerfestival
Beek en Donk - In Café/Zaal van de 
Burgt werd zondag voor de 24e keer 
het Ekkerfestival gehouden. Evenals 
voorgaande jaren kan de organisatie 
(Ekkermuzikanten) ook dit jaar terug-
kijken op een geslaagd en gevarieerd 
festival. Dit mede dankzij de blaas-
kapellen die aan dit festival hebben 
meegewerkt.

Om 13.30 uur werd het festival ge-
opend door Piet van Neerven. Door 
omstandigheden hadden de leden 
van de Ouwe Hap uit Aarle-Rixtel af-
gemeld. Gelukkig was Röllik Goewd 
meteen bereid om dit probleem op 
te lossen. Deze kapel uit Beek en 
Donk staat onder leiding van Martien 
Wagelmans. Röllik Goewd speelde 
een aantal zeer herkenbare nummers. 
Vooral de Hollandse meezingers wer-
den uitstekend ontvangen bij het aan-
wezige publiek. Als tweede kapel wa-
ren de Ekkermuzikanten aan de beurt. 
Met de  hulp van een gast klarinettist 
en een gast basblazer wisten ze een 
leuk afwisselend programma te bren-
gen onder leiding van Piet Diender.

Just4Fun, de volgende muziekband, 
vertelde meteen dat zij altijd probe-
ren de zaal leeg te krijgen. Ze werden 
dan ook meestal als afsluiter gebruikt 
op een festival. Deze grote band met 
zo’n 30 muzikanten wisten met hun 
programma vooral veel lof te oogsten 
bij de aanwezige jeugd. Vooral het 
showelement werd zeker gewaar-
deerd. De naam Just4Fun geeft ook 
aan waar ze voor staan: Muzikaal ple-
zier voor henzelf en voor het publiek 
staat voorop. 
 
Als 4e blaaskapel waren die 
Fürstenwalder Musikanten uit 

Liempde aan de beurt. Deze ‘fami-
liekapel’ staat onder leiding van Willy 
van der Steen. Egerländer, Tsjechische 
en Böhmische muziek werden moeite-
loos ten gehore gebracht. Dit tot groot 
plezier van het aanwezige publiek. Als 
afsluiter stonden de Parkblaozers op 
het programma. Vorig jaar waren zij 
ook al te gast bij het Ekkerfestival en 
dit was zo goed bevallen 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 entertainment een 
belangrijke rol speelt. Na een optre-
den van ruim een uur werd dit 24e 
festival afgesloten met dank aan de 
sponsoren, de medewerkers en het 
aanwezige publiek. Naast de muziek 
werden de kinderen bezig gehouden  
in een speciaal ingerichte kinderhoek, 
terwijl de ouders konden genieten 
van de muziek. Verder kon er lekker 
gegeten en gedronken worden in de 
keuken en aan de bar.

Het 25ste festival is gepland op zon-
dag 1 november 2015. Wie meer wil 
weten over de Ekkermuzikanten kan 
een bezoek brengen aan de website: 
www.ekkermuzikanten.nl. 

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet

Ook voor uw onderhouds 
producten

Voor uw composiet, 
graniet en hardsteen

Binnen en buitenshuis
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

2e KILO GRATIS

W46 - Aanbiedingen gelden van maandag 10 t/m zaterdag 15 november 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Kipfi let
kilo

7.29

Jonagold handappels
kilo

Campina vla
karamel, blanke, 

chocolade of vanille
literpak

1.25-1.49

Cheesecaketaartje
per stuk

5.99
Markant koffi ecups

lungo sterkte 7 of espresso sterkte 10
3 doosjes à 10 stuks

7.17

Leverkaas
van onze versafdeling

100 gram
1.19

Unox soep
zak 570 ml., 

pak 1000 ml.
Bij aankoop van 

twee producten een 
GRATIS kom soep

Noord Warland 
jong belegen kaas
van onze versafdeling

500 gram

5.82

Markant limonadesiroop
of Sunny Fruit

alle soorten
blik 750 ml. 

of pak 10 pakjes à 200 ml.
1.91-2.45

Pangasiusfi let
100 gram

1.45
Dreft vaatwastabletten 

all-in-one
alle soorten

zak 20/24 stuks

Markant knetterlolly’s
pak 6 stuks

Fleuril vloeibaar wasmiddel
alle soorten

2 fl acons à 1350 ml.
10.92-12.66

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

HOTEL
COLLECTIE 
BADTEXTIEL!

SPAAR NU VOOR
MAAR LIEFST 80% KORTING OP

0.95

4.99

4.99 5.00

Markant limonadesiroop

2e ARTIKEL
HALVE 
PRIJS

Noord Warland 

0.89

3.99
kilo 7.98

1.00

5.00
liter 1.85

Dreft vaatwastabletten Dreft vaatwastabletten 

1.79

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS

3 doosjes

2 fl acons

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 

Bijv: 2x all-in-one platinum van 14.54 

voor 7.27

Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting. 

Bijv: 2x soep in zak tomaat van 3.92 

voor 2.94

2 pakken van 3.66 voor 1.83

2 kilo van 2.58 voor 1.29

pak 1000 ml.
Bij aankoop van 

twee producten een 
GRATIS kom soep

2
HALVE 
PRIJS

Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting. 

3.92
Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting. Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting. 
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Appelmoes
Volgens P. Skauwe

Vroeger zat ik in de wachtkamer van 
de tandarts. Op de achtergrond klonk 
geschreeuw en het snerpende geluid 
van de boor. Tegen de muur een poster 
met een jongetje met sproeten en 
bruin-beige stompjes in zijn mond. De 
tekst luidde: “snoep verstandig, eet 
een appel.” Toen snapte ik deze zin 
niet, nu begrijp ik hem nog minder. Zijn 
appels nu goed voor je gebit of gezond 
voor je lijf. Appels bevatten nauwelijks 
vitaminen maar hebben wel blauwzuur 
in hun pitten. Noem dat maar gezond. 
Onderschatten is allicht niet raadzaam, 
het lot van de mensheid hing immers 
ooit eens af van een appel. Die ene 
appelboom is de oorzaak van alle 
appelbesognes. Alle bomen zijn namelijk 
klonen en komen van één boom. De 
Golden Delicious bijvoorbeeld stamt af 
van een boom die in de jaren vijftig in 
West Virginia stond. 
Ik ken een Toekanrestaurant dat 
jarenlang appelmoes met kers 
presenteerde naast de kip, frites, sla, 
erwtjes en worteltjes. Dat zou energie 
geven. Grote onzin. Een blik appelmoes 
thuis op tafel kost juist erg veel energie. 
Tel even mee: appelboomgaard 
betreden, appelboom beklimmen, 
appel plukken, appel in de mand doen, 
appels in de grote vergaarbak schudden, 
appels naar de sorteerruimte brengen, 
appels sorteren, appels afvoeren naar 
de wasplaats, appels transporteren 
naar de zeef, appels zeven, appelmassa 
koken, compote opvangen en in 
blikken laten lopen, blik dichtmaken, 
etiket erop, blikken appelmoes in een 
omdoos verpakken, dozen met blikken 

appelmoes op pallets plaatsen en in 
het voorraadmagazijn opslaan, dozen 
appelmoesblikken volgens bestellijst 
in de vrachtwagen laden, naar de 
supermarkt rijden en met behulp van 
een palletwagen in het winkelmagazijn 
plaatsen, doos op een winkelkar zetten 
en schappen ermee vullen, spiegelen 
met etiket mooi naar voren wijzend, de 
gelukkige klant neemt blik uit het rek, 
blik in het winkelwagentje, loopt met de 
appelmoes lekker te flaneren door 
de winkel, plaatst de appelmoes 
op de loopband bij de kassa, de 
kassière leidt het blik langs de 
scanner en voert het verder naar 
de vergaarbak, klant dropt het 
blik in de boodschappentas, 
zet de tas in de auto, neemt 
de boodschappentas thuis uit 
de auto, loopt naar binnen, 
laat blik vallen, raapt het 
blik op en plaatst het in 
de voorraadkast. Tijdens 
het avondeten wordt het 
blik uit de kast genomen en 
naar het aanrecht gebracht. 
Blik appelmoes wordt met 
blikopener geopend en op tafel 
geplaatst. 37. Klaar.  
Nog niet genoemd is het telen, 
vogels wegjagen en het spuiten 
van de fruitbomen. Dat de groei 
bevordert wordt door de appels 
lief toe te spreken of toezingen, 
afhankelijk van het ras, weet 
natuurlijk iedereen. 41. Toch is de 
appel gezond, want een appel per 
dag houdt de dokter weg, vooral 
als je goed mikt.

Antoon en Riek Daniëls vieren het gouden jubileum 

“Onze oudste twee dochters zijn in het kippenhok geboren”
Redacteur: Marie-Christine van 
                  Lieshout 

Mariahout - Vandaag precies 50 jaar 
geleden zeiden ze “ja” tegen elkaar. 
Antoon en Riek Daniëls. In hun huis 
aan de Bernadettestraat, in het hart 
van Mariahout, genieten ze van het 
leven. Met uitzicht op kerk en grot.

Misverstand
“27 november 1959, toen heb ik Riek 
voor de eerste keer ontmoet.” Antoon 
weet het nog als de dag van gisteren. 
Samen met zijn vrienden was hij naar 
Bakel gegaan om te dansen. Zijn zusje 
mocht mee, achterop de brommer. 
Bakelse Riek had die knappe jongen uit 
Mariahout wel gezien, maar helaas, hij 
was bezet. Het duurde een paar we-
ken voordat Riek in de gaten had dat 
het zijn zus was. Een aantal jaar later 
werd er in Bakel een bruiloft gevierd. 

Begonnen in het kippenhok
Het jonge paar ging wonen in het 

kippenhok achter het ouderlijk huis van 
Antoon, aan de Bernadettestraat. Met 
moeder werd de afspraak gemaakt 
dat ze zouden ruilen als Antoons ge-
zin groter was dan het hare. “De twee 
oudste meisjes zijn in het kippenhok 
geboren, het jongste meisje en onze 
zoon hier in huis.”

Hecht gezin
Antoon en Riek leven mee met hun 
gezin. Ze vertellen honderduit over 
studies, werk, gezondheid en hobby’s, 
bijvoorbeeld over de bakkunsten van 
kleindochter en over de kaart, die een 
kleinzoon gemaakt heeft. Plagerijtjes 
van opa bij het voorstellen van een 
vriendje. Oma, die voor de hele fa-
milie het naaiwerk verzorgt en met 
liefde tuiniert. Verhalen over kerst 
en van de familieweekendjes. Samen 
moeten ze weer lachen als ze terug-
denken aan malle optredens. “Ook 
wij moesten meedoen. We deden Gert 
en Hermien”, lacht Antoon. Riek vult 
aan: “Ik in een heel kort rokje. De kin-
deren kwamen niet meer bij.”

Mariahoutenaren
Naast werk en gezin zijn Antoon en 
Riek heel betrokken in de Mariahoutse 
gemeenschap. Riek is sportief en 

heeft tot haar 65ste bij korfbalclub 
Flamingo’s gezeten. Nu wandelt ze 
veel. Regelmatig rijdt ze met de auto 
naar Helmond om bij het crematorium 
bloemen op te halen. “We plaatsen 
deze bij de grot. Nabestaanden krij-
gen een bedankkaartje waarin verteld 
wordt dat hun bloemen hier liggen. 
Familie die bij de bloemen hoort, kan 
dit erg waarderen. Het is fijn om te 
doen.” Antoon was vrijwillig bestuur-
der in verschillende organisaties. Hij 
doet het nu rustiger aan. Hij draagt 
mee zorg voor de grot, die hij heeft 
helpen bouwen. 

In goede gezondheid
De afgelopen jaren hebben gezond-
heidsklachten het leven soms zwaar-
der gemaakt. Toch geniet het paar van 
het leven. Samen met hun gezin kijken 
ze uit naar het Gouden huwelijksfeest, 
maar ook naar het gezinsuitje. Ze heb-
ben mooie jaren om op terug te kijken, 
maar ook nog genoeg om naar uit te 
kijken.

Koningsdag bij de Regt

maar ook nog genoeg om naar uit te 
kijken.

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Aarle-Rixtel - Leden van IVN Laarbeek 
namen zaterdag deel aan de landelijke 
Natuurwerkdag. Er werden wilgen ge-
knot, die dienen als schaduwbomen 

voor het vee in de weilanden van 
Staatsbosbeheer. Dit gebeurde vlak 
bij eco-touristfarm De Biezen in 
Aarle-Rixtel. 

Interesse voor natuur
Zaterdagmorgen kwam een grote 

groep vrijwilligers samen om te helpen 
de aanwezige wilgen te knotten. Ben 
van Noordwijk vertelt, dat de groot-
ste takken die worden verwijderd, 
gebruikt worden om gaten in de wil-
genrij op te vullen. Een dertigtal men-
sen is op de activiteit afgekomen om 
een dag lekker in de natuur bezig te 
zijn. Er zijn een aantal leden aanwezig 
van het IVN. Het evenement wordt 
naast Staatsbosbeheer gesteund door 
het Brabants Landschap. De natuur-
werkdag is een jaarlijks terugkerend 
gebruik, waarbij het de bedoeling is 
mensen te interesseren voor de natuur.

IVN Laarbeek
De IVN afdeling Laarbeek heeft 160 
leden en daarnaast nog een 50-tal 
jeugdleden in de leeftijd van 8 tot 
12 jaar. Er wordt voor de jeugd elke 
maand een avond georganiseerd, 
waarop een aantal onderwerpen uit 
de natuur centraal staan. “Als het dan 
gaat over paddenstoelen kom ik na de 
pauze verkleed als heks om daar van 
alles over te vertellen”, legt IVN-lid 
Dieny van den Heuvel uit. “Vorig jaar 
zijn er een drietal scholieren bij het IVN 
gekomen voor de vervulling van de 
Maatschappelijke Stage. Dit is meestal 
eenmalig, maar ze vonden het zó leuk, 
dat ze er nu weer bij zijn”, glundert 
Dieny. De gewezen stagiaires Jetske 
van den Berg, Lieke Kanters en Britt 
van de Vossenberg zijn druk bezig om 
de afgezaagde takken te verzamelen 
en op een hoop te gooien. Het echte 
knotten wordt gedaan door enkele 
mannen, die bovenin de knotwilg druk 
bezig zijn met een zaag, waarna een 

“Pas op!”, de omstanders attendeert 
op een grote tak, die naar beneden 
komt.

Samenwerking 
“De natuurwerkdag is een uitnodi-
ging aan mensen, die geen lid zijn 
van een natuurvereniging om eens 
te komen helpen in onze achter-
tuin”, vertelt Frank van Kalleveen van 
Staatsbosbeheer. “Daardoor bren-
gen we de natuur naar de mensen 
toe.” De taak van Frank is om te la-
ten zien dat Staatsbosbeheer de inzet 

waardeert. Wim Renders, als pachter 
van de grond, sponsort de groep die 
op zijn land bezig is met koffie en 
thee. Omdat IVN in samenwerking 
met Straatsbosbeheer een wandel-
route door het gebied in stand houdt, 
heeft de naburige Brabantse Kluis toe-
gezegd zorg te dragen voor de lunch.

Wie belangstelling heeft voor het 
werk van de IVN afdeling in Laarbeek 
of ook eens zo’n gezellige dag wil be-
leven, kan kijken op https://www.ivn.
nl/afdeling/laarbeek .

Leden van IVN Laarbeek zetten zich in tijdens landelijke Natuurwerkdag

Wilgen knotten in de stralende zon

Autoschadeherstel van alle merken 
auto’s, bedrijfswagens en trucks

Wij repareren voor alle 
verzekeringsmaatschappijen

Geen eigen risico bij reparatie en 
vervangend vervoer beschikbaar

Tevens het adres voor al uw 
voorkomende spuitwerkzaamheden

Vonderweg 23 | Beek en Donk | 0492 461228
www.automotiveschadeherstelleenders.nl
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Harold van den Broek

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Antonet Leenders

2. Thijs Eleveld

3. Ricky Hulsen
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Zoek de 10 verschillen
12-11 DE DAG VAN DE KATER

Heerlijke pompoenpuree (4 personen)

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

• 1 kg pompoen
• 2 tenen knoflook
• 2 sjalotten
• 50 gr boter
• 6 bl salie of gedroogde 

salie 
• 1 dl sinaasappelsap, 

vers
• ¼ dl citroensap, vers
• 2 dl kippenbouillon
• scheut room
• beetje boter
• peper en zout

Pompoencrème:
Schil de pompoen en verwijder draden en pitten. Snijd de pompoen in kleine stukjes. 
Schil en snijd knoflook en sjalot klein. Smelt de boter in een pan en fruit knoflook en 
sjalot zonder te laten kleuren. Doe de stukjes pompoen erbij en fruit deze even aan. 
Voeg salie, sinaasappelsap, citroensap en bouillon toe en kook alles gaar. Pas op voor 
aanbranden, voeg eventueel tussendoor wat water toe. Verwijder de salie, pureer de 
massa. Verwarm de puree, voeg wat room en boter toe en laat het vocht verdampen 
tot een dikke crème ontstaat. Breng op smaak. Maak er een stamppot van door wat 
aardappels te koken en deze door de pompoen te mengen. Kookcentrum Brabant wenst 
u smakelijk eten!

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Heerlijk en eerlijk vlees, dat is Mooi Gezond. Bij ’t Verswarenhuys 
vinden wij het erg belangrijk dat ons vlees heerlijk en eerlijk is: 
een lekker stukje vlees van een rund, varken of kip dat een goed 
leven heeft gehad. Daarom verkopen wij Stroj rundvlees van de 
familie Geerets uit Castenray, Het Beste Varken van Nederland 
van de Heyde Hoeve uit Nuenen en BOERDERIJKIP die door extra 
leefruimte en gezonde voeding meer smaak heeft. Daarnaast wordt 
er zo min mogelijk toegevoegd aan het vlees waardoor het de pure 
smaak behoudt. Kortom, eerlijk en puur 
vlees vol van smaak, dat is Mooi 
én Gezond! ’t Verswarenhuys, 
eten van vandaag! 

MOOI GEZOND Heerlijk en eerlijk vlees 

De categorieën:

5. 
Sponsorvragen

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

Bekendmaking prins 
van Ganzendonck

2 3 7

6 5

4 9 1

2 4 3

9 4 8 7 2

7 9 5

6 5 9

3 7

6 4 8

Puzzle #54510

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

ARMEN

BOTEN

CAVIA

DRAAI

ENKEL

FIETS

GAVEN

HARDE

INDEX

JEANS

KATER

NIEUW

OPHEF

PRINS

QUOTE

ROEDE

SMEER

TRUCK

UIERS

VIDEO

WRAAK

ZAGEN

ZESDE

ZWAAR

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ARMEN BOTEN CAVIA
DRAAI ENKEL FIETS
GAVEN HARDE INDEX
JEANS KATER NIEUW
OPHEF PRINS QUOTE
ROEDE SMEER TRUCK
UIERS VIDEO WRAAK
ZAGEN ZESDE ZWAAR

Puzzelpagina
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Bedrijf: De Groenteman van Lieshout
Eigenaar: Kees de Jong
Locatie: Dorpsstraat 3 in Lieshout

Redacteur: Dieuwke Kommerij

De naam van de groenteman van 
Lieshout luidt Kees de Jong. Hij is 
drieënzestig jaar jong en afkomstig 
uit de supermarktwereld. Hij besloot 
- lang geleden- voor zijn passie te 
gaan en werd groenteman. Later gaf 
hij winkelbegeleiding en advies aan 
andere groentezaken. “In maart 2012 
zou ik drie maanden de groentezaak 
in Lieshout runnen. Het is inmiddels 
ruim twee jaar dat ik mezelf de groen-
teman van Lieshout mag noemen. 
Aangezien ik niet het eeuwige werk-
leven heb, zijn we druk op zoek naar 
een goede opvolger, die de zaak vóór 
de zomer van 2016 overneemt. Zonder 
winkels heb je geen sfeermakers in 
het dorp”, pleit Kees: “ En Lieshout is 
een gezellig dorp, dus de moeite - lees 
groentezaak - waard!”

Kees, je bent de groenteman van 
Lieshout. Betekent dit ook dat jouw 
klanten voornamelijk uit Lieshout ko-
men? 
“Nee, dat is niet het geval. Misschien 
komt dat omdat we een speciaalzaak 
zijn en werpt dit - uiteraard onbe-
doeld - een bepaald beeld op. Door 
onze aanbiedingen en een goede prijs-
kwaliteitverhouding weten de mensen 
in en buiten Lieshout ons goed te vin-
den. Onze klanten komen steeds meer 
uit de omgeving, denk bijvoorbeeld 
aan Son en Breugel. Ze komen hier 
omdat wij het totale groentepakket 
om te kokkerellen leveren. Bijkomend 

voordeel is dat ze het shoppen kunnen 
combineren met een bezoek aan mijn 
collega-ondernemers in Lieshout. Maar 
natuurlijk is iedereen hier altijd van har-
te welkom. Ook al is het om even lek-
ker rond te kijken wat er allemaal is.”

Je hebt het over een speciaalzaak met 
een compleet assortiment. Kun je dat 
toelichten?
“We hebben een grote verscheiden-
heid aan producten in huis. Een groot 
assortiment groenten en fruit, maar 
ook biologische producten, sappen, 
noten, maaltijden en soepen uit eigen 
keuken. Maar ook ‘vergeten groen-
ten van vroeger’ zoals pastinaak en 

schorseneren. Speciaal wil ik hier tar-
wegras sap noemen, waarvan wij de 
alleenverkoop hebben in Laarbeek. 
Het is een product - in cupjes - waarin 
alle belangrijke vitaminen en mineralen 
aanwezig zijn. Het zuivert je bloed en 
je organen. Ideaal om vermoeidheid 
vóór te blijven. Verder hou ik ervan 
om het onderscheid te maken voor 
de klant en extra’s te bieden. Dan ga 
ik bijvoorbeeld op zoek naar een ge-
vraagd product wat we - komt spora-
disch voor - niet in huis hebben. Alleen 
van die zoektocht geniet ik al.”

Vroeger stond de groenteman ach-
ter de toonbank, de klant ervoor, 

en bestellen maar. In jouw winkel is 
sprake van zelfbediening. Is dat een 
bewuste keuze? 
“Zeker weten. Zelfbediening is echt 
van deze tijd. Het voordeel is dat klan-
ten in hun eigen tempo de boodschap-
pen kunnen doen. Een toonbank is 
noodzakelijk bij het afrekenen, maar 
verder werpt het alleen maar een barri-
ère op. Op deze manier staan we dich-
ter bij de klant en kunnen de mensen 
zich, op hun gemak, door de winkel 
bewegen.”

Je bent op zoek naar een opvolger 
voor de groentezaak vóór de zomer 
van 2016. Hoe waardevol vind je het 

voor Lieshout om een eigen groente-
zaak te hebben? 
“Heel waardevol. Zonder winkels, 
geen gezellig dorp. Kort maar krachtig. 
Winkels zijn de sfeermakers voor een 
dorp is mijn idee. Hier worden sociale 
contacten gelegd én onderhouden. 
Het komt zelfs voor dat ik mensen een 
kopje koffie aanbied, zodat ze kunnen 
bijpraten. Op die manier combineer ik 
mijn werk met het ‘sociale gebeuren’ 
van Lieshout. Daar hou ik van. Ik merk 
dat veel mensen begrijpen dat de win-
kels voor de leefbaarheid van het dorp 
moeten blijven bestaan. Er is dus zeker 
sprake van een zogenaamde ‘gunfac-
tor’. Verder kunnen wij als onderne-
mers in Lieshout elkaar versterken.”

Je runt de zaak niet alleen. Wie wer-
ken er hier nog meer? 
“We draaien de winkel met z’n zessen. 
Maria, Wendy, Nicole, Anouk, Romée 
en ik doen alle voorkomende werk-
zaamheden. Denk aan snijwerk, kook-
werk, verkoop en advies. Een allround 
team dus.”

De passie voor groenten en fruit is 
zicht- en eetbaar in de winkel. Bij het 
weggaan hap ik snel een aantal druif-
jes weg die op de proeftafel in nette 
bakjes staan. De geur van zelf gebran-
de nootjes laat me watertanden…

De groenteman van Lieshout kent 
ruime openingstijden. Je kunt er te-
recht van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 uur tot 18.00 uur. Op zater-
dag is de winkel open tot 16.00 uur. 
Telefoon: 0499-325867. Mailen: 
degroentemanvanlieshout@kpnmail.nl

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

OP DE KOFFIE BIJ...  De groenteman van Lieshout

Kees de Jong voor zijn groentewinkel in Lieshout

Computer Onderwijs Laarbeek sluit na 15 jaar de computers af
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Lieshout – Misschien hebben ze wel 
zestienhonderd cursisten in totaal ge-
had: Computer Onderwijs Laarbeek. 
In het Dorpshuis in Lieshout startte in 
1999 computeronderwijs voor senio-
ren. Van beginnerscursus, Windows 
XP, Excel tot digitale fotografie. Alles 
kon geleerd worden. Voor senioren, 
door - geduldige - senioren. In augus-
tus moest het bestuur besluiten om te 
stoppen. Er waren te weinig aanmel-
dingen voor het nieuwe cursusjaar.

Einde…
In het computerlokaal van het 
Dorpshuis zit het bestuur van Computer 
Onderwijs Laarbeek samen. Het zijn Frie 
Couwenbergh, Broer Jansen en Trees 
Tops. Na vijftien jaar stoppen ze met 
computerles geven. En dat gaat uiter-
aard niet zonder emoties. “Het is een 
stuk van je leven geworden”, vertelt 
Broer Jansen, die al vanaf de start be-
trokken is. “Maar geld erbij doen, is niet 
onze bedoeling en dat willen we ook 
niet richting onze sponsors. Blijkbaar is 
dit het einde van een tijdperk. De i-pad 
cursus zit nog boordevol, maar verder 
hebben we te weinig aanmeldingen.”

Voor en door senioren
Onderwijs gegeven door én voor an-
dere senioren leverde leuke situaties 
op. “Onze doelgroep waren 55+-ers, 
of mensen ‘die de boot gemist had-
den’”, vertelt Trees. “De 40-jarige kap-
ster die wilde gaan boekhouden. Ook 
waren de oudere stellen een verhaal 
apart. Ik haalde ze bewust uit elkaar, 
anders zaten ze zich steeds met elkaar 
te bemoeien: Oh, ik zie het al. Dat doe 
je niet goed.” Al lachend herinnert Frie 
zich het volgende: “Ik weet nog dat een 
mevrouw niet precies kon vertellen welk 
Windows-programma ze gebruikte. 

Toen ik vroeg wat ze thuis op het beeld-
scherm zag staan, zei ze: “Ik zie alleen 
maar onze twee honden.”

Topjaar
2009 was een topjaar doordat er de 
hele week cursus werd gegeven in het 
Dorpshuis. “Mensen, die niet meer 
scholing hadden gehad dan Mulo-
onderwijs, konden een speciale ‘leer-
bon’ aanvragen bij de provincie. Deze 
mochten ze gebruiken voor compu-
terles of iets anders educatiefs. Een 
vloed aan oudere cursisten leverde dat 
op”, vertelt Broer Jansen. Trees vult 
aan: “Ik had nooit gedacht dat ik les 
zou kunnen geven. We maakten zelfs 

lesmateriaal en sloten ons aan bij het 
landelijke Seniorweb. Het lesgeven gaf 
veel voldoening, ook al moest ik iets zes 
keer uitleggen.” Het clubje lesgevers 
dat later aanschuift, beaamt dit: lesge-
ven is leuk. Joke Janssen gniffelt zelfs: 
“Dat ze zelfs blij met me waren, vond 
ik verrassend.”

Terugblik
Terug naar de start. Hoe is het ooit be-
gonnen? Broer vertelt: “Het initiatief 
hiervoor werd destijds genomen door 
- de inmiddels overleden - opbouw-
werkster Nelleke Beaard, van Stichting 
Samenlevingsopbouw Lieshout. Ik sleu-
telde aan computers, Rinus Nooijen uit 

Aarle-Rixtel had ‘gruwelijk’ veel kennis 
van computers en Frie, die toen net met 
pensioen ging,  had ook grote affiniteit 
met computers.” De lesgevers van nu 
kunnen tevreden terugkijken. Immers: 

een 80-jarige mevrouw die geen benul 
had van computers, en nu op Facebook 
vrienden met je wil worden, getuigt 
daarvan. Een nieuw tijdperk…

 Vlnr. Martien Geurts van Kessel, Marie-José Kobussen, Broer Jansen, Frie Couwenbergh, Trees Tops, Liesbeth Diender en Joke Janssen. Niet op de foto: Marianne Beniers.

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Frits Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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TE HUUR
Binderseind 57
5421 CH Gemert
0492 371 337
www.eijkemans.nl

 − Turn-key en representatieve kantoorruimten

 − Vanaf ca. 11 m² tot ca. 30 m²

 − Huur van meerdere ruimtes mogelijk

 − Huurprijs vanaf  € 150,00 per maand 

 − Flexibele huurtermijnen

 − Volop parkeergelegenheid

 − Aanvaarding: per direct

PAPENHOEF 21A TE LIESHOUT

BEDRIJVENCENTRUM CONTACT

Nergens 

goedkoper in 

Laarbeek!

inclusief gas, 

water, elektra,

internet, alarm, etc.

Vleesproducten met goud bekroond Puzzelen is ook topsport
Beek en Donk - Onlangs zijn er, bij een onver-
wachte productkeuring, door het worstmakers-
gilde bij Gildeslager Brouwers vier verschil-
lende vleeswaren opgehaald voor een keuring. 

Het worstmakersgilde heeft meegenomen: ge-
braden gehakt, Hausmacher, Zeeuws spek en 
paardenrookvlees. Dit zijn alle vier producten die 
in eigen worstkeuken gemaakt worden. Deze 
producten werden daarna door keurmeesters 
gekeurd op kleur, geur en smaak.

Afgelopen week heeft Gildeslager Brouwers 
hiervan de uitslag ontvangen… en alle vier de 
producten zijn met goud bekroond, drie daarvan 
zelf met het maximale aantal punten van 100! 
En omdat Gildeslager Brouwers hier erg trots 
op is, kunnen hun klanten deze vier producten 
aankomende week komen proeven in de slagerij 
en hebben ze twee van deze producten in een 
speciale aanbieding, die u hieronder in de adver-
tentie kunt terug vinden.

Beek en Donk- Gerda van der Burgt-Gevers 
(Laarbeek) en haar familie namen deel aan 
een 24 uur durende race om zoveel mogelijk 
puzzels te leggen. Deze werd gehouden in het 
Belgische Hannut. 

Gerda, man Piet, dochter Corina met man 
Hendrik uit Friesland, Gerda’s zus Tonnie uit 
Babberich, zus Anneke uit Spanje en haar doch-
ter Juliëtte uit Frankrijk en dochter Cristel uit 
Mierlo, zus Corrie en haar dochter Judith ver-
trokken op 24 oktober als team naar Hannut.

Het team was klaar om te beginnen aan de 24 
uur race om te proberen zoveel mogelijk puzzels 
te leggen. Je mocht met maximaal 4 personen 
puzzelen, er kon dus volop gewisseld worden. 
Dit was ook wel nodig in de late uurtjes. De 
markthal was afgezet met dranghekken, zo-
dat elk team een eigen ruimte had van 3m bij 
3.50m. De eerste puzzel van 500 stukjes moest 
door een lid van elk team worden opgehaald, 
zo ontstond er een wedloop van 114 personen 
om zo snel mogelijk met de puzzel te kunnen 
beginnen. Er deden 114 teams mee. De num-
mers 1 t/m 32 hoorden bij de profs, nummers 
33 t/m 114 werden gezien als amateurs. Omdat 
de familie Gevers al enkele jaren mee doet, en 
vrij hoog eindigden,  kregen zij nummer 19 en 
hoorden zij bij de profs. 

De teams kwamen onder andere uit Rusland, 
Siberië, Oekraïne, Noorwegen, Zweden, Spanje, 
Frankrijk, België, en 1 team uit Nederland, de 
familie Gevers dus. Deze hele happening werd 
georganiseerd, door en voor gehandicapten. 
Het geheel werd gesponsord door Jumbopuzzel. 
De puzzels bestonden uit 500, 1000, 1500, en 
2000 stukjes. Ook kon er door de teamleden 
een individuele puzzel worden gelegd van 500 
stukjes. Na 24 uur puzzelen kwam Siberië als 
winnaar uit de bus, met als resultaat 11 puzzels 
met een totaal van 17737 stukjes. De familie 
Gevers had 7 puzzels gemaakt met een totaal 
van 9037 stukjes, wat goed was voor de 18e 
plaats. 

Juliëtte, het nichtje van Gerda presteerde het 
om de snelste tijd neer te zetten voor de indi-
viduele puzzel van 500 stukjes. Zij had er 49 
minuten voor nodig. Voor Gerda en de fami-
lie is het samen puzzelen leuk maar het is voor 
hen tevens een familie reunie. De resultaten zijn 
gepubliceerd op de site van de World Jigsaw 
Puzzle Federation. Hannut wordt gezien als de 
belangrijkste competitie wereldwijd en het mo-
ment wordt Hannut gezien als het officieuze 
WK. Dus Nederland is 18e geworden op het 
WK Puzzelen.

Vanaf linksonder met de klok mee: Corina, Anneke, Gerda en Juul
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Zorgadviescentrum Lieshout 20 jaar
Lieshout - In november is het precies 20 jaar 
geleden, dat het zorgadviescentrum van het 
Wit Gele Kruis Lieshout- Mariahout van start 
ging.  Gezondheidszorg dichtbij huis. De ver-
koop en uitleen van medische hulpmiddelen 
vormt samen met gezondheidsvoorlichting de 
kerntaak van het Zorgadviescentrum. 

Met ruim 1200 leden is het Wit Gele Kruis één 
van de grootste verenigingen van Lieshout en 
Mariahout. Het zorgadviescentrum is gevestigd 
aan de achterzijde van het medisch centrum in 

Lieshout aan de Grotenhof  44D. Deze huis-
vesting is in februari 2014 betrokken en geeft 
het Wit Gele Kruis de gelegenheid alle hulpmid-
delen te tonen en adequaat in te spelen op de 
wensen van haar leden. Een lidmaatschap kost  
slechts €5,50 per jaar en is de moeite méér dan 
waard. Bij gelegenheid van dit jubileum kunt in 
de maanden november en december van dit jaar 
gratis inschrijven en krijgt u op alle aangeschafte 
hulpmiddelen een korting van 20%. Graag ver-
welkomt het zorgadviescentrum u dagelijks van 
10.00 tot 11.00 uur  aan de Grotenhof. 

Thema-avond over grenzen stellen op OBS Het Klokhuis
Beek en Donk - Keuzes maken, grenzen stel-
len en dan ook nog consequent handelen. Wie 
vindt het nou niet lastig om daarmee om te 
gaan?  Wat doe je als je dochter van 4 Harry 
Potter op tv wil kijken? Of als je zoon van 9 
‘GTA’ op de computer wil spelen? Wanneer 
krijgt je kind een mobieltje? 

