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Laarbeek - Afgelopen weekend vond 
de eerste editie van ‘Laarbeek Sportief.’ 
plaats; een kennismakingsdag met al-
lerlei vormen van sport bedoeld voor 
jong en oud in Laarbeek. Ruim 30 sport-
verenigingen en organisaties presen-
teerden zich per dorp in en rondom de 
sporthallen De Dreef, D’n Ekker en De 
Klumper. De MooiLaarbeekKrant trok 
een sprintje door sportend Laarbeek.

Sportief ondersteunend
John van de Kimmenade, jongerenwerker 
en sportcoach bij ViERBINDEN, ontvangt 
ons gastvrij in de goedgevulde sportkan-
tine van sporthal D’n Ekker in Beek en 
Donk. Het is een hele toer om hem even 
te spreken want John heeft het druk. 
“Het loopt goed, het is druk en mensen 
hebben het naar hun zin”, vertelt hij. 
“Vanmorgen tijdens de opstart was het 
rustig en ik was er even bang voor dat 
dat zo zou blijven.” Het tegendeel is ech-
ter waar: in de zaal vinden vier presen-
taties van verschillende sportverenigin-
gen tegelijk plaats en aan toeschouwers 
op de tribunes is absoluut geen gebrek. 
John ondersteunt ‘Laarbeek Sportief.’ sa-
men met buurtsportcoach Ilse van Ham 
van de gemeente Laarbeek. Ook Ilse 
schuift even aan. “Vanuit de gemeente is 
er veel aandacht voor sportstimulering”, 
vertelt ze. “Mijn missie is meer mensen 
te laten bewegen en/of mensen méér 
te laten bewegen.” Ilse heeft een ver-
bindende rol als buurtsportcoach. Haar 
taak is zoveel mogelijk partijen te laten 
samenwerken op het gebied van sport 
en bewegen. “Mensen over de drempel 
krijgen om te gaan sporten, ook daar is 
winst te behalen”, aldus Ilse.

De organisatie
De initiatiefnemers van deze kennis-
makingsdag zijn Jan Vereijken van 

turnvereniging De Ringen/De Brug, 
Oskar Martens van BC De Ganzeveer uit 
Aarle-Rixtel en Ton Slaets van BC Mixed 
uit Beek en Donk. Ook Ton legt de mi-
crofoon - waarmee hij telkens de nieuwe 
presentaties aankondigt - even opzij om 
aan te schuiven. “Aan het begin van het 
schooljaar zijn veel kinderen nog zoeken-
de naar een sport- of bewegingsvorm die 
bij ze past”, vertelt Ton. ”Vaak wordt ge-
wacht met het aanmelden bij een sport-
vereniging totdat het zwemdiploma is 
behaald. Door middel van een kennisma-
kingsdag zoals vandaag laten we op een 
laagdrempelige en uitnodigende wijze 
zien wat er per kern eigenlijk allemaal te 
doen is, want dat is vaak veel meer dan 
wat men verwacht.” John en Ilse namen 
de communicatie van dit evenement 
voor hun rekening, Jan, Oskar en Ton 
de organisatie van de sportinstuif. “Een 
vruchtbare samenwerking”, besluiten ze 
eensgezind. 

Marathon door Laarbeek
Dat ‘Laarbeek Sportief.’ zich niet al-
leen richt op jonge deelnemers, bewijst 
de presentatie van de 55+ Gym. Eén 
van de deelnemers roept na afloop – 
met de handdoek om de nek geslagen 
- alle opa’s en oma’s op zich aan te 
melden want ‘behalve bewegen is de 
gym ook een fijne manier om in con-
tact te komen en zijn met anderen’. In 
De Klumper in Lieshout ontmoet De 
MooiLaarbeekKrant initiatiefnemer 
Jan Vereijken van turnvereniging De 
Brug/De Ringen. Jan is tevreden over 
de opkomst. “Als je bedenkt dat het 
ook nog Lieshout kermis is vandaag, 
dan mogen we echt niet mopperen. Er 
zijn veel (hoofdzakelijk) kleine kinderen 
een sprongetje komen wagen hier.” 
Ook ‘buurvrouw’ Ria Donkers van BC 
Lieshout is tevreden over de opkomst. 
“Ken je onze kennismakingsactie al?”, 
vraagt ze lachend, “voor €2,50 mag je 
tot aan de herfstvakantie gratis komen 
spelen en wij zorgen voor een racket.”

Bijna bij de finish, ontmoet De 
MooiLaarbeekKrant initiatiefnemer 
Oskar Martens van BC De Ganzeveer 
in De Dreef in Aarle-Rixtel. “Wij heb-
ben zowel juniorleden als seniorleden 
gevraagd zich hier te presenteren 
vandaag. Dat laat direct zien dat bad-
minton door jong én oud gespeeld 
wordt.” Oskar is tevreden over de 
opkomst, “maar ik vind het jammer 
dat niet alle clubs zich hier vandaag 
hebben laten zien.” Won Yu Hapkido 
presenteerde zich wel in Aarle-Rixtel. 
Ernst-Casimir Erntsen, eigenaar van 
Won Yu, kijkt terug op een sportieve 
middag maar vond de opkomst ook 
‘vrij rustig’. De jeu de boulesballen 
worden buiten bij De Dreef opge-
ruimd, ook deze club heeft zich in de 
buitenlucht kunnen presenteren aan 
sportlievend Laarbeek.

De finish
De eerste editie van ‘Laarbeek 
Sportief.’ is een feit. Als het aan de or-
ganisatoren ligt, is een nieuw jaarlijks 
terugkerend evenement in Laarbeek 
geboren. De MooiLaarbeekKrant is 
in elk geval stukken wijzer geworden 
over de vele takken van sport die in 
Laarbeek te vinden zijn en keert huis-
waarts voor de ‘cooling down’ ...
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DE NIEUWE ERVEN

Wanneer men vroeger grond moest 
ontginnen, iets wat in heel Mariahout 
gebeurd is, dan noemde men dat de 
nieuwe erven. Het is een gebruikelijke 
naam die al vanaf ongeveer de veer-
tiende eeuw in gebruik is. De ontgon-
nen grond was dan de nieuwe erven. 
De plaats waar nu de Nieuwe Erven 
liggen, was vroeger woeste grond. 
Het was de Scheurkens Bleek, op de 
Lieshoutse heide. Het lag boven het 
Contven en de Stommens Camp. 
Nadat in Mariahout de Mariastraat 

gebouwd was, ging men de daar-
aan liggende grond ook bebouwen. 
Aansluitend aan de Zr. Persoonsstraat 
bouwde men zo’n 40 jaar geleden 
nieuwe seniorenwoningen. Dichtbij 
het centrum, wat voor senioren heel 
belangrijk is. De meeste Mariahou-
tenaren willen toch het liefste in hun 
eigen kerkdorp blijven wonen.

Henny Bevers-van den Baar
Met dank aan Heemkundekring 
’t Hof van Liessent

De Nieuwe Erven
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

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

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

Rosary Creatieve Therapie

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

- Voor (hoog)gevoelige kinderen

- Rouw- en verliesverwerking

- Individueel of groepen van max. 4 pers.

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de 
steun en het medeleven tijdens 

het ziek-zijn en bij het afscheid van onze lieve moeder en oma

Nellie Graat-Derks
Uw aanwezigheid op de dag van de uitvaart

en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies.

Leonie en Toon
Annemarie en Frank
Peggy en Lejan
en kleinkinderen             

DankbetuigingSamen!
Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder persoon

Intens verdrietig, maar dankbaar dat hij zo lang in ons midden 
mocht zijn, delen wij u mede dat toch onverwacht van ons is 
heengegaan mijn lieve man en maatje, ons pap, schoonvader 
en opa

Jan Haeve
echtgenoot van

Ria Haeve-van Middegaal

Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

 Beek en Donk: Ria
 Helmond: Bart en Fabiana
  Tim, Vera, Niels
 Bakel: José en Gerlach
  Mariëlle en Roy, Luc
 Beek en Donk: Stefan en Bantita
  Sep

7 september 2015
Heuvelplein 33, 5741 JJ Beek en Donk

U kunt afscheid nemen van Jan in het uitvaartcentrum van 
De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk, op zaterdag  
12 september van 10.30 tot 11.30 uur.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op maandag  
14 september om 13.30 uur in de parochiekerk H. Michaël, 
Kerkstraat te Beek en Donk, waarna aansluitend de 
afscheidsdienst voor genodigden volgt in de aula van crematorium 
Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

Samenkomst in de kerk. Bij beide diensten is er gelegenheid 
tot schriftelijk condoleren. 

Jan heeft de wens uitgesproken, liever geen bloemen maar een 
donatie te geven aan het Parkinson Fonds. Hiervoor staan 
collectebussen bij beide diensten.

In Memoriam Jan van den Heuvel
Jan van den Heuvel is op 7 september 
2015 op 74-jarige leeftijd overleden.

Het laatste deel van zijn leven werd 
gekenmerkt door een steeds dikker 
wordende mist die om hem heen hing en 
die het daarmee omgaan voor zijn familie 
en vrienden steeds moeilijker maakte.

Wij willen Jan gedenken in de periode 
van zijn leven, waarin die mist er 
nog niet was. Jan was voorzitter van 
Openluchttheater Mariahout van 1971-
2000. Sinds de heropening van het 
theater in 1965 was Jan al bij het theater 
betrokken en contracteerde hij o.a. 
artiesten en deed alle aankondigingen 
en afkondigingen van de voorstellingen. 
Hij was daardoor voor velen en zeker 
voor heel veel kinderen de ‘meneer van 
het theater’. Jan was het theater en het 
theater was Jan.

Jan van den Heuvel was ook geruime 
tijd bestuurder van de Vereniging van 
Nederlandse Openluchttheaters en het 
Brabants Centrum voor Amateurtoneel 
en ook van de Stichting Kunstzinnige 
Vorming Lieshout. In 1973 was hij 
betrokken bij de oprichting van de 
Toneelvereniging Mariahout en werd 
hij secretaris van dat bestuur. In al deze 
functies heeft hij belangrijke invloed 
gehad op de verdere uitbouw en culturele 
ontwikkeling van deze organisaties.  

In 2008 werd Jan, samen met Martien 
van den Heuvel en Ad van de 
Vossenberg koninklijk onderscheiden en 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor 
zijn vele verdiensten op het culturele 
vlak in Laarbeek en daarbuiten.

Wij herinneren ons Jan van den Heuvel als 
een zeer gewaardeerde en inspirerende 
bestuurder. Openluchttheater Mariahout 
en de Laarbeekse gemeenschap is 
hem  veel dank verschuldigd voor zijn 
grote inspanningen over een heel lange 
periode.

Openluchttheater Mariahout
Chris de Hoog, voorzitter
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Mariahout – Afgelopen weekend 
opende wethouder Joan Briels offici-
eel de hal van jeu de boulesvereniging
‘t Trefpunt. De fraaie hal kwam - naar 
goed Mariahouts gebruik - tot stand 
door de inzet en de saamhorigheid 
van veel vrijwilligers.  Met deze offici-
ele en feestelijke opening dankte het 
bestuur allen die door hun bijdrage of 
steun het realiseren van deze mooie 
accommodatie mogelijk maakten.

Pijpenstelen
Het regent pijpenstelen als De 
MooiLaarbeekKrant zich meldt in 
de kantine van de splinternieuwe 
hal aan de Veghelsedijk. De koffie 
staat gezellig te pruttelen. Zo’n hon-
derd aanwezigen zijn in afwachting 
van hetgeen er komen gaat. Het 
weer heeft het draaiboek behoorlijk 
in de war gestuurd. Voorzitter van ’t 
Trefpunt Phiel Rooijakkers heeft juist 
op tijd haar speech teruggevonden 
als de voorzitter van KBO Mariahout 
Tiny van Leuken meldt dat de officiële 
opening toch binnen zal plaatsvinden. 
Wethouder Briels zal de deur die toe-
gang geeft tot de hal officieel openen 
waarna het publiek zich naar de hal 
kan begeven.

Officiële opening
Briels kwijt zich met verve en humor van 
zijn taak. Hij opent de deur naar de hal 

met de plechtige woorden: “Hiermede 
verklaar ik deze jeu de bouleshal voor 
geopend.” Het publiek stroomt naar 
binnen. Als de lampen allemaal aan-
gaan, ziet De MooiLaarbeekKrant 
met eigen ogen hoe mooi en ruim 
de zaal is en hoe prachtig de banen 
erbij liggen. Ondanks het sombere 
weer overal trotse en blije gezichten. 
Ceremoniemeester Dinie Leenders 
heet iedereen welkom en geeft 
het woord aan de voorzitter van ‘t 
Trefpunt. Phiel wordt tijdens haar 
speech regelmatig door applaus on-
derbroken als zij het vele werk van de 
bouwcommissie prijst, de coulance van 
de gemeente Laarbeek, de medewer-
king van de sponsors, de steun van 
Zorg om het Dorp en de gulheid van 
de leden die in groten getale certifica-
ten kochten. 

Terugblik
Daarna is het de beurt aan Tiny van 
Leuken, voorzitter van KBO, afdeling 
Mariahout. Jeu de boulesvereniging
‘t Trefpunt is namelijk een zelfstan-
dige vereniging binnen de KBO van 
Mariahout. Het realiseren van de hal 
ging bepaald niet ‘met een vloek en 
een zucht’. De voorbereidingen duur-
den wel drie jaar en in het bouwen zit-
ten wel 4500 manuren van vrijwilligers. 
Ook Briels kijkt op speelse wijze terug. 
Trots is hij op dit mooie resultaat. Hij is 
vandaag als invaller hier. Toon en Miet 
Manders zouden eigenlijk de opening 
verrichten maar zijn helaas verhinderd. 

Ook roept de wethouder het overlij-
den van drijvende kracht Wim van den 
Berg in herinnering. De wethouder 
eindigt met de woorden: “Ik heb iets 
voor jullie meegebracht. Maar dat is 
dan ook echt, echt het allerlaatste dat 
jullie van mij krijgen!” Hij overhandigt 
het bestuur twee sets jeu de boules-
ballen. “Bestemd voor de eerste twee 
nieuwe leden die zich aanmelden”, 
voegt hij er als voorwaarde aan toe. 
Ria Lindeman spreekt  namens Zorg 
om het Dorp. Ook zij is net als de vo-
rige sprekers trots op hetgeen er in pi-
oniersdorp Mariahout is gepresteerd. 
“Ik voel me hier thuis”, zegt ze recht 
uit haar hart. 

Tot slot
In de lange rij die zich spontaan 
vormt om het bestuur te felicite-
ren ziet De MooiLaarbeek Krant 
vertegenwoordigers van jeu de 
boulesverenigingen uit, Lieshout, 
Beek en Donk, Aarle Rixtel, Gemert 
en Boskant. Ook de buren op het 

sportpark, voetbalclub en korf-
balclub, zijn aanwezig. Naar goed 
Mariahouts gebruik wordt de ope-
ning nog eens dunnetjes overge-
daan, maar nu informeel.  De da-
mes achter de bar draaien op volle 
toeren en er wordt druk gebuurt. 

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

AANBIEDING

WOENSDAG DÉ BARBECUE- EN 
REEPJESPAN SPECIALIST

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

WORST- EN GEHAKTDAG
INFORMEER NAAR DE 

MOGELIJKHEDEN

2 Gevulde stokbroodjes samen 
€5,00     

kilo  € 5,50

I.v.m. de kermis zijn we 
maandag en dinsdag 

gesloten.   

Vrijwilligerspenning uitgereikt aan echtpaar 
Van Daal-Sleegers

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Aarle-Rixtel)

Aarle-Rixtel – Het was een bij-
zonder pleinfeest dit jaar op het 
Rode Schutplein in Aarle-Rixtel. 
Niet alleen bestond de buurtver-
eniging 40 jaar, de bewoners Loek 
en Marlène van Daal-Slegers ont-
vingen tot hun grote verrassing uit 
handen van wethouder Frans van 
Zeeland de Vrijwilligerspenning 
van de gemeente Laarbeek. 

Pleinfeest
Jaarlijks wordt er op het Rode 
Schutplein een groot pleinfeest 
georganiseerd. Tijdens dit plein-
feest vinden er allerlei activiteiten 
plaats. Zo wordt ’s middags het 
St. Margarethagilde ontvangen en 
vindt het koningschieten plaats, 
gevolgd door de huldiging van de 
nieuwe koning. Een buurtbarbecue 
en een feestavond voor de pleinbe-
woners en hun kinderen comple-
menteren de dag. Dit jaar vierde 

buurtvereniging Rode Schutplein 
haar 40-jarig bestaan. Om die re-
den waren ook oud-buurtbewoners 
uitgenodigd en is er een jubileum-
boekje uitgegeven in eigen beheer 
met veel foto’s uit de afgelopen 40 
jaar.

Altijd van de partij
Al vanaf de oprichting van de buurt-
vereniging maken Loek en Marlène 
van Daal deel uit van het bestuur. Zij 
spelen beiden een belangrijke rol in 
de organisatie van het jaarlijkse ple-
infeest. Het echtpaar is van tevoren 
druk in de weer om alles te regelen, 
afspraken te maken en inkopen te 
doen. Ook zijn zij altijd van de par-
tij wanneer het bestuur (een aantal 
maal per jaar) bij elkaar komt.

Hij en zij
Loek is in het bijzonder actief met 
het knutselen van allerlei zaken die 
nodig zijn tijdens het feest, zoals 
bijvoorbeeld de rode haan die ge-
schoten moet worden om koning te 
worden. Het opzetten en afbreken 

van de tent wordt gecoördineerd 
door Loek en tijdens het buurtfeest 
is hij actief bezig met de organisatie 
van barbecue en de tap. 

Marlène houdt zich specifiek bezig 
met het innen van de contributie en 
het bijhouden van het kasboek. Ze 
is actief betrokken bij de organisatie 
van de loterij en verdere activiteiten 
tijdens het pleinfeest. Marlène is 
van de details; ze zorgt ervoor dat 
brieven tijdig worden verzonden, 
bloemen op tijd worden gekocht 
en dat mensen op tijd worden ge-
vraagd om hand- en spandiensten 
te verlenen.

Vrijwilligerspenning
Al veertig jaar lang, net zo lang als 
de buurtvereniging bestaat, zet-
ten Loek en Marlène van Daal zich 
actief in voor de buurtvereniging 
en nog steeds. Deze tomeloze in-
zet werd zaterdagmiddag beloond 
toen de wethouder het echtpaar 
namens de gemeente Laarbeek de 
Vrijwilligerspenning overhandigde. 

Loek en Marlène van Daal ontvangen de Vrijwilligerspenning

Jeu de boulen in spiksplinternieuwe hal in Mariahout

Cursus EHBO bij kinderen in
Beek en Donk

Opening van jeu de bouleshal ‘t Trefpunt

Beek en Donk - Iedereen die jonge 
kinderen heeft of hen verzorgt, weet 
dat kinderen nieuwsgierig zijn en 
stap voor stap de wereld om hen heen 
verkennen. Lekker buiten spelen, in 
bomen klimmen of rolschaatsen. Een 
ongeluk zit dan vaak in een klein hoek-
je. Daarom is het fijn als u weet wat 
u in zo’n geval moet doen. De cursus 
‘EHBO bij kinderen’ leert u hoe u ri-
sico’s in en om huis, school, opvang 
e.d. kunt verkleinen en wat u moet 
doen wanneer een ongelukje zich toch 
voordoet.

EHBO vereniging Beek en Donk is van 
plan een cursus EHBO bij kinderen te 
organiseren, speciaal voor vaders, moe-
ders, opa’s, oma’s, verzorgers en verder 
iedereen die te maken heeft met kinde-
ren in de leeftijd tot ongeveer 13 jaar. 
Wilt u leren hoe u een verband moet 
aanleggen of wat u moet doen bij een 
brandwond? Of wilt u tips om risico’s te 
voorkomen? In deze cursus komt dit en 
nog veel meer aan bod.

Onder leiding van een ervaren docent 
leert u in 3 lessen hoe u ongelukken kunt 
voorkomen en hoe te handelen in geval 
er toch iets gebeurt. Zo leert u bijvoor-
beeld wat u moet doen bij een val of 
vergiftiging en hoe u verwondingen be-
handelt. Daarnaast staan ook reanimatie 
en het gebruik van AED (Automatische 
Externe Defibrillator) op het programma.

Afhankelijk van uw polis vergoeden 
veel zorgverzekeraars vaak ook een 
groot deel van de kosten van de cursus. 
Informeer bij uw zorgverzekeraar of u in 
aanmerking komt voor een vergoeding.

De cursus wordt gehouden op de dins-
dagen 13 en 20 oktober en 3 november 
(alle avonden van 19.00 tot 21.30 uur) 
in Het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk.

Voor opgaves en meer informatie kunt 
u contact opnemen met EHBO vereni-
ging Beek en Donk, Peter van de Heuvel, 
Telefoon 0492-462099 of via een mail 
naar ehbobeekendonk@gmail.com.

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl
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Aarle-Rixtel - Vanwege het 15-ja-
rig bestaan van Please Payroll 
heeft het personeel bedacht om 
iets goeds voor de medemens te 
organiseren. In overleg met de 
Zorgboog in Aarle-Rixtel is beslo-
ten om een groepje senioren van 
woonpark Zonnetij uit te nodigen 
voor een gezellig middagje uit. 

Dit uitstapje zou eigenlijk al enke-
le maanden geleden plaatsvinden, 
maar moest toen afgezegd wor-
den omdat het die dag de warmste 
dag ooit zou worden, maar afge-
lopen zaterdag werd het uitstapje 
opnieuw gepland en gingen de 
senioren op stap.

Vanaf Zonnetij werden zij op-
gehaald met de antieke trein en 
via de toeristische route door 

Aarle-Rixtel, met uitleg van heem-
kundige Henk van Beek, bij de 
Croyse Hoeve afgezet. Daar werd 
het gezelschap in een mooi versier-
de hoeve getrakteerd op een high 
tea geserveerd door het Please-
personeel. Tussen de hapjes door 
werden er liedjes gezongen en na-
tuurlijk kwam er na de koffie een 
lekker borreltje, bier of fris. 

Namens de Zorgboog, vrijwilligers 
en niet in de laatste plaats de deel-
nemende senioren, kreeg de direc-
tie als dank voor het georganiseer-
de uitstapje een paar snoeppotten 
aangeboden door activiteitenbe-
geleidster Gertie. De senioren heb-
ben zich prima vermaakt en keer-
den op het eind van de middag 
vrolijk huiswaarts. 

High tea voor senioren Zonnetij

Bij de Croyse Hoeve werden de senioren van Zonnetij verrast op een muzikale 
middag en een high tea

Vrijdag 11 september

16.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Huwelijksviering Gied Jaspars en Anja Walravens

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 12 september

10.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering i.v.m. jubileum

14.00 tot 17.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Nationale Orgeldag

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Adriaan Leenders 
(mged), Toon Biemans

Zondag 13 september

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Marinus van den Heuvel 
(verj), Tot welzijn van de parochie.

10.00 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. seniorenkoor Vogelenzang 
i.v.m. 60 jarig bestaan van de KBO i.s.m. gilde
Intenties in deze viering voor: Henk Merkelbach 
(mged), Maria van de Ven-van den Heuvel en zoon 
Peter (verj), Wim van den Elzen 

11.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Doopviering Liza Stals

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Ziekenzondag
Intenties in deze viering voor: Jos van Hemert en Ida 
van Gemert-Naus, Nelly van den Berg-Swinkels, Liza 
en Anna Raaijmakers, Mien Rooijakkers, Frits Peters

Maandag 14 september 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 15 september

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 16 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 17 september
 
17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Parochienieuws

Woensdag 30 september 

Dagtocht naar Kevelaer
Opgeven voor deze dagtocht kan tot en met woens-
dag 23 september op alle parochiecentra. De kosten 
voor deze reis bedragen € 35,00 te voldoen bij opgave

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

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

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

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

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
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

KERKBERICHTEN

Agenda 
Agenda 11-17 september 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Want waar 
er twee of drie 
verenigd zijn

in mijn Naam, 
daar ben Ik

in hun midden’.

Mariahout - Vanaf eind september 
beginnen de teken- en schildercursus-
sen van Atelier Helmie Segboer weer. 
Vanuit een thema komen verschillen-
de vormen en technieken van de beel-
dende kunst aan bod. 

Denk hierbij aan tekenen, schilderen, 
papier maché, krijt, en klei. Het zelf 
(leren) maken van kunstwerken staat 
centraal.De cursus bestaat uit 2 blok-
ken van 10 lessen van elk 1,5 uur voor 
kinderen (basisschool) en 2 uur voor 
jongeren (voortgezet onderwijs).

Ook voor volwassenen start het cur-
susjaar weer, bel voor meer informa-
tie en lesdagen naar Helmie Segboer, 

tel. 0499-422643/06-40913727 of 
mail atelier@hsegboer.nl.

Teken- en schildercursussen voor jeugd en volwassenen

Zelfhulp en sporten: een gezonde combinatie
Laarbeek - Ben Rooijakkers, begeleider 
van Contactgroep Laarbeek, houdt op 
dinsdagavond 15 september de maan-
delijkse bijeenkomst voor mensen die 
serieus willen werken aan en/of last 
hebben van stress, overspannenheid, 
burn-out of andere spanningsgerela-
teerde ongemakken. De bijeenkomst 
is in het Fransiscushof, op het adres 
Fransiscushof 17 te Lieshout en duurt 
van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname is 
kosteloos.

De samenleving verandert. Meer partici-
patie, samen zorgdragen voor elkaar en 
zelfredzaamheid zijn de sleutelwoorden. 
De politiek heeft een opgave en de loka-
le overheden moeten innovatieve kansen 
zoeken om (gedwongen) met minder 
budget toch een betere zorg te leveren 
voor haar inwoners. De gemeenten heb-
ben een belangrijke wens, namelijk dat 
hun inwoners meer verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen gedrag, gezond-
heid, zorg en welzijn. Dat vraagt aan ie-
dere betrokkene om gedragsverandering 
en kennisvermeerdering. Als we aan die 
verwachtingen van zelf verantwoorde-
lijkheid nemen en de juiste keuzes ma-
ken willen voldoen, dan is het allereerst 

noodzakelijk dat wij mensen al onze mo-
gelijkheden kennen.

Dat sporten gezond is voor lichamelijke 
en fysieke gesteldheid van mensen is 
algemeen bekend. Veel sportscholen en 
sportverenigingen bieden daarom steeds 
meer ruimte tegen combinatieprijzen 
deel te nemen aan hun programma’s en/
of activiteiten. Al sportende is men in 
staat met elkaar of individueel te werken 
aan een vooraf (al of niet via de com-
puter) vastgesteld persoonlijk doel. In 
de praktijk blijkt helaas dat heel weinig 
mensen weten dat zij zelf ook (in ge-
zonde combinatie met sport) eenvoudig, 
kosteloos en zonder wachttijd aan hun 
gezondheid en welzijn kunnen werken 
door middel van zelfhulp. Per definitie 
bestaat zelfhulp uit gezamenlijke, vrijwil-
lige activiteiten van mensen die zelf of 
als verwanten te maken hebben (gehad) 
met aandoeningen, psychische of sociale 
problemen en is gericht op herstel en het 
beheersen en/of het overwinnen van de 
problematiek. Anders gezegd: “Zelfhulp 
is een proces dat plaatsvindt tussen 2 
of meer mensen (lees ervaringsgeno-
ten) die vrijwillig met elkaar ervaringen, 
tips en/of trucs uitwisselen over wat ze 

bezighoudt, mee maken of hebben mee-
gemaakt.” Dat anderen dezelfde erva-
ringen hebben en dat zij die met elkaar 
willen delen in een informele, warme en 
mensvriendelijke setting, voelt als een 
warm bad na het sporten.

Praten met iemand die hetzelfde heeft 
meegemaakt als jij, helpt je te herstel-
len; makkelijker om te gaan met de si-
tuatie waarin je leeft; en het zonder 
schaamte weer genieten van het leven. 
Duizenden mensen maken er al gebruik 
van. Waarom zou jij dat niet doen? Via 
Contactgroep Laarbeek is die mogelijk-
heid altijd aanwezig.

Contact.
Wil je meer informatie of vooraf con-
tact, dan kan dat via Ben Rooijakkers, 
Tel. 06-51915657 of mail ben@zelfhulp-
verbindt.nl. Kijk ook eens op www.zelf-
hulpverbindt.nl of www.zelfregietool.nl 
als je in contact wilt komen met men-
sen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
Kennismaken op de Open dag van 
SportcentrumCoach.nl op zondag 20 
september kan natuurlijk ook tijdens een 
van hun lezingen daar met korte film.

Fotograaf: Dian van Wel
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - woensdag Soepgroenten

1+1 gratis
Tasty Tom  500 gram   0.99

Minneola per kilo 1.49

KERMIS
Maandag en dinsdag

GESLOTEN

Muskaat Druiven

    per kilo 2.49
Muskaat Druiven

2.492.492.49

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

'T LEKKERSTE ETEN VOOR 
DE SCHERPSTE PRIJS

Vrijdag 11 september is het weer tijd voor de kermis. Tijdens de kermis 

zijn wij NORMAAL geopend en kunt u bij ons terecht voor 't lekkerste 

eten voor de scherpste prijs. Wat dacht u bijvoorbeeld van onze goed 

gevulde verse worstenbroodjes? Lekker en gemakkelijk!

Graag tot ziens in 't Verswarenhuys!

WORSTENBROODJES

Goede gevulde verse worstenbroodjes

10 stuks 795

RUNDERROOKVLEES

Mild gezouten en licht gerookt

100 gram 199

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Mariahout – Afgelopen zaterdag 
was het de beurt aan Rowwen Hèze 
om een optreden te verzorgen in het 
Openluchttheater in Mariahout. Het 
theater zat afgeladen vol en de men-
sen kregen waar voor hun geld.

Jackson
Rowwen Hèze komt optreden in 
Mariahout! Als een lopend vuurtje 
ging dit bericht rond in Laarbeek. Het 
theater was dan ook helemaal vol om 
20.30 uur. De doorgewinterde fans 
van de groep kwamen wat later bin-
nendruppelen, want zij wisten dat het 
voorprogramma minstens zoveel tijd 
zou krijgen als de hoofdgroep. Voor 
mensen die niet zo vaak een voorstel-
ling bezoeken, begon het wachten. De 
tijd werd ingevuld door een groep, die 
zich ‘Three Amigo’s‘ noemt, maar met 
vijf man op het podium staat. Het is 
een countrygroep uit het zuiden van 
het land en de connectie die zij hebben 
met het dorp America verklaart hun 
optreden samen met die andere grote 
attractie uit Limburg. Vanaf 2004 zijn 
zij begonnen als een revivalband voor 
Johnny Cash. Miriam, de vrouw van 
één van de bandleden treedt af en toe 
in de voetsporen van June Carter. Zij 
was de vrouw van Johnny, die met haar 
man de wereldhit ‘Jackson’ ten gehore 
bracht. Het optreden was echter meer 
dan de meesten verwachtten. Een stel 
hele goede gitaristen, een goede zan-
ger, maar wel veel van dezelfde soort 
nummers. Wat meer afwisseling had 
gemogen. Overigens: ‘Jackson‘ klonk 
alsof Johnny en zijn vrouw lijfelijk aan-
wezig waren in ons eigen Laarbeek!

Laaiend
Om tien uur begon iedereen na een 
lange pauze toch wat zenuwachtig 
heen en weer te schuiven op de won-
derbaarlijk droog gebleven banken, 
want nu zou het dan toch eindelijk 
gaan gebeuren! De 12-mansformatie 
van Rowwen Hèze speelde de ster-
ren van de hemel. Het publiek kwam 
ogen tekort om het gebeuren op het 

podium te volgen en de oren werden 
verwend met muziek van het hoogste 
niveau. Iedereen in Nederland kent 
natuurlijk de stem van Jack Poels, die 
naast zang ook gitaar en mondhar-
monica speelt. Een grote gangmakers-
rol was echter zeker ook weggelegd 
voor Tren van Enckevort, die met zijn 
accordeon de stemming keer op keer 
wist op te zwepen tot een fantastisch 
crescendo. De twee extra zangeressen 
die door de band waren meegenomen, 
kleurden de melodieën prachtig en ga-
ven met een kort solo-optreden kleur 
en afwisseling aan de show. De twee 
trompetten, trombone en klarinet wa-
ren op een voortreffelijke manier inge-
past in de arrangementen. De viool, 

die je bij dit soort muziek helemaal niet 
verwacht, werd gebruikt als een echte 
fiddle, bekend in de country- en blues-
muziek. Zelfs een steelguitar stond 
op het podium, een uiterst moeilijk te 
bespelen instrument. Voeg daarbij het 
voortreffelijke pianospel, waarbij de 
bespeler overigens regelmatig heen- 
en weer moest rennen van de piano 
naar een prachtig hammondorgel met 
bijbehorende lesliekast, en de avond 
kon niet meer kapot. Na afloop bleef 
het nog lang gezellig bij de klanken 
van een discjockey. Het publiek was 
terecht laaiend enthousiast en het be-
stuur en de vele vrijwilligers van het 
Openluchttheater kunnen nu al terug-
kijken op een geslaagd jaar. 