OBS Het Klokhuis houdt dinsdag 11 november 
van 19.30 tot 21.30 uur een avond waarin veel 

van deze vragen aan bod komen. Deze avond 
gaat plaatsvinden in OBS Het Klokhuis, aan de 
Wijnkelderweg 3a in Beek en Donk. Ook als 
u geen kinderen op het Klokhuis heeft zitten, 
bent u welkom. Graag wil de organisatie met 
elkaar denken, praten en sparren over waar je 
een grens trekt en hoe anderen hierin staan. 
Dit wordt begeleidt door gastspreker Belinda 
Cuijpers van Fontys Hogescholen. Het belooft 
een leerzame, actieve avond te worden. 
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Beek en Donk – De laatste zomer-
dagen zijn inmiddels verstreken 
en de herfst komt langzaam op 
gang. Voor vele ijssalons betekent 
dit dat de deuren sluiten, maar 
De Verrassing zou niet zo heten 
als dat bij hen ook het geval is. 
Met allerlei nieuwe aanvullingen 
en ideeën, ziet eigenaresse Suzi 
Steenbakkers de koude maanden 
graag tegemoet.

De eerste zomer voor IJssalon De 
Verrassing zit erop. Wat gaat er 
gebeuren in de eerste winter?
“In de winter verkopen we nog 
altijd twaalf smaken ijs. Er blijven 
mensen, die ijs ook lekker vinden 
in de winter. Om de ijssalon draai-
ende te houden, hebben wij ons 
assortiment met een andere pas-
sie uitgebreid. De Verrassing heeft 
nu ook ambachtelijke chocolade en 
bonbons van Geruba. Daarnaast is 
iedereen altijd welkom voor war-
me chocolademelk van Belgische 
Callebaut chocolade of koffie met 
iets lekkers.”

Jullie hebben je flink aangepast 
voor de winter! Kunnen we nog 
meer verrassingen verwachten?
“Je moet als zaak altijd mee ver-
anderen en inspelen op de markt. 
Daarom proberen we ook al-
tijd nieuwe dingen te bedenken, 
die net weer wat anders zijn. 
Voor Sinterklaas zijn er klassieke 

chocoladeletters te bestellen met 
daarin marshmallows of studenten-
haver om iets verrassends te noe-
men. Tegen de kerstdagen hebben 
wij ijstaarten en chocolademousse 
op bestelling. Dus mensen kunnen 
hier hun verse kerstdessert halen. 
Ook staat IJssalon De Verrassing 
met haar assortiment zowel bij 
Tuincentrum de Biezen, als op de 
Kerstfair in Lieshout.”

Een hoop nieuwe dingen dus, maar 
er zijn natuurlijk ook zaken die 
heel het jaar blijven spelen?
“Ik vind het heel belangrijk dat 
mensen, winter of zomer, welkom 
zijn in de ijssalon. Al kom je maar 
even lekker een kopje koffie drin-
ken met een vriend of vriendin. We 
hebben een kleine lunchkaart met 
tosti’s, panini’s en sandwiches. Er is 
voldoende zitruimte en natuurlijk 

blijft er ijs in de vitrine. Gastvrijheid 
is voor ons erg belangrijk. Daarom 
hebben we ook voor een echte fa-
miliezaak gekozen. En bij families 
horen kinderen, daar blijven wij het 
hele jaar door bewust aan denken.”

Bewust aan kinderen denken. Wat 
kan ik me daarbij voorstellen? 
“We hebben naast frisdranken, ook 
ranja en het toilet is aanpasbaar 

voor hen. Kinderen, maar ook vol-
wassenen, kunnen altijd een smaak 
proeven, voordat ze hun smaak 
kiezen. Allerlei dingetjes waar we 
rekening mee proberen te houden. 
Ook loopt er tot 7 november een 
kleurwedstrijd. In samenwerking 
met verschillende bedrijven in Beek 
en Donk hebben we een mooie ac-
tie tot stand gebracht, waarbij ieder 
kind sowieso een verrassing in de 
ijssalon wint. Per leeftijdscategorie 
zijn er grotere prijzen te behalen.”

Op 6 april 2014 opende eigena-
ren Suzi Steenbakkers en Mike van 
Oorschot IJssalon De Verrassing  
aan het Heuvelplein 99 in Beek en 
Donk. De openingstijden zijn voor 
de winter iets aangepast. Maar 
gasten kunnen nog altijd ’s avonds 
in de salon terecht. Dus bent u ver-
geten een cadeautje te kopen, ook 
daarbij kan IJssalon De Verrassing 
te hulp schieten met allerlei origi-
nele, en vooral lekkere presentjes. 

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

IN GESPREK MET...  IJSSALON DE VERRASSING  

Openingstijden
Maandag 14:00 – 19:30
Dinsdag  14:00 – 19:30
Woensdag 12:00 – 19:30
Donderdag 14:00 – 19:30
Vrijdag  12:00 – 21:00
Zaterdag 10:00 – 21:00
Zondag  12:00 – 20:00

Suzi Steenbakkers (links) met naast haar, haar broer Mike en moeder Mariet

Kledingactie en marathonuitzending zorgen voor recordbedrag voor Jayden
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – De kledinginzame-
lingsactie en de marathonuitzending 
van Omroep Kontakt afgelopen week-
end hebben een bedrag van ruim 
€17.000 euro opgeleverd voor de 
stichting ‘Geef om Jayden’. Het waren 
de laatste grote acties voor de zieke 
Jayden. Het is bijna zeker dat hij naar 
Amerika mag voor behandeling. 

Initiatieven 
Ruim een half jaar geleden werd be-
kend dat de 6-jarige Jayden uit Beek 
en Donk lijdt aan een zeer agressieve 
vorm van kinderkanker. Hij bleek een 
neuroblastoom te hebben met een 
overlevingskans van 15-20%. Nadat 
dit nieuws bekend werd gemaakt, ont-
plooiden zich meteen een aantal initi-
atieven, zodat Jayden voor behande-
ling naar Amerika zou kunnen om zijn 
overlevingskans te vergoten. Er werd 
volop gedoneerd, van kleine tot grote 
bedragen middels diverse acties, zoals 
de massale inzet van zijn basisschool 
’t Otterke en de donatiedag van Jan 
Linders.

Slotacties 
Afgelopen weekend vond de kledin-
ginzamelingsactie en de marathonuit-
zending van Omroep Kontakt plaats. 
“Het lijkt wel of alle kledingkasten in 
Laarbeek en omstreken zijn leegge-
haald”, vertelt een trotse Erwin Lucker, 
van Stichting ‘Geef om Jayden’. “Er 
is ruim 26.000 kilo kleding binnenge-
komen. Daar hebben we een natio-
naal record mee gevestigd, en volgens 
Kledingbank Nederland zelfs een we-
reldrecord. Werkelijk waar fantastisch 
dat alle inwoners zich zo ingezet heb-
ben.”

Tegelijk met de kledinginzamelingsac-
tie vond bij Omroep Kontakt ook een 
grote actie plaats. Dit medium startte 
vrijdagochtend met een marathonuit-
zending en eindigde hiermee zaterdag-
middag, 34 uur later. Gedurende de 
hele marathon vond een live-uitzen-
ding plaats, waarbij er op allerlei manie-
ren geld op werd gehaald voor Jayden. 
Mensen konden plaatjes aanvragen, 
bedrijven werden gebeld voor donaties 
en (Laarbeekse) artiesten traden belan-
geloos op. Erwin: “Door de vele ge-
sprekken en interviews werd snel dui-
delijk dat heel Laarbeek en omgeving 
nauw betrokken is met de zieke Jayden. 

Tijdens de interviews was regelmatig 
sprake van veel emotie. Niet alleen op 
de eerst plaats door het goede doel, 
maar ook doordat mensen geconfron-
teerd werden met hun eigen ervaringen 
met kanker. Diverse mensen die hun 
ziekte overwonnen hebben, kwamen 
met donaties. Maar zo waren er ook 
mensen die kleding kwamen brengen 
van hun eigen overleden ouders.”

Trots en dankbaar
Uiteindelijk wist de stichting met deze 
laatste twee acties een recordbedrag op 
te halen van ruim €17.000 euro. De ou-
ders van Jayden en de initiatiefnemers 
van stichting ‘Geef om Jayden’ spraken 
zich op Omroep Kontakt vol trots uit. 
“Ze zijn heel dankbaar en geëmotio-
neerd dat er zo veel mensen meege-
holpen hebben met beide acties”, aldus 
Erwin.  

Jayden had zelf ook de dag van zijn 
leven. Hij mocht zelfs even voor echte 
radio-DJ spelen en genoot volop van 
alle aandacht die hij kreeg. Eén ding is 
zeker: Zodra Jayden ‘groen licht’ krijgt 
van de oncologen, vertrekt hij. De 
MooiLaarbeekKrant wenst Jayden, zijn 
familie en vrienden heel veel succes en 
kracht toe in Amerika.  

Hoera! Er is een gigantisch bedrag opgehaald. Jayden kan naar Amerika 
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Mooi UIT in Laarbeek

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

30 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

Let’s Dance and swing met BBC-
jazz en The Old Swing Band

IVN wandeling in de Biezen 

Open Laarbeek kampioenschappen Vogelvereniging

Beek en Donk - BBC-jazz en The Old 
Swing Band treden zaterdag 15 no-
vember op in zaal ’t Huukske in Beek 
en Donk. Dit jaar bestaat The Old 
Swing Band uit Zijtaart 30 jaar. Zij 
vieren dit onder andere met een CD-
opname en diverse optredens. 

Voor het optreden in het Huukske is 
er een speciaal repertoire samenge-
steld, waarmee de liefhebbers van de 
Ramblers en Skymastersmuziek volop 
aan hun trekken kunnen komen. The 
Old Swing Band speelt daarnaast ook 
arrangementen van Glenn Miller en 
Duke Ellington en er staan natuurlijk 
ook meer eigentijdse nummers op hun 
uitgebreide repertoire.

De BBC-jazz band speelt Swing, Rock, 
Latin en Blues. Het repertoire bevat 
net als dat van The Old Swing Band 
naast klassieke swingstukken leuke 
nummers uit Funk en Latin music. 
Deze avond worden dan ook zeker 
nummers als ‘All of Me’, ‘Fly me to the 
Moon’ en ‘Summertime’ afgewisseld 

met ‘Salsoul Hustle’, ‘Route 66’,  ‘Just 
a Gigolo’ en ‘Sam’s Boogie’. Beide or-
kesten zorgen voor leuke luisternum-
mers en spetterende dansmuziek. 

Misschien denk je bij jazzmuziek ook 
wel eens aan een avond swingen en 
volledig uit je dak gaan? De BBC-jazz 
en The Old Swing Band kunnen je een 
dergelijke avond bezorgen. U voelt er 
zich goed bij!

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

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

BBC-jazz

Laarbeek - IVN Laarbeek houdt op 
zondag 9 november een boeiende 
wandeling in de Biezen. In dit fasci-
nerende natuurgebied  zijn de laatste 
jaren allerlei ontwikkelingen geweest. 
Er zijn stuwen aangelegd, duikers ver-
hoogd en sloten gedempt. 

Verder wordt geprobeerd om in de 
Biezen een rijke insectenwereld te 
verkrijgen door dood hout te laten lig-
gen. Er is populierenaanplant, droog 
eikenbos en broekbos. De populieren-
aanplant wordt omgevormd naar een 
gebied met essen en elzen. Er liggen 
ook schrale en bloemrijke graslanden.

De route voert door onherbergzaam 
en vochtig natuurgebied. Het belooft 
een avontuurlijke wandeling te wor-
den. Laarzen of hoge schoenen zijn 
nodig voor deze wandeling. De start 
is om 10.00 uur bij de woning aan de 
Biezen 5 te Aarle-Rixtel. De wandeling 
duurt ongeveer twee uur en is com-
pleet verschillend van wat u de laat-
ste jaren gewend bent in de Biezen. Er 
is namelijk een nieuwe wandelroute 

aangelegd: ‘Pak je Biezen’. Deze route 
van 4,5 kilometer gaat midden door 
mooie natuur. Over houten knup-
pelbruggetjes kom je in schitterende 

hoekjes, die je in deze omgeving niet 
voor mogelijk had gehouden. Iedereen 
is welkom om van deze bijzondere na-
tuurmomenten te genieten.

Laarbeek - Vogelvereniging Laarbeek 
is druk bezig geweest met het orga-
niseren van de Open Laarbeek kam-
pioenschappen. Vogelliefhebbers 
uit Laarbeek en omgeving zenden 
hun vogels in voor deze wedstrijd. 
Keurmeesters van de Nederlandse 
Bond beoordelen alle vogels en zij 
wijzen de kampioenen aan. 

De leden zijn het hele jaar bezig ge-
weest middels hun prachtige hob-
by om resultaten te boeken in dit 

kampioenschap. Voor u een unieke 
kans om de afsluitende vogelshow te 
bezoeken waar u vogels –die u nor-
maal nooit ziet- van heel dichtbij kunt 
bewonderen. Tijdens deze show zijn er 
leden aanwezig die u alles kunnen ver-
tellen over het houden en kweken van 
vogels als hobby. 

Mocht u na het lezen van dit artikel 
of na het bezoeken van de vogelshow 
denken; ‘dit is ook een mooie hobby 
voor mij’, dan kunt u inlichtingen 

krijgen tijdens de show, of u aanmel-
den bij de vereniging via tel. 0492-
381909 of mail: v.v.laarbeek@ons-
brabantnet.nl. De openingstijden zijn: 
vrijdag 7 november van 20.30 tot 
22.00 uur, zaterdag 8 november van 
13.00 tot 21.00 uur en zondag 9 no-
vember van 10.00 tot 16.00 uur. Deze 
Open Laarbeek Kampioenschappen 
worden gehouden in zaal van de Burgt, 
Heuvelplein 21 in Beek en Donk. Er is 
een mooie verkoopafdeling aanwezig 
en de toegang is gratis. 

Fotograaf: Gerrit Post



Donderdag 6 november 2014 13
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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 

 Linde Meulendijks

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

AANGEBODEN
Wij verzorgen graag grafi sch werk voor 
u. Hiervoor worden geen arbeidskosten in 
rekening gebracht. Denk aan vouw-, tel-, 
nietwerk en dergelijke. Informeer naar de 
mogelijkheden. ‘Nieuwe Werf’ – Dagbest-
eding voor mensen met een beperking. 
Wethouder Heinsbergenplein 4, Beek en 
Donk. Tel. 0492-732006

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

Vrouw (middelbare leeftijd) is op zoek naar 
poets-, kantoor-, kantinewerk, evt. kleine 
voorkomende klusjes in bedrijf. Info, tel: 
06-20564640

Wij zijn 2 gezellige pietjes. Heb jij ons no-
dig op 5 december? Bel dan voor meer info 
naar 06-31164899

GEVONDEN
Klein tasje voor fototoestel/camera merk 
Qantas gevonden in Beek en Donk. Tel. 0499-
423170

Tussen Gemert en Beek en Donk is een 
fi etscomputer gevonden van het merk 
Sigma. Tel. 06-11080240

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

Gevraagd voor Vluchtelingenwerk Laar-
beek: een Omafi ets 24”of 26”, een moe-
derfi ets 28”, mogen ook opknappers zijn. 
Tel. 06-58842046 of mail giel.r@live.nl 

Kringloopwinkel Laarbeek 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

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

Duitse staande klok. Tel. 06-24879750

Voor mijn Sony Playstation 3 ben ik op 
zoek naar een Playstation. Graag wil ik 
hem van u overnemen. Tel. 06-23249949

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

OVERIG

Zaterdag 8 november verkoop gebruikt 
merkspeelgoed. Veel Playmobil, Duplo, 
Fisher-Price etc. Piushof 19 Aarle-Rixtel 
van 9.00 tot 13.00 uur. OP=OP

TE HUUR
Te huur: mooie grote droge garagebox op 
pleintje tussen rietzangerlaan 1  en lijster-
laan 1. Huurprijs €125,00 per maand. Voor 
inlichtingen tel. 06-22107517

Wijnbar / Cocktailbar / Drankenbar. Voor meer 
informatie: dj.imm@live.nl / 06-41538601

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

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

25 originele dvd’s voor kinderen. Alles in 1 
koop: €35,00 of per stuk €2,50. Voor to-
tale lijst mail: petra.warsberg@gmail.com 
of tel. 06-42610307

Auto navigatie systeem Clarion MAP 680 
(als nieuw). Bieden, tel. 0492-752389 of 
mail andrederks@live.nl

Het is nu tijd om te planten: bloeiende, 
winterharde violen, 20 stuks €4,99. Co-
niferen, heesters, vaste planten volop in 
voorraad. Alle soorten fruit-, laan en park-
bomen. Groencentrum van Heesch, Kerk-
dijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode

HP Deskjet 6122 kleurenprinter en een Ep-
son Perfection V100 Scanner. T.e.a.b. Tel. 
0499-473053

VERLOREN
Sleutel verloren (24 okt.) met blauwe deur-
opener. Wil de vinder aub bellen met 06-
18509504 

Bril verloren op of naast fi etspad langs 
kanaal tussen Beek en Donk. Wil de vin-
der a.u.b. bellen met 0492-461039

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.

Flamencojurk

Jarenlang heb ik in een dweilband 
de grote trom geslagen. Toen ik 
naar Spanje emigreerde, kon ik niet 
meer deelnemen aan de wekelijkse 
repetities, waardoor ik werd ge-
degradeerd tot het slaan van de 
bekkens! Vond ik acceptabel. Die 
krengen waren alleen zo zwáár. 
Maar, op deze manier kon ik in ie-
der geval tijdens Carnavalsdagen 
op high-heals door de straten blij-
ven slenteren en door het dragen 
van de zware bekkens trainde ik te-
vens mijn borstspieren. Ik kreeg er 
warempel mooie borstjes van! Als 
ik na Carnaval met een hese stem 
terugvloog naar Spanje, keken mijn 
borstjes weer richting Himmel en 
daar had ik het hele jaar plezier van.

Omdat ik van mijn nieuwe rol als 
bekkenist iets wilde maken, kocht 
ik op de wekelijkse rastro (vrije 
markt/vlooienmarkt) in het nabij-
gelegen Jalón/Xaló een derdehand-
se flamencojurk voor vijfentwintig 
euro. Nou, ik kan je verzekeren dat 
ik tijdens carnaval met mijn zware 
bekkens de show stal. De mannen 
vonden het vooral leuk om een 
koud pilsje tegen mijn blote rug 
te drukken. Het eerste was even 
schrikken, maar na vijfentwin-
tig koude pilsjes per uur… werd 
het een gewenning. De vrouwen 
daarentegen vonden mijn flamen-
cojurk vooral leuk… voor de héb! 
En zó ontstond het idee om mijn 
flamencojurk met opbod te verko-
pen tijdens de laatste carnavalsdag. 
Dat had meerdere voordelen. Zo´n 
flamencojurk weegt namelijk vier 
kilo door de hoeveelheid stof. Niet 
alleen zwaar om te dragen (inclu-
sief bekkens) maar als je met tien 
kilo handbagage mag vliegen, ben 
je zó aan je tax. Zonder jurk had ik 
kofferruimte om een stapel flame-
lampen in te vliegen… want die 
kennen ze in Spanje niet. Nog een 
voordeel was dat ik de jurk inclu-
sief mijn opgelopen carnavalszweet 
kon achterlaten. Dus geen gedoe 
met uitstomen. Maar het grootste 
voordeel was dat ik niet alleen de 
jurk verkocht. Ik verkocht de jurk 
inclusief ticketkosten. Kortom: ik 
had carnaval gevierd in een prách-
tige flamencojurk en was mooi gra-
tis in NL geweest met dank aan ál 
die hebberige vrouwen die de kos-
ten voor de jurk nóg maar schijntje 

vonden. Daardoor werd het be-
drag jaarlijks opgevoerd waardoor 
het big business werd. Vervolgens 
kocht ik na carnaval op de ras-
tro meteen weer een andere jurk 
voor de komende carnaval. Ander 
kleurtje, iets ander model (ja, dat 
is vrouweigen heh). Om mijn Bra-
bants interieur een Spaans tintje te 
geven hing de nieuwe flamenco-
jurk geduldig aan de rand van de 
kast in de woonkamer te wachten 
tot mijn borstjes richting vloer ke-
ken… want dán werd het weer tijd 
om een paar dagen met de bekkens 
te slaan. Zo hing er het ene jaar een 
blauwe, groene of zwarte flamen-
cojurk aan de kast. Dit verhaal ein-
digt bij een vuurrode flamencojurk 
want inmiddels ben ik met mijn car-
rière als bekkenist gestopt. Evenals 
de export van flamencojurken naar 
het Brabantse land! Adios… 

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

Luchtpost

spanje

daar had ik het hele jaar plezier van.

Na 31 jaar met plezier gewerkt 
te hebben, gaat Agnes Smit-van 

Oorschot -van supermarkt Jan 
Linders in Beek en Donk- met pen-
sioen. Donderdag 13 november is 
haar laatste werkdag, waarna zij 
zal genieten van haar vrije tijd.

’s Middags tussen 13.30 en 14.00 
uur is er gelegenheid om nog een 
keer gezellig met Agnes samen 
te zijn onder het genot van een 

hapje en drankje. U bent van harte 
welkom!

Collega’s Jan Linders 
(Beek en Donk)

Laatste werkdag  van Agnes

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:

Wij zijn Frank Fritsen 
en zijn gezin enorm 
dankbaar voor de 

medewerking en de 
geweldige gastvrijheid 

vorige week en afgelopen 
weekend. Dankzij hem is 
Geesten in de Gieterij 

geworden wat wij 
gedroomd hadden: 

het tegenovergestelde 
van een nachtmerrie 
(hoewel dat laatste 

eigenlijk beter binnen 
het thema had gepast).

Frank BEDANKT! 
Leden en bestuur Harmonie De Goede Hoop

• acupunctuur
• therapeutische     
  massage
• lichttherapie

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

Heieindseweg 8, Mariahout 
06 - 13831488   0499 - 421214
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CARNAVAL 2015
Wonderbaarlijke onthulling prins van de Heikneuters

Prinsenbal in Raopersgat

Mariahout – In het Buurthuis van 
Mariahout wordt op zaterdag 8 no-
vember het prinsenbal gehouden en 
op zondagmiddag 9 november jeugd-
prinsenbal. Op deze avond presen-
teren de dansmariekes hun nieuwe 
dans. De jongste doen hun dans voor 
het aftredend prinsenpaar en de grote 
dansen voor de nieuwe prins. Ook zal 
de hoge raad hun nieuwe leden voor-
stellen en installeren.  

Er wordt afscheid genomen van Prins 
Patrick en Prinses Nicole. Maar voor 
zij op ludieke wijze worden afgevoerd 
zal Prins Patrick nog een laatste hint 
geven, zodat iedereen weer kan gis-
sen wie de nieuwe prins word. Het 
hoogtepunt van deze avond is natuur-
lijk de bekendmaking van het nieuwe 
Prinsenpaar.  Om 11 over 11, tijdens 
Holland got Talent, komen zij tevoor-
schijn. Tussen al de kandidaten die 
deze avond optreden zoekt de jury van 
Geer, Goor en Patty een nieuwe prins. 

Nog eenmaal de hints op een rij. 1. 
Zijn roots liggen niet in Mariahout. 2. 
Zandhazen houden niet van droogte. 
3. Het worden drie kneuters op een rij. 
De nieuwe en laatste hint in de krant 
is: Hij is toch zeker sinterklaas niet. 

Wie denkt te weten wie het wordt, kan 
het opschrijven en inleveren bij: John 
Brugmans,  Tuindersweg 41, 5738BK, 
Mariahout. Onder de goede inzendin-
gen wordt een levensmiddelenpakket 
verloot.

Lieshout – De nieuwe prins van 
Raopersgat wordt op zaterdag 15 
november bekendgemaakt. De 

spanning loopt inmiddels hoog 
op in het o zo prachtige Lieshout. 
Dit komt mede doordat er een 

ludieke movie trailer is geplaatst 
op de Facebookpagina van CV de 
Raopers. 

Deze trailer zou het voorproefje zijn 
van een heuse (mini)film. Ook de 
hints geven al het een en ander prijs, 
maar desondanks blijf het moeilijk 
om met zekerheid te zeggen wie dit 
jaar met de scepter zal zwaaien, en 
wie dan wel zijn adjudant zal zijn. De 
voorafgaande hints waren, ‘Hij is van 
boeren komaf!’, ‘Hij gi dize carnaval 
nie skiën’, ‘Hij haalt zijn neus niet op 
voor boerenlucht’, ‘Hij is di jaor gin 
adjudant’ en de hint voor deze week 
is ‘Het zit in de familie’.

Sauwelavond ongekend sterk
Beek en Donk - De Ganzendonckse 
Sauwelavond van 2015 zal de boeken 
ingaan als ‘ongekend sterk’. De orga-
nisatie heeft er alles aan gedaan om in 
het jubileumseizoen van de Teugelders 
alleen het allerbeste naar Ganzendonck 
te halen en is daar glorieus in geslaagd. 
Kampioenen en het mooiste amusement 
betreden op 31 januari 2015 het podium 
in muziekcentrum ‘t Anker.

Eén van de tonpraoters die voor het 
voetlicht  treden is Frank Schreijen uit 
Boxmeer. Hij is de enige kletser die in 
liefst vier verschillende provincies een 
titel wist binnen te slepen. Tijdens de 
Brabantse Kampioenschappen was hij 
al vijf keer winnaar van de publieksprijs. 
Frank Schreijen is geen onbekende voor 
het Ganzendonckse publiek. Hij was al 
vaker te gast en weet met zijn vele type-
tjes telkens weer de lachers op zijn hand 
te krijgen. Ook nu gaat dat vast en zeker 
lukken.

Dat de Ganzendonckse Sauwelavond ook 
bij de top kletsers en amusementsgroepen 
steeds meer aan populariteit wint, blijkt 
uit het aantal ‘sterren’ dat bereidt is naar 
Ganzendonck te komen. Zo is in het jubi-
leumseizoen van de Teugelders ook Berry 
Knapen gestrikt voor het zorgen voor 
de nodige lachsalvo’s. Absurdist Berry 
Knapen, zoals hij zichzelf noemt, is al vijf 
jaar op rij Zuid-Nederlands Kampioen 
tonpraoten geworden. Gedurende deze 
jaren won hij ook nog eens 3 keer de pu-
blieksprijs. Geen kleintje dus in de wereld 
van het tonpraoten. Knapen typeert zich-
zelf als “Zo maf als een deur. Een clown... 
onvoorspelbaar, hilarisch, explosief en 
een tikkeltje brutaal”. 

Om Jeroens Clan in het programma 
van de Sauwelavond 2015 op te kun-
nen nemen was een grote wens van de 

Teugelders. Vooral na het meer dan fan-
tastische optreden in 2013, toen zij er in 
slaagden menig traantje van het lachen 
over de wangen van het publiek te laten 
rollen, is er alles aan gedaan om deze 
vier heren opnieuw naar Ganzendonck te 
kunnen krijgen. Dat zij nu voor de tweede 
keer het podium van muziekcentrum het 
Anker betreden zorgt bij de organisatie 
dan ook voor een jubelstemming. Deze 
wordt zeker overgenomen door degenen 
die een kaartje voor deze avond weten 
te bemachtigen. Jeroens Clan brengt in 
een hoog tempo grappige, intelligente 
en scherpe sketches en liedjes. Vanaf juni 
2015 gaan ze met hun nieuwe program-
ma ‘Dat moeten we niet willen’ tevens de 
theaters van Nederland in. Deze groep is 
bij voorbaat al één van de hoogtepunten 
van de Sauwelavond 2015.

De voorverkoop vindt plaats bij café zaal 
de Tapperij aan de Kerkstraat in Beek en 
Donk. Op zaterdag 15 november kun-
nen daar maximaal 4 kaartjes per per-
soon worden verkregen voor de prijs van 
€13,50 per stuk. De verkoop begint om 
19.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 
uur of zolang er kaartjes zijn. Volgende 
week wordt de rest van het programma 
bekend.

Kinderopvang
     HET LIEVEHEERSBEESTJE

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

‘Kinderopvang in 
huiselijke sfeer’

Dorpsstraat 3 Lieshout,   tel. 0499-325867

Ananas Delmonte  Gratis schoongemaakt  
     

per stuk 1.99

Kanzi handappels     
per kilo 1.99

Sperzieboontjes 
500 gram 1.99

Schorseneren 
per kilo 1.99

Vers gebrande Pistache noten 200 gram 3.50

Herfst…….lekker kool eten
Rode- witte- savooie- chinese- spitskool

Per kilo 0.69

WAARDEBON
Bij besteding van €5.00

Ontvangt U tegen inlevering van deze bon 
Een zak van 400 gram roerbakgroente naar keuze

Voor slechts €1.00

Geldig van 7 t/m 13 november 

Nieuw! Unieke productlijn speciaal voor mensen met diabetes

Heeft u diabetes, dan zullen klachten als droge voeten, een jeukende huid, 
geïrriteerde ogen en een droge mond u bekend voorkomen. Voor de behandeling 
en het voorkomen van deze klachten is er DiaClin, dat speciaal is ontwikkeld voor 
mensen met diabetes.

VOORKOMT EN BEHANDELT
De meest voorkomende klachten worden 
veroorzaakt door een overmatige groei 
aan schadelijke bacteriën. Belangrijk is om 
die schadelijke bacteriën te neutraliseren 
en daardoor een ontsteking of infectie te 
voorkomen. Het belangrijkste bestanddeel in 
DiaClin is het 2QR-complex dat de binding 
van schadelijke bacteriën op een veilige en 
natuurlijke manier blokkeert. 

Het assortiment bestaat uit een VoetSchuim, 
BodyLotion, DoucheSchuim, MondSpray en 
OogSpray.
Vraag naar de DiaClin Probeerset (€ 7,50), 
bestaande uit een miniverpakking van de 
VoetSchuim, BodyLotion en DoucheSchuim 
en ervaar de producten zelf! 

DiaClin is vanaf nu verkrijgbaar bij DIO 
Drogisterij Mark.

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95
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Voordelige bloemen

1.89
v   van 2.99

0.49
v   van 0.95

48%
goedkope

r 37%
goedkope

r

1.99
  

speciale 
aanbieding

2.69
  

speciale 
aanbieding

2.49
  

speciale 
aanbieding

4.491.99

0.69
  nú voor

2.79
  nú voor

2.99
  nú voor

Bron:  Consumentengids februari 2014

Consumentengids juli/aug. 2014

Bron: Consumentengids nov. 2014

Bron: Consumentengids juni 2014

Bron: Consumentengids nov. 2014

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

ALWEER ALS BESTE GETEST

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEEL
WEEKEND

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

Rozen**

500 g

Witte druiven* 

PITLOOS

CA. 4 STUKS

4 STUKS

4 STUKS

*  Aanbiedingen geldig vanaf 07-11-2014.

** Geldig t/m zondag 09-11-2014

50 cm, max. 
20 stelen.

Bloemen-
boeket**

500 g

Prei*

Ham-kaas-
croissants*

500 g

Magere 
varkenslapjes*

500 g

Quarter-
pounder*

Gemengde sla

Bijenhoning

Vloeibaar wasmiddel wit

Even voorstellen: nieuwe 
bestuursleden Kwizut 

Beek en Donk - Zoals vorige week beloofd, deze 
week naast een categorie, ook het bekendma-
ken van de twee nieuwe bestuursleden van 
Kwizut. Na de vorige editie gaven Lonneke van 
Kaathoven en Pablo Alvarez te kennen niet meer 
door te kunnen gaan met het mee organiseren 
van Kwizut. 

Voor de overige organisatoren de taak om voor 
deze kanjers waardige opvolgers te zoeken. 
Maar waar vind je die? Mensen die het leuk 
vinden een dorp op z’n kop te zetten door het 
stellen van een stel ‘stomme’ vragen. Sommigen 
die benaderd waren gaven aan liever de kwiz te 
maken dan er één te organiseren. Maar de or-
ganisatie heeft twee opvolgers gevonden, twee 
mensen die allebei midden in het leven staan, 
voorzien van een creatieve geest die nog wel 

even in de Kwizut-modus gezet moest worden, 
want hoe pak je dat aan, zo’n categorie maken. 
Waar moet ik op letten?  Wat zijn de valkuilen?  
Hoe wordt een vraag een Kwizut vraag? Toen ze 
dat eenmaal gevonden hadden, zaten ze snel op 
koers. Ook heeft de organisatie ze mooi kunnen 
gebruiken en ze door het Beek en Donkse kun-
nen sturen zonder dat iemand wist in welke rol ze 
waren. Geheel anoniem, maar met een ‘¿’ in hun 
gedachten konden ze allerlei informatie opdoen.

Beste Kwizutters,  de organisatie stelt aan u voor: 
Cindy Verbakel en Frank van Gend. Beiden zijn al 
zeer creatief op hun professionele vlak en willen 
hun creatieve geest ook graag loslaten op jullie. 
Frank gaat naast het bedenken van de vragen 
ook diverse andere dingen aanpakken en Cindy 
fungeert als nieuwe penningmeester van Kwizut.

Frank van Gend en Cindy Verbakel zijn 
nieuw in de organisatie van Kwizut

Beek en Donk – Van Schijndel, Passie voor 
Wonen houdt vanavond (donderdag 6 novem-
ber) een sfeeravond van 18.00 tot 22.00 uur in 
het eigen pand aan de Wilhelminaweg 5a in 
Beek en Donk. Huisstylisten Jaap en Joachim 
zijn aanwezig om u advies te geven.

Tijdens deze sfeeravond gaan ze samen met 
diverse enthousiaste ondernemers er een leu-
ke avond van maken. Aanwezig zijn: Hemker 
& Bekking (alles op het gebied van buitenle-
ven); Jewels & Beads (handgemaakte sieraden 
uit Portugal); Silk Nagelstudio, Beau d’Etty 
(met mooie producten van By Babor); CIR 
Champagne Import (met mooie champagnes); 
Herbalife (met voedingsproducten); Shopped 
by Lot (kledingadvies en ook leuke vesten, sjaals 

en tassen); Sheila Haasnoot (toont een aantal 
van haar prachtige schilderijen); Monique van 
de Biggelaar (komt met haar pentekeningen); 
Anita van den Heuvel (toont haar schilderijen); 
Timberwoods (landelijke keukens en badka-
mers); Het Culinair Centrum & Bigg green egg 
plein (gaan hun prachtige producten tonen en 
workshops doen).

Tijdens deze avond zorgt Van Schijndel, Passie 
voor Wonen voor een hapje en drankje en wil-
len u graag inspireren om de komende donkere 
maanden er lekker warm bij te zitten. Daarom 
verloten zij een vloerkleed onder de bezoekers. 
Dit patchwork kleed is een musthave voor ieder 
interieur. Ze heten u graag welkom.

Sfeeravond bij Van Schijndel, 
Passie voor Wonen

Advertorial
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CARNAVAL 2015

Benefi etavond carnaval Ganzegat

Wie wordt prins van Ganzegat 2015?