Publiek beloont de band uit Limburg met verdiend en ovationeel applaus

Rowwen Hèze bouwt feestje in de openlucht

‘Three Amigo’s’ in het voorprogramma
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Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

www.janlinders.nlActies geldig van maandag 7 september 
t/m zondag 13 september 2015

Jan Linders Reuver Pater Claretstraat 1a Jan Linders Tegelen Kerkstraat 42

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.
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Bavette
per 500 gram
9.98   
Prijs per 500 gram 4.99

Lipton Ice Tea
alle varianten
pak/fl es 1500 ml
1.43-1.75
Prijs per liter vanaf 0.48

Verse mosselen
per bak 2000 gram
7.89   
Prijs per bak 2000 gram 3.94

Alles van

Bonduelle

per stuk
0.61-2.99
Prijs per stuk 0.30

1+1
GRATIS

*

KIES & MIX

Stoney 
Creek wijn
alle varianten
fl es 750 ml
5.49
Prijs per liter 3.67

OP=OP

OP=OP

1+1
= 2 HALEN 1 BETALEN 129

   

1+1
GRATIS
KIES & MIX

*

Korengoud 
bus brood
Gogh licht meergranen, 
tarwe, melkwit, grof 
of fi jn volkoren
per stuk
1.49-1.99   

Lipton Ice Tea GRATISLipton Ice Tea

Laat u verrassen door de volle 
smaak van dit malse rundvlees
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Verdomme wat loopt ze hard, mooi hè. 
Mademoiselle Daphne Schippers kan 
direct na de wedstrijd zelf niet geloven 
dat ze zo snel over de rode sintelbaan kan 
rennen. Na afloop wordt een microfoon 
onder haar enigszins getekende neus 
gestopt en moet ze reageren. Op 
dat moment wordt duidelijk dat ook 
onze femme vitesse zich bedient van 
modewoorden. Binnen het interview 
van amper twee minuten vloeit toch 
zeker vijf keer het woord ‘bizar’ over 
haar sensuele lippen. In mijn oren klinkt 
bizar als iets onwezenlijks, absurds, 
vreemd, buitenissig, freakachtigs 
of zonderling. Niets eigenaardigs 
of wonderlijks. Wij, kenners van de 
atletieksport, weten al lang dat dit 
eraan zat te komen. Modewoorden zijn 
woorden die een tijd lang veelvuldig 
onbegrijpelijk gebruikt worden. Ook 
de media zijn er debet aan. Wanneer 
de ex-vriendin van topcrimineel Klaas 
Bruinsma opeens op het punt staat in 
het huwelijksbootje te stappen met één 
van de prinsjes van Oranje wordt zij in de 
media omgedoopt tot ‘maffiabruidje’. 
Als Nederlands bekendste gorilla besluit 
om de wijde wereld in te trekken, 
duurt het niet lang voordat het woord 
‘bokitoproof’ is geboren. Lange tijd 
hebben we de woorden cool en vet 
overal en nergens kunnen horen. Wat 
te denken van slurptaks, breezersletje, 
chillen, absoluut, pijplijn, ja toch niet 
dan, echt wel, of niet soms. Om een 
modewoord uit het verdoemhoekje 
te halen wordt het angstvallig ingeleid 
en krijg je zinnen als: ‘innovatie, meer 
dan een modewoord’. In plaats van 

innovatie kun je ook invullen creativiteit, 
duurzame energie of swaffelen. 
Wanneer iemand deze woorden in zijn 
teksten schrijft, lijkt het echt nergens op, 
in spreektaal valt het pas na een tijdje 
op en wordt het erg lachwekkend of 
irritant, ja toch. Wat te denken van de 
aanhef in een gesproken zin: ‘met alle 
respect’. Wat daarna komt, is nagenoeg 
altijd negatief, het respect is al lang 
verloren gegaan. Om na een lang 
antwoord op een vraag van de 
reporter te zeggen: “Ik heb er geen 
woorden voor.” Kijk, echt bizar zijn 
feiten die volkomen nutteloos zijn 
maar ongewoon om te weten, 
excentriek in zijn soort. Neem 
het volgende: ijsberen eten 
geen pinguïns, zijn doorgaans 
links en ruiken mensen op 
een afstand van dertig 
kilometer. Je hebt er 
voor de rest helemaal 
niks aan, maar het is toch 
bizar om te weten. Laatst 
las ik dat in de zeventiende 
eeuw loden schrijfstiften 
vervangen werden door stiften 
van graniet. Desalniettemin 
spreekt de Duitser nog steeds 
van Bleistift en de calvinistische 
Nederlander gebruikt nog steeds het 
woord potlood. Dan kun je spreken 
van inburgering van een woord 
waarvan de betekenis al lang niet 
meer klopt. Een volwassen mens 
onthoudt vijftigduizend woorden, 
dus we hebben nog even te gaan. 
Waanzinnig. Dus.

Bizar Volgens P. Skauwe
COLUMNCafetaria Slegers in Lieshout viert 50-jarig jubileum

Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout

Lieshout – Cafetaria Slegers valt nau-
welijks op tussen de bebouwing van 
de Dorpsstraat. Slechts een uithang-
bord aan de gevel en een glazen deur 
met afbeelding van een zakje friet 
markeren de eetgelegenheid die klan-
ten al 50 jaar weten te vinden.

Familiebedrijf
“Het hoeft maar een klein stukje te 
zijn.” zegt Dorine bescheiden. Haar 
nicht Manon nam het initiatief om 
de krant te benaderen. “Er zijn niet 
veel cafetaria’s die vijftig jaar be-
staan”, zegt Manon trots. Willie en 
Miet Slegers begonnen deze zaak en 
nu staat dochter Dorine aan het roer. 
“Ik ben in dit pand geboren en woon 
er nog steeds”, vertelt Dorine. “Als 
meisje hielp ik mijn ouders al. Toen 
mijn vader ziek werd, heb ik zijn taak 
overgenomen.” Vanaf 1984 staat 
Dorine vast in de zaak. Tevens heeft ze 

de zorg voor haar moeder, die 91 jaar 
oud is. “Ons mam schilt nog steeds de 
aardappels voor de friet” lacht Dorine 
terwijl ze samen met Manon vertelt 
dat de hele familie meehelpt om de 
zaak draaiende te houden. Haar twee 
broers en kinderen helpen regelmatig 
mee.

Een halve eeuw herinneringen
De opa en oma van Dorine bezaten 
‘Zaal Slegers’. Vader Willie stond daar 
regelmatig achter de tap. In 1965 be-
sloot hij samen met zijn vrouw in het 
naastgelegen pand een frietzaak te 
beginnen. “Vroeger had je, naast friet, 
maar enkele snacks”, legt Manon uit. 
“Nu kun je kiezen uit tientallen pro-
ducten.” Als ludieke actie verkocht 
de frietzaak afgelopen weekend de 
snacks uit de begintijd voor 50 euro-
cent. Naast het verschil in aanbod is 
ook de omgeving rondom de cafe-
taria sterk veranderd. Nabijgelegen 
collega-bedrijven zoals ‘Cafetaria De 
Koekoek’ en de supermarkt van Segers 

zijn verdwenen. Er zijn veel herinne-
ringen aan Lieshout en zijn inwoners. 
“We hebben klanten die hier al 50 jaar 
komen”, zegt Dorine. “Je hoort het 
wel en wee.”

Mantelzorg
Als De MooiLaarbeekKrant - een tik-
keltje gemeen - vraagt of moeder en 
dochter nog wel eens mot met elkaar 
hebben, moet Dorine glimlachen. 
“We kunnen erg goed met elkaar op-
schieten, anders houd je het niet zo 
lang vol.” De zorg voor haar moeder 
siert haar. “Ze heeft vannacht niet zo 
goed geslapen”, zegt Dorine bezorgd. 
“Misschien vond ze het jubileum toch 
wel spannend.” Voor het maken van 
de foto wordt Miet voorzichtig richting 
de vitrine met snacks begeleid. Dorine 
schiet even weg voor een haarborstel. 
Behoedzaam borstelt ze de haren van 
haar moeder. “Moet ik echt op de 
foto?” vraagt Dorine bescheiden. “En 
een klein stukje schrijven, hè.”

Van voor naar achter: Miet, Manon en Dorine Slegers Willie Slegers

Zonnebloem Beek en Donk op bezoek bij Dierenrijk

Voorbespreking Algemeen Belang Laarbeek

Beek en Donk - De Zonnebloem 
afdeling Beek en Donk maakte 
dinsdag 1 september met 54 gas-
ten en vrijwilligers een uitstapje 
naar Dierenrijk Nuenen.

Om 9.15 uur stonden de eer-
ste gasten al klaar op het Piet 
van Thielplein  om in de bus in te 
stappen. Na verschillende op-
stapplaatsen konden ze om 10.00 

uur vertrekken naar Nuenen.   
Daar stond om 10.30 uur de kof-
fie met appelgebak al klaar om de 
gasten te verwelkomen.  Na het 
openingswoord van de voorzitter 
kon iedereen op eigen gelegen-
heid het park bezichtigen, wel 
moesten ze om 13.00 uur weer 
terug  in het restaurant zijn voor 
het snackarrangement.

Daarna genoot iedereen van de 
olifanten-/ en de zeehondenshow. 
Om 16.00 uur nog  een laatste 
drankje en even bijpraten. Dan naar 
de  bus, die al klaar stond om ieder-
een weer veilig naar Beek en Donk 
te brengen. Het was een geweldig 
uitstapje, iedereen had het naar zijn 
zin. Hartelijk dank aan de vele vrij-
willigers. Zonder hen was het uit-
stapje niet mogelijk geweest.

Laarbeek – Zoals altijd houdt ABL 
een vooroverleg, bestemd voor 
alle geïnteresseerde inwoners van 
Laarbeek, om zodoende de raads-
leden van ABL de juiste boodschap 
mee te geven, welke ze uitvoerig 
in de komende raadsvergadering 
bespreken.
 

Mocht u, zoals velen voor u, ook een 
punt, of meerdere punten voor de 
raadsvergaderingen samen met de 
fractieleden, de wethouder, bestuur 
en ABL-leden willen bespreken, dan 
bent u van harte welkom op maandag 
14 september aan de Kapelstraat 34, 
tegenover de kerk te Donk. Aanvang 
20.00 uur. Laat uw stem/mening tellen! 

De complete 
agendapunten 
kunt u vinden 
op www.laarbeek.nl onder stukken 
van de Raadsvergadering. U bent van 
harte welkom; de koffie en thee staan 
klaar.

Beek en Donk – Op Schietterrein ’t Wipke 
gaat het er maandag 14 september weer 
om. Wie heeft de eer om Piet Swinkels 
op te volgen als koning? Wil Piet mis-
schien zijn titel prolongeren? Zeker is 
dat de nieuwe koning de volgende is in 
een lange traditie, die zeker al bestond 
in 1618, toen Hanrick Wrericx, de zoon 
van Frederick Gevart Fredericx, zich ko-
ning schoot.

Misschien is de nieuwe koning wel voor 
het eerst een koningin, want ook de 
vrouwelijke leden van het gilde mogen 
mee schieten. En als ze koningin zijn, dan 
mogen ze onder de schutsboom ook een 
gemaal kiezen, zoals de koning ook een 
koningin mag kiezen.

Wie koning wil worden moet in elk geval 
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Lid, erelid of steunend lid zijn van het 
Sint Antoniusgilde.
2. De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
3. Zich niet in beschonken toestand be-
vinden. 
4. Woonachtig zijn te Beek en Donk of 
directe omgeving.
5. Bereid zijn het koningschap voor drie 

jaren te aanvaarden en zich, wanneer het 
gilde uittrekt, beschikbaar te stellen en 
aan alle activiteiten deel te nemen.
6. Bereid zijn om een koningschild te 
schenken met een waarde van minimaal 
€250,00.
7. Persoonlijk schieten, schieten met 
handoplegging is niet toegestaan.

De koning of koningin heeft dan wel de 
eer om na de tamboer en de vaandrig 
voorop te gaan in het gilde en bij alle 
plechtigheden waarbij het gilde betrok-
ken is, kortom: Hij of zij is de belangrijkste 
persoon in het gilde.
Het koningschieten begint om 12.30 uur 
met de traditionele ceremonies en kan-
didaten die aan de bovenstaande voor-
waarden voldoen moeten zich ook nog 
laten registreren met een geldig identi-
teitsbewijs, paspoort of rijbewijs. Dat laat-
ste geldt ook voor de schutters die mee 
willen doen aan het schieten voor de fel-
begeerde Zilveren Kruizen.

Wie wordt de nieuwe Koning(in) 
van de Beekse Schut?

&Hoveniers
Tuinontwerpers

De Allround hovenier

Aanleg – Onderhoud – 
Renovatie – Bestrating – 

Overkappingen

Machiel van Roij    
06-53981415    Aarle-Rixtel
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www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Quiche met gerookte zalm en courgette

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 2 el olijfolie
• 250 gr ricotta 
• 150 gr gerookte zalm
• 1 grote courgette
• 1 ei 
• 100 gr geraspte kaas
• Peper en zout 
• 6 – 8 velletjes 

bladerdeeg 
(voor hartige taart)

• 1 el paneermeel 
• Boter

Ingrediënten: Uitleg van recept:

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

Wie is deze Laarbekenaar?

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

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

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:
Winnaar: 

Corina van Roosmalen
Piet van de Kam

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Corina van RoosmalenDe prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

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

Roelandje!

Verwarm de oven op 200 graden. Was de courgette en snijd hem 
in plakjes. Verhit de olijfolie in een (grill)pan en bak de courgette 
schijfjes aan beide kanten 2 minuten. Leg ze daarna op een bord. 
Vet een taartvorm/quichevorm in en bekleed deze met de plakjes 
bladerdeeg. Je kunt het bladerdeeg uitrollen tot 1 groot vel of de 
plakjes in de vorm leggen en met de vinger of vork heel goed aan 
elkaar maken. Verdeel het paneermeel over de bodem. Klop de 
ricotta, het ei, kaas los in en kom. Snijd de gerookte zalm in reepjes 
en voeg de toe en breng op smaak met wat peper en zout. Schenk 
het mengsel in de vorm en beleg met de courgette. Strooi er nog 
wat extra zout en peper op en zet 40 minuten in de oven. Contro-
leer met een saté prikker of de taart goed gaar is van binnen.

SudokuHard

7 3 2 5

9 2 1

6 8 1 3

2 9

7 5

3 7

6 2 5 9

7 4 6

8 6 7 4

Puzzle #260287

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

‘Laarbeekenaren steeds bewuster van hun 
snelheid!’

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

Coaching of Mindfulness helpt.
Individuele begeleiding start op elk gewenst moment. 

Groepstraining start op 17 september.

Meer balans in werk en privé

Woordzoeker

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ALDUS APPEL BALEN
BOXEN CAVIA CELLO
DRUIF EGAAL FALEN
JEUGD LEPEL LUCHT
MAAND MEREN NOORD
OPPAS PALEN PUBER
RADAR REGEL SLUIS
STEEL TYPEN WAGEN
WOORD WREDE ZENUW
ZWART

ALDUS
APPEL
BALEN
BOXEN
CAVIA
CELLO
DRUIF

EGAAL
FALEN
JEUGD
LEPEL
LUCHT
MAAND
MEREN

NOORD
OPPAS
PALEN
PUBER
RADAR
REGEL
SLUIS

STEEL
TYPEN
WAGEN
WOORD
WREDE
ZENUW
ZWART
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Harmonie Caecilia spaart tweede eeuwfeest met 
postzegels bij elkaar

Voedingsadvies Heleen van Asten
staat voor: • eerlijk advies • eetpatroon dat bij je past

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

Dorpsstraat 43 • Aarle-Rixtel • 06 - 43257962
www. voedingsadviesheleenvanasten.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

Lola Vulders uit Beek en Donk
mag een waardebon van €20,- afhalen

bij BELKUM BIKES

KRANTENBEZORGER
van de maand

BELKUM BIKES      Duivenakker 1a, Aarle-Rixtel      www.belkumbikes.nl

Wilhelminaweg 3   Beek en Donk  
0492-46 11 00 www.vanschijndelwonen.nl

Van Schijndel 
Passie voor wonen
Kermiskorting!!!

Vrijdag 11 sept 11% korting
Zaterdag 12 sept 12% korting
Dinsdag 15 sept 15% korting

Laarbeek - U heeft waarschijnlijk al vele 
jaren uw rijbewijs en door ervaring bent 
u een geroutineerde automobilist(e) ge-
worden. In al die jaren, waarin u als au-
tomobilist aan het verkeer deelneemt, is 
er het nodige veranderd. 

Het verkeer is veel drukker, veel kruis-
punten zijn verkeerspleinen geworden, 
er zijn verkeersregels en verkeerstekens 
veranderd of bijgekomen. Bovendien 
gaan met het ouder worden bepaalde li-
chaamsfuncties ongemerkt achteruit. Een 
normale zaak. Maar het zijn wel die func-
ties die belangrijk zijn in het hedendaag-
se verkeer, zoals het zien, het horen, het 
concentratievermogen en de reactiesnel-
heid. Het kan nooit kwaad om van tijd tot 
tijd uw rijvaardigheid eens onder de loep 
te nemen.

Daarom houdt Veilig Verkeer Nederland 
(VVN), samen met de Seniorenraad/
Seniorenverenigingen KBO een 
Opfriscursus automobilisten voor 
Laarbeekse 55-Plussers op donderdag 15 
oktober vanuit het Dorpshuis in Lieshout. 
Deze cursus duurt 1 dagdeel (morgen of 
middag). In een ontspannen sfeer gaat u 
in uw eigen auto, samen met een erkend 
en ervaren rij-instructeur ongeveer 45 mi-
nuten de weg op. De rit wordt met u na-
besproken en u krijgt adviezen waarmee 
u de, vaak ongemerkt ingeslopen, fouten 
in uw routine kunt verbeteren. Het is dus 
geen herexamen en de instructeur zal ook 
niet proberen uw rijstijl te veranderen. U 
krijgt een ritverslag en een naslagwerk 
mee naar huis om alles nog eens op uw 
gemak door te lezen.

Naast deze rit zijn er nog een drietal an-
dere activiteiten namelijk: Een ogentest, 
een gehoortest en het bijspijkeren van uw 
Verkeerstheorie. Bij deze theorie wordt 
ingegaan op verkeersproblemen, nieuwe 
verkeersregels, verkeerspleinen, etc.

Goede beweging is ook erg belangrijk 
maar maakt geen onderdeel meer uit 
van de vaste cursusstructuur. Deelnemers 
krijgen een uitnodiging om gratis deel te 
nemen aan een MBvO les in hun kern die 
dan in het teken zal staan van ‘het rijden 
in de auto’.  

De kosten voor deelname zijn €17,50. 
Indien u geïnteresseerd bent, sturen ze u 
graag een aanmeldformulier. U kunt dit 
aanvragen via mail hbouwmans@vierbin-
den.nl of tel. 0492-328803.

Aarle-Rixtel – Op het terrein tussen 
de Boerenbond en Grandcafé Stout 
in de Dorpsstraat is het zaterdag 12 
september tussen 9.00 en 11.00 uur 
weer mogelijk om oude metalen in 
te leveren. Dit ten ten behoeve van 
Harmonie De Goede Hoop. 

Leden van de harmonie zijn daar dan 
aanwezig om de materialen in ont-
vangst te nemen. Alle soorten oude 

metalen zijn welkom. Daarnaast ook 
elektrakabels, witgoed en oude com-
puters.

Indien uw spullen te zwaar of te om-
vangrijk zijn om te brengen, dan komt 
de Harmonie ze die dag na 11.00 uur 
ook graag bij u ophalen. Daarvoor kunt 
u bellen met Willem Verhoeven, tel. 
06-38900299. Grotere partijen komen 
ze ook graag tussentijds ophalen. Als u 

aan het opruimen bent en u wilt direct 
van uw spullen af, dan kunt u die de-
poneren op het eerder vermelde terrein 
tussen de Boerenbond en Stout aan de 
Dorpsstraat, op het verharde stukje 
tussen de platglasbak en de beuken-
haag.

De overige data van inzameling vallen 
op 17 oktober, 14 november en 19 de-
cember van dit jaar.

Opfriscursus 55-plus automobilisten van Laarbeek

Redacteur: Martin Prick

Lieshout - Elk jaar komt op kermiszater-
dag een grote groep mensen bij elkaar 
om een klein bedrag te betalen aan het 
bestuur van de stichting dat geld verza-
melt voor een groot jubileumfeest ter 
ere van het 200-jarig bestaan van har-
monie Sint Caecilia dat zal plaatsvinden 
in het jaar 2076. Hoe zit dat precies?

Feest
Het eeuwfeest van harmonie Sint Caecilia 
vond plaats in het weekend van 28 en 
29 augustus van het jaar 1976, nu dus 
alweer 39 jaar geleden. Op maandag 30 
augustus van dat jaar moesten alle resten 
van het feest, voor een groot deel ge-
houden op de Heuvel, weer worden op-
geruimd. Onder leiding van burgemees-
ter van Hout verliep dit voorspoedig 
en werd er besloten na gedane arbeid 
een kop koffie te gaan drinken bij hotel 
Broks. Omdat er ook nog wat bier over 
was van het feest werd het steeds gezel-
liger. Het idee ontstond om de overge-
bleven consumptiebonnen in te zamelen 
en het kleingeld dat iedereen nog in zijn 
zak had. De waarde hiervan was totaal 
f 96,48; guldens dus, want de euro was 
toen nog niet bekend. Dit bedrag werd 
door de aanwezigen afgestaan als eer-
ste aanbetaling voor het tweede eeuw-
feest van de harmonie in het jaar 2076. 
In de akte die in december 1988 werd 
opgemaakt, staat: ‘Gemeld bedrag mag 
uitsluitend en alleen worden aange-
wend voor de viering van het tweede 

eeuwfeest van genoemde harmonie in 
het jaar twee duizend zes en zeventig’. 
Natuurlijk staat ook beschreven wat er 
moet gebeuren als de harmonie – onver-
hoopt - niet meer zou bestaan.  Of dat 
zelfs de gemeente zou kunnen worden 
opgeheven, iets dat in die tijd ondenk-
baar was! 

Overval
Ton Schepers en de rest van het perso-
neel van de Rabobank schrok ontzettend 
toen een groep aangeschoten dorpelin-
gen op een erg laat tijdstip de bank aan 
de Heuvel binnenkwam met het verzoek 
een rekening te openen om het geld te 
kunnen veiligstellen. Na het even te heb-
ben afgekeken vanachter het kogelvrije 
glas zag men wel dat het serieus was en 
er werd een rekening geopend. Op de 
achterzijde van het stortingsbewijs zette 
iedereen die bij het idee betrokken was 
een handtekening. Zo zijn de handteke-
ningen van burgemeester Piet van Hout, 
Tijn Swinkels (directeur van Bavaria), 
Martien Poels (penningmeester van de 
harmonie) en Ger Meeuwis (hoofd fi-
nanciën) duidelijk te herkennen.

Postzegel
Het bedrag dat werd gestort was natuur-
lijk erg klein voor de organisatie van een 
feest. Om het te laten groeien moest het 
allereerst rente genereren maar door de 
leden ook regelmatig aangevuld wor-
den. Daarom werd de stichting ‘Caecilia 
200’ opgericht, waarvan iedereen lid 
kon worden en blijven als ze de jaarlijkse 

bijdrage in contanten én persoonlijk 
kwamen voldoen op kermiszaterdag. 
Om het bedrag een beetje inflatieonaf-
hankelijk te laten zijn, werd een afspraak 
gemaakt. De inleg zou worden bepaald 
aan de hand van de prijs van een postze-
gel. Die was in het beginjaar 55 cent. De 
waarde van twee postzegels bepaalde de 
inzet. Later werd de inleg verhoogd naar 
drie postzegels om een heel eenvoudi-
ge reden. “We moesten vaak de leden 
een herinnering sturen dat het weer tijd 
was voor de inleg en dat kostte ook een 
postzegel, vandaar”, vertelt de secretaris 
van de stichting Arna Vereijken, die zelf 
ook aanwezig was bij de oprichting van 
de stichting.

Kleinkind
Op 5 september jongstleden kregen alle 
218 inleggers het verzoek om de waar-
de van drie postzegels, een bedrag van 
€2,07, contant te komen betalen. Het 
werd zoals gewoonlijk een heel gezel-
lige avond. “Deze avond gaat steeds 
meer leven want de jongste inleggers 
zijn kinderen die waarschijnlijk het twee-
de eeuwfeest zullen gaan meemaken”, 
merkt Monique van Vlerken, penning-
meester van de stichting, op. Dit is dan 
ook de stimulans voor de huidige opa’s 
en oma’s om hun kleinkinderen lid te 
maken. Zodat zij straks kunnen profite-
ren van dit geweldige initiatief van der-
tien mensen van wie er nu negen zijn 
overleden en één is gestopt als lid. Op 
naar 2076!

Vlnr. Arna Vereijken, Herman van Loen en Monique van Vlerken

Pioniersweg 29  Mariahout  06 - 348 43 056

Electro technisch 
bureau voor de 

particulier, 
agrarische sector 

en industrie
Theo Versantvoort

Harmonie De Goede Hoop houdt oudijzeractie
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Kermis Beek en Donk

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

kortingsbon

kortingsbon

kortingsbon

Aut� cooters
bĳ  aankoop van 6 euro 

aan penningen, 
2 penningen gratis

Suikerspin
€ 0,50 korting bĳ  
aankoop van een 

suikerspin vanaf € 2,50

Schietsalon
iedere 5 euro 5 punten 

gratis

kortingsbon
Italiaans schepĳ s

€ 0,50 korting op een
grote slushpuppy

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

kortingsbon

kortingsbon

kortingsbon

Aut� cooters
bĳ  aankoop van 12 

euro aan penningen, 5 
penningen gratis

Snoepkraam
zakjes witte en/of 

gekleurde nougat  van 
€ 4,- per stuk nu 3 voor € 10,-

Gebakkraam
bĳ  aankoop van 1 zak 

oliebollen 2 � tra

kortingsbon
Babyfl ug

bĳ  besteding van 5 euro 
1 rit gratis

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

kortingsbon

kortingsbon

kortingsbon

Cr� y Wave
5 ritten voor 5 euro

Tornado
4 kaartjes halen

3 betalen

Draaimolen
bĳ  besteding vanaf 5 
euro 1 kaartje gratis

kortingsbon
Rups

bĳ  besteding van 5 euro
1 � tra rit gratis

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

kortingsbon

kortingsbon

Lĳ ntrekspel
1 touwtje � tra per 
persoon per spel

Cakewalk
bĳ  besteding vanaf 5 
euro 1 kaartje gratis

kortingsbon
Buggy-ride

bĳ  aankoop van 10 
euro aan penningen 2 

penningen gratis

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

Reuzenrad 
Bĳ  besteding van 10 

euro 1 rit gratis

In te leveren van 11 tm 15 september 2015

kortingsbon

Loterĳ 
dinsdag 15

september 20.00 uur

Kermis Beek en Donk
Maak kans op leuke prĳ zen
Naam

Adres

Deze bon kunt u op dinsdag 15 september 2015 vanaf 13.30 uur in de bus op het kermisterrein deponeren. Om 20.00 uur zal de 
trekking plaatsvinden. Om aanspraak te maken op de prijs dient u op het kermisterrein aanwezig te zijn. Als de winnaar niet 
aanwezig is wordt de prijs opnieuw verloot. Per persoon kan maar 1 prijs gewonnen worden en maximaal 2 prijzen per adres.

Van vrijdag 11 september tot en met dinsdag 15 september is het weer 
kermis in Beek en Donk! De kermis start vrijdag om 19.00 uur. Op 
zaterdag en zondag opent de kermis om 14.00 uur en op maandag en 
dinsdag om 15.00 uur. De sluitingstijden zijn alle dagen gelijk, namelijk 
om 0.00 uur. 

Aanwezig zijn: de autoscooter met boksbal, het reuzenrad, de crazy 
wave, grijpautomaten, de aquablasta, de break dance, het lijntrekspel, 
het lunapark, de schietsalon, de bussensport, de draaimolen, de pusher, 
de babyfl ug, eendjes vissen, de rups en de buggy-ride. Ook aan de 
inwendige mens is gedacht. Zo staan er ook dit jaar weer kramen met 
gebak, vis, suikerspin en popcorn, Vietnamese loempia’s, Italiaans 
schepijs en suiker- en nougatwaren.

Prikkelarme kermis
Wegens het grote succes van voorgaande edities wordt ook dit jaar een 
prikkelarme kermis georganiseerd. Onder het motto ‘meer mogelijk 
maken door minder te doen’ is er ook dit jaar ALLEEN op zondag van 
12.00 tot en met 14.00 uur een aangepaste kermis op het Piet van 
Thielplein in Beek en Donk. De kermisexploitanten zorgen er dan onder 
andere voor dat er geen harde geluiden of knipperende lichten zijn en 
ze draaien op aangepaste snelheid. Bovendien zijn er vrijwilligers op het 
terrein aanwezig die bezoekers op verzoek begeleiden. Deze vrijwilligers 
zijn geïnstrueerd, zodat bezoekers de juiste hulp kunnen verwachten. 

Programma
Om de kermis nog leuker te maken dan deze al is, hebben we iedere dag 
leuke gratis acties en/of activiteiten georganiseerd.
Vrijdag: opening om 19.00 uur door het Sint Antonius gilde en wethouder 
Van Zeeland. Aansluitend een loterij, waarbij de horeca van het Piet van 
Thielplein 1 persoon gelukkig maakt met 50 euro om lekker kermis te 
gaan vieren. Deelnamebonnen zijn verkrijgbaar bij cafetaria De Donck 
(in het bonnenboekje dat verkrijgbaar is bij besteding vanaf 10 euro).
Zaterdag: van 14.00 tot 19.00 uur kun je gratis een waxmodel van je 
handen laten maken. Tussen 15.00 en 18.00 uur worden ballonnen 
gevouwen en worden kinderen geschminkt. 
Zondag: van 12.00 tot 14.00 uur is er wederom een ‘prikkelarme’ kermis. 
Hierbij blijven harde geluiden en knipperende lichten achterwege en 
draaien attracties op aangepaste snelheid. Bovendien zijn er vrijwilligers 

aanwezig die bezoekers op verzoek begeleiden.  Vanaf 14.00 uur is er 
weer een reguliere kermis. Tussen 14.30 en 17.00 uur is er een meet en 
greet met Buurman en Buurman.
Maandag: tussen 15.00 en 18.00 uur worden ballonnen gevouwen en 
worden kinderen geschminkt.
Dinsdag: om 20.00 uur wordt de winnaar van de poster ontwerpwedstrijd* 
bekendgemaakt. Aansluitend is er een loterij, waarbij bezoekers met 
de onderstaande bon kans maken op mooie prijzen. De kermis wordt 
afgesloten met een schitterende vuurwerkshow. 

* Wil je meedoen aan de poster ontwerpwedstrijd? Dat kan: maak op 
een A4 een mooie tekening met dingen die je doen denken aan de 
kermis. Schijf (achterop) je naam, adres en telefoonnummer. De poster 
komt te hangen aan de toegangsboog van de kermis.  Inleveren tot en 
met maandag 14 september in cafetaria De Donck. En wellicht win jij 
wel die gave FatBoy zitzak!

Kortingsbonnen
Bezoekers kunnen gebruik maken van twee soorten kortingsbonnen. 
De eerste zijn te vinden op de website van de gemeente www.
laarbeek.nl/kermis en in de MooiLaarbeekKrant en de andere staan in 
het bonnenboekje dat verkrijgbaar is (bij besteding vanaf 10 euro) bij 
Cafetaria de Donck.

 We zien je graag op de kermis… 
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Muziektuinpodium brengt voor elk wat wils
Redacteur: Martin Prick 
Fotograaf: Johan Maas

Beek en Donk - De term ‘muziektuinpo-
dium’ is een begrip onder cultuur min-
nende Laarbekenaren. Het voorlaatste 
concert van dit seizoen liet Laarbeek 
afgelopen zondag genieten van een erg 
afwisselend programma.

Duits
De optredens in de tuin beginnen om 
13.00 uur in de middag en lopen te-
gen 16.00 uur op zijn eind. Er zijn al-
tijd drie groepen. Vandaag is er echter 
sprake van een uitzondering want het 
tweede optreden wordt verzorgd door 
één persoon. Daarover straks meer. De 
Ekkermuzikanten bijten het spits af met 
prettig in het gehoor liggende nummers 
als ‘The Beatles in concert’ en ‘Thank 
you for the music’. Dirigent Piet Diender 
wil het beste uit de muzikanten halen en 
doet dat op een inspirerende manier. Zijn 
lichaamstaal eist erg veel van de mensen, 
maar ook een opmerking als: “Wij spe-
len nu héél mooi”, moet de blazers ertoe 
brengen nòg wat verder op het puntje 
van de spreekwoordelijke stoel te gaan 

zitten. Opvallend aan de opvatting van 
de dirigent is het mooie Duitse einde 
(sterk ritenuto aan het slot) voor de zich 
daartoe lenende marsen, zoals bijvoor-
beeld de afsluitende ‘Fliegermarsch’. 