Aarle-Rixtel - Zoals beloofd houdt de 
Ganzegatse hofkapel iedereen op de 
hoogte van haar benefietavond ten 
bate van de Ganzegatse carnaval. Het 
programma voor vrijdagavond 7 no-
vember heeft in korte tijd al behoor-
lijk concrete vormen aangenomen. Dit 
mede door de geheel vrijwillige bij-
drage van een aantal gezelschappen 
en individuen uit de carnavalswereld. 

Het zijn niet de minste namen die, sa-
men met de kapel, Ganzegat een warm 
hart toedragen. De volgende groepen 
en personen hebben inmiddels toege-
zegd mee te werken aan deze bene-
fietavond: KUUB uit Beek en Donk, 
Rien Bekkers uit Olland, Die Milka’s uit 

Lieshout, Rob Scheepers uit Sterksel, 
De Blaosplekkers uit Sint-Oedenrode, 
De Boemelaars uit Zijtaart en De Blue 
Band uit Helmond. Natuurlijk draagt 
de Ganzegatse Hofkapel ook een 
steentje bij aan deze avond. Aan de 
vooravond van het nieuwe carnavals-
seizoen staat het programma natuur-
lijk in het teken van carnaval. 

U zult genieten van een deel zittings-
avond, voorzien van de nodige flau-
wekul. Uw lachspieren worden op de 
proef gesteld. Daarna voert de muziek 
de boventoon. Hossen en swingen op 
de muziek van de verschillende kapel-
len. Of lekker meelallen aan de bar 
onder het genot van een pilsje. Deze 

benefietavond wordt gehouden op 
vrijdag 7 november in MFC De Dreef. 
De avond begint om 20.00 uur en 
gaat door tot in de late uurtjes.

Kaarten kosten het symbolische be-
drag van €11,00. Dit bedrag komt 
geheel ten goede aan de geplunderde 
kas van Stichting Organisatie Carnaval 
Ganzegat. De kaarten zijn verkrijg-
baar bij Edelsmid Johan van Bakel aan 
de Kouwenberg en de Boerenbond in 
de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Wees 
er snel bij, want op=op. U mag deze 
avond niet missen. U ziet dat carnaval 
in Ganzegat leeft en door uw komst 
blijft dit carnavalsfeest in leven.

Beek en Donk - De Ganzendonckse 
dansmariekes, verbonden aan de 
Teugelders van Ganzendonck, zijn voor 
volgend seizoen op zoek naar een aan-
tal nieuwe meiden die het leuk vinden 
met deze gezellige groep mee te doen. 
Na het lopende carnavalsseizoen stop-
pen een aantal dansmariekes.

Lijkt het je leuk om ook onderdeel uit 
te maken van deze groep, dan kun je 
dat kenbaar maken door een e-mail 

te sturen naar info@teugelders.nl. 
Natuurlijk moet je wel even je ouders 
om toestemming vragen voordat je je-
zelf aanmeld.

De Ganzendonckse dansmariekes oefe-
nen een deel van het jaar één keer in 
de week en zijn tijdens het carnavalssei-
zoen te gast bij een groot aantal evene-
menten. Ieder jaar weer is het een hele 
leuke groep, en hebben ze samen veel 
plezier.

Aarle-Rixtel – Afgelopen jaar werd 
de carnavalskar van Ganzegat op en-
thousiaste wijze getrokken door Prins 
Jan Willem den Uurste en prinses 
Monique. Van dit tweetal wordt op za-
terdag 15 november afscheid genomen 
op de bordes van de Couwenbergh. 

De prinsencommissie van Ganzegat is 
er weer in geslaagd om een opvolger 
te vinden. De nieuwe prins heeft Jan 
Willem als Vorst aan zijn zijde en hij 
voorziet hem tijdens het seizoen van de 
nodige tips en tricks. Erik van de Velden 
maakt zijn opwachting als Grootvorst. 
Aansluitend aan de onthulling is er 

een gezellig prinsenbal in café zaal 
van Bracht, waar iedereen kennis kan 
maken met de nieuwe prins. Eerder 
werden de volgende hints kenbaar ge-
maakt: 1. Haiduugut, 2. Blauw is ok 
moi, 3. Dikkopke, 4. Vis in ’t watter, 
5. Over de top, 6. Hai lust er wel pap 
van, 7. Fietske noddig. Daar worden te 
volgende 3 hints aan toegevoegd 8. De 
balle, 9. Van have tot kasteel, 10. De 
appel velt nie weit van de boom.

VIP Arrangement winnen
De elfde hint wordt tijdens de onthul-
ling op het bordes van de Couwenbergh 
bekendgemaakt. Iedereen kan weer 

raden wie de nieuwe prins van 
Ganzegat gaat worden. Wie het denkt 
te weten, kan een lijst invullen voor het 
prinsraden in bij Groente en Fruit van 
den Heuvel, snoepwinkel Jantje, kan-
tine ASV’33, Grand Café Stout, bloem-
sierkunst Bloom, de Dreef, edelsmid 
Johan van Bakel of bij Tamoil tank-
centre aan de Bosscheweg. Onder de 
winnaars worden 2 VIP arrangementen 
verloot voor 2 personen, dus voor elke 
Ganzekwekavond 1 arrangement voor 

2 personen. Deelname kost 
slechts €1,00 per ingevulde 

lijst.

Dansmariekes zoeken versterking

Spectaculaire bekendmaking 
Jeugdprins en -prinses

Jeffrey Hermans is Luukske XXIX 
Beek en Donk – Nadat afgelopen 
zaterdag Rob van Doore werd ont-
huld als Prins Luuk XLIII met aan 
zijn zijde prinses Marianke, het 
boerenpaar Caro (Carolijn Bouw) 
en Guus (Dave van de Burgt) was 
het zondag tijd voor de onthulling 
bij de jeugd. 

Jeffrey Hermans werd als 
Jeugdprins Luukske XXIX bekend-
gemaakt. Jeugdprinses is Michelle 
van Hoeck geworden. Na een 
spannende middag bij café zaal 
de Tapperij bleven zij over uit de 
17 kinderen die zich hadden aan-
gemeld voor het Ganzendonckse 
carnaval.

De Jeugdraad van 11 bestaat 
uit: Eline van der Aa, Robin van 
Asseldonk, Dennis Bankers, Tom 
Fransen, Angelique van den 
Huijgevoort, Rens Kluijtmans, Gijs 
Smits, Swen van Steenbergen, 
Timon van Steenbergen, Romidji 
Wagner en Wout van de Wijdeven. 
De belangrijke hofhouding wordt 
gevormd door: Britt Beckers, Jurre 
Dekkers, Koen Jonkers en Huub 
van Kreij.

Toon Beekmans presenteerde de 
middag voor de laatste keer als 
Toon de Clown. Na 22 keer gaat 
hij het stokje overdragen aan ie-
mand anders.

 Jeugdprins Jeffrey Hermans (Luukske 
XXIX) en Jeugdprinses Michelle van Hoeck

Aarle-Rixtel – Wie komt er achter het 
doek tevoorschijn in Ganzegat op 
zondag 9 november? Wie weet ken 
jij de nieuwe jeugdprins of -prinses 
en kom je met hem en haar een leuk 
begin van carnaval vieren. Er wordt 
afscheid genomen van ex-jeugdprins 
Florian, ex-jeugdprinses Iris en ex-
kleinvorst Jesse. 

Zij hebben het afgelopen carnavalsjaar 
geregeerd en hebben een super carna-
val achter de rug. Deze middag treden 
ook enkele kinderen en groepen op 
tijdens de playbackwedstrijd, er zijn 
al aanmeldingen binnen, maar je kunt 
nog mee doen. Kan je playbacken, 
echt zingen, goochelkunsten, dansen 
of iets acrobatisch? Laat dit zien aan je 
ouders, vrienden of vriendinnen, opa’s 
en oma’s, tantes en ooms. Voor elke 

deelnemer is er een leuk aandenken en 
kans op het winnen van de wisselbe-
ker. Als je nog mee wilt doen, dan kun 
je je nog opgeven t/m 8 november bij 
Maarten van Geel, Schoolstraat 6 in 
Aarle-Rixtel.

De Gele Kielen zoeken nog steeds vrij-
willigers voor hun organisatie. Ben je 
16 jaar of ouder en helemaal verzot 
op carnaval? Wil je kinderen 4 dagen 
lang een leuke carnaval bezorgen in 
de Ganzenzaal? Dan ben jij de juiste 
persoon. Kom hen dan versterken, 
je bent van harte welkom in de or-
ganisatie. De Gele kielen zien graag 
iedereen zondag 9 november op het 
Jeugdprinsenbal om 14.00 uur. De zaal 
gaat open om 13.30 uur. Jij komt toch 
ook!

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

Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

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

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

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

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

Reisbureau at Home
Patricia Braat
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MMet de deur in huis
In de rubriek “Met de deur in huis” intervie-
wen wij tien keer per jaar lukraak iemand 
uit de gemeente Laarbeek. Uit alle verha-
len wordt jaarlijks een winnaar gekozen 
door alle lezers van MooiLaarbeek. De win-
naar krijgt een ‘Unilux Plisséfit Hordeur’ van 
Raaymakers Keukens en Timmerwerken uit Ma-
riahout. De plissé-hordeur wordt door Raayma-
kers ingemeten, op maat gemaakt en uiteraard 
ook vakkundig geplaatst.   

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Aarle-Rixtel - Soms maken de bewoners het mij 
gemakkelijk voor deze rubriek. Dit gebeurt in de 
Mariastraat. Nummer 18 is volledig in ‘Halloween-
stijl’. Blaffende honden maken het extra spannend, 
als ik voor de deur sta. Eigenlijk past dat nu wel. 
Het weerhoudt mij niet om kennis te maken met de 
bewoners van dit ‘enge’ huis. Zoon Joey komt net 
aangereden, moeder Therese opent de voordeur. 
“Kopje koffie?” Gelukkig. Geen enge mensen, 
maar een en al hartelijkheid. 

In ‘huize Habraken’ woont moeder Therese (“zon-
der streepjes hoor, op z’n boers”), vader Johan en 
de zonen Joey (21) , Kevin (20) en Jantje van acht. 
“Jantje is vernoemd naar de vader van Johan. Ook 
al wordt hij drie meter lang, we noemen hem Jan-
tje. Zo wilde Johan dat”, vertelt Therese. Johan is 
vroeg op pad gegaan. Hij werkt, net als zoon Joey, 
betonnen vloeren monoliet af. Joey heeft vandaag 
een vrije dag. Broer Kevin heeft andere ambities. “Ik 
werk als afwas- en keukenhulp in het ‘Culinair Cen-
trum’ hier in Aarle-Rixtel en hoop door te groeien. 
Op MBO-3 niveau heb ik ook mijn kokspapieren.” 
Kevin brengt zijn vrije tijd graag bij jongerencen-
trum Cendra door en is een lezer. “Morgen staat 
de spooktocht van Tienerwerk Laarbeek op het 

programma, daar gaan we naartoe. En welke boe-
ken ik graag lees? Dat zijn de boeken van Harry 
Potter.”

Moeder Therese vertelt dat ze huisvrouw is. “Ik 
zorg dat het hier reilt en zeilt en dat de kinderen 
‘zuivere’ kleren aan hebben. En als er een gele-
genheid is om het huis te versieren, dan doe ik 
dat samen met Kevin en Jantje. Dat vind ik leuk 
om te doen.” En dat is te zien. In de kamer staat 
een spook van piepschuim met een doodskop, ge-
maakt door Kevin. Jantje is naar school en zit in 
groep 5 van ‘De Heindert’. “Hij kent elk spel van 
Super Mario”, vertelt Kevin trots. 

Ondertussen is opa Ton binnengelopen. Hij woont 
in het huis erachter en laat trots Jantje in miniatuur 
zien, gezandstraald in 3D, gekocht bij Madurodam. 
Op de vraag of er een tip is voor Aarle-Rixtel, ant-
woordt Kevin, met de hele familie deze mening 
delend: “Laat de Sinterklaasoptocht weer door de 
Mariastraat gaan. Zeker leuk voor de bewoners 
van de aanleunwoningen.”

De bewoners van ‘huize Habraken’

Een ‘Wunderschön’ concert in Het Anker

Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk - Muziek overschrijdt 
grenzen. Ook symfonische blaasmu-
ziek. Een voorbeeld daarvan werd 
afgelopen zaterdagavond gegeven 
in Muziekcentrum het Anker, waar 

de Koninklijke Harmonie O&U het 
Duitse Landesblasorchester Baden-
Württenberg ontving. Beide orkesten 
zetten een zeer sterk optreden neer, 
waarbij het publiek in verschillende 
sferen en stemmingen werd gebracht. 

Voor O&U was het tevens het eerste 
try-out concert voor hun deelname 
aan het concours van de Brabantse 
Bond van Muziekverenigingen op 
30 november in Veldhoven. Op zon-
dagavond 16 november is het har-
monieorkest van O&U te gast bij de 

harmonie van Vleuten, waar opnieuw 
een try-out concert gegeven zal wor-
den in aanloop naar het concours. 

Prinsbekendmaking 
Daarnaast vond zaterdagavond de 
prinsbekendmaking plaats. Niemand 

minder dan O&U-muzikant Rob van 
Doore is dit jaar Prins Luuk XLIII van 
Ganzendonck! Binnen de harmonie 
is hij actief als slagwerker en docent. 
Harmonie O&U wil Rob van harte fe-
liciteren en ziet met hem als Prins een 
wérreldse carnaval tegemoet!

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
EDC
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Wear Just Angels
Azuri

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon
 
KINDERKLEDING
Baker bridge
Cks
Salty Dogs
Patrol

EN NOG VEEL MEER!

MAATJE MEER ACCESSOIRESDAMES MODE MAATJE MEER

€ 49,95€ 49,95 € 49,95

€ 44,95€ 44,95 € 49,95

Klaar met piekeren!

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

Ik kan nu veel beter omgaan 
met lastige situaties
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Contactpersoon: Suzan de Koning     ViERBINDEN     Tel: 0492-328 807 www.laarbeekvoorelkaar.nl

Website hulpmiddel voor contact

Een modern middel om mensen ouderwets met 
elkaar in contact te laten komen om iets voor 
elkaar te betekenen; dat is kort samengevat de 
opzet van de website ‘Laarbeekvoorelkaar’. 

“Met Laarbeekvoorelkaar brengen we, op een 
heel laagdrempelige manier, inwoners die een 
dienst zoeken in contact met vrijwilligers om die 
uit te voeren. Gratis”, zegt wethouder Joan Briels. 
“En die inwoners kunnen ook verenigingen zijn 
of organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers.  
We brengen vraag en aanbod samen. We geven 
mensen de mogelijkheid om iets te betekenen 
voor elkaar. We faciliteren in het technisch 
hulpmiddel: de website, maar mensen moeten het 
zelf doen.

Deze oplossing past prima binnen het nieuwe 
beleid van de overheid, waar zorgen voor elkaar 
een taak is voor ons allemaal. In de wetenschap 
dat de gemeente meer taken met minder geld 
moet doen, moeten we de zorg anders gaan 
regelen. De eigen kracht van de inwoner en het 
voor elkaar zorgen staan centraal.

Daarom is er 
Laarbeekvoorelkaar.nl

Iets doen voor elkaar!.nl

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig thuis kunnen wonen en leven. En dat 
mensen daarvoor de hulp krijgen die nodig is. 
Specialistische hulp is duur. Beschikbare middelen 
moeten slim ingezet worden, zodat er voldoende geld 
beschikbaar blijft voor de échte zorg. Inwoners zullen 
moeten wennen aan het feit dat we allemaal een rol 
kunnen en moeten vervullen in het sociaal contact naar 
elkaar toe. Dat is best lastig om daarin de eerste stap 
te zetten. Met de website Laarbeekvoorelkaar proberen 
we die drempel te verlagen en is het vragen om een 
dienst minder ‘eng’. Ook als je best iets zou willen doen 
voor een ander, kun je op de website zien waar vraag 
naar is en kun je zelf beslissen wie je wil helpen.
De website is niet meer dan een hulpmiddel om vraag 
en aanbod bij elkaar te brengen. Maar wel een heel 
effectief middel.”

In deze krant besteden we elke 2 weken 
aandacht aan ‘Laarbeek voor elkaar’ door een 
verbinding te leggen met de website 
www.laarbeekvoorelkaar.nl  en goede 
praktijkverhalen, oproepen voor vrijwilligers 
en actuele vragen te publiceren. Zo maken 
we inzichtelijk wat er op dat moment leeft in 
Laarbeek. 
Vandaag is wethouder Joan Briels aan het 
woord over de opzet van ‘Laarbeekvoorelkaar’.

‘Van droomreis naar droomleven’
Laarbeek - Op humoristische en eer-
lijke wijze beschrijft de Laarbeekse 
Lilith Schaap in haar debuutwerk de 
zoektocht naar een meer vervullend 
leven. ‘Van droomreis naar droom-
leven’ beschrijft een persoonlijk ver-
haal van een jonge vrouw die alleen 
door de wereld reist om los te komen 
van alle dingen die ‘horen’ en ‘moe-
ten’. Haar leven verandert hierdoor 
drastisch. 

Na twee jaar ziekte, vertrekt Lilith 
Schaap voor een reis die zeven maan-
den gaat duren. Worstelend met de 
vraag: ‘Is dit nu alles?’ wil ze ontdek-
ken wat er overblijft van ‘Lilith’ als ze 
los is van Nederland, los van wat hoort 
en los van wat moet. De reis blijkt 
geen onderbreking van haar gewone 
leven te zijn, maar een nieuwe start 
en een nieuwe manier van leven. Ze 
blijft reizen omdat ze daardoor de pas-
sie door haar aderen voelt stromen. 
In het boek vertelt de schrijfster over 
haar ervaringen met andere culturen, 
gewoonten en gebruiken. Op humo-
ristische wijze legt ze verschillende, 
soms absurde, gebeurtenissen naast 
haar concept van ‘normaal’. Met een 
flinke portie zelfspot onderzoekt de 
schrijfster haar eigen overtuigingen. 

Ze neemt je mee naar een afgelegen 
gemeenschap in Costa Rica, een Hare 
Krishna tempel in Ecuador, een circus 
in de Verenigde Staten en de weelde 
van Dubai. De schrijfster laat zien dat 
iedereen zich de vraag kan stellen: 
hoe leef ik mijn dromen? 

Lilith Schaap (1983) groeide op in 
Laarbeek en werkte als dramathera-
peut. Ze besluit op reis te gaan na-
dat ze een burn-out heeft gehad. De 
reis om zichzelf te ontdekken ver-
andert haar levenswijze ingrijpend. 
Tegenwoordig heeft ze uiteenlopende 
werkzaamheden (van clown tot pro-
fessional organizer) en reist over de 
wereld. 

Op vrijdag 14 november is haar 
boeklancering om 20.00 uur op de 
Ceciusstraat 26B in Eindhoven. In 
verband met overlast voor wijk-
bewoners wordt verzocht om niet 
te parkeren op de Celciusstraat of 
Groenewoudseweg. Parkeren kan wel 
op de Pieter Zeemanstraat. Het boek, 
€15,00,  is verkrijgbaar via www.lilith-
schaap.nl (hier is ook een proefje van 
het boek te downloaden) of mail naar 
bestel@lilithschaap.nl.

Fractieleden Politieke Partij De Werkgroep kijken terug op…
De fractieleden van Politieke Partij De 
Werkgroep zullen zo nu en dan terug-
kijken op een recentelijk gehouden 
raadsvergadering. Een doorkijkje naar 
wat de individuele raadsleden van Po-
litieke Partij De Werkgroep ervaren bij 
de Laarbeekse raadsvergaderingen; 
hun kijk daarop. Aan mij om het spits 
af te bijten. 

Afgelopen donderdag stond de be-
groting 2015 van Laarbeek op de 
agenda. Wat mij aan onze inbreng 
hierover aanspreekt is dat wij als frac-
tie een goede vertaling van drie reeds 
bestaande documenten als vertrek-
punt gekozen hebben; het coalitieak-
koord met de titel: “Van zorgen voor 
naar zorgen dat”, maar daarnaast ook 
de door de raad unaniem vastgestelde 
“Structuurvisie” en “Toekomstvisie 
Laarbeek” 2020. Waarom? Omdat 
je zo een rode draad vasthoudt naar 
belangrijke onderwerpen die al eer-
der in de gemeenteraad besproken en 
vastgesteld zijn. Daarmee voorkom je 
een zwalkend beleid. Onze (letterlijk) 
jonge aanwinst, Veerle van Schaijk, 
bracht het standpunt van De Werk-
groep hierover afgelopen donderdag 
vol verve naar voren: Dat deze begro-
ting een goede mix is van financiële 
uitgangspunten vanuit voorgaande 
raadsperioden met meer nadruk op 
een nieuwe benadering van de in-
woner. Een inwoner die zaken aan-
draagt, deze uitwerkt en ook mee 
uitvoert. Samen met de gemeente die 
ruimte geeft aan de ontwikkelingen. 
Het collegeprogramma en de begro-
ting zijn richtingwijzers waarbij de 
koers steeds tussentijds geëvalueerd 
en zonodig bijgesteld wordt. Afhan-
kelijk van opgelegde veranderingen 
vanuit Den Haag. Maar ook als het 
gaat om nieuwe ideeën en kansen en 
daarmee beter- of aanvullend zijn op 

voorgaande. Afstemming en advies 
hierbij van inwoners telt. De dorps- en 
cliëntenraden zijn adviesorganen als 
het gaat om de veranderingen op het 
gebied van de gezondheidszorg en 
jeugdzorg. Voor ons zijn de avonden 
waarin met burgers en professionals 
samen het WMO-beleidsplan is voor-
bereid, een duidelijk voorbeeld van 
de nieuwe werkwijze die onze partij 
voorstaat. Samenwerken staat ook 
binnen onze partij centraal. Maar ook 
afgelopen donderdag in de raadsver-
gadering was dit nadrukkelijk merk-
baar. Door de raadsvoorzitter werden 
we er bij het voeren van het debat 
regelmatig op gewezen onze inbreng 
en het stellen van aanvullende vragen 
te koppelen aan het vaststellen van de 
begroting. Dat maakte dat er een be-
roep op alle raadsleden gedaan werd 
om geen zijpaden te bewandelen. Het 
voordeel hiervan vind ik dat je bij het 
onderwerp blijft en de vergadering 
niet onnodig lang duurt.

Afgelopen donderdag was ik blij met 
het standpunt van het college over De 

Ruit die het nieuwe voorkeursalter-
natief van de provincie niet omarmt. 
Dit collegestandpunt kreeg steun van 
alle partijen. Natuurlijke moet de eco-
nomie ook impulsen krijgen, maar 
laten we eerst maar eens, om dit te 
realiseren, zorgen dat we binnen het 
bestaande asfalt en ten aanzien van 
knooppunten verbeteringen aanbren-
gen. In het belang van de leefbaar-
heid. Daarover is onze partij steevast 
eensgezind. Afgelopen donderdag 
waren er ook een zestal moties. Deze 
moeten er echt toe doen, en niet al-
leen voor de bühne. Daarom vond ik 
het prima dat vijf van de zes moties 
niet overgenomen of ingetrokken zijn. 
Waarom… omdat het college er al 
mee aan de slag is of gaat. En dat is 
wat de boventoon voerde afgelopen 
donderdag. We zijn als Raad samen 
met het college aan het werk! En dat 
is ook waar ik voor sta als fractielid 
van De Werkgroep! 

Erik van Haperen, raadslid namens 
Politieke Partij De Werkgroep

LEZERSPODIUM

Veerle van Schaijk bespreekt de begroting

LEZERSPODIUM
Beste Laarbekenaren,

Mijn naam is Roel van Mook en ik 
ben 19 jaar oud. Ik studeer in Hel-
mond op de Groene Campus. Een 
aantal weken geleden ben ik inge-
loot voor een reis van een maand 
naar Nepal. Deze reis kost natuur-
lijk erg veel geld. Deze reissom kan 
ik onder andere mogelijk maken 
door middel van sponsorgeld. 

Graag zou ik mijn mede-Laarbee-
kers willen vragen of zij eventueel 

mee willen helpen met het steunen 
van onze projecten die we daar 
gaan verrichten. De projecten zijn 
onder andere het bouwen van toi-
letgebouwen, het renoveren van 
de scholen en het stimuleren van 
sport in Nepal. 

Mochten er mensen zijn die inte-
resse hebben in het project kunnen 
ze met mij contact opnemen via 
het nummer: 06-81047774. Het 
kan ook via de mail: 
26cc072298@degroenecampus.nl.



Donderdag 6 november 2014 19
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Beek en Donk - Het eetpunt van het 
Dorus van den Elsenhof vierde maan-
dag het eerste lustrum. Op 2 novem-
ber 2009 startte ViERBINDEN met dit 
tweede eetpunt in Beek en Donk. Nu, 
vijf jaar later, is het voor coördinator 
Marie-Louise Wijnen een goed mo-
ment om hier even bij stil te staan. 

Marie-Louise vertelt: “Het is niet al-
leen een leuk moment voor de gasten, 
waarvan er een aantal de start meege-
maakt hebben, maar zeker een speci-
aal moment voor alle vrijwillige gast-
vrouwen waarvan de meesten vanaf 
het begin meedraaien en zonder wiens 
inzet het eetpunt niet zou kunnen be-
staan.”

Dagelijks maken gemiddeld zo’n 25 
gasten gebruik van het eetpunt, in 
het weekend is dit ongeveer de helft. 
Het eerste lustrum is daarom uitbun-
dig gevierd met een gezamenlijk diner. 
De ontmoetingsruimte van de Dorus 
van den Elsenhof zat tjokvol. Niet al-
leen alle gasten die wekelijks gebruik 

maken van het eetpunt, maar ook alle 
gastvrouwen waren uitgenodigd. 

De directeur van ViERBINDEN, de heer 
Henny Antonissen, sprak een wel-
komstwoord uit, waarin hij iedereen 
feliciteerde met het eerste lustrum. 
Marie-Louise: “Dankzij de hulp van 
vier vrijwilligers van wijkrestaurant De 
Laarbikker en mijn man hebben we 
een feestmaaltijd kunnen serveren aan 

48 personen. Het werd een heel gezel-
lig en lekker samenzijn. Toen iedereen 
rond 14.30 uur voldaan en tevreden 
huiswaarts keerde, kreeg iedereen nog 
een bloem mee als aandenken.”

Vier gasten konden vanwege hun ge-
zondheid niet deelnemen aan deze lus-
trumviering. Ook twee gastvrouwen 
konden niet aanwezig zijn. Zij werden 
zeker niet vergeten: Marie-Louise be-
zorgde deze personen ook allemaal 
een bloem. “Zelf kreeg ik een prachtig 
bloemstuk aangeboden namens alle 
aanwezigen. Ik was daar heel erg door 
verrast en ontroerd”, aldus de coördi-
nator van dit eetpunt. “Al met al kijken 
we terug op een heel geslaagd feest”, 
besluit ze.

Aanmelden 
Voor senioren die zich vooral in het 
weekend vaak eenzaam voelen, be-
staat de mogelijkheid om op zater-
dag en of zondag gebruik te komen 
maken van het eetpunt. De kosten 
van een 3 gangen keuzemenu zijn 
€7,20 inclusief een gratis kopje koffie. 
Voor aanmelden of informatie belt u 
ViERBINDEN. Tel. tijdens kantooruren 
0492-328800.

ViERBINDEN.NL

SLIMME ZORG

Laarbeek – Eén van de initiatieven van 
welzijnsinstelling ViERBINDEN heet ‘Slim-
me zorg’. Jo Maas en Ton Vorstenbosch 
coördineren dit project. ‘Slimme zorg’ ad-
viseert senioren en mensen met een be-
perking, waardoor zij – mogelijk – langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Een slimme zet richting de veranderingen 
in de zorg. Is dit een nieuw project?
Ton: “Nee, ‘Slimme zorg’ is ongeveer zes 
jaar geleden geïnitieerd door Wim Heijnen. 
De afgelopen jaren hebben we - Jo en ik - 
dit verder uitgewerkt. We werken met een 
koffertje waarin allerlei informatie en prak-
tische hulpmiddelen zit voor mensen met 
een beperking en senioren.”

Kun je uitleggen hoe dit dan precies in el-
kaar zit?
Jo vertelt: “Wij gaan op zoek naar voor-
werpen, die het leven iets praktischer of 
gemakkelijker maken voor mensen, zodat 
zij mogelijk langer zelfstandig kunnen blij-
ven wonen. Dit is nu – met de veranderin-
gen in de zorg – heel belangrijk. Je kunt aan 
hulpmiddelen denken die te maken hebben 
met zien, horen, het geheugen, bewegen, 
veiligheid, bedienen, motoriek of huisdie-
ren. We kopen voorwerpen voor ‘Slimme 
zorg’ en stoppen deze in ons koffertje.  Als 
een inwoner bij ons aanklopt voor advies, 
nemen we dit koffertje mee om te laten 
zien wat er allemaal mogelijk is.”

Aan wat voor soort voorwerpen moeten 
we dan denken?
“Het zou zomaar kunnen dat iemand niet 
goed kracht kan zetten met zijn hand en 
daardoor bijvoorbeeld een fles of blikje niet 
open krijgt. Als voorbeeld hebben wij dan 
een rubber voorwerp, waarmee deze per-
soon de fles of het blikje wel open krijgt”, 
legt Ton uit. Jo vult aan: “Maar er is nog 
veel meer. Voor wie bijvoorbeeld moeilijk 
de lamp uit kan doen, willen wij laten zien 
dat er mogelijkheden zijn waardoor je niet 
meer je stoel uit hoeft te komen hiervoor. 
Ook kun je denken aan een makkelijk knij-
pertje waarmee je overal je wandelstok op 
kunt hangen, advies over een seniorente-
lefoon of een camera met display, zodat je 
ziet wie er aan de deur staat als er iemand 
aanbelt.”

Stel dat mensen jullie benaderen hiervoor, 
wat kunnen jullie dan bieden?
Ton: “Wij geven puur advies. Dat houdt in 
dat we naar de inwoners toe gaan en sa-
men gaan praten over het leven van deze 
persoon. Welke beperkingen zijn er? Hoe 
kan deze persoon langer in dit huis - of 
zelfstandig – blijven wonen? Zodra we dit 
een beetje door hebben, adviseren we de 
inwoner over welke producten er allemaal 
op de markt zijn of hoe je aan bepaalde in-
formatie kan komen. Het blijft bij advies, 
dus deze persoon zal daarna wel zelf ac-
tie moeten ondernemen. Wij kunnen niets 
voor hem of haar kopen.”

De kans is groot dat een aantal mensen 
die dit lezen, een gesprek met jullie wil-
len. En nu?
“Onze afspraken lopen via de Vrijwillige 
Hulpdienst Laarbeek. Een contactpersoon 
hiervan is elke maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.00-10.30 uur aanwezig of 

bereikbaar op 0492-464289. Voor meer 
informatie kan ook gemaild worden naar 
hbouwmans@vierbinden.nl.” Samen be-
sluiten ze: “Wij helpen de inwoners van 
Laarbeek graag. Dus voor eenieder die 
graag advies of informatie wil: wij staan 
voor u klaar!”

‘Slimme zorg’: langer zelfstandig thuis blijven wonen

Eerste lustrum Eetpunt Dorus van den Elsenhof

Vlnr. Ton Vorstenbosch, Henrie Bouwmans en Jo Maas. Samen 
aan tafel met hulpmiddelen uit het koffertje van ‘Slimme zorg’ 

Hendriks 
Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

Pindakaas voor de tuinvogels 
naturel

4 kilo zaad voor tropische vogels nu

20 kilo OKE
HONDENBROKKEN

Tropische vissen
2+1
GRATIS

20 kilo KATTEN-
BAKVULLING 
klompvormend €7.95€19.50

€5.95
€1.49

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

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

auto 
onderdelen

Meepraten over verkeerssituaties 
in Beek en Donk
Beek en Donk - Op verzoek van de 
Beek en Donkse gemeenschap zijn 
de Dorpsraad en de ondersteunen-
de organisatie ViERBINDEN in 2010 
gestart met een werkgroep Verkeer 
in Beek en Donk. Deze werkgroep 
Verkeer bekijkt en bespreekt moei-
lijke en lastige verkeerssituaties in 
Beek en Donk en legt deze vervol-
gens neer bij de gemeente om sa-
men te kijken wat de mogelijkheden 
tot verbetering zijn.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 
woensdag 12 november om 19.00 
uur in het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg 27 in Beek en Donk. 
Voor deze bijeenkomst zijn alle 
buurtverenigingen of vertegenwoor-
digers ervan uitgenodigd. 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 
tel. 0492-328803 sturen zij u het 
verslag van de vorige bijeenkomst 
die in juni 2014 plaats vond.

Op woensdagavond 26 novem-
ber vanaf 19.30 uur zullen verte-
genwoordigers van de werkgroep 
Verkeer in ieder geval ‘slechte’ of 
‘aandacht behoevende’ verkeerssi-
tuaties meenemen in het halfjaarlijks 
overleg met de gemeente. Mocht 
u nog vragen of opmerkingen heb-
ben aangaande dit onderwerp, dan 
verzoeken zij u contact op te nemen 
met de Dorpsondersteuner (via bo-
venstaande nummers). 
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

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

LAARBEEK - Op vrijdagavond 7 november worden voor de 10e keer de Complimenten voor het 
vrijwilligerswerk in Laarbeek uitgedeeld. Dit jaar is het evenement in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. De gemeente Laarbeek en de Vierbinden organiseren de avond samen; de 
avond is een waardering voor het gehele vrijwilligerswerk in Laarbeek.

Wethouder Greet Buter neemt de honneurs van de juryvoorzitter waar. Wethouder Joan Briels 
en de heer Ton Schepers verzorgen de presentaties, terwijl de algehele presentatie in handen 
is van de heer Henrie Bouwmans.

Omdat het de 10e keer is, is dit jaar de opzet anders dan andere jaren: vrijwilligersorganisaties 
konden zichzelf nomineren. Inmiddels is de aanmeldtermijn bij de Vierbinden hiervoor verstre-
ken. De aanwezigen kunnen op de avond zelf stemmen op de door de jury voorgedragen vrijwil-
ligersorganisaties. Ook dit jaar worden de aanwezigen gefêteerd met een cultureel programma.

Volgende week worden de genomineerde vrijwilligersorganisaties gepubliceerd.

LAARBEEK - Op initiatief van de Jeugdgemeenteraad reikt de burgemeester ieder jaar de Laar-
beekse Kinderlintjes uit. 

Voor wie?
Kinderen die in de ogen van hun omgeving iets bijzonders gedaan hebben, kunnen in aanmerking 
komen voor een Kinderlintje. Iets bijzonders kan van alles zijn. Zo kun je kinderen aanmelden die 
een heldendaad verricht hebben, bijvoorbeeld door een dier te redden. Maar ook kinderen die 
zich inzetten voor hun omgeving, buurt of straat. Bijvoorbeeld door elke week boodschappen te 
doen voor een zieke of bejaarde, of het winnen van een sportprijs. Je kunt een kind nomineren 
door een aanmeldformulier in te vullen. Deze aanmeldformulieren zijn te verkrijgen op alle Laar-
beekse basisscholen, bij de Stichting Welzijn Laarbeek (SWL) en het Laarbeekse gemeentehuis. 
Je kunt het aanmeldformulier ook downloaden op www.laarbeek.nl. De aanmelding moet gebeu-
ren door een inwoner van Laarbeek, ondersteund door twee ‘getuigen’. Zowel volwassenen als 
kinderen kunnen iemand nomineren. De onderscheiding is bedoeld voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar. De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury.

Wanneer?
De Kinderlintjes worden uitgereikt op de ‘Dag van de rechten van het kind’ van Unicef. Dit is elk 
jaar op 20 november. Wethouder Greet Buter gaat dan naar de basisscholen van de winnende 
kinderen om de Kinderlintjes uit te reiken.

De jury
Uiterlijk 9 november 2014 moeten alle aanvragen via het aanmeldformulier zijn ingediend bij 
de gemeente. Daarna volgt een besloten bijeenkomst van de jury, waarin bepaald wordt welke 
kinderen dat jaar in aanmerking komen voor deze bijzondere onderscheiding. De jury bestaat uit 
leden van de Jeugdgemeenteraad, wethouder Buter en de directeur van de Stichting Vierbinden. 
Natuurlijk zal het tot op het laatste moment geheim zijn welke kinderen een Kinderlintje krijgen.

De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan mevrouw D.A.P. Saa-
sen, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het uitbaten van 
Culinair Centrum Aarle-Rixtel, Goossensstraat 24 in Aarle-Rixtel (verzonden 21 oktober 2014).

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

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de 
gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 7 november komt wethouder Meulensteen aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

LAARBEEK - Op zaterdag 8 november 2014 vindt van 11.30 tot 13.00 uur de jaarlijkse herden-
kingsbijeenkomst van de Laarbeekse veteranen plaats. De bijeenkomst is in de hal van het 
gemeentehuis en wordt georganiseerd door de gemeente Laarbeek en de Vereniging Vetera-
nen Laarbeek.
De Vereniging van de Laarbeekse veteranen herdenken dan de gesneuvelde veteranen vanaf 
de Tweede Wereld Oorlog, Nederlands- Indië, Nieuw-Guinea en de later overledenen bij an-
dere oorlogs- of vredesmissies.

LAARBEEK - Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 7 oktober 
2014 is ingestemd met de volgende aanpassingen in de nadere regels maatschappelijke on-
dersteuning Peelgemeente Laarbeek 2014.
• De artikel(en) in de Nadere regels 2014 die bepaalt / bepalen dat indicatie huishoudelij-

ke ondersteuning in de vorm van zorg in natura plaatsvindt op basis van uren met ingang 
van 29 december 2014 in te trekken en te vervangen door de regel dat indicatie huishou-
delijke ondersteuning in de vorm van zorg in natura met ingang van 29 december 2014 
plaatsvindt op basis van het te bereiken resultaat ‘schoon en leefbaar huis’. 

• Waar in de Nadere regels 2014 niet expliciet is opgenomen dat huishoudelijke onder-
steuning plaatsvindt op basis van uren worden nadere regels toegevoegd die beschrijven 
dat er op basis van resultaat huishoudelijke ondersteuning plaats vindt. 

• Tevens wordt de huidige terminologie aangepast aan de in de nieuwe contracten voor 
huishoudelijke ondersteuning gebruikte terminologie.

De aanpassing van de beleidsregels treden in werking op de dag na de datum van deze be-
kendmaking.

Naar aanleiding van eerdere berichten over dit extraatje blijken de toen gepubliceerde normen 
niet juist te zijn. Hieronder nogmaals het bericht, maar nu met de juiste normen.
Hierbij onze verontschuldigingen voor de eerdere onjuiste publicaties.

LAARBEEK – Er zijn ook in Laarbeek mensen die in de huidige financieel zware tijden minder 
geld te besteden hebben en een extraatje kunnen gebruiken, zeker vóór de komende feest-
dagen. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om aan deze mensen dit 
jaar een eenmalige ondersteuning te bieden. De gemeente verstrekt de ondersteuning begin 
december. Het gaat daarbij om de volgende bedragen:
• echtparen krijgen € 100,-
• alleenstaande ouders krijgen € 90,-
• alleenstaanden krijgen € 70,-

Voor wie is de ondersteuning bedoeld?
U heeft recht op deze ondersteuning als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:
• u bent 18 jaar of ouder op 1 september 2014;
• u staat op 1 september 2014 ingeschreven op een adres in de gemeente Laarbeek en 

verblijft hier rechtmatig; en
• u heeft in de maand september 2014 van een inkomen van ten hoogste 110% (inkomen 

in de maand september 2014) van de toepasselijke bijstandsnorm. Er vindt geen vermo-
genstoets plaats.

U heeft echter geen recht hebben op deze koopkrachtondersteuning als u:
• gedetineerd bent;
• 18, 19 of 20 jaar bent en in een inrichting verblijft;
• jonger dan 27 jaar bent, door het Rijk bekostigd onderwijs volgt of kunt volgen en  

aanspraak heeft op studiefinanciering (op basis van de WSF 2000 of Wtos); of
• als u een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen ontvangt. Het gaat om een toeslag 

bij een onvolledige AOW-uitkering. U ontvangt de eenmalige koopkrachtondersteuning 
dan namelijk via de SVB.

Automatische betaling of aanvragen?
Mensen met een WWB-, IOAW of IOAZ-uitkering hoeven geen aanvraagformulier in te vullen; 
zij ontvangen de ondersteuning automatisch op hun bank- of girorekening. Iedereen die al 
in het kader van het minimabeleid bij de gemeente bekend is en voldoet aan de hierboven 
genoemde eisen, hoeft ook geen aanvraag in te dienen. Zij ontvangen de ondersteuning ook 
automatisch op hun bank- of girorekening.

Voor iedereen die verder aan de eisen voldoet, geldt dat u tot 1 december 2014 via een for-
mulier van de gemeente de eenmalige koopkrachtondersteuning moet aanvragen. Op dit for-
mulier staat ook aangegeven welke gegevens bij de aanvraag meegestuurd moeten worden.

Als u inderdaad zelf het formulier moet indienen om in aanmerking te kunnen komen voor de 
koopkrachtondersteuning, moet u dat echt vóór 1 december 2014 doen. Er worden namelijk 
geen aanvragen in behandeling genomen die na deze datum binnenkomen. Om het aanvraag-
formulier te krijgen, kunt u op werkdagen bellen met de gemeente, telefoonnummer 0492 469 
700. U kunt dan vragen naar Wieke Bloem of Harrie Swinkels. Zij sturen u het formulier dan toe. 
U kunt het formulier ook op werkdagen ’s ochtends ophalen bij het gemeentehuis Laarbeek.

Om het u gemakkelijker te maken om te bekijken of u recht heeft op de koopkrachtonder-
steuning, staan hier de daarbij horende inkomensnormen (110% van de toepasselijke bij-
standsnorm zonder vakantiegeld) genoemd. Het gaat om normen voor mensen vanaf 23 jaar 
tot de pensioengerechtigde leeftijd en die voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leef-
tijd (voor de overige normen kunt u ook bellen met de gemeente).

Belangrijkste normbedragen voor personen vanaf 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd:
Alleenstaande, die kosten van bestaan niet kan delen met anderen: € 994,48
Alleenstaande, die kosten van bestaan wel kan delen met anderen: € 852,40
Alleenstaande ouder, die kosten van bestaan niet kan delen met anderen: € 1.278,61
Alleenstaande ouder, die kosten van bestaan wel kan delen met anderen: € 1.136,53
Gehuwden, die kosten van bestaan niet kunnen delen met anderen: € 1.420,67
Gehuwden, die kosten van bestaan wel kunnen delen met anderen: € 1.278,61

Belangrijkste normbedragen voor personen vanaf pensioengerechtigde leeftijd:
Pensioengerechtigde alleenstaande: € 1.091,00
Pensioengerechtigde alleenstaande ouder: € 1.372,94
Pensioengerechtigde gehuwden (allebei pensioengerechtigd of één partner niet pensioen-
gerechtigd): € 1.501,69

Bezwaarschriften

Complimenten vrijwilligerswerk 2014

Kinderlintjes 2014

Verleende vergunningen

Herdenkingsbijeenkomst Laarbeekse 
Veteranen op 8 november 2014

Aanpassingen nadere regels 
maatschappelijke ondersteuning 

Financieel extraatje voor bepaalde 
inkomensgroepen

Gemeente actueel

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek
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De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- 
en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan mevrouw D.A.P. Saasen voor 
het uitbaten van Culinair Centrum Aarle-Rixtel, Goossensstraat 24 in Aarle-Rixtel (verzonden 
21 oktober 2014).

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

Intrekkingsbeschikking omgevingsvergunning Pater vd Burgtweg 3 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht dat zij de vigerende omgevingsvergunning voor 
de veehouderij gelegen aan de Pater vd. Burgtweg 3 in Beek en Donk gedeeltelijk intrekt.
 
De beschikking en bijbehorende stukken liggen van maandag 3 november tot en met maandag 15 
december 2014 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. Indien 
gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Indien u het niet eens bent 
met dit besluit, kunt u hiertegen in beroep gaan. U kunt gedurende de inzagetermijn een beroeps-
schrift indienen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten uw naam en adres, de da-
tum waarop de brief is ondertekend (dagtekening), een kopie van het besluit waartegen het beroep 
is gericht en de reden(en) waarom u in beroep gaat. Voor het instellen van beroep bij de rechtbank 
is griffierecht verschuldigd.
Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast een voorlopige voorziening aanvra-
gen. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling voor de periode dat het beroepschrift nog 
in behandeling is. Een genomen besluit dat in werking treedt kan dan voorlopig ongedaan worden 
gemaakt door een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. Het besluit van de voorzieningen-
rechter is echter niet definitief en eindigt over het algemeen zodra er uitspraak is gedaan in de 
lopende beroepsprocedure. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
U dient hierbij een afschrift van het beroepschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige 
voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank ‘s-
Hertogenbosch via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De rechtbank vraagt de gemeente in het kader van een beroepsprocedure altijd om een kopie van 
alle relevante stukken. Om die reden is het niet nodig dat u alle stukken ook bij het beroepschrift 
voegt. Het beroepschrift met het besluit waartegen u beroep instelt is in principe voldoende

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                        Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Peeldijk 8                 Aarle-Rixtel 20-10-2014 plaatsen tijdelijke units
Dorpsstraat 83        Aarle-Rixtel 21-10-2014 plaatsen van een tijdelijke woonunit
Ter Boort 14             Beek en Donk 23-10-2014 bouwen van een woning
Dorpsstraat 17b      Lieshout  24-10-2014 handelen in strijd met regels r.o.

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                         Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Deense Hoek 22      Lieshout 20-10-2014 verwijderen van asbest

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                           Kern  Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Bernadettestraat 2    Mariahout renoveren van een boerderij bouwen 22-10-2014
Zaagmolenweg 55    Beek en Donk plaatsen van een dakkapel bouwen 23-10-2014
Kapelstraat 25           Beek en Donk veranderen van een woning bouwen 27-10-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na 
de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie 
hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via 
het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie 
inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer 
bellen, 0492 469 700.

Locatie                               Kern  Werkomschrijving  Activiteit
Deense Hoek 22           Lieshout verwijderen asbest  slopen
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het ge-
meentehuis Laarbeek.

Volgens de Wet op de Kansspelen is een horeca-inrichting verplicht om jaarlijks een aanwezig-
heidsvergunning aan te vragen bij de gemeente voor het in huis hebben van kansspelautoma-
ten. Zonder een aanwezigheidsvergunning, verleend door de burgemeester van de gemeente 
Laarbeek, zijn kansspelautomaten in een horeca-inrichting niet toegestaan. Een aanvraagfor-
mulier mede ondertekend door een bedrijf met een exploitatievergunning voor speelautoma-
ten, is ook bij die bedrijven te verkrijgen

De legeskosten voor de aanwezigheidsvergunning in 2015 moeten nog worden vastgesteld 
door de gemeenteraad. De verschuldigde leges als bedoeld in de legesverordening Titel 1 ru-
briek 17 onder b bedragen in 2014 € 56,50 voor één kansspelautomaat en € 34,00 voor iedere 
volgende automaat. 

Drank- en Horecawet

Wabo

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Aanwezigheidsvergunning voor
kansspelautomaten 2015

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

NATUURLIJK 
        Mooi Laarbeek

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

Over water lopen
Afgelopen week werd ik gebeld door een ken-
nis of hij nog eens mee op pad kon om te foto-
graferen. De weersvoorspellingen voor afgelopen 
weekend waren ongekend goed voor deze tijd 
van het jaar, dus ik besloot met hem nog eens 
naar de stuw achter de waterzuivering te gaan. 
We gingen vroeg op pad en het bleek inderdaad 
een prachtige ochtend te zijn. Nadat we ons geïn-
stalleerd hadden op ons plekje bij de Aa was het 
genieten van de opkomende zon en de mist die 
over het water zweefde. Plotseling zag ik vanuit 
mijn ooghoek beweging. Ik zag een waterhoentje 
met een noodgang van links naar rechts over het 
water rennen. Het is dan een kwestie van snel 
reageren (op mijn oude dag!), snel scherpstellen, 
en meegaan met de beweging van het hoentje.
Ondanks dat dit maar enkele seconden duurde, 
lukte het me gelukkig toch om enkele geslaagde 
foto’s te maken. Veel mensen kennen de beelden 
van de Jezus Christus hagedis die onder andere in 
Zuid-Amerika voorkomt en die het lukt om stuk-
ken over het water te rennen, maar ook in ons ei-
gen Mooie Laarbeek is dus soms iets soortgelijks 
waar te nemen!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: Waterzuivering 
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Maak kans op 
een Peugeot 107

bij besteding van € 25,- 
aan boodschappen

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop 
van onderstaande producten krijg je t/m <datum> een extra kanskaart.

Hallo nieuwe
Boodschappenwagen

Laarbeek

Hertog mini
Alle soorten, 2 bakjes à 200 ml
2,12 - 2,18

Alfa, Warsteiner of Gulpener
Krat met 24 fl esje à 30 cl
12,94 - 13,89

KitKat, Lion, Bros, Rolo,
Smarties of Nuts
Alle soorten, 2 pakken à 4-5 stuks
3,26 - 3,70

Roosvicee
Alle soorten, 3 pakken à 1,5 liter
3,63 - 4,62

een Peugeot 107een Peugeot 107
bij besteding van € 25,-€ 25,-€

aan boodschappen

HalloHallo nieuwenieuwe

Jumbo Lieshout  Dorpsstraat 54a, tel. 0499 - 421 617     Jumbo Mariahout  Mariastraat 58, tel. 0499 - 421 228

Opm Adv_278x388mm_v2.indd   1 08-10-14   16:56

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop
van onderstaande producten krijg je  t/m 12 november een extra kanskaart.

Alleen geldig bij Jumbo Laarbeek

Coca-Cola en/of Fanta
2- sixpacks blik

2 Unox Tomaat en erwten
soep in zak 

Jumbo kaas
jong, jong belegen

Karvan Cevitam
aardbei, framboos, bosvruchten

Jumbo kaas

BoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagen

De tweede 
weekwinnaar is:
 Fam. van de Burgt

uit Mariahout
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In gesprek met: Astrid Migchels 
Locatie:           Dorpsstraat 21, 
           Aarle-Rixtel

Redacteur:        Nikki Barten
Fotograaf:        Liesbeth van Boxtel

We zijn op de koffie in een authentiek 
pand midden in de Dorpsstraat van 
Aarle-Rixtel. Hier zit Kapsalon Astrid. 
Al ruim 15 jaar is deze zaak kenmerk-
end voor het straatbeeld van deze kern. 
Maar Astrid Migchels ziet haar kapsa-
lon niet als ‘dorpskapper’. “We zijn juist 
heel hip en hebben een heel brede doe-
lgroep”, vertelt ze. 

Waarmee laten jullie zien dat jullie niet 
de traditionele dorpskapper zijn?
“Wij zijn continu vernieuwend bezig. 
We volgen cursussen en zijn altijd op 
de hoogte van de laatste trends, die we 
ook toe kunnen passen in onze kapsa-
lon. We werken met een heel fijn team, 
bestaande uit zeven kapsters. Ieder heeft 
zijn of haar eigen kwaliteit. Qua prijs 
zitten we in het middensegment. Onze 
doelgroep is van jong tot oud, eigenlijk 
iedereen. En of je nu een heel kinky ka-
psel wilt of gewoon even je puntjes wilt 
bijknippen: bij ons is werkelijk waar alles 
mogelijk.”

Er zitten heel veel kappers in Laarbeek. 
Waarom zouden mensen naar Kapsalon 
Astrid moeten gaan?
“Wij voelen precies aan wat de klant wil 
en hoe deze behandeld wil worden. Het 
gaat voor ons om de beleving. Als de 
klant haast heeft en ‘gewoon’ even snel 
zijn haar wil laten knippen, dan doen we 
dat. Als iemand hier echt komt voor zijn 

of haar ontspanning en hier lekker weg 
wil dromen, spelen we daar ook op in. 
Zo voelt iedereen zich op zijn gemak. We 
willen dat mensen het fijn vinden om hier 
te komen, we willen ze verwennen en 
tevreden naar huis laten gaan. En dat be-
reiken we daarmee. Daarnaast geven we 
veel adviezen aan de klant. Uiteindelijk 
bepaalt hij of zij zelf natuurlijk wat het 
wordt. We zijn heel breed geschoold en 
onderscheiden we onszelf met een aan-
tal mogelijkheden.”

Zou je eens wat voorbeelden kunnen 
noemen daarvan?
“Wij bieden haarverlenging/verdikking 
aan voor mensen die dit willen. Dit doen 
we met de Flipp inn van Hairworkxx. 
Als je dit op internet opzoekt, zie je pre-
cies wat dit inhoudt. Daarnaast werken 
we veel met Balmain Double-hair. Dit is 
100% echt haar, wat in een soort van 
mat achterin je haar wordt gezet. Het 
beschadigt je haar niet en je ziet het 
helemaal niet zitten. Je kunt alles doen 
met het haar: wassen, knippen, stylen, 
verven, etc.. Na twee tot drie maanden, 
moet het haar iets naar boven gezet 
worden, want het groeit uit. De matten 
kosten eenmalig €115,00 en gaan on-
geveer twee jaar mee.”

Mensen gaan – net als met eten – steeds 
bewuster om met producten. Iedereen 
weet dat sommige haarproducten, zoals 
verf, schadelijk zijn. Hebben jullie hier 
ook iets voor?
“Ja, wij werken samen met Wella. Zij 
hebben een nieuwe productlijn, zonder 
sulfaten, parabenen en kunstmatige 
kleurstoffen. Ook wij proberen er zo be-
wust mogelijk mee bezig te zijn om niet 

te veel schadelijke stoffen aan te bren-
gen in het haar. Wella is trouwens ook 
het merk dat wij gebruiken voor kleuren. 
Sommige mensen kennen dit merk va-
nuit de winkel, maar Wella heeft twee 
soorten producten: één voor in de winkel 
en een speciale productlijn voor kappers. 
Deze laatste gebruiken wij.”

En waarom kiezen jullie daarvoor?
“Wella heeft 200 verschillende kleurtint-
en en veel mogelijkheden. Zo zorgt 
Wella Koleston voor 100% haardekking 
en Illumina voor veel glans. Het verven 
met Wella Color Touch gebeurt zondert 
ammonia. De kleurspoelingen van Wella 
zijn uitwasbaar en blijven 6 tot 10 was-
beurten zitten. Ook kunnen we met de 
producten van Wella veel blondnuances 
aanbrengen.”

Hebben jullie nog meer dingen waarin 
jullie je als kapsalon onderscheiden?
“Ja. Wat ook heel populair is, is de 
straight-behandeling: ontkrullen. Dit kan 
met het hele haar, maar ook bijvoor-
beeld met een pony die net steeds de 
verkeerde kant op springt of een nek-
partij die altijd scheeftrekt. Het is een 
soort permanenten, maar dan andersom. 
Het gaat er ook pas uit als het uitgroeit. 
Daarnaast bieden we nog de producten 
van Nioxin aan. Als je haarverlies hebt of 
kalend bent, kun je dit spul gebruiken. 
Het maakt je haar dikker en voller.”

Je hebt me overtuigd. Hoe kan ik het 
beste een afspraak maken?
“Je kunt ons bellen of dit online doen. 
We werken met een systeem waarbij je 
zelf je afspraak in kunt plannen. Je kunt 

zelfs kiezen welke kapster dat je wilt. 
Mocht je je afspraak willen verzetten, 
kun je dat ook zelf doen. Dit is ideaal! 
Onze kapsters wachten graag op je, de 
koffie staat klaar!”

Kijk voor meer informatie op www.kap-
salonastrid.nl of bel naar 0492-381307. 
Kapsalon Astrid is van maandag tot en 
met zaterdag geopend. 

Wilt u uw bedrijf eens op een andere manier uitlichten? Neem vrijblijvend contact op met De MooiLaarbeekKrant voor de mogelijkheden. Tel. 06-36465721 of mail naar verkoop@mooilaarbeek.nl.

IN HET VOETLICHT...  KAPSALON ASTRID

Een boompje opze� en...
Naam: Wim Weijers  Locatie: de Aa 

Dikke Populier

Natuurliefhebber Wim Weijers probeert mensen te triggeren om 
naar buiten te gaan. Hij zocht naar de dikste boom van Laarbeek 
en vond deze populier, met een omtrek van 560 centimeter ergens 
in het gebied van de Aa. 

De medewerksters van Kapsalon Astrid. Vlnr. Wivineke, Jessica, Dorien, Inge, Astrid, Stephanie, Britt en Lian. Linda ontbreekt op de foto.

&
Kapsalon Astrid

Dames   Heren

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl

Marcel Ruwers uit Lieshout bij TROSAVRO-programma ‘Radar’
Lieshout - Een cameraploeg van het 
AVROTROS-televisieprogramma Ra-
dar was dinsdagmiddag in Lieshout 
om een portret te maken van Marcel 
Ruwers, eigenaar van werving- en se-
lectiebureau ‘Impulse Executive Search 
& Consultancy’. Marcel kan zich als 
ondernemer niet tegen arbeidsonge-
schiktheid verzekeren, omdat hij ADHD 
heeft. 

“Mensen met ADHD worden, tot mijn 
grote verbazing, bij iedere arbeidson-
geschiktheidsverzekeraar geweigerd. 
En dat heeft verstrekkende gevolgen. 
Ik was bijzonder verbaasd dat een 
complete bevolkingsgroep stelselmatig 
wordt geweigerd en dat er niet wordt 
gekeken naar het individu met wie een 
verzekeraar te maken heeft”, vertelt de 
Lieshoutse ondernemer.

Marcel legt verder uit: “Tegenwoordig 
moet je betalen voor een offerteproce-
dure bij een tussenpersoon of een ver-
zekeraar. Aangezien de verzekeraars het 
beleid hebben om ADHD’ers stelselma-
tig te weigeren, is het aangaan van een 
serieus offertetraject vaak al geen optie. 
Ik heb bij diverse verzekeraars gevraagd 
om de dekking van de verzekering in te 
perken en alleen datgene te verzekeren 
wat dan voor hen als ‘veilig en accep-
tabel’ wordt geacht. Denk daarbij aan 
letsel als gevolg van een ongeluk, kan-
ker, of een hartaanval. Dat heeft niets 
met ADHD te maken.” Toch kan Marcel 
zich ook voor dat soort zaken niet ver-
zekeren. 

De Lieshoutenaar baalt enorm dat hij 
geen arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring kan afsluiten, terwijl dit voor hem 
wel heel belangrijk is. “Ik heb een 
vrouw en een kind, een huis met een 
hypotheek en het ziet ernaar uit dat 
ik gedwongen word om weer in loon-
dienst te gaan, zodat ik de rekeningen 
kan blijven betalen als mij iets mocht 

overkomen. Dat is natuurlijk te gek voor 
woorden!”

Marcel is geen startende ondernemer. 
Al jaren voorziet hij zichzelf in zijn ei-
gen onderhoud. Dat wil hij ook graag zo 
houden. Hij is zelfs bereid om meer te 
betalen dan gemiddeld, als dit eraan bij 
zou dragen dat hij de verzekering krijgt.  
“Maar door het uitsluiten ontzegt de 
verzekeringsbranche mij het recht van 
ondernemen en ik voel me gestigmati-
seerd en gediscrimineerd”, beargumen-
teert hij.

De Lieshoutse ondernemer wist geen 
raad meer met bovenstaand gegeven. 
“Na veel gelobby en geregel voel ik me 
steeds kleiner worden en wordt de situ-
atie steeds ongrijpbaarder. Het gaat na-
melijk niet meer om mij alleen.” Marcel 
nam daarom contact op televisiepro-
gramma ‘Radar’, dat consumentenza-
ken behandelt op nationale televisie. 
Wekelijks kijken hier twee miljoen men-
sen naar. “Het programma reageerde 
positief op mijn verzoek om een oproep 
te doen aan lotgenoten, zodat we ons 
kunnen verenigen en samen het verschil 
kunnen maken. Het idee van ‘Radar’ 
is om er een terugkomend item van te 
maken in hun tv-uitzendingen en er zo 
landelijke bekendheid aan te geven.”

Volgens Marcel reageert iedereen ver-
bijsterd als hij zijn verhaal vertelt. “Veel 
mensen weten niet eens dat ik ADHD 
heb en reageren ontzettend verbaasd 
als ze het horen. Al helemaal als ze dan 
horen dat ik me niet kan verzekeren. 
Ja, ik heb een vastgestelde concentra-
tiestoornis en ben soms hyper in mijn 
gedachten. Maar om als chronisch ziek 
of gehandicapt afgeschilderd te worden 
dat gaat mij echt te ver. Ik ben eigenaar 
van een succesvol werving- en selectie-
bureau. Mijn klanten bestaan uit het ho-
ger kader binnen de top van Nederlands 
grootste bedrijven. Ik werk op het 
hoogste vertrouwelijkheidsniveau  en 
baal van het imago dat er aan ADHD 
gegeven wordt. Je kan er namelijk heel 
oud mee worden, kan er zeer succesvol 
mee zijn en het is absoluut geen belem-
mering in het dagelijkse leven.” 

Marcel roept iedereen op om naar de 
uitzending te kijken, met name mensen 
die ondernemer zijn en ADHD hebben 
of iemand kennen in deze situatie. Het 
item wordt komende maandag, 10 no-
vember, uitgezonden om 20.30 uur op 
NPO1.  Reageren kan via de dan opge-
zette, speciale blog op de website van 
Radar: http://www.radartv.nl/lotgenot
en/?act=showBoardsLatest. 

Radar opnames Marcel Ruwers 
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Leden Rabobank mogen stemmen

Jaan van Lieshout-Kweens viert haar 90-jarige verjaardag Intocht Sinterklaas Boerdonk 

Boerdonk - De Rabobank deelt uit. 
Iedere vereniging of stichting uit 
de regio Uden-Veghel kan nu een 
financieel steuntje in de rug ontvan-
gen door zo veel mogelijk stemmen 
te werven. Ook de Boerdonkse ver-
enigingen en stichtingen. Zij hebben 
een bestedingsdoel aangegeven en 
vragen nu om uw stem. 

Jaarlijks wordt er een bedrag door 
Rabobank Uden Veghel ter beschik-
king gesteld voor de Rabobank 
Clubkas Campagne. Voor het jaar 
2015 is dit maximaal €110.000,00. 
In totaal heeft Rabobank Uden-
Veghel 22.000 leden. Een lid mag 
vijf stemmen vergeven, die samen 
een waarde van minimaal €5,00 
vertegenwoordigen. Alle leden van 
Rabobank Uden-Veghel worden 
persoonlijk uitgenodigd om hun 
stemmen uit te brengen. De stem-
men kunnen uitsluitend via internet 
worden uitgebracht. Dat op een be-
veiligde manier. Een lid mag maxi-
maal twee stemmen op eenzelfde 
vereniging uitbrengen. Wil een lid 
alle stemmen gebruiken, dan zal hij/
zij dus op minimaal drie en maxi-
maal vijf verschillende verenigingen/

stichtingen moeten stemmen. De 
waarde van een stem is minimaal 
€1,00. Dus hoe meer leden hun stem 
uitbrengen, hoe groter het bedrag is 
dat ten goede komt aan de deelne-
mende verenigingen en stichtingen.

De stemperiode loopt van woensdag 
5 tot en met donderdag 13 novem-
ber 2014. De Boerdonkse deelne-
mers (en bestedingsdoel) zijn: CV De 
Zandhazen (onthulling jeugdprins 
en jeugdprinses en zittingsavon-
den); KVO Boerdonk (diverse acti-
viteiten binnen het jaarprogramma); 
Stichting Cornelius van Boerdonk 
(aanleg kloostertuin); Stichting ge-
meenschapshuis Den Hazenpot (ac-
tiviteiten voor de Boerdonkse jeugd 
12-17 jr.); WTC Boerdonk (promo-
tietoertocht voor wielrenners op 22 
maart 2015) en Zorg om het Dorp 
(veiligheidsapp voor Boerdonk)

Voor meer informatie, kijk op de 
website van Rabobank Uden-Veghel 
via onderstaande link: www.rabo-
bank.nl/particulieren/lokalebanken/
udenveghel/sponsoring/rabo_club-
kas_campagne/

Boerdonk – De Club van 50 houdt 
op vrijdag 7 november haar jaarlijkse 
feestvergadering. Net als voorgaande 
jaren gaat de organisatie er vanuit dat 
de kantine van RKSV Boerdonk weer 
tjokvol is met leden en hun partners.

Daarbij waarschijnlijk veel nieuwe ge-
zichten, want ze hebben inmiddels al 
heel wat mensen benaderd om lid te 
worden van deze fantastische club en 
die daar ook mee hebben ingestemd. 
Helaas is de Club van 50 er nog niet in 
geslaagd alle ouders van nieuwe voet-
ballende kinderen en alle voetballende 
leden te vragen of ze lid willen wor-
den, maar die kunnen zich ook spon-
taan aanmelden bij Cor van den Tillaar, 
Dennis Bouwe of Marco van Deursen. 
Zie ook de site van RKSV Boerdonk. 

In de vergadering wordt de gang van 
zaken toegelicht, met na afloop hier-
van weer 2 geweldige tonproaters die 
ieder 2 buuts doen. Dit jaar gaat als 
eerste Frans Bevers de ton in en in zijn 

creaties als hospik en feestvierende 
opa laat hij de gasten weer flink la-
chen. Hierna treedt Brabants kampi-
oen Ad Vermeulen op met uiteraard 
zijn kampioensbuut en een ‘helle goeie 
neie’, zo verzekerde hij de organisatie. 

Wat betreft de club van 50 hebben 
ze ook afgelopen jaar weer voor een 
slordige €3.000.00 aan ondersteuning 
kunnen geven aan de voetbalclub 

waaronder een  bijdrage in de aan-
schaf van nieuwe voetballen en een 
nieuwe ladder. Bent u nog geen  lid, 
maar wilt u dat wel graag worden, 
mail dan naar cvandentillaar@home.nl 
en u ontvangt per omgaande de uit-
nodiging en contributienota, dan kunt 
u ook meegenieten op deze geweldige 
avond en bijdragen aan veel goede in-
vesteringen voor de voetbalclub.

Boerdonk - Was het vorige week nog 
een grote roze wolk bij Ger Gespeuld, 
ondertussen is de wolk van kleur ver-
anderd… Dikke donderwolken pak-
ken samen boven het nieuwe stuk. 
Want een kwart van de cast kampt 
met serieuze gezondheidsklachten. 
Rug-, schouder- en voetklachten, met 
de repetities is er met regelmaat een 
stand-in nodig om door te gaan… 

Nu zijn deze zaken nog wel redelijk 
te overzien, ware het niet dat ze zich 
toch wel degelijk zorgen maken over 
de pastoor! Want deze heeft al een 
kwakkelende gezondheid en ze zijn 
toch serieus bezig om noodmaatrege-
len te treffen, mochten de klachten in 
alle hevigheid losbarsten. 
Gelukkig is men in Boerdonk positief, 
maar zeker ook erg creatief ingesteld 
en kunnen hiermee de meeste situa-
ties het hoofd wel bieden. Maar voor 

de zekerheid steekt Ger Gespeuld toch 
maar een kaarsje op… En als de kaart-
verkoop weer zo van start gaat als de 
afgelopen jaren, zal dat zeker bijdra-
gen aan het herstel van de tere toneel-
spelers.

Dus: vanaf 15 november bellen naar 
0492-366516 voor kaartjes voor ‘Het 
Laat De Pastoor Koud!’ Opvoeringen 
op 23-24-25-28-30-31 januari in D’n 
Hazenpot te Boerdonk. 

Boerdonk - Het nieuwe boerenpaar, 
nu nog het te raden paar, had afge-
lopen week met veel interesse in de 
Erpse krant en Mooi Laarbeek ge-
lezen dat ze zondag 29 november 
bekend gemaakt worden. Ze wisten 
dat natuurlijk al heel lang maar als 
je het dan leest dan is het toch net 
weer anders. 

Het voelt als een verloving, aldus het 
intens gelukkig bruidje. Ook de brui-
degom had een brede glimlach op 
zijn gezicht. Maar, aldus het innig ge-
lukkig koppeltje, is die 1e aanwijzing 
niet heel erg duidelijk?  Het antwoord 

hierop is volmondig: ‘JA’. Ja, die aan-
wijzing is heel erg duidelijk als je weet 
op wie het betrekking heeft. Als je 
dat nog niet weet, en dat is bijna ie-
dereen, dan is het een ander verhaal. 
Dan is het nog puur giswerk. Daarom 
gooit de organisatie van de boeren-
bruiloft er een nieuwe tip tegenaan. 
Je kunt er op het 1e oog niet veel 
mee, maar als je deze tip goed analy-
seert dan is hij veelzeggend. Zeker in 
combinatie met de 1e tip. Hier komt 
de tip en succes met het raden. Links 
en rechts van de kerk, aan de goede 
kant van het kanaal. 

Boerdonk - De in Boerdonk geboren 
en getogen Jaan van Lieshout-Kweens  
is afgelopen zaterdag negentig jaar 
geworden. Zondag heeft ze dit met 
familie, vrienden en buren gevierd 
bij haar dochter op het stamhuis. Het 
was er volle bak en iedereen kon zien 
waar Jaan in Boerdonk een groot ge-
deelte van haar leven heeft gewoond.

Trentweg
Jaantje werd 90 jaar geleden ge-
boren bij de familie Kweens aan 
de Boerdonksedijk E1, de huidige 
Trentweg.  De boerderij  was toen het 
eerste huis van Boerdonk als je van 
Keldonk of Erp kwam. “Het was een 
zandweg”, vertelt Jaan. “Hobbelige 
karresporen en met nat weer vol slijk.” 
Jaan had 3 broers en 3 zussen. Haar 
ouders Bertha en Willem Kweens had-
den aan de Trentweg  een boerderij, 
een  schapenbedrijf en bijen.  