Uit het hart
Met Bertine van den Boom wordt het 
tweede uur ingezet. Zij zingt met bege-
leiding op band een heel divers repertoi-
re. Zelf noemt ze haar concert ‘Liedjes uit 
het hart’. Om een paar voorbeelden te 
geven; het programma loopt van ‘That 
old devil called love’ via ‘Halleluja’ van 
Cohen naar het kleine en prachtige 
‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij 
en ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. Dit 
laatste draagt ze speciaal op aan haar 
aanwezige vader. Bertine zingt in het da-
gelijks leven erg veel entertainment. Dan 
zingt ze nummers als ‘Brandend zand’ 
en ‘Viva España’ in uitgaansgelegenhe-
den als ’t Tunneke in Schijndel. Ze doet 
daarbij veel typetjes om de mensen het 
vermaak te geven dat ze vragen. Een te-
genhanger is het zingen tijdens uitvaar-
ten, waarvoor ze veel gevraagd wordt en 
af en toe zingt ze met orkest. Ze woont 
nu al erg lang in Son en Breugel, maar 

Beek en Donk blijft trekken, vertelt ze. 
Dit concert heeft ze een andere, aantrek-
kelijke kant van zich laten zien. Ze heeft 
een aandachtig gehoor en wordt zelfs 
verleid tot het geven van een toegift.

Jazz
De Falcon Town Jazz Band komt, zoals de 
naam doet vermoeden, uit Valkenswaard 

maar de muzikanten vertegenwoordigen 
een groter gebied. De connectie met 
Beek en Donk is onze vroegere ‘hoffoto-
graaf’ Henk Heringa, die zijn fototoestel 
aan de wilgen heeft gehangen en zich 
nu helemaal heeft verdiept in zijn grote 
bobby: gitaar en banjo spelen in het jazz 
orkest. Deze band onder de bezielen-
de leiding van Cor Meppelink verzorgt 

nostalgische muziek als een mooi sluit-
stuk van het voorlaatste muziektuinpo-
dium van 2015. 

Het laatste muziektuinpodium vindt 
plaats op 27 september. Dan zingt het 
‘Ambiancekoor’, speelt O&U uit Beek en 
Donk en kunt u genieten van de Bigband 
Vocals uit Uden.

Bertine van den Boom

 In gesprek met: Eigenaresse Yvonne Cortenbach
Locatie:  Koppelstraat 9 te Aarle-Rixtel

Redacteur:  Thea Wich

Aarle-Rixtel – Een kapotte rits vervangen, een broek 
korter maken of een jurkje passend maken. Met meer 
dan 25 jaar ervaring op gebied van naaiwerk, is dit 
voor Yvonne Cortenbach (46) van YC Atelier geen 
enkel probleem. Met behulp van diverse gespecia-
liseerde machines, repareert en vermaakt zij kleding 
en andere textielproducten sinds dit voorjaar in haar 
eigen atelier aan de Koppelstraat. Dit alles voor een 
uitstekende prijs- kwaliteitverhouding. 

Yvonne, hoe ben je in dit specialistisch vak terecht 
gekomen?
“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het maken 
van kleding. Als tiener zat ik ’s morgens al achter de 
naaimachine om een bloesje te maken dat ik ’s avonds 
aan wilde. Mijn moeder was dan altijd verbaasd als 
dat weer lukte. Een schoolkeuze maken was dan ook 
niet moeilijk. Ik volgde de Modevakschool in Venlo. 
Na het behalen van mijn diploma in 1988, ben ik als 
modinette begonnen bij een confectiebedrijf. Via ver-
schillende functies groeide ik daar door tot hoofd van 
de naaizaal en kwaliteitscontrole. Vanaf 1998 ben ik 
gaan werken bij een bedrijf dat kleding ontwerpt en 
produceert voor speciale gelegenheden.”

En nu heb je, naast je baan, een eigen atelier voor het 
repareren en vermaken van kleding. Hoe is dit idee 
ontstaan?
“Een jaar geleden werd mijn schoonzus Dianne 
ernstig ziek. Zij had niet meer lang te leven. Haar mot-
to was altijd: ‘Pluk de dag, doe wat je leuk vindt’. Dit 
heeft mij geïnspireerd om van mijn hobby mijn werk 
te maken. Daarnaast zie ik het ook als een manier om 
mensen vooruit te helpen. Kleding kan zo opnieuw 
gebruikt worden of gaat langer mee.”

Wat heeft YC Atelier te bieden?
“Ik repareer en vermaak volwassen- en kinderkle-
ding. Dan kun je denken aan het korter maken van 
een broek, een rok of jurkje innemen, een nieuwe rits 
in een jas zetten of een T-shirt korter maken met een 
stretchsteek. Daarnaast repareer en vermaak ik ook 
andere textielproducten zoals onder andere gordijnen 
en dekbedovertrekken. Dit alles voor een hele goede 
prijs- kwaliteitsverhouding.”

Hoe bedoel je?
“Met behulp van diverse gespecialiseerde machines 
kan ik een stuk vakwerk afleveren voor een goede 
prijs. Kwaliteit staat bij mij bovenaan. Goed is niet 
goed genoeg, het kan altijd beter. Een prijsindicatie is 
te vinden op mijn website.”

Hoe zijn de reacties van je klanten?
“Heel positief. Mensen vinden het heerlijk dat ze hun 
kleding lekker dicht bij huis kunnen laten herstellen. 
Ook klanten die via internet een kledingstuk hebben 
gekocht dat niet goed past, zijn blij. Ik maak het kle-
dingstuk passend, dan hoeven zij het niet meer terug 
te sturen.”

Wanneer kunnen mensen die iets willen laten repa-
reren of vermaken bij YC Atelier terecht?
“Iedere vrijdag ben ik open van 9.00 tot 19.00 
uur, op woensdagavond  van 18.00 tot 21.00 uur. 
Mensen hoeven tijdens mijn openingsuren geen af-
spraak te maken, ze kunnen gewoon binnenlopen. Er 
is een paskamer aanwezig. Een klant die binnen mijn 
openingstijden niet kan komen, mag mij natuurlijk al-
tijd bellen om een afspraak te maken op een ander 
tijdstip. “

YC Atelier is te vinden aan de Koppelstraat 9 te Aarle-
Rixtel. Voor meer informatie is Yvonne Cortenbach 
telefonisch bereikbaar via 06-82271840 of via haar 
site www.ycatelier.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.

IN HET VOETLICHT...  YC ATELIER AARLE-RIXTEL

Mariahout – 48 tieners en 6 bege-
leiders van tienerwerk Yammas uit 
Mariahout vertrokken zondag om 
8.30 uur naar Bobbejaanland. De tie-
ners waren weer eens van huis af en 
dus zat de stemmering er al meteen 
goed in!

Na een uurtje rijden kwamen ze bij het 
Belgische pretpark aan. Begeleiders 
Péronne en Else zorgde voor de toe-
gangskaartjes. Na de gezamenlijke foto 
en de mededeling dat ze om 17.30 uur 
weer verzamelden voor de terugreis, 
mocht iedereen zijn eigen weg gaan. 

In groepjes trokken ze over het park.

De begeleiders hebben hun uiterste 
best gedaan om ze zo af en toe eens 
op de foto te zetten. Dat viel nog 
niet mee. Er was voor iedereen wat 
te doen. Mooie spectaculaire achtba-
nen als: Typhoon, Sledge Hammer en 
de Dizz waren erg geliefd. Het weer 
viel reuze mee en af en toe kwam het 
zonnetje kijken. Wel fijn als je (zoals de 
meeste ondervonden) flink nat wordt 
van achtbaan ‘El Rio’.
Om 17.30 uur kwam alles weer net-
jes bij elkaar en kon de terugreis naar 

Mariahout beginnen. Ook deze verliep 
voorspoedig. Laatste uitdaging van de 
dag was het frietjes eten bij de Pelgrim. 
In de keuken werd met man en macht 
ervoor gezorgd dat iedereen voorzien 
werd van friet met snack.  Rond 19.30 
uur verlieten de laatste jongelui de 
Pelgrim. Het was een zeer geslaagde 
en leuke dag geweest.

Vrijdag 11 september start het nieuwe 
seizoen met de eerste soosavond. Ze 
hebben weer een leuk programma sa-
mengesteld.  Vergeet je inschrijfformu-
lier niet. Yammas be there!

Yammas jeugd naar Bobbejaanland
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Laarbeek - De eerste IVN-
publiekswandeling van na de vakantie 
vindt plaats op zondag 13 septem-
ber. Deze keer in Mariahout, waar om 
10.00 uur de wandeling begint. Deze 
wandeling start aan het begin van 
de weg het Torreven. Deze weg be-
gint, als men de kom van Mariahout 
uitrijdt in de richting van Nijnsel en 
Sint-Oedenrode, en dan vanaf de 
Rooijseweg de eerste weg links neemt. 

Er is daar voldoende parkeerruimte links 
van de Torrenven weg. Onder leiding 
van gidsen van het IVN-Laarbeek wordt 
er in de richting van het ven Torreven ge-
wandeld, waaraan deze weg zijn naam 
heeft te danken. De wandeling duurt tot 
ongeveer 12.00 uur.

Het Torreven is een van de weini-
ge vennen van Mariahout, die er nog 
steeds zijn. Vroeger lagen er aan beide 
zijden van het dorp vele vennen, waar-
van ook nog straatnamen als Meerven, 
Knapersven, Bosven en Rietven getui-
gen. Het Torreven is enige tijd behoorlijk 
verland geweest. Ruim 15 jaar geleden 
is het uitgediept en ligt het weer vrij in 
het bosgebied. Een heidevegetatie in de 
omgeving is in opkomst, zoals struikhei, 

dophei, en het vleesetende plantje de 
zonnedauw. Ook de geheimzinnige 
wolfsklauw komt voor. Dit zijn piepkleine 
nazaten van de reusachtige zegelbomen 
die meer dan 300 miljoen jaar geleden in 
het Carboon voorkwamen. De bossen in 
de omgeving zijn in de jaren ’20 en ’30 
van de 20e eeuw geplant. Nog langer 
geleden lag het ven in de uitgestrekte 
heide. 

In de jaren ’60 en ’70 zijn in deze om-
geving vele accu’s gestort, en was de 
bosbodem ernstig vervuild. Dit kwam 
in 1988 aan het licht na een onderzoek 
in opdracht van de oude gemeente 
Lieshout. In de daaropvolgende jaren 
heeft een uitgebreide sanering plaatsge-
vonden. Tegelijkertijd werd het Torreven 
uitgediept, en werd de vrijkomende 
grond van het Torreven gebruikt ter ver-
vanging van de afgevoerde verontreinig-
de grond. Aldus sloeg men twee vliegen 
in een klap.

De wandeling vergroot hopelijk uw inte-
resse voor het Torreven, zodat er meer 
kans is, dat het ven en omgeving zich in 
een natuurlijke richting kunnen blijven 
ontwikkelen.

IVN-publiekswandeling naar het
Torreven

In het hoge gras van het Torreven zijn enkele patrijzen te zien. Helaas een steeds 
zeldzamer wordend beeld.

Fotograaf: Ton op den Buijs

Nieuwe koning Sint Servatius Gilde Lieshout
Lieshout - Kermismaandag is voor het 
Sint Servatius gilde uit Lieshout een 
belangrijke dag. Dit is de dag dat het 
Gilde gaat schieten voor een nieuwe 
Koning. De dag begon al vroeg, want 
de broeders waren met hun partners 
uitgenodigd bij het nog zittende 
Koningspaar Cor en Toos van Vegchel 
voor een ontbijt. Na een laatste ven-
delhulde door de vendeliers was het 
tijd om te gaan genieten van een 
heerlijk en goed verzorgd ontbijt.

Hierna werd koers gezet naar het ge-
meentehuis, waar de Gildebroeders 
genoten van een glaasje wijn, dat 
aangeboden werd door de gemeente. 
Bij deze gelegenheid nam Keizer Frits 
Vorstenbosch het woord. Hij vertelde 
dat hij in 1982-1983-1984 zich tot 
Koning had geschoten, en daarom in 
1985, na 3 maal achtereen Koning te 
zijn geweest, werd benoemd als Keizer 

van het Sint Servatius Gilde. Dit was 
nu 30 jaar geleden, en was een mooie 
gelegenheid om iets aan te bieden, 
dit deed hij in de vorm van een paar 
zakken bloembollen die hij overhan-
digde aan Wim en Mieke Migchels, 
die samen al jaren zorgen dat het Sint 
Servatius Plein er pico bello bij ligt.

Na het bezoek aan het gemeente-
huis stond het bezoek aan de hore-
ca in Lieshout op het programma. 
Tussendoor werd er nog even ge-
stopt om een foto te maken van het 
Koningspaar bij het schilderij van Reinier 
Pijnenburg. Na een goed verzorgde 
koffietafel bij ’t Café van Lieshout, 
trok het Gilde naar de Beemdkant, al-
waar het Koningschieten plaats vond. 
Er waren 3 Gildebroeders die een gooi 
deden naar het Koningschap. Bij het 
61e schot kwam door toedoen van 
Peter Keursten de vogel naar beneden. 

Dit was voor Peter de 23e keer dat 
hij mee schoot. Voor het Gilde is het 
extra leuk dat ze weer een koning 
hebben die het nog niet is geweest.

Na het Koningschieten werd door 
de overige leden geschoten voor de 
titel Ere-Koning. Na een felle strijd 
onder de 5 schutters was het uit-
eindelijk Piet van Lierop die bij het 
132e schot zich een jaar Ere-Koning 
mag noemen van het Sint Servatius 
Gilde.

Na alle plichtplegingen werd er on-
der de aanwezigen nog geschoten 
voor de kermiskoning/koningin. Bij 
het 78e schot haalde Thea Schrama 
na een goed gericht schot de vogel 
naar beneden. En zo kwam er na 
nog enkele uurtjes samen te heb-
ben doorgebracht een eind aan het 
Koningschieten 2015.

Het kersverse Koningspaar Peter en Jo Keursten en Ere-koning Piet van Lierop. Op de achtergrond Hoofdman Toon Gevers

Een aandeel in elkaar

Conform de statuten hebben de leden zelf ook het recht kandidaten voor te dragen. Wij maken u erop attent dat een dergelijke voordracht schriftelijk dient te geschieden, ondertekend door 10 of meer leden voor 20 september 2015. Indien na deze datum de directie
vaststelt dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures, dan zijn de kandidaten automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats. De uitslag wordt begin oktober via de website van Rabobank Peel Noord bekend gemaakt.

Verkiezing 
ledenraadsleden

Rabobank Peel Noord

 

Rabobank Peel Noord is een coöperatie met een ledenraad. 

Deze ledenraad is gekozen door u, als lid van de bank.

VERKIEZING LEDENRAADSLEDEN

In 2015 zijn er vacatures in de ledenraad ontstaan. Inmiddels zijn de kandidaten

geselecteerd. Op rabobank.nl/peelnoord ziet u de lijst met namen. Hier vindt u ook meer

achtergrondinformatie over de ledenraad.

De leden van Rabobank Peel Noord kunnen hun invloed uitoefenen door onder andere het

voordragen van kandidaten uit hun midden.

Heeft u vragen? Stel ze gerust via (0492) 39 19 80 of per mail via 

directie@peelnoord.rabobank.nl.

Directie Rabobank Peel Noord
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info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Op ’t moment dat ik dit stukje schrijf, 
duurt ‘t nog een paar dagen en dan 
zullen ook in het zuiden van Neder-
land en in België de scholen weer 
beginnen en nemen wij afscheid van 
onze “laatste” gasten in het hoogsei-
zoen en kunnen we ons op gaan ma-
ken voor een heerlijke nazomer hier 
in Catalonië. Maar wat hebben wij 
een fantastische, ontzettend drukke, 
soms stressvolle, onwerkelijke, over-
weldigende zes weken achter de rug. 
Vanaf half juli tot nu toe heeft onze 
B&B nagenoeg iedere dag “vol” ge-
zeten. Voor ons lange dagen waarin 
heel hard gewerkt moest worden. Er 
zijn enorme hoeveelheden jus d’oran-
ge, ca. 13 kilo broodmeel, 15 do-
zen afbakbroden, 5 kilo kaas, 3 kilo 
Seranoham, 45 cupjes jam, 4 dozen 
hagelslag, ca. 110 eieren en liters 
koffie doorheen gegaan en dan heb 
ik het alleen nog maar over het ont-
bijt. ’s Morgens was het “spits” bij El 
Ranxo. Ontbijt maken, aanvullen en 
afruimen, kamers poetsen, zwembad 
open- en schoonmaken en uitchec-
kende gasten. Vanaf een uurtje of één 
gunden we ons een half uurtje pauze 
om zelf een boterham naar binnen te 
werken en tussentijds lunch te maken 
voor onze gasten als ze daarom vroe-
gen. ’s Middags stond in het teken 
van strijken van het beddengoed dat 

’s ochtends reeds de wasmachine en 
droger van de binnenkant gezien had 
en vervolgens druppelden de nieuwe 
gasten alweer binnen en moesten er 
vaak ook nog ergens wat boodschap-
pen gedaan worden. ’s Avonds pro-
beerden we ook wat tijd voor onze 
gasten, bekenden en onbekenden, 
vrij te maken om een praatje te kun-
nen maken en een lekker koud biertje 
te drinken. Tegen 22.00 uur lag ik dan 
zo ongeveer ‘voor pampus’ en rond 
elven zocht ik dan mijn bedje maar 
op om me op te laden voor de vol-
gende drukke dag die komen ging. 
Twaalf verschillende nationaliteiten 
hebben we te gast gehad in onze 
kamers. Maar ook mensen uit Laar-
beek, Boerdonk, De Mortel, Gerwen 
en Nistelrode die even kwamen kij-
ken “hoe we erbij zaten” of met de 
camper kwamen en een paar dagen 
gebleven zijn… Op één kamerdeur na 
die niet meer open wilde gaan, is alles 
voorspoedig verlopen en hebben we, 
gelukkig, geen echt ‘vervelende’ din-
gen meegemaakt.  Het was echt een 
belevenis en een fantastische ervaring 
maar we merken beiden dat we even 
aan de oplader moeten, we zijn ten-
slotte ook geen 39 meer... Aanstaan-
de dinsdag hebben we voor het eerst 
in maanden geen gasten, dat zal ook 
weer even wennen zijn, dan gaan we 

zelf maar eens een stukje motorrijden, 
daarna wat luieren aan het zwembad 
met een glaasje Sangria en napraten 
over onze ervaringen, over de ontzet-
tend leuke mensen die we ontmoet 
hebben en over de verhalen die we 
gehoord hebben…!

Hasta luego!

Denny & Imca van Lankveld
www.elranxo.com

Luchtpost

El Ranxo’s” eerste 
zomerseizoen…

spanje

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

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

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

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

Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, 
renovatie. Bel of mail voor informatie 
0413-476359, info@kluijtmanszonwerin-
gen.nl

Tuinstudio Tom – De sleutel tot jouw nieu-
we tuin. Voor een goed tuinadvies of een 
passend tuinontwerp ga je naar www.
tuinstudiotom.nl of bel 0646583771

AANGEBODEN
www.cateringdekannelust.nl

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

06-40806493
Gratis af te halen: paardenmest 
voor in de tuin, etc. Lage Heesweg, 
Beek en Donk. Tel. 06-50652292

GEVONDEN
Zonnebril van bekend merk, in Lieshout, 
Hemelrijk op hoek van Tiendpad. Tel. 
0499-422714

Kinderspijkerjasje gevonden op het Piet 
van Thielplein (dinsdag 8 sept.). Voor 
kind van ongeveer 2-3 jaar. Ter hoogte 
van de Intertoys. Tel. 06-25155628

Sleutelbos verloren bij de Staartweg 
(Beek en Donk). Er hangen 4 sleutels en 
een plaatje aan met 2 foto’s van kleinkin-
deren (tieners, jongen en meisje). Tel. 
0492-464750

GEVRAAGD
Gevraagd lichtgewicht, stevige rolstoel. Tel. 
06-20564640

V+V Handelsonderneming, het adres 
voor het ophalen van alle bruik-
bare spullen, gebruikte en parti-
jgoederen, woning/boedelontrui-
ming, oud ijzer en metalen, defecte elektro 
en ook inkoop spullen + partijen ijzer. De 
Esdoorn 4. Tel. 0492-464791 of Mob. 06-
30615708

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

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

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

Te koop gevraagd: klassieke (stalen) racefi -
etsen/koersfi etsen, retro wielerkleding, 
folder/boeken, onderdelen, staat of merk 
niet allerbelangrijkst, 06-19421860, f.el-
zen@hotmail.nl

LES/CURSUS
Schildercursus in galerie/atelier Ellen Voets, 
Hertog Hendrikstraat 5a, Sint-Oedenrode. 
12 Lessen iedere vrijdagochtend van 9.30 
- 12.00 uur. Gratis proefl es op 18 sept. 
Schrijf je nu in ! Voor info: tel. 06-30077308 
of info@ellenvoets.nl

De scholen zijn weer begonnen. Volg ook 
een cursus! Kijk op www.vuhelmond.nl

OVERIG
Garagesale buurtvereniging Plan West 
(Lieshout) op 13 september van 10.00 tot 
15.00 uur. Vanaf 10.00 uur is er aan de 
Kerkloop 4 een formulier af te halen met 
deelnemende adressen

Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere derde 
zaterdag van de maand. 19 sept./ 17 
okt./21 nov. van 10.30 tot 11.30 uur.

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

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

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

Koga miyata tasla-s E-Bike uit 2007. Frame 
maat 53 (fi ets met trapondersteuning)
tel. 06-22347979

Te koop: diepvrieskist (H85 x B70 x L93). 
Prijs: €20,00. Tel. 06-44952368

Te koop mooi massief grenen computer-
kast. €50,00. Tel. 0492-465133

Violen, heideplanten, aardbei – prei en bo-
erenkoolplanten. Alle soorten bomen en 
planten voor uw tuin. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk Zuid 17b, Sint-Oedenrode

Judopak, maat 170, zo goed als nieuw. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 06-22478811

VACATURES
Gevraagd: huishoudelijke hulp voor 6 uur 
per week op donderdag. Tel. 06-20351735

Gezocht: Weekend-/vakantiekracht va-
naf 16 jaar. Je moet zelfstandig kunnen 
werken, houdt van aanpakken en hebt 
twee rechterhanden. Werkzaamheden: 
Opruimen/poetsen/vegen buitenter-
rein en/of bedrijfsvloer, auto’s wassen, 
magazijnwerk, ondersteunende ac-
tiviteiten. Graag je sollicitatie, voor-
zien van cv of andere info, sturen naar 
offi ce@ascom-polyester.nl

VERLOREN
Gouden medaillon verloren op maandag 
31 augustus, met daarin de as van een di-
erbaar overledene. Tel. 0492-461871

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Riek Vereijken

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

Mari Nooyen

25 jaar bij Bavaria

Gefeliciteerd Annemieke en Carly

Echt waar,
Christine 
60 jaar!

Gied     Anja
      Jaspars     Walravens

11 september
2015

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Makkelijk, goedkoop 
en snel een auto huren!

Loop dan snel binnen bij  
deze Autohopper vestiging!

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

www.autobedrijfsaro.nl

Loop dan snel binnen bij
Autobedrijf SARO!

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

www.autobedrijfsaro.nl

AUTOBEDRIJF

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Onlangs moest de Rechtbank Noord-
Nederland zich buigen over het volgende.

Een werknemer, werkzaam als 
magazijnmedewerker, is al enige tijd ziek. 
Tijdens de ziekteperiode is werkgever 
druk bezig om te proberen werknemer zo 
spoedig mogelijk te laten terugkeren in 
het arbeidsproces. Dan wordt werknemer 
ineens op staande voet ontslagen door 
werkgever, omdat werknemer heeft 
deelgenomen aan hardloopwedstrijden en 
aan zijn woning heeft geklust. De werkgever 
heeft - voordat hij het ontslag verleende - 
geen medisch advies ingewonnen over de 
vraag of de activiteiten van de werknemer 
zijn terugkeer in het werkproces hebben 
belemmerd.

Volgens de Rechtbank is het niet aan 
de werkgever om te beoordelen of 
een werknemer zijn terugkeer in het 
arbeidsproces heeft belemmerd door 
deel te nemen aan hardloopwedstrijden 
en/of te klussen aan zijn woning. De 
werkgever had hierover overleg moeten 
voeren met en advies moeten vragen 
aan een bedrijfsarts. De werkgever had 
dat niet gedaan en werd veroordeeld tot 
nabetaling van salaris.

Werkgevers: let dus op met het nemen 
van maatregelen bij zieke werknemers. 
Win bij mogelijke twijfel over de ziekte van 
je werknemer advies in bij een bedrijfsarts.

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.

Werkgevers: ben op je hoede!

Mariahout - Bij het belevingscentrum 
de Gasthuishoeve in St. Oedenrode 
presenteren kwekers en telers hun 
lokale producten. Veel producten die 
worden verbouwd in Brabant kunt u 
vinden bij de Gasthuishoeve. Dames 
van oMase uit Mariahout bezoeken 
op woensdagmiddag 16 september 
deze hoeve.

Van planten en streekproducten tot 
oude ambachten, mediterrane tuinen 
en wandeltuinen.
Diverse soorten groente en fruit, maar 
ook gebruiksvoorwerpen worden op 
deze markt verkocht. Allemaal van 
Brabantse bodem. 

oMase vertrekt om 12.30 uur vanaf de 

kerk met de fiets en om 13.00 uur met 
de auto. Dames die zich hiervoor op-
gegeven hebben krijgen nog bericht.

Jaarvergadering
Op woensdag 2 september werden 
tijdens de jaarvergadering Mien Poels, 
Kitty van Berkel, Jeanny Franssen, 
Truus Vereijken,  Antonet Rooijakkers, 
Christien van de Berg en Jo Leenders 
gehuldigd vanwege hun jarenlange 
lidmaatschap van KVO/oMase. De 
dames zijn respectievelijk 60-50-40 en 
25 jaar lid. Nellie Biemans, die 40 jaar 
lid is, was helaas verhinderd. 

Na een korte toespraak door de voor-
zitter werd hen een attentie en bloe-
metje aangeboden.

Mariahout - Waan je je wel eens in 
de wereld van de sprookjes waarin 
je een prinses of held kan zijn? En 
heb je altijd al eens in de huid van 
een ander willen kruipen? Dan is 
deze toneelcursus echt iets voor jou!

Onder leiding van een professionele 
theaterdocente ervaar je dat toneel-
spelen meer is dan een beetje gek 
doen. Bijvoorbeeld het uiten van ver-
schillende emoties of het inleven in 
allerlei rollen.De toneelcursus is voor 
kinderen en jeugd. De cursus voor de 
kinderen (basisschool) is opgedeeld 
in 2 delen: 
-12 spellessen in de periode van sep-
tember - december; 
- 12 repetitielessen van januari - april 

met als afsluiting een kleine voorstel-
ling. 

De cursus voor de jeugd (voortgezet 
onderwijs en deelnemers kinderpro-
ductie) bestaat uit:
-12 spellessen van september - de-
cember, waarna diegenen die zich 
hiervoor hebben opgegeven starten 
met het repetitieproces van de kin-
derproductie.   

Je kunt je inschrijven voor deze cursus 
via www.toneelverenigingmariahout.
nl onder het kopje ‘Toneelcursus’. 
Voor vragen of meer informatie kun je 
terecht bij Helmie Segboer, tel. 0499-
422643/0640913727

oMase bezoekt ‘de Gasthuishoeve’ Cursus toneelspelen in Mariahout

Leenders RVS Industrie is een bedrijf dat gespecialiseerd is in plaat-
werk en fijnconstructies in RVS en aluminium en de fabricage van 
reparatiekoppelingen t.b.v. pijpleidingen. 
Onze activiteiten richten zich met name op specifiek klantgericht 
maatwerk. 

Voor de uitbreiding van ons productieteam zijn wij op korte  
termijn op zoek naar een:

WERKVOORBEREIDER / MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU

Het betreft een gecombineerde functie in fulltime dienstverband. 
De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:
  
• Verwerken van opdrachten en begeleiding van orders tot en met de  

uiteindelijke levering aan de klant
• Eerste aanspreekpunt voor lopende zaken; voor zowel interne als externe 

klanten met betrekking tot vragen, inkoop en de orders
• Orderplanning voor productie en beitserij uitwerken en opvolgen 
• Logistiek management: het regelen van transport en de verzenddocumenten
• Algemene ondersteuning bedrijfsbureau

Kandidaten voor deze functie dienen een technische opleiding op  
HBO-niveau te hebben, evenals kennis van AutoCAD. 

Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig, nauwkeurig en gestructu-
reerd kunt werken binnen een klein gemotiveerd team.

Leenders RVS Industrie is lid van de Metaalunie en biedt:
• Goede salariëring en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO Klein Metaal
• Werken in een modern uitgerust bedrijf binnen een klein  

gemotiveerd team

Sollicitaties binnen 14 dagen schriftelijk te richten aan onderstaand adres, 
t.a.v. dhr. Th. Leenders, telefonisch via onderstaand telefoonnummer of per 
e-mail naar t.leenders@leendersrvs.nl

Beekerheide 4 
5741 HC  BEEK EN DONK

T  0492-461619
F  0492-463493

info@leendersrvs.nl
www.leendersrvs.nl

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

Win 2 kaarten voor het 
Oktoberfest (vrijdag 2 oktober) 

in Aarle-Rixtel!

Geef antwoord op de volgende vraag:
Welk bedrijf zorgt voor het licht en 

geluid tijdens het Oktoberfest?

Mail het antwoord voor maandag 14 
september 12.00 uur naar prijsvraag@

mooilaarbeek.nl. Volgende week lees je in 
de krant of jij ze gewonnen hebt! 

Winnaar week 36: 
Marieke Bekx

Cursus assertiviteit 
te Veghel

nu voor slechts € 199,00

tel. 0413-310795 
info@interpunctie.nl
www.interpunctie.nl

Dag van de Ouderen

Inschrijving voor de vijfde editie 
Kwizut bijna van start

Laarbeek - De gezamenlijke KBO-
verenigingen van Laarbeek houden 
op woensdag 30 september weer 
de ‘Dag van de Ouderen’. 

Op deze dag kunt u luisteren en 
genieten van de cabaretgroep ‘Van 
Berini tot Solex’, een optreden van 
Marjolein Meijers; zang, bas en gi-
taar, Walter Kuipers; viool, mando-
line, bouzouki en doedelzak, Onno 
Kuipers; accordeon, trekzak en gi-
taar. Het drietal brengt de allermooi-
ste oude en nieuwe liedjes. Dit alles 
gelardeerd met smeuïge verhalen. 

Deze middag wordt gehouden in het 
Dorpshuis te Lieshout, Grotenhof 2. 
Aanvang van deze middag is om 
13.30 uur en duurt tot circa 17.00 
uur. Bij binnenkomst ontvangt u 
op vertoon van uw toegangskaart 
een heerlijke kop koffie of thee met 
iets lekkers erbij. Om te voorko-
men dat u de rest van de middag 

op een droogje zou moeten zitten, 
ontvangt u ook nog twee consump-
tiebonnen. Ook worden er lekkere 
hapjes geserveerd. In de pauze wor-
den loten verkocht voor een mooie 
loterij. Een middag vol amusement 
voor slechts €5,00.

Toegangskaarten kunt u kopen op 
onderstaande adressen.
Aarle-Rixtel, dinsdag 8 en don-
derdag 10 september van 10.00 
tot 12.00 uur in de Pastorie, 
Heindertweg 1.
Beek en Donk, dinsdag 15 septem-
ber van 14.00 tot 15.30 uur in het 
Dorpshuis. Lieshout, dinsdag 8, 15 
en 22 september van 10.00 tot 11.30 
uur in het Ontmoetingscentrum.
Mariahout, woensdag 9, 16 en 23 
september van 10.00 tot 11.30 uur.

Graag tot op de Dag van de 
Ouderen.

Beek en Donk - Vanaf aanstaande 
zondag 13 september is het voor de 
teams weer mogelijk om zich in te 
schrijven voor de jaarlijkse dorpsquiz 
‘Kwizut’. Ook dit jaar belooft het 
weer een spannende quiz met leuke 
en uitdagende categorieën en een 
spectaculaire feestavond te worden.

Teams kunnen zich opgeven om 
op 29 december 2015 te strijden 
om de titel ‘Wie is de slimste van 
Laarbeek’. Voor degene die nog niet 
weten wat Kwizut inhoudt: Kwizut 
is een jaarlijkse dorpsquiz die men 
in eigen omgeving in teamverband 
speelt. De ‘Kwiz’ bestaat uit 12 ca-
tegorieën met gevarieerde vragen, 
voor elk wat wils!

Wil je inschrijven?
Dat kan vanaf zondag 13 septem-
ber op www.kwizut.nl. Daar vind 

je links onderaan, zoals je gewend 
bent van ons, de inschrijfbutton. 
Deelname bedraagt €15,- per team. 
Voor de betaling krijg je een mail in 
de loop van de week na inschrijving. 
Voor meer info kun je mailen naar 
info@kwizut.nl.

Let op!
De teams die zich inschrijven voor de 
5de editie op 14 september tussen 
0.00 en 0.15 uur, ontvangen van de 
organisatie -net als voorgaande ja-
ren-  een tip over de ‘Kwiz’. Deze tip 
krijgen zij op de dag van de ‘Kwiz’. 
De organisatie van Kwizut zal hierbij 
naar de tijd van de eerste aanmel-
ding van het team kijken.

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling

Een mals stuk vlees met een 
beetje vet voor de smaak.

Zuid-Amerikaanse ribeye*

Zonder been. 600 g

Schouderkarbonade 
Piri Piri*

Rode spitskool

Bleekselderij 

Minneola’s

Paraguayo’s

Wilde perziken

Met 15% roomboter. Gevuld met 
ham en Goudse kaas. 

Ham-kaas croissants
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Mariahout – In de crisisjaren rond 1920 werd 
onder leiding van de Heidemaatschappij de 
Lieshoutse heide ontgonnen. Hier werd in 
1933 het kerkdorp Mariahout gesticht. 
Waarom besloot in de jaren ‘50 een kwart van 
de inwoners het geluk buiten Nederland te 
zoeken?

Emigreren
De Mariahoutse gemeenschap was vanaf 
1933 flink gegroeid. Grote Rooms-Katholieke 
gezinnen werkten hard om in de kleine ge-
meenschap een bestaan op te bouwen. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd grond schaars. De 
Nederlandse regering stimuleerde het vertrek 
naar het buitenland. Zelfs op de preekstoel werd 
emigratie aangemoedigd. Een groot aantal jonge 
mensen besloot hun geluk in Canada, Brazilië, 
Australië, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten 
te zoeken. Vanuit Mariahout vertrok een groot 
aantal (302 mensen) richting Canada. 

Mariahoutse wortels
Frieda Leenders vertrok als 15-jarig Mariahouts 
meisje met haar ouders naar Canada. “Voor veel 
jonge boeren werd Nederland te klein om een 
boerenbedrijf te beginnen”, legt Frieda uit. “Mijn 
vader had al familie in Canada, dus besloten ze 
daar heen te gaan.” Frieda herinnert het zich 
goed: “Mijn ouders hebben de reis, die 1700 gul-
den per persoon kostte, betaald met het verkopen 
van al hun bezittingen. Familie en vrienden kon-
den ze helaas niet meenemen.” Voor een meis-
je van net 15 jaar oud was de 9-daagse bootreis 
heel spannend. Achteraf realiseert Frieda zich dat 
het voor haar ouders heel moeilijk is geweest. 
“Ik ben dankbaar dat mijn ouders die grote stap 
gezet hebben. Ik ben een trotse Canadees maar 
mijn Mariahoutse wortels vergeet ik nooit”, aldus 
Frieda.

Achterblijvers
De MooiLaarbeekKrant spreekt Doortje van 
de Burgt-Brouwers en Marietje van de Linden-
Daniëls. Zij bleven in Mariahout achter terwijl fa-
milieleden emigreerden. Marietje vertelt: “Mensen 
vertrokken vanaf Rotterdam. Als het schip vertrok, 
dan zwaaiden we tot we het niet meer zagen.” 
Doortje herinnert het zich nog goed. “Ooit zagen 
we een schip in de verte. We zwaaiden en zwaai-
den, terwijl we helemaal niet zeker wisten of onze 
familie daarin zat.” Het verdriet om het vertrek 
was in stilte. Uitbundige feesten zoals in het te-
levisieprogramma ‘Ik vertrek’ werden niet gege-
ven. “Vaak werd er wel vooraf getrouwd”, weet 

Doortje te vertellen “en men timmerde een kist 
waarin de emigranten spullen konden vervoeren. 
Iedere emigrant mocht maar 100 gulden aan con-
tanten meenemen naar Canada.” Doortjes ouders 
hadden het erg moeilijk met het vertrek van hun 
kinderen. Jaren later, toen er een mogelijkheid was 
om met de boot een paar maanden naar Canada 
te gaan, grepen ze die meteen aan. “Later zijn ze 
nog regelmatig met het vliegtuig heen en weer 
gevlogen.” vertelt Doortje.

Dagelijks leven
Mensen waarvan familieleden vertrokken, pak-
ten hun dagelijks leven weer op. Er werden veel 
brieven over en weer geschreven. Marietje ver-
volgt: “Een telefoongesprek was veel te duur. 
Tegenwoordig heb je gemakkelijk contact via de 
computer. Een telefoongesprek met Canada is 
soms duidelijker dan een lokaal telefoongesprek.” 
Marietje en Doortje hebben het vertrek van hun 
familie als heel emotioneel ervaren. In Mariahout 
ging het dagelijkse leven gewoon verder. “Wij za-
ten op de lagere school”, zegt Harrie Boudewijns, 
terwijl hij samen met Noud Maas en Frans Daniëls 
een heel aantal emigranten opsomt. “Mensen lie-
ten hun gevoelens niet zo zien. Misschien waren 
we te jong om het te beseffen.” Intussen zijn de 
Mariahoutse emigranten bejaard. Samen met hun 
kinderen zijn ze volledig in hun nieuwe vaderland 
geïntegreerd. Maar hun afkomst zullen ze nooit 
vergeten.
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naar het buitenland. Zelfs op de preekstoel werd 
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Frieda Leenders vertrok als 15-jarig Mariahouts 

Reis naar Canada op de Waterman (1947)

Gerard en Lena van de Bogaard op weg naar Canada (1947)



Donderdag 10 september 201516 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’
advertorial

‘Wondermiddel tegen 
eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 

jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 

ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 

bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 

dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 

veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 

slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 

aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Advertorial

Grahams SKINCARE

‘Wondermiddel tegen 
eczeem en psoriasis’ 
Een Australische bouwvakker kon niet 
langer aanzien dat zijn zoontje zoveel 
last had van eczeem en begon aan de 
keukentafel zelf een middel uit te vinden 

jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct 
op natuurlijke basis in Australië het meest 
gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem 
en psoriasis en is het bij veel mensen 
niet meer uit het leven weg te denken.

Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn 
verkrijgbaar. Jeroen Dorresteijn haalde de 
crème naar Europa en introduceerde het om 
te beginnen in Nederland. Dorresteijn vertelt: 
‘Vrienden van mij hebben kinderen met 
eczeem die zich tot bloedens toe krabben. 
Op zoek naar een oplossing kwam ik op 

ervaringen van het Australische “Grahams” 
tegen. Ik besloot een aantal producten uit het 

bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, 
psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Toen ik 

dat heel veel mensen hierin hadden gevonden 
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de 

Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland 
in de winkels. Het zijn stuk voor stuk 
probleemoplossende producten zoals de 
eerder genoemde crème (Eczeem Crème 
en Calendulis Plus Crème), maar ook 
bijvoorbeeld shampoo voor een droge 
hoofdhuid (jeuk, schilfertjes). Doordat winkels 

veel herhalingsverkopen zien, worden er weer 
meer mensen op het bestaan van Grahams 
gewezen. En de gebruikers zelf vertellen 
het natuurlijk ook door; vaak is het iets 
waarmee zij erfelijk belast zijn dus de familie 
is als eerste op de hoogte als een product 
goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel 

slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met 

aan den lijve ondervindt dat er ook een leven 
zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ 

De producten van Grahams zijn te koop bij:

Drogisterij Brenda
Asselsestraat 132

Apeldoorn

Advertorial

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

Een Australische bouwvakker kon niet langer 
aanzien dat zijn zoontje zoveel last had van eczeem 
en begon aan de keukentafel zelf een middel uit 
te vinden voor de klachten van zijn zoon. Nu, 

natuurlijke basis in Australië het meest gebruikte 
natuurlijke middel tegen eczeem en psoriasis en is 
het bij veel mensen niet meer uit het leven weg te 
denken.

Arjen van de Merwe haalde de crème naar Europa en
introduceerde het om te beginnen in Nederland. Van
de Merwe vertelt: ‘Vrienden van mij hebben kinderen
met eczeem die zich tot bloedens toe krabben. Op
zoek naar een oplossing kwam ik op buitenlandse

Australische “Grahams” tegen. Ik besloot een aantal

en deelde die bij wijze van test uit aan mensen met

duidelijk dat heel veel mensen hierin hadden gevonden
wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de ellendige

Sinds 3 jaar is “Grahams” verkrijgbaar in Nederlandse
winkels. Het zijn stuk voor stuk probleemoplossende
producten zoals de eerder genoemde Eczeem Crème

en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis), maar ook
bijvoorbeeld shampoo voor een droge hoofdhuid
(jeuk, schilfertjes, roos). Doordat winkels enthousiaste

zien, worden er weer meer mensen op het bestaan van
Grahams gewezen. En de gebruikers zelf vertellen het
natuurlijk ook door; vaak is het iets waarmee zij erfelijk
belast zijn dus de familie is als eerste op de hoogte als
een product goed aanslaat.

van de Merwe tot slot. ‘Je kunt je niet voorstellen wat

ondervindt dat er ook een leven zonder krabben en
schilfers mogelijk is.’

Grahams is o.a. verkrijgbaar bij: DIO Drogisterij Mark
Dorpsstraat 5, Lieshout
T: 0499 422 224
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Laarbeek- PNL (Partij Nieuw Laarbeek) houdt 
maandag 14 september haar openbare voorbe-
spreking ter voorbereiding op de raadsvergadering 
van donderdag 17 september. 

Op deze voorbespreking komen de punten aan de 
orde zoals die op de agenda staan, o.a. wijziging 
gemeenschappelijke regeling BLINK, archiefbeheer 
gemeente Laarbeek, nota Reserve en voorzienin-
gen 2015, vertegenwoordiging raadsleden bij 
MRE, Rekenkamerfunctie, samenwerkingsovereen-
komst Veiligheidshuis en Nota Lokale Heffingen 
2015 – 2018. 

De volledige agenda met bijbehorende stukken 
kunt u raadplegen op de website van de gemeente 

Laarbeek, klikken bij 
‘Meteen naar’ op ‘Bestuur 
en organisatie’ en dan op 
‘vergaderkalender/-stuk-
ken’. Ook kunt u de gratis 
app ‘iBabs’ installeren op 
uw tablet, en daarbij de gemeente Laarbeek selec-
teren. Bij emailadres én bij wachtwoord vult u beide 
keren ‘burger’ in. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten, heeft 
u vragen of opmerkingen, ook over andere onder-
werpen, dan bent u van harte welkom op maan-
dag 14 september om 20.00 uur in het Buurthuis te 
Mariahout. De koffie en thee staan klaar.

Beek en Donk – Het is alweer september. Veel 
mensen zijn weer volop aan het werk gegaan. 
Ook vrijwilligerswerk wordt weer opgepakt, dat 
geldt ook voor De Egel, het bekende winkeltje en 
cadeaushop aan het Heuvelplein 32 in Beek en 
Donk, wat dit jaar 30 jaar bestaat. 

Nog steeds geldt dat creatieve mensen de door 
hen gemaakte spullen kunnen aanleveren, die dan, 
mits ze van voldoende kwaliteit zijn, in De Egel te 
koop worden aangeboden aan een breed publiek. 
Opvallend aan de Egel is dat juist mensen van bui-
ten Beek en Donk kunnen genieten van het win-
keltje. Vooral toeristen van o.a. de bootjes die in 
Aarle–Rixtel voor anker liggen en bewoners van 
de verschillende campings in de buurt zorgen voor 

een uitgebreide mond-tot-mond reclame. Vaak 
hoor je “goh, wat een leuk initiatief en wat 
knap dat jullie dit nu al zo lang volhouden.” Als 
ze horen dat het winkeltje al 30 jaar draaiende 
gehouden wordt door vrijwilligers, vinden ze 
dit knap.

Maar, zoals bij vele organisaties die op vrijwil-
ligers draaien, heeft ook De Egel behoefte aan 
wat extra krachten. Het liefst van vrouwen die 
zelf ook creatief en geduldig zijn en er geen 
probleem mee hebben dat zij ook minimaal 
een halve dag in de week de winkel moeten 
bevrouwen. Denkt u nu: ‘dat zou wel iets voor 
mij zijn!’, meld je dan aan bij Ina van Issum, tel. 
0492-463208 voor meer informatie.

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek

‘De Egel’ zoekt medewerkers

Aarle-Rixtel – Komend weekend worden de Open 
Monumentendagen gehouden, zo ook in Aarle-
Rixtel. 

Dit jaar is ook de monumentale klokkengieterij 
weer open voor het publiek op zaterdag 12 en zon-
dag 13 september. De klokkengieterij is weliswaar 
niet meer productief, maar de bezoekers kunnen 

nog steeds de unieke hout gestookte smeltoven 
bewonderen en krijgen daarnaast alle bijzonderhe-
den te horen en te zien van het klokgieten. Ook het 
pand zelf is een uniek rijksmonument. Bezoekers 
worden in groepen rondgeleid.  De rondleidingen 
starten om 11.00 uur -zowel op zaterdag als op 
zondag- en eindigen om 17.00 uur.

Aarlese Klokkengieterij zondag open

Vlooienmarkt in Muziekcentrum ‘t Anker
Beek en Donk - Harmonie O&U biedt particulieren 
de mogelijkheid om een kraam te huren tijdens de 
vlooienmarkt in muziekcentrum ‘t Anker op zon-
dag 4 oktober. 

Na een mooie zomer(vakantie) is het wellicht tijd 
om weer wat spullen op te ruimen. Maar wat doe 
je met al die leuke, knusse en zo goed als nieuwe 
spullen, zoals kleding, schoenen, speelgoed, elek-
trische apparatuur, etc…). Veel te mooi om zomaar 
weg te gooien. Huur een kraam en verkoop ze tij-
dens de vlooienmarkt van O&U in Muziekcentrum 

‘t Anker. Maar ook als je niet hebt opgeruimd mag 
je toch een kraam huren om je gebruikte spullen te 
verkopen. De vlooienmarkt vindt plaats op zondag 
4 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Als u een kraam wilt huren, kunt u contact opne-
men met Jordi van de Steen, tel. 06–81135591 of 
kijk op www.vandersteenevenementen.nl. Meer in-
formatie is ook te vinden op de website van O&U, 
www.oenu.nl.

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

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

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

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

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

Advertorial

HEUVEL 6  -  LIESHOUT  -  0499-421231  -  PROFILEDECONCURRENT.NL

Wil jij ook een elektrische fiets?

wij geven €150,00 korting op alle 
gebruikte elektrische fietsen!

Dan is dit je kans....
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0492 - 386 600 Beekse-akkers@berkkerkhof.nl

0492 - 386 600 Beekse-akkers@berkkerkhof.nl

Advertorial

Redacteur: Mark van den Heuvel

Aan Merenstein in de Beekse Akkers verrij-
zen binnenkort een 16-tal nieuwe woningen 
gerealiseerd door Iedereenkanbouwen.nl 
uit Aarle-Rixtel in samenwerking met 
Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling 
uit Sint-Oedenrode en LXarchitecten uit 
 Helmond. Het project bestaat uit halfvrij-
staande en vrijstaande woningen en laat ko-
pers zelf de kavelgrootte en woningbreedte 
bepalen.

Wout Hertogs, projectleider bij Iedereenkan-
bouwen.nl, legt uit wat het project zo speci-
aal maakt: “De woningen worden gebouwd 
volgens het principe CGO, of Consument 
Gestuurd Ontwikkelen, een nieuw concept 
dat we ontwikkeld hebben. De afgelopen 
34 jaar hebben we al verschillende projec-
ten gerealiseerd vanuit het concept CPO, of 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 
Met dat principe heeft de klant volledige 
vrijheid als ontwikkelaar, maar draagt hij zelf 
de volledige ontwikkelingsrisico’s. Binnen de 
CGO-aanpak combineren we eigenlijk de 
voordelen van CPO en de traditionele pro-
jectontwikkeling. De klant heeft maximale 
zeggenschap over de grootte van de kavel 
en de woning, maar ook over de indeling en 
het uiterlijk van de woning. Vanzelfsprekend 
binnen de mogelijkheden die de betreffen-
de locatie biedt. De klant krijgt echter in een 
vroege fase zekerheid over prijs en mogelijk-
heden zonder zelf al te veel risico te hoeven 
lopen.”

Bas Knapen, architect-directeur bij LXarchi-
tecten: “Voor ons was flexibiliteit heel be-
langrijk voor dit project. Eerst zitten we met 
de klant samen aan tafel om een ontwerp te 
bespreken. We leggen de kavelgrootte en de 
inhoud vast en aan de hand van de specifie-
ke wensen van de klant bepalen we de prijs 

en bespreken we het budget. De woningen 
zullen worden gebouwd in de stijl van de 
Delftse School, een simplistische stijl met uit-
gesproken gevels. Verder laten we de klant 
in principe volledig vrij in het ontwerpen van 
zijn woning.”

Harold Bouwmans van Gebr. van Stip-
hout Projectontwikkeling: “Afhankelijk van 
de uiteindelijke kavelgroottes hebben we 
plaats voor een 16-tal woningen. Bij zes 
definitieve kandidaten wordt met de voor-
bereiding en uitvoering van de woningen 
gestart. De woningen komen op een prach-
tige zichtlocatie te liggen, vlak naast de 
Lieshoutseweg, met een tuin op het zuid-
westen, waar de bewoners ook zonnepa-
nelen zullen krijgen. Door onze aanpak krij-
gen de uiteindelijke bewoners ook echt een 
unieke en persoonlijke woning, volledig naar 
hun wensen en - wellicht het belangrijkste 
van al - met een vroegtijdig vastgestelde en 
transparante prijs. Vanaf het moment dat de 
plannen definitief zijn, weet de klant perfect 
op voorhand hoeveel hij kwijt is voor zijn 
droomhuis. De woningen worden gebouwd 
onder de Woningborg waarborg- en garan-
tieregeling.”

Indien u geïnteresseerd bent in het project, 
kunt u een kijkje nemen op de website:
www.iedereenkanbouwen.nl/beekse-akkers. 
Bovendien wordt er op woensdag 16 septem-
ber van 19 uur tot 20.30 uur een informatie-
bijeenkomst georganiseerd in het ParkPavil-
joen Laarbeek. Inschrijven voor het project kan 
al via de website, maar zal die avond ook mo-
gelijk zijn. Voor meer informatie of vragen kunt 
u contact opnemen via info@iedereenkanbou-
wen.nl of telefonisch via 0492 - 386 706.

Nieuwbouwproject Beekse Akkers 
biedt kopers vrijheid en zekerheid

Een boompje opze�en...
Naam: Najaar Locatie: Mooi Laarbeek 

Het najaar doet zijn intrede en dat levert prachtige 
plaatjes op, zoals deze foto die werd genomen bij één 
van de Laarbeekse vijvers.

Laarbeek - Nog een weekje en dan 
is ook de tweede editie van Outdoor 
Beats een feit. De scholen zijn weer 
begonnen dus tijd voor een feest-
je! Zaterdag 19 september gaan 
om 20.00 uur de deuren open van 
Outdoor Beats, het event voor de 
jongeren van Laarbeek. Met dit jaar 
optredens van o.a. DJ Feest Drace, 
een flinke opwarmer van de avond. 
De Boevenbende, crimineel goed en 
als Finaleknaller DJ Caspian.

Schuimparty!
Voor diegene die de poster goed be-
keken hebben, vallen de zeepbubbels 
al op. Deze staan er niet voor niets. Dit 
jaar hebben ze tijdens Outdoor Beats 
een heuse schuimparty.  Stel je voor: 
in de openlucht, showverlichting, 
stampende beats en een laag witte 
schuim! Dit gaat spectaculair worden. 
En als dit alles nog niet genoeg is, zijn 
er nog verschillende area’s, waar je je 
nog kunt vermaken. 

Let op 
Laat je beste outfit maar in de kast 
hangen, gewoon je oude kloffie aan 
en een handdoek mee! En voor de 
veiligheid: Laat je mobiel ook maar 
thuis! Lekker swingen in het schuim. 

De kaartverkoop van dit evenement 
is reeds van start gegaan en kaarten 
kunnen voor €3,50 gekocht worden 
in de voorverkoop bij de gebruikelijke 
verkooppunten: 
-Snoeperij Jantje Aarle-Rixtel, 
-IJssalon de Verrassing Beek en Donk, 
-Drogisterij DIO Mark Lieshout 
-Gemeenschapshuis Mariahout 

Later aan de deurverkoop kosten de 
kaarten €5,00. Zorg dat je er op tijd 
bij bent.

Toegang
Outdoor Beats is alcoholvrij en toe-
gankelijk voor alle Laarbeekse jonge-
ren van het voortgezet onderwijs met 

een geldige schoolpas. De ingang 
van het terrein is te bereiken via de 
achterzijde van het ontmoetings-
centrum in Beek en Donk. De fiet-
sen kunnen bij het terrein worden 
geplaatst. Het terrein gaat open 
vanaf 20.00 uur en om 00.00 uur 
komt alles tot een einde. Let op: 
Binnen=binnen

Tienerwerk Laarbeek
Tienerwerk Laarbeek is een ini-
tiatief van de vier actieve tiener-
werken in Laarbeek: &RG Teens, 
Yammas, De Boemerang en 
Cendra. Dit event wordt o.a mo-
gelijk gemaakt door: Rabobank 
Peel Noord, Dorpsraad Beek 
en Donk, Leender Bouwbedrijf, 
van Zutphen diervoeders, 
ViERBINDEN, Hiep Hoi, Dorpsraad 
Lieshout, Straatman, Grafic Image 
en natuurlijk alle vrijwilligers van 
Laarbeek en omstreken. Zorg dat 
je erbij bent!

Voorbereiding Outdoor Beats nadert hoogtepunt

Petitie de Brug gesloten voor 
ondertekening
Laarbeek – Op dinsdag 8 septem-
ber heeft BKG petitie de Brug – de 
petitie tegen het knelpunt bij de 
Beekse Brug - gesloten voor nieu-
we ondertekeningen. 

Maar liefst 2035 mensen hebben 
de petitie gesteund en onderte-
kend. Het bestuur van Petitie De 

Brug gaat alle ondertekeningen 
stuk voor stuk uitprinten en Martin 
Jacobs, voorzitter van Bedrijven 
Kontakt Gemert-Bakel, zal de 
petitie aanbieden op donderdag 
10 september aan gedeputeerde 
Christophe van der Maat in het 
provinciehuis te ’s Hertogenbosch.
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Actie en Spanning met Tienerwerk de Boemerang

Toneelvereniging Mariahout: De Drie Musketiers!

Beek en Donk - Ben jij een ech-
te Durfal? Houd je van spanning? 
Heb jij géén hoogtevrees? Vrijdag 
18 september gaat Tienerwerk 
de Boemerang met de tieners 
uit Beek en Donk naar de Sport 
& Spelboerderij Leekzicht in 
Boerdonk. 

Voor diegene die durven is dit dé 
mogelijkheid om een koeienstal 
eens van een hele andere kant te 
bekijken! 
Nieuwsgierig? Neem alvast een 
kijkje op www.leekzicht.nl. Omdat 
het weer niet zeker is en het om 
22.00 uur donker is, zullen de kin-
deren met auto’s gaan. Een aantal 
van de vrijwilligers van Tienerwerk 
de Boemerang zal rijden, maar er 
zijn ook een aantal ouders/vrijwil-
ligers nodig die bereid zijn om te 
rijden, brengen en/of halen. Ben jij 
die fantastische ouder/vrijwilliger? 
Geef je dan op en meld meteen 

het aantal zitplaatsen en of je wilt 
halen en/of brengen. De kinderen 
worden om 18.15 uur verwacht bij 
de Boemerang aan de Otterweg in 
Beek en Donk. Zij vertrekken om 
18.30 uur. Rond 22.00 gaan ze 
weer met een mooie ervaring rijker 
terug naar Beek en Donk. 

De kosten voor deze ‘vette’ activiteit 
bedragen per kind € 3,50 en dient ge-
past te worden voldaan. Tienerwerk De 
Boemerang zorgt voor drinken en iets 
lekkers. Durf jij deze uitdaging aan? 
Vanaf zaterdag 5 september kun je je 
aanmelden via het inschrijfformulier op 
www.boemerangbeekendonk.nl, VOL = 
VOL.

Deze sprankelende familievoor-
stelling is een echte aanrader voor 
iedereen die van spel en muziek 
houdt!!

Springend en zingend verschijnen de 
Drie G’s. Hun harmonieuze samen-
zang brengt ons in het kleurrijke de-
cor uit 1627 van de stad Orléans. De 
spelers zetten het stuk van Alexander 
Dumas, in een nieuw jasje gestoken 
door Michelle van Daalhoff, vol 
humor neer. Zondag 6 september 
de première, werd een wervelende 
show. De enthousiaste spelers zin-
gen live en vertolken de voorstelling 
in prachtige creatieve kleding door 
een enkeling zelfs zelf gemaakt. 
Pierre (Theo van der Zanden) een in 

het roze gestoken travestiet, krijgt 
steeds het publiek aan het lachen 
door zijn komische verschijning met 
jeu de boules ballen.

Franse chansons worden in toepas-
selijke Nederlandse teksten gezon-
gen en ook de moderne tijd speelt 
een rol. Kardinaal Richelieu (Wouter 
Verhaak), heeft plannen om de jon-
ge naïeve koning Lodewijk uit te 
schakelen en zelf de baas te worden 
in Frankrijk. Hij ontslaat de muske-
tiers, die nu rond gaan hangen in 
de herberg, waar de bontgekleurde 
dames van plezier verschijnen! Zijn 
plan is de koning op zijn huwelijks-
dag te doden. Een telefoontje van-
uit de hemel vertelt hem op welke 

manier. Madame de Winter, de ter 
dood veroordeelde, helpt hem de 
musketiers om de tuin te leiden.

Maar dan verschijnt d’Artagnan op 
zijn ‘paard’. Deze ambitieuze jonge-
ling wil graag musketier worden en 
heeft het snode plan van de kardi-
naal opgevangen…….

U kunt deze theatershow nog gaan 
bekijken op 11, 13, en 18 september 
in het openluchttheater te Mariahout. 
Meer informatie op www.oltm.nl en  
www.toneelverenigingmariahout.nl.

Gia de Nooij-van Son

Lieshout - De Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout houdt 
op vrijdag 11 september een kien-
avond in het Dorpshuis van Lieshout.

Er zijn mooie prijzen en een jackpot 

aanwezig. Daarnaast is er ook een 
loterij met vleesprijzen. De zaal is 
geopend vanaf 19.00 uur. Het kie-
nen start om 20.00 uur. Iedereen is 
welkom om mee te doen.

Kienen met de KVL

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans
• Onderhoud & Reparatie
• Haal- en Brengservice
• Schadeherstel
• Occasions

MOVERS 
compleet ingebouwd incl accu

halfautomaat € 1199,- 
volautomaat € 1399,-

AIRCO
volledig ingebouwd

vanaf € 1500,- 

Caravan Centrum
Coppelmans

WINTER-
CHECK 
€ 45,- 

vanaf 1 oktober

OCCASION ACTIE 
in de maand september

korting tot € 500,-

Kaartavonden bij Sparta’25
Beek en Donk – De woensdag-
avond kaartavonden bij Sparta’25 
starten na de kermis in Beek en 
Donk weer. Op woensdag 16 sep-
tember kunnen deelnemers weer 
volop ‘jokeren’ en ‘rikken’ in de 
kantine van de voetbalvereniging. 

Ook niet-leden zijn van harte wel-
kom op deze spelletjesavonden. Er 
zijn mooie vleesprijzen te winnen 
van Slagerij Brouwers. De kaar-
tavond start elke woensdag om 
20.00 uur. Sparta’25 vind je aan 
de Heereindsestraat 10 in Beek en 
Donk.

Recensie
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Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

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

Gebr. KantersGebr. Kanters

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

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

Gezonde schoolkantine 
Commanderij College beloond
Beek en Donk - Het Commanderij 
College locatie Laarbeek heeft de 
‘Schoolkantine Schaal 2015’ van het 
voedingscentrum gekregen. En dat is 
dik verdiend. Er is de laatste tijd hard 
gewerkt om een gezond aanbod in de 
schoolkantine aan te bieden, zoals 
fruit, salades en broodjes. Het aanbod 
bestaat nu voor minimaal 75% uit pro-
ducten uit de ‘Schijf van Vijf’. Ze kre-
gen daarbij hulp van de Schoolkantine 
Brigade van het Voedingscentrum.

De makkelijke keuze is nu vooral ge-
zond

Ook het Commanderij College vindt 
het belangrijk dat leerlingen kunnen 
genieten van een gezond aanbod in de 
kantine. Daarmee komen ze tegemoet 
aan de wens van ouders en leerlingen. 
Uit onderzoek blijkt bovendien dat 
kleine verbeteringen in het aanbod al 
zorgen voor een direct effect.

Jongeren geven aan dat zij moeilijk 
weerstand kunnen bieden aan vette of 
zoete snacks als ze er liggen. En dat is 
ook niet zo raar, want om weerstand te 
bieden aan verleidingen is zelfcontrole 
nodig. Dat vraagt veel mentale inspan-
ning. En die inspanning kunnen we 

nou juist niet altijd opbrengen, bijvoor-
beeld als we haast hebben of moe zijn.

We zijn op die momenten sneller ge-
neigd iets impulsiefs te doen en ons 
daarbij te laten beinvloeden door de 
omgeving. Als die omgeving nou juist 
uitgerekend vooral ongezond is, kiezen 
we daar sneller voor. Jongeren net zo 
goed als volwassenen. Als het aanbod 
vooral gezond is, kies je dus ook sneller 
voor iets gezonds.

De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is 
een langlopend project van het 
Voedingscentrum. Het heeft als doel 
een gezonder voedingsaanbod op vo- 
en mbo-scholen. Als richtlijn voor een 
gezonde schoolkantine geldt een aan-
bod van minimaal 75% producten uit 
Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, sa-
lades) en maximaal 25% extra’s (zoals 
koek, snoep, snacks).

Elke school kan haar assortiment in-
leveren bij het Voedingscentrum, en 
als de Kantinescan aangeeft dat de 
schoolkantine aan deze richtlijn vol-
doet, krijgt de school de Schoolkantine 
Schaal 2015.

Aarle-Rixtel - Scouting Aarle-
Rixtel heeft afgelopen zaterdag het 
Scoutingseizoen geopend met een 
open dag. De open dag startte met 
het zogenaamde ‘overvliegen’, waar-
bij de oudste leden van een speltak 
over gaan naar de volgende speltak. 

Het overvliegen gebeurde dit jaar door 
het beklimmen van een klimwand van 
wel tien meter hoog. Onderaan de 
klimwand werden de overvliegers een 
voor een uitgezwaaid door de leiding 
van hun oude speltak en op het mo-
ment dat ze weer terug beneden kwa-
men stond de leiding van hun nieuwe 
speltak al op hen te wachten.

Na het overvliegen gingen ook de 
overige activiteiten van start: zo kon-
den de kinderen bijvoorbeeld marsh-
mallows bakken boven het kampvuur 
en konden ze bowlen op een bowling-
baan van pionierhout. Daarnaast kon 
er reuzemikado worden gespeeld met 
mikadopalen van wel drie meter lang.

Bij de klimwand werd direct na het 
overvliegen een tweede baan geo-
pend. Dat was ook wel nodig om-
dat het, tussen de buien door, steeds 
drukker begon te worden op het 
Scoutingterrein. Veel kinderen, zowel 
eigen leden als bezoekers van buitenaf, 

hebben een poging gewaagd om de 
top van de klimwand te bereiken. 
Ondanks de grote hoogte van de baan 
lukte het zelfs een heel aantal van de 
allerkleinsten om de top te bereiken.

Bij de verschillende speltakken van 
Scouting Aarle-Rixtel is er nog plaats 
voor nieuwe leden. Meer informatie 
daarover kan worden gevonden op 
www.scoutingaarlerixtel.nl.

Geslaagde open dag bij Scouting Aarle-Rixtel

In gesprek met: Pim van Zutphen, 
 klantenadviseurs Jolita Morssink,  
 Nelly van den Biggelaar, 
 José Kragten 
 en klant Wendy Egelmeers
Locatie:           Ridderplein 27, Gemert 

Redacteur:        Martien van den Heuvel

In hun SNS-winkel aan het Ridderplein 27 in 
Gemert zien manager Pim van Zutven en zijn col-
lega’s het aantal klanten uit Gemert en Laarbeek 
gestaag toenemen. Zoals klantadviseur Jolita 
Morssink het zegt: “Wij kennen veel van onze 
klanten persoonlijk. Bij ons is het contact met 
de klanten heel belangrijk. Het persoonlijke en  
laagdrempelige is meer en meer aan het ver-
dwijnen, terwijl de behoefte blijft bestaan. We 
merken dat het aantal klanten dat overstapt, of 
van plan is om over te stappen naar SNS, verder 
toeneemt.” Hoogste tijd voor een gesprek in de 
schaduw van het kasteel Gemert.