Boeren leven
Tijdens Erp kermis leerde ze Jan van 
Lieshout kennen. Ze trouwden op 17 
mei 1955 en namen de boerderij van 
Jaan’s ouders over. Er werd een klein 
wit huisje naast de boerderij gebouwd. 
Daar gingen haar ouders en jongste 
broer Martien in wonen. Martien was 
schaapsherder en trok met meer dan 

honderd  schapen de hele dag  over 
de velden. “Dat kon toen nog. Overal 
waren steegjes en de ruilverkaveling 
was nog niet geweest”,  vertelt Jaan 
. ‘s Avonds gingen de schapen  in de 
rieten schaapskooi achter ons huis. De 
heidevelden die achter ons huis lagen 
(nabij het  minivliegveldje) werden zo 
goed in stand gehouden en als die  in 
bloei stonden keek je vanuit ons huis 
uit over  één grote paarse vlakte”, ver-
telt Jaan.    

Gezin
Jan en Jaan kregen twee dochters: 
Tonny en Gerda. Het was hard werken 
op de boerderij maar we waren niet 
anders gewend. Samen genoten ze 
van hun gezin en het werken in de bui-
tenlucht. Hooien, hooi ruiters opzet-
ten, dorsen etc. Daarnaast naaide ze 
mooie jurkjes voor haar twee dochters 
dat was haar lievelingswerk. “Steeds 
twee jurkjes van dezelfde stof met ie-
der weer een andere strik, froezels of 
kantje.  Ik wilde dat ze netjes voor de 
dag kwamen op school”, zegt Jaan. 
Het waren gelukkige tijden. Zondags 
gingen ze buurten bij haar broer Bert 
Kweens en zussen Miet (v. Wanrooij) 
en Lies (Wellens) die ook in Boerdonk  
woonden. 

Geniet nog elke dag
Nu woont Jaan in Erp. Jan en doch-
ter Gerda zijn overleden. ”Ja dat zijn 
de zwarte bladzijdes in mijn leven.” 
“Maar verder heb ik niets te klagen”, 
vervolgt ze snel. “Ik heb twee klein-
dochters en geniet nog elke dag, ik 
woon nog steeds op mezelf en kook 
mijn eigen potje. Ik puzzel veel in puz-
zelboekjes, hersentraining noem ik 
dat. En ik heb lieve mensen die voor 
me klaarstaan. Veel mensen komen 
langs voor koffie en een praatje, ook  
veel (oud)-Boerdonkenaren.”

Boerdonk - Het is weer bijna zover… 
Sinterklaas komt naar Nederland! 
Natuurlijk worden ook de kinderen 
van Boerdonk door de Goedheiligman 
bezocht. Sinterklaas komt samen met 
zijn pieten op zondagmiddag 16 no-
vember naar Boerdonk. 

Om 14.00 uur wordt de Sint ont-
vangen bij het speeltuintje aan de 
Meester van Zutphenstraat, onder 
het genot van Sinterklaasliedjes die 
worden verzorgd door blaaskapel ‘ 
Tismarwadegewendbent’ . Vanaf het 
speeltuintje 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 kunnen geven. Wie weet heb-
ben Sinterklaas en zijn pieten ook nog 
een leuk cadeautje bij zich voor de 
kinderen… Kinderen t/m 1 jaar kun-
nen 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 16e kijken en genieten 
van een gezellige middag in zaal Den 
Hazenpot.Jaan van Lieshout-Kweensz

Veel nieuwe leden bij jaarvergadering ‘Club van 50’

Ziekenboeg bij Ger Gespeuld!

Nieuw Boerenpaar vindt aanwijzing 
erg duidelijk

Ger Gespeuld

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

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

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie
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Van goeden huizeVan goeden huize
Huize Berkenhof in Aarle-Rixtel 
Redacteur: Jac Babin

Wie doet dat nog, zijn huis 
een naam geven? Dat vroeg 
DeMooiLaarbeekKrant zich af. Een 
fikse wandeling door MooiLaarbeek 
moet antwoord geven op deze 
vraag. Wat blijkt ? De traditie is 
nog springlevend. En de namen? 
Ze zijn mooi en doordacht, ten-
minste als er even wordt doorge-
vraagd. Nieuwsgierig als altijd, 
belt De MooiLaarbeekKrant deze 
week aan bij Huize ‘Berkenhof’, 
Helmondseweg 2, in Aarle-Rixtel.

Cor en Jo van den Berk
De bewoners van huize ‘Berkenhof’ 
zijn Cor en Jo van den Berk. “Ik ben 
38”, zo grapt hij. Ze wonen al 21 
jaar hier aan de Helmondseweg. Het 
echtpaar heeft 2 dochters en 3 klein-
kinderen. Toen Cor trouwde, was hij 
boer. Later is hij huizenmakelaar en 
taxateur geworden. Cor is grondleg-
ger van Van den Berk & Kerkhof ma-
kelaars en taxateurs. Zijn hele leven 
was hij maatschappelijk en politiek 
betrokken in verschillende bestuurs-
functies. In 1998 ging Cor met pen-
sioen.

Politiek betrokken
Van 1966 tot 1986 was Cor actief in 
de politiek als raadslid. Aanvankelijk 
voor de Lijst Van den Berk, later voor 
het CDA. Twaalf jaar was hij wet-
houder. Cor is politiek niet meer ac-
tief, maar volgt de politiek nog wel. 
Als lid van de WMO-raad volgt hij 
ook de ontwikkelingen daarover, 

op de voet. “Als er minder geld is, 
moet er een kanteling komen in het 
denken”, zegt Cor. “Hulp en zorg zal 
ook door familie en buren verleend 
moeten worden.”

Hobby’s
Veel plezier beleeft Cor aan het zin-
gen in het NCB-mannenkoor. Het 
is een regiokoor waarvan de leden 
afkomstig zijn uit 37 dorpen. De 
repetities vinden plaats in Veghel. 
Veel plezier beleeft Cor aan het spe-
len van Jeu de Boules. Dat doet hij 
twee avonden in de week. Hij is te-
vens voorzitter van deze club. Cor 
is bovendien nog vrijwilliger bij het 
Boerenbondmuseum in Gemert. Hij 
verzorgt daar rondleidingen. Vaak is 
Cor in de grote tuin te vinden. Want 
werken in de tuin is weer een andere  
hobby. En of dat allemaal nog niet 
genoeg is, vertelt Cor, ‘tussen neus 
en lippen’, dat hij op zijn nieuwe 
elektrische fiets, in ruim een jaar, 
6000 km heeft gefietst.

Vrijwilligerswerk
“Het doen van vrijwilligerswerk heb 
ik van huis uit meegekregen”, zegt 
Cor. “Het geeft mij veel voldoening 
als ik iets voor anderen kan bete-
kenen.” Het is ondoenlijk om alle 
vrijwilligerswerk van Cor op te noe-
men. Dat zou hij zelf trouwens ook 
niet willen. Trots is hij wel op het 
feit dat hij afgelopen januari  een 
ereblijk van de Gemeente Laarbeek 
ontving, voor 50 jaar vrijwilligers-
werk! En de toekomst vraagt De 
MooiLaarbeekKrant? “In november 

ben ik 55 jaar getrouwd”, zegt Cor. 
“Met dezelfde vrouw”, voegt hij er 
lachend aan toe. “Daar kijk ik ook 
erg naar uit.”

Berkenhof
“Een diepere betekenis moet je 
niet zoeken achter de naam van 
ons huis”, zegt Cor. “De naam is 
gewoon afgeleid van mijn achter-
naam. Ik vind het mooi als een huis 
een naam heeft. Zelf gebruiken we 
de naam ‘Berkenhof’  nooit. Maar 
het is wel weer gemakkelijk om uit 
te kunnen leggen waar we wonen”, 
zo besluit Cor het verhaal over huize 
‘Berkenhof’. 

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

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

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

Antwoord week 43: De Sprankel in Lieshout

Weet jij waar deze foto van is? 

Antwoord week 43: De Sprankel in LieshoutAntwoord week 43: De Sprankel in LieshoutAntwoord week 43: De Sprankel in LieshoutAntwoord week 43: De Sprankel in LieshoutAntwoord week 43: De Sprankel in LieshoutAntwoord week 43: De Sprankel in LieshoutAntwoord week 43: De Sprankel in LieshoutAntwoord week 43: De Sprankel in Lieshout

Winnaar week 39: Ilse Migchels  

Stichting VVV Laarbeek offi cieel in actie
Laarbeek - Sinds medio 2012 is de 
Gemeente Laarbeek actief om te ko-
men tot de oprichting van een lokale 
VVV. Als vervolg op de beëindiging 
van Regio VVV Zuidoost-Brabant 
heeft het College van Burgemeester 
en Wethouders van de Gemeente 
Laarbeek begin 2012 besloten om 
deze activiteiten lokaal op te starten.

Na enkele oriënterende bijeenkom-
sten met betrokken organisaties zoals 
dorpsraden, ondernemers, vertegen-
woordigers uit de culturele sector en 
het centra-management is een werk-
groep ingesteld met als doel op te 
treden als kwartiermaker voor de op-
richting van de VVV Laarbeek en het 
werven van bestuursleden. Vrijwel 
tegelijkertijd is in de regio het plan ge-
lanceerd om te komen tot de oprich-
ting van een Stichting Peelpromotie. 
Deze Stichting heeft tot doel het pro-
moten van toerisme en recreatie in ‘De 
Peel’  en wordt thans gevormd door de 
VVV’s van Helmond, Deurne, Gemert, 
Asten, Someren en Laarbeek. 

Het college van B en W heeft beslo-
ten om naast het oprichten van een 
lokale VVV ook de samenwerking aan 
te gaan met de Stichting Peelpromotie. 
Dat betekent dat een bestuurder van 
de Stichting VVV Laarbeek zitting 

neemt  in het bestuur van Stichting 
Peelpromotie om daarmee de samen-
werking met de andere Peelgemeenten 
te waarborgen en te stimuleren op 
toeristisch en recreatief gebied. Op 5 
juli 2013 is de Stichting VVV Laarbeek 
bij notariële akte opgericht. Eind 2013 
is een samenwerkings- en subsidie-
overeenkomst getekend tussen VVV 
Laarbeek en de gemeente. Het be-
stuur wordt gevormd door: Chris de 
Hoog voorzitter, Ton Schepers secreta-
ris, Christa Migchels penningmeester, 
Joop Spek afgevaardigde Peelpromotie 
en Nicole van Aarle promotie.

Op 25 september heeft VVV Laarbeek 
zich gepresenteerd aan een groot aan-
tal toeristische en recreatieve onder-
nemers en instellingen in Laarbeek. 
Op deze goed bezochte informatie-
bijeenkomst heeft zich toen direct een 
aantal ondernemers gemeld als part-
ner van de VVV Laarbeek. Inmiddels 
staat de teller van het aantal partners 
op 25. Momenteel wordt de laatste 
hand gelegd aan het completeren en 
verder verfijnen van de website. Deze 
gegevens worden opgenomen in de 
beschikbare apps voor zowel voor 
I-Phone als Android.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt 
om de informatievoorziening op 

toeristisch- en recreatief gebied in 
Laarbeek gestalte te geven. Gekozen 
is om in elke kern een informatiepunt 
te realiseren. In deze vier I-punten zijn 
de meest moderne touch-screens ge-
installeerd die alle relevante informatie 
verschaffen over de belangrijke toeris-
tische zaken in de betreffende kern en 
over geheel Laarbeek. 

De vier I-punten bevinden zich: Aarle-
Rixtel Mariëngaarde Bosscheweg 
20, Lieshout Bavaria Brouwerij Café 
Heuvel 5, Mariahout Café/Restaurant: 
‘De Pelgrim’  Mariastraat 21-23 en 
Beek en Donk Cafetaria–Eethuis ‘De 
Donck’ Piet van Thielplein 56.

Tevens zijn in de I-punten folderrekken 
geplaatst die de toeristische en recre-
atieve ondernemers en organisaties 
in Laarbeek de mogelijkheid bieden 
daar gratis hun folders en brochures 
aan te bieden. Op 14 november ver-
zorgt Wethouder Johan Briels van de 
Gemeente Laarbeek de officiële in-
werkingstelling van de VVV I-punten. 
Vanaf 16.00 bent u van harte wel-
kom bij Café-Restaurant ‘De Pelgrim’, 
Mariastraat 21-23 te Mariahout. Voor 
informatie: Chris de Hoog, tel. 0499-
323816

Wie o wie is deze jongeman?
Mien Aalders (Franciscushof 2, Lieshout) is op zoek naar de jongeman op de 
foto. Mien woont zelf in het Franciscushof achter de kerk en zag hem zitten 
met deze grote vis, die hij toen net gevangen had. Ze pakte vlug haar camera, 
is naar buiten gegaan en maakte er een mooie foto van. Dit is nu circa 1,5 jaar 
geleden. Ze heeft deze jongeman nooit meer gezien. Ze weet wel dat hij ook 
in Lieshout woont/woonde.

Wie o wie is deze jongeman?Wie o wie is deze jongeman?

Mooi Gespot

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

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

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

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

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

Kantoorruimte
Dorppsstraat 25c te 
Aarle-Rixtel
• 34m2

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

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

• Huur in overleg
• Per 1 jan’15 beschikbaar

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

• Huur in overleg
• Per 1 feb’15 beschikbaar

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

TE HUUR:
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Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

ZATERDAG 15 NOVEMBER 
VANAF 21:00 UUR

Interactieve avond met het duo DUWO.
Dit mag u niet missen.

Feesten en partijen tot 80 personen vraag aan de bar of bel.

EETERIJ TANTE  

POLLEWOP

DORPSSTRAAT 25, AARLE- RIXTEL

www.eeterijtantepollewop.nl
0492-382189

Avondje Tapas Tafelen
€ 19,95

Heerlijk À la carte Dineren

of

Surprise Menu van de chef
€ 24,50

The Shooters gingen back to basicBenefi etconcert ten bate van de Roparun
Laarbeek – Gezondheidsteam The 
Shooters ging zaterdag 1 november 
samen met de groep 11- tot 14-jari-
gen van Scouting Beek en Donk ou-
derwerts koken bij Culinair Centrum 
Aarle-Rixtel. 

Eigenaresse Dorothé Saasen had voor 
dit evenement haar kookstudio be-
schikbaar gesteld en samen met kok 
Jan van de Nieuwenhof een ouderwets 
menu samengesteld. De ingrediën-
ten hiervoor waren gesponsord door 
Slagerij Brouwers Beek en Donk en Van 
den Heuvel Groente en Fruit Aarle-
Rixtel. Kok Jan legde het een en ander 
uit en na de handen gewassen te heb-
ben, werden de schorten voorgedaan 
en gingen de kinderen in groepjes aan 
de slag. Iedereen was enthousiast en 
er werd door alle kinderen hard ge-
werkt. Er werden groentes gesneden 
en gewassen, gehakt werd gekneed en 
vermengd met eieren en uien. Bij ver-
schillende kinderen stonden de tranen 
in de ogen, zo fanatiek waren ze met 
de uien in de weer. De witte bonen die 
de hele nacht al hadden staan weken, 
moesten gewassen en gekookt wor-
den, de aardappels en appels geschild, 
speklapjes en balkenbrij gebakken en 
pakken custardpudding werden om-
getoverd tot een smakelijk toetje. Alles 
werd door de kinderen zelf gedaan, 
niets kwam kant-en-klaar uit een potje 
of zakje! 18 kinderen, 5 begeleiders, 
team The Shooters en natuurlijk Jan en 
Dorothé waren in de keuken aan het 
werk. Het was zo aanstekelijk dat ook 
enkele juryleden mee gingen helpen.

Om 13.00 uur kwamen de ouders 
en opa’s en oma’s van de kinderen 
binnen. Zij waren natuurlijk heel be-
nieuwd wat hun kinderen voor lekkers 

bereid hadden. Iedereen kreeg een 
welkomstdrankje en daarna zochten 
de gasten een plaatsje aan de mooi 
gedekte tafels. Van elk kookgroepje 
mocht iemand vertellen wat ze ge-
maakt hadden, en dat werd natuur-
lijk ook vol trots gedaan en daarna 
gingen de kinderen met z’n allen de 
gerechten uitserveren. Met 65 per-
sonen werd er van het ‘ouderwetse 
diner’ genoten. Hapje vooraf: balken-
brij met roggenbrood gegarneerd met 
appelstroop. Voorgerecht: goedge-
vulde witte bonensoep op oma’s wijze. 
Hoofdgerecht: hutspot en stamppot 
van savooienkool, een gehaktballetje 
op Brabantse wijze, gekruid speklapje, 
verse worst en appelmoes. Dessert: 
custardpudding met mariekoekjes en 
bessensap. Na een afsluitend drankje 
vertrokken de gasten en de scouting-
groep weer terug naar Beek en Donk. 
Het was een zeer geslaagd evenement. 

Team The Shooters wil Dorothé 
Saasen, Jan van de Nieuwenhof, 
Slagerij Brouwers en Groentezaak Van 
den Heuvel nogmaals hartelijk danken 
voor hun geweldige bijdrage en mede-
werking. 

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

Aarle-Rixtel – De bands ‘Funtain’, 
‘Stompenoy’, ‘Benny Wise and the 
wise guys’ en ‘Still Working’ verlenen 
zaterdag 22 november belangeloos 
hun medewerking aan een groots 
benefietconcert ten bate van de 
Roparun. Deze avond wordt gehou-
den bij Café De Vrienden in Aarle-
Rixtel.

Roparun
Runningteam Laarbeek zal komend 
jaar voor de achtste keer deelnemen 
aan de Roparun. Ze lopen dan van 
Parijs naar Rotterdam. Roparun is een 
afkorting van ‘ROtterdam-PArijs-run’. 
De run is met 520 kilometer de lang-
ste non-stop estafetteloop ter wereld. 
Van 1992 tot 2003 liep de route van 
Rotterdam naar Parijs, maar vanaf 
2004 loopt de route andersom en is 
de finish in Rotterdam. Sinds 2012 
is ook een traject vanuit Hamburg 
naar Rotterdam opgestart met de-
zelfde werkwijze en doelstelling (570 
km). Deze tocht heeft Runningteam 
Laarbeek 2x  volbracht.  

Financiering
Naast de sportieve inspanning, moet 
er ook een inspanning geleverd wor-
den om geld op te halen voor het 
doel: zorg voor mensen met kanker. 
Runningteam Laarbeek doet dit mid-
dels allerlei acties, waaronder wafels 
bakken, deelnemen aan vlooien-
markten, het organiseren van evene-
menten, zoals het benefietconcert en 
sponsordiner. Daarnaast zoeken ze 
naar sponsoren. De teamleden zijn 
verplicht Roparun loten te verkopen, 
waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan het doel. Bovendien leggen 
alle leden van het team zelf €60,00 
in om onkosten te financieren en de 

opbrengsten geheel ten goede te la-
ten komen aan de Stichting Roparun.

Besteding
Het geld wordt onder meer besteed 
aan de palliatieve zorg van mensen 
en kinderen met kanker. Door het be-
vorderen van de lichamelijke, sociale, 
emotionele, intellectuele en spirituele 
gezondheid van de mens wordt ge-
tracht de kwaliteit van leven van de 
mensen met kanker te veraangena-
men en te verbeteren. Dit onder het 
motto: “Trachten leven toe te voegen 
aan de dagen, waar geen dagen kun-
nen worden toegevoegd aan het le-
ven”. 

Runningteam Laarbeek is erin ge-
slaagd om een (gemiddeld) bedrag 
van €13.000,00 per jaar over te ma-
ken naar de Stichting Roparun, die het 
geld verdeeld over allerlei doelen. In 
2014 is er door alle teams (circa 335) 

een bedrag van €5.300.000,00 bij 
elkaar gebracht. Zie www.roparun.nl 
voor de goede doelen. Voor 2015 zijn 
enkele regionale doelen vastgesteld, 
zoals de ziekenhuizen ‘Bernhoven’ in 
Uden en ‘St. Anna’ in Geldrop.

Voorverkoop
Kaarten à €10,00 zijn verkrijg-
baar bij Café De Vrienden (Aarle-
Rixtel), Grand-café Stout (Aarle-
Rixtel) en Slagerij Brouwers (Beek 
en Donk). Kaarten aan de zaal kos-
ten €12,50. Het is ook mogelijk om 
Runningteam Laarbeek te steunen 
met een donatie op rekeningnum-
mer NL03RABO0154179949 t.n.v. 
Stichting Running Team Laarbeek, 
maar u kunt hen ook steunen door 
uw bijdrage via de Stichting Roparun 
te doneren. Kijk ook op www.run-
ningteamlaarbeek.nl.Ieder bedrag is 
welkom. Runningteam Laarbeek is u 
dankbaar.

Het sponsordiner, dat eerder dit jaar werd gehouden
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Oranjebar Mariahout

Oranje bar Mariahout www.oranjebar.nlOranjeplein 7

 

Zaterdag 15 november 

Zondag 30 november 

Darttoernooi

Open 11.30 uur, 

aanvang 13.00 uur

Boksclub Laarbeek maakt zich op voor achtste boksgala 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Beek en Donk - Voor de achtste 
keer organiseert Boksclub Laarbeek 
een internationaal boks- en kick-
boksgala. Dit gaat plaatsvinden op 
zaterdag 15 november bij de Beek 
en Donkse boksvereniging aan de 
Otterweg 29 in Beek en Donk.

Tijdens het gala zullen veel be-
kende vechters uit de regio de 

ring betreden. De hoofdpartij zal 
gaan tussen de winnaar van vorig 
jaar, Steven Jones uit Zijtaart, en 
Helmonder Jami Duimelinks. Deze 
profpartij gaat over vijf maal drie 
ronde.

Naast Steven en Jami komt ook 
Reduan Boudere van Kickboksschool 
Gunya uit Eindhoven in de ring. 
Deze knock-out specialist vecht te-
gen de kampioen van Nederland. 

Vanuit Laarbeek gaan zeven boks- 
en kickbokser hun kansen wagen 
en proberen de trofeeën te verove-
ren.

Dit Laarbeekse gala is voor eenie-
der een prachtige gelegenheid om 
kennis te maken met deze sport. 
Het gala begint op 15 november 
om 18.00 uur. De zaal gaat open 
om 17.00 uur. 

Jaarlijkse Sint Nicolaasviering 
KansPlus

Kienen in Lieshout 

Bierruilbeurs in Lieshout

Beek en Donk – KansPlus, de vereni-
ging voor mensen met een beperking, 
houdt op zaterdag 22 november van 
18.30 tot 22.00 uur de jaarlijkse Sint 
Nicolaasviering. 

De sint ontvangt de mensen met een 
verstandelijke beperking uit Beek 
en Donk in zaal ’t Huukske te Beek 

en Donk. Iedereen kan zich hier-
voor aanmelden, ook niet-leden. De 
Ekkermuzikanten en DJ Arjan zorgen 
voor de muzikale noten. Opgave en 
cadeautip (€7,50) voor 15 november 
doorgeven aan Anny Vorstenbosch, 
Hendrik van Herenthalslaan 7 te 
Lieshout, tel. 06-19678796 of per mail 
anny.vorstenbosch@onsmail.nl.

Lieshout - KBO Lieshout houdt vrij-
dag 7 november een kienavond in 
het Dorpshuis te Lieshout. Aan de 
Jackpot wordt weer een bedrag toe-
gevoegd en maakt u kans deze te 
winnen.

Daarnaast kunt u een van de vele 
mooie prijzen winnen en wordt er weer 
een loterij gehouden met vleespakket-
jes. De zaal is geopend vanaf 19.00 
uur en het kienen start om 20.00 uur. 
Er zijn ruime parkeerplaatsen naast de 
school. Iedereen is van harte welkom 
om mee te doen.

Lieshout – De 19e Bavaria bierruil-
beurs wordt gehouden in het Bavaria 
Brouwerij Café op zaterdag 8 november.

Op deze ruilbeurs komen alleen artikelen 
die iets te maken hebben met ‘bier’, zo-
als glazen, pullen, viltjes, etiketten, bier-
dopjes, openers, lampen, reclameborden 
en nog veel meer. Alle bekende biermer-
ken uit Nederland kun je er vinden.

Jaarlijks wordt deze ruilbeurs door zowel 
de binnen- als buitenlandse verzamelaars 
druk bezocht. Heeft u meer interesse in 
bier dan alleen drinken, kom dan langs 
op de ruilbeurs. Om 10.00 uur gaan de 
deuren open en rond 10.30 uur opent 
Tijn Swinkels de ruilbeurs officieel. De 

ruilbeurs duurt tot 14.00 uur. Bavaria 
Brouwerij Café is gelegen aan Heuvel 5 
in Lieshout.

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele
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Altijd 10.000 
bouwmaterialen 
op voorraad!
Altijd een ruime keuze. Hebben we het product niet op voorraad? 
Dan halen we het graag uit ons 27.000 m2 grote centraal magazijn.

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

BOUWMATERIALEN | HOUT & PLAAT | GEREEDSCHAPPEN | KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN

Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt, 

zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen 

zich bij ons prima thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij 

het bouwen op aankomt. Meer weten? Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!
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Andere banken 
worden duurder.
Wij normaler.

snsbank.nl

Ridderplein 27, 5421 CW  Gemert

Concert OJO met Revuekoor

Aarle-Rixtel – In het kader van 140 jaar harmonie De 
Goede Hoop uit Aarle-Rixtel hebben er al diverse 
activiteiten plaatsgevonden. Ook OJO, onderdeel 
van de harmonie, wil zich in dit jubileumjaar niet 
onbetuigd laten en geeft op zaterdag 8 november 
een feestelijk concert in samenwerking met het 
Aarlese Revuekoor. 

Onlangs nog was het Revuekoor zeer succesvol 
met haar optreden in de Gaviolizaal te Helmond 

in verband met de herdenking van de bevrijding. 
Tijdens het concert op 8 november presenteert 
het koor een vernieuwd programma. OJO zal met 
een licht populair programma het concert openen. 
Het muzikale gedeelte van de avond wordt afge-
sloten met enkele zeer bekende liederen door het 
Revuekoor, begeleid door OJO. Het concert, dat 
voor iedereen vrij toegankelijk is, wordt gehouden 
in zaal De Vrienden en begint om 20.15 uur.

OJO, onderdeel van de harmonie

Gratis djembé-workshop: Muziek verbindt
Laarbeek - Bent u een nieuwe inwoner van 
Laarbeek? Dan is deze middag ideaal om 
dorpsgenoten te leren kennen! Op zondag 16 
november houdt team The Shooters van de 
gezondheidsrace Laarbeek een gratis djembé 
workshop. De middag staat in het teken van het 
motto: ‘Muziek verbindt’. 

De taal van de muziek verstaat iedereen, en of 
u nu actief of passief mee doet, iedereen is van 
harte welkom. De djembé workshop wordt ge-
geven door Joyce de Haas van de djembégroep 
‘Aya Akoma’ uit Helmond. Onder leiding van 
deze professional kunt u kennis maken met 
deze Afrikaanse muziek.  De djembé is een 

vaas-trommel die voornamelijk afkomstig is uit 
West-Afrika. In West-Afrika wordt het veel ge-
speeld in Mali, Senegal, Ivoorkust en Guinee. 

Wilt u aanwezig zijn bij het spectaculaire ein-
devenement van The Shooters? waar vooral 
gezelligheid centraal staat, dat kan! De Djembé 
workshop vindt plaats op zondag 16 november 
van 14.00 tot 16.30 uur in Herberg ’t Huukske 
in Beek en Donk. Kijk voor meer informatie op 
www.gezondbeekendonk.nl. Mailen kan naar 
djembe@gezondbeekendonk.nl of neem contact 
op via tel. 06-83113078.                                     

ARTE in het Kouwenbergs kerkje 

Aarle-Rixtel – Het accordeonkwintet ARTE 
houdt op zondag 9 november een concert in het 
Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel. Het accordeon 
is misschien wel het meest veelzijdige instrument 
wat er bestaat. En dat wil ARTE laten horen. 

De vijf accordeonisten van ARTE hebben het in-
strument in hun hart gesloten en willen hun pas-
sie uitdragen in kleine concerten met muziek die 
het accordeon het beste doet klinken. Met hun in-
strumenten ademt ARTE lucht en zet deze om in 

kleurige muzikale klanken: hoe fantastisch klinkt 
Bach, hoe vertrouwd Malando en hoe gepassio-
neerd Piazzolla. Laat u verrassen en geniet van de 
vele facetten van dit prachtige instrument.    
                           
De spelers van ARTE nodigen u van harte uit. 
ARTE bestaat uit Rina De Bra, Riet Smulders, Diana 
Meulendijks, Paul De Bra en Wilco van Laarhoven 
(afkomstig uit Eindhoven en Aarle-Rixtel). De en-
tree is gratis .Voor dit concert kunt u ook een plaats 
in het kerkje reserveren via telefoon 0492-382943.

ARTE treedt op in het Kouwenbergs kerkje

Halloween 
in Beek en 
Donk
Deze te gekke mei-
den stonden met Hal-
loween aan de deur. 
Kei gaaf meiden!! Tot 
volgend jaar.

Franka van Kaathoven 
(Beek en Donk)

Mooi Gespot

Beek en Donk - Het Di-eAt team houdt in samen-
werking met tennisvereniging ’t Slotje op zaterdag 
15 november een tennismiddag vol hilariteit, met 
als thema ‘lachen is gezond’.

Deze middag is voor iedereen gratis toegankelijk; 
jong, oud, ervaren en onervaren. Het programma, 
dat onder begeleiding van een ervaren tennisleraar 
wordt aangeboden, zal zeer zeker de lachspieren 
niet ontzien! Ook voor de inwendige mens zal wor-
den gezorgd.
Dus trek de sportschoenen en makkelijke (sport-)
kleding aan en kom naar ’t Slotje. Heeft u zelf een 

tennisracket? Neem dit mee. Zelf 
geen racket? Geen probleem, dan 
wordt er voor gezorgd. Aanmelden 
kan tot en met vrijdag 14 november 
bij voorkeur per mail: dieatteam@outlook.com of 
via tel. 06-36176661.

Het Di-eAt team verwacht u op zaterdagmiddag 
15 november rond 14.30 uur. De activiteit start om 
15.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Het tennispark 
is gelegen aan de Kerkakkers 1 te Beek en Donk. 
Kleed- en douchegelegenheid is aanwezig. Ook 
publiek is van harte welkom!

Dol Dwaas tennissen met het Di-eAt team

Expositie galerie Eye4glass in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Eef Wezenberg houdt een expositie 
van glaskunst, op vrijdag 21 november, in zijn ate-
lier. Tevens toont zijn dochter Monique een bij-
zondere collectie zoetwaterparels, halfedelstenen 
en sieraden. De expositie aan de Lieshoutseweg 
43 in Aarle-Rixtel wordt gehouden van 15.00 tot 
20.00 uur.

Eef Wezenberg verzamelt al bijna twintig jaar gla-
zen kunstobjecten en functioneel glaswerk zoals ka-
raffen, waterkannen en vazen. Zijn uitgebreide col-
lectie omvat glaskunst van beroemde Nederlanders 
als Van der Marel, De Bazel, Copier, Riezebos en 
Meydam. Tevens bezit hij glasobjecten van de ge-
renommeerde Tsjechen Zila, Svoboda en Šipek.
Sinds enkele jaren ontwerpt Eef Wezenberg ook 
zelf glaskunst. Wezenberg tekent ontwerpen van 

geometrisch strakke objecten, waarbij hij met ge-
raffineerd kleurgebruik bijzondere visuele effecten 
creëert. Hij stuurt zijn ontwerpen vervolgens naar 
kristalbewerkers in Tsjechië en Hongarije die zijn 
objecten slijpen uit optisch kristalglas. Net als vorig 
jaar stelt Wezenberg zijn collectie tentoon in zijn 
galerie Eye4glass in Aarle-Rixtel.

Monique Wezenberg woonde enkele jaren in 
China. Daar begon ze zoetwaterparels en halfedel-
stenen te verzamelen die ze in Nederland verkocht. 
Nu Monique weer in Nederland woont, onder-
houdt ze nog steeds contacten met China waardoor 
ze een bijzondere collectie parels, sieraden, tassen 
en shawls kan aanbieden. De ingang van Galerie 
Eye4glass aan de Lieshoutseweg 43 in Aarle-Rixtel 
is om de hoek in de Janssensstraat.
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Bezoek aan Brabantse Kluis door Laarbeekse Plusklas

Laarbeek  - De Laarbeekse Eenbes 
Plusklas  is naar de Brabantse Kluis 
geweest voor hun project. Zij heb-
ben dit blok het vak ‘creatief denken’. 
Daarbij moeten ze Out of the Box 
denken. Hierbij mag veel fantasie ge-
bruikt worden. 

Met een groepje gaat de Plusklas zelf 
een restaurant ontwerpen. Daarvoor 
zijn ze eerst naar de Brabantse Kluis 
geweest, om te kijken hoe het er aan 
toe gaat in een echt restaurant. Ze 
mochten letterlijk een kijkje in de keu-
ken nemen.  Daar was een vriendelijke 

kok, die van alles liet zien in de keu-
ken. Ze zijn ook in een grote koeling 
geweest, waar het maar vijf graden 
was. Ze hebben ook een reuze vaat-
wasmachine die in vijf minuten klaar 
is. De kinderen van de Plusklas zagen 
veel verschillende dingen. Zo kwamen 
er briefjes met bestellingen uit een ap-
paraat en dan wisten ze in de keuken 
wat iemand had besteld en dat werd 
dan gemaakt. 
Dit was nog niet alles, zij hebben ook 
nog in de bediening gewerkt. Daar 
deden ze een rollenspel. De jongens 
waren de gasten en de meisjes de 

bediening. De meisjes leerden hoe 
het opnemen van de bestellingen en 
de kassa werken. Daarna werden de 
drankjes gemaakt en naar de gasten 
gebracht. Hierna werd er gewisseld en 
waren de jongens aan de beurt.  In de 
Plusklas kunnen ze nu verder met het 
project nu ze hebben gezien hoe het 
in werkelijkheid gaat. Het was allemaal 
heel leuk en ze willen de Brabantse 
Kluis heel erg bedanken voor de leer-
zame ochtend. Groetjes van de kinde-
ren van de Laarbeekse Plusklas.

Een kijkje in de keuken van de Brabantse Kluis

Huiswerkbegeleiding voortgezet 
onderwijs

‘Dubbel Dutch’ disco bij de Boemerang

Beek en Donk - Bij Tienerwerk de 
Boemerang wordt op dinsdag van 
14.30 tot 16.30 uur de mogelijk-
heid geboden voor ondersteuning 
tijdens het maken van het huiswerk, 
projecten of spreekbeurten. Dit ge-
beurt in samenwerking met Stichting 
VIERBINDEN en de bibliotheek. 

Dit is een pilot die duurt tot aan de 
kerstvakantie, bij genoeg animo gaan 
ze na de kerstvakantie verder. Er is be-
geleiding van geschoolde vrijwilligers. 
Op de foto ziet u Joke van Loon een 
van de tieners ondersteunen tijdens 
haar huiswerk voor Technologie.

Beek en Donk - Tienerwerk de 
Boemerang houdt op vrijdag 14 no-
vember een ‘Dubbel Dutch’ disco. De 
toegang voor deze disco is gratis. 