Wat hebben jullie de klant te bieden?
“Wij zijn een bank voor de particuliere klant, de 
ZZP-er en het midden- en kleinbedrijf. Als eni-
ge bank bieden we rente op de betaalrekening. 
Op onze spaarrekeningen is de rente meestal 
hoger dan bij collega-banken. Ook kan ieder-
een bij ons terecht voor een goed verzekerings-
advies tegen een heel aantrekkelijke premie. En 
voor iedere klant vinden we de hypotheek die 
die het beste bij hem of haar past. We  werken 
namelijk met verschillende geldverstrekkers; 
Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, SNS, ASR, 
BLG Wonen, enzovoort. Een onafhankelijk advies 
dus!” aldus Pim van Zutven. “Wij zijn bijna vijf 
jaar geleden hier gestart – binnenkort hebben we 
dus een reden voor een feestje. We begonnen 
met 3 personeelsleden, nu zijn we uitgegroeid tot 
een stabiel team van 7 collega’s. Ons klantgebied 
omvat de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek en 

Boekel. Iedereen is hier welkom. De klanttevre-
denheidscijfers die klanten ons geven zijn hoog 
en laten zien dat onze klanten ons positief erva-
ren en beoordelen. Dat is een goede motivatie 
om op de ingeslagen weg verder te gaan.” 

“We doen het voor de mensen”
Nelly van den Biggelaar, klantadviseur, valt hem 
bij: “Wij zijn mensen uit de regio die onze klan-
ten op een vriendelijke en betrouwbare manier 
willen helpen en er de tijd voor nemen. We 
zijn  vakbekwaam en hebben allemaal de ban-
kiers-eed afgelegd. We leveren service en veel 
klantwaarde. Dat is onze drive. Onze financieel 
adviseurs zijn rechtstreeks bereikbaar op hun 

06-nummer, altijd makkelijk als er naar aanlei-
ding van een advies- of onderhoudsgesprek toch 
nog een vraag is.”

En wat vindt de klant ervan?
Wendy Egelmeers-van de Laar uit Gemert is on-
langs overgestapt naar de SNS. “Ik kende Pim 
persoonlijk. Dus er speelde ook een gunfactor 
mee. Maar de rest van het team is ook heel at-
tent en vriendelijk. En de medewerkers komen 
hier uit de buurt. Je kunt binnen lopen om één 
van de adviseurs te spreken. De lijnen zijn erg 
kort. In eerste instantie kwamen we voor het 
oversluiten van de hypotheek, maar de service 
en het gevoel was zo goed dat we volledig zijn 

overgestapt. En met de overstapservice hoef je 
je helemaal geen zorgen te maken. Mijn man en 
ik zagen ertegenop, maar de SNS heeft alles van 
A tot Z geregeld. We werden zelfs verrast met 
een welkomsttelefoontje om te informeren of 
alles naar wens was verlopen.  Ik ben 100% te-
vreden,” vertelt Wendy Egelmeers enthousiast. 

Voor extra informatie over SNS Bank Gemert, 
kun je terecht op de website www.sns.nl/gemert.
SNS is virtueel, maar ook dichtbij. Je kunt zes da-
gen in de week terecht in de SNS-winkel aan het 
Ridderplein 27 in Gemert. “We zijn alle dagen 
open, behalve op zondag, dan moet er gevoet-
bald worden,” aldus Pim van Zutphen. 

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...  SNS BANK GEMERT
Het team van SNS Bank Gemert

Meer informatie: www.wijnvanhorenzeggen.nl

Kom nu proeven! 
Zondagmiddag 13 september of 
donderdagavond 24 september!

Wijnproeverij
Aanmelden via de website of bel 

Hester: 06-52418832
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Koppelstraat 37
Postbus 190
5740 AD  Beek en Donk
T  0492 469 700
F 0492 469 701
E  gemeente@laarbeek.nl
I  www.laarbeek.nl 

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen) 

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval

week 36 393837 40

za

vr

do

wo

di

ma

september

1407

1501
21

08

02
22 29

28

1609

03
23 30

1710

04
24

1811

06
26
272013zo

05
25

1912

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: 

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Bestemmingsplannen

Gemeente actueel

Raadsvergadering 17 september

Nationale FietsTelweek 

Omleiding en parkeerverbod vanwege kermis Beek en Donk

Van vrijdag 11 tot en met dinsdag 15 september is er weer kermis in Beek en Donk. 
In verband met het opbouwen van de attracties is het vanaf woensdag 9 september 
na 12.00 uur niet meer mogelijk om te parkeren aan het Piet van Thielplein. Vanaf 
woensdag 9 september 12.00 uur tot woensdag 16 september ca. 12.00 uur wordt 
het verkeer met borden omgeleid. Dit geldt ook voor het busvervoer. De halte ‘brug 
Donk’ vervalt in deze periode en wordt vervangen door de Vincent van Goghlaan. 
Wij vragen uw begrip voor de overlast die dit eventueel met zich mee brengt.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Splitsing Bemmerstraat 8, Beek en Donk’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Splitsing Bemmerstraat 8, Beek en Donk’ is gereed. 
Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de splitsing van de boerderij(kavel) 
Bemmerstraat 8 in Beek en Donk in naar twee bedrijfspercelen.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Splitsing Bemmerstraat 8, Beek en Donk’ ligt met de 
bijbehorende stukken van vrijdag 11 september tot en met vrijdag 23 oktober 2015 
voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het plan 
is ook digitaal te bekijken via www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen 
of via de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN 
nummer: NL.IMRO.1659.BPBDBemmerstraat8-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Wijziging bestemmings-/bouwvlak Prof. Dondersweg 8, 
Beek en Donk’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Wijziging bestemmings-/bouwvlak Prof. Dondersweg 8, 
Beek en Donk’ is gereed. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de aanpassing van 
het bestemmingsvlak en een vergroting van het bouwvlak Professor Dondersweg 8 in 
Beek en Donk, een en ander vanwege een uitbreiding van de bebouwing ter plaatse.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wijziging bestemmings-/bouwvlak Prof. Dondersweg 
8, Beek en Donk’ met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 11 september tot en 
met vrijdag 23 oktober 2015 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via 
de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen) 
of op de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN 
nummer: NL.IMRO.1659.BPBDPfDondersweg8-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan 
opgesteld.

Gedurende de inzagetermijn van bovenstaande twee ontwerpbestemmingsplannen  
kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. U moet gemotiveerd aangegeven op 
welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek, 
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met het team Leefbaarheid. Van die mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

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

Op vrijdag 18 september 2015 komen twee raadsleden van PNL en ABL aan het 
woord. 

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

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de raadsvergadering van de gemeenteraad 
Laarbeek. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 17 september 2015 en 
begint om 19.30 uur in het gemeentehuis van Laarbeek.

Agenda
1.   Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2.   Vaststelling agenda
3.   Spreekrecht
4.   Vragenhalfuurtje
5.   Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 8 juli 2015
6.   Ingekomen stukken

Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er geen debat over zal zijn
7.   Verzoek toestemming gemeenteraad met betrekking tot de wijziging van de                    
      gemeenschappelijke regeling Blink 2016
8.   Rapportage onderzoek archiefbeheer gemeente Laarbeek 2014
9.   Stichting en samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis
10. Nota reserves en voorzieningen 2015
11. Voorstel tot invulling van de rekenkamerfunctie

Onderwerpen waarvan verwacht wordt dat er wel debat over zal zijn
12. Invulling taakstellende bezuiniging op politieke ambtsdragers en ondersteuning
13. Betrokkenheid raadsleden bij de Metropoolregio Eindhoven
14. Voorstel tot vaststelling van de Nota Lokale heffi ngen 2015-2018

Overige onderwerpen
15. Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2015
16. Sluiting

Doe mee aan de Nationale FietsTelweek en maak kans op 1 van de 20 fi etsen!
Op 14 september start Nederlands grootste fi etsonderzoek ooit. En ook Brabant 
telt mee. Een week lang worden alle fi etsbewegingen met behulp van GPS in kaart 
gebracht. Want hoe meer we weten, hoe beter we ons fi etsnetwerk kunnen verbeteren. 
We hopen van harte dat je meedoet. Het enige wat je nodig hebt is je fi ets en de App 
de Fiets! app. Onder alle deelnemers worden 20 gloednieuwe Batavus fi etsen verloot. 

Download de App de Fiets! app via de Apple en Google store. Volg FietsTelweek op 
Facebook om op de hoogte te blijven van het nieuws en de winnaars. 

Over autoverkeer en openbaar vervoer zijn heel veel cijfers bekend. Over fi etsers 
en fi etsgedrag weten we maar heel weinig. De data die deze week worden 
verzameld geven inzicht in welke routes fi etsers kiezen, gemiddelde fi etssnelheden, 
fi etsdichtheden, hoeveel vertragingen er zijn bij 
verkeerslichten, waar zich fi etsfi les vormen en 
bijvoorbeeld of fi etssnelroutes écht werken. Met dit 
soort gegevens kunnen keuzes in het fi etsbeleid 
beter worden onderbouwd. En hoe meer gegevens, 
hoe betrouwbaarder de informatie.
De privacy van de deelnemers staat hoog in het 
vaandel van de initiatiefnemers. Daarom worden 
data geanonimiseerd en zijn daarmee niet 
herleidbaar.

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• de heer E. Frencken voor het houden van een bruiloftsfeest in de achtertuin van 

Spechtlaan 6 in Lieshout op zaterdag 12 september 2015 van 12.00 tot 1.00 uur 
(verzonden 3 september 2015);

• buurtvereniging Plan West voor het organiseren van diverse activiteiten in het 
kader van burendag op het plein aan de Kerkloop in Lieshout op zaterdag 26 
september 2015 van 12.00 tot 24.00 uur (verzonden 3 september 2015);

• buurtvereniging Bernadettebuurt voor het organiseren van diverse activiteiten in 
de Bernadettestraat tussen huisnummer 43 en splitsing Meerven in Mariahout op 
zondag 27 september 2015 van 9.00 tot 12.00 uur (verzonden 3 september 2015);

• dierenartsencombinatie Zuidoost voor het houden van een open dag van 
Dierenkliniek Laarbeek, Heuvelplein 67 in Beek en Donk op 26 september 2015 
van 11.00 tot 15.00 uur (verzonden 7 september 2015);

• stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel voor het organiseren van het Laarbeeks 
Oktoberfest op ’t Heuveltje in Aarle-Rixtel op 1 oktober van 19.00 tot 24.00 uur 
en op 2 en 3 oktober 2015 van 18.00 tot 1.00 uur (verzonden 8 september 2015).

Nieuw briefpapier gemeente 

De gemeente Laarbeek gaat het beeldmerk ‘Laarbeek, Waterpoort van de Peel’ 
gebruiken in de huisstijl van de gemeente. Vanaf vorige week staat het beeldmerk 
op het briefpapier van de gemeente. Bestaande voorraden van enveloppen etc. 
worden nog opgemaakt. Het komt dus voor dat u een brief met het nieuwe beeldmerk 
ontvangt in een envelop met het oude beeldmerk.

Het beeldmerk ‘Laarbeek, Waterpoort 
van de Peel’ kan ook door andere 
organisaties gebruikt worden. Daarom 
is een echtheidskenmerk geplaatst 
op het briefpapier van de gemeente. 
Op het papier staat rechtsonder in 
de hoek een deel van het beeldmerk 
in zilver gedrukt. Daaraan kunt u het 
offi ciële briefpapier van de gemeente 
herkennen.
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De Schorpioenvlieg
Na het plaatsen van Tip Marcel in mijn 
wekelijkse foto heb ik al diverse mailtjes 
gehad en ben ik ook gebeld en aang-
esproken door mensen die iets gespot 
hadden in de natuur. Ik ben hier erg blij 
mee en als ik enigszins tijd heb ga ik 
ook kijken naar de plekjes die genoemd 
zijn. Zo werd ik afgelopen weken getipt 

dat er in de nieuwbouwwijk Strijp op 
Croy veel moois te zien was zoals vele 
vlinders en een grote groep putters die 
zich tegoed deden aan de zaden van de 
kruidenrijke begroeiing. Ik ben er een 
paar keer ‘s morgens vroeg rond gaan 
struinen en heb inderdaad
leuke foto’s van de puttertjes kun-
nen maken, maar ik ben er ook met 
de macrolens in de weer geweest. Zo 
stuitte ik ook op deze schorpioenvlieg 
die ik door de begroeiing heen heb ge-
fotografeerd, waardoor je de zachte, 

wazige omlijsting krijgt. Ondanks zijn 
naam zal deze schorpioenvlieg je niet 
steken, het is namelijk een aaseter en 
hij eet ook plantaardig voedsel zodat 
hij geen prooi hoeft te verdoven. In te-
genstelling tot het vrouwtje op de foto 
heeft het mannetje echt een opstaande 
staart net als een schorpioen maar deze 
gebruikt hij bij de paring. Zo zie je maar 
weer, dankzij de tips en mijn macrolens 
heb ik ook weer van het kleine in onze 
Mooie Laarbeekse natuur kunnen ge-
nieten!

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

Locatie: Strijp Aarle-Rixtel Wie herkent deze man nog?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier volgende 
week te lezen!
 
Op de foto van vorige week kwamen o.a. de 
volgende reacties binnen:

De drie woningen staan in de Kapelstraat tegen-
over van de Ven – Hollanders. Echter in de zes-
tiger jaren stonden er nog geen dakkapellen op. 
Aan de rechterkant van de woningen staat mijn 
geboortehuis waar nu de kappersacademie is. 
Destijds grensde onze moes- cq bessenstrui-
kentuin aan het laatste huis rechts op de foto. 
Nadien is een blok van 2 woningen op die tuin 
gebouwd tegenover de Brouwersstraat. Tot de 
jaren ‘70 hebben er diverse families gewoond.
Tijn van der Bruggen

Volgens mij is De foto genomen tijdens de carnaval bij buurtvereniging de klok in de 
Kapelstraat. Op de foto zie je de huizen met de nummers 99, 101 en 103.
Groeten Leonie 

Dat is de Kapelstraat in Beek en Donk. Op het hoekhuis woont Frans Verhoeven, die 
is getrouwd met mijn zus Jo.
Groet Toos Daniëls

Historische beelden
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Exploitatievergunning Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningenWet omgevingsvergunning

De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan de heer 
E. Guirguis, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
voor het uitbaten van Eethuis San George, Oranjeplein 5 in Mariahout (verzonden 
7 september 2015).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluit 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.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Stekkermortel Mariahout 6-09-2015 handelen in strijd met regels RO
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving      Activiteit Verzonden
De Stater 20 Lieshout veranderen gevels      Bouw  07-09-2015 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. 
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via 
www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur 
’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. 
U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

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

Kennisgeving ontwerpbeschikking Kinderopvang ’t Skooltje, 
Koppelstraat 97 Beek en Donk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen 
voor het starten van Kinderopvang ’t Skooltje, Koppelstraat 97 in Beek en Donk. Het 
betreft een uitgebreide voorbereidingsprocedure.
 
De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 
8 september 2015 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek 
in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze 
richten aan het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek. In 
deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor 
wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de heer 
T. Verlijsdonk, telefoonnummer 0492 469 700.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan 
worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking 
en men belanghebbende is.

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 
AD in Beek en Donk. Een bez-
waarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Als u een be-
zwaarschrift heeft ingediend, is 
het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening 
in te dienen. Een voorlopige voor-
ziening vraagt u aan bij de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U dient 
hierbij een afschrift van het bez-
waarschrift te overleggen. Voor 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening is griffi erecht verschuldigd.
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In Laarbeek zien we momenteel 
een stijgende lijn op het gebied 
van nieuwbouw. Als Algemeen 
Belang Laarbeek, met wethouder 
Frans van Zeeland (ABL) die o.a. 
woningbouw in zijn portefeuille 
heeft, zijn we hier heel trots op. 
Na jaren van crisis en een enorme 
achteruitgang in de koop-en ver-
koop van woningen lijkt nu het 
tij te zijn gekeerd. In Nederland 
zien we weer groei ontstaan in 
de vraag naar woningen en ook 
in Laarbeek stijgt de vraag naar 
koopwoningen weer.

Berichten in het ED en De Mooi-
LaarbeekKrant bevestigen de 
cijfers. Inwoners zijn tevreden, 
plannen om eerder dan gepland 
starterswoningen op de markt te 
brengen worden gesteund door 

de Laarbeekse politiek. En we 
blijven als gemeente Laarbeek de 
starterslening verstrekken. Deze 
luxe kunnen veel omliggende ge-
meenten niet meer bieden. We 
hebben ook de laagste woonlas-
ten in vergelijking met onze om-
liggende gemeenten en voor alle 
kernen van Laarbeek staan voor 
de komende tijd plannen klaar 
om te gaan bouwen. In totaal 
stonden er nog 924 woningen in 
de planning die de komende jaren 
gebouwd mogen worden en daar 
komen nu nog eens 150 wonin-
gen extra bij. Door goed overleg 
van Wethouder Frans van Zeel-
and met de provincie krijgen we 
als Laarbeek steeds meer de mo-
gelijkheid om mensen in hun ei-
gen dorp te laten wonen. Bouwen 
naar behoefte dus! En dit laatste is 
iets waar we al jaren voor pleiten. 
Gelukkig wordt er ook naar ge-
handeld en kunnen steeds meer 
inwoners wonen zoals ze graag 
willen wonen. Starterswoningen, 
appartementen, zelfbouw vrij-
staand of tweekapper, CPO (Col-
lectief Particulier Opdrachtgever-
schap) bouwen noem maar op. 
Om ons heen horen we ook weer 

meer betrokkenheid van de inwo-
ners in nieuwbouwwijken en star-
ten ze een buurtvereniging. Prima 
ontwikkelingen want dit maakt 
het wonen in een buurt prettig.   

Hoewel de bezuinigingen nog niet 
achter de rug zijn en we moeten 
afwachten wat het Rijk nog voor 

ons in petto heeft, kunnen we 
gelukkig zeggen dat de econo-
mie weer in een stijgende lijn zit. 
We blijven als ABL luisteren naar 
de inwoners en proberen op elk 
gebied het woongenot voorop te 
stellen. Heeft u vragen of opmer-
kingen laat het ons weten en kom 
eens luisteren en/of meepraten 

tijdens ons vooroverleg. Iedereen 
is welkom!

Namens ABL,
Ron Verschuren, Jordy Brouwers 
en Monika Slaets.
www.ABLLaarbeek.nl

TUINIEREN ZONDER SNOER

BLADBLAZERS 
VANAF € 249

HEGGENSCHAREN 

VANAF € 124

ACCU

ACCU

OOK TE 
BESTELLEN
VIA ONZE
WEBSHOP!JOS MARTENS

TUIN & PARKMACHINES 
LANDBOUW

Ginderdoor 55 - Mariahout 0499 - 42 31 31 

www.josmartens.nl

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

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

LEZERSPODIUM
Het gaat goed met de bouw van woningen in Laarbeek!

Unieke ambiance voor uw trouwplechtigheid

Stichting ‘t Oude Raadhuis    www.oudraadhuis.nl     info@oudraadhuis.nl

Trouwen in ‘t Oude Raadhuis

Van maandag t/m zaterdag op Heuvelplein 8 te Beek en Donk

Kosten: 150 tot 200 euro

Capaciteit trouwzaal ca. 30-35 personen

Parkeren, trouwauto naast het raadhuis en gasten tegenover op het Heuvelplein.



Donderdag 10 september 2015 23
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Bedrijf:      Uitvaart Frits Spierings
Eigenaren:   Frits en Lieke Spierings
Locatie:      Nassaustraat 30, Helmond

Redacteur:  Suzan Mulder

Terwijl Frits Spierings een rondleiding geeft 
in zijn onlangs geopende rouwcentrum, ver-
telt hij over de voordelen van een kleine uit-
vaartonderneming en de vrijheid die iedereen, 
ongeacht de afgesloten verzekering, heeft om 
zijn eigen uitvaarder te kiezen. Samen met 
zijn dochter Lieke runt hij het bedrijf met veel 
aandacht voor persoonlijk contact en de klei-
ne details die voor nabestaanden zo belangrijk 
kunnen zijn.

Afscheid nemen in een prettige omgeving 
Aan de Postelstraat in Helmond openden Frits 
en Lieke in maart van dit jaar het Spierings 
Rouwcentrum. Frits toont de sfeervolle rouwka-
mers die met veel zorg en aandacht zijn inge-
richt. Hier is het mogelijk om 24 uur per dag bij 
de overledene te zijn of op elk gewenst moment 
van de dag binnen te lopen. Het voelt, in tegen-
stelling tot de verwachting, warm en vertrouwd 
aan in het gebouw. Familieleden ontvangen al-
len hun eigen sleutel, zodat ze niet bij elkaar aan 
hoeven te kloppen voor toegang. In het cen-
trum is een ontvangsthal, er zijn twee rouwka-
mers en er is een ruimte voor het verzorgen van 
de overledene. Ook is er een keukentje voor het 
zetten van koffie of thee of het opwarmen van 
een maaltijd en een kamertje waar je je even 
terug kunt trekken. 

Wat kenmerkt Uitvaart Frits Spierings?
“Doordat wij met z’n tweeën werken, zal er al-
tijd een vertrouwd gezicht zijn. Mensen hebben 
steeds met dezelfde persoon van doen en niet 
voor ieder onderdeel een andere contactper-
soon. Wij vinden het bovendien belangrijk om 
iedere uitvaart een persoonlijke tint te geven; 

omdat iedereen anders is. Daarnaast houden wij 
de lijnen graag kort en houden we van duidelijk-
heid. We vinden het erg belangrijk, dat mensen 
van tevoren weten waar ze aan toe zijn en ook 
wat ze kwijt zijn. Want de omstandigheden zijn 
vaak al moeilijk genoeg. Dan wil je niet ook nog 
achteraf gedoe over onduidelijke afspraken.”

Wie kan er bij jullie terecht voor het regelen 
van een uitvaart?
“Iedereen kan bij ons terecht. Veel mensen die 
een uitvaartverzekering hebben afgesloten, 

denken dat ze de uitvaart via de verzekering 
moeten regelen. Dat is dus niet zo en jammer 
genoeg weten maar weinig mensen dat. In het 
kiezen van een uitvaartonderneming is iedereen 
vrij. Juist bij zo’n belangrijke gebeurtenis als het 
definitieve afscheid van een geliefd familielid kan 
het van heel grote waarde zijn om zelf te mogen 
kiezen voor een uitvaartonderneming waar je je 
prettig bij voelt. Het kan goed zijn om van tevo-
ren eens stil te staan bij de uitvaartonderneming 
van uw keuze. Want als u op het moment van 
een overlijden met de verzekering belt, zullen zij 

u automatisch met hun eigen organisatie in ver-
binding stellen.” 

Informatie aanvragen
Voor meer informatie over het laten regelen 
van uw uitvaart door Uitvaart Frits Spierings 
of het aanvragen van een boekje dat helpt 
bij het bespreekbaar maken van uw wen-
sen rondom het afscheid kunt u contact 
opnemen met Frits en Lieke. Uitvaart Frits 
Spierings, tel. 0492-525000 of neem een 
kijkje op de website: www.spierings.com.

Lieke en Frits Spierings

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...  UITVAART FRITS SPIERINGS

www.richarddebeer.nl  -  0492 38 48 48 www.triafi etsen.nl

“Afzien voor Pepijn”

Mountainbiken voor Duchenne Heroes
Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout

Beek en Donk – De nieuwe ‘Ekker-
sporthal’ stond zondag de gehele dag 
in het teken van judo. Budoclub Beek 
en Donk verwelkomde maar liefst 
550 judoka’s. In verschillende klas-
ses werd er door jong en oud strijd 
geleverd. 63 verenigingen verspreid 
over heel Nederland namen deel aan 
het prestigieuze toernooi, dat voor de 
36e keer plaatsvond. Wethouder Joan 
Briels verzorgde de opening.

Imposant
Voor de eerste keer was de nieuwe 
sporthal, gelegen bij het Commanderij 
College Laarbeek, het toneel. De en-
tree is imposant. Een portier houdt 
toezicht op wie de zaal in en uit gaat. 
Er ligt 648m2 aan matten en er zijn 
8 wedstrijdmatten. Op iedere wed-
strijdmat houdt een keurig in pak 

geklede scheidsrechter toezicht op de 
wedstrijd. Iedere scheidsrechter wordt 
ondersteund door een tweetal perso-
nen die het puntenaantal bijhouden. 
Daarnaast is EHBO Beek en Donk vrij-
willig aanwezig om alle pijntjes de we-
reld uit te helpen. 

Uniek wegingssysteem
Alle judoka’s worden gewogen op de 
wedstrijddag. Dit gebeurt middels een 
uniek wegingssysteem dat Willem van 
de Kerkhof heeft bedacht. Je schrijft 
jezelf vooraf in, in een bepaald ge-
wicht. Als uit de officiële weging blijkt 
dat je te zwaar of licht bent, word je 
door middel van de streepjescode op 
je weegkaart automatisch in de juiste 
gewichtsklasse ingedeeld. Dit wordt 
dan automatisch overal aangepast.

Ruim duizend partijen 
Het is een komen en gaan van judo-
ka’s. Voorzitter Jordy Brouwers: “Een 
partij duurt (afhankelijk van de leef-
tijd) tussen de 2 en 5 minuten, af-
hankelijk van de leeftijd. Wie verliest 
komt in de verliezerspoule. Verlies je 
dan nog eens, dan ben je klaar. Het 
kan dus zijn dat je na 2 partijen van 
10 seconden al uitgeschakeld bent. 

Op een dag als deze zijn er zeker ruim 
1000 tot 1500 partijen.”

75 vrijwilligers 
Achter het toernooi schuilt een flinke 
organisatie. Jordy: “Vrijwilligers zijn de 
grootste drijfveer achter dit toernooi. 
We proberen zo goed mogelijk voor 
hen te zorgen. Vanaf maart zijn we al 
bezig met de voorbereidingen. Mede 
dankzij de 75 actieve vrijwilligers kun-
nen we een mooie opbrengst halen. 
Met die opbrengst proberen we ver-
volgens de laagdrempeligheid van de 
club te waarborgen. Zo worden de 
contributies laag gehouden en kunnen 
we er leuke uitjes van organiseren.”

Laarbeekse deelnemers
De 9-jarige Geertjan van de Kerkhof 
is één van de drie Laarbeekse deel-
nemers. “Ik ben een beetje zenuw-
achtig, maar het gaat wel goed. Ik 
heb nu een partij gewonnen en een 
partij verloren.” Geertjan draagt de 
oranje band. “De kleur band geeft 
aan hoeveel worpen je kent. Oranje 
is voor gevorderden. Ik mag nu alleen 
nog meedoen aan de bondstoernooi-
en en niet meer aan de lage banden 
toernooien. Hierna komt de groene 

band”, aldus Geertjan. De andere 
twee Laarbeekse deelnemers zijn het 
zusje (Jolijn van de Kerkhof) en neefje 
(Bram Werdens) van Geertjan.

“Eén van de betere toernooien”
Even verderop zit een bekend ge-
zicht uit de judowereld. Ans van de 
Kerkhof, wonend in Beek en Donk en 
verantwoordelijk voor de leden- en 

wedstrijdzaken bij het bondsbestuur. 
Ze is op deze dag aanwezig als toe-
schouwer. Ans: “Dit is al jarenlang een 
van de betere toernooien in de regio. 
Het deelnemersveld is altijd sterk be-
zet. Daarnaast is het een organisatie 
die staat. Dat merk je aan alles; EHBO, 
scheidsrechters, vrijwilligers, etc.. Het 
loopt altijd voortreffelijk.”
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Mooi UIT in Laarbeek

Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Vanaf 30 personen
12,50 per persoon

Tafel vol bourgondisch eten met diverse lekkernijen met vis en vlees tot 
aan verse broden, salades, tapenades, wraps, een grote carpaccio-spiegel 

en nog veel meer lekkers. Voor ieder genoeg wils, de hele avond lang!

Wij kunnen ook het complete feest voor u verzorgen!
Informeer naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

Dorpsstraat 92  5735 EG  Aarle-Rixtel  0492-383435 info@chaletcouvert.nl  www.chaletcouvert.nl

Onbeperkt tafelen vanaf €25,50

Kom gezellig en rustig genieten bij 
Châlet Couvert en proef onze heerlijke 
Europese en Oosterse gerechten, een 
genot voor uw ogen, neus en tong. U kunt 
onbeperkt één gerecht per willekeurige 
gang bestellen vanuit uw stoel. Als slotstuk 
voor uw gezellig avondje uit kunt u gratis 
gebruik maken van ons tien meter lange 
grand dessertbuff et met onder andere 
twee chocoladefonteinen, ijsbuff et, vers 
fruit en patisserie.

Prijzen

Ma t/m do €25.50 p.p.
Vr t/m zo €28.50 p.p.
Kids 2 t/m 6 jaar €10.00 per kind
Kids 7 t/m 11 jaar € 17.50 per kind

Châlet Couvert, 

gezelliger tafelen

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

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

Gebr. KantersGebr. Kanters

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

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

Heemkundekring Lieshout komt met laatste deel 
‘In gesprek met..’
Lieshout/Mariahout - Bekende men-
sen uit Lieshout en Mariahout komen 
zelf aan het woord in uitgebreide 
interviews. Met foto’s uit hun eigen 
familiealbum en uit het rijke fotobe-
zit van de Lieshoutse fotoverzame-
laar Nico Scheltens. De intekening 
op dit lees- en kijkboek vol herinne-
ringen staat nu open tot 15 oktober. 
De folder is verkrijgbaar in de heem-
kamer of bij bestuursleden van de 
Heemkundekring ’t Hof van Liessent 
of op de website.  

Dit vierde en laatste deel bevat ruim 
dertig interviews met oude bekenden, 
met veel foto’s uit hun eigen familie-
album. Het boek telt ruim 200 blad-
zijden. Een verrassend nieuwtje is dat 
er ook interviews in staan van mensen 
uit Mariahout die geëmigreerd zijn 
naar Canada. Vanuit de overkant van 
de oceaan vertellen ze over hun leven 
daar, met alle ups en downs erbij. Een 
projectgroep staat borg voor gedegen 
werk. Nelly de Groot nam de teksten 
voor haar rekening, Nico Scheltens de 
foto’s en Harrie Lamers de opmaak. 

Kortom: het vierde deel van de serie 
‘In gesprek met…’ is een prachtig pro-
fessioneel product van eigen bodem. 
Zeker wie alle vorige drie delen bij el-
kaar in de kast heeft, heeft een bron 
van herinneringen aan Lieshout en 
Mariahout. 

De heemkundekring biedt zelfs de com-
binatie van alle vier boeken met ‘In 
gesprek met …’ aan tegen een sterk 

gereduceerde prijs. Het inschrijvings-
formulier is op woensdag in de heem-
kamer, ’t Dorpshuis aan de Grotenhof 
te Lieshout. In Mariahout bij Henk 
Verbakel, Rooijseweg 13, in Lieshout 
bij Nelly de Groot, Deensehoek 17, 
Lieshout pjamdegroot@planet.nl. Meer 
informatie over dit vierde deel met de 
folder staat op de website van de heem-
kundekring www.hofvanliessent.nl. 

Lezing Rini Kerstens over gallen 
bij IVN Laarbeek
Aarle-Rixtel - Rini Kerstens uit Erp is don-
derdagavond 17 september in het IVN-
gebouw te Aarle-Rixtel om een lezing te 
geven over het fascinerende natuurver-
schijnsel gallen. Niet iedereen zal bekend 
zijn met dit verborgen verschijnsel uit de 
natuur.

Een gal is een reactie van een plant op de 
aantasting van een ander organisme. De 
galappel, schitterend glanzend rood en 
bolrond aan de onderkant van een eiken-
blad, is het meest bekend. Maar er bestaan 
heel erg veel verschillende gallen, in ons 
land zeker meer dan 800 soorten. Gallen 
komen voor op de eik, maar ook op veel 
andere plantensoorten: van hondsdraf tot 
grove den, van riet tot beuk, roos, braam, 
wilg, boerenwormkruid, akkerdistel, van 
brandnetel tot inlandse vogelkers. Veel 
gallen worden veroorzaakt door verschil-
lende soorten insecten, maar ook onder 
de aaltjes, mijten en schimmels zijn galver-
wekkende soorten. Gallen komen voor in, 
op en aan bladeren, aan takken en wortels, 
in bloemen en vruchten. De levenscyclus 
van veel galbewoners is ingewikkeld, ge-
neratie- en gastheerwisseling spelen een 

rol. Kortom, gallen vormen een heel breed 
thema, boeiend voor zowel planten- als 
dierenliefhebbers.

Oud-biologieleraar Rini Kerstens zal op de 
van hem bekende humoristische manier 
hier een mooi verhaal met boeiende dia’s 
over verzorgen. Het is leuk dat dit uit de 
naaste omgeving komt, want Rini Kerstens 
komt uit Erp en heeft de voorbeelden van 
de gallen in zijn omgeving waargenomen. 

Zo kan er veel worden opgestoken over de 
natuur in Laarbeek en naaste omgeving. 
Alleen al vanwege de woordspelingen en 
de humor is het een genot naar de lezin-
gen van Rini Kerstens te luisteren. IVN 
Laarbeek hoopt dan ook dat een talrijk 
publiek deze gratis lezing bij gaat wonen. 

De lezing wordt gehouden op 17 septem-
ber vanaf 20.00 uur in het IVN-gebouw. 
Het clubgebouw van het IVN is gelegen 
aan de Beekseweg in Aarle-Rixtel, komen-
de vanaf de kom van Aarle-Rixtel de eerste 
zandweg rechts, achter het volkstuincom-
plex. De toegang is gratis, net zoals de ge-
zelligheid.

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.

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

DE VLONDER 110, BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151
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Lieshout - Jeu de boules club ‘Ons 
Genoegen’ uit Lieshout houdt ieder jaar 
op kermismaandag een jeu de boules 
toernooi. Ook dit jaar werd dat op de 
Jeu de boules banen bij het Dorpshuis 
gehouden. 

Er stonden 42 leden te trappelen om het 
eerste balletje te gooien. Het weer was 
goed, droog en een redelijke tempera-
tuur. Er werden 3 ronden gespeeld en de 
winnaars konden per spel maximaal 13 
punten scoren. Er werd zoals dat in het 
vakjargon heet, ‘gelegd en geschoten’ 
dat het een lieve lust was. Na elk spel 
werden de spelers opnieuw ingedeeld 
en konden dan weer naar hartenlust hun 
balletje leggen of schieten.

Na het derde spel werden de punten ge-
teld en zo werden de winnaars vastge-
steld. De winnaar met de meeste punten 
mocht zich Kermiskampioen noemen. 
Dit jaar werd de titel opgeëist door Jan 
Endevoets. Zijn vrouw Hennie werd 
tweede en Betsie Donkers derde. Na af-
loop van de wedstrijd kon iedereen zich 
wat opfrissen, waarna werd aangevan-
gen met een geweldig verzorgd lopend 
buffet. Ook dit jaar werd dat weer ge-
houden in het domein van de familie Van 
den Biggelaar-Voets. Hierna werd nog de 
nodige drank genuttigd en nagepraat tot 
in de late uurtjes. Het bestuur van ‘Ons 
Genoegen’ had weer hun beste beentje 
voor gezet, waarvoor hartelijk dank.

Het is maandag, de vakantie valt in 
het slot, de prelude die ‘zoemer’ heet 
laat de kinderen op de speelplaats 
kennismaken met het hervonden 
ritme van de dag. De één struikelt 
over beide benen om zo snel mogeli-
jk het nieuwe klaslokaal te betreden, 
de ander stapt gedwee naast vriend 
of vriendin richting de kapstokken en 
een derde veegt nogmaals de wallen 
onder de ogen weg en krioelt even 
door de ‘bad hairday’ bovenop de 
bol.
Druppelsgewijs trepelt eenieder 
richting het honk waar het dit jaar 
gebeuren moet. De plek van bestem-
ming wordt gezocht en als een won-
der blijkt de te grote tafel nu ineens 
wel passend te zijn bij de eigen li-
chaamslengte. Zes weken van vrucht-
bare zon blijkt direct de vruchten af te 
werpen. ‘Zou die zon ook wat hebben 
laten ontspruiten in de bovenkamer’, 
zie je de juf spontaan denken. Dat zal 
de tijd uitwijzen. Met een open blik 
kijkt de juf haar klasje in. Bekende 
snoeten, de meeste voorzien van een 
behoorlijke pasteltint, beantwoorden 
haar nieuwsgierigheid en kijken vrien-
delijk terug. ‘Hola, er mist er eentje, 
jongens. Weten jullie waar Pietertje 
is?’ Dat siert, juf kent de naam van 
de grote afwezige al en doorziet in 
één oogopslag dat hij nog wordt ver-
mist. ‘Juf’, zo reageert Pietertjes trou-
we kameraad Luc, ‘Pieter heeft altijd 
moeite met na de vakantie uit bed 
komen en weer naar school gaan. Die 
zal zo wel komen, denk ik.’ Juf knikt 

begrijpend maar vertrouwt nog niet 
volledig op deze beredenering. Zo’n 
eerste dag na de vakantie, dan ben je 
toch op tijd? Ruw wordt de deurklink 
omlaag gedrukt en schrikt juf op uit 
haar gedachten. De jeugd in de klas 
veert op en de lokaaldeur gaat met 
een reuzezwaai open. In de opening 
staat, in vol ornaat en met een iets 
te groot T-shirt waarop staat ‘I hate 
school’, Pietertje of beter gezegd, 
Pieter gezien zijn lengte-breedtever-
houding! ‘Hoi allemoal, doar ben ik 
wir. Ut woar wel ekkes loastig vanne 
merge, moar ut is wir gelukt. We zin 
wir op skool!’ Waarna Pieter in ste-
vige stap zijn plekje naast kameraad 
Luc inneemt. 
‘Wa ist nou, 
ik ben ut 
moar. Hup 
juf, we 
kenne be-
ginne.’

Mees Joost 

‘We zin wir op skool’

Luc inneemt. 

juf, we 

Mees Joost 

Luc inneemt. 
‘Wa ist nou, 
ik ben ut 
moar. Hup 
juf, we 
kenne be-
ginne.’

Mees Joost 
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Wie doet dat nog, zijn huis 
een naam geven? Dat vroeg 
De MooiLaarbeekKrant zich 
af. Een fikse wandeling door 
MooiLaarbeek moet antwoord ge-
ven op deze vraag. Wat blijkt? De 
traditie is nog springlevend. En de 
namen? Ze zijn mooi en doordacht, 
tenminste als er even wordt door-
gevraagd. Nieuwsgierig als altijd, 
belt De MooiLaarbeekKrant deze 
week aan bij Huize ‘Op de Misse’, 
Rooijseweg 13 in Mariahout.

Het huis
‘Op de Misse’ is een alleenstaand 
huis, net buiten de bebouwde kom 
van Mariahout. Het huis is in 1965 
gebouwd door Hanry Verbakel, 
de vader van de huidige bewo-
ner, Henk. Het huis staat helemaal 
in het groen, opvallend is de ge-
meenschappelijke inrit met het huis 
ernaast. ”Maar daarover straks 
meer”, zegt Henk geheimzinnig. 

De huidige bewoners
De huidige bewoners zijn Henk en 
Annemiek Verbakel en vandaag 
ook kleinzoon Mink van 7 maan-
den. De ontvangst is allerhartelijkst 
en volgens goed Brabants gebruik 
met koffie. Het gezin Verbakel telt 
in totaal 6 kinderen en 12 kleinkin-
deren. “Als iedereen tegelijk thuis 
is, dan zijn we met 26 personen. 
Dan kan het behoorlijk gezellig 
worden, hier ‘Op de Misse’!”, la-
chen Henk en Annemiek. Henk 
is 77 en Annemiek 67 jaar oud. 
In het werkzame deel van hun 
leven waren zij beiden bezig 
in de gezondheidszorg. Henk 
o.a.  in de organisatie van de ge-
zondheidszorg bij de GGD in 
Eindhoven, Annemiek in de Sociaal 
Psychiatrische Verpleging. “Ik was 

een soort wijkzuster voor mensen 
met psychische problemen die niet 
opgenomen waren in een instel-
ling”, verduidelijkt ze.

Hobby’s
Zowel Annemiek als Henk zeggen 
dat ze zich geen moment vervelen. 
Ze hebben beiden een heleboel 
hobby’s. Annemiek speelt vol-
ley in wedstrijdverband, wandelt, 
fietst, doet aan Nordic Walking, 
bezoekt kinderen en kleinkin-
deren en houdt van koken. “Ja, 
inderdaad, een uitgebreid diner 
voor 26 personen”, voegt ze la-
chend aan toe. Henk houdt van 
tuinieren, vogels kijken, wandelen, 
biologisch brood bakken, abstract 
schilderen en geschiedenis. Wat 
het schilderen betreft, wijst Henk 
op één van zijn abstracte creaties. 
Dit schilderijtje ontlokte bij een 
kennis de opmerking: “Ge zult al-
tijd wel iemand kunnen vinden die 
dit mooi vindt!” Tevergeefs zoekt 
De MooiLaarbeekKrant naar een 
betere reactie. Wat geschiedenis 
betreft, was Henk jarenlang be-
stuurslid van Heemkundekring 
’t Hof van Liessent en vraagbaak 
op dat gebied voor Lieshoutse en 
Mariahoutse mensen. Hij wordt 
nog vaak aangesproken met 
de woorden: “Witte gij dè mis-
schien Henk?” Zo ook door De 
MooiLaarbeekKrant: “Witte gij 
misschien Henk, wat die naam op 
jouw huis betekent?” 

De naam ‘Op de Misse’
Henk haalt diep adem en begint: 
“Ik ben geboren in het huis hier-
naast op nummer 15, gebouwd 
door mijn vader in 1935, nu ge-
meentelijk monument. Bij ons 
ouderlijk huis hoorden 3 hectaren 
grond. Op een dag komt er een 
boer uit Eindhoven en vraagt aan 

mijn vader of hij zijn huis wilde 
verkopen. Hij moest in Eindhoven 
weg voor de stadsuitbreiding. Ons 
ouderlijk is toen verkocht en mijn 
vader bouwde in 1965 dit huis. Hij 
hoefde niet ergens anders bouw-
grond te kopen, hij bouwde dit 
huis op zijn eigen misse, zijn eigen 
erf. De gezamenlijke inrit herinnert 
daar nog steeds aan. Mijn vader 
heeft er ook de naam op laten zet-
ten.” Het woord ‘misse’ is volgens 
Henk afgeleid van het oud-Bra-
bantse woord ‘opdemesse’, wat 
letterlijk ‘op de mesthoop’ bete-
kende. Henk woont ‘Op de Misse’ 
vanaf 1973.

Tot slot
Tevredengesteld door deze heem-
kundige verklaring neemt De 
MooiLaarbeekkrant afscheid. Het 
was er inderdaad Brabants gezel-
lig bij Henk en Annemiek ‘Op de 
Misse’!

Huize ‘Op de Misse’  Mariahout 

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

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

auto 
onderdelen

Geslaagd kermistoernooi Jeu de Boulesclub 
‘Ons Genoegen’

Koningschieten Gilde Sint Leonardus

Beek en Donk - De kermisactiviteiten 
van het gilde St. Leonardus, zoals het 
traditioneel koningsschieten, schieten 
voor kermiskoning(in), het prijsschieten 
en het koningskruisschieten vinden dit 
jaar op zaterdag 12 september plaats. 

Voor alweer de vierde kermiskoning(in) 
van het Gilde Sint Leonardus, Dorothé 
van Rixtel, komt een einde aan haar 
koninginnejaar, maar natuurlijk mag zij 
haar titel verdedigen. 

Het programma op kermiszaterdag 12 
september ziet er als volgt uit: Om 10.00 
uur komen alle gildebroeders samen 
bij de afgaande koning Jan Huijbers en 
na traditiegetrouw bij hem brandewijn 
te hebben gedronken volgt er een ge-
bedsdienst in de Leonarduskapel. Hierna 
vertrekt het gilde naar schietterrein ’t 
Wipke, om samen met de gildezusters en 
genodigden te genieten van erwtensoep 
met broodjes. Vanaf 13.00 uur worden 
belangstellenden ontvangen op ’t Wipke 
en bestaat er nog een mogelijkheid om 
kermisloten te kopen. Om 13.00 uur 

begint het traditionele koningsschieten. 
Het wordt beslist een spannende strijd 
en ook niet-gildebroeders van 25 jaar of 
ouder en wonend in Beek en Donk mo-
gen aan het koningsschieten deelnemen. 
Graag nodigt het gilde u allen uit om dit 
schouwspel bij te wonen.

Na de installatie van de nieuwe koning 
vindt het puistschieten plaats voor de 15 
levensmiddelenpakketten. Hierna wordt 
er gestreden voor de drie zilveren ko-
ningskruisen (ca. 16.00 uur). Om 18.00 
uur begint de strijd om de titel van ker-
miskoning of kermiskoningin 2015.

Vorig jaar was dat Dorothé van Rixtel 
en die zal haar titel ongetwijfeld verde-
digen. Dames en heren vanaf 18 jaar 
mogen hieraan deelnemen. Deze titel 
schept geen enkele verplichting t.o.v. het 
gilde. Het is enkel voor de eer en de ge-
zelligheid.

Wij wensen u allen heel prettige ker-
misdagen en het gilde ontvangt u graag 
kermiszaterdag op schietterrein ’t Wipke.

De winnaars van het Koningschieten in 2014

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

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

- Thematische workshops
- Bruidswerk
- Rouwbloemwerk
- Bedrijfsbloemwerk
- Alle overige bloemwerkstukken
   Op bestelling, gratis bezorgd.

Schrijf je nu in voor 
de najaars- en

Kerst workshops!
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Lieshout - Het koor van heemkundekring ‘t Hof 
van Liessent, onder leiding van Hans Kempe, 
treedt zondag 13 september, tijdens het weekend 
van de nationale monumentendagen op bij mo-
len De Leest. Dit doen ze met een repertoire van 
Brabantse liedjes, met daarbij enkele liedjes over 
molens.

Voor u een mooie gelegenheid om de molen te 
komen bekijken en te luisteren naar het koor. De 
molen is van 13.00 tot 16.00 uur open, en kan van 
onder tot boven worden bekeken. 

In de afgelopen jaren hebben al veel inwoners de 
molen bezocht, en telkens weer staat iedereen te 
kijken van de imposante houten tandwielen en de 
preciesie waarmee die na honderden jaren nog zo 
mooi in elkaar draaien. Dat toont het vakmanschap 
dat nodig is om een molen te laten werken. Maar 
ook de wieken zijn indrukwekkend, zeker als die 
met een lekker windje flink ronddraaien, dan zie je 
niet alleen de macht van de molen, maar voel je dat 
ook echt van dichtbij.

Met beide ingrediënten, het koor en de molen, 
heeft u zeker een leuk uitstapje. U bent van harte 
welkom!

Liedjes bij molen De Leest

Aarle-Rixtel - Traditiegetrouw wordt op de 
zaterdag van Open Monumentendag de 
Nationale Orgeldag gehouden. Dit jaar heeft de 
Monumentendag het thema Kunst en Ambacht. 
Het is voor de veertiende keer in successie dat 
dit evenement in het gehele land wordt georga-
niseerd. 

De Nationale Orgeldag vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 12 september. Wie dat wenst (jong en 
oud), kan tussen 14.00 uur en 17.00 uur kennis-
maken met het prachtige Smits-orgel (in 1854 

gebouwd, dus 161 jaar oud!) in de kerk van Onze 
Lieve Vrouwe Presentatie te Aarle-Rixtel. Het 
machtige instrument kan worden bekeken, be-
speeld en beluisterd. Een aangename en wellui-
dende kennismaking! Rob Rassaerts, organist van 
de kerk, geeft tekst en uitleg en demonstreert de 
mogelijkheden en eigenschappen van dit monu-
mentale instrument.

Allemaal zeer de moeite waard, dus iedereen is 
van harte welkom boven in de kerk bij de speel-
tafel.

Aarle-Rixtel - In ‘De Heindert’ in Aarle-
Rixtel vindt zondag 13 september een ga-
ragesale plaats. Mensen die hun afgedankte 
spullen nog willen verkopen kunnen zich 
nog altijd melden bij de organisatoren Tinie 
en Ad Vlamings en Joke Graat. 

Op verzoek van verschillende buurtgenoten 
vindt op zondag 13 september van 9.00 tot 
en met 15.00 uur een garagesale plaats. Bij 
een garagesale kunnen mensen oude spullen 
die ze niet meer gebruiken op hun eigen op-
rit verkopen. Organisatoren Joke Graat, Ad 
en Tinie Vlamings hebben de handen ineen-
geslagen en zorgen voor de aanmeldingen. 

“Er zijn nu dertig aanmeldingen binnenge-
komen. Maar iedereen die nog spulletjes op 
zolder of in de garage heeft liggen die hij of 
zij wil verkopen, kan op die dag zijn hartje 
ophalen. De garagesale vindt dit jaar voor de 
derde keer plaats in de wijk ‘De Heindert’ in 
Aarle-Rixtel,” vertelt Tinie Vlamings. 

Dat zijn de straten Phaffstraat, Donkersstraat, 
Goossensstraat, Schoolstraat, Termeerstraat 
en Haffmannstraat. De inschrijvingen kun-
nen gemeld worden via a.vlamings@chello.
nl of joke.graat@onsmail.nl. 

Aarle-Rixtel - Tienduizenden Amerikaanse 
en Britse soldaten landden op zondag 17 
september 1944 per parachute en zweef-
vliegtuig bij Eindhoven, Nijmegen en 
Arnhem. Het was het begin van Operatie 
‘Market-Garden’, de grootste luchtlan-
dingsoperatie uit de geschiedenis. Op 
maandag 14 september wordt om 20.00 
uur een lezing gegeven in Zaal van Bracht 
door Karel Margry, met als titel: ‘De opera-
tie Market-Garden’ in Oost-Brabant, sep-
tember 1944’.

Taak van de luchtlandingstroepen was om 
de vele bruggen over rivieren en kanalen 
in Brabant en de bruggen over de Maas 
bij Grave, de Waal bij Nijmegen en de Rijn 
bij Arnhem te veroveren. Een paar uur la-
ter startte vanaf de Belgisch-Nederlandse 
grens bij Lommel een grote aanval van het 
Britse grondleger met als doel om via dit 
‘tapijt’ van luchtlandingstroepen door te 
stoten naar het noorden richting Duitsland. 
Het grote offensief strandde uiteindelijk 

bij Arnhem – de beroemde ‘Een Brug te 
Ver’. Voor een groot gedeelte van Zuid-
Nederland betekende het echter de bevrij-
ding na vier jaar Duitse bezetting. 

Karel Margry zal zich in zijn verhaal con-
centreren op de gebeurtenissen in Oost-
Brabant: de luchtlandingen bij Son en 
Veghel; de bevrijding van Eindhoven door 
Amerikaanse ‘airbornes’ en Britse pantser-
troepen; de felle Duitse tegenaanvallen op 
de ‘Corridor’, eerst vanuit Best en Helmond, 
later vanuit Schijndel en Eerde; het Duitse 
bombardement op Eindhoven. Hoewel 
Aarle-Rixtel zelf buiten het directe strijdto-
neel viel, golfde de strijd in die september-
dagen wel vlak langs het dorp heen, met 
Duitse troepenbewegingen aan alle kanten, 
gevolgd door een opmars van Britse pant-
sertroepen vanuit het zuiden, totdat het 
dorp uiteindelijk door Britse troepen werd 
bevrijd. De lezing is voor leden gratis toe-
gankelijk. Niet-leden betalen € 2,50 entree.

Lieshout – Buurtvereniging Plan West uit Lieshout 
houdt op zondag 13 september een garagesale 
waar iedereen lekker kan komen snuffelen. 

Tussen 10.00 en 15.00 uur bieden circa 35 

bewoners van Plan West hun waren te koop aan, 
verdeeld over de wijk. De route is verkrijgbaar op 
het adres Kerkloop 4. Moe van het struinen? Er 
zijn diverse plekken onderweg waar je een kopje 
koffie of iets lekkers kunt kopen.

Nationale Orgeldag in Aarle-Rixtel

Garagesale in wijk De Heindert

Lezing Operatie Market Garden bij Aarlese 
heemkundekring

Garagesale Buurtvereniging Plan West

Feestzangeres
Thilly 
21.00u

Mooi UIT in Laarbeek

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout!
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

toneelvereniging mariahout

DE DRIE 
MUSKETIERS

vrijdag 11 september 20:00 uur
zondag 13 september 14:30 uur
vrijdag 18 september 20:00 uur
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Aarle-Rixtel - Kamerkoor NotaBene uit Eindhoven 
geeft zondag 13 september een concert in het 
Kouwenbergs kerkje in Aarle-Rixtel. NotaBene be-
staat uit 20 zangers en zangeressen en is opgericht 
in 1991. 

NotaBene repeteert wekelijks, waarbij het plezier 
in het zingen voorop staat en ambitie, prestatie en 
sfeer op een goede manier gecombineerd worden. 
Het repertoire bestaat vooral uit klassieke muziek 
van componisten uit diverse stijlperiodes van de 
Middeleeuwen tot werken uit de 20e eeuw. Sinds 
2007 staat het koor onder leiding van dirigent 
Fred Vonk, die zijn muzikale sporen ruimschoots 
verdiend heeft als organist, koorleider en com-
ponist. Van 2001 tot 2013 was hij bovendien als 
organist-dirigent werkzaam aan de stadskerk St. 
Cathrien in Eindhoven.

Deze middag worden er 3 prachtige thema’s be-
zongen: de liefde - het leven - de natuur. Fred 
Vonk selecteerde hiervoor werken uit de romantiek 
van de 19e eeuw, van o.a. de componisten Peter 
Tsjaikovsky, Joseph Gabriel Rheinberger, William 
Horsley en Edward Elgar. Daarnaast zingt het 
koor liederen van de componisten Ralph Vaughan 
Williams, Gustav Holst en Nils Lindberg, allen uit de 
vorige eeuw, een periode van vernieuwende, avant 
garde muziek.

De entree voor deze middag is gratis. In de pauze 
wordt er kopje koffie of thee geschonken. Na af-
loop van het concert wordt rondgegaan voor een 
vrijwillige donatie t.b.v. het restauratiefonds. Om 
verzekerd te zijn van een zitplaats in het kerkje, 
kunt u ook telefonisch reserveren via 0492-383014.

Lieshout – De Katholieke Vrouwenvereniging 
Lieshout (KVL) houdt op zondag 4 oktober een 
hobbybeurs in het Dorpshuis te Lieshout.

Deze hobbybeurs is alleen bedoeld voor mensen 
die hobbymatig bezig zijn. U mag wel spulletjes 
verkopen. De beurs begint om 11.00 uur en eindigt 
om 16.00 uur. Er zijn nog enkele tafels vrij, mis-
schien wel iets voor u?

Voor €7,50 per tafel kunt u uw hobby aan een 
groot aantal mensen laten zien. Voor informatie 
kan gebeld worden met Sandra v.d. Aa, tel. 06-
49855244, mailen mag natuurlijk ook: kvlieshout-
nb@gmail.com.

En wilt u niet op de beurs als standhouder, dan bent 
u als bezoeker natuurlijk van harte welkom! De toe-
gang is gratis.

Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout houdt op 
woensdag 16 september het maandelijkse Repair 
Café. In het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout draait het dan allemaal om repareren en 
ontmoeten. Tussen 13.30 uur en 16.00 uur staan 
diverse vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, fietsen 
en klein huishoudelijk elektrische apparatuur 
kunnen daar allemaal een tweede kans krijgen. 
Gereedschap en materialen zijn aanwezig.  Mensen 
die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis ka-
potte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, 
kleding, fietsen, speelgoed, servies… Alles wat niet 
meer werkt is welkom en maakt kans op een ge-
slaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café we-
ten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de Dorpsraad van 
Lieshout bijdragen aan het verkleinen van de afval-
berg. In Nederland gooien we ontzettend veel weg. 
Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in 
het systeem. Met het Repair Café wil de Dorpsraad 
daar verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwoners van Laarbeek 
en omgeving. Het dient ook om bewoners op een 
andere manier met elkaar in contact te brengen. En 
te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische 
vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. Samen re-
pareren kan leiden tot hele leuke contacten in de 
buurt. Maar bovenal willen we met het Repair Café 
laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel mak-
kelijk. 

Laarbeek - Binnen Laarbeek zijn vanuit Stichting 
ViERBINDEN diverse werkgroepen bezig om de 
gemeente Dementievriendelijk(er) te maken. De 
werkgroep ‘informatievoorziening en voorlichting’ 
is er een van.

De taak van deze werkgroep is om meer bekend-
heid aan dementie te geven, waardoor het taboe 
doorbroken wordt. Het uiteindelijke doel is om 
mensen met een vorm van dementie zo lang mo-
gelijk mee te laten doen in de maatschappij. Om 
dit project een breed draagvlak te geven wordt ge-
werkt met allemaal vrijwilligers uit Laarbeek.

Eén van de manieren om de gemeenschap breed 
kennis te laten maken met dementie is het opvoe-
ren van een toneelstuk voor diverse doelgroepen. 
In Bladel is op dit moment een toneelgroep zeer 
actief op dit gebied. Deze groep, ‘De Eenakter’ gaat 
eenmalig een voorstelling van het stuk ‘Leven in 3 
dagdelen’ geven in Laarbeek, waarvoor een speci-
fieke doelgroep uitgenodigd gaat worden. Namelijk 
de inwoners van Laarbeek die toneelspelen leuk 
vinden, hier tijd voor willen en kunnen vrijmaken 

en mogelijk ook affiniteit hebben met het onder-
werp dementie.

De bedoeling is dat er één of meerdere groepjes 
(ong. 4 personen/groep) geformeerd gaan wor-
den die dit toneelstuk (of een aangepaste versie) 
gaan instuderen, waarna zij de voorstellingen in 
Laarbeek gaan opvoeren… vóór en dóór mensen 
uit Laarbeek dus.

Omdat de voorstelling interactief is willen ze de 
groep toeschouwers niet te groot laten zijn, maxi-
maal 30 personen. Heeft u interesse? Laat het dan 
zo spoedig mogelijk weten.

Deze speciale voorstelling vindt plaats op maandag 
21 september (Wereld Alzheimer Dag) om 19.30 
uur bij Zorgboerderij Grootenhout, gelegen aan de 
Stekkermortel 3 te Mariahout. 

Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? 
Neem dan gerust contact op via hannyvlemmings@
gmail.com (voorkeur) of tel. 06-24852159.

Concert NotaBene in het Kouwenbergs kerkje

Hobbybeurs Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout

Repair Café Laarbeek in Lieshout

Toneelvoorstelling voor 
dementievriendelijk(er) Laarbeek

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

2 OKTOBER

3 OKTOBER

HEUVELPLEIN 
AARLE-RIXTEL

VOOR TICKETS EN 
MEER INFORMATIE:

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

SPONSOREN OKTOBERFEST 2015

Mooi UIT in Laarbeek

Vrijdag 11 september 21.00 uur

KERMISPROGRAMMA 2015

Zaterdag 12 september 21.00 uur

Meer info: www.tapperijbeekendonk.nl

Zondag 13 september 14.00 uur

Maandag 14 september 13.00 uur

Matinee met DJ Harrie

Spaarkas Legen met DJ Arjan

De leukse partyband van Nederland: 
‘‘ De Heeren van”

Matinee met DJ Arjan
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Bezoek ook onze website:

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

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

EXTREEM LAGE, 
RONDE PRIJZEN!

DE AANBIEDING VAN VOLGENDE WEEK:

W37 - Aanbiedingen gelden van maandag 7 t/m zaterdag 12 september 2015.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.

BAVARIA BIER* 
3 pakken à 6 blikjes à 33 cl. 

3 kratten à 12 flesjes à 30 cl. 
11.07-17.22

3 STUKS

10,-
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Everbest 60   Beek en Donk   (0492) 361 979   www.opheijhekwerken.nl

TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
ZIEKENVERVOER

PERSONEN,- ROLSTOEL,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl

Dit jaar worden de Laarbeekse Complimenten 
Vrijwilligerswerk in een nieuw jasje gestoken. De 
MooiLaarbeekKrant spreekt met de organisatoren: 
namens de gemeente, wethouder Joan Briels en 
Anton-Pieter Verheggen en namens ViERBINDEN, 
Suzan de Koning.  Tijdens het gesprek wordt duide-
lijk wat de belangrijkste veranderingen zijn.

De uitreiking op maandag 7 december
De uitreiking van de Complimenten vindt plaats op 
maandag 7 december. “Het heeft niets met Sinter-
klaas te maken”, grapt de wethouder. “Op 7 december is 
het de Internationale Dag van de Vrijwilliger”. Volgens 
Anton-Pieter is het nog niet bekend waar de uitreiking plaats-
vindt. “Iedereen is welkom, dus noteer die datum alvast in je 
agenda”, zegt Suzan lachend. “We zorgen natuurlijk weer voor 
een heel leuk, avondvullend programma!”

Een aandeel in elkaar 
De Laarbeekse Complimenten is een initiatief van 
Rabobank Peel Noord en de Gemeente Laarbeek. De compli-
menten worden dit jaar voor de elfde keer uitgereikt. Het doel 
van de gemeente is om haar waardering uit te spreken voor de 
talloze vrijwilligers die, onbaatzuchtig en onopvallend, ontzet-
tend veel werk verzetten binnen de Laarbeekse gemeenschap. 
“Als gemeente zijn we bijzonder trots op onze vrijwilligers”, 
geeft de wethouder aan. Vrijwilligers zijn in bijna alle sectoren 
van de Laarbeekse gemeenschap aanwezig: in de zorg, buurt-
verenigingen, sport, Dorpsraden en culturele – en educatieve 
instellingen. Rabobank Peel Noord sponsort de Laarbeekse 
Complimenten Vrijwilligerswerk krachtig. Als coöperatieve 
bank zit ze met haar leden diep geworteld in het Laarbeekse 
vrijwilligerswerk. “Het uitgangspunt van de Rabobank, ‘Een 
aandeel in elkaar’, sluit op die manier naadloos aan bij het Laar-
beekse vrijwilligerswerk”, stelt de wethouder glimlachend vast.

Vrijwilligers
ViERBINDEN coördineert namens de gemeente het vrijwil-
ligerswerk in de vier kernen van Laarbeek. Op de website 

www.laarbeekvoorelkaar.nl, komen vraag naar – en aan-
bod van - vrijwilligers bij elkaar. Maar volgens Suzan zijn het 
toch vaak de netwerken en de dorpsondersteuners die met 
succes vrijwilligers vinden. Zelf is Suzan dorpsondersteu-
ner in Mariahout. Het organiseren van de Laarbeekse Com-
plimenten doet Suzan, met veel enthousiasme, samen met 
Anton-Pieter van de gemeente. Zij worden daarbij geholpen 
door drie vrijwilligers: Marcel Stoop, Liesbeth Diender en 
Annemie van de Burgt.

Een vernieuwde opzet
“Natuurlijk gaat er nog veel meer veranderen dan alleen de 
datum”, zegt Anton-Pieter enthousiast. “Eerst konden alleen or-
ganisaties genomineerd worden, dit jaar kunnen ook individu-
en meedoen. Iedereen die zich op één of andere manier heeft 
onderscheiden als vrijwilliger, kan voorgedragen worden.” Alle 
inwoners van Laarbeek kunnen iemand voordragen, maar hoe 
het een en ander in de juiste vorm gegoten gaat worden, is 
volgens Anton-Pieter nog niet bekend. Een deskundige jury, 

bestaande uit een aantal maatschappelijk betrokken onderne-
mers onder voorzitterschap van de burgemeester, buigt zich 
over de nominaties. Ook Rabobank Peel Noord is in de jury 
vertegenwoordigd. Suzan, Anton-Pieter en de wethouder zijn 
erg enthousiast over de gewijzigde opzet. “Iedereen maakt 
nu kans”, zegt Suzan. “We gaan meteen aan de slag om deze 
ideeën vorm te geven”, geeft Anton-Pieter aan. Wethouder 
Briels is blij dat nu alle inwoners van Laarbeek bij het evene-
ment betrokken worden. 

Oproep aan de inwoners van Laarbeek
“Denk alvast na wie je wilt voordra-
gen”, adviseert de wethouder. “Wacht 
alleen nog even met het aanmelden 
van jouw vrijwilliger. Vanaf eind sep-
tember komt er meer nieuws via de 
gebruikelijke kanalen. Dus luister naar 
Omroep Kontakt en houd vooral De 
MooiLaarbeekKrant in de gaten!”

Een aandeel in elkaarEEN ANDERE OPZET VOOR DE LAARBEEKSE COMPLIMENTEN VRIJWILLIGERSWERK

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

Vlnr. Suzan de Koning, Joan Briels en Anton-Pieter Verheggen.Vlnr. Suzan de Koning, Joan Briels en Anton-Pieter Verheggen.

Aarle-Rixtel - Bij de bewoners van het 
Rode Schutplein in Aarle-Rixtel ging 
zaterdag 5 september de vlag uit. Het 
was de veertigste keer dat het jaarlijkse 
pleinfeest werd gevierd.

Gedenksteen
Nadat het St. Margarethagilde, (‘de 
Rooi Schut’) was gearriveerd en er 
een plensbui losbarstte, heette Niek 
van der Zanden, voorzitter van de 
buurtvereniging, iedereen van harte 
welkom. Hij nodigde mevrouw Riet 
van Lun, de oudste bewoner van het 
plein, uit om een gedenksteen te ont-
hullen ter herinnering aan dit 40-jarig 
jubileum. Deze mozaïeksteen is ge-
maakt door de pleinbewoners Jeroen 
Migchels, Marloes van de Graef en 
Anne van de Ven.

Vrijwilligerspenning
Wethouder Frans van Zeeland bood 
namens het gemeentebestuur een 
cheque aan als bijdrage aan dit 40-ja-
rig jubileum en tot ieders verrassing 
ontvingen Loek en Marlène van Daal, 
bewoners van het 1e uur, uit handen 
van de wethouder de vrijwilligerspen-
ning van de gemeente Laarbeek. Al 
40 jaar lang leveren beiden een gro-
te bijdrage aan de saamhorigheid op 
het plein, zijn zij de drijvende krach-
ten achter het jaarlijkse pleinfeest en 
geven zij het begrip ‘een goeie buur’ 
betekenis.

Cadeaus
Om de band tussen het St. 
Margarethagilde, dat voor de 40e 

keer haar opwachting maakte, en de 
bewoners te onderstrepen werden er 
cadeaus uitgewisseld: de Rooi Schut 
ontving een zilveren schildje dat aan 
dit jubileum herinnert en de bewo-
ners kregen een nieuwe luchtbuks 
voor het koningsschieten die meteen 
al in gebruik genomen werd.

Jubileumboekje 
Bewoners Tonny van Alem, Albert 
Claessen en Gertie van der Zanden 
hebben een jubileumboekje sa-
mengesteld dat door Niek van der 
Zanden aan de wethouder, het gil-
de en de bewoners werd uitgereikt. 
Initiatiefnemer Tonny van Alem over 
het boekje: “Het was een heel kar-
wei om uit een grote curverbox vol 
materialen net díe foto’s te kiezen die 
dit boekje zo speciaal maken. Bij elke 
bladzijde die je omslaat is het een 
feest van herkenning en komen de 
anekdotes naar boven.”

De nieuwe koning: Chris van 
Laarhoven. Na het officiële gedeelte 
begon het jaarlijkse koningsschie-
ten.  Na 164 schoten zorgde Chris 
van Laarhoven ervoor dat het laat-
ste restje vogel naar beneden viel en 
konden de bewoners van het Rode 
Schutplein hun 40e koning inhuldi-
gen. 

Rode Schutplein viert 40-jarig bestaan

Onthulling gedenksteen door mevrouw Van Lun

Nieuwe koning Chris van Laarhoven en 
zijn vrouw Helmi
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Fotograaf: Daphne van Leuken
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NIEUW IN

GEMERT
Nieuwstraat 4

0492-792709

Grote lingeriespeciaalzaak

Lingerie le Net
Nieuwstraat 4  0492-792709  

www.lingerie-lenet.nl

NIEUW IN

GEMERT
Nieuwstraat 4

0492-792709

Grote lingeriespeciaalzaak

Lingerie le Net
Nieuwstraat 4  0492-792709  

www.lingerie-lenet.nl

Lingerie le Net 

NIEUW IN

GEMERT
Nieuwstraat 4

0492-792709

Grote lingeriespeciaalzaak

Lingerie le Net
Nieuwstraat 4  0492-792709  

www.lingerie-lenet.nl
Son  Nieuwstraat 14  0499-475725
Eindhoven  Nieuwe Emmasingel 94  040-2366803
Gemert  Nieuwstraat 4  0492-792709

KOOPZONDAG 

13 september open 

van 11.00 - 17.00 uur

Boerdonk – De Fair Play 
Competitie is het nieuwe stok-
paardje van de KNVB. Het vrije 
voetbal en plezier moet weer te-
rugkomen bij de F-pupillen. 

Er wordt zonder scheidsrechter 
gespeeld, de kinderen moeten het 
zelf oplossen, ook moeten de coa-
ches terughoudend zijn met het 
geven van aanwijzingen. Hun rol is 
vooral het geven van complimen-
ten en het troosten en motiveren 
van de kinderen. Ook wordt het 
veld kleiner en anders van opzet. 

Zo staan de toeschouwers/ouders 
ook minimaal 20 meter van het 
veld af. De ouders krijgen de na-
drukkelijke instructie mee dat zij de 
eigen beslissingen van de kinderen 
moeten accepteren. Zij mogen niet 
sturen en moeten voor een positie-
ve sfeer zorgen. Afgelopen zater-
dag startte Boerdonk F1 in Veghel 
tegen Blauw-Geel F14, er waren 
nog wat opstart moeilijkheden 
maar het werd positief ontvangen, 
de jongens van de F1 wonnen met 
12-0 en hadden er veel plezier in 
en daar ging het om. Boerdonk - Zoals ieder jaar, hield 

ook dit jaar Stichting Algemeen 
Boerdonks Belang een uitstapje 
naar een pretpark voor jong en 
oud. Dit jaar stond Walibi op het 
programma. Een gewild pretpark, 
zo bleek al snel, want de opgaven 
stroomden binnen. 

Zaterdag 5 september was het 
dan zover, maar liefst 88 kinderen 
en volwassenen stapten de bus in 
richting Biddinghuizen. Hoewel 
het in Brabant behoorlijk regende, 
was het bij Walibi op een enke-
le bui na droog. In het park was 
het rustig, waardoor er nauwelijks 
wachtrijen waren. Volop genie-
ten dus. De wildste achtbanen en 
wreedste attracties zorgden voor 
échte spanning en sensatie. Al met 

al dus een geslaagde dag, op naar 
volgend jaar! 

Voor meer foto´s en activiteiten 
van Boerdonks belang kunt u kij-
ken op www.boerdonksbelang.nl.

Boerdonk - Stichting Herfstweekend 
beleeft op zaterdag 31 oktober haar 
laatste avond. Aan ruim 30 jaar 
traditie met de Boerdonkse herfst-
week komt dan een eind. Maar wel 
een spetterend einde. Een cabaret-
avond met alle toppers uit de regio. 
‘Wai’, ‘Niks en ‘n bietje’, ‘Tadaa’, 
‘Spuit Ellef’ en ‘Striepke Veur’ zet-
ten dan allen hun beste beentje 

voor om er een super avond van te 
maken. 

Kijk voor de aardigheid maar eens 
op internet of youtube en je ziet wat 
je kunt verwachten. Om aanwezig 
te kunnen zijn op deze avond moet 
je natuurlijk wel in het bezit zijn van 
een kaartje en die zijn vanaf he-
den te koop in den Hazenpot voor 

€10,00 per stuk. Geen geld dus. 
Het enige nadeel dat er aan kleeft 
is dat ze vrij snel op zullen zijn en 
er dus veel mensen te laat zijn om 
nog een kaartje te bemachtigen. En 
op de zwarte markt doet zo’n kaart-
je al gauw €20- €25. Voorkom dat 
dus en ga als de wiedeweerga naar 
de Hazenpot en koop je kaartje. 
Afgesproken? 

Fair Play Competitie F-pupillen

Uitstapje Boerdonk naar Walibi

Kaartverkoop Cabaretavond gestart

Boerdonk – Voor het eerst troffen 
VOW (Zijtaart) en Boerdonk elkaar 
in een officiële wedstrijd. VOW komt 
van de 4e klasse en Boerdonk van de 
6e klasse, en hier is al veel mee ge-
zegd. Al was de eerste, en helaas ook 
hun enige kans wel voor Boerdonk.

Via een knappe counter waren ze dicht 
bij de openingstreffer. Hierna was het 
slechts toekijken voor de spelers van 
Boerdonk. Zo zagen ze hoe VOW in 
de 11e minuut een 1-0 voorsprong 
nam. Het was eenrichtingsverkeer op 
de goal van Boerdonk keeper Mark 
Opheij. Het was niet dat VOW zo 
geweldig speelde in de eerste helft, 
Boerdonk maakte ook enkele domme 

fouten en die werden hard afgestraft. 
Van minuut 40 tot 45 wist VOW nog 
3 keer te scoren en na de rust werd het 
vanaf de aftrap zelfs 5-0. Boerdonk 
probeerde nog wel met hard wer-
ken om een goal te scoren, maar was 
nooit echt gevaarlijk. VOW draaide de 
tweede helft nog beter en liep simpel 
uit naar 7-0, het klasse verschil werd 
nu toch wel erg groot. 
Boerdonk zal beter moeten in de vol-
gende wedstrijden en dit kunnen ze 
ook, maar het moet ook gezegd wor-
den dat VOW ook nog beter kan. 
Volgende week komt Fiducia op be-
zoek. Zij hadden met een 6-1 overwin-
ning ook een vliegende start.

Valse start voor RKSV Boerdonk



Donderdag 10 september 2015 33
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Sportend Laarbeek

Lieshout - Het winterprogramma van 
de supportersclub ‘De Lieshoutse 
Wielrenners’ is bekend. Vanaf 1978 
is de Lieshoutse vereniging actief bin-
nen het veldritgebeuren.

Zondag 27 september staat voor de 
11e keer een veldtoertocht op het pro-
gramma. Twee tochten worden in de 
directe omgeving van Lieshout uitge-
zet. Er is een tocht van 25 en een tocht 
van 45 kilometer. Eenieder kan hieraan 
deelnemen.

Zondag 15 november wordt de 
36e Bavaria-veldrit van Lieshout 
gehouden en alle categorieën die 
de KNWU kent doen hieraan mee. 
Om 11.00 uur is de eerste start.

Zondag 6 december is de 36e 
jeugdveldrit van Lieshout en dan 
komen licentiehouders van 8 tot 
en met 14 jaar aan het vertrek. 
Kijk ook op www.lieshoutsewielren-
ners.nl.

Winterprogramma 
‘De Lieshoutse Wielrenners’ bekend

Definitief afscheid Thijs Kluijtmans 
van A-selectie Sparta’25

Beek en Donk - Hij nam in 2013 al 
afscheid van de A-selectie. Kwam 
heel snel terug op zijn besluit en 
plakte er nog twee zeer succes-
volle seizoenen achteraan. Thijs 
Kluijtmans, misschien wel één van 
de grootste talenten die Sparta’25 
ooit voortbracht. 

Thijs hoort in ieder geval thuis in 
de groen-witte ‘Hall of Fame’ van 
de roemrijke vereniging. Technisch 
hoogbegaafd, tactisch slim, soms 
een rotzakje in het veld, eigenzin-
nig, soms onbegrepen, en sinds 
een tijdje papa van een prachti-
ge dochter en zoon. Bovenal het 
groen-witte hart op de goede 
plaats, een echte Spartaan.  

Na zestien seizoenen in het eer-
ste elftal zwaait hij af. “Te vroeg”, 
oordelen sommige Spartanen. Dit 
mede getuige zijn drie doelpunten 
in zijn laatste wedstrijd. Maar Thijs 
Kluijtmans heeft zijn beslissingen 
altijd op gevoel genomen en zijn 
gevoel liet hem niet vaak in de 
steek.   

Thijs speelde 383 wedstrijden in 
het eerste elftal. Hij maakte 119 
doelpunten. In al die wedstrijden 
ontving hij 61 gele en twee rode 
kaarten. 

Vrijdag 4 september heeft Thijs 
afscheid genomen tijdens een af-
scheidswedstrijd tussen door hem 
samengestelde teams en begelei-
ding. In het clubgebouw was het 
daarna lang gezellig. 

Dit seizoen laat hij zijn kunsten 
zien bij het 4e team van Sparta’25. 
Daarnaast wil hij op zaterdag veel 
naar jeugdteams gaan kijken. En 
uiteraard veel tijd besteden aan 
vrouw en kinderen. Een prach-
tig interview en anekdotes zijn 

te lezen op de site van Sparta’25 
(nieuwsbericht van 1 september 

2015).Thijs, bedankt voor al die 
jaren. 

Thijs Kluijtmans neemt afscheid van de A-selectie in het bijzijn van zijn gezin

Beek en Donk - Sparta’25 was dicht bij 
een overwinning in de eerste competi-
tiewedstrijd, maar leverde op het eind 
nog twee punten in. Het lijkt wel of de 
trend van vorig seizoen zich doorzet. 

Sparta begint goed aan de wedstrijd, 
weet veel te scoren, maar krijgt er ook te 
veel tegen. Het vermogen om een wed-
strijd ‘dood’ te maken ontbreekt. Het 
moet allemaal mooi en voetballend op-
gelost worden bij Sparta, maar als je een 
kwartier voor tijd voor staat tegen 10 
man, moet je de wedstrijd binnenhalen. 
Dit hoeft niet mooi. De verdediging mag 
veel resoluter ingrijpen en het midden-
veld mag weleens een ‘nuttige’ overtre-
ding maken. Ook een bal over de tribu-
ne is dan geoorloofd. Maar deze kunde 
lijkt niet in de opleiding van Sparta’25 te 
zijn doorgekomen. Hopelijk zorgt trai-
ner Harjan de Wit dat de spelers dit snel 
gaan oppakken zodat de drie punten wel 
in eigen zak blijven. 

Robert Engels en Ruud Jan Happé waren 
zondag in de eerste helft de doelpun-
tenmakers aan de kant van Sparta’25. 
Heeswijk wist een penalty niet te verzil-
veren. Met de terechte voorsprong ging 
Sparta de rust in. De buit leek binnen, zo 
dachten de spelers vast ook, maar bin-
nen 10 minuten na rust stond de 2-2 op 

het scorebord. 
Sparta kwam hierna met een man meer 
te staan, nadat een speler van Heeswijk 
een rode kaart in ontvangst mocht ne-
men. Sparta wist deze man meer situatie 
snel goed uit te buiten. René Brouwers 
scoorde met een bekeken schot de 3-2. 
Sparta’25 creëerde nog een grote kans 
voor de 4-2, maar deze werd nipt ge-
mist. Verdedigend werd het minder, wat 
leidde tot enkele foutjes en te slap ingrij-
pen, waardoor Heeswijk een paar keer 
gevaarlijk voor de goal verscheen. Met 
een man minder wist de uitploeg nog op 
3-3 te komen en glipte de overwinning 
door de vingers van Sparta’25.

Kermisvissen met Sparta’25
Zoals elk jaar op de kermismaandag 
houdt Sparta’25 het Kermisvissen. 
Jaarlijks strijden vele vissers, of degene 
die denken visser te zijn, om de wissel-
beker en de roem.  Inschrijven kan op 
maandag 14 september vanaf 9.30 uur 
in het clubgebouw. De wedstrijd start 
om 10.30 uur. De prijsuitreiking is onder 
het genot van een gebakken visje en een 
pilsje daarna in de kantine. Wie wordt 
de opvolger van Hans van Gend, die al 
twee jaar op rij de winnaar was, of, wie 
weerhoudt Hans van Gend van een der-
de overwinning op rij?!

Sparta’25 geeft zege uit handen

Mariahout - Voetbalvereniging 
Mariahout is zeer blij om te mogen 
vermelden dat de contracten met 
hoofdsponsoren Harold Vereijken 
gereedschappen en verhuur en 
Auto Corsten, zijn verlengd.

De hoofdsponsorovereenkomst 
heeft ervoor gezorgd dat de 

voltallige selectie en technische 
staf aankomend seizoen volledig 
in het nieuw wordt gestoken.  Met 
nieuwe tenues en trainingspakken 
mogen ze beginnen aan het nieu-
we seizoen. Hoofdsponsoren, be-
dankt namens VV Mariahout en 
selectie. 

Sponsorcontracten
VV Mariahout verlengd

Voorzitter Jeroen de Louw (m) schudt de handen van Bart Corsten (l) van Auto Corsten 
en Harold Vereijken (r) van Harold Vereijken gereedschappen en verhuur.

Mariahout – VV Mariahout kwam zon-
dag na twee minuten spelen al op 
achterstand na een rake vrije trap van 
RKGSV-speler Mike v.d. Berk. Na deze 
snelle goal was het Mariahout dat het 
spelbeeld bepaalde. 

Na 10 minuten had Tim Barten een 
goede actie. Helaas werd zijn voorzet 
uit de lucht geplukt door de doelman 
van RKGSV. Na een half uur spelen 
kwam Mariahout op gelijke hoogte. Een 

voorzet van Geert van Doorn leek ge-
pakt te worden door de doelman van 
RKGSV maar Rob Wagemans dacht daar 
anders over. Door zijn inzet kwam de bal 
vrij voor Coen van Eijndhoven, die simpel 
binnen kon tikken: 1-1. Dit was tevens 
de ruststand. 

Na een uur spelen slalomde Sander 
Scheepers door de RKGSV-verdediging 
en schoot buiten bereik van de doelman 
op de paal. Vijf minuten later was het wel 

raak. Geert  van Doorn schoot hard op 
doel en via een speler van RKGSV ver-
dween de bal in het net: 1-2. Mariahout 
vergat hierna te voetballen en ging 
mee in de duels van de tegenstander. 
In blessuretijd leidde een vrije trap tot 
de onverdiende gelijkmaker door Thijs 
Janssen: 2-2. Michel Leenders had nog 
een mooie kans om de drie punten mee 
naar Mariahout te nemen, maar zijn goe-
de inzet ging rakelings naast het doel.

VV Mariahout geeft zege weg in slotfase

De selectie van VV Mariahout

voetbal
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Gratis parkeren!

MAZE runnEr 

MArAthon16 SEPTEMBER:

7 OKTOBER:

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
industrybioscooP.nl of bEl 0413 - 82 09 90

industry service bioscoop Veghel, ncb-laan 52a

Girls niGht out

filM: jA, ik wil!

Geslaagde buitenrit voor ruiters en menners
Lieshout/Mariahout - Bernadette 
Ruiters uit Mariahout en Stichting 
Manege De Raam, hebben zondag 
6 september samen een buitenrit 
gehouden voor ruiters en men-
ners. 

Het was een mooie zonnige zon-
dagochtend en om 9.30 uur waren 
de eerste deelnemers aanwezig bij 
de Manege. Daar stond de koffie 
klaar en omstreeks 10.00 uur wa-
ren de eerste ruiters zover om te 
vertrekken. De routebeschrijving 
kregen ze mee, en daarna gingen 

ze van start. De rit ging van de 
Manege, via de Donkervoortsche 
Loop richting Mariahoutse Hei. 
Net voor de stop viel er een en-
kel buitje, maar dat was even een 
prettig moment voor een drankje 
en broodje aan de rand van de 
bossen, waarna de menners en 
ruiters via het Torrenven en later 
het Broek, terug naar de Manege 
gingen. Onderweg werd er druk 
gekletst, maar ook flink gedraafd 
en op de fijne bos- en zandpaden 
lekker gegaloppeerd. 

Bij terugkomst werd er nog gezel-
lig na gekletst en was er voor ie-
dereen genoeg te eten en drinken. 
Ome Jo kreeg een bloemetje als 
bedankje voor het uitzetten van de 
rit en voor de paarden was er een 
appeltje voor de dorst. Naderhand 
ging iedereen weer tevreden naar 
huis. 

De organisatie dankt iedereen voor 
hun bijdrage aan deze rit en ziet 
iedereen graag volgend jaar weer 
terug bij deze buitenrit. 

Gratis Rabobank inloopavonden bij Badminton Club Lieshout
Lieshout - Zin in Badminton? Kom 
dan naar een van de twee inloop-
avonden van Badminton Club 
Lieshout. Op woensdag 16 septem-
ber houdt deze vereniging een eer-
ste inloopavond. Op 23 september 
is de tweede. 

In sporthal ‘De Klumper’ zijn alle ge-
interesseerden welkom: jeugd van-
af 6/7 jaar om 18:00 uur, junioren 
vanaf ca. 15/16 jaar vanaf 20.00 
uur en senioren (vanaf ca. 18 jaar) 
ook vanaf 20.00 uur. Dankzij de on-
dersteuning van de Rabobank Peel 
Noord kunnen alle geïnteresseerden 
gratis meespelen op deze inloop-
avonden.

Rabobank Inloopavonden
In het zojuist aangevangen seizoen 
zijn er weer plaatsen vrij bij de jeugd 
én bij de senioren van Badminton 
Club Lieshout. Zowel bij de jeugd 
(tot ca. 15 jaar) als bij de senioren 
is plaats voor enkele nieuwe leden. 
Om de jeugd van Laarbeek en po-
tentiële nieuwe leden kennis te la-
ten maken met de badmintonsport 
in het algemeen en Badminton Club 
Lieshout in het bijzonder, organiseert 

Badminton Club Lieshout een twee-
tal inloopavonden. Op 16 septem-
ber en op 23 september zijn geïn-
teresseerden van harte welkom om 
mee te komen spelen en zo kennis 
te komen maken. Dankzij de onder-
steuning van Rabobank Peel Noord 
kan iedereen gratis aan deze in-
loopavonden deelnemen. Aanvang 
van de inloopavonden is 18.30 uur 
voor de jeugd en 20.00 uur voor 
de senioren. Plaats van handeling 
is Sporthal De Klumper, aan de 
Papenhoef in Lieshout

Kennismakingslidmaatschap
Bij de aanvang van dit nieuwe sei-
zoen heeft Badminton Club Lieshout 
nog meer aanbiedingen. Zo kun 
je gratis meespelen tijdens beide 
‘Rabobank Inloopdagen’ en kun 
je daaropvolgend lid worden voor 
een introductietarief van slechts 
€2,50. Voor dat bedrag kun je dan 
lid blijven tot aan de komende herf-
stvakantie. Op die wijze kun je nóg 
beter en langer kennismaken met 
Badminton Club Lieshout en zien 
of de badmintonsport écht iets voor 
jou is. Kom snel en meld je aan.

Laarbeek sportief
Natuurlijk heeft badminton Club 
Lieshout ook deelgenomen aan 
‘Laarbeek sportief’. Dat was een 
initiatief op zondagochtend 6 sep-
tember van de gemeente Laarbeek, 
om inwoners van Laarbeek kennis te 
laten maken met de lokale sportver-
enigingen. Badminton Club Lieshout 
heeft zich in sporthal De Klumper 
gepresenteerd en onder leiding van 
trainer Frans van Waardenburg en 
jeugdbegeleider Tim van Bommel 
hebben enkele jeugdleden demon-
stratietrainingen verzorgd. Op de 
tribunes was het voltallige bestuur 
aanwezig om eventuele vragen te 
beantwoorden en natuurlijk recla-
me te maken voor Badminton Club 
Lieshout. Ook de allerjongste jeugd 
van Lieshout heeft tijdens deze pre-
sentatie kennis kunnen maken met 
de badmintonsport. Zonder uitzon-
dering waren zij allen zeer enthou-
siast.

Buitenrit Bernadette ruiters

Badminton Club Lieshout was natuurlijk óók present op Laarbeek Sportief

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

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

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele
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Biezenweg 2a 
Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Koffie met 
worstenbrood 2,50

Liriope Muscari
“Lelie gras”. 
Winter groene 
bodembedekker, 
30 cm hoog 
in 19 cm pot
van € 6.99

nu

€4.99

Liriope Muscari
“Lelie gras”. 
Winter groene 
bodembedekker, 
30 cm hoog 
in 19 cm pot
van € 6.99

nu

€4.99

Calluna
“Garden Girls”. Prachtige winterheide 
verkrijgbaar in diverse kleuren. 
ø 20 cm in 11 cm pot.  € 1.99 p/stukø 20 cm in 11 cm pot.  € 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Bolchrysant
Topkwaliteit verkrijgbaar in diverse 
kleuren. ø 50 cm in 19 cm pot
€ 3.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS
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Liriope MuscariLiriope MuscariBolchrysant
Het mooiste groen

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

Op 11 september 
is het “dag van de 
scheiding”. U bent 
op die dag tussen 
10.00 en 19.00 uur 
vrijblijvend en van 
harte welkom op 
ons kantoor om 
uw vragen aan ons 
voor te leggen.

Koppelstraat 60 | 5741 GD | Beek en Donk
0492- 461502 | www. meulensteen-electro.nl 

VERBOUWINGSOPRUIMING

27 augustus t/m 22 september

Alles moet weg!
Korting oplopend tot 70 %

Lieshout - ELI is het nieuwe seizoen 
goed begonnen. Op het eigen sport-
park werd Irene uit Gemonde met 3-1 
verslagen. In het eerste half uur zagen 
de toeschouwers een thuisclub, die 
met goed en verzorgd voetbal de gas-
ten op eigen helft terugdrongen. 

Er werden legio goede kansen ge-
creëerd door een gedreven ELI, maar 
het doelpunt wilde maar niet val-
len. De Gemonde-doelman wist met 
handen en voeten diverse treffers te 
voorkomen van de ELI-voorwaartsen. 
Na een half uur was het aan de an-
dere kant bijna raak bij de eerste de 
beste Irene-aanval. De bal stuiterde 
via onderkant lat en de doellijn weer 
het veld in. In blessuretijd van de eer-
ste helft was het toch raak. Op een 

vreemde wijze verdween een inzet van 
de Irene-linksbuiten in het ELI-doel, 
0-1. Direct hierna had ELI het geluk, 
dat uit een ongevaarlijke aanval een 
Irene-verdediger de bal onnodig in ei-
gen doel werkte, 1-1. 

Ook na de rust bepaalde ELI opnieuw 
het spel. In de 55e minuut werd het 
goede spel met een fraaie treffer be-
loond. Sem Steenbakkers wist Bram 
Donkers te bereiken, die de bal pan-
klaar mee gaf aan Willem Jan van den 
Brink. Deze schoof de bal bekeken 
tussen de palen, 2-1. Direct hierna had 
de beslissing kunnen vallen, maar de 
schoten van Sem Steenbakkers wer-
den nog juist geblokkeerd. In de 80e 
minuut werd opnieuw een inzet van 
Steenbakkers geblokkeerd, maar nu 

met de hand. Bram Donkers benutte 
de door de goed leidende scheids-
rechter Meulenbroek toegekende 
strafschop, 3-1. Hiermee verdween 
de spanning uit deze wedstrijd. Kort 
voor tijd leek Sem Steenbakkers toch 
nog zijn doelpunt mee te pikken 
door na een knappe solo 3 spelers 
plus de keeper te passeren, maar zijn 
inzet kon toch nog gepareerd wor-
den. 

Opstelling ELI: Robin Evers, Thimos 
Politis, Bas en Lex Hollanders, Patrick 
Swinkels, Willem Jan van den Brink, 
Bram Donkers (90, Frank van Erp), 
Roel van Mook, Stijn Donkers (46, 
Sten van Bragt), Sem Steenbakkers 
(87, Joost van der Tol), David Da 
Silva.

Lieshout - Traditiegetrouw werd 
op kermiszaterdag bij Krijgsman 
Soranus weer geschoten om de titel 
Kermiskoning. Om ieder evenveel 
kans te geven werd er geschoten op 
het gemiddelde.
 Dat gemiddelde werd bepaald door 
drie, via loting aangewezen wed-
strijden. Het gemiddelde van die drie 
wedstrijden bepaalde het aantal pun-
ten wat geschoten moest worden.

Na 25 pijlen bleek dat er twee deelne-
mers een gelijke score van min 1 had-
den. Dat waren Rik v.d. Westerlo en 
Willem Bekx. Nu ging het over de eer-
ste pijl die er geschoten was en daar 
had Rik het voordeel van. 

Totaaluitslag
Rik v.d. Westerlo 223 (-1), Willem 
Bekx 224 (-1), Arjan v.d. Heuvel 203 

(-4), Ad Endevoets 228 (-5), Paul v.d. 
Broek 192 (+4), Theo v.d. Laar 192 
(+7), Nelly v.d. Laar 164 (+6), Toos v.d. 
Graef 172 (+14), Rita Endevoets 135 
(-28) Geen gemiddelde hadden Theo 
Rijpkema en Yvonne Robbescheuten.

Vorige week dinsdag was Concordia 
Welvaren uit Erp te gast voor het ne-
derlaagtoernooi. De winst was voor de 
bezoekers, wel ging de hoogste score 
naar Ad Endevoets (236).

Alle uitslagen:
Ad Endevoet 236, Willem Bekx 218, 
Rik v.d. Westerlo 218, Arjan v.d. 
Heuvel 215, Maarten v.d. Elzen 207, 
Paul v.d. Broek 198, Theo v.d. Laar 
197, Yvonne Robbescheuten 161, 
Toos v.d. Graef 154, Rita Endevoets 
148, Joos Prick 138 en Nelly v.d. Laar 
137

Overtuigende winstpartij voor ELI

Rik v.d. Westerlo kermiskoning 
bij Krijgsman Soranus

voetbal

Vlnr: Patrick Swinkels, scheidsrechter Meulenbroek, Willem Jan van den Brink en Sem Steenbakkers

boogschieten

Rik v.d. Westerlo, de nieuwe kermiskoning

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 12 september 
16.15 Sparta’25 Vet - Blauw Geel’38 vet
09.15 Spartaantjes - training
13.30 Mifano A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - WEC A1
14.30 Sparta’25 B1 - IVO B1
15.00 Deurne B2 - Sparta’25 B2
14.45 Irene B2 - Sparta’25 B3
14.30 Sparta’25 B4 - Blauw Geel’38 B7
11.30 Sparta’25 C1 - Blauw Geel’38 C1
13.00 Sparta’25 C2 - MVC C1G
13.00 Sparta’25 C3 - Boskant C1
10.30 Rood Wit’62 D1 - Sparta’25 D1
11.45 Avanti’31 D2 - Sparta’25 D2
11.30 Blauw Geel’38 D5 - Sparta’25 D3
11.30 Sparta’25 D4 - Boekel Sport D5G
12.15 Erp D4 - Sparta’25 D5
10.15 Sparta’25 E1G - Volkel E1
10.45 Bruheze E2 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta’25 E4 - Venhorst E2
09.15 Sparta’25 E5 - Gemert E7
09.30 Fiducia/Elsendorp E2 - Sparta’25 E6G
09.15 Sparta’25 E7G - Bavos E4G
10.30 Gemert F4 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - SCMH F1
10.30 Sparta’25 F3 - S.V. Brandevoort F7
09.15 Rhode F4 - Sparta’25 F4
10.30 Sparta’25 F5G - Bavos F3G
09.30 Mifano F4 - Sparta’25 F6
14.00 Vianen Vooruit G1 - Sparta’25 G1
15.00 Gemert MB1 - Sparta’25 MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - wedstrijdjes

Zondag 13 september 
14.30 Erp 1 - Sparta’25 1
11.00 Sparta’25 2 - Gemert 4
11.00 MULO 2 - Sparta’25 3
12.15 Bavos 3 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - WEC 3
10.00 Sparta’25 6 - UDI’19 8
12.00 Sparta’25 7 - Avesteyn 5
12.00 Sparta’25 8 - ASV’33 4
11.00 Boekel Sport 8 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 VR1 - FC de Rakt VR1

Uitslagen 5-6 september
Senioren
Sparta’25 1 - Heeswijk 1  3 - 3
ZSV 2 - Sparta’25 2  3 - 1
Sparta’25 3 - Mariahout 2  1 - 1
Sparta’25 4 - Boerdonk 2  8 - 1
UDI’19 11 - Sparta’25 5  3 - 2
RKVV Keldonk 3 - Sparta’25 6  3 - 2
Sparta’25 7 - Gemert 6  13 - 0
Erp 5 - Sparta’25 8  0 - 0
ELI 5 - Sparta’25 9  1 - 3
Sparta VR1 - Rhode VR2  7 - 0
Volkel vet - Sparta’25 Vet  1 - 3

Junioren
Sparta’25 A1 - Someren A2  1 - 0
Mifano A2 - Sparta’25 A2  3 - 1
Liessel B1 - Sparta’25 B1  4 - 4
Sparta’25 B2 - Bruheze B1  1 - 5
DVG B2 - Sparta’25 B4  4 - 4
Avanti’31 C1 - Sparta’25 C1  1 - 3
SCMH C1 - Sparta’25 C2  4 - 0
Rhode C4 - Sparta’25 C3  4 - 5
Sparta’25 D1 - Olympia’18 D1  3 - 0
Sparta’25 D2 - SCMH D1  13 - 0
Sparta’25 D3 - Boekel Sport D2  0 - 8
Schijndel D6G - Sparta’25 D4  1 - 2
Sparta’25 D5 - Gemert D7  1 - 6
UDI’19 E1G - Sparta’25 E1G  2 - 0
Sparta’25 E2 - SVSH E1  6 - 0
Sparta’25 E3 - Mifano E2  2 - 7
Venhorst E3 - Sparta’25 E5  13 - 0
Sparta’25 E6G - Rhode E8  4 - 3
ASV’33 E2 - Sparta’25 E7G  29 - 0
Sparta’25 F1 - MVC F1G  22 - 1
ONDO F1 - Sparta’25 F3  14 - 0
Sparta’25 F4 - Brandevoort F3  0 - 3
ELI F3 - Sparta’25 F5G  1 - 0
Sparta’25 F6 - Brandevoort F8G  3 - 7
Sparta’25 G1 - HVCH G1  11 - 1
Sparta’25 F6 - Brandevoort F8G  3 - 7
Sparta’25 G1 - HVCH G1  11 - 1

ASV’33
Programma Jeugd 
zaterdag 12 september
15.00 ASV’33 A1 – NWC A2
14.30 Blauw Geel’38 A4 – ASV’33 A2
14.30 Venhorst B1 – ASV’33 B1
14.30 ONDO B2 – ASV’33 B2
15.00 ASV’33 B3 – SJVV B2
12.30 ASV’33 C1 – SV Venray C2

12.30 ASV’33 C2G – RKPVV C2
12.30 ASV’33 D1G – Mierlo Hout D3
10.30 ASV’33 E1 – MULO E2
10.45 Stiphout Vooruit E4 – ASV’33 E2G
10.30 ASV’33 E3G – ZSV E2G
09.00 Stiphout Vooruit E8 – ASV’33 E4G
10.30 ASV’33 E5G – Someren E8
11.30 Deurne F2 (Walsberg) – ASV’33 F1
09.15 ASV’33 F2 – Liessel F2
09.00 MULO F4 – ASV’33 F3G
09.15 Someren F7 – ASV’33 F4
09.15 ASV’33 F5G – Someren F6

Programma Veteranen
Zaterdag 12 september
16.15 Mariahout – ASV’33

Programma Senioren
Zondag 13 september
14.30 ASV’33 1 – Bavos 1
11.30 ASV’33 2 – Volharding 3
11.30 ASV’33 3 – Deurne 5
12.00 Sparta’25 8 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – ELI 4
10.00 Rhode VR1 – ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd Woensdag 2 september
ZSV A2 – ASV’33 A1  10-0

Zaterdag 5 september
ZSV A2 – ASV’33 A1  1-7
ASV’33 A2 – Rhode A4  7-3
ASV’33 B1 – Blauw Geel’38 B2  1-3
ASV’33 B2 – Someren B5  14-0
SV United/BVV’27 C1 – ASV’33 C1  5-0
S.V. Brandevoort C6 – ASV’33 C2G  2-6
S.V. Brandevoort D4G – ASV’33 D1G  0-8
SJVV D2G – ASV’33 D2  7-1
Gemert E4 – ASV’33 E1  0-16
ASV’33 E2G – Sparta’25 E7G  29-0
Bruheze E4 – ASV’33 E3G  2-4
ASV’33 E4G – Deurne E5  3-11
Bruheze E5 – ASV’33 E5G  0-4
ASV’33 F1 – NWC F2  2-1
SJVV F3G – ASV’33 F2  0-1
ASV’33 F3G – Someren F5  0-1
ASV’33 F4 – Liessel F3  1-0
ZSV F6 – ASV’33 F5G  0-1

Uitslagen Veteranen Zaterdag 5 september
Mierlo Hout – ASV’33  1-2

Uitslagen Senioren Zondag 6 september
MVC 1 – ASV’33 1  3-0
NWC 3 – ASV’33 2  1-0 
ASV’33 5 – SC Helmondia 5  1-4

Mariahout
Uitslagen zondag 6 september
14.30     RKGSV 1 - Mariahout 1         2 - 2
12.00     Rhode 6 - Mariahout 4          6 - 3
11.30     Mariahout 3 - WEC 2             3 - 2
11.00     Sparta’25 3 - Mariahout 2     1 - 1

Uitslagen zaterdag 5 september
15.00 Schijndel/DE WIT A2 - Mariahout A2      
                                                              6 - 1
14.30 Mariahout B1 - S.V. Brandevoort B1      
                                                                   5 - 8
13.00 Boskant C1 - Mariahout C2   
12.00 Mariahout C1 - MULO C2           17 - 0
11.45 Mifano D2 - Mariahout D1           4 - 3
11.00 Mariahout E3 - Rhode E10           19 - 1
10.30 Mariahout E2 - Handel E1             2 - 6
10.00 Mariahout F2 - RKVV Keldonk F1  0 - 1
10.00 Nijnsel/TVE Reclame F1 - Mariahout F3      
                                                            1 - 0
10.00 Mariahout F1 - Mierlo Hout F1      4 - 4
10.00 Deurne E3 - Mariahout E1              3 - 1
09.30 Ollandia E1 - Mariahout E4         18 - 0
09.15 Bavos F3 - Mariahout F4             14 – 3

Programma zaterdag 12 september
09.00 Stiphout Vooruit F1 - Mariahout F1
14.45 Irene B1 - Mariahout B1
10.00 Mariahout F3 - DVG F3
13.00 WEC C1 - Mariahout C1
09.00 Schijndel/DE WIT F6 - Mariahout F2
13.00 Mariahout C2 - Rhode C4
10.00 Mariahout F4 - ELI F3
12.00 Mariahout D1 - ZSV D3
10.30 Mariahout E1 - Mierlo Hout E2
18.00 Mariahout 1 - ELI 1
10.00 Nijnsel/TVE Reclame E2 - Mariahout E2
14.30 Mariahout A2 - Irene A1
10.15 MVC E3M - Mariahout E3
11.00 Mariahout E4 - Schijndel/DE WIT E7
14.30 Boskant A1 - Mariahout A1

Programma zondag 13 september 
10.30 Mariahout 5 - Boerdonk 4
10.00 Boekel Sport 9 - Mariahout 6
11.00 Mariahout VR1 - FC de Rakt VR2
11.30 Mariahout 2 - Boekel Sport 3
12.00 Schijndel/DE WIT 3 - Mariahout 3
12.00 SCMH 3 - Mariahout 4

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 5 en 6 september  
MOSA ’14 – PupE2   11 – 0 
Emos – PupD2   4 – 0 
RoDeBo – AspC2   2 – 3 
Corridor – AspC1   0 – 0
Altior 5 – Sen 3   13 – 3 
VVO 2 – Sen 2   8 – 10 
Lottum 1 – Sen 1   2 – 10 

Programma Zaterdag 12 september
Sportpark Mariahout
09.00 PupE2 – Altior
10.00 PupD2 – Alico
10.30 AspC2 – Avanti (S)
11.30 AspC1 – Spoordonkse Girls
Sportpark Oirschot 
09.30 Spoordonkse Girls – PupF1 
Sportpark Erp
10.00 De Korfrakkers – PupE1
12.15 De Korfrakkers – PupD1
12.45 De Korfrakkers – AspB1 

Zondag 13 september
Sportpark Mariahout
10.00 Sen 3 – SCMH 3
11.00 Sen 2 – ODIO 2
13.00 Sen 1 – DSV 1 

Dinsdag 15 september 
Sportpark Mariahout
20.00 Sen 1 – Tuldania 1 (bekerwedstrijd)

biljarten
Biljartclub van de Rooje
Uitslagen Bandstoten 4 september 
3 1 Geert-Jan Otten Mark vd Burgt
3 1 Geert-Jan Otten Philip Oosthoek
3 0 Dave vd Burgt Geert-Jan Otten
0 3 Mark vd Burgt Dave vd Burgt

Stand Bandstoten per 4 september
1. Marcel Bekkers  8 17
2. Bart Jansen  8 16
3. Geert-Jan Otten  9 16
4. Jan Crooijmans  8 14
5. Philip Oosthoek  8 14

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 7 september
Henk van de Vegt - Henk van den Bergh 0-2
Ad de Koning - Henk Verhappen   0-2
Hans van der Ligt - Lambert van Bree  0-2
Leo van Griensven - Jan Verbakel   2-0
Harrie van Kleef - Hans van de Ligt   0-2
Antoon Rooijakkers - Jan van Neerven 2-0
Wim Swinkels - Cor Verschuren   2-0
Theo van Rossum - Jan Hesselmans   2-0
Bennie Beerens - Bert van de Vorst   1-1
Jan van Hout - Frans Leenders   2-0
Albert Kluijtmans - Theo van Hoogstraten 2-0
Jan van Dijk - Pieter Rooijackers   2-0
Cor Oppers - Bert van Wanrooij   2-0
Jaspert Swinkels - Antoon Wagemans  2-0
Theo Verheijen - Antoon van Osch   0-2
Hans de Jager - Piet van Zeeland   2-0
Evert Baring - Rinie van den Elsen   2-0
Jaspert Swinkels - Tonnie Raaijmakers  2-0

Uitslagen dinsdag 8 september 
Ad de Koning - Henk van den Bergh   0-2
Henk Mastbroek - Henk Verhappen   0-2
Harrie van Kleef - Guus van de Elsen   0-2
Martien Swinkels - Gerrit van Osch   2-0
Tonny de Louw - Joop Vereijken  2-0
Ad Barten - Ad de Koning    0-2
Harrie Bouwmans - Lou Muller    0-2
Henk Jansen - Marinus Steegs    2-0
Herman van de Boom - Huub Biemans 2-0
Cor van den Berg - Harrie Poulisse   2-0
Bert van de Vorst - Jan van Dijk    0-2
Willie Vorstenbosch - Frits Poulisse  2-0
Leo Migchels - Mari Verbakel    0-2
Piet Goossens - Hendrik Korsten   0-2
Hans de Jager - Evert Baring    1-1
Mari Vereijken - Biek Klaasen    0-2
Frits Tak - Fons van der Linden    2-0
Hans Heldoorn - Evert Baring   0-2

Stand na 8 september     
A Klasse                    wedstrijden   punten  
1  Henk Verhappen          3   6
2  Guus van de Elsen        2   4
3  Henk van den Bergh     3   4
B Klasse
1  Lou Muller                   2   4
2  Theo van Rossum        2   4
3  Herman van de Boom  2   3
C Klasse
1  Hendrik Korsten           2   4
2  Jan van Dijk                 3   4
3  Bennie Beerens            2   3
D Klasse
1  Evert Baring                 4   7
2  Antoon van Osch         2   4
3  Jaspert Swinkels           3   4

bridgen
Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 2 september
1. Ria en Gidie             57,99%
2. Wim en Erik             56,60%
3. Riky en Jan              56.25%
4. Nettie en Arno         55.56%
5. Tonnie en Jürgen      55,21%   

Uitslag dinsdag 8 september
1. Cellie en Hans      71,67 %
2. Ria en Gidi             57,92 %
3. Marijke en Joos     57,08 %

4. Rita en Riky           53,33 %
5.  Bets en Mari          51,67 %

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerij Café te Lieshout. Kijk voor meer 
info op www.poortvanbinderen.nl.

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag dinsdag 8 september 
1. Helma en Annie             73,88%
2. Piets en Jan             62,92%
3. Nelly en Cor      58,33%
4. Pieta en Rie      57,08%
5. Mien en Ine             53,33%

De volgende zitting is op dinsdag 
15 september, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum te Beek en Donk.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 8 september
1-0 Aloys Wijffelaars - Erick Robbescheuten
½-½ Albert v. Empel - Johnny v.d. Laarschot
0-1 Willy Constant - André Bergman
0-1 Thijs Knaapen - Zjon v.d. Laar
0-1 Chris v. Laarhoven - Jef Verhagen
1-0 Dirk-Jan Gloudemans - Hein v. Bree

Programma 15 september
Geen schaken in verband met de kermis

De gemeente Laarbeek zoekt een klantgerichte
duizendpoot met verantwoordelijksheidsgevoel!

De pijler Onderhoud en Middelen van de gemeente Laarbeek heeft binnen het 
team Facilitair een vacature voor de functie van:

Medewerker ondersteuning (D)/Bode
36 uur per week / Functieniveau 5 / Min. € 1.608,- en max. € 2.455,-

Profi el
Je combineert een praktische, proactieve instelling met oog voor detail en gevoel voor 
verhoudingen. Je bent representatief en fl exibel en gaat vertrouwelijk om met informatie. 
Werken in de avonden en weekenden is geen probleem voor je. Plannen en organiseren 
is een tweede natuur, waarbij je de klant centraal stelt. Als spin in het web van onze 
organisatie stel je je als bode op als een echte teamspeler.

Functie-eisen
• VMBO, bij voorkeur in een technische richting
• Kennis en ervaring met bodewerkzaamheden
• In bezit van rijbewijs B
• Woonachtig in nabijheid van gemeentehuis in Beek en Donk (15-30 minuten reisafstand)

Belangstelling?
Schriftelijk solliciteren met CV onder vermelding van functienaam en vacaturenummer 
LB 1505 Medewerker ondersteuning D / Bode vóór 21 september 2015 via 
werving@gemert-bakel.nl.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 23 september.

Informatie
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij het hoofd van de pijler 
Onderhoud en Middelen, Lisette van Veijfeijken op 0492 46 97 94. Voor vragen over de 
procedure kun je contact opnemen met Connie Karagöz, Intergemeentelijk P&O-team 
Gemert-Bakel en Laarbeek 0492 37 85 67.

De gemeente Laarbeek zoekt een klantgerichte
duizendpoot met verantwoordelijksheidsgevoel!
De gemeente Laarbeek zoekt een klantgerichteDe gemeente Laarbeek zoekt een klantgerichteDe gemeente Laarbeek zoekt een klantgerichte
duizendpoot met verantwoordelijksheidsgevoel!duizendpoot met verantwoordelijksheidsgevoel!duizendpoot met verantwoordelijksheidsgevoel!
De gemeente Laarbeek zoekt een klantgerichte
duizendpoot met verantwoordelijksheidsgevoel!

Voor een uitgebreide functieomschrijving kijk op www.laarbeek.nl/actueel/vacatures

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu
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Aarle-Rixtel - Ook dit jaar ontbreken de 
Bockenreyderstochten niet op de kalender 
van T.S.C. Aan de Wielen. Bij deze ritten naar 
het fraai gelegen onderkomen in de buurt van 
Esbeek kan je ook dit keer, op zondag 13 sep-
tember, kiezen uit twee afstanden. 

Voor de langste afstand, de 101 km., kan je on-
der begeleiding van ADW-ers meefietsen met 
groepen die om 8.30, 8.35 en om 8.40 uur met 

verschillende gemiddelde snelheden vertrekken. 
Maar je kan ook kiezen voor de 89 km. route, 
die wordt gereden door de 25 km. groep en die 
starten om 9.00 uur.

Het inschrijf- en vertrekpunt is Grandcafé Stout 
aan de Dorpsstraat 86 in Aarle-Rixtel. Meer in-
formatie is te vinden op de ADW-site of telefo-
nisch op te vragen bij Theo Sterken tel. 0492-
381680.

Aarle-Rixtel - ASV’33 had zich op bezoek bij MVC 
uit de Mortel een betere start van de competitie 
voorgesteld. Al binnen 10 minuten was die droom 
teniet gedaan door een sterk uit de startblokken 
gekomen MVC.

Het was een zeer open wedstrijd, met twee ploe-
gen die vol op de aanval speelden. De eerste kan-
sen waren voor ASV’33, maar de eerste gevaarlijke 
aanval van MVC was meteen raak. Bart Siebers 
gaf de doelman van ASV’33 geen enkele kans, 
en zo stond na 6 minuten de 1-0 al op het sco-
rebord. ASV’33, dat nog maar amper was beko-
men van deze tegenvaller, keek drie minuten later 
al tegen een 2-0 achterstand aan. Nick Brouwers 
rondde een perfecte aanval van MVC doeltreffend 
af. Hierna golfde het spel op en neer met diverse 
kansen aan beide kanten. In de 29e minuut kon 
ASV’33 doelman Rob Renders nog op het laatste 
moment redding brengen en voorkwam een nog 
grotere achterstand. In de tegenaanval die hierop 
volgde verscheen Nick Hendriks van ASV’33 oog 
in oog met de doelman van MVC, maar wist dit 

buitenkansje niet te verzilveren. 

Na de rust gooiden de rood-witten alles op de 
aanval, maar ook bij enkele gevaarlijke acties van 
ASV’33 zijde gaf de doelman van MVC geen krimp. 
Naarmate de 2e helft vorderde werd het meer een 
fysieke wedstrijd, met veel strijd. MVC kon leunen 
op een 2-0 voorsprong en kon ASV’33 rustig la-
ten komen, om dan met snelle uitvallen proberen 
de wedstrijd in het slot te gooien. ASV’33 was 
niet meer bij machten om de aansluitingstreffer te 
maken. Ook enkele omzettingen in het elftal van 
ASV’33 gaven geen beter resultaat. Diep in bles-
suretijd was het weer Nick Brouwers van MVC die 
met een mooie en doeltreffende actie de eindstand 
van 3-0 op het scorebord bracht. De teleurstelling 
was na afloop dan ook groot bij de manschappen 
uit Aarle-Rixtel, velen hadden vooraf op beter ge-
hoopt. 

komende zondag komt het sterke Bavos bij ASV’33 
op bezoek, en kan ASV’33 proberen een beter re-
sultaat neer te zetten.

Beek en Donk – Bij Tennisvereniging ’t Slotje uit 
Beek en Donk wordt voor de 2e keer een 50+ toer-
nooi gehouden. Deze vindt plaats op vrijdag 30 
oktober. Vorig jaar was het toernooi zeer geslaagd 
met meer dan 60 deelnemers, prachtig weer, een 
heerlijke lunch en goede muziek. Dit jaar wordt er 
een vervolg aan gegeven. 

Er worden tijdens het 50+ toernooi zowel dubbels 

als mix gespeeld en elke wedstrijd heb je een an-
dere partner. Het gaat deze dag zeer zeker niet om 
het winnen, maar vooral de gezelligheid onder el-
kaar is enorm belangrijk. 

De eerste deelnemers worden om 9.30 uur ontvan-
gen met een heerlijk kopje koffie en een snee cake. 
Om 10.00 uur starten ze met de eerste wedstrijd. 
Rond de klok van 12.15 uur staat er een heerlij-
ke lunch voor iedereen klaar, waarna er getennist 
wordt tot de klok van ca. 16.00 uur.

Hierna staat voor iedereen nog een lekker broodje 
hamburger en begint de dansmuziek rond 17.00 
uur te spelen. Hoe laat het deze avond gaat wor-
den bepaald de deelnemer natuurlijk zelf. Deze 
leuke tennisdag kost u inclusief de koffie met cake, 
de lunch en het broodje hamburger en livemu-
ziek slechts €8,00 per persoon. U kunt zich op-
geven door een mailtje met naam en speelsterkte 
naar hansvangend@onsbrabantnet.nl te sturen. 
Eventuele wensen mag u vermelden, de organisatie 
probeert hier rekening mee te houden. Inschrijven 
kan tot zaterdag 24 oktober.

Bockenreyderstochten 
T.S.C. Aan de Wielen

Slechte start voor 
ASV’33

50+ Toernooi bij 
Tennisvereniging ’t Slotje

wielersport

voetbal

tennis

Lieshout – Na de vakantie was er op vrijdag 4 
september weer een paardendressuurwedstrijd bij 
Manege D’n Perdenbak in Lieshout. 

Met de enthousiaste vrijwilligers hebben ze de va-
kantie doorgewerkt om ervoor te zorgen dat alles 
tot in de puntjes verzorgd was. Het grasveld lag er 
dan ook strak bij en van veel deelnemers ontvingen 
ze complimenten voor de organisatie en entoura-
ge. Er waren 25 ruiters uit de regio actief op deze 
avond en de sfeer was ontspannen en gezellig. 
Met dank aan Annie van Lankveld voor extra en 
nieuwe prijzen die zij ter beschikking stelt voor de 
wedstrijden.

In de klasse B startte Tessa van Schaik met haar 
nieuwe paard ‘Faith AB’ en zij behaalde een 6de 
plaats met 182 punten. Jessica v.d. Laar reed met 
‘Neeltje’ 2 proeven en werd 5de ook met 182 pun-
ten en in de 2de proef werden zij 4de met 179 
punten.

In de klasse L startte Franka v.d. Tillaart met ‘San 
Marino TK’ en zij werden twee keer 1e met 218 
en 198 punten. Manuela de Leeuw werd met ‘Eye 
Catcher AB’ twee keer 5de met 189 en 168 pun-
ten. 

In de klasse M kwamen Wendy Gijsbers en 
‘Sampras’ in de ring en zij werden 3de met 176 
punten.

In de klasse Z startte Britt v.d. Vrande met ‘Whinny’ 
en zij werden twee keer 2de met 204 en 201 pun-
ten.

Iedereen proficiat met de behaalde winstpunten en 
graag tot een volgende keer.  De volgende wed-
strijd is op 18 september voor de pony’s en daarna 
gaan ze door met de winterwedstrijden, die vanaf 
oktober binnen plaatsvinden. Op 18 oktober is er 
ook weer een vlooienmarkt in de Manege, hier-
voor zijn nog kramen beschikbaar, kijk voor infor-
matie over activiteiten op stichtingderaam.nl.

Aarle-Rixtel - Tafeltennisvereniging ATTC’77 uit 
Aarle-Rixtel werd zondag 6 september in sporthal 
De Dreef vertegenwoordigd door het voltallige 
bestuur, Wilma van Beek en Bart Boetzkes tijdens 
Laarbeek Sportief! In de vroege ochtend werden 
twee tafeltennistafels, telborden, afrasteringen, 
batjes en balletjes naar de Dreef gebracht waar 
een centercourt werd opgebouwd. 

Van 10.00 tot 13.00 uur werden door de eigen 
leden demonstraties verzorgd en konden belang-
stellenden ook een balletje slaan onder begeleiding 
van de leden. De opkomst was helaas niet zo groot, 
maar dat betekende dat het voor iedereen mogelijk 
was om te spelen. Vooral de jeugd maakte daar ge-
bruik van maar ook enkele oud-leden testten hun 
vaardigheden en dat ging ze best goed af. 

Datzelfde weekend werden ter voorbereiding 
op de competitie, die op 11 september van start 
gaat, oefenwedstrijden gespeeld tegen spelers van 
Deurne en MTTV’72 uit Mierlo. Het was een hele 
puzzel om de 30 deelnemers op sterkte in te delen 
en deze daarbij zoveel mogelijk tegen ‘vreemden’ 
te laten spelen. Dat het voor de meesten pas de 
eerste of tweede keer was dat het batje uit de tas 
kwam sinds het einde van vorig seizoen was niet te 

zien. Er werden mooie partijen gespeeld, veelal be-
slist in het voordeel van Deurne of MTTV’72. Maar 
goed, een slechte generale….

Op 11 september start de competitie waaraan 
ATTC’77 met zes senioren- en twee jeugdteams 
meedoet. Bij de jeugd is het oude eerste team uit-
eengevallen omdat twee spelers wilden gaan wer-
ken op de zaterdag. Dat viel niet te combineren 
met de tafeltenniscompetitie. Daarom zijn Dennis 
van der Putten en Bart Willems nu opgesteld in 
het derde seniorenteam waar men spelers te kort 
kwam. Zij gaan een zwaar maar leerzaam seizoen 
tegemoet. Verder zijn er wat verschuivingen ge-
daan bij de teams en zijn er drie nieuwe jeugdspe-
lers en twee nieuwe senioren toegevoegd.

Voor geïnteresseerden in de tafeltennissport is er 
de mogelijkheid om vanaf 4 oktober geheel vrijblij-
vend op de zondagochtenden van 10.00 tot 12.00 
uur te komen tafeltennissen in de gymzaal aan de 
Jan van Rixtelstraat. Het is natuurlijk ook mogelijk 
om op vrijdagmorgen, maandag-, woensdag- of 
donderdagavond een balletje te komen slaan. Voor 
nadere informatie kunt u terecht op de website: 
www.attc77.nl.

Paardendressuur bij 
Manege D’n Perdenbak

ATTC’77 bij Laarbeek 
Sportief!

paardensport

Tessa van Schaik met ‘Faith AB’ en Manuela de Leeuw met ‘Eye Catcher AB’

tafeltennis
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MAGAZIJNVERKOOP

ALLES MOET WEG!

Goossens distributiecentrum,
Doornhoek 3865, 5465 TB Veghel
Kijk voor de routebeschrijving op: WWW.DEMAGAZIJNVERKOOP.NL

TOPKWALITEIT MEUBELEN TEGEN BODEMPRIJZEN

van 7.00 tot
12.00 uur

ZATERDAG

12
SEPTEMBER

ALLES MOET WEG!ALLES MOET WEG!
GROOTSTE
COLLECTIE

TAFELS EN STOELEN
AL VANAF

29,-

Goossens distributiecentrum,

BANK
2,5-zits, normaal 699,–

NU
299,– 

DIVERSE BOXSPRINGS, COMPLEET AL

VANAF
499,-

DIVERSE BOXSPRINGS, COMPLEET AL

VANAF
499,-

MEER DAN 250 MATRASSEN IN 
ALLE SOORTEN EN MATEN,

VANAF 59,-

VELE
MODELLEN

BIJZETTAFELS,

VANAF
29,-

Enkele
voorbeelden

29,-
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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

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

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

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

Uw proactieve accountant

Geen uurtje-factuurtje, maar
vaste prijsafspraken.

Beek en Donk – Tijdens een druk-
bezochte eerste editie van Laarbeek 
Sportief heeft Badmintonclub Mixed 
laten zien wat badminton voor jeugd 
en volwassenen is. In het verlengde 
daarvan houdt de club op vrijdag 18 
september een instuif voor jeugd en 
volwassenen. Dit in het kader van de 
Week van het Badminton. Een mooie 
gelegenheid voor geïnteresseerden 
om (nog) een keer te komen badmin-
tonnen.

De week van het Badminton is een 
initiatief van Badminton Nederland. 
BC Mixed doet hier al enkele jaren aan 
mee. Dit jaar kan iedereen die zin heeft 

op vrijdag 18 september aanstaande 
komen badmintonnen in Sporthal d’n 
Ekker in Beek en Donk. De jeugd is 
van harte welkom van 18.30 tot 20.15 
uur. Volwassenen kunnen van 20.30 
tot 23.00 uur terecht. Op die avond 
kun je kennismaken met de badmin-
tonsport. Maar ook als je eerder hebt 
gebadmintond ben je natuurlijk van 
harte welkom. Je wordt begeleid door 
mensen van BC Mixed en je kunt een 
racket van de club lenen. 

Voor meer informatie over BC Mixed 
kijk je op www.bcmixed.nl en op so-
cial media volg je de vereniging op 
Facebook, Twitter en Instagram.  

Laarbeek – Ruim honderd golfers en 
golfsters uit Laarbeek streden afge-
lopen week op de Vier Eijckenbaan 
van Landgoed Het Woold in Asten-
Heusden om de titel Laarbeeks 
Golfkampioen. 

Het dagprogramma
Om 10.00 uur werd iedereen in Asten-
Heusden ontvangen met koffie en ge-
bak. Om 11.00 uur volgde de officiële 
opening door het bestuur in de perso-
nen van Eric van de Vrande, Jos Vogels 
en Peggy Blankwater, waarna rond de 
klok van 12.00 uur werd vertrokken 
richting de startholes. Om klokslag 
12.30 uur werd het startsein gegeven 

voor de 18-holes PAR-72 wedstrijd op 
de Vier Eijckenbaan. Het weer was de 
golfers die dag relatief goed gezind. 

Winnaar en winnares
Na een tussenpauze vond omstreeks 
19.30 uur de prijsuitreiking plaats. 
Toon van Berlo mag zich beste golfer 
2015 noemen en Lenie van Berlo bes-
te golfster 2015. Aansluitend aan de 
prijsuitreiking vond het diner plaats. 
Uiteraard bleef het ook na het diner 
nog lange tijd gezellig. 

Alle uitslagen op een rijtje
Beste golfer: Toon van Berlo
Beste golfster: Lenie van Berlo

Meeste stablefordpunten Dames
1. Miriam Elzinga
2. Yolijne Beaumont
3. Mimi van Bree

Meeste stablefordpunten Heren
1. Joan Aarts
2. Paul Geurts
3. Diederik Brusewitz

De beste teams
1. Nog un Runtje
2. Gemeente Laarbeek
3. Stout on Tour

Alle golfers bedanken de sponsoren en 
met name hoofdsponsor Rabobank.

Instuif bij BC MixedOpen Laarbeekse Golfkampioenschappen 2015

Laarbeekse schutters terug uit Hongarije
Laarbeek - De Laarbeekse handboog-
schutters Arthur Verschuren, Dennis 
van de Sande en Mark Kanters na-
men deel aan de World Bowhunting 
Championships. Dit WK vond plaats 
in Gödöllo, Hongarije, van 24 tot en 
met 30 augustus. Op dit WK schoten 
de drie Laarbekenaren in verschillen-
de klassen. Iedere klasse had 4 wed-
strijddagen en een rustdag. 

Arthur Verschuren
Arthur Verschuren heeft meegescho-
ten in de klasse Compound Blank. 
De eerste drie wedstrijddagen had hij 
goede scores neergezet om zich te 
kunnen plaatsen in de top 5. Helaas 
had Arthur op zijn laatste wedstrijd 
een mindere score waarmee hij op de 
5e plaats is geëindigd.

Dennis van de Sande
Dennis van de Sande schoot dit jaar 
voor de eerste keer mee in de klasse 
Compound Unlimited, daarmee begon 
hij erg sterk aan het WK. Hij vestigde 
de eerste wedstrijddag een persoonlijk 
record met een score van 558/560. 
Hiermee stond Dennis na de eerste 
wedstrijd op een gedeelde 2e plaats. 
De laatste drie wedstrijddagen had 
Dennis naar zijn zin goed genoeg ge-
schoten, maar de concurrentie is erg 
groot. Dennis is uiteindelijk geëindigd 
op de 44e plaats, dat is in deze klasse 
geen slecht resultaat. Bovendien was 
Dennis de hoogste Nederlandse schut-
ter in zijn klasse.

Mark Kanters
Mark Kanters schoot mee in klasse 

Freestyle Recurve. Tijdens de eerste 
drie wedstrijddagen had Mark goed 
geschoten. Daardoor stond hij aan 
het begin van de laatste wedstrijd-
dag op de 8e plaats. Niet-wetende 
had Mark een oogontsteking opge-
lopen. Daardoor had hij een mindere 
score neergezet op de laatste wed-
strijddag. Mark heeft uiteindelijk 
nog de 13e plaats weten te bemach-
tigen. 

Al met al hebben de Laarbeekse 
schutters een goed resultaat we-
ten neer te zetten op het WK in 
Hongarije. Volgend jaar zullen deze 
schutters waarschijnlijk opnieuw 
deelnemen aan een groot kampi-
oenschap. Ditmaal het Europees 
Kampioenschap in Oostenrijk.
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

Donderdag 10 september 
Workshop Italiaans koken
19.00 uur, Atelier VONK, Aarle-Rixtel

Vrijdag 11 september 
Kermis Beek en Donk t/m 15 sept.
19.00 uur, Piet van Thielplein,
Beek en Donk

Kermis op stelten met Wim Faassen
19.30 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

De drie musketiers
20.00 uur, Openluchttheater 
Mariahout

De drie musketiers - Toneelvereniging 
Mariahout
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Kermisvrijdag met Funkmaster B & 
Miss Bont Beats
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Beek en Donk Kermis met DJ 
Darkraver
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske (zaal), 
Beek en Donk

Zaterdag 12 september 
Open huis Klokkengieterij
11.00 uur, Klokkengietersstraat 1, 
Aarle-Rixtel

Koningschieten Gilde Sint Leonardus
13.00 uur, Schietterrein ‘t Wipke, 
Zwinkelweg 6, Beek en Donk

 

Expositie Schilderijen en Beelden t/m 
27 sept.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Nationale Orgeldag 
14.00 uur, Kerk van Onze Lieve Vrouw 
Presentatie, Aarle-Rixtel

Coverband Fun Fact
19.45 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Foute Vinyl kermis special
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Kermis Beek en Donk met Miss Bont 
Beats & Badmeesters van het Diepe
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske (zaal), 
Beek en Donk

Zondag 13 september 
Garagesale
9.00 uur, De Heindert, Aarle-Rixtel

IVN wandeling Torreven
10.00 uur, Torrevenweg, Mariahout

Open huis Klokkengieterij
11.00 uur, Klokkengietersstraat 1, 
Aarle-Rixtel

Expositie “Diana´s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje,
Beek en Donk

De drie musketiers - Toneelvereniging 
Mariahout
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Concert Nota bene
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

De kemisknal zondagmiddag
15.00 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Kermis Beek en Donk met DJ 
Sequinced
16.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Coverband Nitro
21.00 uur, Café Thuis, 
Beek en Donk

Maandag 14 september
3e Helft KPJ voetbal met DJ Joan van 
Berlo en Tilly uit Volendam
18.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Coverband Duo Live
19.30 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Presentatie Market Garden
20.00 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Zanger Bas en Feestneus Bon Jaski
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Dinsdag 15 september 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Afsluiting kermis voor echte die-hards
14.00 uur, Café Bar Bij-Ons, 
Beek en Donk

Kermis Beek en Donk afsluiting voor 
de echte die-hards
20.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Woensdag 16 september  
Muziek op schoot
9.30 uur, Fides kinderopvang Beekrijk

IK-ben-IK training
13.30 uur, Centrum de Kapel, 
Aarle-Rixtel

Donderdag 17 september 
IVN lezing over gallen
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg 
Aarle-Rixtel

Vrijdag 18 september 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Instuif Badmintonclub Mixed
18:30 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk

De drie musketiers - Toneelvereniging 
Mariahout
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 19 september 
3 Harmonieën uit Laarbeek
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Outdoor Beats 
20.00 uur, Achter het 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Zondag 20 september 
Vlooienmarkt (binnen)
9.00 uur, M.F.C. De Dreef, Aarle-Rixtel

Open dag in combinatie met de 
Kiplekker markt!
10.00 uur, Sportcentrum Coach, 
Beek en Donk

IVN wandeling Wiebiegenhof
10.00 uur, Einde Wiebiegenweg 
(verlengde van Jonker Karellaan), 
Aarle-Rixtel/Helmond