Er zijn lekkere hapjes en een klei-
nigheidje, om te vieren dat de 
Boemerang met de ‘spek de clubkas-
actie’ van Jan Linders een mooi bedrag 

gekregen hebben. Let op! toegang 
is gratis, wel even inschrijven op: 
www.boemerangbeekendonk.nl, zo-
dat we weten dat je komt. Tot gauw.

Huiswerkbegeleiding bij de Boemerang

De beschouwingen van ABL op de begroting 2015
Donderdag 30 oktober bespraken we 
als Raad de begroting voor 2015. On-
derstaand een korte weergave van onze 
beschouwingen: 1 januari 2015 is de 
start van de invoering van de 3 decen-
tralisaties van rijkstaken, WMO/AWBZ, 
jeugdzorg en participatie. Een periode 
waar veel van de inwoners wordt ver-
wacht. We moeten vertrouwen op de 
zelfredzaamheid van de burger. Facili-
teren waar nodig en loslaten waar kan. 
De onzekerheden over de zorg maakt 
veel inwoners onrustig en angstig. Wij 
moeten als gemeente goed communi-
ceren zodat we onze inwoners helpen 
zelfredzaam te zijn/worden en mee te 
denken in oplossingen. Klachten van de 
inwoners serieus nemen en anticiperen 
waar nodig is. Daarmee geef je de in-
woners het vertrouwen in deze nieuwe 
vorm van zorg. We vragen als ABL ex-
tra aandacht voor de mantelzorger en 
vrijwilligers, er wordt verwacht dat ze 
brede schouders hebben. Als het gaat 
over veiligheid vinden we het belang-
rijk dat de wijkagent weer een grote 
rol gaat spelen in Laarbeek. Zichtbaar 

zijn, contacten leggen met de buurt-
bewoners. Ook moet alcohol en drugs-
gebruik bespreekbaar zijn en blijven. 
De vraag om hulp moet laagdrempelig 
zijn voor iedereen. Op de site van de 
gemeente moet een overzicht komen 
waar mensen naar toe kunnen met 
vragen over drugs-en alcoholgebruik. 
We hebben een motie ingediend over 
het opzetten van een beloningssysteem 
voor buurten als zij bepaalde taken voor 
hun rekening nemen. Een voorbeeld 
hiervan is de wijk de Beekse Akkers, 
door zelf mee te denken en te werken 
aan nieuwe speeltuinen bespaarden ze 
geld. Dat geld hebben ze ingezet voor 
meerdere speeltoestellen. Participatie 
vinden we belangrijk en daar mag ook 
wat tegenover staan, het moet niet al-
leen als een bezuiniging gezien worden. 
Een betrokken burger draagt immers bij 
aan leefbaarheid! Deze motie is overge-
nomen door het college en we wachten 
het voorstel af. We onderstrepen de 
ambities om oude plattelandsstructu-
ren te herstellen en het in stand willen 
houden van natuur. We vinden het be-

langrijk dat verenigingen zoals het IVN, 
Laarbeeks Landschap betrokken wor-
den bij het maken van deze plannen. 
Het kunnen verwezenlijken van alle be-
zuinigingen en alle veranderingen in de 
zorg gaat alleen als er sprake is van een 
goede samenwerking tussen de inwo-
ners en de gemeente en de gemeente 
met haar partners. Communicatie is be-
langrijker dan ooit. Het vraagt om een 
andere manier van denken maar het is 
noodzakelijk om de plannen te laten 
slagen. Onze complete beschouwing 
kunt u lezen op www.abllaarbeek.nl

Namens ABL, 

Ron Verschuren, Monika 
Slaets en Jordy Brouwers

LEZERSPODIUM

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Beek en Donk – Het 
Bevolkingsonderzoek Zuid start 
met het bevolkingsonderzoek borst-
kanker op 17 november in Beek en 
Donk. 

Voor dit onderzoek worden alle vrou-
wen tussen de 50 en 75 jaar elke 2 
jaar uitgenodigd. Door het onderzoek 
kan borstkanker in een vroeg stadium 
ontdekt worden. Dit verhoogt de 
kans op genezing. Bovendien is vaker 
een borstsparende operatie mogelijk. 

Het onderzoekscentrum staat tot 
medio december op de parkeerstrook 
naast het ontmoetingscentrum, 
Otterweg 27 in Beek en Donk. Voor 
meer informatie kun je terecht op 
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

SenZation White &RG PLUS disco   

Laarbeek - Na lang wachten kan 
de jeugd eindelijk naar de 1e &RG 
PLUS disco, welke bedoeld is voor de 
Laarbeekse tieners van het voorgezet 
onderwijs, met een leeftijd van 13 t/m 
15 jaar. Met een PLUSmembercard 
krijg je voorrang en voordeel op toe-
gang.

SenZation White is het thema van deze 
eerste disco. Dus iedereen in het wit! 
De nodige effecten zullen voor leuke, 
verrassende situaties zorgen. Vanwege 
het overweldigende succes is er een 
toegangspasjes systeem ingesteld. Het 
&RG PLUS pasje (membercard) is voor 
Laarbeekse tieners gratis. Een pashou-
der krijgt voorrang en kan tegen be-
taling van €3,50 een toegangskaartje 
voor de PLUS disco kopen. Heb je geen 
membercard en kan je een schoolpas of 
ID laten zien, betaal je €5,00. 

Party Jockey Tim heeft aangegeven er 
weer veel zin in te hebben. De mu-
ziekstijl, uitstraling en opzet van deze 

discoavond wordt aan het thema en 
aan de doelgroep aangepast, zodat 
de jongeren zich verbazen, thuis voe-
len en uitzien naar een volgende keer. 
Vanwege de leeftijd is het alcoholvrij. 
Om overlast te voorkomen wordt het 
‘binnen is binnen’ beleid gehanteerd. 
Entertainment en de nodige effecten 
zullen voor leuke situaties zorgen. 

Er zijn al meerdere &RG-PLUS disco’s 
gepland en ze gaan ook dit jaar ‘on 
tour’. Dit betekent dat de PLUS disco 
op 19 december bij Cendra in Aarle-
Rixtel (Jingle Beats) wordt gehouden, 
op 27 februari 2015 in Mariahout bij 
Yammas (AfterBeats) en op 17 april bij 
De Boemerang in Beek en Donk. 

&RG-PLUS is speciaal voor jongeren 
van het voortgezet onderwijs in de leef-
tijd van 13 t/m 15 jaar. De aanvangstijd 
is 20.30 uur en we stoppen om 23.30 
uur. De SenZation white disco avond 
wordt gehouden in de ‘Club Energy’ 
ruimte in het dorpshuis van Lieshout.

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

EN DIVERSE SOORTEN 
KUNSTGRAS!

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR.    10:00 - 17:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

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

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl
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Een druilerige zaterdagochtend in 
oktober. Uit mijn schoudertas vis ik de 
schriften waarin de taalwonders uit klas 
6 gisteren hun grote spellingsdictee 
hebben geschreven. Juweeltjes zijn 
het, die handgepende bladzijdes vol 
woorden en zinnen. Dé hobby van veel 
leerlingen, je kunt ze niet gelukkiger 
maken dan te zeggen: ‘Jongens, tijd 
voor het grote dictee’. Je kent het wel: 
een zin wordt duidelijk articulerend 
gedicteerd aan de klas, waarna ze allen 
braaf - dan wel playbackend - de zin 
na moeten dreunen alvorens deze in 
keurige schrijfl etters te noteren in hun 
blauw gelinieerd schriftje voorzien van 
een prachtige kikkerkop op het kaftje. 
De gefocuste koppen zwoegen op 
de spelproblemen van het afgelopen 
spellingblok. Grote rimpels verschijnen 
boven vragende, nee, zelfs wanhopige 
ogen. ‘Bondscoach, hoe spel je dat nou 
weer?’ De mooiste creaties verschijnen 
in het schrift: bondscootsj, bontskaoch, 
bondscooch. Het valt niet mee als 
het woordbeeld totaal op non-actief 
staat in de onstuimige bovenkamers. 
Zo ook met de beruchte ‘stammen’, 
‘kofschepen’, korte bijvoeglijke 
voltooid naamwoorden of zoiets en 
die woorden met de dubbele punten 

erop ... oh ja, trema’s. En dat alles komt 
dan heerlijk samen in dat ene dictee, 
waarbij wordt verwacht dat alles zo 
foutloos mogelijk wordt geschreven. 
‘Meester, waarom plaag jij ons zo met 
dit saaie schrijfwerk. Mijn polsen en 
vingers zijn dit niet gewend. Dadelijk 
krijg ik nog een vulpenduim met een 
verrekte wijsvingerpees!’  

Mees 
Joost 

Vulpenduim

voor het grote dictee’. Je kent het wel: 
een zin wordt duidelijk articulerend 
gedicteerd aan de klas, waarna ze allen 
braaf - dan wel playbackend - de zin 
na moeten dreunen alvorens deze in 
keurige schrijfl etters te noteren in hun 
blauw gelinieerd schriftje voorzien van 
een prachtige kikkerkop op het kaftje. 
De gefocuste koppen zwoegen op 
de spelproblemen van het afgelopen 
spellingblok. Grote rimpels verschijnen 
boven vragende, nee, zelfs wanhopige 
ogen. ‘Bondscoach, hoe spel je dat nou 
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Halloween bij Cendra

Aarle-Rixtel - De jeugd van Cendra 
heeft zich kostelijk vermaakt met 
het maken van lampionnen voor 
Halloween. De door Power to de 
pieper geschonken pompoenen wer-
den onder grote hilariteit en grappen 
getransformeerd tot verschrikkelijke 
lampionnen.

Met de uit de keuken gevonden mes-
sen en lepels en zelfs met de handen 
en eigen muziek was het een feest om 
de jeugd enthousiast bezig te zien. De 
gemaakte kunstwerkjes zijn met bij-
geleverde kaarsjes door de jongeren 
meegenomen om hun eigen huis te 
versieren en de ouders te verrassen.

Lampionnen maken met pompoenen bij Cendra

Halloween bij Kinderdagverblijf ‘t Heikantje

Jeugdtoneel Lieshout speelt ‘De da Vinci Kolder’

Sinterklaas komt ook naar Beek en Donk toe

Aarle-Rixtel - Op vrijdagavond 31 ok-
tober zijn de kinderen van kinderop-
vang ’t Heikantje samen met hun ou-
ders naar het kerstbomenbos van Kitty 
Schuurman gelopen. 

Heel veel kinderen van ’t Heikantje 
kwamen verkleed in Halloweenkleding. 

Sommige zagen er supergriezelig uit! 
In de voorgaande week hebben de 
kinderen hun lampionnetjes geknut-
seld. De ouderraad had voor lekkere 
worstenbroodjes en soep gezorgd. Na 
de worstenbroodjes en soep zijn de 
kinderen met hun papa’s en mama’s 
in het pikkedonker (18.00 uur) naar 

het kerstbomenbos gelopen. De route 
was mooi versierd met lichtgevende 
ballonnen. Eenmaal daar aangekomen 
brandde er al een mooi kampvuur en 
hebben ze samen liedjes gezongen. Na 
een lekker snoepje zijn ze weer terug-
gelopen naar  ’t Heikantje. Het was een 
gezellige en ook een geslaagde avond!

Lieshout - Laura heeft een dag vrij ge-
pland van school om achter de zin van 
het leven te komen. Terwijl ze spij-
belt, samen met haar niet al te snug-
gere beste vriendin, heeft ze een plan 
beraamd om dit tot op de bodem uit 
te zoeken, een plan dat niet mis kan 
gaan. 

Er volgt een chaotische toestand wan-
neer haar poging het huis te verlaten 
gedwarsboomd wordt door een luie 
kabeltelevisie-installateur, een cosmeti-
caconsulent die haar afkeuring laat blij-
ken, een linke padvindster die koekjes 
verkoopt en een onzekere chauffeuse 
van het koeriersbedrijf. Het lijkt een 
hopeloze zaak, totdat Laura’s oudere 
broer arriveert…..maar kan hij erop 
vertrouwen dat die verknipte groep 
mensen die hij niet kent dat stil houdt?

De voorstelling is te zien op vrijdag 28 
en zaterdag 29 november om 20.00 
uur in het Dorpshuis te Lieshout. De 
voorverkoop start op zaterdag 8 no-
vember bij Van Berlo Top 1 Toys in 
Lieshout. De kaartjes kosten €3,00. De 
organisatie hoopt dat er veel mensen 

naar deze jeugd komt kijken, want 
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 
en Lieshout heeft de jeugd’.  

Toneelvereniging de vriendenkring       
Het jeugdtoneel is definitief van start 
gegaan op 1 september 2014. Met 8 
jeugdleden in de leeftijd van 12 tot en 
met 17 jaar wordt hard gerepeteerd 
om het stuk ‘De Da Vinci Kolder’ ten 
tonele te brengen. 

Heb jij naar aanleiding van deze aan-
kondiging interesse in toneel? Ben je 
12 jaar of ouder? Lijkt toneelspelen 
je leuk en wil jij volgend seizoen mis-
schien wel meespelen of wil je meer 
informatie? Dat kan. Aanmelden of 
een vraag stellen kan je doen door een 
mail te steuren naar m.cruts@chello.nl 
of bel 06-50878577. Graag tot ziens, 
tijdens de voorstellingen.

Beek en Donk - Na weken van wach-
ten is het verlossende antwoord uit 
Spanje gekomen. Sint Nicolaas en zijn 
Pieten komen op zaterdag 15 novem-
ber met de boot naar Beek en Donk. 
Hij komt om 14.00 uur aan wal bij Piet 
Heijl Automaterialen aan de Pater de 
Leeuwstraat.

Daar wordt hij welkom geheten door 
Burgemeester en Wethouders van 
Laarbeek om vervolgens door de 
straten van Beek en Donk naar het 
Heuvelplein te gaan. Dit alles onder 
begeleiding van de Muziekpiet, die 
voor heel mooie liedjes zorgt.

Het was wel spannend of alles op tijd 
geregeld kon worden. De Sint en zijn 
gevolg moet immers vanaf de aan-
komst in Nederland, in Gouda, direct 
doorreizen naar Beek en Donk. De 
Rekenpiet en de Wegwijspiet hebben 
samen heel goed gekeken en zijn eruit. 
Het kan net, als de bruggen en de slui-
zen meezitten, moet het lukken. Ook 
dit jaar hebben de Pieten weer moe-
ten loten wie er mee mocht naar Beek 
en Donk, ze vinden het daar zo gezel-
lig, de kinderen maken er heel mooie 
tekeningen en zijn verrassend mooi 

aangekleed zeggen ze. Ook hoopt 
de Sint dat de dansgroep ‘DeDe’, die 
afgelopen jaar zo prachtig, op het po-
dium, voor de Sint en de aanwezige 
toeschouwers gedanst hadden, nu 
weer voor een verrassend optreden 
zorgen. Wel heeft de Regelpiet toe-
gezegd dat, voordat de Sint komt, de 
Opperstalmeesterpiet al aanwezig is 
zijn om iedereen op te warmen voor de 
komst van de Sint. Ook de Muziekpiet 
zorgt voor de nodige stemming.

De route is als volgt:
Pater de Leeuwstraat, Burgemeester 
Seelenlaan, Oude Bemmerstraat, 

Raagtenstraat, Schoolstraat, 
Brouwerstraat, Otterweg, Pater 
Becanusstraat, Zaagmolenweg, 
Molenweg, Dr. Timmerslaan, 
Heuvelplein.

Wel wil het Sint Nicolaascomité er nog-
maals op wijzen dat de aankomst om 
14.00 uur is. Bij slecht weer, als de Sint 
niet met de boot kan komen, is de ont-
vangst in het ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg om 14.30 uur. Dit wordt 
dan door Omroep Kontakt en met een 
geluidswagen door het dorp bekend-
gemaakt.

Halloween bij Kinderdagverblijf ‘t Heikantje
 Halloween bij ‘t Heikantje

Jeugdtoneel in Lieshout

Sinterklaas en zijn pieten komen weer naar Beek en Donk Prijzen loterij De Boemerang
Beek en Donk - Tijdens de loterij ten 
bate van stichting ‘geef om Jayden’ 
zijn er mooie prijzen verloot. 

Er zijn nog veel prijzen niet op-
gehaald, waaronder: diner-
bon van Uniek t.w.v. €50,00; 
Boodschappenpasje van de 
Plus t.w.v. €25,00; Waardebon 
€25,00 van Shoes4You; 4 kaartjes 
Dierenpark Overloon; Waardebon 
€10,00 Erica`s schoonheidssalon; 
Waardebon €10,00 Vishandel De 
Beer; Maand gratis sporten Lifestyle 
Centrum Laarbeek; 2 maanden gra-
tis sporten Sportcentrum Coach; 
Gratis APK Jos Verschuren en nog 
veel meer. Het is de moeite waard 
om jullie lotjes in te leveren.

Dit kan door te bellen en een afspraak 
te maken met Elly van Bokhoven tel. 
06-23062617. De prijzen kunnen 
opgehaald worden tot 14 november. 
Hieronder alle lotnummers die in de 
prijzen zijn gevallen.

Geel: 6, 9,77, 88, 90,91, 132, 134, 
148, 201, 210, 222, 233, 236, 239, 

304, 305, 307, 502, 503, 506, 507, 
508, 510, 511, 514, 518, 519, 520, 
526, 528, 532, 547, 597, 701, 706, 
715, 720, 721, 736, 738, 776, 783, 
785, 789, 793, 795, 796, 851, 863, 
873, 874, 933, 934, 935, 939, 943, 
950.

Wit: 15, 20, 30, 42, 206, 207, 211, 
235,  255, 264, 268, 271, 277, 294, 
304, 315, 316, 408, 413, 423, 476, 
482, 488, 496, 498, 633, 644, 649, 
733, 750, 781, 930, 935, 936, 987, 
988.

Jolijn HendrixJolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl



Donderdag 6 november 201432 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

U bent van harte welkom, 
ook zonder afspraak!
Heeft u uw droomhuis gezien en wilt u weten wat uw
mogelijkheden zijn? Of wilt u uw hypotheek verhogen
vanwege een verbouwing? Loop dan eens binnen op onze
kantoren in Gemert en Beek en Donk tijdens ons 
Inloopspreekuur Wonen. Wij helpen u graag verder.

Op diverse dagen in november en december bent u zonder
afspraak van harte welkom tussen 18.00 - 20.00 uur. Kijk voor de
data van de inloopspreekuren op rabobank.nl/peelnoord.

Ook online zijn we u graag van dienst. Met de snelle berekening
in het Rabobank Hypotheekdossier krijgt u een globale indicatie
van uw maximale hypotheekbedrag en uw maandlasten.
U vindt deze dienst op rabobank.nl/hypotheekdossier.

 

Samen sterker

Vragen over wonen?
Kom naar ons inloopspreekuur!

Rabobank Peel Noord
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hardlopen Grote opkomst bij Duvelscross 

Lieshout - 98 deelnemers stonden 
zondag 2 november aan de start van 
de Duvelscross in Lieshout, georgani-
seerd door Runnersclub Lieshout. Dit 
is een verdubbeling van het aantal 
deelnemers van vorig jaar. Het schit-
terende weer heeft hier zeker aan bij-
gedragen.

Bij de heren ging de overwinning net 
als vorig jaar naar Hans van Loon uit 
Vught in 30:33. Raymond van Hal uit 
Doesburg, die twee jaar geleden ook al 
eens deelnam aan de duvelscross, werd 
tweede in 31:09. De verrassing kwam 
van de jeugdige Kevin van Schijndel uit 
Aarle-Rixtel, 15 jaar en sinds een jaar 
lid van RCL. Kevin behaalde een mooie 
derde plaats in 31:29. Ook de overige 
RCL-ers presteerden goed. Zo was er 
een 10e plaats voor Rob Mestrom in 
34:32. Herman Segers, nauwelijks her-
steld van de marathon in Eindhoven, 
liep naar een mooie tijd van 35:23. 
Coen Sanders heeft de renfiets weer 
even verruild voor de hardloopschoe-
nen en na een paar weekjes trainen, 
al weer een prima tijd op deze toch 

zware cross 35:58. Mies van Berlo, die 
de laatste weken het rondje al diverse 
malen gelopen heeft, zag in het laatste 
rondje toch nog een boomstronk over 
het hoofd, wat een flinke buiteling op-
leverde. Mies behaalde een 19e plaats 
in 36:45. Han Severt eindigde als 24e in 
40:12, op de voet gevolgd door Remon 
de Fost in 40:27. Marc Janssen finishte 
in 40:47 en Jos Konings liet de klok stil-
staan op 43:26. Gerard Vorstenbosch 
zette de mooiste tijd neer; 44:44.

Bij de dames ging de overwinning naar 
An Rindt uit Son en Breugel in 37:58. An 
vond het een prachtig mooi parcours, 
al was het wel opletten voor de vele 
boomwortels. De tweede plaats ging na 
een felle strijd met Thean van Tiel naar 
Jing Zou uit Eindhoven in 39:25. Thean 
moest genoegen nemen met de derde 
plaats in 39:30, nu wel mooi op het po-
dium waar zij die met het Molenhoeks-
Makkie miste. Na enkele jaren met 
zwangerschapsverlof  te zijn geweest, 
beleefde Maike van Veggel haar terug-
keer bij deze wedstrijd. Meteen de volle 
afstand van 8 kilometer in 42:01, goed 

voor de 7e plaats. Op plaats 8  en 9 
de dames van de lange afstand. Vorige 
week beide nog een trail-run gedaan 
van 36 kilometer in Nijmegen, nu weer 
aan de start van de duvelscross. Ook nu 
was Bantita Haeve de snelste in 43:05 
op enige afstand gevolgd door Marjan 
van den Tillaar in 43:45. Ook Elly Faber 
maakte de 4 rondjes vol en deed dit in 
46:55.

Mooi was het om te zien hoe alle trim-
mers heel enthousiast een, twee of drie 
ronden liepen en ieder heel trots was 
op de prestatie die ze verricht hebben. 
Voor alle uitslagen en foto’s, kijk op 
www.runnersclublieshout.nl

Valkenloop Valkenswaard
De valkenloop is een bijzonder mooie 
wedstrijd over 21.1 kilometer met 
start bij het Leenderbos en via Borkel 
en Schaft, door het natuurgebied De 
Malpie terug naar Valkenwaard. Ben 
van Rossum behaalde hier een eerste 
plaats bij de heren 55 in 1:30:55. Bij 
de heren 40 behaalde Dennis van de 
Meulengraaf  17e plaats in 1:28:58.

Vlnr: Jing Zou, An Rindt en Thean van Tiel

Vlnr: Raymond van Hal, Hans van Loon 
en Kevin van Schijndel (Aarle-Rixtel) 

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen 
die recht hebben op een AOW uitkering 
na het bereiken van de AOW gerechtigde 
leeftijd door kunnen werken op basis van 
een arbeidsovereenkomst. Veel AOW 
gerechtigden die door willen werken zijn 
op dit moment aangewezen op werk via 
een uitzendbureau of als zzp’er. 

Het kabinet wil het voor werkgevers 
aantrekkelijker maken om AOW 
gerechtigden langer in loondienst door te 
laten werken. Zo is het de bedoeling, dat 
het recht op loondoorbetaling bij ziekte 
wordt beperkt tot een periode van zes 
weken in plaats van twee jaar. 

Om te voorkomen dat AOW’ers jonge 
mensen verdringen van de arbeidsmarkt 
worden werkgevers verplicht AOW 
gerechtigden als eerste te ontslaan bij 
reorganisaties. 

In de Wet Werk en Zekerheid is met 
ingang van 1 juli 2015 al geregeld dat een 
werkgever de arbeidsovereenkomst bij het 
bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd 
kan opzeggen zonder dat het UWV of de 
Kantonrechter er aan te pas hoeft te komen 
en dat de werkgever de AOW gerechtigde 
geen vergoeding hoeft te betalen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? 

Voor vragen zijn wij bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of per 
e-mail: info@ja-laarbeek.nl.

Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl. 

Vrijwillig doorwerken voor AOW’ers

Bijeenkomst ‘leven met een 
verslaafde’

Nieuwe tarieven bij Bibliotheek 
De Lage Beemden

Optreden Auti-maatjes bij 
Zorgboerderij de Krakenburg

Laarbeek – Nathalie Vogels houdt 
op dinsdag 11 november, met bege-
leiding van een ervaringsdeskundige 
van ZelfhulpVerbind.nl, een bijeen-
komst in het dorpshuis van Lieshout. 
De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 
uur en de toegang is gratis. Mensen 
die interesse hebben in, of ervaring 
hebben met hoe het ‘leven met een 
verslaafde’  werkelijk is, zijn welkom. 

Bijna iedereen komt in zijn of haar le-
ven wel eens in contact met, of kent 
iemand die verslaafd is. Dat kan direct 
of indirect zijn. Een vriend of vriendin, 
een dochter of zoon van een kennis of 
iemand in de familie. Het kan ook je ei-
gen partner of kind zijn. Meestal blijft 
het niet alleen bij verslaving. Gevallen 
van stelen, huiselijk geweld en (vecht)
scheidingen liggen direct op de loer. 

Als het je partner of kind betreft, trekt 
dat een hele wissel op je gezinsleven 
en op jezelf. Je stelt alles in werking 

om je partner of kind te helpen terwijl 
de werkelijkheid aangeeft dat het ei-
genlijk onmogelijk is daaraan te kun-
nen voldoen als hij of zij dat zelf niet 
wil. Je hele leven staat in het teken 
van de verslaafde en verslaving. Het is 
dan erg hard er achter te komen dat jij 
als mens er niet meer toe doet. Jouw 
leven wordt ondergeschikt aan het le-
ven van je verslaafde kind of partner. 
Langzaam vereenzaam je in je eigen 
omgeving. Jouw kind of partner is ver-
slaafd, maar jij lijdt er aan!
 
Praten met een lotgenoot helpt dan 
echt je eigenwaarde te herstellen; 
makkelijker om te gaan met de situatie 
waarin je leeft; en het zonder schuld-
gevoel weer maken van keuzes voor 
jezelf. Deelname is gratis en anoniem. 
Wilt u meer informatie of zich aanmel-
den, dan kan dat via: Nathalie Vogels, 
Tel. 06-16063324 of mail 
beginnu.nathalie@gmail.com.

Laarbeek - Vanaf 1 januari 2015 gelden 
er nieuwe tarieven bij Bibliotheek De 
Lage Beemden. Deze nieuwe tarieven 
zijn eenvoudig en logisch opgebouwd. 
Iedereen tot en met 17 jaar betaalt niets 
voor het abonnement. Volwassenen 
kunnen kiezen uit drie abonnementen, 
die zijn afgestemd op het leengedrag. 
Dit betekent dat iedereen het abonne-
ment kan kiezen dat het beste bij hem 
of haar past. 

Met het kleine abonnement kunnen 
leden voor €28,00 per jaar ontdekken 
wat de bibliotheek allemaal te bieden 
heeft. Dit abonnement is zeer geschikt 
voor wie hooguit 20 materialen per jaar 
wil lenen of nog niet zo bekend bent 
is met het aanbod van de bibliotheek. 
Gedrukte materialen zijn gratis; voor 
toptitels, cd’s en dvd’s wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. Binnen het basis-
abonnement kunnen een jaar lang alle 
materialen voor €40,00 zonder leengeld 
worden geleend, met een maximum 
van 75 materialen per jaar. Het grote 
abonnement is bedoeld voor iedereen 
die onbegrensd wil genieten van al-
les wat de bibliotheek te bieden heeft. 
Voor €55,00 per jaar kunnen leden on-
beperkt alle materialen lenen zonder 
leengeld. Bovendien is de uitleentermijn 
voor materialen binnen dit abonnement 

extra lang en wordt een gratis partner-
pas ter beschikking gesteld.

Vanaf 1 januari 2015
De nieuwe tarieven gaan op 1 januari 
2015 in. Leden van de bibliotheek wor-
den in de maand voordat hun huidige 
abonnement afloopt persoonlijk ge-
informeerd over de nieuwe tarieven, 
inclusief een voorstel op maat, dat is 
gebaseerd op het huidige abonnement. 

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven 
via www.bibliotheeklagebeemden.nl of 
met een bezoekje aan de bibliotheek. In 
dat geval mag er meteen lees-, kijk- en 
luisterplezier mee naar huis.
 
Landelijke harmonisatie
Met haar nieuwe tarieven sluit 
Bibliotheek De Lage Beemden aan bij 
de landelijke ontwikkelingen op het ge-
bied van geharmoniseerde tarieven en 
leenvoorwaarden. Dankzij deze lande-
lijke harmonisatie, die naar verwachting 
op 1 januari 2016 wordt gerealiseerd, 
kunnen leden van Bibliotheek De Lage 
Beemden met hun bibliotheekpas bij 
alle bibliotheken in heel Nederland te-
recht. De harmonisering van tarieven 
en leenvoorwaarden is een logische vol-
gende stap in de landelijke samenwer-
king tussen de bibliotheken.

De auti-maatjes Jeroen en Robert ver-
zorgen op vrijdag 21 november een op-
treden bij Zorgboerderij de Krakenburg 
met hun show: ‘F*ck you Rainman’.

Jeroen en Robert proberen af te reke-
nen met een maar al te vaak negatieve 
beeldvorming rond autisme. In hun 
ogen heeft de film ‘Rain Man’ hier in 
grote mate aan bijgedragen. De her-
berg is geopend  vanaf 19.00 uur en 
om 19.30 uur begint de voorstelling.

Het wordt een gezellige avond met 
zang, muziek, monologen en samen-
spraken. De kosten voor deze avond 
bedragen €5,00 per persoon, inclu-
sief een kop thee of koffie. Betaling 
bij binnenkomst! Aanmelden kan via 
info@krakenburg.nl of per telefoon, 
tel. 0499-477162. Kijk voor meer in-
formatie op www.auti-maatjes.nl of op 
www.facebook.com/autishow. 

Advertorial

40 jaar gym KBO Mariahout

Mariahout – Dhr. Tiny v. Leuken 
heeft op woensdag 22 oktober mevr. 
Damen een bloemetje aangeboden 
namens de KBO Mariahout. Dit 
omdat zij al 40 jaar de gymlessen 

verzorgt voor de KBO Leden in 
Mariahout. 

De KBO is daar heel blij mee en hoopt 
dat hun leden nog lang plezier heb-
ben van de gym onder leiding van 
mevr. Damen.

40 jaar gym voor KBO leden in Mariahout

   

 

KRAAMZORG-HOMECARE.NL                         040 - 206 44 44

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding en 
ontvang een cadeaubon bij de start van de zorg.
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CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

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

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

€5,00 p.p.

Gratis thuisbezorgd!
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MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 8 november
16.30 Mariahout Vet - Sparta’25 Vet
18.30 Sparta’25 E4 - Helmond Sport O9
14.30 Sparta’25 A1 - DAW A1
14.30 Mariahout A2 - Sparta’25 A2
14.30 Rhode B1 - Sparta’25 B1
14.45 Boekel  B2 - Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B3 - Liessel B2
14.30 ELI B2 - Sparta’25 B4
13.00 Avanti’31 C1 - Sparta’25 C1
13.00 Sparta ‘25 C2G - Margriet C2
11.30 Schijndel C3 - Sparta’25 C3
11.30 Rhode C4 - Sparta’25 C4
11.30 Sparta’25 D1 - Avanti’31 D1
11.45 Boekel D2G - Sparta’25 D2
11.30 Sparta’25 D3 - Rhode D4
10.15 Rhode D6G - Sparta ‘25 D4G
10.00 JVC Cuijk E1 - Sparta’25 E1
09.15 Erp E2 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta ‘25 E3G - Mifano E6
09.15 Sparta’25 E4 - Mierlo Hout E5
09.30 Irene E2 - Sparta’25 E5
09.15 Sparta’25 E6G - Gemert E10
09.15 Gemert E11 - Sparta ‘25 E7G
10.30 Sparta’25 F1 - ASV’33 F1
09.15 ASV’33 F2 - Sparta ‘25 F2G
10.30 Sparta’25 F3 - Boekel Sport F2
09.00 Brandevoort F9G - Sparta ‘25 F4G
10.30 Sparta’25 F5G - Deurne F6
13.00 Sparta’25 G1 - Gemert G2
13.00 Sparta’25 JG1 - MULO JG2
13.00 Boekel Sport MB1 - Sparta’25 MB1

Zondag 9 november 
14.30 CHC 1 - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 3 - TOP 2
11.00 Fiducia 2 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - RKPVV 3
10.00 Sparta’25 6 - Avanti’31 4
12.00 Heeswijk 4 - Sparta’25 7
11.00 SPV 2 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Gemert 11
11.00 Sparta’25 VR1 - SCV’58 VR1

Maandag 10 november 
19.30 Sparta’25 A1 - Mariahout A1

Donderdag 13 november 
20.00 Sparta’25 1 - Vitesse’08 1 Beker

Uitslagen zaterdag 1 november
Avanti’31 A1 Sparta’25 A1  3 - 2
Rhode A4 Sparta’25 A2  1 - 0
Sparta’25 B1 Avanti’31 B1  2 - 0
Sparta’25 B2 Brandevoort B1  2 - 1
Stiphout Vooruit B3 Sparta’25 B3  0 - 2
Sparta’25 B4 Rhode B4  10 - 0
Sparta’25 C1 DVG C1  4 - 0
Avanti’31 C2 Sparta ‘25 C2G  1 - 5
Rhode C3 Sparta’25 C3  3 - 2
Sparta’25 C4 Avanti’31 C4G  5 - 5
SV Venray D1 Sparta’25 D1  5 - 0
Sparta’25 D2 Brandevoort D3  7 - 5
Irene D1 Sparta’25 D3  2 - 1
Sparta ‘25 D4G Gemert D8  0 - 3
Sparta’25 E1 FC Uden E1  5 - 4
Sparta’25 E2 Blauw Geel E3  9 - 4
Bavos E3 Sparta ‘25 E3G  9 - 0
MULO E4 Sparta’25 E4  1 - 2
Sparta’25 E5 Blauw Geel E8  6 - 0
Sparta ‘25 E7G Rhode E9G  2 - 5
Sparta’25 F1 DVG F1  4 - 4
Schijndel F3 Sparta ‘25 F2G  12 - 1
Mariahout F1G Sparta’25 F3  12 - 1
Sparta ‘25 F4G Gemert F10  4 - 1
Rood Wit’62 F6 Sparta’25 F5G  13 - 1
MVC’19 G2 Sparta’25 G1  2 - 9

Zondag 2 november
Nooit Gedacht 1 Sparta’25 1  1 - 3
Volharding 3 Sparta’25 2  5 - 3
Sparta’25 3 Margriet 2  0 - 0
Venhorst 3 Sparta’25 4  0 - 4
Mierlo Hout 5 Sparta’25 5  4 - 2
Sparta’25 7 Rhode 6  10 - 4
Rood Wit’62 3 Sparta’25 8  6 - 0
Mifano 6 Sparta’25 9  4 - 4
Sparta’25 VR1 Volkel VR1  2 - 2

ASV’33
Jeugd zaterdag 8 november
15.00 ASV’33 A1 – S.V. Brandevoort A1
15.00 Someren A4 – ASV’33 A2
15.00 Deurne B2 – ASV’33 B1
15.00 ASV’33 B2 – HVV Helmond B1
13.15 Gemert MB1 – ASV’33 MB1
13.00 DVG C1 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2 – NWC C3
13.15 Gemert C6 – ASV’33 C3

11.30 Deurne D2G – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2G – Deurne D3
09.15 Blauw Geel’38 E2 – ASV’33 E1
10.30 Mifano E3 – ASV’33 E2
10.30 ASV’33 E3G – Schijndel/DE WIT E5
10.30 ASV’33 E4 – Bavos E3
10.30 ELI E3 – ASV’33 E5G
10.30 Sparta’25 F1 – ASV’33 F1G
09.15 ASV’33 F2 – Sparta’25 F2
10.15 Blauw Geel’38 F6 – ASV’33 F3G
09.15 ASV’33 F4 – Mierlo Hout F6
09.15 ASV’33 F5 – Mariahout F4G

Veteranen zaterdag 8 november
17.00 ELI – ASV’33

Senioren zondag 9 november
14.30 RKMSV 1 – ASV’33 1
11.30 ASV’33 2 – Boekel Sport 3
12.00 ASV’33 3 – Mierlo Hout 5
11.00 ASV’33 4 – Someren 8
09.00 MVC 4 – ASV’33 5
10.00 ASV’33 VR1 – SJVV VR2

UItslagen Jeugd zaterdag 1 november
Stiphout Vooruit A1 – ASV’33 A1 3-2
ASV’33 A2 – Stiphout Vooruit A2 7-1
ASV’33 B1 – SV Venray B3 9-1
SCMH B1 – ASV’33 B2 4-1
ASV’33 MB1 – Schijndel MB1 5-0
Stiphout Vooruit C1 – ASV’33 C1 4-1
RKPVV C1 – ASV’33 C2 Afgelast
ASV’33 C3 – Bavos C3G 4-2
NWC D3 – ASV’33 D1 1-2
ASV’33 D2 – SPV D1G 1-14
MULO E2 – ASV’33 E1 1-6
ASV’33 E2 – S.V. Brandevoort E3 2-8
Blauw Geel’38 E10 – ASV’33 E3 4-4
ONDO E3 – ASV’33 E4G 3-5
ASV’33 E5 – Stiphout Vooruit E6G 4-4
ASV’33 F1 – WEC F1 0-6
DVG F2 – ASV’33 F2 14-0
ASV’33 F3 – Rhode F5 0-13
SC Hemondia F3 – ASV’33 F5 2-0

Uitslagen Veteranen zaterdag 1 november
ASV’33 – RKSV Boerdonk 4-0

Uitslagen Senioren zondag 2 november
ASV’33 1 – SPV 1 3-0
RKOSV Achates 2 – ASV’33 2 5-1
ASV’33 4 – RKPVV 4 4-2
ASV’33 5 – Boekel Sport 9 0-0
Deurne VR1 – ASV’33 VR1 2-5

Mariahout
Zaterdag 8 november 
09.00 Schijndel/DE WIT E6 - Mariahout E2
09.15 ASV’33 F5 - Mariahout F4
10.00 Mariahout F2 - DVG F2
10.00 Mariahout F3 - DVG F3
10.30 Mariahout E1 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO E6
11.30 Blauw Geel’38/JUMBO D5 - 
          Mariahout D1
12.00 Mariahout C1 - Avanti’31 C2
13.00 Blauw Geel’38/JUMBO C6 - 
          Mariahout C2
14.30 Nijnsel/TVE Reclame A1 - Mariahout A1
14.30 Mariahout A2 - Sparta’25 A2
14.30 Mariahout B2 - Schijndel/DE WIT B4
15.00 Schijndel/DE WIT B2 - Mariahout B1
16.30 Mariahout veteranen – Sparta ’25 
veteranen

Zondag 9 november 
11.00 Mariahout VR1 - FC de Rakt VR2
11.00 SC Helmondia 2 - Mariahout 3
11.30 Mariahout 2 - Nooit Gedacht 2
12.00 Rhode 7 - Mariahout 5
12.00 Blauw Geel’38/JUMBO 15 - 
          Mariahout 6
12.30 Mariahout 4 - Boskant 3
14.30 Mariahout 1 - Milheezer Boys 1

Eli
Zaterdag 8 november 
14.30 ELI B1 – Boskant B1
12.30 ELI D1 – Handel D1
12.30 ELI D2 – Rhode D5
10.30 ELI E2 – Blauw Geel/Jumbo E8
10.30 ELI E3 – ASV 33 E5
10.30 ELI F1 – Irene F1

14.45 Bavos A1 – ELI A1
11.30 Gemert C3 – ELI C1
12.30 Brandevoort C4 – ELI C2
10.30 Venhorst E1 – ELI E1
10.30 Irene F2 – ELI F2

Veteranen
17.00 ELI – ASV ´33 

Zondag 9 november 
14.30 ELI 1 – Neerkandia 1  
12.15 Bavos 3 – ELI 2  
11.00 ELI 3 – VOW 2 
11.00 VOW 3 –  Eli 4 
12.00 ERP 8 – Eli 5
13.00 ELI Vr 1 – DVG Vr 1
10.00 Rhode Vr 1 –  ELI Vr 2 

korfbal
Flamingo’s
Zaterdag 8 november
Sporthal Lieshout
10.00 PupE3 – Nijnsel
11.00 AspC1 – Avanti (S)
Sporthal Geffen
11.00 Be Quick – PupE2
Sporthal Sevenum
11.00 Oxalis – PupE1
Sporthal Erp
12.00 De Korfrakkers – PupD2
Sporthal Horst
12.00 United – AspB1
Sporthal Sint-Oedenrode 
13.00 Kv Rooi – PupD1

Zondag 9 november 
Sporthal Millingen aan de Rijn
13.10 ODIO 2 – Sen 2 
Sporthal Diessen
15.45 Tuldania 1 – Sen 1 

Woensdag 12 november 
Sporthal Bakel
20.30 MW1 – Odisco MW1

volleybal
Bedovo
Uitslagen
TFC DS 2 – Next/Bedovo D1      0-4
 (21-25, 14-25, 19-25, 20-25)
TFC HS 2 – Café Thuis/Bedovo H1     0-4
 (22-25, 14-25, 23-25, 21-25)
SOMAS/Activia MB1 - Bedovo MB1 4-0 
(25-08, 25-16, 25-10, 25-16)
Bedovo DR1 - Biemans Acc.  0-3
(13-25, 17-25, 15-25)
Bedovo HR2 - Sportshop Laarbeek/Bedovo HR1 2-1 
(25-18, 25-21, 24-25)

Programma zaterdag 8 november
D’n Ekker, Beek en Donk
17.30 Next/Bedovo D1 - Skunk D1 
17.30 Bedovo MB1 - VVC-Vught MB1 
19.00 Café Thuis/Bedovo H1 - VVC-Vught H2 

handbal
KPJ
Uitslagen Aspiranten
Dames KPJ  Beek en Donk  - Niobe  13-11
Meisjes C-jeugd KPJ  Beek en Donk C1 - 
Ospel/Merefeldia C2 8-2
Gemengde D-jeugd KPJ D1 - Zephyr D1 21-3
Dames H.C.B. ‘92  - KPJ Beek en Donk  14-5
Gemengde D-jeugd Niobe D1 - KPJD D1 8-13
Gemengde D-jeugd KPJ  Beek en Donk D2 
- E.H.V. D1  7-23
Meisjes C-jeugd Lido C1 – KPJ Beek en 
Donk DC1  4-16

Uitslagen Senioren
Dames Olympia ’89 – KPJ Beek en Donk  21-8
Heren Niobe – KPJ Beek en Donk 16-21

Senioren 8 november 
19.00 Dames KPJ Beek en Donk - 
          Helios ’72-2 Gemert 1
21.00 Heren KPJ Beek en Donk - 
          KPJ de Mortel Bakel

Aspiranten zondag  9 november 
De Pompenmaker
11.30 Dames Lido / De Vlinders  - 
          KPJ Beek en Donk  
D’n Ekker
15.00 Meisjes B-jeugd KPJ  Beek en Donk B1 - 
          Helios ‘72 B1 
14.00 Meisjes C-jeugd KPJ  Beek en Donk C1 - 
          Handbal Someren C1 
12.20 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
          Donk D2 - Oranje Wit D1 D1 
13.10 Gemengde D-jeugd KPJ Beek en 
          Donk D1 - Handbal Someren D1 

BEDO
Uitslagen
Internos – Dames A-jeugd  15-14
Gemini – Heren A-jeugd  27-8
Dames Recreanten – M.H.V. ‘81 19-15

Dames 1 – Aristos  18-17
Heren 3 – Mixed-Up  31-20
Heren 2 – Bergeijk  27-22
Heren 1 – PSV  28-27

Programma zaterdag 8 november
12.20 DOS ‘80 – Gemengde C-jeugd
         ‘t Vijfeiken, Heesch
20.40 Saturnus – Heren 1 
          Sporthal Eureka, Hapert

Programma zondag 9 november
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Dames A-jeugd – Achilles ‘95 
11.10 Heren A-jeugd – Swift 
‘t Ruiven, Berkel-Enschot
12.30 White Demons – Dames 1
De Salamander, Dongen
16.05 Dongen – Heren 3
Kijk voor eventuele wijzigingen op 
www.hvbedo.nl

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslagen 31 oktober
Geert-Jan Otten – Mark van de Burgt  0-3
Philip Oosthoek – Jan van Grinsven  3-0
Dennis van Dommelen – Marcel Bekkers  0-2
Koen Rooijakkers – jan Crooijmans  3-0
Arie van de Burgt – Dave van de Burgt 0-2

Stand per 31 oktober
1. Arie van de Burgt  5-12
2. Dave van de Burgt  4-10
3. Dennis van Dommelen  4-08
4. Philip Oosthoek  4-07 
5. Marcel Bekkers  4-06

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 3 november
Henk Verhappen - Henk van den Bergh  0-2
Herman van de Boom - Guus van de Elsen  2-0
Henk Mastbroek - Leo van Griensven  0-2
Hans van der Ligt - Ad de Koning  0-2
Harrie van Kleef - Cor Verschuren  2-0
Harrie Bouwmans - Harrie Poulisse  0-2
Huub Biemans - Jan Neerven  0-2
Antoon Rooijakkers - Jan Hesselmans  2-0
Willie Vorstenbosch - Bennie Beerens  2-0
Joop Kerkhof - Theo van Hoogstraten  0-2
Pieter Rooijackers - Jan van Dijk  0-2
Bert van de Vorst - Bennie Beerens  0-2
Jaspert Swinkels - Fons van der Linden  0-2
Hans de Jager - Rinie van de Elsen  0-2
Tonnie Raaijmakers - Piet van Zeeland  0-2
Antoon van Osch - Jan van Hout  2-0
Jaspert Swinkels - Hans Heldoorn 2-0

Uitslagen dinsdag 4 november 
Hans Wagelmans - Gerrit van Osch  0-2
Henk van de Vegt - Jan Verbakel  0-2
Ad Barten - Henk Jansen  2-0
Tonny de Louw - Lambert van Bree  0-2
Martien Swinkels- Cor van den Berg  2-0
Marinus Steegs - Frits Wilbers  0-2
Harrie van Kleef - Antoon Maas  2-0
Wim Swinkels - Antoon Smits  0-2
Hendrik Korsten - Leo Migchels 0-2
Frits Poulisse - Piet Goossens  0-2
Albert Kluijtmans - Theo Spierings  0-2
Antoon Wagemans - Theo Verheijen  2-0
Rinie van de Elsen - Cor Oppers  0-2
Frits Tak - Henk Meerwijk  0-2
Fons van der Linden - Piet van Zeeland  0-2
Tonnie Raaijmakers - Rinie van de Elsen 2-0

bridgen
Bridgeclub ‘Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 29 oktober
Lijn A
1.Mari en Kees  58,83%
2.Riky en Jan  56,94%
3.Wim en Erik  56,25
4.Willy en Trees  53,47
Lijn B
1.Riek en Leo  63,19%
2.Diny en Leo  59,03%
3. Mariane en Leny  54,86%
3.Joop en Marian  54,86%
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout. Kijk voor 
meer informatie op www.poortvanbinderen.nl

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 29 oktober  
Lijn A
1.Helma en Joke  61,90%
2.Francien en Fons  59,82%
3.Henny en Jan  58,33%

4.José en Jan  56,55%
5.Truus en Greet  55,95%
Lijn B
1.Jo en Jeannette  70,57%
2.Wil en Margreet  64,06%
3.Diny en Jos  59,11%
4.Liesbeth en Tiny  56,51%
5.Pieta en Jo  55,99%
De volgende zitting is op woensdag 12 
november, aanvang 19.30 uur in Café/
Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 30 Oktober
1. Ans en Jan                       63,00%
2. Dora en Cellie                 60,50%
3. Marianne en Leni           57,00%
4. Rene en Nellie                55,00%
5. Emmie en Josephine     53,00%                                                                                                                               
De volgende zitting is op donderdag 6 
november, aanvang 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag 4 november
1 Pieta Slaats/Kitty Coppens 60,63%
2.Annie van Thiel/Bernadette Looijen 59,50%
3. Jo van Hout/Riet van Vijfeijken 53,50%
4. Diny Biemans/Jos Wouters 52,50%
5. Pieta Vogels/Jan Duijmelinck 51,00%

Poort van Binderen
Uitslag 4 november
1. Mieke en Leo                    64,7 %
2. Iet en Trees                       61,3 %
3. Ger en Tonnie                   58,3 %
4. Marian en Joop                57,7 %
5. Christel en Loek               57,6 %

badminton
Badminton Club Lieshout
Programma 9 november
10.00 BCL-1/BouwCenter Swinkels – BC Shot 5
10.00 BCL-U15/Rabobank – 
          BC de Zwaluwen U15-2
10.00 BVL-U13/VKS Autoservice –
          BV Lith U13-1
10.00 BCL-H1/Sportpoint Gemert – 
          BC Veerkracht M2

tafeltennis
TTV Een en Twintig
Uitslagen senioren
MCS Veldhoven 1 – Een en Twintig 1 7-3
Een en Twintig 2 – ECVA 1 6-4
JCV 6 – Een en Twintig 3 5-5
Een en Twintig 4 – Deurne 4 3-7
Een en Twintig 5 – Geenhoven 5  2-8
Smash’73 5 – Een en Twintig 6 0-10

Uitslagen jeugd
ATTC’77 2 – Een en Twintig 1 7-3
ATTC’77 3 – Een en Twintig 2 7-3
Kruiskamp’81 2 – Een en Twintig 3 5-1

ATTC’77
Uitslagen senioren.
ATTC’77 1 – TTCV van Herwaarden 3      1-9
ATTC’77 2 – Wilvo/ttv Bergeijk 4              6-4
ATTC’77 3 – Geenhoven 1                          3-7
Unicum 8 – ATTC’77 4                                   5-5
Best 5 – ATTC’77 5                                          7-3
Wilvo/ttv Bergeijk 9 – ATTC’77 6              4-6

basketbal
BasketbalClub Lieshout
Uitslagen 1 en 2 november 
Dames 1 – Oirschot 51 – 58 
Heren 1 – BC Heeze 51 – 54
Heren 2 – Venlo Crusaders 36 – 60
JU18 – Jumpers 76 59 – 64 
GU 14 – Den Dungk 16 – 121 
MU12 – Barons 24 – 40 
JU12 – Grave 26 – 59 
Grave – JU12 85 – 32 
DU = Dames Onder, GU = Gemengd 
Onder, MU = Meisjes Onder

schaken
Schaakvereniging DOT
Programma 11 november
Erick Robbescheuten - André Bergman
Albert v. Empel - Hein v. Bree
Hans Claas - Aloys Wijffelaars
Chris v. Laarhoven - Herman Konter
Dirk-Jan Gloudemans - Johnny v.d. Laarschot
Thijs Knaapen - Willy Constant
Frans v. Hoof - Jef Verhagen
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Het talent van deze week, Kimberly Loos, kan haar bon tot 
donderdag 13 november ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Kimberly Loos

Kimberly Loos is geselecteerd 
voor het RabotalentenPlan

Pioniertjes 
Kimberly Loos
Pioniertjes 

voetbal Mariahout ten onder in Liessel

Sparta’25 neemt de punten mee uit Geffen

Extra steun voor ELI

Teleurstellende nederlaag voor ELI 

Mariahout - Op de warmste 2 no-
vember dag ooit hoopte Mariahout 
weer wat punten te pakken. Het 
geplaagde team krijgt het maar las-
tig op de rit vanwege blessures en 
schorsingen. Er wordt hard gewerkt 
voor elkaar maar de bal in het doel 
krijgen blijkt lastiger dan gedacht. 
Zondag werd er in en tegen Liessel 
gevoetbald, dat het zeer redelijk doet 
in de 4e Klasse F.

Liessel startte sterk en wist via goed 
samenspel Mariahout keeper Rick van 
den Heuvel snel te testen. Een vrije, 
korte tijd later, zorgde voor de 1-0 op 
het scorebord. De bal ging niet recht-
streeks in het doel maar werd gemist 
door iedereen, behalve door Mark 

van Loon. Hij zette de Liesselnaren 
op voorsprong. Het overige restant 
van de eerste helft speelde zich vooral 
af op het middenveld en echt uitge-
speelde kansen kwamen er daardoor 
niet meer. 

Na de rust was het Liessel dat snel in 
het nadeel kwam. Kevin van Hommel 
werd met zijn 2e gele kaart van het 
veld gestuurd, waardoor de thuis-
ploeg met 10 man op het veld stond. 
Drie minuten later wist Liessel on-
danks de numerieke minderheid de 
voorsprong toch uit te bouwen via 
Brian Aarts. Met een diepe bal werd 
hij één op één met doelman Rick van 
den Heuvel gezet en hij faalde niet, 
2-0. 

Mariahout kon geen doorgang vin-
den naar het doel van Liesselse doel. 
Invaller Luuk Leenders lukte dat wel 
in de slotfase van de wedstrijd. Een 
bal in de 16 meter werd verkeerd 
ingeschat door doelman Ubben. 
Hij bracht Luuk Leenders ten val en 
de scheidsrechter besloot de bal op 
de stip te leggen. Michel Leenders 
schoot raak, 2-1.  Enkele minuten la-
ter werd aan de andere kant ook een 
overtreding gemaakt in het penalty-
gebied. Freek Habraken liep Rick van 
Lier op de hakken en bracht hem ten 
val. Mariahout stond ook met 10 man 
en Thijs Lutters bracht via de penalty 
de score op 3-1. In de blessuretijd van 
de wedstrijd bracht diezelfde Lutters 
de eindstand op 4-1.

Beek en Donk - De ploeg van trai-
ner Stef Sijbers begon tegen Nooit 
Gedacht uit Geffen, net zoals vorige 
week tegen koploper Heeswijk, prima 
aan de wedstrijd. 

In de derde minuut ging spits Robert 
Engels alleen op het doel van Nooit 
Gedacht af. Zijn koele en zuivere schui-
ver betekende een snelle 0-1 voor-
sprong. De Spartanen bleven vooral 
voetballend de bovenliggende partij en 
de Geffense ploeg kon dit alleen com-
penseren met hard werken. De tech-
niek, snelheid en creativiteit van de jon-
gelingen van Sparta maakten duidelijk 
het verschil. Halverwege de eerste helft 
nam de Beek en Donkse druk enigszins 
af. Nooit Gedacht kon hierdoor enkele 
speldenprikken plaatsen.

Na de pauze pikten de Spartanen het 
goede spel van het begin van de eer-
ste helft weer op, maar dit resulteerde 
vooralsnog niet in de gewenste doel-
punten. Een kwartier voor tijd kwam 
Nooit Gedacht verrassend op 1-1, wie 
had dat ooit gedacht. Een afgeslagen 
corner werd door een Geffense speler 
ineens op de schoen genomen en doel-
man Fabio Neijts was kansloos.

Sparta nam direct het heft weer in han-
den, en liet zich deze keer niet uit het 
veld slaan. In de 80e minuut zorgde 
wederom spits Robert Engels voor de 
verdiende 1-2 voorsprong. Vijf minu-
ten voor tijd besliste invaller Robertino 
van Lieshout het duel definitief. Zijn 
schot was voor de Geffense doelman 
onhoudbaar, 1-3. Een zeer verdiende 

winst en de belangrijke drie punten 
mee terug naar Beek en Donk. 

Deze overwinning geeft veel ver-
trouwen voor de volgende compe-
titiewedstrijd uit tegen CHC uit ’s-
Hertogenbosch komende zondag. 
Op donderdag 13 november neemt 
Sparta het thuis op tegen Vitesse ‘08 
uit Gennep, aanvang 20.00 uur. 

Sparta 2 en dames winnen niet
Sparta 2 speelde een uitwedstrijd bij 
Volharding uit Vierlingsbeek. Helaas 
kon sparta 2 de levendige wedstrijd 
niet met winst afsluiten. Volharding 
trok met 5-3 aan het langste eind. 
Ook de dames wisten niet te winnen. 
Het slechtste spel sinds weken volgens 

trainer Ard van de Burgt. Maar hij was 
wel blij dat de dames hard knokten om 
de 2-0 achterstand om te zetten tot 
een 2-2 eindstand. 

Ziekenboeg
Minder fortuinlijk was oud keeper van 
Sparta 1 Berry Peters. Berry keept nog 
wekelijks zeer verdienstelijk in Sparta 5. 
Tijdens de wedstrijd tegen Mierlo-Hout 
probeerde hij met een ultieme sliding 
de bal uit de goal te houden. Helaas 
kwam hij ongelukkig terecht. Een ge-
broken heup was het gevolg. Hopelijk 
herstelt hij snel en goed en mogen ze 
hem snel op het veld terug zien. Of dit 
als keeper zal zijn……auteur van dit 
stuk is geen dokter. Sterkte Berry. 

Lieshout - In het kader van de Grote 
Clubactie zijn vooral de jonge ELI-spelers 
in de afgelopen weken druk in de weer 
geweest om loten te verkopen voor hun 
vereniging. 

Immers van elk verkocht lot van €3.00 
gaat 80%, ofwel €2,40 rechtstreeks naar 
de clubkas. Dat is een welkome aanvul-
ling in deze voor veel clubs moeilijke tijd. 
ELI is blij verrast, dat Addy van Rooi van 
Veehandel M.A. van Rooi en speler van de 
Veteranen van ELI direct bereid was om 
voor zijn club een superlot van de Grote 
Clubactie te kopen. ELI stelt dit gebaar bij-
zonder op prijs en is blij met deze extra 

ondersteuning. De verkoop van loten van 
de Grote Clubactie duurt nog 2 weken. De 
trekking is op 27 november. Op de foto 
Addy van Rooi met het superlot, vooraf-
gaand aan de met 3-1 gewonnen wed-
strijd tegen de Veteranen van Blauw Geel.

Lieshout - ELI leed zondag voor het eerst 
een thuisnederlaag dit seizoen. De eer-
ste 3 thuiswedstrijden werden allemaal 
gewonnen met minimaal 4 doelpunten, 
maar tegen Olympia uit Ommel werd 
met 0-2 het onderspit gedolven. 

Toch was de start van de jonge garde van 
Theo Donkers heel goed. De Ommelse 
formatie werd direct vastgezet en het was 
wachten op het openingsdoelpunt. Met 
name Sem Steenbakkers was met zijn 
acties en schoten gevaarlijk. Bij de eer-
ste aanval van de bezoekers was het wel 
direct raak. Twee ELI-verdedigers hinder-
den elkaar, waarvan Olympia-spits Nick 
Megens wist te profiteren, 0-1. ELI was in 
het volgende kwartier heer en meester en 
wist talrijke kansen te creëren. Zo redde 
de Olympia-keeper fraai op een prachtig 
schot van Bram Donkers en tikte deze 
sluitpost bij een geplaatst schot van Geert 
Minten de bal uit de kruising. Na een half 
uur viel na een snelle uitbraak over de lin-
kerflank plotseling de 0-2. Gooren kopte 
de bal uit een afgemeten voorzet hoog 
tegen de touwen, buiten bereik van ELI-
doelman Robin Evers. Met Joost van der 
Tol als invaller kwam de Lieshoutse ploeg 
deze 2e tegenslag te boven en bleef tot 
aan de rust de bovenliggende partij, zon-
der veel doelgevaar te stichten. Alleen de 

gedreven Willem Jan van de Brink was 
met zijn schot gevaarlijk. 

Na rust zakte het spelpeil aanzienlijk. 
Met de wind in de rug was ELI lange tijd 
onmachtig om het spel te maken en ge-
vaarlijk te worden in het Ommelse straf-
schopgebied. Olympia Boys was energie-
ker en troefde de ELI-spelers in de duels 

af. In de laatste 10 minuten werd ELI wel 
dreigender, maar verder dan een acro-
batische omhaal van de jonge invaller 
Frank van Berlo kwam de thuisclub niet. 
Olympia Boys was nog dichtbij een 3e 
treffer, maar een schot van Mart Berkers 
belandde tegen de paal. Ondanks deze 
teleurstellende nederlaag behoudt ELI de 
4e plaats. 

Addy van Rooi 
met het superlot

Aanvoerder Lex Hollanders is door verzorger Peter Spang weer op de been geholpen. 
Links de ELI-spelers Sem Steenbakkers en Aaron Hurkx, rechts Paul van Kuijeren 

 Robertino van Lieshout (3e van rechts) maakt de beslissende 
1-3 en wordt gefeliciteerd door zijn teamgenoten 

8 november

HELMONDSEWEG 7A,

Opening 09.00 - 16.00 uur

AARLE RIXTEL
Openingsaktie november

12 maanden betalen 14 maanden sporten
Geen inschrijfgeld

Gratis fitnessvoordeelpas
Gratis Fitness factory App

Jeugd t/m 17jr slechts €12.50 per maand
Volwassenen all-in v/a € 25,- per maand

Ook maand abonnement mogelijk
www.fitzijn.nl   0492-387145
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- All you can eat 
- ma-wo: €23.80p.p.
  do-zo €25.80p.p.
-  volledig aan tafel 

geserveerd
-  Géén tijdslimiet,   

excl. drankjes

- 188 zitplaatsen
-  GRATIS eigen   

parkeerterrein
-  dagelijks geopend 

vanaf 16.30 uur

NIEUW OPEN 
in "het Leeuwke" Nijnsel

Sonseweg 3, 5492 HK Sint-Oedenrode, Tel.: 0413-750811, FB/Lounge8Sushi

OMROEP KONTAKT GING VOOR 
JAYDEN VELEN GINGEN 
MET ONS MEE. 
Een prachtig resultaat van 
€7.081,00
Wij danken iedereen die op 
welke wijze dan ook heeft 
meegeholpen dit fantastische 
resultaat neer te zetten.

Wij wensen Jayden veel succes!

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

Foto: Joost Duppen

Klinkende winst voor 
Brabant Tentverhuur

Vijfde Lieshouts 
G-Basketball Toernooi 

Kimberly Loos geselecteerd 
voor Rabotalentenplan

Beek en Donk - Tegen het sterke Hurkmans 
Plaatwerk BV wist Brabant Tentverhuur don-
derdagavond een klinkende 7-2 overwinning te 
behalen, niet in de minste plaats door 5 treffers 
van J. Krol. 

Met deze overwinning zette de ploeg een pri-
ma stap naar de top van de ranglijst, waar het 
nu gedeeld koploper is. Al na 10 speelminuten 
leek de beslissing te zijn gevallen, toen Brabant 
Tentverhuur al op een 4-0 voorsprong was ge-
komen. Hurkmans pruttelde nog wel wat te-
gen, maar een echte bedreiging voor Brabant 
Tent werd het nooit. Een teleurstelling voor 
Hurkmans, dat even een stapje terug moet doen 
in de stand van de B-klasse.
 
Van Kuringe wint
Eerder die avond moest van Kuringe Adviesgroep 
aantreden tegen het goed presterende 
Sevenmiles.nl/Café Zaal Dave v.d. Burgt. In een 
duel, wat maar moeilijk los leek te komen, wer-
den wel kansen gecreëerd, maar beide doelman-
nen hielden hun goals schoon. Tot een kwartier 
voor tijd, toen van Kuringe uit een onmogelijke 
hoek toch het net wist te vinden en snel daarna 
ook de 2-0 en 3-0 op het scorebord wist te bren-
gen. Het veldspel was aan beide zijden goed, 
maar van Kuringe beschikt over iets meer stoot-
kracht voorin en dat maakte in deze wedstrijd 
het verschil. In de slotfase kon Sevenmiles.nl nog 
wel de eindstand op 3-1 bepalen.

Vesters Hoveniers nog puntloos 
Koploper Café/Zaal de Tapperij trad aan tegen 
Vesters Hoveniers, dat een dramatische sei-
zoensstart kent en nog altijd wacht op het eerste 
puntje. Tegen het sterker geachte de Tapperij 
lag dat ook niet in de lijn der verwachting. Toch 
verraste Vesters Hoveniers door lang overeind 
te blijven en zelfs een kwartier voor tijd de 0-1 
binnen te schieten. Zou een verrassing in de 
lucht hangen? Het antwoord volgde snel, want 
2 minuten later was het alweer gelijk en 5 mi-
nuten voor tijd werd C. v.d. Bogaard matchwin-
ner door de 2-1 binnen te werken. Geen punten 
voor Vesters maar wel een prima partij tegen het 
sterke de Tapperij.

D3 Architecten/Café/Zaal de Tapperij weer in 
top 3
D3 Architecten/Café/Zaal de Tapperij nam 
het op tegen promovendus Meulensteen/van 
Lieshout en wist al snel op voorsprong te komen. 
Dat het 10 minuten later tegen een 1-2 achter-
stand aan keek was zeker verrassend. Toch wist 
D3 al snel orde op zaken te stellen en poetste de 
achterstand alsnog weg. De beslissing viel in stijl: 
Een werkelijk fenomenaal doelpunt van D. van 
Rossum die de bal een paar meter voor de mid-
dellijn op de volley nam. De welbekende ‘streep’ 
was het gevolg, die regelrecht in de kruising ver-
dween. Het verzet van Meulensteen was daar-
mee echt gebroken, waardoor het ook nog 5-2 
kon worden. Daarmee staat D3 weer ‘gewoon’ 
in de top 3 genoteerd.

Puntendeling FC Geerts en Traxx
FC Geerts Autobedrijf en Traxx Party en 
Kartcentrum maakten er een spannende pot 
van, die uiteindelijk tot een puntendeling leid-
de. Voor Traxx zal dat als een teleurstelling 
hebben gevoeld na de 0-2 voorsprong die de 
ploeg had genomen. Door rustig en bekeken 
te blijven voetballen maakte Geerts het de te-
genstander toch regelmatig lastig en wist na de 
aansluitingstreffer ook nog de gelijkmaker (2-2) 
te produceren. Loon naar werken voor Geerts, 
dat daarmee, net als Traxx, een plek bezet in de 
middenmoot van de B-klasse.

Aben & Slag nog op ‘nul’
Voor Aben & Slag Advocaten wil het dit seizoen 
nog niet zo vlotten. De ploeg wacht nog altijd 
op het eerste puntje en ook tegen FC v.d. Burgt 
werd dat net niet gehaald. In een gelijk opgaan-
de strijd bleef Aben & Slag lang bij, maar zag de 
tegenstander in de slotfase toch weer een beslis-
sende voorsprong nemen, die met hard werken 
wel werd beperkt tot 3-4, maar het genoemde 
puntje zat er niet in. Voor FC v.d. Burgt blijft 
daarmee een top 3 positie hun deel en zal Aben 
& Slag de komende weken vol gas moeten ge-
ven om van de hatelijke nul af te komen.

Uitslagen, standen en programma op 
www.wacbeekendonk.nl.

Lieshout - Het vijfde Lieshouts 
G-Basketball Toernooi wordt ge-
houden op zaterdag 15 november. 
Verschillende teams met een verstan-
delijke beperking, zowel uit de regio 
maar ook uit België, nemen deel aan 
dit toernooi. Met ontzettend veel en-
thousiasme en plezier worden er wed-
strijdjes gespeeld in twee verschil-
lende poules.

Dit is alweer de vijfde keer dat dit in 
Lieshout wordt gehouden door een 
fantastisch team van begeleiders en 
coaches binnen de club. De vijfde keer 
betekent ook een lustrum, wat het voor 
BC Lieshout toch weer speciaal maakt. 
Net als de afgelopen 4 keer wordt er 
weer een geweldig toernooi verwacht, 
waarbij gezelligheid en sportiviteit voorop staat!

Om het lustrum te vieren wordt iedereen hier-
bij uitgenodigd om de spelers en speelsters van 
Basketball Club Lieshout aan te komen moedigen 
tijdens het toernooi. Dit sportieve evenement 

vindt plaats op zaterdag 15 november  van 
10.00 tot 16.30 uur in Sporthal ‘ De Klumper’  in 
Lieshout. Zo kan iedereen zelf komen kijken naar 
enthousiaste deelnemers en wordt er een gewel-
dige dag gemaakt voor alle aanwezigen. 

Mariahout - Kimberly loos is met haar pony 
‘July’ geselecteerd voor het Rabotalentenplan 
van het KNHS, dat houdt in dat ze trainingen 
mag gaan volgen van gerenommeerde spring-
ruiters en trainers.

Ze heeft onlangs meegedaan aan haar 1e inter-
nationale springwedstrijd in Wierden. Ze startte 
de eerste dag met ‘Stakkato’ en ‘July’ in de lichte 
tour hoogte van de hindernissen 120. Ze reed 
met beide foutloos en werd met ‘July’ 8e en met 
‘Stakkato’ 9e. de 2e wedstrijddag reed ze met 
‘Stakkato’ lichte tour foutloos hoogte 125. Ze 
behaalde een mooie 2e plek. Met ‘July’ startte 
ze zware tour hoogte 130 en reed foutloos met 
een mooie 3e plek. 

zaalvoetbal

BC Lieshout G-team

basketbal

paardensport

Kimberly Loos springt met ‘July’

.
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Jaarvergadering ASV’33

Loonbedrijf J. Bouw nieuwe 
sponsor meisjes B1 KPJ

Jeugd ATTC’77 
speelt thuis

Aarle-Rixtel - Tijdens de algemene jaar-
vergadering van ASV’33 zijn Michel 
Driessen (voorzitter) en Pieter van Brug 
(wedstrijdzaken) herkozen voor een nieu-
we termijn in het bestuur van ASV’33. 

Secretaris Reno Renders is na 7 jaar in het 
hoofdbestuur afgetreden. Voordat Reno 
in het hoofdbestuur kwam was hij al een 
aantal jaren secretaris in het jeugdbestuur. 
Daarnaast is Reno jarenlang jeugdleider 
geweest en heeft hij talloze andere activi-
teiten binnen ASV’33 opgepakt. Als dank 
voor zijn inzet heeft het bestuur Reno 
Renders als lid van verdienste van ASV’33 
voorgedragen en de leden hebben dit 
middels een luid applaus goed gekeurd.

Marianne van der Stappen is op de jaar-
vergadering officieel gekozen als nieuwe 
secretaris van ASV’33.

Reno Renders (l) als nieuw lid van verdienste 
samen met voorzitter Michel Driessen (r)

ASV’33 blijft goed presteren
Aarle-Rixtel - Ook tegen SPV uit 
Vlierden bleef de formatie van Han 
van Rosmalen optimaal presteren. 
SPV werd met een 3-0 nederlaag naar 
huis gestuurd. 

ASV’33 was deze wedstrijd zeer ef-
fectief en na 5 minuten kon de 1-0 
al op het scorebord gebracht wor-
den. Thomas Fritsen gaf de doelman 
van SPV rechtsreeks uit een vrije trap 
het nakijken. De wedstrijd verliep in 
de eerste helft zeer rommelig, mede 
oorzaak was de sterke wind die dwars 
over het speelveld stond en goed 
voetbal in de weg stond. ASV’33 was 
veruit de bovenliggende partij en was 
ook meerdere malen echt gevaarlijk. 
SPV daarentegen kon alleen met en-
kele afstandschoten gevaar stichten. 
Een paar minuten voor het rustsignaal 
wist Nick Hendriks een goede inzet 
van Peter Raymakers definitief af te 
ronden en zodoende ging ASV’33 met 
een comfortabele 2-0 voorsprong de 
rust in. 

Na rust verzuimde ASV’33 om SPV de 
definitieve nekslag toe te dienen, en 
hield zo SPV toch nog enigszins in de 

wedstrijd. Een kwartier voor tijd kwam 
dan uiteindelijk toch nog de 3-0 op 
het scorebord. Pim Dubois ging heel 
goed door op rechts en zijn perfecte 
voorzet stelde Nick Hendriks in staat 
om zijn tweede treffer van de middag 
te maken.

Door deze winst zette ASV’33 een 
prima reeks neer, ook de verdediging 
van ASV’33 verdiend een groot com-
pliment, want voor de derde keer op 
rij werd de nul gehouden, wat zeker 

het nodige vertrouwen moet geven 
voor komende zondag, als ASV’33 op 
bezoek gaat bij koploper RKMSV.

Opstelling ASV’33: Rob Renders, 
Robbert Mol, Dennis Verbakel( 
60e Sander vd Waarsenburg), 
Thomas Neaum, Gerben Rendering, 
Rene de Vries, Pim Dubois, Peter 
Raymakers,(80e Teun v Asten), 
Thomas Fritsen(65e Ruud de 
Brouwer), Nick Hendriks, Ronnie 
Heijmans

Nick Hendriks kopt de bal

Zinderende ontknoping bij Bedo 
Heren 1

Beek en Donk - Het eerste heren seni-
orenteam van HV Bedo trad zaterdag 
thuis aan tegen PSV, een lastige klus, 
temeer omdat de Bedo-selectie niet 
compleet was en tijdens de warming-
up nog een speler uitviel. 

Bedo begon redelijk sterk aan de wed-
strijd door een snelle 2-0 voorsprong 
te nemen, maar via 3-1 kwam PSV te-
rug tot 3-3. Tot 5 minuten voor rust 
bleef de stand in evenwicht, met de 
ene keer een punt voorsprong voor 
Bedo en dan weer voor PSV. Helaas 
kwam Bedo nooit echt goed in hun 
spel. De laatste 5 minuten verslapte de 
concentratie echter en dit betekende 
direct een achterstand van 3 doelpun-
ten met de rust: 12-15.
 
Bedo begon redelijk goed aan de 
tweede helft en langzaam maar zeker 
kwamen zij weer dichter in de buurt 
van PSV met uiteindelijk een 18-18 
gelijke stand na 10 minuten spelen in 
de tweede helft als gevolg. Hierna viel 
echter ook de enige overgebleven mid-
denopbouwer van Bedo uit met een 
blessure en besloot de trainer dat hij de 
laatste twintig minuten uit zou spelen. 
Een noodoplossing, die niet ideaal was 
voor de spelers, omdat zij nu zonder 
coach speelden en ook voor de trainer, 
omdat hij koud in het veld stond. De 
spanning in de laatste 20 minuten was 

om te snijden, waarbij de stand conti-
nue gelijk was of PSV een voorsprong 
had van 1 of 2 doelpunten. De laatste 
5 minuten kwam Bedo met een uiter-
ste krachtsinspanning nog terug van 
een achterstand van 24-26 tot 27-27 
en hiermee leek de wedstrijd te gaan 
eindigen, een stand waar beide teams 
mee konden leven.
 
1 seconde voor tijd beging een speler 
van PSV een overtreding op de hoek-
speler van Bedo die dichtbij zijn eigen 
achterlijn een break wilde gooien. 
Voor het arbitrale duo een dermate 
harde overtreding (het belemmeren 
van een mogelijke open doelkans) om 
een penalty toe te kennen aan Bedo. 
Deze penalty werd na enkele minuten 
oponthoud door protesterende PSV 

spelers prima ingeschoten, en daarmee 
waren de 2 punten binnen: 28-27!
 
Ook Heren 2 en 3 behielden de on-
geslagen status. Aanvankelijk wist 
Mixed-Up, de tegenstander van Heren 
3, nog bij te blijven. Maar al snel voer-
den de mannen van Bedo het tempo 
op en liepen uit tot een eindstand van 
31-20. Dames 1 wist in een nipt duel 
de punten in Beek en Donk te houden.

Handballen bij Bedo?
Bedo is altijd blij met versterking. Wil 
je handballen bij Bedo? Kijk voor meer 
informatie op www.hvbedo.nl, op 
onze Facebookpagina 
www.facebook.com/hvbedo, of neem 
contact op per e-mail info@hvbedo.nl.

handbal

Bedo Heren 1 wist de winst in de slotseconden te pakken

Verrassende uitslag 
Bedovo tegen Bedovo

Beek en Donk - Tussen de volleybal-
wedstrijden van vorige week zat een op-
merkelijke partij. In de recreantencom-
petitie namen de heren van Sportshop 
Laarbeek/Bedovo HR1 het op tegen 
Bedovo’s tweede heren recreantenteam. 

Voorafgaand aan de strijd tussen twee 
normaal niet rivaliserende teams, be-
loofde het een spannende wedstrijd te 
worden. Het eerste herenteam stond 
dan wel boven het tweede, maar zonder 
al te grote verschillen in puntenaantal-
len. Dit nipte verschil kwam ook in de 
wedstrijd tot uiting. Een sterk aanvallend 
Heren recreanten 2 wist tegen de krappe 
selectie van Sportshop Laarbeek/Bedovo 
HR1 in de eerste set echter het verschil 
te maken. Te laat kwamen de laatstge-
noemden op dreef. Ook in de tweede 
set mocht wat betere concentratie niet 
leiden tot setwinst. Pas in de laatste 
set, toen winst voor Bedovo HR2 al was 
veiliggesteld, lieten zij hier en daar een 
steekje vallen. De slim spelende mannen 
van Sportshop Laarbeek profiteerden 

hier gretig van en zorgden met één setje 
voor eerbehoud. 1-2.

Recreanten dames 1
Bij de recreanten dames 1 was het min-
der spannend. Helaas konden zij deze 
week niet overtuigen. De dames pro-
beerden tegen Biemans Acc. een setje te 
stelen, maar kwamen niet verder dan het 
halen van 17 punten in de tweede set. 
Volgende week gaan de dames weer vol 
de strijd aan om de nodige puntjes bin-
nen te halen.

Bedovo MB1
In de Nevobo-competitie leden de 
meiden hun eerste verlies sinds tijden. 
Ondanks een goede instelling en pri-
ma spel aan Bedovo-zijde lukte het de 
meiden niet om een puntje te pakken. 
Conclusie was dat de tegenstand simpel-
weg een maatje te groot was. Een situ-
atie waarin het goed presterende Bedovo 
MB1 al een tijdje niet verzeild is geraakt. 

Next/Bedovo D1
Voor de heren en dames stond dezelfde 
tegenstander op het programma. In 
Odiliapeel namen beide teams het op 
tegen TFC en daarin waren zij beide 
succesvol. Next/Bedovo D1 miste over-
tuiging, maar kon 4 maal net op tijd het 
verschil maken. Een vervelende botsing 
leek even roet in het eten te gooien 
doordat spelverdeelster Monique van de 
Kruijs gewisseld moest worden, maar de 
invalbeurt door Geeke Verbrugge kon dit 
gelukkig voorkomen. 4-0. 

Café Thuis/Bedovo H1
De heren waren meer overtuigend. In 
een wedstrijd waarin Joost van Vijfeijken 
na een schouderblessure zijn rentree 
maakte, namen de heren niet veel af-
stand, maar kwam setwinst nooit echt 
in gevaar. Café Thuis/Bedovo H1 deed 
daarmee goede zaken in de competitie 
en de 5 punten brachten hen naar de 2e 
positie op de ranglijst.

volleybal

Aarle-Rixtel - Het eerste jeugdteam van 
tafeltennisvereniging ATTC’77 uit Aarle-
Rixtel kreeg afgelopen zaterdag het ster-
ke Valkenswaard 1, koploper in de J3D 
klasse, op bezoek. 

Werner Doensen, Bart Willems en Dennis 
van der Putten speelden goed maar kon-
den niet winnen van de mannelijke tegen-
standers. Tegen Naomi van Veldhoven, 
die er de vorige keer nog twee won, pak-
ten Werner, Bart en Dennis alle drie een 
punt. Ondanks de 7-3 nederlaag staan ze 
op een mooie tweede plek.

Het tweede jeugdteam van ATTC’77 
speelde thuis tegen Een en Twintig 1 
uit Beek en Donk. Gezien de stand in 
de poule (slechts één punt verschil) en 
het gelijke spel de vorige keer, zou dit 
wel eens een spannende wedstrijd kun-
nen worden. Met name het begin en 
het eind waren voor ATTC’77. In de 
tussenfase werden drie potjes verloren. 
Sander Bevers scoorde, net als de vorige 
keer, een hattrick, Niels Doensen volgde 
goed met twee overwinningen en Harm 
Steenbakkers won één partij. Met ook 
nog winst in het dubbelspel kwam de 
eindstand op 7-3 en is er een gat van 
5 punten geslagen met Een en Twintig. 
Detail is wel dat Een en Twintig nog een 

wedstrijd meer moet spelen en de achter-
stand zo weer teniet kan doen.

Het derde jeugdteam speelde tegen het 
tweede team van Een en Twintig. Juul 
Verbeeten, de meest ervaren speler van 
het team van ATTC, speelde ook deze 
keer weer sterk en wist, heel knap, zijn 
winstscore op 100% te houden. Rens van 
Schaik en Liam Sangers volgden goed 
met twee respectievelijk één gewonnen 
wedstrijd. Ook hier was de dubbel voor 
de thuisclub zodat het eindresultaat een 
7-3 overwinning werd. Door deze over-
winning staan ze op een vijfde plek en de 
vierde plek lonkt.

tafeltennis

Van Heeswijk nieuwe shirtsponsor 
VV Mariahout A1 en A2 

Het team van Mariahout A1 

 Herfstvoordeel!

10% korting op uw 

gezichtsbehandeling

Dorpsstraat 69, Aarle-Rixtel

0492-320759
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BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

249,95

+
BINDINGEN

Nitro
Lectra Brite

369,95

Nitro
WINTERSPORT
WINTERSPORT
WINTERSPORT
WINTERSPORTDE NR.1 IN

Sinner
Helm+bril combi pack!

Ice Peak
Jacket Kim

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

99,99

69,99
99,95

159,95

Fischer
XTR Motive Rail

199,95

Salomon
Mission LX / Divine LX

Incl. schoenentas

Incl. skihoes

Incl. snowboardtas

GROOTSTEGROOTSTEGROOTSTEGROOTSTE

WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING
WINTERSPORT AFDELING

 VAN NEDERLAND

Helm+bril combi pack!

69,

169,99
329,99

+
BINDINGEN

wipschieten

Laatste vrije wedstrijd Brabants wipschieten

Laarbeekse Kampioenschappen 
Brabants wipschieten 2014

Lieshout - De laatste wedstrijd Brabants 
wipschieten 2014 vond zondag plaats op 
het schietterrein van het Sint Servatius 

Gilde in Lieshout. Onder winderige 
omstandigheden werd er geschoten, 
wat het schieten tot een hele uitdaging 
maakte. 

De schutters uit Laarbeek wisten de eer 
hoog te houden met de behaalde resul-
taten. Op de onderdelen Erekampioen 
en Kampioen werd Henk van der Velden 
van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit 
Aarle-Rixtel 1e, ook behaalde hij een 5e 
plaats op het onderdeel Personeel. Bjorn 
Kerkhof van het Onze Lieve Vrouwe gil-
de uit Aarle-Rixtel werd 6e op het onder-
deel personeel. Jan Rovers van het Sint 
Leonardus gilde uit Beek en Donk wist de 
7e prijs te behalen op het onderdeel Vrije 

hand. In het voorjaar van 2015 worden 
de kringwedstrijden Brabants wipschieten 
hervat en start een nieuwe competitie. 

Uitslag Laarbeekse deelnemers
Erekampioen: 1e Henk van de Velden 
Aarle-Rixtel. 
Kampioen: 1e Henk van de Velden Aarle-
Rixtel. 
Personeel: 6e Bjorn Kerkhof Aarle-Rixtel.
Vrije Hand: 7e Jan Rovers Beek en Donk.
Puist: 2e Gerard van Ganzenwinkel Aarle-
Rixtel, 3e Gerard Maas Aarle-Rixtel 4e 
Toos van Veghel Lieshout, 5e Henk van 
de Velden Aarle-Rixtel 6e Bjorn Kerkhof 
Aarle-Rixtel, 7e Theo Gevers Lieshout.

Aarle-Rixtel - Bij het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde in Aarle-Rixtel hebben 
zaterdag diverse wedstrijden Brabants 
wipschieten plaatsgevonden. Het 
ging om de onderdelen; Laarbeeks 
Kampioen Opgelegd, Laarbeeks 
Kampioen Vrije Hand, Gulden be-
ker Opgelegd en Gulden beker Vrije 
Hand.

Voor de onderdelen Laarbeeks 
Kampioen zijn in het gehele seizoen 
twintig wedstrijden geschoten, waar-
van tien in Aarle-Rixtel en tien in Beek 
en Donk. De uitslagen van de veertien 
beste wedstrijden worden bij elkaar 
geteld, plus de afsluitingswedstrijd. 
Voor de gulden bekers was dit een on-
derlinge wedstrijd op twee onderde-
len, dat op die dag wordt verschoten. 

Op alle vier de onderdelen was Henk 
van der Velden van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel de win-
naar.

Onderdeel Kampioen Vrije Hand
1. Henk van den Velden 207 pun-
ten, 2. Bjorn Kerkhof 184 punten, 3. 
Gerard Maas 183 punten (allen van 
Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel)

Onderdeel Kampioen Opgelegd
1. Henk van den Velden 779 punten, 
2. Gerard Maas 718 punten (beiden 
van Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-
Rixtel), 3. Huub van den Heuvel 684 
punten (Leonardus gilde Beek en 
Donk)

Hiermede is de onderlinge competitie 
2014 tot een eind gekomen. Volgend 
voorjaar zal deze weer opnieuw wor-
den opgestart  door de Laarbeekse 
Gilden.

Bart Driessen
Metsel Timmerwerk

Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

0620978305   bmt.driessen@gmail.com

Gerard Maas, Kampioen opgelegd en 
vrije hand Henk van der Velden, Frans vrije hand Henk van der Velden, Frans 
van Griensven, Bjorn Kerkhof en Huub 
van den Heuvel

Interne 
competitie jeugd 
Badminton Club 
Lieshout gestart

badminton

Lieshout - De jeugd van Badminton 
Club Lieshout werkt gedurende het 
hele seizoen een interne competi-
tie af. Iedere maand is hiervoor één 
speelavond ingeruimd om de onder-
linge krachten te meten. 

De winnaar van deze interne compe-
titie mag aan het einde van het sei-
zoen de Leo Bosch trofee in ontvangst 
nemen. De senioren van Badminton 
Club Lieshout gaan op een heel an-
dere wijze hun krachten meten. Op 
15 november gaan zij een leuke, maar 
vooral gezellige PubQuiz houden.

Leo Bosch Trofee
Om de sleur van het wekelijks trai-
nen te doorbreken, meten de jeugd-
leden van Badminton Club Lieshout 
iedere maand een keer de onderlinge 
krachtsverhoudingen. Door een inge-
nieus schema, dat door de jeugdbe-
geleiding in elkaar is gezet, ontstaat er 
een onderlinge competitie. Inmiddels 
is deze onderlinge competitie van 
start gegaan en is de eerste tussen-
stand bekend, waar de winnaar van 
vorig jaar (Mathijs Janssen) direct de 
koppositie heeft genomen. Tijdens de 
speelavond op 26 november wordt 
de volgende ronde afgewerkt van 
deze interne competitie.

Tussenstand
1. Mathijs Janssen 40 pt; 2. Tim 
Kanters, Sabine Verbakel 35 pt; 3. Tijn 
van den Baar, Janne van de Laarschot, 
Sanneke Vogels 30 pt; 4. Rick van 
Aspert, Roel de Laat, Nard van Loon, 
Gwenn Somers, Margee Hilgerdenaar 
28 pt; 5. Pepijn Kerkhof, Jop van den 
Baar, Sofie van de Laarschot, Floris 
Spoorendonk 25 pt.

Pubquiz
Badminton Club Lieshout houdt za-
terdagavond 15 november voor de 
tweede keer een PubQuiz. Deze 
quiz bevat allerlei leuke vragen die 
voor een groot deel gericht zijn 
op Badminton Club Lieshout, op 
Laarbeek of wat meer algemene za-
ken. Voor een PubQuiz hoeft een 
deelnemer niet veel te weten: hij of 

zij krijgt vooral leuke vragen, zonder 
dat daar echte kennis voor nodig is. 
Gezond verstand is vaak meer dan 
voldoende. Dat maakt een PubQuiz 
dan ook een leuk en gezellig uitje 
voor iedereen. Tijdens de quiz spelen 
de deelnemers in teams, zodat plezier 
en vooral gezelligheid, voorop staat. 
Overigens zijn de vragen niet allemaal 
weetjes, maar moeten de antwoor-
den ook verzonnen worden door te 
keuren, te proeven, of te ontdekken. 
Kortom: een leuke avond voor alle le-
den van Badminton Club Lieshout en 
hun introducés. Plaats van handeling 
is de jeugdruimte van het Dorpshuis 
in Lieshout waar de deelnemende 
badmintonners om 20.30 uur samen 
komen.

Mathijs Janssen was afgelopen seizoen 
de winnaar van de Leo Bosch Trofee

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 

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

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

T: 0492 - 46 12 38
www.josverschuren.nl

VOOR ALLE TYPEN BANDEN 
VERSCHUREN...

WINTERBANDEN
ALL-WEATHER BANDEN

ZOMERBANDEN

Bezoek ook eens onze 
nieuwe webshop!

UW (LICHTMETALEN) 
VELGEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN

DE BESTE VELGENAANKOOP DOET U IN 
DE ENIGE ALL INCLUSIVE WEBSHOP! 

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL
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Veldtoertocht 
Aan de Wielen

2e regiowedstrijd bij 
Handboogvereniging Strijd in Vrede 

14e wedstrijd van Ganzenwinkeltoernooi

wielersport

Aarle-Rixtel - De eerste officiële veld-
toertocht van dit winterseizoen wordt 
door T.S.C. Aan de Wielen op zondag 
9 november gehouden. De afstanden 
waaruit gekozen kan worden zijn 35 
en 45 kilometer, welke uiteraard ge-
heel uitgepijld zijn. 

Inschrijven en vertrekken kan tussen 
8.30 en 10.00 uur vanaf de kantine 
van voetbalvereniging A.S.V.’33 aan 
de Bakelseweg in Aarle-Rixtel. Het in-
schrijfgeld bedraagt €3,00 voor leden 
van de NTFU, KNWU en de Belgische 
wielrijdersbond. Anderen betalen 

€4,00 en jeugd tot 16 jaar mag gratis 
meedoen. Ruim over de helft van de 
routes is een pauzepunt ingericht waar 
gratis soep, drank en koek verstrekt 
wordt. Na afloop bestaat de mogelijk-
heid om te douchen en de fietsen af 
te spuiten.

Meer informatie is te vinden op de site 
van Aan de Wielen, maar er kan ook 
gebeld worden met Maarten de Louw, 
tel. 06-25480236. De tweede veld-
toertocht staat gepland op zondag 4 
januari.

tennis

Verdienstelijk gelijkspel 
Stedentennis Oost-Brabant 

Mixed 7 probeert te handhaven

Succesvol 50+ toernooi van ’t Slotje

Beek en Donk/Goirle - Het steden-
tennisteam (thuisbasis D’n ouwe 
Toren,  Beek en Donk) van coaches 
Jorg Gussenhoven, Bowen Straatman 
en Peter van Andel heef zondag een 
zeer verdienstelijk 24-24 gelijkspel  
–tegen het op papier sterkere-  Gijs 
Tennisschool uit Goirle behaald.

Vooral bij de meisjes t/m 12 jaar had 
Maaike Jongmans Tessa de Vocht he-
lemaal in de luren gelegd. Met zeer 
degelijk tactisch spel liet ze haar te-
genstandster het hele veld zien. Ook 
deden de meisjes t/m 14 jaar een aar-
dig duit in het zakje. Myrne van Erp 
(nog winnares in de ochtend in het 
damesdubbel 5 in Dierdonk met Loes 
Vermeulen) en Ilse van Rooij lieten de 
tweeling Benjaddi geheel kansloos, zo-
wel in de singel als de dubbel.

De jongens t/m 16 jaar hadden ook 
een zwaar overwicht. Gideon van Esch 
en Joey Kleingeld maakte in de dub-
bel gehakt van de tegenstander en in 
de singel moest alleen Gideon een set 
afstaan tegen Timo Grundeken. Verder 
was Tom Booy zijn singel verwikkeld in 
een zwaar gevecht. Dat leverde dan 

ook een gelijkspel op. De dubbel werd 
daarentegen samen met Timo Hocks 
duidelijk binnen gehaald. Wel werd 
de laatst set afgebroken, doordat de 
tegenstander de hal niet meer had ge-
huurd en de punten daarmee automa-
tisch naar Oost-Brabant gingen.

Al met al gaat het team met deze goe-
de start verder naar de volgende ont-
moeting tegen het regioteam uit Venlo 
op 16 november thuis in de D’n ouwe 
Toren. Start om 13.00 uur.

Beek en Donk - Het eerste 50+ toer-
nooi van tennisvereniging ‘t Slotje is 
meer dan uitstekend verlopen. Ruim 
70 inschrijvingen, prima weer, veel 
sportiviteit, gezelligheid en een zeer 
geslaagde 3e helft zorgden voor een 
mooie dag.

Op vrijdag 31 oktober werd het 
eerste 50+ toernooi van TV ’t Slotje 
gehouden. Om klokslag 9.30 uur 
begonnen de eerste wedstrijden en 
de uitstekende organisatie, Jozef en 
Ria, regelde dat deze dag alle banen 
bezet bleven. Er werd gestreden om 
elk punt, maar vooral de gezelligheid 
van de vele wedstrijden was bepalend 
voor de prima sfeer deze dag. 

Na een goed verzorgde lunch stonden 
er tot 17.00 uur nog vele wedstrijden 
gepland, maar moest de organisatie 
alle zeilen bijzetten om alle banen vol 
te krijgen. Want zienderogen werden 
sommige toch moe van de vele wed-
strijden. Er lag zelfs een tennisser te 
slapen! 

Om 17.00 uur luidde de organisatie 
de bel voor het einde van het toer-
nooi en maakte iedereen zich op voor 
de 3e helft. Na een lekker broodje 
hamburger, begon de muziek te spe-
len. Zanger Pierre had een zeer breed 
repertoire en kreeg de dansvloer snel 
vol. Er werden nog enkele ludieke prij-
zen door de organisatie uitgedeeld en 
de voorzitter deed nog een woordje 
namens de tennisclub. De organisatie 

kan terugkijken op een zeer geslaagd 
toernooi. De vereniging wil de deel-
nemers en Jack bedanken en hoopt 
iedereen volgend jaar tijdens het 
tweede 50+ toernooi weer bij tennis-
vereniging ’t Slotje te zien.

Damesdubbel 5 kampioenen Myrne 
van Erp (l) en Loes Vermeulen (r)

50+ toernooi bij TV ‘t Slotje

handboogschieten Tweede regiowedstrijd Krijgsman 
Soranus

Lieshout - De 25meter 1-pijl schutters 
traden afgelopen week aan voor de 
tweede regiowedstrijd. Voor de jeugd 
was deze wedstrijd dinsdagavond op 
de eigen accommodatie.

De jeugdleden leverden een geweldige 
prestatie, doordat iedereen een nieuw 
persoonlijk record schoot. Er waren zelfs 
uitschieters bij van ruim 50 punten meer 
dan in de eerste wedstrijd. 

De senioren traden donderdagavond 
aan op de banen van Houts Welvaren 

in Mierlo-Hout. Het eerste team kwam 
op een totaal van 1098 punten, 39 meer 
dan in de eerste ronde. Uitblinker was 
Ad Endevoets met 236 punten. Man van 
de avond was echter Arjan v.d. Heuvel, 
die met zijn 227 punten een nieuw per-
soonlijk record schoot. Ook het tweede 
team presteerde goed en eindigde op 
een totaal van 951 punten. Ook hier een 
plus ten aanzien van de eerste wedstrijd. 
Beste schutters bij het tweede team wa-
ren Stephan Wijffelaars en Maarten v.d. 
Elsen. Ieder met 194 punten.

Totaaluitslag
Ad Endevoets 236; Arjan v.d. Heuvel 
227; Rik v.d. Westerlo 224; Paul v.d. 
Broek 207; Dion Thielen 205; Theo 
v.d. Laar 204; Stephan Wijffelaars 194; 
Maarten v.d. Elsen 194; Alex v.d. Ven 
180; Rita Endevoets 178; Jim Daniëls 
160; Toos v.d. Graef 151; Ziggy Daniëls 
149; Nelly v.d. Laar 143; James Stam 
135; Noa Relou 87 en Jeffrey v.d. Post 
85. 

Beek en Donk – Handboogvereniging 
Strijd in Vrede heeft op zaterdag 1 
november de tweede regiowed-
strijd 25m1pijl gehouden.

De uitslag
Compound: Stefan Kouwenberg 
235, Twan van der Kruijs 233, Theo 
de Jong 233, Manou de Jong 233 
en Theo van den Dungen 229.
Recurve: André Goedemans 226, 
Jolanda van der Kruijs 226, Wim 
van de Kerkhof 224, Wietse 
Aarden 223, Rita Segers 219, Henk 
Caris 217, Paul Linders 199, Henk 
Leenders 194, Martien van Deurzen 
194, Antoon Leenders 181, Auke 

Segers 176 en Wim van den Eijnden 
173.

Aarle-Rixtel - Het lukte Handboog-
vereniging Oude Roem Handhaven uit 
Someren zaterdag niet om hun hoge 
verwachtingen waar te maken. Met 10 
schutters waren zij 1 november aanwe-
zig op de doel bij HBS de Eendracht voor 
het verschieten van de 14e wedstrijd 
van het van Ganzenwinkeltoernooi. 

Vooraf gaven zij aan 2060 punten te 
gaan schieten. Doordat enkele schut-
ters duidelijk niet hun beste wedstrijd 
schoten, werden er slechts 1936 
punten gehaald. Een score van –124. 
Door dit resultaat doet Oude Roem 
Handhaven dit jaar helaas niet mee 
voor de eerste plaatsen. Hoogste 

schutter van de avond werd Erwin 
Wijnhoven van de Eendracht. Hij ver-
beterde zijn Persoonlijk Record met 
een punt naar 233 punten. Frank 
Meeuws werd hoogste schutter bij 
ORH. Hij haalde 232 punten.
 
Resultaten schutters de Eendracht
1. Erwin Wijnhoven 233, 2. Toon van 
Hoof 218, 3. Geert van Ganzenwinkel 
194, 4. Arno Donkers 178, 5. Jan van 
Rooy 166, 6. Gerrie van Hoof 143 (hs).

Op donderdag 13 november is HBV 
de Vriendschap uit Mierlo de tegen-
stander in de 15e wedstrijd van het 
van Ganzenwinkeltoernooi, aanvang 
20.00. Voor de 16e en laatste wed-
strijd van dit toernooi is op zaterdag 
15 november HBV St. Willibrord uit 
Milheeze de tegenstander. Aanvang 
van deze wedstrijd is 18.00 uur.

Beek en Donk – In de seniorencom-
petitie van de Helmondse Badminton 
Bond speelt Mixed 7 dit jaar in de 
derde klasse. Na het kampioenschap 
van afgelopen seizoen volgde pro-
motie. Het team van teamleider Theo 
Mouris heeft het zwaar, maar heeft 
de beste tegenstanders in hun poule 
al getroffen. Doelstelling is om te 
handhaven in de derde klasse.

Na het 8-0 verlies tegen Mixed 5, wat 
in dezelfde poule bovenaan staat, 
werd de tweede wedstrijd van het 
seizoen slechts nipt verloren tegen 
Smashing Bruang. Woensdag 29 ok-
tober was de derde wedstrijd tegen 
het sterke Mierlo. Op voorhand was 
een verlies al ingecalculeerd, maar 
zoals gebruikelijk gaf het team zich 
niet zo maar gewonnen. De beide 
Gemengd Dubbels waren een gemak-
kelijke prooi voor de tegenstander. In 
het Herendubbel liet Mixed zich van 
zijn sterkste kant zien. Tiny Verbrugge 
en Toon Slaets zijn goed op elkaar 
ingespeeld en menig tegenstander 
heeft zich op dit geroutineerde kop-
pel stukgebeten. De eerste set was 
al direct spannend en ging met enig 

fortuin met 24-22 naar Mierlo. In de 
tweede set kwam het Mixed koppel 
sterk terug. Ze trokken de stand gelijk 
met een goede 21-17 overwinning. 
De derde set was een waar spekta-
kelstuk wat helaas voor de dappere 
Beek en Donkse strijders met 22-20 in 
het voordeel van de heren uit Mierlo 
werd beslist. Hierna is het verzet van 
Mixed 7 dan toch definitief gebro-
ken. In de overige wedstrijden wordt 
er nog flink gestreden, maar een 8-0 
verlies is onafwendbaar. 

Toch is de doelstelling om zich te 
handhaven in deze klasse heel rea-
listisch. Het team moet de komende 
drie wedstrijden namelijk nog tegen 
de zwakkere tegenstanders in de 
poule. Met name van de wedstrijden 
tegen Ganzeveer (uit Aarle-Rixtel) en 
tegen Gemert zal veel afhangen. De 
sfeer in het team is ondanks de voor-
lopige laatste plaats voortreffelijk. In 
de kantine zijn ze een graag geziene 
gast en sluiten dan ook regelmatig als 
laatste af. 

Clubkampioenschappen
Komend weekend, 7 en 8 november, 

worden bij BC Mixed de jaarlijkse 
clubkampioenschappen gehouden. 
Zowel jeugd als senioren komen dan 
in actie om de diverse titels in de 
wacht te slepen. De wedstrijden wor-
den gespeeld in sporthal d’n Ekker. 
Op vrijdagavond om 18.30 uur be-
gint het toernooi met de voorrondes 
en op zaterdag wordt van 9.00 tot 
17.00 uur de hele dag gespeeld met 
als slot de finales. 

Kijk voor meer informatie over de 
vereniging op www.bcmixed.nl en 
Facebook.com/bcmixed.

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Het herendubbel van Mixed 7: Tiny 
Verbrugge (r) en Toon Slaets (l)

Migchels Stucwerken nieuwe 
shirtsponsor Flamingo’s pupillen D2 

korfbal

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

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

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

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

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
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Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Vrijdag 7 november 
Expositie illustratief vormgever Freddie 
Segers
Van Schijndel, Passie voor Wonen, 
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

Herfst kleurwedstrijd
12.00 uur, Heuvelplein 99,  Beek en Donk

Après Ski Party (18+)
20.00 uur, Kantine Sparta’25, 
Beek en Donk

Benefi etavond Ganzegats Hofkapel
20.00 uur, de Dreef, Aarle-Rixtel

Uitreiking Laarbeekse Complimenten 
Vrijwilligerswerk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Mark van de Veerdonk met ‘TOF’
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zaterdag 8 november 
19e Bierartikelen ruilbeurs
10.00 uur, Bavaria Brouwerij Café, 
Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Vogelshow Vogelvereniging Laarbeek
13.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Expositie ‘Cats and Hats’ t/m 16 nov.
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Expositie beeldend kunstenaar Dennis 
Epke t/m 23 nov.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Jubileumconcert Muzikale en Southern 
Comfort Barber Gals
20.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Bierproeverij
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Concert OJO i.s.m. Revuekoor
20.15 uur, Zaal De Vrienden, 
Aarle-Rixtel

The Santana Tribute Band met 
supportact Powerstation
20.30 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Zondag 9 november 
IVN wandeling de Biezen
10.00 uur, Biezen 5, Aarle-Rixtel

Vogelshow Vogelvereniging Laarbeek
10.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Jeugdprinsenbal De Gele Kielen
14.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Concert accordeonkwintet Arte
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Maandag 10 november 
Scheidingscafé
16.00 uur, Café Zaal v.d. Burgt, 
Beek en Donk

Dinsdag 11 november 
Sint Maarten viering
18.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Zelfhulpgroep ‘Leven met een 
verslaafde’
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Woensdag 12 november
Open Laarbeekse 
Biljartkampioenschappen t/m 22 nov.
13.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Donderdag 13 november 
Fototentoonstelling rondom Beek en 
Donk
20.00 uur, Heemgebouw De Lange 
Vonder, Beek en Donk

Vrijdag 14 november 
&RG teens en &RG PLUS GPS tocht
19.30 uur, Club Energyruimte Dorpshuis 
Lieshout

Bierpongavond
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 15 november 
Wijnactie Harmonie St Caecilia
10.00 - 17.00 uur, Lieshout en 
Mariahout

Lieshouts G-Basketball Toernooi
10.00 uur, Sporthal de Klumper, 
Lieshout

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Intocht Sinterklaas
14.00 uur, Pater de Leeuwstraat, 
Beek en Donk

Sauwelavond kaartverkoop
19.00 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Jeugdprinsenbal de Raopers
19.00 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Prinsenbal Ganzegat
19.30 uur, Couwenbergh / van Bracht, 
Aarle-Rixtel

Last Suggestion (live band)
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

BBC Jazz & the Old Swing Band
20.30 uur, Zaal Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Badminton Club Lieshout Pubquiz
20.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Prinsenbal de Raopers
21.00 uur, Café/Zaal de Koekoek, 
Lieshout

Interactieve avond met duo ‘DUWO’
21.00 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Zondag 16 november 
35e Bavaria-veldrit Lieshout
11.00 uur, ‘t Hof, Lieshout

Muziek Verbindt
14.00 uur, Herberg ‘t Huukske,
Beek en Donk

Klassiek concert
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje


