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VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Fantastisch BMX-jubileum op de ‘Sugar Hills’
Aarle-Rixtel – Sfeervol en goed 
druk was het zaterdagmiddag op 
het BMX-terrein aan de Valkendijk. 
Daar vond de 25e editie van 
de FATJAM plaats. Dit BMX-
Freestyle evenement, zoals altijd 
georganiseerd door de gebroeders 
Paul en Bart de Jong, werd druk 
bezocht door BMX-ers uit binnen- 
en buitenland.

Springen over zandbulten
‘Dirt’ is het BMX-Freestyle onderdeel 
dat beoefend kon worden op de 
‘Sugar Hills’. Bart: “’Dirt’ is eigenlijk 
springen over zandbulten.” Dat 
dit onderdeel van Freestyle erg 
geliefd is onder BMX-ers, van 
allerlei leeftijden en categorieën, 
was te zien aan de grote drukte op 
de diverse banen. Bart: ”Het leuke 
van ‘Dirt’ is dat je de ‘Dirt spot’ (het 
parcours) kunt aanpassen voor alle 
categorieën. De lokale jongeren 
passen de baan aan voor beginners 
en gevorderden. Zo kunnen jongens 
van acht meefietsen met de beste 
rijders van Nederland.”

Toegankelijk, laagdrempelig evenement
De FATJAM is geen wedstrijd, maar 
een voor iedereen toegankelijk 
Freestyle-Dirt evenement. 
Medeorganisator, en tevens 
eigenaar van Paul’s Boutique BMX 
Store in Aarle-Rixtel, Paul de Jong 
is aangenaam verrast door de grote 
opkomst: “Ik snap gewoon niet dat 
iedereen voor de 25e keer naar een 
bult zand in Aarle rijdt.” Na enige 
navraag onder de deelnemers blijkt 
dat het juist deze laagdrempeligheid 
is waarvoor de BMX-ers naar 
de FATJAM komen. Eén van de 
freestylers verwoordt: “Voor andere 
BMX-evenementen heb je vaak een 
uitnodiging nodig. Hier is het super 
vrij. Je komt hier naartoe en je fietst 
gewoon.” 

Deelnemers uit heel Nederland
Ook de ontspannen sfeer trekt 
jaarlijks menigeen naar dit Aarlese 
BMX-evenement. Fausto (BMX-
er uit Hasselt België): “Soms moet 
je vanwege de drukte wel lang 

wachten, maar voor de rest is het 
erg vet. Volgend jaar kom ik zeker 
terug!” Zelfs de beste Nederlandse 
Freestyler van dit moment, Daniël 
Wedemeijer uit Amsterdam, heeft 
zijn buitenlandse tour onderbroken 
om op de FATJAM aanwezig te 
zijn: “Ik moest kiezen, Spanje of 
hierheen. Ik heb voor de FATJAM 
gekozen. Het is gewoon gezellig 
hier, dit is puur wat BMX-en is. 
Volgende week ga ik naar Kroatië 
en Servië en daarna naar Mexico.”

Professionele jumps
Het talrijke publiek kon genieten 
van professionele ‘jumps’ zoals 
de ‘Backflip’, de ‘360°’ en de 
‘No handed Backflip’ (salto 
achterover met losse handen) 
terwijl de jongste BMX-ers op de 
beginnersbaan af en toe een ouder 
in moesten schakelen om over 
de bultjes te komen. De muzikale 
omlijsting werd verzorgd door de 
speciaal overgekomen Engelse 
band ‘The Black Bullets’ en diverse 
Dj’s.

Toekomst
Dat de FATJAM ook toekomst 
heeft, blijkt uit de vele aanwezige 
jeugdige rijders en vrijwilligers. 
Bart: “Het is veel werk. Spaaien, 
bulten maken, hard maken en 
sproeien. De jeugd neemt het 
klaarmaken van de baan steeds 
meer over.  Daar zijn we erg blij 
mee. Daarom kan dit festijn ook 
blijven bestaan.”  Ook door de 
aanleg van het overdekte ‘040 
BMX Park’ in Eindhoven komt 
er veel nieuwe aanwas. Paul: 
“De jongens kunnen nu het hele 
jaar door fietsen. Dit is een grote 
verbetering voor de BMX-sport.”  

Volgens Nederlands beste 
Freestyler Daniël Wedemeijer 
dragen de gebroeders De Jong, 
door hun jarenlange inzet, zelf 
ook een steentje bij aan het 
bestaansrecht van de BMX-wereld. 
Daniël: “Paul en Bart, super 
bedankt voor het in leven houden 
van BMX-en in Nederland.”

De MooiLaarbeek-
Krant ook in 
Boerdonk
Vanaf deze week valt De 
MooiLaarbeekKrant ook op de 
deurmatten van de inwoners van 
Boerdonk. In de krant komen 
speciale pagina’s voor dit dorp, 
welke de naam MooiBoerdonk 
dragen. 

De MooiLaarbeekKrant heeft 
hiertoe besloten door de 
toenemende vraag die zij vanuit 
Boerdonk kregen. 

Heeft u de krant niet (op 
donderdag) ontvangen? Bel dan 
naar 0492-832182 of mail naar 
info@mooilaarbeek.nl.

Gwen Geyskens uit België in actie

Vernieuwd ‘onderwijskundig’ schoolplein voor Basisschool Bernadette

Mariahout – Over een rode loper 
naar school, wie wil dat nou 
niet? Maandagochtend was op 
de Bernadette Basisschool niet 
alleen de opening van het nieuwe 
schooljaar, maar ook de officiële 
opening van het vernieuwde 
schoolplein.

Rode loper
Directeur Leo Donkers sprak 

de 216 schoolkinderen en vele 
ouders in de ochtend toe. Onder 
de aanwezigen waren ook oud-
leerlingen, de voorzitter van 
stichting De Eenbes Niek van 
der Zanden en de burgemeester 
en wethouders. Leo: “Er is een 
rode loper gemaakt met rode 
tegels. Deze wijst de weg naar 
ons schoolgebouw. Belangrijke 
mensen lopen over een rode loper. 

Jullie zijn voor ons belangrijk. Onze 
kinderen, onze toekomst.”

Veilig en ‘eigentijds’
Volgens de directeur lagen de 
plannen om het schoolplein te 
vernieuwen er al wat langer. 
“Twee jaar geleden hebben we 
al geroepen dat er ‘iets moest 
gebeuren’. Ten eerste leverde 
de tegelvloer gevaar op, omdat 
er tegels waren versleten. Ten 
tweede wilden we er graag iets 
‘eigentijds’ van maken. Veiligheid 
staat voorop.”

Speel- en instructieplek 
Tijdens de uitwerking is er rekening 
gehouden met de wensen van 
de kinderen. Zo hebben kinderen 
gesprekken gehad en tekeningen 
gemaakt. Er is bijvoorbeeld een 
verkeersplein gekomen. Deze is 
bestemd voor onderwijskundig 
gebruik. Het is niet alleen 
een speelplek, maar ook een 
instructieplek. Ook was voor veel 
kinderen het voetbalveld belangrijk. 
Het veld had veel geleden tijdens 
de werkzaamheden. Daarom is het 
omgespit en opnieuw ingezaaid. 

Leo: “We hebben een plek 
gecreëerd waar kinderen veel in 
beweging kunnen zijn.”

Vrijwilligers 
Op het schoolplein zijn alle tegels 
vervangen op kosten van de 
Gemeente Laarbeek. De aankleding 
van het plein kwam voor rekening 
van de school. De investering 
hiervoor haalde de school onder 
andere uit de opbrengst van de 
kerstmarkt. Ook kregen ze hulp 
van het schoolbestuur (stichting 
De Eenbes), lokale ondernemers, 
de ouderraad en Zorg om het 
Dorp, welke een bijdrage deed uit 
het Rabobank fonds. Daarnaast 
hielpen veel ouders, leerkrachten 
en kinderen bij het plaatsen 
van de speeltoestellen. Leo is 
heel tevreden: “Dit is typerend 
voor Mariahout. Er is een grote 
saamhorigheid. We doen een 
beroep op middenstaanders 
en particulieren. Je klopt nooit 
tevergeefs aan.” Om alle 
betrokkenen te bedanken, werd er 
nog een speciaal bedankbord op 
het schoolplein onthuld. 

De kinderen van Basisschool Bernadette 
vermaken zich op het vernieuwde schoolplein

Laarbeek – De Laarbeekse 
welzijnsinstelling ViERBINDEN 
heeft per 1 september een nieuwe 
directeur welzijn in de persoon 
van Peter Kuijs (50). De uit 
Schijndel afkomstige Peter heeft 
veel ervaring in het welzijnswerk 
en de (jeugd)zorg. Tot voorheen 
werkte hij als directeur van 
Stichting Welzijn Deurne, een 
organisatie die te vergelijken valt 
met ViERBINDEN.

In de regio zijn nog maar twee 
welzijnsinstellingen die zelfstandig 
zijn en lokaal werken, ViERBINDEN 
is er hier één van. Veel organisaties 
gaan op in het grotere geheel. 
Zo ook de vorige werkgever van 
Peter, welke nu toebehoort tot 
de LEV-groep en zelfs tót 70% 
bezuinigde. “Ik wil niet opgaan in 
die grote organisaties. Ik wil lokaal 
blijven denken en handelen. Dat 
is hier de kracht van ViERBINDEN 
en tevens de reden waarom ik 
gesolliciteerd heb. Een dergelijke 
organisatie als dit is fantastisch.”

ViERBINDEN vindt, met name 
met het oog op de toekomst, het 
lokaal werken heel belangrijk. 
Bestuursvoorzitter Johan van der 

Heijden: “Er vindt een kanteling 
in de maatschappij plaats. Tot 
voorheen was er voor elke 
categorie zorg of een plek om 
te wonen. Dit is in de toekomst 
niet meer zo. Er gaat heel veel 
verdwijnen. De burgers moeten 
elkaar gaan helpen. Om dit in 
gang te zetten, is het belangrijk 
dat je lokaal werkt. En daar zit 
onze kracht met ViERBINDEN.”

Lees verder op pagina 3 in deze 
krant. 

Peter Kuijs nieuwe directeur ViERBINDEN 
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De uitvaart in
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Ook wanneer u elders verzekerd bent
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

OVERLĲDENSBERICHTEN

Franca van de Kerkhof

Franca van de Kerkhof

Franca van de Kerkhof

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg 

‘t Hoogh Huys 3         5421 LL Gemert

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    

www.waterhofuitvaartzorg.nl

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

wij kunnen u altijd van dienst zijn.
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

      Son en Breugel Planetenlaan 1b, 5694 TM    
    tel: 0499-464249

     uitvaart@akuis.nl

   Wie zorgt er nu voor ons ? 
                    En de kindjes ?
                   En de beestjes ? 
   
  
Omringd door onze liefde is van ons heengegaan, mijn lieve man, 

onze trotse pap en opa
  
 Jan van Vroenhoven 
  

echtgenoot van
  

Tonnie van Vroenhoven- Biemans
  
  

Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
  

 4 september 1945                                             9 augustus 2013
    
    Tonnie 
    Annet en Theo
       Pien, Suus, Tum
    Katja en Pieter
       Evi, Nina
    Twan en Ellen
   
 
  
  
Rooijseweg 25, 5738 RD Mariahout 
  
Jan is thuis. Er is gelegenheid om daar afscheid te nemen op 
donderdag 15 augustus tussen 19.00  en 22.00 uur.
Op vrijdag 16 augustus komen we samen om gezamenlijk Jan te 
herdenken. Dit vindt plaats in zijn wei naast het huis, om 11.00 uur. 
Aansluitend willen wij graag samen herinneringen ophalen onder 
het genot van een kopje koffie en een broodje.
Om 14.30 uur wordt Jan in besloten kring naar het crematorium 
begeleid.
Iedereen die zich betrokken voelt bij Jan en zijn familie is welkom 
op donderdag en vrijdag.
Jan zijn wens is liever geen bloemen, uw aanwezigheid en steun 
betekent meer voor ons.
 

Afgelopen vrijdag heeft hij zijn laatste tocht gefietst. 
“Zij die hem hebben gekend,

zullen hem missen!”

Riny Pepers
echtgenoot van

Dennis Pepers-van Kleef
* Eindhoven, 27 januari 1951                               † Sint Oedenrode, 9 

augustus 2013

Correspondentieadres:
Nazarethstraat 6
5683 AP  Best

De afscheidsdienst voor Riny zal plaatsvinden op vrijdag 16 augustus 
om 11.00 uur in de Luxzaal van crematorium “Rijtackers”, Anthony 

Fokkerweg 150, te Eindhoven. Samenkomst om 10.45 uur in de ont-
vangstkamer, waar tevens gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt van Riny afscheid nemen op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 
uur in uitvaartcentrum “Mutsaers”, Nazarethstraat 6 te Best. 

De Requiem condoleancesite van Riny vindt u via www.mutsaers-best.nl
U logt in met ‘Riny’ en met de toegangscode BNFBVP

Indien U geen persoonlijke kennisgeving hebt mogen ontvangen, 
gelieve deze annonce als zodanig te beschouwen.

  Best   Dennis Pepers-van Kleef
  Sint Oedenrode Lara en Berry
          Wuf 
  Sint Oedenrode Reijn en Betty 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Op maandag 5 augustus  jl is overleden

Frans van den Biggelaar
Lid van Verdienste van Rhode.

Frans was ruim 60 jaar lid van onze vereniging  en één van de 
markantste voetballers van onze club.

Wij danken Frans voor zijn verdiensten voor onze club 
en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 

veel strekte toe met dit grote verlies.

Bestuur Rhode

In Memoriam 
Frans van de Biggelaar

Toos en Mario van den Tillaart-van Acht
Susan
Ivon en Freek
Teun

Henkie

Lenie en Arie van Sleuwen-van Acht
Bas
Eva en Jelle

Boerdonk:

Beek en Donk:

Zijtaart:

weduwe van

27 december 1927                                                     12 augustus 2013

Leo van Acht

De uitvaartdienst, waarin wij afscheid nemen van ons mam, wordt gehouden 
op zaterdag 17 augustus om 10.30 uur in de O.L.V. van Lourdeskerk, 
Mariastraat 25 in Mariahout. Aansluitend zullen we haar begeleiden naar de 
Leonardusbegraafplaats aan de Kapelstraat in Beek en Donk, alwaar ze zal 
worden herenigd met ons pap en Henkie.

Wij herdenken ons mam tijdens een avondwake op vrijdag 16 augustus om 
19.00 uur in bovengenoemde kerk.

Ons mam is opgebaard op haar kamer in Zorgboogcentrum De Regt, 
Otterweg 19 in Beek en Donk, Kleinschalig Wonen 21d. U kunt hier afscheid van 
haar nemen op donderdag 15 augustus van 15.00 tot 16.00 uur.

De kaars leek bijna eindeloos
maar is nu stil gedoofd
Een leven lang zorgzaam geweest
gegeven en geloofd
Een hand die zwaaide
als we gingen
en nog vele mooie dingen
Zijn herinneringen aan ons mam
Die voor altijd van ons afscheid nam

Omdat wij dankbaar zijn voor al haar liefde en zorgen, zijn wij nu 
verdrietig dat van ons is heengegaan ons mam, schoonmoeder en oma

Mien van Acht-Kanters

Correspondentieadres: Meerbosweg 20, 5469 PL  Boerdonk

Kinderen

Het WKZ in Utrecht belt me of ik naar 
Limburg wil gaan om de uitvaart te 
regelen van een baby van 3 weken. 
Bij aankomst op het huisadres ziet het 
er buiten allemaal vrolijk uit, er is een 
baby geboren, dat is duidelijk! Binnen 
overheerst groot verdriet. Moeder 
zit met haar overleden baby in haar 
armen aan een vriendin uit te leggen 
hoe het allemaal is gegaan. Van een 
afstand luister ik toe. Ik heb alle tijd. 
Ondertussen krijg ik in de gaten dat er 
nog drie kinderen meer zijn. De oudste 
is dochter Amy van 9 jaar. Amy is boos. 
Ze was al teleurgesteld dat de baby in 
de vakantie werd geboren. Nu kon ze 
haar oude klas niet meer trakteren op 
beschuit met muisjes. Ja, en nu hoefde 
dat al helemaal niet meer!!
In de loop van de volgende dag zijn Amy 
en ik tot een mooie oplossing gekomen. 
Ze gaat een klassenfeest organiseren. Nu 
is dat een raar woord. We veranderen 

het in een ‘herinneringsfeest’. Papa en 
mama zijn het er helemaal mee eens, 
evenals de school die de opgemaakte 
mail doorstuurt naar alle ouders van 
Amy’s klas. De middag breekt aan en 
vol spanning wacht Amy af hoeveel 
kinderen er zullen komen. Ze komen 
zo goed als allemaal, met hun moeders. 
Er is beschuit met muisjes, chips en 
drinken. En allemaal mogen ze mee 
gaan kijken bij haar babybroertje. 
Apetrots laat ze iedereen in de wieg 
kijken, en ze vinden het geen van allen 
echt eng. Iedereen aait de baby nog en 
vinden dat hij wel erg veel op een pop 
lijkt.

Amy heeft, ondanks de vakantieperiode, 
een supermiddag gehad met haar 
‘oude klas’. Nu kan ze maandag met 
een gerust hart het nieuwe schooljaar 
beginnen. Want als ze nu soms 
verdrietig is, weten ze allemaal waarom 
dat is.

Tweede Repaircafé Lieshout 
Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout 
houdt op woensdag 21 augustus voor 
de tweede maal een Repaircafé in 
Lieshout. In het Dorpshuis in Lieshout 
draait het deze middag allemaal om 
repareren. Een elektricien, naaister, 
fietsenmaker, houtbewerker en 
iemand voor kleine huishoudelijke 
elektrische apparaten helpen tussen 
14.00 en 16.00 uur gratis bij alle 
mogelijke reparaties. 

Gereedschap en materialen zijn 
aanwezig. Mensen die het Repaircafé 
bezoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Broodroosters, lampjes, 
föhns, kleding, fietsen, speelgoed, 
servies… Alles wat het niet meer 
doet, is welkom en maakt kans op een 
geslaagde reparatie. De vaklui in het 
Repaircafé weten bijna altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. 
In Nederland wordt veel weggegooid. 
Helaas zit repareren bij veel mensen 
niet meer in het systeem. Met 

het Repaircafé wil de Dorpsraad 
daar verandering in brengen. Het 
Repaircafé is voor alle inwoners 
van Laarbeek. Het dient ook om 
buurtbewoners op een nieuwe manier 
met elkaar in contact te brengen, en te 
ontdekken dat er heel veel kennis en 
praktische vaardigheden in de buurt 
aanwezig zijn. Samen repareren kan 
leiden tot heel leuke contacten in de 
buurt. Maar bovenal wil men met het 
Repaircafé laten zien dat repareren 
leuk is, en vaak heel makkelijk.

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 
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Het Straatnamen-abc

De naam Asdonk verwijst naar een van de oudste nederzettingen van Aarle-Rixtel. 
Althans dat zou mogen blijken uit geraadpleegde bronnen. De oorsprong van de 
Asdonk zou vóór het begin van het Karolingische tijdperk (8e tot 10e eeuw) liggen. 
Het zou een van de tolposten zijn geweest van de domeinen van de ridders van 
Asdonk. De Asdonk ligt aan de oostelijke “oever” van het beekdal van de Aa, 
op de grens tussen Rixtel en Bakel, dat vanaf de 8e eeuw een kerkelijke grens 
was tussen de abdijen van Echternach en Sint Truiden. Het landgoed behorend 
tot de Asdonk strekte zich tot ver in Bakel en Gemert uit en zou als tolpost deel 
uit hebben gemaakt van de toenmalige Kempenweg tussen Diest en Bakel. De 
“Asdonk” -tolpost zou na de Karolingische tijd veel van zijn betekenis hebben 
verloren. Het domein bleef tot midden 13de eeuw in het bezit van de ridders van 
Asdonk. Dit “Asdonkdomein” is lange tijd gebruikt als jachtgebied en is al die tijd 
als één geheel gebleven op de oostoever van de “Aa” tussen Vlierden en Gemert. 
Nadat het landgoed in bezit kwam van een van de ridders De Roovere, door zijn 
huwelijk met de weduwe van de laatste Ridder van Asdonk, werd het landgoed 
rond 1336 opgesplitst in de Asdonk in Rixtel en de Esdonk in Gemert. Ook hun 
landgoederen in Bakel werden verkocht (o.a. Grotel). Diverse afstammelingen 
verlieten het landgoed, waaronder Peter van der Asdonck, die zich rond 1420 op de 
Strijp in Aarle vestigde en wiens zoon Peter Verasdonck in 1474 schepen werd. De 
Asdonk in Rixtel werd steeds verder opgedeeld, totdat de laatste hof met hofstede 
rond 1540 werd verkocht door Willem van der Asdonck, de broer van Jan van de 
Asdonck, die toen schepen was in Helmond. In 1810 lagen er nog drie hoeven. Op 
dit moment is er nog één hoeve te vinden, die inmiddels- na verkoop- is komen 
leeg te staan. De Asdonk is vanwege het waardevolle bodemarchief aangewezen 
als beschermd waardevol archeologisch monument.

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel, Aarle-Rixtel

DE ASDONKSEWEG       

voor horren op 

maat moet je 

zijn bij:

Kapelstraat 38, 
Beek en Donk, 0492-463233, 
www.manderswoonsfeer.nl

Miss Montreal verovert bijna 900 harten met haar optreden in het Openluchttheater

“Hier was Guus Meeuwis niets bij”
Mariahout – Sanne Hans – beter 
bekend als Miss Montreal – heeft 
er na vrijdagavond waarschijnlijk 
900 fans bij. Fenomenaal wist 
zij het Openluchttheater op 
zijn kop te zetten, met een heel 
persoonlijk, gezellig en bovenal 
kwalitatief muzikaal optreden.

Qué Pasa
De avond in het tot op de nok 
toe gevulde Openluchttheater 
startte met de Boekelse band Qué 
Pasa. Na één nummer meldde 
de zangeres van Qué Pasa dat 
ze het publiek het komende uur 
nog zouden vermaken. “Nóg 
een uur?”, flapten velen in het 
publiek eruit. Het was duidelijk 
dat iedereen met smart wachtte 
op Miss Montreal. Toch wist Qué 
Pasa de stemming er goed in te 
brengen, en zo was iedereen goed 
opgewarmd, voordat het ‘echte’ 
optreden begon. 

Stotteren
Vanaf minuut één had Miss 
Montreal de harten van het 
publiek voor zich veroverd. Met 
haar prachtige stem bracht ze een 
divers repertoire in het prachtige 
buitentheater. Al in het tweede 
nummer sprong ze van het 
podium af om door het publiek 
heen te lopen om haar act verder 
op te voeren. Iedereen stond op 
en danste mee. Er zat vanaf dat 
moment gedurende de show bijna 
niemand meer op zijn stoel. Het 
maakte niet uit of Miss Montreal 
nou een bekend  of onbekend 
nummer zong. 

‘Hoe’
Het geluidsniveau ging 
daarentegen bij de bekende 
nummers wel dusdanig omhoog, 
bijvoorbeeld bij het nummer ‘Hoe’. 
Hiermee verovert Miss Montreal 
op dit moment samen met Nielson 
de hitlijsten. “Nielson was te lui om 
te komen. Maar ik heb mijn eigen 
Nielson. Hier naast me staat Kobus 
Groen. Hij kan ook nog eens beter 
zingen en is knapper dan Nielson!”, 
grapte Sanne, waarop het nummer 
ingezet werd. Het publiek raakte 
nog enthousiaster dan dat het al 
was, wat erin resulteerde dat dit 
nummer waarschijnlijk tot in het 
verre Laarbeek te horen was. 

Persoonlijk
De show kenmerkte zich vooral 
door Sannes openheid. Het was 
een heel persoonlijke avond, 

waarin Sanne het publiek een kijkje 
gaf in haar leven. Daarnaast bleef 
ook het stotteren niet achterwege, 
waar de zangeres ‘bekend’ om 
staat. Dit was verre van vervelend. 
Juist Sannes humor,  haar 
enthousiasme en haar zelfspot 
maakten het optreden compleet. 
“Het volgende nummer wat ik ga 
doen, heet ‘In the m.. m… m..’.” 
“Maneschijn!”, roept de gitarist 
naast haar. “Nee! ‘In the middle’! 
Dat wilde ik zeggen”, roept Sanne 
er lachend achteraan.

Fenomenaal optreden
Het was fenomenaal hoe Miss 
Montreal de sfeer erin kreeg en 
het publiek betoverde. “Ik had 
niets van wat ik zei ingestudeerd”, 
vertelde Sanne na afloop van haar 
optreden. Dat was ook wel te 
merken toen ze haar bandleden 
voorstelde en daarbij de verkeerde 
naam door de microfoon liet 
galmen. “Oh, kut! Dat klopt niet”, 
riep ze hard lachend, met een grijns 
naar de drummer toe, die ineens 
bijna een nieuwe naam had. 

Sanne: “Het was fantastisch om 
in zo’n mooi theater en met zo’n 
geweldig publiek op te mogen 
treden. Gelukkig is het droog 
gebleven. Vanmiddag waren we 
er al en toen hebben we gezellig 
met iedereen zitten buurten. En 
dat gaan we zo ook nog even 
doen.” Ook de bezoekers riepen 
over deze fantastische avond. Eén 
van de veel gehoorde kreten was: 
“Hier was Guus Meeuwis niets 
bij!”

Vervolg voorpagina: nieuwe directeur ViERBINDEN
ViERBINDEN werkt met veel 
uitvoerende werknemers, zoals 
de dorpsondersteuners, jeugd- en 
ouderenwerkers en de beheerders 
van de gemeenschapshuizen. 
Daarnaast heeft de welzijnsinstelling 
veel contact met (professionele) 
organisaties, zoals de 
woningstichting, de politie en grote 
verenigingen, zoals de KBO’s. “Onze 
uitvoerende werknemers kennen de 
dorpen goed. Niet geografisch, maar 
de juiste personen en organisaties 
om te weten waar de problemen 
zitten”, legt Johan uit. 

Peter volgt de functie op van Frank 

Mülkens als directeur welzijn, een 
functie waarvoor hij parttime (18 uur) 
gaat werken. Hij werkt samen met 
de directeur gemeenschapshuizen, 
Hennie Anthonis, die ook parttime 
werkt. Samen vervullen ze hiermee 
één fulltime functie. In de overige tijd 
werkt Peter voor zijn eigen bedrijf, 
een adviesbureau op het terrein van 
(jeugd)zorg, welzijn en leefbaarheid.

De kersverse directeur heeft veel 
zin in zijn nieuwe baan in Laarbeek. 
“Ik heb al een verkenningsrondje 
gemaakt”, vertelt hij lachend. “Ik 
vind het juist een uitdaging dat ik hier 
kan werken met vier verschillende 

dorpen, met ieder hun eigen 
behoeftes. De problemen in elk dorp 
zijn hetzelfde, maar de oplossingen 
zijn per dorp verschillend. Het begrip 
welzijn is heel breed. Het is nu onze 
taak om dit concreet te maken.”

Johan van der Heijden: “Wij zijn 
erg blij met de komst van Peter. Hij 
denkt hetzelfde als ons over hoe het 
welzijn in Laarbeek moet zijn. Het is 
onze bedoeling om de burgers terug 
halen naar de kernen en ervoor te 
zorgen dat inwoners elkaar onderling 
gaan helpen. Iedere burger moet 
zich prettig voelen in Laarbeek.”

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

20 kilo krokante 
hondenbrokken
€ 19,50    

10 kilo krokante 
kattenbrokjes 
€ 14,99

2 bussen mand & tapijt- 
spray tegen vlooien nu...
€ 15,00

Grote zak a 20 liter 
klompvormende 
Kattenbakvulling € 7,95

4 kilo Parkietenzaad 
€ 5,99

4 kilo Tropisch zaad
€ 5,99

2 Speelmuisjes voor de kat 
€ 1,00

06 - 27330021 www.ABnetten.nl

De specialist voor de professional en hobbyist
Verkoop van:
- Vogel/afdeknetten
- Winddoeken
- Valbeveiligingsnetten
- Sport- en spelnetten
- Zwembadzeilen (PVC Gecoat)
- Gaasnetten (PVC Gecoat)
- Vrachtafdekkende Gaasdoeken
- Worteldoek
- en vele andere producten
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 1 - 7 augustus 2013

Vrijdag 16 augustus

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering.

Zaterdag 17 augustus 

18.30  Aarle-Rixtel Kerk O. L. Vrouw Presentatie 
Eucharistieviering.
Samenzang Ben Loomans.

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Tonnie Merks-
Royackers (nms Welfare Mariahout), Riek 
Heesakkers-van Duijnhoven (mged), Frans 
Maas (mged). Martien Vogels (verj).

Zondag 18 augustus

10.00 Aarle-Rixtel Kerk  O. L. Vrouw Presentatie
20e zondag door het jaar.
Eucharistieviering. 
Cantorij  Harrie van Boxmeer (j. get.)  Marinus 
van den Heuvel. Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout St. Servatius
20de zondag door het jaar.
Eucharistieviering.
Intenties in deze viering voor: Theo Brouwers 
(fund), Pastoor Morel (fund), Miet Truus en Jan 
van Dooren (fund), Miet Dekkers (fund(, Jan 
van der Heijden (verj), Pieter Francissen (mged), 
Martien Daniëls (mged), Maria van de Ven-van 
den Heuvel en zoon Peter (verj). 

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor.
Intenties in deze viering voor: Jo Ceelen en 
Bertha de echtgenote, Maria Vogels-van Thiel en 
overleden familieleden, Harrie van den Heuvel 
Arnolda van de Laar de echtgenote en Mia de 
dochter, Antoon Spaan en overleden ouders 
Spaan, Toon en Marie Engels-Jansen, Marinus 
Marinussen.

Maandag 19 augustus 

09.30 uur Aarle-Rixtel Kerk  O. L. Vrouw Presentatie
Kermis.
Gebedsviering.  
Gilde St. Margaretha, overleden begunstigers 
van Gilde St. Margaretha.
Overleden ouders Verschure – Cornelissen en 
Hennie Derks – Verschure.

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Dinsdag 20 augustus 

09.30 uur Aarle-Rixtel Kerk  O. L. Vrouw Presentatie
Kermis, Gebedsviering.
Onze Lieve Vrouwe Gilde,  voor de overleden 
Gildebroeders en zusters van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde.

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering.
Intentie in deze viering voor Leo van der 
Leemputten en Cor de zoon. 

Woensdag 21 augustus

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed.

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Aarle-Rixtel - Kermis 2013 wordt 
weer een drukke tijd voor de 
Blauwe Schut in Aarle-Rixtel. Men 
zal weer de nodige tijd vertoeven 
op het ‘Jan van Doorenpaviljoen’ 
bij het Hagelkruis achter 
koekfabriek Jeurgens. Op 
dinsdag 20 augustus zal er 
geschoten worden om de titel 
‘Klokkenkoning 2013’. 

De dag zal beginnen om 09:30 
uur met een gildeviering in de 
kerk. Na de viering zal er een 
vendelgroet gegeven worden 
op het kerkplein en aansluitend 
gaat men naar Huize Prinsen 
voor de traditionele kermisborrel. 
Het officiële gedeelte op het 
Gildeterrein zal om 14:30 
worden voortgezet met het 
‘Klokkenkoningschieten’. Hieraan 
kan iedereen, die 18 jaar of ouder 
is, deelnemen. Men dient, in het 
kader van de wapenwet, wel een 
legitimatiebewijs bij te hebben. 
Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro. 
Naast de titel en de eer ontvangt 
de gelukkige winnaar een tafelbel, 
die geschonken wordt door 
de Koninklijke klokkengieterij 
Petit en Fritsen. De naam van 

de winnaar zal voor eeuwig in 
de klok gegoten worden. Het 
is een schitterende gelegenheid 
voor iedereen om een gooi te 
doen naar zo’n prachtige klok. 
Iedereen kan zo maar het gulden 
schot lossen. Uiteraard zal de 
Rooie Schut als gast aanwezig 
zijn. U bent van harte welkom bij 
het ‘Jan van Doorenpaviljoen’, op 
dinsdag 20 augustus. Het terrein 
is geopend vanaf 13:30 uur. 

“Aarle kermis” zal wat het gilde 
betreft traditioneel van start gaan. 
Op zaterdag 17 augustus zal 
vanaf 10:00 uur de kermis door 
de tamboers bij de leden worden 
aangezegd. Vanaf 18:00 zal de 
kermis worden geopend met een 
vendelgroet bij verzorgingstehuis 
‘Zonnetij’ en aansluitend een 
rondgang door het dorp. Op de 
kermismaandag zijn zij te gast bij 
de Rooie Schut op het schietterrein 
aan de Havenweg. Hier zal een 
spannende strijd losbarsten om 
het 3-jaarlijks Koningschap. Tot 
ziens op een van de kermisdagen. 
Voor meer informatie, website: 
www.olvgilde.net,  E-mail: 
secretariaat@olvgilde.net 

‘Klokkenkoningschieten’ bij de 
Blauwe Schut tijdens de kermis

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
mevrouw Henriëtte Damen uit 
Lieshout. Zij werd op 9 mei 1947 
geboren in Nijmegen en groeide 
op in een gezin met 6 kinderen. Tot 
haar trouwen, in 1971, woonde 
Henriëtte in Nijmegen. Vanaf 1969 
werkte ze als fysiotherapeute: 
na 5 jaar Grave maakte ze de 
overstap naar Lieshout. In mei 
2010 stopte ze met haar praktijk 
in de Dorpsstraat. 

“Eigenlijk wist ik niet wat ik wilde 
worden. Mijn broer werkte in de 
St. Maartenskliniek en bracht me 
op het idee om fysiotherapeute 
te worden. Het is een vak waarin 
je met mensen bezig bent en dat 
sprak me aan”, vertelt Henriëtte. 
“Toen dokter Van Loen vroeg of 
ik een halve dag in Lieshout wilde 
komen werken, ben ik dat gaan 
doen. Maar ik wist niet eens waar 
Lieshout lag...!”

Op 1 januari 1977 startte Henriëtte 
met haar eigen praktijk aan huis in 
de Dorpsstraat. “Ik stapte zo de 
keuken uit, de praktijk in. Ik had 
geen auto en ging op mijn fietsje 
naar patiënten. Ik fietste naar 
Aarle-Rixtel en Mariahout, zelfs 
toen ik zwanger was van onze 
tweeling.” De praktijk groeide en 
al snel bestond het bedrijf uit een 
hele club medewerkers, waaronder 
Joke Kemps en Marion Maas. 
“Uiteindelijk hebben zij een stuk 
meegekregen en zijn zelf gestart 
met een praktijk.” 

“Wat ik mooi vond in dit werk 
is dat ik meer inzicht kreeg in 
families. Bepaalde klachten komen 
in verschillende generaties van 
families steeds voor. Ik kon dat 
volgen, kende de verhalen. Ik 
kreeg ze allemaal in de praktijk: 

oma, moeder en dochter. Met 
plezier kijk ik terug op die keren 
dat ik zelfs honden behandelde. Ik 
was doodzenuwachtig en voelde 
het zweet over mijn rug lopen 
toen ik zo’n Italiaanse mastino 
hond behandelde. Je kunt zo’n 
hond natuurlijk niet uitleggen wat 
je allemaal gaat doen. Maar het 
lukte wel en het frappante was dat 
hij bij de tweede behandeling al 
gelijk ging liggen. Hij wist dat het 
zou helpen”, lacht Henriëtte. 

Vanaf mei 2010 zit het werk erop 
en houdt Henriëtte zich bezig met 
andere dingen. Zo vaak ze kan 
bezoekt ze haar 100-jarige moeder 
in Beneden-Leeuwen. Ook haar 
dochters kunnen een beroep op 
haar doen als ze opvang voor de 
4 kleinkinderen nodig hebben. “Ik 
ben geen oppas-oma, want ik heb 
al 36 jaar gepland geleefd. Dat wil 
ik loslaten, maar in nood ben ik 
er.”

Mevrouw Damen geeft vanaf 1975 
elke woensdag ‘meer bewegen 
voor ouderen’ (MBVO) in Lieshout 
en Mariahout. Ze zit in het bestuur 
van Kans Plus om de belangen te 
behartigen voor mensen met een 
verstandelijke beperking, in de 
WMO-adviesraad en is coördinator 
van de Nierstichting. Haar man, 
Willem, is ook druk met onder 
andere de KBO-Brabant. “Eindelijk 
ben ik nu de vrouw van meneer 
Damen”, lacht ze tevreden. 

Aarle-Rixtel - Kermis 2013 wordt 
weer een drukke tijd voor de 
Blauwe Schut in Aarle-Rixtel. Men 
zal weer de nodige tijd vertoeven 
op het ‘Jan van Doorenpaviljoen’ 
bij het Hagelkruis achter 
koekfabriek Jeurgens. Op 
dinsdag 20 augustus zal er 
geschoten worden om de titel 
‘Klokkenkoning 2013’. 

De dag zal beginnen om 09:30 
uur met een gildeviering in de 
kerk. Na de viering zal er een 
vendelgroet gegeven worden 

Gemengd Koor start de repetities
Beek en Donk – Het Beek en 
Donks Gemengd Koor start op 
dinsdag 20 augustus weer met 
de repetities. Deze zijn in het 
Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg en beginnen om 20.00 
uur.

Deze repetities zijn onder andere 
voor een optreden in de Muziektuin 
in Beek en Donk op 1 september om 
13.00 uur en twee kerstconcerten, 
waarvan er een in het Klooster van 
het Heilig Bloed in Aarle-Rixtel wordt 
gezongen. Het koor is nog op zoek 

naar goede zangers en zangeressen, 
en dan met name tenoren. Dit is 
dan ook een prima gelegenheid 
om u aan te melden en in een 
plezierige omgeving de zangkunst 
te beoefenen. Voor inlichtingen 
kunt u bellen naar Rina van Zeeland 
(telefoonnummer 0499-421762) 
of Cees Dekker (telefoonnummer 
0499-421276). U kunt ook eens 
komen luisteren tijdens de repetitie 
op dinsdagavond van 20.00 uur 
tot 22.00 uur in de Rabozaal van 
het Ontmoetingcentrum in Beek en 
Donk.
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De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

lekkere zoete
DRUIVEN

lekker mals
schnitzels

€ 3,49

GRATIS

lekkere zoete
DRUIVEN

lekker mals
schnitzels

€ 3,49

GRATIS

500 gram 

Bĳ aankoop van 
200gr snĳworst
100 gram leverkaas

naturel, gepaneerd 
of ziguener

€ 1,98
kilo

van Zuivelhoeve

€ 3,99
500 gram

jong belegen kaas

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Witte Druiven 500 gram  0.99
Bospeen   per bos   0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Witlof      500 gram  0.79
Opal Pruimen   per kilo  3.49

Snijbonen gesneden

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Luistert U ook?

Radio Kontakt doet zondag 18 augustus live verslag 
vanuit Zijtaart, feestterrein van de Bromvliegers van:

het wereldrecord langste brom�ets ter wereld,
langste rij trapskelters en brom�etsen.

Live uitzending  van 11.00 tot 18.00 uur.

De "Zomerse 50" zijn te beluisteren 
op vrijdag 16 augustus van 13.00 tot 17.00 uur

DE Middag van het Brabantse lied
Mariahout – Genieten van het 
Brabantse lied. Dat kan op 
zondagmiddag 25 augustus in het 
Openluchttheater in Mariahout met 
de twee Brabantse muziekgroepen 
‘Taaftere’ en ‘Kwartjesvolk’.

Bedankmiddag voor vrijwilligers
DE Middag van het Brabantse lied 
is een uitvloeisel van het ‘Brabants 
dialectenfestival’, dat sinds 1992 
iedere twee jaar in Lieshout 
georganiseerd wordt door de 
stichting ‘Brabants dialectenfestival’. 
Bestuurslid Marianne Swinkels: 
“Er moet een ontiegelijke berg 
werk worden verzet tijdens het 
dialectenfestival, daar hebben we 
altijd veel vrijwilligers voor nodig.” 
Medebestuurslid Sjef van Schalen 
vult aan: “Om de vele vrijwilligers 
te bedanken voor hun inzet 
tijdens dit festival, is er een soort 
bedankmiddag bedacht in de vorm 
van ‘DE Middag van het Brabantse 
lied’.”  

DE Middag van het Brabantse lied 
is voor het eerst georganiseerd in 
1997 en vindt sindsdien iedere twee 
jaar plaats. Alle vrijwilligers van het 
‘Brabants dialectenfestival’ krijgen 
als dank gratis toegang tot deze 
muzikale middag in Mariahout. 
Overige liefhebbers zijn ook van 
harte welkom. Deze dienen echter 
wel een entreekaartje te kopen.

Gedurende de middag treden twee 
verschillende muziekgroepen op. 
Marianne: “We proberen voor deze 
middag ieder keer andere Brabantse 
dialect-artiesten te laten optreden.” 
Dit jaar is de keus gevallen op 
‘Taaftere’ en ‘Kwartjesvolk’. 

‘Taaftere’
‘Taaftere’ is een driemansformatie uit 
Volkel, welke vooral eigengemaakte 
muziek ten gehore brengt. De 

één- tot driestemmige zang wordt 
afgewisseld met fraaie instrumentale 
intermezzo’s van bijvoorbeeld 
accordeon, mandoline en gitaar. 
‘Taaftere’ brengt een programma 
dat soms ontroert, soms doet 
glimlachen of uitnodigt om mee te 
zingen.

‘Kwartjesvolk’
De groep ‘Kwartjesvolk’, afkomstig 
uit Zeeland, zingt traditionele liedjes 
met humor en moraal. De zang 
wordt begeleid met een breed 
assortiment van instrumenten, 
zoals accordeon, draailier, gitaar 
en mandola. Ingetogen liedjes 
worden afgewisseld door vrolijke 

meezingers. De gezongen verhalen 
worden aan elkaar gepraat en soms 
gekostumeerd uitgevoerd.

Kaartjes 
DE Middag van het Brabantse 
lied begint om 14.30 uur. De 
entreeprijs bedraagt €8,- zowel in 
de voorverkoop als aan de kassa. 
Kaarten kunnen gereserveerd 
worden via www.oltm.nl  of worden 
gekocht aan de theaterkassa.  Bij 
slecht weer wordt de voorstelling 
verplaatst naar het Buurthuis aan de 
Bernadettestraat in Mariahout. Sjef: 
“We hopen natuurlijk op een mooie 
zomerse dag.”  Marianne: “Dat 
geeft de fijnste sfeer.”

De muziekgroep ‘Kwartjesvolk’

Weer lekker thuis genieten van uw echte Bakker

Geldig van 

12 t/m 17 

augustus

Spelt koeken
Heerlijke brosse koeken, 

gemaakt van gezonde 
spelt. Heerlijke koek, 

maagvullend en 
makkelijk verteerbaar.

van € 4,95

voor € 3,96

Koolhydraat
arm brood
Genieten van lekker 

brood en 50% minder 
koolhydraten dan 

witbrood. Smakelijk!

van € 1,97

voor € 1,58

Blond 
Volkoren

 Gezond en toch licht-gekleurd! Beleef de luxe van 100% zacht en eet toch 100% volkoren.
van € 2,67

voor € 2,13

Welkom thuis!

Beauty & Wellness

Kapelstraat 3 
Beek en Donk
0492 - 387 664
06 - 28558776

Pedicure
Schoonheidssalon
Nagelsalon
Permanente make-up
Injectables
Lichaamsmassage
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Easy

1 4 7 2 5

6 8 3 7 9

9 7 4

3 7 2 4

4 8

3 4 6 2

6 4 3

5 1 9 8 2

4 1 6 5 7

Puzzle #22488

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Deze puzzel wordt u aangeboden
door Plus van Balkom Beek en Donk

Stuur de oplossing in en win 
een pluspakket t.w.v. €25,-:
prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Leon van de Laar uit
Beek en Donk
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Kitty van Berkel

2. Harrie Swinkels

3. Harriette van Berlo 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Kitty van Berkel

2. Harrie Swinkels

3. Harriette van Berlo 

Oplossing vorige week:
Eeterij Uniek

Dora Brusselaar, Lieshout kan tot 21 augustus zijn/haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Was de mosselen en kook ze gaar met de mosselgroenten en witte wijn. 
Haal de mosselen uit het vocht en zeef het vocht en kook in tot 1,5 dl. 
Meng in een bakje de boter met de bloem tot korrels. Week de gelatine in 
kook water. Kook in de melk de Hollandse garnalen in tot 2 dl en haal de 
garnalen er uit. Giet nu het mosselvocht bij de melk en maak met behulp 
van de bloemkorrels een dikke massa. Laat dit 10 min inkoken of meer tot 
een dikke gewenste massa. Haal de saus van het vuur en voeg 2 eidooiers 
toe en de uitgeknepen gelatine. Voeg de Parmezaanse kaas toe en roer alles 
goed door en breng op smaak met peper, zout, nootmuskaat, gembersiroop 
( scheutje) en citroensap. Snijd de mosselenklein en voeg deze met de 
garnalen toe. Laat snel afkoelen in de koelkast/vriezer. Het mag niet 
bevriezen maar het moet opstijven. Klop het eiwit los. Draai kleine kroketjes 
van 4 a 5 cm van de garnalenmassa en wentel ze eerst door het eiwit en 
daarna door het paneermeel. Frituur ze op 180°c tot ze goudbruin zijn.

200 gr Hollandse garnalen
30 mosselen
Mosselgroenten
0,5 dl witte wijn
2,5 dl melk
40 gr boter
40 gr bloem

25 gr Parmezaanse kaas
4 blad gelatine
Citroensap, gembersiroop
2 eieren gesplitst (eidooier, eiwit)
200 gr paneermeel
Peper, zout en nootmuskaat

Recept van de week

Garnalen / Mossel kroketjes 10 stuks

www.kookcentrumbrabant.nl

Woordzoeker

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

WEDDINGPLANNER HUWELIJKSNACHT HUWELIJKSREIS
GEMEENTEHUIS BRUIDEGOM TROUWJURK
DECORATIE RECEPTIE HUWELIJK
BRUILOFT AANVRAAG VISAGIST
TROUWEN BLOEMEN GASTEN
CADEAU KAPPER BRUID
TAART FEEST RING
KERK AKTE FOTO
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Kermis in Aarle-Rixtel

Deze bon kunt u op zaterdag 17 augustus 2013 vanaf 13.30 uur in de bus op het kermis-terrein deponeren.,
om 14.00 uur zal de trekking plaatsvinden. Om aanspraak te maken op de prijs dient u op het kermisterein 
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.

Loterij 

zaterdag 17 

augustus 
Kermis Aarle..-Rixtel
maak kans op tegoedbonnen

NAAM

ADRES

Het is weer bijna zo ver! De kermis in Aarle-Rixtel staat 
weer voor de deur… Van zaterdag 17 t/m dinsdag 20 
augustus 2013 is er volop vertier en gezelligheid te vinden 
op de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Opgesteld staan de 
autoscooter, draaimolen, grijpkranen, foto-schietsalon, 
babyflug, lunapark, rups, lijntrekspel en hengelsport. 
En natuurlijk wordt de inwen-dige mens niet vergeten 
omdat de suikerspin- en gebakkraam, popcorn-, suiker- 
en nougatwa-gen ook dit jaar weer aanwezig zijn.

Op zaterdag en dinsdag zijn er extra activiteiten 
gepland waarbij

leuke prijzen te winnen zijn.

Zaterdag is de opening met verloting van vrijkaartjes 
en knuffels. De kermis in Aarle-Rixtel zal ook dit jaar 
op zaterdag 17 augustus officieel geopend worden 
door wethouder Biemans. Bij de opening zullen er tien 
knuffels en vrijkaartjes worden verloot. U maakt kans 
op deze vrijkaarten door de originele bon, die hieronder 
staat in te vullen en tussen  13.30 en 14.00 uur in de bus 
op het kermisterrein te doen. Om 14.00 uur zullen de 
prijswinnaars bekend worden gemaakt. 

Dinsdag kan tussen 17.30 en 18.30 uur kunt u het 
onderstaande lot op de kermis in de daarvoor bestemde ton 
deponeren. De prijsuitreiking vindt om 18.30 uur plaats.
 
Loterij met vele prijzen van merken als: 

De rooi schut wil jallie vurtelle déh Ut Kermis is in Ale

Driejaarlijks Koningschieten Sint 
Margarethagilde Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel – De jaarlijkse 
zomerkermis in Aarle-Rixtel start op 
zaterdag 17 augustus. De tamboers 
van het Sint Margarethagilde gaan 
overdag voor de 30ste keer bij de 
eigen gildebroeders langs om de 
kermis aan te zeggen. Ze worden bij 
de gildebroeders ontvangen met een 
lekker hapje en drankje en voor de 
jeugdgildebroeders het traditionele 
kermiszakgeldje.

Aan het eind van de middag komen alle 
gildebroeders bijeen in het gildehuis 
‘De Vrienden’ voor de rondgang door 
het dorp. De tamboers zullen hier 
op traditionele wijze de kermis weer 
gaan aanzeggen. Hierna vertrekken 
de gildebroeders naar Zonnetij, om 
daar samen met het Onze Lieve 
Vrouwegilde om 18.00 uur de kermis 
aan te zeggen, door een vendelgroet 
te brengen aan de bewoners en het 
personeel. 

Middels een rondtocht door de zuid 
zijde van het dorp, vertrekt men naar 
de beschermheer Noud Swinkels, 
om aldaar dezelfde boodschap te 
verkondigen. Na hier gezellig te zijn 
samen geweest wordt er ook bij de 
verschillende horecagelegenheden in 
de Dorpstraat de kermis aangezegd.

Maandag 19 augustus is ‘onze dag’ 
(natuurlijk ok die van jallie). Deze 
dag begint met het ophalen van de 
Koning Ronald de Jong, gevolgd 
door een gildemis in de O.L.V. kerk 
om 09.30 uur met aansluitend een 
vendelgroet door het gilde aan het 
kerkelijk en burgerlijk gezag. Daarna 
wordt traditiegewijs de Kermisborrel 
aangeboden door de familie Prinsen 
(tegenover de kerk). Hierna vertrekt 

men naar het gildepaviljoen waar 
een heerlijke koffietafel genuttigd zal 
worden. Daarna gaat men naar ons 
gildehuis ‘De Vrienden’ waarna enkele 
gildebroeders naar het gildehuis 
van het zustergilde gaan, om hen te 
‘verzoeken’ om samen weer naar de 
gildetuin aan de Havenweg te gaan 
voor het driejaarlijkse Koningschieten. 
De volgende vijf kandidaten zullen 
om de eer strijden: de huidige Koning 
Ronald de Jong, Toon Thijssen, Wim 
van Elten, Harrie van Ganzenwinkel en 
Ed Vincent. 

Iedereen is op maandag vanaf 
14.00 uur van harte welkom op het 
gildeterrein om de verschieting van het 
driejaarlijks koningschap bij te wonen 
en te genieten van de altijd gezellig 
feestmiddag.

Deze middag duurt tot ongeveer 18.00 
uur, waarna men weer vertrekt naar 
het gildehuis ‘De Vrienden’ waar men 
de nieuwe Koning binnenhaalt volgens 
de gebruikelijke tradities. Hierna 
vertrekt men weer naar de gildetuin 
voor de koffietafel, aangeboden door 
de Koning. Vervolgens zal men terug 
gaan naar het gildehuis ‘De Vrienden’ 
en daar de dag afsluiten.

Dinsdag 24 augustus is de dag van 
het zustergilde. Ook deze dag zal 
begonnen worden met een gildemis en 
een koffietafel. Deze dag wordt men 
door het zustergilde opgehaald om 
samen te vertrekken naar hun gildetuin 
voor het Klokkenkoningschieten. 
Deze middag is ook iedereen van 
harte welkom. De middag eindigt om 
ongeveer 18.00 uur. Men besluit de 
kermis met een samenzijn in het eigen 
gildehuis ‘De Vrienden’.

Lieshout – Scouting Lieshout-
Mariahout is teleurgesteld in de 
handelswijze van de gemeente 
Laarbeek, omtrent de plaatsing van de 
nieuwe units. De scouting suggereert 
dat de gemeente heeft beloofd dat het 
nieuwe clubgebouw voor de zomer 
klaar had moeten zijn, maar dat is het 
nog lang niet. 

Een maand eerder was in deze krant 
te lezen dat de scouting tevreden was 
over de nieuwe units. Echter is het tij 
gekeerd. Secretaris scouting Sjannie 
Biemans: “Het leek er inderdaad zo 
op, maar uiteindelijk was het helemaal 
niet klaar. Het is niet eens wind- 
en waterdicht. In de zomer is niets 
gebeurd. We wilden bijna beginnen 
met ons nieuwe seizoen, maar dat 
gaat niet lukken.”

Gemeente is verbaasd
Wethouder Joan Briels is enigszins 
verbaasd over de reactie van de 
scouting. “Natuurlijk hadden wij ook 
gehoopt dat het gebouw voor de 
zomer klaar zou zijn. Wij wilden zelfs 
eerder beginnen, maar de scouting 
wilde dit niet, omdat de accommodatie 
nog bezet was. Het aannemersbedrijf 

heeft het niet gehaald om voor de 
zomer klaar te zijn, waardoor het in de 
bouwvak stil heeft gelegen.”

Wethouder Theodoor Biemans
De kwestie ligt enigszins gevoelig, 
omdat wethouder Theodoor Biemans 
voorzitter is van scouting Lieshout-
Mariahout. Afgelopen weekend 
maakte hij bekend dat hij tijdelijk 
terugtrad als voorzitter in verband 
met belangenverstrengeling. Hij denkt 
dat hij meer kan betekenen voor het 
jeugd- en jongerenwerk als hij een 
stap terugneemt.

Afgekeurde offertes 
Naast het gegeven dat de 
accommodatie nog niet klaar is, 
klaagt de scouting ook over het 
feit dat offertes worden afgekeurd 
of dat er zelfs geen antwoord op 
komt. Wethouder Joan Briels is hier 
duidelijk over: “Ik ga niet zomaar 
offertes tekenen. Deze moeten eerst 
goed bekeken worden. Het gaat om 
gemeenschapsgeld. Daarnaast diende 
de scouting offertes in, waarbij er 
dingen stonden die voor hun eigen 
rekening zouden komen. Ik kan dat 
niet zomaar goedkeuren. Daarbij was 

het ook nog eens bouwvak, waardoor 
alles niet zo snel kan gaan.”

Eigendom scoutinggebouw
Niet alleen de afgekeurde offertes en 
het onklare gebouw zitten de scouting 
dwars. Het pand zou volgens hen 
eigendom worden van de gemeente. 
Later bleek dit toch niet te kunnen. 
Joan: “Er worden verwijten gemaakt, 
waarop ik niet via de pers wil 
antwoorden. En dat is niet alleen dit 
gedeelte over van wie het gebouw 
eigendom is. Ik kan al deze verwijten 
stuk voor stuk weerleggen, maar dat 
bespreek ik in de commissievergadering 
en niet in de pers.”

Toekomst
De scouting hoopt op een goede 
afloop, maar ziet het steeds somber 
in. “We zitten met onze handen in het 
haar, want we kunnen niet verder.” 
Joan ziet daarentegen geen problemen 
voor de toekomst. “Ik wil samen met 
hen dit probleem oplossen. Ik heb ze 
al uitgenodigd voor een gesprek, maar 
daar hebben zij tot op heden nog geen 
gehoor aan gegeven. We moeten dit 
samen doen. Ik heb er echt vertrouwen 
in dat het goed komt.”

Scouting Lieshout-Mariahout teleurgesteld in 
gemeente Laarbeek  

Oude Bakelsedijk | Gemert | 0492 - 36 55 99
Parklaan 6  |  Beek en Donk Lifestylecenter  |  06 - 19 74 25 78  |  www.aerde.com

Winnaar Publieksprijs 
Beauty Award 2013 

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl
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Mark vd Veerdonk
vrijdag 23 augustus 20:30 uur

Openluchttheater Mariahout presenteert :

voor kaarten en informatie ki jk op:
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Beleef meer!

Win een
VIP-arrangement

( kijk op de voorpagina hoe )

Lieshout – De Gehandicapten Vereniging Laarbeek 
houdt op zondag 18 augustus een Luikse Markt op 
het Floreffeplein van 09.00 tot 16.30 uur. In een 
tijd van financiële crisis vindt men hier misschien 
net datgene wat men graag zou willen hebben en 
waarvan de prijs betaalbaar is. 

Ben je op zoek naar oude spulletjes om te vernieuwen 
met een verfje of iets anders? Of is men op zoek 
naar dat ontbrekende ding? Kom gezellig snuffelen 
en wie weet vindt men iets wat de dag weer goed 
maakt. De vakantietijd zit er weer op en het is zo 
weer Sinterklaas! Kom lekker naar buiten, gezellig 
even naar de markt al is het maar om te buurten. 
Verder kan weer iedereen wie wil een kraam 
huren. Heeft men nog wat spulletjes over zoals 

serviesgoed, kleding, schilderijen, zelf gemaakte 
kunstwerkjes, kleine meubeltjes, kampeerspullen, 
speelgoed of andere bruikbare spulletjes van de 
zolder, uit de garage of schuurtje waar men vanaf 
wil? Of heeft men een uitgebreide hobby waar iets 
van te verkopen valt? Huur een kraam en verkoop 
het op de Luikse Markt waar de entree gratis is en 
het gewoon gezellig is. Voor info: 06-46159727 of 
0495 588008,  www.org-vac.nl of mail naar info@
org-vac.nl . De Gehandicapten Vereniging Laarbeek 
is heel erg blij met uw komst.. 

De volgende Luikse markt is op zondag 1 september 
van 09.00 tot 16.30 uur op het terrein bij de Dreef 
in Aarle-Rixtel.

Beek en Donk – Op zondag 25 augustus vindt er 
een kindermiddag plaats bij Traditions Kappers 
om geld in te zamelen voor het goede doel. Het 
opgebrachte geld gaat naar Stichting BeHoCa, 
waar straatkinderen uit Kenia worden opgevangen 
en weer kind mogen en kunnen zijn. 

Deze middag is opgezet door Wendy van den 
Berg en Kristy van der Heijden en wordt mede 
mogelijk gemaakt door Traditions Kappers Beek 

en Donk, Tante Pip en Babilo Kraamkado. Tijdens 
de kindermiddag zijn er o.a. spelletjes en een 
kraampje waar leuke spullen worden verkocht. Voor 
enkele euro’s kunnen knipkaarten gekocht worden, 
waarmee de kinderen zich kunnen laten schminken 
en de haren kunnen laten doen. 

Wendy en Kristy gaan vrijwilligerswerk doen in 
Kenia en de gehele opbrengst van de kindermiddag 
wordt door hen besteed aan de straatkinderen daar.

Lieshout – Het Ekelcamp plein hield op zondag 11 augustus een 
buurtfeest. Het plein was gezellig aangekleed en iedereen had 
de vlag uithangen. Rond het pleintje waren spellen opgesteld 
en de bewoners hadden hun tuinmeubels buitengezet.

Om 14.00 uur was iedereen aanwezig en kon men beginnen 
met de spellen. Er werd veel gelachen en iedereen deed zijn 
best om een prijs binnen te halen. De ouderen weer kind zien 
worden, was leuk om te zien. Aan het eind van de middag was 
er een barbecue en kon men lekker eten en drinken. Men kan terugkijken op een geslaagde dag.

Mariahout - De komende periode staat bij 
Openluchttheater Mariahout in het teken 
van cabaret. Op zaterdagavond verzorgt 
Leon van der Zanden samen met enkele 
andere cabaretiers een unieke Openlucht 
Comedy Night. De week daarop staat 
Mark van de Veerdonk met zijn nieuwe 
show op het theaterpodium. Dus train je 
lachspieren en bestel je kaarten, want deze 
voorstellingen beloven gegarandeerd een 
hit te worden. 

Openlucht Comedy Night 
Op zaterdag 17 augustus om 20.30 
uur is Openluchttheater Mariahout het 
podium voor een Openlucht Comedy 
Night. Standup comedy zoals je het nog 
nooit gezien hebt, met als hoofdact Leon 
van der Zanden. Samen met Bas Birker, 
Vincent Geers en Jaap Bressers zorgt hij 
gegarandeerd voor een bruisende belevenis 
tijdens de Openlucht Comedy Night. 

Leon van der Zanden komt zelf uit Brabant, 
en neemt het typische Brabantse gevoel mee 
in zijn shows. “In Brabant zit natuurlijk die 
verhalen-verteltraditie: Op elke verjaardag 
is er wel weer een oom die een spannend 
verhaal vertelt. Ik ben ook een beetje zo. Ik 

wil het woord nemen en sfeer creëren.” Een 
avond lachen, gieren, brullen en een flinke 
dosis Brabantse gezelligheid, ga daar maar 
vanuit. 

Mark van de Veerdonk
Op zaterdag 23 augustus speelt Mark van 
de Veerdonk vanaf 20.30 uur zijn nieuwe 
show Weltebarsten. De titel zegt het al, er 
zal weer gelachen worden. Sterker nog, het 
publiek van Mark van de Veerdonk zal als 
vanouds worden bedolven onder een dikke 
laag confetti van vreemde verdraaiingen, 
absurde anekdotes en snelle oneliners. 

Mensen communiceren steeds meer, maar 
begrijpen elkaar steeds minder. Zie hier het 
statement van de voorstelling van Mark van 
de Veerdonk. Zo dan weet men dat vast, 
kan men zich nu helemaal concentreren op 
de slappe klets in de show. Want die is weer 
ruim voorradig. En tjonge jonge wat is het 
toch weer een succes!

Voor kaarten en meer informatie gaat u naar 
www.oltm.nl. Openluchttheater Mariahout, 
beleef meer!

Lieshout – Seniorenkoor Vogelenzang start, ter 
voorbereiding op een afwisselend seizoen, op 
maandag 19 augustus. 

Onder supervisie van KBO Lieshout, gaan de leden 
van Seniorenkoor Vogelenzang op donderdag 22 
en vrijdag 23 augustus op bedevaart naar Kevelaer, 
in Duitsland. Donderdagavond wordt daar, in de 
Kaarsenkapel, door het koor de H.Mis opgeluisterd. 

Tijdens de 50PlusBeurs in Utrecht, op donderdag 19 
september treden een aantal koorleden op. Samen 
met koorleden van andere LOVOK–koren, wordt 
getracht om het grootste koor van Nederland te 
formeren (het streven is om 1.000 zangers en 
zangeressen bij elkaar te krijgen) voor het zingen 
van het lied: ‘Herinnering aan Holland’, van Wilko 
Brouwers, op tekst van Hendrik Marsman. De 
uitvoering staat gepland tussen 11.30 en 12.00 
uur.

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van 
Seniorenkoor De Vrolijke Samenzang treedt het 
koor op donderdag 17 oktober op in het Klooster 
in Nuenen. Dit doen zij samen met vier andere 
koren zoals het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor 
en het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance.

Het hoogtepunt van de komende vier maanden 
is het organiseren van de eigen korenmiddag op 
woensdagmiddag 20 november, in het Buurthuis in 
Mariahout. Gedurende deze middag zullen zeven 
koren optreden, met in totaal ruim 200 koorleden. 
De Burgemeester van Laarbeek, Hans Ubachs, zal 

deze jubileumuitvoering openen.

In de maand december zijn nog eens een drietal 
bijzondere uitvoeringen vastgelegd, tijdens 
de Kerstvieringen van KBO Lieshout, van Sint 
Franciscushof, en van PTT Helmond. 

Seniorenkoor Vogelenzang heeft derhalve weer 
een boeiend programma op de rol staan.
Het koor wil graag verder groeien en is op zoek 
naar enthousiaste zangers en zangeressen, met 
name naar heren, zowel tenoren als bassen, 
maar ook dames zijn van harte welkom. Het 
koor repeteert elke maandagmiddag, van 13.15 
tot 15.15 uur, in Het Dorpshuis in Lieshout. De 
repetitie wordt halverwege onderbroken door een 
pauze om gezellig met elkaar een kopje koffie of 
thee te drinken. 

Het koor heeft een zeer gevarieerd repertoire 
en zingt liederen in verschillende talen, zoals 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, Fins en Russisch. 
Graag laat men u kennismaken met de gezellige 
sfeer waarin de koorleden zich voorbereiden op 
hun uitvoeringen in de regio.

U bent van harte welkom om eens een repetitie 
bij te wonen, om zelf te ervaren hoe het er bij 
Seniorenkoor Vogelenzang aan toe gaat. Voor 
vragen staan voorzitter Wim Verhoeven (0499-
423425), secretaris Jeanne van de Ven (0499-
422674), of penningmeester Henk Vogels (0499-
421220) graag te uwer beschikking, maar uiteraard 
ook dirigent Arie Ketelaars (0499-425071).

Mariahout - Voor de allerlaatste keer droeg 
toneelvereniging Mariahout zaterdag de 
voorstelling Roodkapje op.
 
In een vol Openluchttheater genoten 
honderden kinderen van dit eigentijdse 
sprookje.

Luikse Markt op het Floreffeplein

Geslaagd pleinfeest Ekelcamp

Ondernemers houden kindermiddag voor het goede doel

Cabaretavonden in Openluchttheater 
Mariahout

Seniorenkoor Vogelenzang trapt af voor 
verdere groei in een nieuw seizoen 

Roodkapje in 
eigentijdse jumpsuit

Advertorial

Mariahout - MooiLaarbeek mocht vijf meet & 
greets verloten met Leon van der Zanden. De 
redactie kreeg afgelopen twee weken heel veel 
reacties binnen. De volgende personen zijn de 
winnaars geworden van de meet & greet:

Winnaars Meet en Greet Leon van de Zanden
Paul Geurts
Jorg Krijnen
Miriam Berkvens
Eva Marie Lautenslager
Marco Janssen

De winnaars ontvangen een e-mail van 
MooiLaarbeek met alle informatie over de meet 
& greet erin. Veel plezier!

Winnaars meet & greet Leon van der Zanden

Veel pl� ier!!
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
voor Sportend Laarbeek



Donderdag 15 augustus 2013 9
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

Zaterdagavond
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Zondagavond
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Maandag en Dinsdag
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Kermis Aarle-Rixtel

dOdPgggdAAg g8-22, AAdLE-dIXgEL 
IgFO@dOdPgdAFEdEddIEgdEg.gL, gEL. g6-239g28gg
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Aarle-Rixtel- Ben jij of ken jij een 
ondernemende vrouw in Aarle-Rixtel 
of omgeving die pas begonnen is of al 
jaren een eigen onderneming heeft? 
Wellness studio Basicflow is onlangs 
in juli gestart aan de Havenweg 2 
in Aarle-Rixtel. Zij zijn op zoek naar 
vrouwen die elkaar willen inspireren, 
hun drijfsfeer, ambitie, tips en 
ervaringen willen delen. 

In oktober organiseren zij een gratis 
dag voor vrouwelijke ondernemers 
waarbij zij zich zelf weer op kunnen 
laden door een behandeling en elkaar 
kunnen inspireren die dag. Aanmelden 
voor deze ontspannende/inspirerende 
ochtend of middag? Geef jezelf of haar 
dan op via info@basicflow.nl, er zijn 
maar een paar plaatsen beschikbaar. 
Graag aangeven wat men zou willen 
delen met andere ondernemers.

Zijtaart – De Beek en Donkse Bromfietsclub 
De Bromvliegers houdt op zondag 18 
augustus in Zijtaart maar liefst drie 
wereldrecordpogingen. Deze zullen bij 
succes officieel door Guinness World 
Records erkend worden. Het unieke is dat 
elke bezoeker mee kan doen. 

In een dag vullend programma staat de 
bromfiets centraal. Er wordt geprobeerd de 
langste rij rijdende brom- en snorfietsen te 
vormen, er wordt gereden met de langste 
brommer ter wereld en speciaal voor de 

kinderen is er een wereldrecordpoging 
langste rij trapskelters. Aan de langste rij 
bromfietsen kan deelgenomen worden 
met elke brom- en snorfiets onder de 50cc. 
Inschrijven voor de langste rij brommers of 
trapskelters kan ter plaatse tussen 09.00 en 
12.00 uur. Brommers kijken kan vanaf 09.00 
uur. De wereldrecordpogingen starten rond 
het middaguur. Parkeren, entree en de 
deelname is helemaal gratis. Kijk voor meer 
informatie www.jumbolangsterij.nl.

Laarbeek – Philippe Izmailov richtte 
onlangs een nieuwe Facebook-pagina op 
om nieuwe mensen te leren kennen. Als 
buitenstaander is het soms moeilijk om je 
ergens bij aan te sluiten. 

Doel van de Facebook-pagina is om naast 
mensen te leren kennen, samen activiteiten 
te ondernemen. Een eerste borrel, die 
is ontstaan door de Facebook-pagina, 
heeft inmiddels plaatsgevonden. Na deze 

succesvolle avond heeft de groep een 
tweede avond gepland. Deze vindt plaats 
op vrijdag 23 augustus bij Bavaria Brouwerij 
Café in Lieshout vanaf 20.00 uur. 

Wil jij je ook aansluiten bij de groep? Kijk dan 
op https://www.facebook.com/groups/
OntmoetNieuweMensenInLaarbeek of 
kom op vrijdag 23 augustus naar Bavaria 
Brouwerij Café toe. 

Bromvliegers gaan voor wereldrecord

Nieuwe mensen leren kennen borrel 

De eerste borrel van de Facebook-groep ‘Nieuwe 
mensen ontmoeten in Laarbeek’

KiKo start met derde groep

Groepslessen Qi Gong weer van start

&RG-teens Tienerwerk klaar voor nieuwe aanwas tieners
Aarle-Rixtel – KiKo start speciaal 
voor kinderen van groep 8 en 
ouder op dinsdag 20 augustus met 
een nieuwe groep. Hou je ook van 
zingen? Neem dan eens een kijkje 
bij KiKo. Iedere dinsdag wordt er 
in drie groepen op verschillende 
tijdstippen gerepeteerd. Twee 
keer per jaar werken alle kinderen 
samen aan een grote uitvoering in 
de vorm van een musical. 

In de derde groep gaan kinderen 
van groep 8 en ouder oefenen 
met verschillende muziekstijlen en 
meerstemmige zang. Een leuke 
uitdaging dus voor de wat grotere 
kinderen. De andere groepen gaan 

natuurlijk ook gewoon weer van 
start na de zomer. Wil je een keer 
komen kijken of KiKo ook wat voor 
jou is, kom dan naar de repetitie 
op dinsdagavond in De Dreef in 
Aarle-Rixtel.

Repetitietijden zijn voor groep 3 
t/m 5 van 18.00 tot 18.45 uur, 
voor groep 6 en 7 van 18.45 tot 
19.45 uur en voor groep 8 en 
ouder van 19.45 tot 20.45 uur. 
KiKo: Groepslessen zang voor 
jongens en meisjes van 6 tot 16 uit 
heel Laarbeek! Meer informatie op 
www.kikolaarbeek.nl. 

Beek en Donk/Aarle-Rixtel - Qi 
Gong zijn de aloude Chinese 
Gezondheidsoefeningen. De 
methode waarin les wordt 
gegeven heet ‘Qi Ba’ en betekent 
jezelf bekwamen in energie (Qi). 
De lessen beginnen met een 
workout met de staff. Spierkracht, 
soepelheid en conditie 
worden getraind en er worden 
zelfverdedigingstechnieken
 geleerd. 

Na de workout  volgen de Qi Gong 
oefeningen, waarbij ademhaling, 
beweging en ontspanning je weer 
terugbrengen bij je bron. Hierin 
ligt je innerlijke kracht en rust 
waarmee je vol vertrouwen het 
leven tegemoet kunt treden. Deze 
vorm van Qi Gong is, gezien de 

sportieve workout, ook geschikt 
voor een jonger publiek. 

Er is nu ook een les in de 
avonduren. De lestijden zijn: 
maandagavond van 19.30 – 
21.00 uur in OBS Het Klokhuis, 
Wijnkelderweg 3A in Beek en 
Donk en op dinsdagochtend van 
9.30 – 11.00 uur in MFC De Dreef, 
De Duivenakker 76 in Aarle-
Rixtel. Deze open les is gratis te 
bezoeken. Aanmelden voor het 
nieuwe seizoen 2013-2014 en 
voor verdere informatie kan men 
terecht bij Dorine van Horrik per 
e-mail via dorine@horrik.nl of 
telefonisch door te bellen naar 
06-23180081.

Lieshout - De vrijwilligers van 
&RGteens, tienerwerk Lieshout zijn 
er weer klaar voor. Zeer gemotiveerd, 
goed georganiseerd. Er is voor het 
aankomend seizoen weer een druk  en 
passend programma voor de tieners 
vanaf groep 7 en de overige jeugd uit 
Lieshout van het voortgezet onderwijs 
tot en met 15 jaar. 

Ook dit jaar staan er weer leerzame, 
gezonde en sportieve activiteiten 
op het programma, schrijf je in en je 
bent verzekerd van vriendjes, sfeer, 
spanning, sensatie en veel lol! Ook 
voor &RG PLUS, bedoeld voor de 
leeftijd van 13 t/m 15 jaar en geheel 
Laarbeek zijn de succesvolle disco’s 
ingepland. 

De belangstelling van de jeugd voor 
de activiteiten van tienerwerk Lieshout 
neemt steeds meer toe. Het totaal aantal 
ingeschreven tieners is in schooljaar 
2012-2013 opgelopen tot ruim 400 
tieners. Vanwege de leeftijdgrens vallen 
er dit schooljaar natuurlijk ook weer 
af. Echter staan de nieuwe groep 7 
leerlingen van de basisschool klassen te 

popelen om zich te mogen inschrijven. 
Basisschoolverlaters kunnen zich nog 
inschrijven voor de felbegeerde &RG 
PLUS discoavonden.

Party Jockey Tim weet het jeugdige 
publiek door zijn muziekkeuze 
en entertainment te boeien en te 
verrassen. Zijn bijzondere manier 
van presentatie, muziek en de 
theaterachtige interactieve avonden 
vallen erg goed in de smaak.  De 
thema discoavonden en activiteiten 
worden goed bezocht. Ook dit jaar zijn 
er weer volop ideeën door het &RG-
teens team ingebracht. De bedoeling is 
om ongeveer 3 keer per maand iets te 
organiseren voor de jeugd. 

Voor de &RG-teens worden op de 
basisscholen in Lieshout momenteel 
de inschrijfformulieren uitgedeeld in 
groep 7. Deelname is gratis. Inschrijven 
kan via het inschrijfformulier en 
vóór 8 september. Krijg je geen 
inschrijfformulier omdat je bijvoorbeeld 
niet in Lieshout op school zit of op 
de middelbare school, dan kun je een 
inschrijfformulier downloaden van 

de website www.energyteens.nl of 
afhalen/invullen bij Johan Frenken, 
Hertog Janstraat 3, 5737 CS Lieshout. 
Bel even naar telefoonnummer 0499-
422620 en vergeet je pasfoto niet. 
Voor toegang tot de &RG PLUS 
discoavonden dienen de Laarbeekse 
tieners van het voorgezet onderwijs 13 
t/m 15 jaar,  met een goed herkenbare 
ingescande pasfoto (minder dan 
600kB) zich aan te melden via de 
website. Ook dit is gratis

GRATIS

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.nl   of 0411-631682

BBQ
GOURMET
TAPAS

Gezocht: 
vrouwelijke onder-
nemers met passie 
voor hun vak
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

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

Volkorenpuntjes
zak 6 stuks
1.29

Stukje grillworst
van onze versafdeling
100 gram

1.29 0.99

2.49
Bon Appetit 
gesneden kaas
jong belegen of belegen
pak 400 gram
3.49/3.79

Boonacker 
vloerbrood 
donker, meergranen of 
zonnemeergranen 
heel gesneden 2.29

1.59

kilo 6.23

Snijbonen
400 gram

2.29 1.49

0.79

Senseo 
koffi epads
zak 36 stuks

3.79/3.99

Page keukenpapier
voordeelpak 8 rollen
OP=OP

5.95
2.49

Markant gesneden
bladspinazie
2 pakken à 450 gram

de laagste prijs
heet voortaan...
Heeft u het nieuwe budgetmerk 
al gezien bij MCD? Onder het OK€ 
merk verkoopt MCD veel producten 
voor de laagste prijs!

W 34 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 17 augustus 2013.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.   **Alleen verkrijgbaar in winkels met slijterij. Wij verkopen sterke drank alleen aan personen boven de 18 jaar.

1.18

2+1
GRATIS

Magere runderriblappen
750 gram
8.25

Danone Activia
alle soorten
2 pakken à 4 bekertjes

1.64-3.94

Uit onze slijterij

11.99

9.69
liter 1.35

Heineken bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

13.39

4.99

Dash/Dreft wasmiddel
alle soorten, 
fl acon 1310/1440 ml, 
pak 792-1330 gram

6.50-11.98

Dash/Dreft wasmiddel

5.99
2 stuks

0.99

Henkes jonge 
jenever**

literfl es

13.65

1.99

2.99

Markant gesnedenMarkant gesneden

Danone Activia

2 pakken

2 pakken

De MCD acties van 
volgende week!

kilo 6.65

kilo 6.73
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LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................
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info@mooilaarbeek.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Philips Perfect Draft thuistap, 
z.g.a.n. € 35,-. Tel: 0492-464008

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

Zelfstandig Nagelstyliste in 
schoonheidssalon. Tel: 06-28558776

Autosleutel Volkswagen in de nacht 
van zaterdag 10 op zondag 11 
augustus in de Pater Becanusstraat. 
Bel: 06-25437485

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

(klassieke) stalen racefi etsen/
koersfi etsen, staat of merk 
niet allerbelangrijkst, tevens 
onderdelen gezocht.
06-19421860 , f.elzen@hotmail.nl

Schildermaatje om samen 1 dag 
per 2 weken vrij te schilderen in 
mijn atelier. Opzet: wederzijdse 
inspiratie. Tel. 0492-782843

Gezocht: mensen met acné op het 
gezicht en/of de rug. Gebruik je 
geen medicatie? Dan kunnen wij 
elkaar helpen! lizetpenninx@live.nl 
06-12195421

Bassist(e) voor pop/rock 60’/70’/80’ 
coverband gezocht. Muzikant 
(45+) met instrumentbeheersing, 
gemotiveerd. Backing-vocals is pre. 
Contact: Alfred, 06-28935777.

Te koop of te huur gevraagd. Een 
goede scootmobiel. 
Tel. 06 52478072.

Wegens overcompleet Nespresso/
Krups koffi emachine. 1 jaar 
garantie +180 cups. €100,- Tel. 
0492-462584

In zeer goede staat verkerende 
bromfi ets. Merk jawa-basic 
bouwjaar 1988. Vraagprijs 100 
euro tel. 06-13177590 of 
0499-422691

Mini Loco (z.g.a.n.) inclusief 
opbergdoos en 9 boekjes. Tel: 
0492-468109 

Een konijn (ram). Ongeveer 1,5 
jaar oud. Prijs: €5,-. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar: 
0499-421251

AANGEBODEN

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Pr ofi ciat 

Lara van Dijk

GEVRAAGD

GEVONDEN

TE KOOP

VERLOREN

Woensdag 31 juli rond 19.00u bij de 
ramp in Beek en Donk, een mobiel 
HTC Cha Cha. Kleur: zwart.
Zou de vinder contact op willen 
nemen via: 0492-468980 of 
info@mooilaarbeek.nl. 

Rood kindervestje (+- maat 86/92). 
Kenmerk: rits met hartjeshangertje. 
Verloren in omgeving Merellaan 
/ Lage Heesweg / Burg. v.d. 
Weidenlaan. Wil de vinder a.u.b. 
contact opnemen via 06-22692325 
of info@mooilaarbeek.nl.

Bruin armbandje met naam Jarno 
verloren in Lieshout op zondag 
4 augustus. Zou de vinder a.u.b. 
contact willen opnemen via Tel: 
0499-423327.

Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren 
of bent u op zoek naar iets? Plaats dan 
een zoekertje in De MooiLaarbeekKrant.
 
Gratis Zoekertjes
Het is mogelijk om een gratis zoekertje 
te plaatsen in De MooiLaarbeekKrant 
en op de nieuwswebsite van Laarbeek: 
www.mooilaarbeek.nl. Als particulier 
zijnde kunt u een zoekertje eenvoudig 
aanmelden door een mail te sturen naar: 
info@mooilaarbeek.nl. Voorwaarden: 
het zoekertje bestaat uit maximaal 
20 woorden en er staan maximaal 2 
zoekertjes per e-mailadres/telefoonnr. 
in de krant. Een zoekertje blijft max. 2 
weken staan in de krant en op internet.
 
Commerciële zoekertjes
1-20 woorden €5.00
21-40 woorden €10.00
Zoekertjes worden contant betaald 
op het kantoor van MooiLaarbeek, 
Heuvelplein 12 (om de hoek), Beek en 
Donk.
 
Mail uw zoekertje naar 
info@mooilaarbeek.nl. Voor meer 
informatie bel naar 0492-832182 of 
kom eens langs op kantoor.

Gebruikte vonderplanken. Totaal 
circa 1 mtr. breed / 2 mtr. lang. Tel: 
0492-462584 

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

Gratis ophalen van al uw oud 
ijzer, witgoed, computers, fi etsen, 
zonnebanken, tv’s, accu’s, koper, zink, 
elektronica, enz. Tel: 06-11070700

Mijn naam is Gerard Vogels. 
Ik ben geboren op de Hees in 
Beek en Donk en getrouwd 
met Annie Verhagen uit Eerde. 
Omdat de woningnood groot 
was, hebben we in 1956 
de emigratie naar Canada 
aangevraagd, want Annie 
wilde niet naar Australië. Dit 
was na 4 jaar verkering, op 20 
februari 1957 voor de vasten. 
Van de regering kregen wij de 
reiskosten, 600 gulden voor 
gereedschap en 99 gulden als 
begin, omdat we een echtpaar 
waren. Op 3 maart 1957 zijn 
wij vertrokken naar Canada.

We vertrokken per boot SS 
Grote Beer en waren 11 dagen 
onderweg. 13 maart 1957 
zetten we voet aan wal in 

Halifax. Daarna nog een treinreis 
van 3 dagen en 3 nachten. We 
werden  op 17 maart opgehaald 
door Theo en Gerda Janssen 
de Jong, met niet meer dan 3 
koffers een steelpenneke en 50 
dollar. Eerst hebben we 4 weken 
in High River gewoond bij Theo 
en Gerda Janssen de Jong. 
Daarna gingen we in Calgary 
wonen, dat toen 250.000 
inwoners telde.

Eerst heb ik bij General electric,  
van 20 maart tot 8 mei, gewerkt 
als sjouwer en een opleiding 
gevolgd tot verkoper. Op 8 mei 
begon ik als specialist elektra 
bij de CPR Canadian Pacific 
Railway. We kregen 2 kinderen: 
in 1957 werd Elisabeth geboren 
en in 1960 Frank.

Annie heeft altijd een 
deeltijdbaan gehad, omdat 
we kinderen hadden. Eerst als 
consulente bij Avon. Ook als 
salesmanager voor verkoop van 
luxe tassen en portemonnees 
en later bij Wonderbra. In 1967 
kwamen wij voor de eerste 
keer naar Holland op vakantie. 
Zelf heb ik 32 jaar gewerkt bij 
de CPR en ging in 1989 met 
vervroegd pensioen. Annie 
heeft tot haar 65e gewerkt als 
salesmanager. We hebben 1 
kleinzoon die inmiddels ook is 
getrouwd. En nu telt Calgary 
ruim een miljoen inwoners. We 
hebben nooit spijt van onze 
stap gezet. Helaas is Anny niet 
meer thuis. Zij wordt liefdevol 
verzorgd in een verpleeghuis.

Groet vanuit Canada,
Gerard Vogels 

Luch
tpost

Canada

Danstalenten 
gezocht!
Wij, een groepje meiden uit 
Mariahout, treden al een aantal 
jaar op tijdens de kletsavonden 
in Mariahout. Maar door diverse 
omstandigheden zijn wij voor 
het komende jaar op zoek naar 
nieuwe danstalenten. 

We zoeken meiden tussen de 15-
17 jaar die uit Laarbeek komen. 
Het is de bedoeling dat we dan 
aan het einde van dit jaar en begin 
volgend jaar optreden tijdens de 
Laarbeekse kletsavonden. We 
gaan vanaf september beginnen 
met trainen, op welke dag is nog 
niet duidelijk, maar dit zal één 
keer in de week zijn. Lijkt jou dit 
leuk? Stuur dan een mailtje naar 
melissakanters@gmail.com. 

Praktijk Annemie voor voetverzorging en massages
Pedicure 
Ontspanningsmassage 
Chinflex®voet/beenmassage 
Sabaaydi kruidenstempelmassage
Thaise voetmassage 

Ook leuk om cadeau te geven

Annemie van de Burgt-Bekkers 
Orchideestraat 5 | Beek en Donk 
06-21238619/0492-464122

Lid:
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Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 AD in 
Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet 
u ondertekenen en moet tenminste 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, 
is het daarnaast mogelijk om een 

schriftelijk verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening in te dienen. 
Een voorlopige voorziening vraagt u 
aan bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij 
een afschrift van het bezwaarschrift 
te overleggen. Voor een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

Waterschap Aa en Maas heeft blauwalgen 
aangetroffen in de visvijver ten oosten van de 
Otterweg in Beek en Donk. Deze blauwalgen 
kunnen gezondheidsklachten veroorzaken 
bij mens en dier. Daarom adviseert het 
waterschap om ieder contact met water 
van deze vijver te vermijden. De gemeente 

Laarbeek plaatst waarschuwingsborden en 
waterschap Aa en Maas houdt de situatie 
in de gaten. Meer informatie kunt u vinden 
op de website:www.aaenmaas.nl/loket/
waterschapsloket/nieuws/@217621/
blauwalgenin/

LAARBEEK - De producten van de 
afdeling Burgerzaken zijn alleen op 
afspraak verkrijgbaar. Hierdoor hoeft 
u als klant niet meer te wachten, maar 
wordt u direct geholpen. 

Afspraak maken?
Een afspraak kan gemaakt worden via 

www.laarbeek.nl en telefonisch via 
telefoonnummer 0492 469 700. Het 
maken van een afspraak via internet 
heeft de voorkeur omdat u dit 24 uur per 
dag, ook in de weekenden, kunt regelen. 
U kunt via internet meteen zien welk 
beschikbaar tijdstip u het beste uitkomt. 

Voorbereidingsprocedure in verband 
met de aanleg van een zebrapad op de 
Otterweg in Beek en Donk
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend het 
voornemen te hebben om de volgende 
verkeersmaatregel te treffen: het 
aanleggen van een zebrapad op de 
Otterweg in Beek en Donk. Het ontwerp 
verkeersbesluit ligt van zaterdag 10 
augustus 2013 tot en met vrijdag 20 
september 2013 ter inzage in het 

gemeentehuis Laarbeek in Beek en 
Donk. Gedurende de inzagetermijn 
kunnen belanghebbenden schriftelijk 
of mondeling hun zienswijze kenbaar 
maken. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 
5740 AD Beek en Donk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen naar voren worden 
gebracht bij de afdeling Openbare 
Werken, telefoon 0492 469 807.

Ontwerp-bestemmingsplan Moreeshof
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt ter voldoening aan het bepaalde 
in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat met ingang van 
maandag 15 juli 2013 tot en met maandag 
26 augustus 2013 bij de Informatiebalie in 
het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk 
voor iedereen ter inzage is neergelegd het 
ontwerp-bestemmingsplan Moreeshof. U kunt 
de stukken ook digitaal raadplegen via www.
laarbeek.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied van dit bestemmingsplan is 
gesitueerd aan de zuidzijde van het voormalige 
gemeentehuis aan De Heuvel in Lieshout. 
Het plan voorziet in de realisatie van een 
woonzorgcomplex met 24 zorgappartementen 
voor verstandelijk gehandicapten.

Het geldende bestemmingsplan ‘Kom 
Lieshout’ laat deze ontwikkeling niet toe. Het 
college van burgemeester en wethouders 
heeft zich beargumenteerd bereid verklaard 
om medewerking te verlenen aan de beoogde 
ontwikkeling. 

Gedurende de termijn van terinzageligging 
kan iedereen schriftelijk of mondeling 
zijn zienswijze omtrent het ontwerp-
bestemmingsplan kenbaar maken bij de 
gemeenteraad van Laarbeek, Postbus 
190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen naar voren worden 
gebracht bij de heer J. van Wetten, telefoon 
0492 469883 of – tijdens zijn afwezigheid 
– de heer B. van Liempd. Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek 
maakt bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de 
Drank en Horecawet tot het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan Stichting Stroizak, 
Heesweg 1 in Beek en Donk tijdens het 
stroizakkenfist op zaterdag 24 augustus 2013 
van 19.00 – 1.00 uur en zondag 25 augustus 
2013 van 12.00 – 19.00 uur op een terrein 
gelegen in Beek en Donk aan de Bosscheweg 

nabij de rotonde.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid 
tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de 
vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij 
de gemeente Laarbeek t.a.v. de burgemeester. 
Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

Blauwalgen in Beek en Donk

Afspraak voorkomt wachttijd!

Verkeersbesluiten

Bestemmingsplannen

Drank- en Horecawet

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Afvalkalender
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vrijdag: i nzameling binne
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binne
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameli
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

augustus

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                            Kern         Ingediend d.d. Werkomschrijving
Akker 8                          Lieshout        30-07-2013  kappen boom
Zaagmolenweg 17     Beek en Donk    05-08-2013  kappen 3 bomen
 
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
Hermelijnstraat 100 Beek en Donk   plaatsen schuilhut bouwen  31-07-2013
Laag Strijp 28 Aarle-Rixtel      bouw woning bouwen 31-07-2013
Duin 2 Lieshout           plaatsen dakkapel bouwen 31-07-2013

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

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 in-formatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U 
kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikkingen zijn genomen:

Locatie          Kern               Inzagentermijn Werkomschrijving
Heieindseweg ongenumm.   Mariahout   12-08 t/m bouw varkensstal en  
               23-09-2013   luchtwasser

Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagentermijn tegen 
bovengenoemde ontwerpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden 
ingesteld.

Locatie            Kern     Werkomschrijving  Activiteit
Bosven 2        Mariahout   deels slopen schuur/ verw. asbest slopen

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Afgehandelde sloopmeldingen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kort Nieuws

Gemeente actueel

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Openbare raadsvergadering Noordoostcorridor op 29 augustus 2013
- Actualisatie gemeentegids Laarbeek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 16 augustus komt wethouder Biemans aan het woord. 

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

Hoewel we nog maar halverwege 
augustus zijn, is de vakantie voorbij. De 
basisscholen zijn alweer begonnen, de 
middelbare scholen beginnen volgende 
week, dus iedereen die kinderen in de 
schoolgaande leeftijd heeft gaat het 
‘gewone’ leven weer in, geen vakantie 
meer… Ook vergaderingen van de 
gemeenteraad en de commissies 
beginnen weer. Het wordt een druk jaar 
– met verkiezingen op 19 maart. Daar 
gaan alle partijen, dus ook de PvdA in 
Laarbeek, zich op voorbereiden. U zult 
het langzaamaan wel gaan merken: 
partijen die advertenties gaan plaatsen, 
posters ophangen, foldertjes uitdelen, 
met u in gesprek willen gaan over de 
onderwerpen die hen bezighouden. 
Allemaal om u te overtuigen op hen te 
stemmen.
 
De afgelopen jaren heeft de PvdA 
n Laarbeek als oppositiepartij in de 
gemeenteraad gezeten. We hebben ons 
sterk gemaakt voor de uitgangspunten 
van de partij. Daarbij staan mensen in 
het middelpunt. Kansen voor mensen 
op het gebied van opgroeien, scholing, 
werk – kansen om het beste uit jezelf 
te halen. Maar ook: voldoende en 
goede zorg voor iedereen. Dat is niet 
alleen iets van de landelijke politiek, dat 
is ook in Laarbeek belangrijk. U heeft 
misschien wel gehoord dat er steeds 
meer taken door de gemeente moeten 
worden gedaan. Dat gaat precies over 
deze onderwerpen! 
 
Kan een gemeente als Laarbeek dat 
aan? Ik denk dat de kracht van Aarle-
Rixtel, Lieshout, Mariahout en Beek 
en Donk groot genoeg is om voor 
het eigen dorp te ‘zorgen’, letterlijk 
en figuurlijk. Dat blijkt uit het drukke 
verenigingsleven en de verbondenheid 
die mensen met elkaar hebben als 
dorpsgenoten. Daar zijn al veel mooie 
voorbeelden van. Voor de gemeente 
Laarbeek ligt dat wat anders. De 
gemeente moet er namelijk voor 
zorgen dat de dorpen sterk blijven. In 
deze tijd heb je daar anderen bij nodig. 
De samenwerking met de gemeenten 
om ons heen is daarom belangrijk en 
goed. 
 
Er zijn mensen die denken dat we met 
die samenwerking onze eigenheid en 
invloed zouden kunnen verliezen. Ik 
denk dat de eigenheid heel sterk in de 
heel verschillende dorpen van Laarbeek 
zit – en zal blijven zitten. En invloed? 
Invloed hebben we door ervoor te 
zorgen dat we er na 19 maart een 
sterke gemeenteraad gekozen is met  
een duidelijk beeld van wat Laarbeek 
wil. De PvdA zal zich daar sterk voor 
blijven maken!

PvdA Laarbeek

De Zeepkist 

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

info@apspraktijkvitalis.nl

www.apspraktijkvitalis.nl

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Ree in de ochtenddauw

“Deze ree kwam ik op een vroege 
morgen tegen op de Oliemolen in Aarle-
Rixtel. Ik weet dat op deze plek vaak ‘s 
morgens reeën staan te grazen dus ben 
ik heel behoedzaam dichterbij gelopen. 
Je moet dan proberen geen geluid te 
maken en rekening houden met de 
wind. Ik ben hier plat op de grond gaan 
liggen, maar bij de eerste foto keek de 
ree meteen mijn kant op door de klik 
van de camera. Als je dan rustig blijft 
liggen, schrikken ze niet maar gaan ze 
rustig van je vandaan. Je kan zien waar 
reeën zitten omdat ze vaak de zelfde 
routes gebruiken waardoor een soort 
paadjes ontstaan wat ze reeënwissels 
noemen. Het gaat gelukkig goed met 
de reeënstand in Nederland. Waren 
er rond 1930 nog ongeveer 3000 in 
Nederland, nu zijn dat er ongeveer 70 
duizend. Dus als je vooral in de ochtend 
en avondschemering goed kijkt, kun je 
ook in ons Mooie Laarbeek vaak van 
deze dieren genieten.”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Oliemolen Aarle-Rixtel

Beek en Donk
Piet van Thielplein 10
T. 0492 79 53 17

DAGELIJKS
VOORDEEL
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Lenor wasverzachter
• Diverse variëteiten
• 42/57 wasbeurten

Toppits aluminiumfolie
• Extra sterk
• 10 meter

Edet toiletpapier
• Caring Balsam
• 12 rollen
• 5 laags
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ACTIEACTIE ACTIE

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Do
Vr
Za
Zo

09.30 - 18.00u
09.30 - 20.00u
09.30 - 17.00u
Gesloten

• 12 rollen
• 5 laags
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BLIJVEND
VERLAAGD
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Lenor wasverzachterLenor wasverzachter
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Edet toiletpapierEdet toiletpapier
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Toppits aluminiumfolieToppits aluminiumfolie Edet toiletpapierEdet toiletpapier
• 
• 12 rollen
• 5 laags
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ontbijtkoek
voor de eerste
100 klanten

VRIJDAG
16 augustus

OP=OP

ACTIEACTIE

ontbijtkoekontbijtkoekontbijtkoekontbijtkoekontbijtkoekontbijtkoek
voor de eerstevoor de eerstevoor de eerstevoor de eerstevoor de eerstevoor de eerstevoor de eerstevoor de eerste
100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten

VRIJDAGVRIJDAGVRIJDAGVRIJDAG
16 augustus16 augustus16 augustus16 augustus16 augustus16 augustusGRATIS

bijMiXi

100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten100 klanten

Beleggingsstudieclub Laarbeek Zanggroep De Halmen begint 
weer aan een nieuw seizoen

Beek en Donk - Ruim 20 jaar 
geleden is de Beek en Donkse 
Beleggingsstudieclub opgericht 
door een aantal inwoners van 
Laarbeek. De statuten zijn op 20 
juni 1990 notarieel vastgelegd en 
volgens deze statuten heeft de 
studieclub zich tot doel gesteld in 
gezamenlijk overleg bij haar leden 
inzicht bij te brengen in de wereld 
van aandelen en obligaties, in 
het bijzonder met betrekking tot 
beleggingsvraagstukken. Naast 
het element studie moet ook het 
gezelligheidsaspect hierbij niet 
ontbreken. 

De beleggingsstudieclub tracht dit 
doel te bereiken door het bestuderen 
van de beleggingsproblematiek 
en van de ontwikkelingen 
op de beleggingsmarkt, het 
bezoeken van ondernemingen 
en instellingen op het gebied 
van het beleggingswezen en het 
regelmatig uitnodigen van een 
gastspreker. Elk jaar vindt een 
excursie plaats, die uitmondt in 
een diner, waarbij ook de partners 
van de leden worden uitgenodigd.

Om de doelstelling te bereiken 
dient men over voldoende 
werkkapitaal te beschikken. 
Daarvoor is het werkkapitaal 
verdeeld in participaties. Elke 

deelnemer heeft 1 participatie. 
De waarde daarvan bedraagt 
momenteel ongeveer €1500,-, 
afhankelijk van de beurskoers. Het 
werkkapitaal is grotendeels belegd 
in effecten. De penningmeester 
verzorgt per e-mail maandelijks 
de overzichten van de portefeuille. 
Elke tweede dinsdag van de 
maand wordt een bijeenkomst 
gehouden van 20.00 – 22.00 
uur in het Ontmoetingscentrum 
te Beek en Donk. De portefeuille 
wordt besproken aan de hand van 
ontvangen overzichten. Omdat 
men over een beamer beschikt 
kan men tijdens de vergadering 
meteen inspringen op de actuele 
situatie. Nadat het een en ander 
is besproken volgt aankoop of 
verkoop van een fonds of worden 
er geen transacties gedaan.

De beleggingsstudieclub beperkt 
zich tot 25 leden. Op dit 
moment zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Mocht u hiervoor 
belangstelling hebben, dan 
kunt u vrijblijvend één of enkele 
bijeenkomsten bijwonen om 
daarna pas definitief te beslissen. 
U kunt hiervoor contact opnemen 
met de secretaris Jan van Erp, 
telefoon 0492-465412 of via zijn 
e-mailadres: janenrikyvanerp@live.
nl. 

Duivenakker 1a    Aarle-Rixtel     0492-382419      www.belkumbikes.nl

Cortina U4  
transportfietsen 

van 529,- voor 
€429,-

Lieshout - Na een heerlijk warme zomer 
begint Zanggroep de Halmen weer 
enthousiast aan een nieuw seizoen. Het 
afgelopen seizoen, waarin het 40 jarig 
jubileum werd gevierd, heeft men op 
zondag 30 juni goed afgesloten. 

Nadat men eerst hadden gezongen in 
het Openluchttheater van Mariahout, 
vertrok de groep op de fiets naar 
Landgoed d’n Heikant om daar met 
het hele koor een workshop Djembé 

te volgen. Men heeft genoten van een 
erg leuke en muzikale middag, waarin er 
flink getrommeld werd en zelfs zo nu en 
dan nog gezongen. Na nog een lekkere 
barbecue hebben zij het jubileumjaar 
goed afgesloten. Op naar het 41e jaar!

Heb jij ook zin om in een koor te zingen, 
kom dan eens op dinsdagavond naar 
het Dorpshuis in Lieshout, waar men 
wekelijks repeteert van 20.30 tot 22.30 
uur.

Zanggroep De Halmen 

Beleggingsstudieclub Laarbeek
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MooiBoerdonk
Boerdonk en omgeving geniet weekend lang van Dorpsfeest
Boerdonk – Het Dorpsfeest 
van Boerdonk vond afgelopen 
weekend voor de derde keer 
plaats. Van vrijdag tot en met 
zondag waren er veel activiteiten 
te doen, voor zowel jong als oud. 
Zo’n duizend bezoekers wisten de 
weg naar Boerdonk te vinden. 

De Stichting Voor en Door 
Boerdonk is verantwoordelijk 
voor het feestweekend. Voorzitter 
Ton Kanters: “Er werden in het 
verleden al diverse activiteiten 
georganiseerd. Deze hebben 
wij twee jaar geleden zoveel 
mogelijk naar één weekend 
toegetrokken. Ook is toen de 
stichting Voor en Door Boerdonk 
ontstaan. Het Dorpsfeest is een 
lowbudget-evenement voor de 
gemeenschap.”

Ouderenmiddag
Het Dorpsfeest trapte af met 
een ludiek kwartet tijdens de 
ouderenmiddag op vrijdag. Dit 
kwartet, de familie Van Acht, was 
recent van ‘Kelding’ naar Boerdonk 
verhuisd. Aan de kleding én aan de 
‘proat’ was duidelijk te merken dat 
deze mensen zeker niet van goede 
komaf waren. Ze hadden een huis 
in het buitengebied in Boerdonk 
uitgekozen omdat ze daar in alle 
rust plantjes konden kweken. Met 
zang, kwissen én het actief laten 
toneelspelen van de bezoekers van 
deze middag kregen ze de ouderen 
uiteindelijk toch op hun hand. 

Paintballen 
Het Dorpsfeest werd vrijdag 
vervolgd met de jeugdavond. 
De jeugd van Boerdonk kon 
deelnemen aan een heuse 
paintballwedstrijd. Een speciaal 
terrein was hiervoor afgezet. 
Er waren van allerlei obstakels 
en hindernissen aangebracht, 
waardoor de kinderen zich in echt 
oorlogsgebied begaven. 

Jeugdzeskamp
Zatermiddag stond in het teken 
van een zeskamp voor de jeugd 
van de basisschool in Boerdonk. 
Met allerlei spellen, luchtkussens 
én natuurlijk een echt zwembad 
hebben de kinderen zich de hele 
middag vermaakt. De einduitslag 
was bijzonder spannend, maar 
uiteindelijk bleek dat team Oranje 
de meeste punten had behaald. De 
teamleden kregen een prachtige 
medaille omgehangen.

Feestavond
Zaterdagavond was dé feestavond 
van het weekend. Speciaal hiervoor 
was de in de regio zeer bekende 
band Random aangetrokken 
om het feest op te luisteren. Dat 
dit een band was van een hoog 
kwaliteitsniveau bleek meteen. 
Met muziek voor jong en oud 
kregen ze de ongeveer 350 
bezoekers flink aan het dansen. 
Tijdens deze avond werd ook de 
uitslag van de ‘Witte Gij Ut’-kwis 

bekendgemaakt. Naarmate de 
avond vorderde, werd de spanning 
opgebouwd. Nadat de eerste 
teams waren afgevallen, bleven 
er nog vijf kanshebbers over. 
Uiteindelijk kwam het team van 
de familie Lathouwers als winnaar 
naar voren. Met het magische 
aantal van 1111 punten werden 
zij de éérste winnaar van ‘Witte Gij 
Ut’ in Boerdonk.

Familiedag
De zondag stond in het teken 
van de familiedag. De kinderen 
konden zich vermaken op de 
kermis, springen op een gigantisch 
luchtkussen of deelnemen aan 
een graffitiworkshop. De ouders 
én ook de vele aanwezige opa’s 
en oma’s luisterden ondertussen 
naar de diverse liveoptredens 
van onder andere Ovation, BVB 
én de Wellies. Anderen waren 
weer aandachtig toeschouwer 
of deelnemer aan de Boerings 
Jeu de Boule-finale. Toen later in 
de middag ook nog de Rollende 
Keukens arriveerden, was het feest 
compleet. De uitstraling, maar 
zeker ook de diverse gerechten 
van hoog culinair niveau waren 
een streling voor het oog én de 
smaakpapillen. 

Winnaars Jeu de Boule finale 
werden Cor en Erwin van de Tillaart 
en als Best of the Rest gingen Willy 
Biemans en Edwin van Houtum 
met de 1e prijs aan de haal.

Het winnende team van ‘Witte Gij Ut’: de familie Lathouwers

De jeugd nam vrijdagavond deel aan een heuse paintballwedstrijd

Zondag werden onder andere de Jeu de Boules-finales gespeeld 

Zondag werden onder andere de Jeu de Boules-finales gespeeld Tijdens de familiedag op zondag was er een 
draaimolen aanwezig voor de allerkleinsten

De senioren vermaakten zich op vrijdagmiddag tijdens 
de seniorenmiddag met de ‘familie Van Acht’

De senioren vermaakten zich op vrijdagmiddag tijdens 
de seniorenmiddag met de ‘familie Van Acht’

De jeugd vermaakte zich zaterdagmiddag met het zeskamp 

De jeugd vermaakte zich zaterdagmiddag met het zeskamp De jeugd vermaakte zich zaterdagmiddag met het zeskamp 

Kinderen konden zondag deelnemen 
aan een graffitiworkshop 
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Het zijn weer
Zomerspaarweken!

Spaar € 750 en krijg een volleybal*

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Zeilkamp Laarbeek 2013 geslaagd
Laarbeek – Alle deelnemers van 
Zeilkamp Laarbeek arriveerden 
zaterdag 3 augustus weer in 
Aarle-Rixtel. Het perfecte weer 
zorgde er mede voor dat het dit 
jaar weer een geweldig kamp 
was. Elke dag is er volop gezeild 
en gezwommen. Heerlijk in de 
zon met een lekker windje. Het 
vervoer naar het kamp was iets 
anders dan andere jaren. Dit jaar 
werden de deelnemers door de 
ouders naar Loosdrecht gebracht.

Dit is allemaal goed verlopen. 
Alleen liep men wat vertraging 
op vanwege onweer. Het was 
wel mooi om het onweer en de 
bliksem te zien vanaf de kade. 
Nadat het onweer overgetrokken 
was, kon men afvaren naar het 
‘Holtus eiland’. De ouders hadden 
tot 14:30 uur om op het eiland 
rond te kijken, daarna begon men 
met het programma.
De bootindeling en de captain 
werd bekendgemaakt en men kon 
meteen het water op.

Op woensdag werden de 
deelnemers ontgroend. Helaas was 
Neptunes dit jaar niet aanwezig, 
maar hij had wel 2 afgevaardigden 
gestuurd. Na de ontgroening was 
het voor de rest ook niet ‘veilig’ op 
het eiland en werd er nog volop 
‘geplompt’. Ook de heren vissers 
hebben hun hartje op kunnen 
halen en dat heeft weer geleid tot 
een extra hapje voor de barbecue. 

Men heeft veel kunnen zeilen en 
de deelnemers waren dus volop 
in de gelegenheid om te oefenen 
voor een diploma. Dit heeft 
geresulteerd in een mooi lijstje met 
geslaagden:

Schipper: Jaap van Duppen. 
Stuurman: Cas van de Ven. 

Bemanning: Sjors van Eindhoven, 
Tycho Kersten, Djermo Kiekens, 
Max Leenders, Thomas van 
Oorsouw, Kevin Swinkels en 
Willem Vissers. 

De organisatie wil alle geslaagden 
van harte feliciteren. De 
deelnemers die niet geslaagd zijn 
willen ze bedanken voor hun inzet. 

Hopelijk hebben zij volgend jaar 
meer succes.

Rond eind september/begin 
oktober houdt Zeilkamp Laarbeek 
een reünie waarbij men gezellig 
kan bijkletsen, foto’s kan kijken en 
waarbij ook de behaalde diploma’s 
uitgereikt gaan worden.

DAS MOOI VAN ROOY

Tegelzettersbedrijf
Das Mooi van Rooy een passende slogan 
voor zowel onze ruim ingerichte showroom 
als voor de arbeid die wij leveren.
Op 24 maart 1994 zijn wij een 
tegelzettersbedrijf gestart. Omdat klanten 
steeds vaker vraag hadden naar de levering 
van tegels, zijn we allereerst de klant 
tegemoet gekomen om via een groothandel 
de klant aan hun wensen te voorzien. 

Showroom
In 2003 opende Van Rooy een eigen 
showroom. Vooral keramische vloer- en 
wandtegels zijn er nu verkrijgbaar. Daarnaast 
zijn natuurstenen vloeren ook beschikbaar, 
welke door een speciale groothandel 
geleverd worden. De showroom is in de 
loop van de afgelopen tien jaar uitgebreid 
met sanitair. 

Jan van Rooy levert het
Of het nu gaat om tegelwanden of vloeren, 
een badkamer of toilet, in een bestaande 
bouw of nieuwbouw, kleine of grotere 

oppervlakten,  Jan van Rooy tegels en 
tegelwerken levert het.

Op dit moment hebben we een complete 
badkamer in de aanbieding.

We nodigen U graag uit om een kijkje te 
komen nemen in onze showroom.

Kijk voor de aanbiedingen op onze website: 
www.vanrooydasmooi.nl 

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag, donderdag en vrijdag open van 
13:30 tot 18:00 uur.
Zaterdag open van 09:00 tot 16:00 uur.

Wij zijn ook geopend op afspraak.

Das Mooi van Van Rooy 

Torenakkerweg 3a Aarle-Rixtel
Tel. 0492-381383

Advertorial

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

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

HIJ MAAIT U (GE)NIET

Toonaangevend in
           robotmaaien

Mooi Laarbeek 2013 Husqvarna wk 32 33 34.indd   1 8/1/2013   3:00:36 PM

 Afscheid dirigent Rollik Goewd

Beek en Donk – De dirigent van Rollik 
Goewd, Hans van Heijnsbergen, 
nam zondag 11 augustus tijdens het 
Muziektuinconcert afscheid van het 
publiek. Onder bezielende leiding 
van Hans floreerde het orkest 14 
jaar lang. Rollik Goewd heeft in 
Martien Wagelmans een waardig 
opvolger gevonden voor Hans.

Martien heeft de afgelopen 
jaren even niet gedirigeerd, maar 
daarvoor heeft hij allerhande 
koren onder zijn hoede gehad. Als 
zanger heeft hij zelf langere tijd bij 
het Beek en Donks gemengd koor 

mee opgetreden. Desgevraagd 
gaf Martien aan dat het grootste 
verschil tussen het dirigeren van 
een koor en een orkest vooral 
gelegen is in het feit dat de meeste 
orkestleden noten kunnen lezen en 
veel koorleden niet. Daarom moet 
bij een koor alles voorgezongen 
worden, en de interpretatie die je 
als dirigent een muziekstuk wilt 
meegeven moet aangeleerd worden. 
Bij een orkest gaat het vooral om de 
interpretatie van de muziek. Tijdens 
de eerste repetitie na de vakantie, 
26 augustus, neemt Martien het 
dirigeerstokje over van Hans.

Rollik Goewd zondag tijdens het MuziektuinPodium
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Dorpss
traat

Kerkstraat

Molenst
raat

Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs
T: 0492 66 18 84

Van den Berk & Kerkhof 
Makelaars en Taxateurs
T: 0492 38 66 00

Makelaar de Vree
T: 0492 474 333

Feestelijke opening van Het Klavier!
Kom kennismaken met het nieuwe woongebied en de nieuwe buren.

Dorpss
traat

Dorpss
traat

Dorpss
traat

Dorpss
traat

Dorpss
traat

Dorpss
traat

Dorpss
traat

Feestelijke opening van Het Klavier!

OPEN DAG
zaterdag

17 augustus

Op zaterdag 17 augustus om 
12.00 uur wordt nieuwbouwplan 
Het Klavier in Aarle-Rixtel 
offi cieel geopend.

Iedereen is van harte welkom voor deze feestelijke 

bijeenkomst. Onder het genot van een hapje en een 

drankje kunt u kennismaken met het nieuwe woon-

gebied en de nieuwe buren. Locatie: ‘Het Klavier’ in 

Aarle-Rixtel, ingang aan de Molenstraat.

Er is nog een aantal woningen voor verkoop 

beschikbaar. Deze woningen zijn te bezichtigingen 

na het offi ciële programma op 17 augustus tussen 

12.30 en 14.00 uur. 

Bekijk de woningen en wordt ambassadeur. Bezorgt u 

ons de volgende koper? Dan betalen wij u € 1.000,-!

Kijk ook eens op
woneninhetklavier.nl
voor meer informatie.

Hoekwoningen met garage vanaf € 239.000 v.o.n. Patiowoningen vanaf € 314.000 v.o.n.

MooiMezelf
Beek en Donk - Op bedrijventerrein 
De Bemmer woont aan de 
Haverkamp Christian van den Berg. 
Sinds 2010 is hij raadslid voor 
Algemeen Belang Laarbeek (ABL). 
Dit is zijn eerste periode als raadslid. 
Hij vertelt over zijn werk als raadslid 
en over zijn persoonlijke drijfveren.

Christian zag op 25 maart 1974 
in Lieshout voor het eerst het 
levenslicht. Zijn vader, Hein van den 
Berg, was een echte Lieshoutenaar 
en zijn moeder, Gerrie van der 
Heijden, een echte Beekse. Toen 
Christian twaalf jaar oud was, is het 
gezin naar Beek en Donk verhuisd. 
Later heeft Christian hier samen met 
zijn vader een groothandel gehad 
met machines en gereedschappen 
voor de bouw.

Het raadslid is gehuwd met Sandra. 
Samen hebben ze 2 kinderen: 
Willem en Tijn. Willem is vier en Tijn 
één jaar oud. De attributen die bij 
deze leeftijden horen, zijn zichtbaar 
aanwezig op het royale boventerras 
van hun woning. Nee, voor hem 
geen ‘papadag’ of zoiets dergelijks. 
Niet dat hij dat niet zou willen, maar 
zijn werk laat dat niet toe. Christian 
is inkoper, calculator bij een groot 
Multi-media productiebedrijf van 
touch-screens.

“Ik raakte in de politiek verzeild 
door onder andere het volgen van 
politieke debatten en het bezoeken 
van commissievergaderingen”, 
vertelt hij. “De aanpak van de 
politieke groepering Algemeen 

Belang Laarbeek, sprak me erg aan, 
met name de manier waarop Frans 
van Zeeland dat onder woorden 
bracht.  Mezelf inzetten voor het 
algemeen belang van alle Laarbeekse 
kernen, vind ik het mooiste dat er 
is.” De politiek gaf alle inwoners van 
Laarbeek de kans om mee te praten 
over de toekomst van Laarbeek. 
“Het is jammer dat daar niet meer 
gebruik van werd gemaakt”, aldus 
Christian. 

Christians specialiteit binnen de 
fractie is ruimtelijke zaken. Maar de 
taakverdeling binnen de fractie is erop 
gericht dat iedereen zoveel mogelijk 
ook van andere onderwerpen op 
de hoogte is. “Als betrekkelijk 
jong raadslid was het voor mij erg 
wennen in het begin.” Het raadslid 
is afkomstig uit het bedrijfsleven, 
waar volgens hem vaak een korte en 
directe manier van communiceren 
gangbaar is. Nu kwam hij in een 
geheel andere cultuur terecht. 
“Nee, politiek is voor mij zeker geen 
spel”, zegt hij stellig. “In een spel 
zijn winnaars en verliezers. Politiek 
is meer een uitdaging om met veel 
verschillende meningen op één lijn te 
komen.” Christian kan, zoals hij zelf 
zegt, zichzelf blijven in de politiek. 
“Natuurlijk kan ik dat”, antwoordt 
hij fel. “Ik kan me toch niet anders 
voordoen dan dat ik ben, eerlijk en 
rechtschapen. Anderen zouden mij 
ogenblikkelijk op de vingers tikken.”

Per week kost het raadslidschap 
Christian toch wel de nodige uren. 
Hoeveel uren? Daar zegt hij nooit 

over nagedacht te hebben.”Moet je 
ook niet doen”, vindt hij. Christian 
doet niet aan sport. Vroeger wel 
een beetje aan judo, taekwondo 
en tennis. Nu vindt hij ontspanning 
als hij samen met Sandra in alle 
rust op het dakterras allerlei dingen 
kan bespreken, of samen met de 
kinderen bezig kan zijn. “En ook 
dan, ben ik heerlijk mezelf”, aldus 
Christian.

“Ik kan me niet anders voordoen dan dat ik ben”

Wespen?

0492 – 77 88 88
Paul vd Kam

Ook voor al uw barbecue, gourmet 

website www.megens.keurslager.nl

Uw adres voor de lekkerste  grillspecialiteiten!

Woenselsemarkt 15, Eindhoven
Tel. 040 - 243 07 16
info @ megens.keurslager.nl

Alles wordt voor u op maat gemaakt van hapjespan, gourmet tot 
Barbeque en zoals u van ons gewend bent, van de beste kwaliteit!

Bestellen kan via onze website of telefonisch.

Bel gerust en vraag naar Danny voor de mogelijkheden.

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

Scheiden doe je samen

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Mariabasisschool 

Basisschool De Driehoek

Basisschool De Fontein

Basisschool De Heindert

Kindcentrum De Raagten

Basisschool Het Klokhuis Basisschool De Muldershof 

Basisschool Bernadette 

Basisschool Brukelum Basisschool ‘t Otterke

Voor veel kinderen was het maandag een spannende dag. Ze mochten voor het eerst naar de grote school! MooiLaarbeek bracht de scholen een bezoekje en legde een aantal van 
de allerjongste leerlingen op de foto vast.

Presentatie resultaten initiatiefgroep Centra-management Kindervakantieweek Hiep-Hoi geslaagd
Aarle-Rixtel - Op verzoek 
van Aarle Onderneemt en de 
Stichting Centra-management 
Laarbeek hebben in het voorjaar 
van 2013 een groep betrokken 
inwoners/ondernemers uit 
Aarle-Rixtel de initiatiefgroep 
Centra-management Aarle-
Rixtel gevormd. De groep is 
samengesteld uit leden van Aarle 
Onderneemt, Dorpsplatform 
Aarle-Rixtel, Heemkundekring/
Kouwenbergs kerkje en enkele 
enthousiaste ondernemers.

Doel van deze initiatiefgroep 
is om de winkelstraat levendig 
te maken en daarnaast 
mogelijkheden te onderzoeken 
om het ondernemersklimaat 
voor winkeliers in onder andere 
de Dorpsstraat/Kerkstraat/
Couwenberg/Lieshoutseweg 
te bevorderen. Dit locatie 
initiatief is gekoppeld aan 
een vernieuwde aanzet om in 
Laarbeek Centra-management te 
gaan ontwikkelen. Hiervoor zijn 
in samenspraak met gemeente en 
andere ondernemersverenigingen 

nieuwe plannen ontplooit.

De initiatiefgroep Aarle-Rixtel 
heeft in eerste instantie voor 2013 
enkele speerpunten benoemd die 
dit jaar nader uitgewerkt moeten 
worden.  Op zaterdag 17 augustus 
wil men de resultaten hiervan 
presenteren. Een initiatief kan men 
nu al toelichten en dat is KIEK. ‘Kijk 
in de etalage Kunst’. Voorbeelden 
hiervan zijn te zien bij voormalig 
Bloemboetiek in de dorpsstraat 
en Stoffeerderij van Den 
Heuvel. De initiatiefgroep heeft 
kunstenaars en kunstenaressen 
en enkele eigenaren/huurders 
van leegstaande winkelpanden 
bereid gevonden om hieraan hun 
medewerking te verlenen.

Op 17 augustus wil men een 
officiële presentatie houden. 
Dit zal geschieden van 16.30 
uur tot 17.30 uur bij genoemde 
winkelpanden in de Dorpsstraat. 
Daarnaast worden op deze 
middag nog twee andere 
initiatieven gepresenteerd. Graag 
nodigt men geïnteresseerden uit 

om hierbij aanwezig te zijn. De 
voorzitters van Aarle onderneemt 
en Stichting Centra-management 
Laarbeek en een afgevaardigde 
van het College van Burgemeester 
en Wethouders zijn verzocht 
hierbij aanwezig te zijn en de 
openingshandeling mee te 
verrichten. Voor meer informatie 
kan men contact opnemen met 
de voorzitter van de Initiatief 
Groep Centra-management 
Aarle-Rixtel, De heer Gerjan 
Beniers, Dorpsstraat 43, tel. 06-
15965405.

Beek en Donk - Ook dit jaar konden de 
kinderen en vrijwilligers 5 dagen aan 
Hiep-Hoi deelnemen. Het thema van 
dit jaar was jungle en men had dan ook 
echte junglerangers. In de jungle kwamen 
ook de kak dames op bezoek. Maar wat 
kwamen die eigenlijk doen? De jungle 
was net echt met jungledieren en een 
bos. 

Men had ook een echte 
junglediamantbloem. Deze bloem zorgde 
voor al het leven in de jungle. Maar oh 
jee, een aap had de bloem gestolen. 
Er moesten heel veel snoepjes betaald 

worden om de bloem terug te krijgen. Aan 
het einde van de week kwam de waarheid 
naar boven. De kak dames hadden de 
junglebloem gestolen. Gelukkig hebben 
ze de bloem en dieren weer terug gegeven 
en was de jungle weer compleet. 

Tijdens de week is er druk getimmerd aan 
de hutten, zijn er heel veel spellen gedaan 
en mochten de bovenbouwkinderen 
op woensdagavond blijven. Dit is 
natuurlijk altijd extra spannend. De 
week is spetterend afgesloten met de 
prijsuitreiking, een optreden en het 
kampvuur. Het weer was geweldig, op 
de woensdag na. Dus dat heeft de pret 
niet mogen drukken. Men kijkt al uit naar 
volgend jaar.

Bij dezen wil de organisatie ook alle 
vrijwilligers bedanken die de Hiep-Hoi 
week mede mogelijk hebben gemaakt. 
Men kan niet zonder hen. Ook willen zij 
alle kinderen bedanken voor de fijne week.
De organisatie hoopt iedereen volgend 
jaar weer te zien. Kijk ook op de website 
voor de impressies van de dagen en de 
groepsfoto’s. Laat je ook een berichtje 
achter in het gastenboek/hyves/
facebook? Dat vinden zij erg leuk.

www.boomrooierijjeroenmartens.nl
  06 - 18134984          Aarle-Rixtel
     houtsnippers & openhaardhout
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Bij aankoop van 1 krat Jupiler
maak je bij Jumbo Laarbeek  
2 keer kans op JUPILER 
retrotassen voor je hele team!

Actie eindigt op zondag 25-8-2013
Winnaars worden maandag 26-8 gebeld

Minimumleeftijd voor 
deelname is 18 jaar

Kijk ook op onze Facebook-pagina: 
Jumbo Laarbeek en maak kans op 
een tas
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Mooi Dier

Op zoek...

Bink is een Amerikaanse Bulldog 
van 4 jaar oud en een lieve 
stoere lobbes. Bij de eerste 
kennismaking met Bink is hij wat 
terughoudend, maar als hij merkt 
dat je zijn vertrouwen waard 

bent heb je een maat voor het leven. Bink kan niet goed overweg 
met andere honden. We zoeken voor Bink een baas die ervaring 
heeft met honden, die hem op een positieve manier duidelijkheid 
kan bieden en die voldoende tijd aan Bink kan besteden.

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

Naam:        Bink 
Leeftijd:     4 jaar

Raswa Scooters Beek en Donk – al ruim 15 jaar uw 
mobiliteitspartner
Raswa Scooters is al sinds 1997 
gevestigd op de meest bekende 
plek in Beek en Donk, namelijk 
direct gelegen aan de Beekse 
Brug. Vrijwel iedereen woonachtig 
in Gemert of Laarbeek is al eens 
langs het pand van eigenaar Ferdi 
Raijmakers gekomen. 

Vele mensen hebben niet alleen 
het pand gepasseerd, zij hebben 
de showroom en werkplaats in 
die jaren ook bezocht. Je kunt dus 
wel stellen dat Raswa Scooters 
een belangrijke, maar vooral 
betrouwbare rol heeft gespeeld in 
de mobiliteitsbehoefte voor vele 
mensen in de regio. “En dat willen 
we als vanzelfsprekend blijven 
doen!”, aldus Ferdi.

Deze mobiliteitsbehoefte wil 
volgens Ferdi zeggen: op 
professionele wijze verkopen 
en onderhouden van kwaliteit 
(motor)scooters ondersteunt met 
het leveren van accessoires en 
verzekeringen. Kwaliteit, snelheid 
en betrouwbaarheid staan hierbij 
centraal. 

Als enige in de regio Gemert/
Laarbeek is Raswa officieel dealer 
van de kwalitatief beste merken op 
de scootermarkt, namelijk Vespa, 
Piaggio, Gilera, Aprilia, Peugeot, 
Kymco en Sym. “En daar ben ik 
ook heel trots op” zegt Ferdi.“Dat 
deze fabrikanten mijn bedrijf het 
vertrouwen geven om als enige 

het merk te mogen verkopen en 
onderhouden in deze regio!”
Maar dit vertrouwen komt er 
natuurlijk niet zomaar, je moet 
continu aan vele voorwaarden 
(blijven) voldoen. Zo beschikt 
Raswa Scooters over een groot 
assortiment nieuwe (motor)
scooters (± 85 stuks in voorraad). 
Of je nu op zoek bent naar 
de meest zuinige scooter, een 
scooter met de beste prijs/
kwaliteitverhouding of een scooter 
met de meeste comfort, bij Raswa 
Scooters staan ze op voorraad (en 
dus snel rijklaar!).    

Ook beschikt Raswa Scooters 
over een groot assortiment aan 
onderdelen en is het personeel goed 
geschoold en op de hoogte van de 
laatste technische ontwikkelingen 

op (motor)scooter gebied. Het 
belangrijkste is dat Raswa Scooters 
beschikt over de meest moderne 
onderhoudsapparatuur. Een 
scooter is vandaag de dag namelijk 
een technische hoogstaand 
product wat specifieke service 
en onderhoud vereist, wat alleen 
door een erkend dealer uitgevoerd 
kan worden. Niet merk gebonden 
bedrijven cq handelaren zijn 
simpelweg hiertoe niet in staat. 

Advertorial

Voorbespreking PNL

Algemeen Belang Laarbeek nodigt leden en belangstellenden uit

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek 

Lieshout –  Ter voorbereiding op de 
commissievergaderingen houdt PNL op 
maandag 19 augustus haar openbare 
voorbespreking. Op deze eerste 
bijeenkomst na de zomervakantie komt 
PNL op een andere plaats bij elkaar: het 
Dorpshuis in Lieshout.

Op dit achterbanoverleg komen onder 
andere aan de orde een voorstel voor het 
beschikbaar stellen van een krediet van 
€700.000,00 voor het bouwrijp maken 
van fase 2 van industrieterrein Bemmer 
IV en beschikbaar stellen van een krediet 
van  €177.000,00 voor de aanleg van 
de zichtzone, fase 1, eveneens van 

Bemmer IV, de ongevallencijfers 2008 tot 
en met 2012 van Laarbeek, voorstel tot 
instemming met de Uitvoeringsorganisatie 
Peelsamenwerking WMO, resultaten 
van onderzoek naar het beschikbaar 
stellen van duurzaamheidsleningen, 
alsook startersleningen voor 
bestaande woningen, aanpassen 
procedureverordening voor advisering 
planschadeclaims, rapportage onderzoek 
handelingen ex art 15 GW raads-
en commissieleden en een voorstel 
tot instemming met de aangepaste 
Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

Op donderdag 29 augustus is er een extra 
raadsvergadering met als agendapunt 
‘standpuntbepaling Noordoost Corridor’. 
Voorafgaand aan dit agendapunt zal er 
door de provincie een toelichting gegeven 
worden over het voorkeursalternatief 
Noordoost Corridor. Vanzelfsprekend 
staat dit onderwerp ook op de agenda 
van deze voorbespreking.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten, 
heeft u vragen of opmerkingen, ook 
over andere onderwerpen, dan bent 
u van harte welkom op maandag 19 
augustus 2013, aanvang  20.00 uur, in 
het Dorpshuis  te Lieshout. De koffie en 
thee staan klaar.

Laarbeek - Party Jockey Tim, mede 
organisator van Carnabeats, is op 
13 augustus via twitter een actie 
gestart vanwege het 5-jarig bestaan, 
waarbij tieners het gezicht kunnen 
worden van CARNABEATS 2014! 
Elke Laarbeekse tiener tussen 13 en 
17 jaar komt hiervoor in aanmerking. 

De aanpak en het vervaardigen van 
deze afbeelding wordt professioneel 
opgenomen en weergegeven. 
Als tiener wil jij toch ook graag 
levensgroot en met een mooie 
‘carnavalslook’ afgebeeld worden? En 
ouders, geweldig toch dat uw eigen 
dochter of zoon levensgroot op een 
van de posters in alle dorpen straks te 
bewonderen is. 

Kijk snel op www.carnabeats.nl. Daar 
staat omschreven hoe je hiervoor in 
aanmerking komt.  Ingezonden foto’s 
worden op deze website geplaatst, 
de winnaars krijgen een fotoshoot 
aangeboden om een nieuwe foto te 
laten maken die gebruikt wordt op de 
posters. De actie loopt tot eind oktober 
2013. De CARNABEATS organisatie 
start binnenkort met de uitgave van 
een beperkt aantal ‘early birds’-tickets. 
Hou de website in de gaten.

Afgelopen jaar was Carnabeats een 
overdonderend succes met een totale 
opkomst van 2 avonden van ca. 1200 
voornamelijk Laarbeekse jongeren in 
de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar. 

De zaterdagavond was het al weken 
vooraf uitverkocht. 

Deze carnavalsavonden
 ‘CARNABEATS’ genoemd zijn speciaal 
voor de jeugd van Laarbeek die 
voorheen normaal buiten Laarbeek 
carnaval gingen vieren. Ouders zijn 
meer gerust en het geeft een beter 
gevoel, maar ook gemak, als de jeugd 
in eigen gemeente kan blijven. 

De bekendheid maar ook het festijn zelf 
groeit, het staat inmiddels op de kaart. 
Aankomend jaar zullen de Carnabeats 
carnavalsavonden op zaterdag 1 en 
maandag 3 maart worden gehouden. 
Dit keer in de nieuwe grote zaal van 
het dorpshuis te Lieshout. De directie 
van het dorpshuis heeft goede ideeën 
en plannen om de sfeer van een tent 
na te bootsen.  

Beek en Donk - Politieke 
groepering Algemeen Belang 
Laarbeek nodigt u uit voor het 
bijwonen van haar vooroverleg op 
maandag 19 augustus. 

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

de voormalige videotheek aan 
de Kapelstraat 34 in Beek en 
Donk, tegenover de kerk. Meer 
informatie is te vinden op 
www.abllaarbeek.nl

Aarle- Rixtel - Fractie en bestuur van 
de PvdA afdeling Laarbeek willen 
graag samen met u de komende 
commissievergaderingen van 
augustus 2013 voorbereiden. Op 
maandag 19 augustus om 19.00 uur 
zitten de leden van de PvdA Laarbeek 
bij elkaar om de deze vergaderingen 
te bespreken. U bent van harte 
welkom om uw standpunten met 
ons te delen.

Voor dinsdag 20 augustus staat op de 
agenda de commissievergaderingen 
van Maatschappelijke Ontwikkeling.
Op woensdag 21 augustus vindt de 
commissievergadering Ruimtelijke 
Ordening plaats. Tijdens deze 
vergadering zal er zeker aandacht 
worden besteed aan de extra 
raadsvergadering over Noord-
Oostcorridor op 29 augustus.
Donderdag 22 augustus 

vergaderen de leden van de BOR. 
De volledige agenda’s van de 
commissievergaderingen kunt u 
vinden op de website van de gemeente 
Laarbeek onder de link bestuur en 
vervolgens raadscommissies.
Laat uw mening horen en praat mee 
over de belangrijkste onderwerpen 
in uw gemeente. U bent welkom 
op 19 augustus om 19.00 uur in 
Multifunctioneel Centrum De Dreef. 

Laarbeekse jongeren op posters 
van Carnabeats 2014

Basicflow

Havenweg 2  |  Aarle-Rixtel
06-21917965  |  www.basicflow.nl

Beauty
Massage
Yoga
Bewegingslessen
Verwenarrangementen

Vanaf nu geopend

LD&S Leo’s Diensten & Service BVLD&S Leo’s Diensten & Service BV

Inclusief 6% BTW

Voor onderhoud CV-ketel

Interesse? 
Bel dan vrijblijvend voor onderhoud en storingen
naar 0623361665 of mail naar info@leodiender.nl

  Ginderdoor 55, Mariahout  www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Aanbiedingen in barbecues, tuinmeubelen en parasols

Martens Tuinmeubelen
voor een gigantische kwaliteit
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paardensport

Actuele  vacatures

• Een maatje voor een 
bewoner van (Stichting 
ORO) De Hoge Hees, om 
leuke dingen mee te doen, 
zoals wandelen en kletsen

• Twee vrouwelijke 
vrijwilligers om mee 
te knutselen op 
woensdagmiddag bij 
Jongerencentrum Cendra

• Een zwemleider A/B of 
zwemonderwijzer voor 
Zwemvereniging Beek en 
Donk 

• Een klusjesman of - 
vrouw bij Rollerclub De 
Oude Molen voor op 
woensdagavond en in de 
winter evt. overdag

De Bijzondere Vrijwilliger

Deze week: Lonneke van Kaathoven
Vrijwilligerswerk: o.a. Kwizut, 
Sauwelavond en ViERBINDEN 

Het vrijwilligerswerk zat bij 
Lonneke van Kaathoven (40) al 
op jonge leeftijd in het bloed. 
Dat blijkt wel uit het volgende: 
“Toen ik klein was en het 
had gesneeuwd, ging ik al bij 
aanleunwoningen langs om te 
vragen of ik boodschappen kon 
doen.” Later ontplooide dit ook 
bij andere verenigingen, zoals 
Kwizut, ViERBINDEN en de Beek 
en Donkse Sauwelavond. 

“Ik wil graag mensen helpen en 
vermaken. Zo draag ik op een goede 
manier iets bij aan de maatschappij 
en ik vind het leuk om te doen”, 
vertelt Lonneke. Gedurende 
haar leven deed ze overal veel 
vrijwilligerswerk. “Ik probeerde 
overal te helpen, bijvoorbeeld op 
de basisschool van mijn kinderen 
en tijdens de kindervakantieweken. 
Ik vind dat niet echt raar, ik vind 
het meer normaal dat je zoiets 
doet en probeer mijn kinderen dat 
ook bij te brengen. Ik hoop dat 
zij ook inzien hoeveel voldoening 
ik uit dit werk haal.” De oudste 
dochter van Lonneke, Anouk (17), 
is sinds kort ook begonnen met 
vrijwilligerswerk. “Ik hoop dat de 
andere twee, Iris (14) en Ellen (13) 
dat ook ooit gaan doen.”

Al jaren is Lonneke de 
medeorganisator voor de 
Sauwelavond, waarbij ze de 
algehele organisatie regelt en 
tot vorig jaar verantwoordelijk 

was voor het artiestengedeelte. 
Daarnaast was Lonneke betrokken 
bij de oprichting van de dorpsquiz 
Kwizut. Als penningmeester stapte 
ze in het bestuur, maar ze doet veel 
meer dan het fi nanciële gedeelte 
bijhouden. “Ik onderhoud ook de 
contacten met de sponsoren, regel 
mee de quiz- en feestavond en 
bedenk mee de nieuwe categorieën 
en vragen. Het is fantastisch om 
te doen!”, aldus een enthousiaste 
Lonneke. 

Of dat Lonneke nog niet genoeg 
vrijwilligerswerk doet, heeft ze haar 
taken sinds kort alweer uitgebreid. 
“Ik ga administratief aan de slag bij 
de welzijnsorganisatie ViERBINDEN 
voor een paar uurtjes per week. 
Op dit moment ben ik ook nog op 
zoek naar een betaalde baan, maar 
het vrijwilligerswerk blijf ik altijd 
doen. Dat wordt in de toekomst 
misschien alleen nog maar meer.” 
Waarop ze graag nog even aanvult:  
“Maar ik heb gelukkig ook nog tijd 
voor hobby’s, hoor! Zoals tennis 
en lekker creatief bezig zijn, door 
onder andere te mozaïeken, breien 
en leren tassen en (carnavals)
kleding te maken.”

Naam: Léon de Louw
Vrijwilligerswerk: voorzitter 
Bromfi etsclub De Bromvliegers, 
DAF Museum Eindhoven en DAF 
Club Nederland, secretaris en 
gebouwenbeheerder Parochie Beek 
en Donk, Leefbaarheidsproject De 
Voorbeemd, deelname werkgroep 
verkeer Beek en Donk. 

In het zonnetje
www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Viertal Aarle-Rixtel en Stefanie 
Baten Brabants Kampioen

Aarle-Rixtel - Na een succesvol 
zomerseizoen heeft Ponyclub 
O.L.V. Ruitertjes uit Aarle-Rixtel dit 
zomerseizoen 3 kringkampioenen 
te huldigen. Dit zijn Alyssa van der 
Linden met Muis - dressuur E/B en 
Stefanie Baten met Comback’s Myra – 
springen C/L en met haar pony Amigo 
– springen B/L. Naast de prijzen en 
de titels hadden deze combinaties 
daarmee natuurlijk ook een 
startbewijs verdiend voor deelname 
aan de Brabantse Kampioenschappen 
op 10 en 11 augustus in Wouw.

Op zaterdag 10 augustus kwamen 
namens ponyclub O.L.V. Ruitertjes de 
volgende springcombinaties aan de 
start: Stefanie Baten met Comback’s 
Myra C/L en met Amigo B/L, Maartje 
Verbakel met Julliette C/M, Bart 
van de Kerkhof met Orchid’s Sunny 
D/L, Anke van de Kerkhof met 
Michelangelo D/B  en Chaira Dirks 
met Cosha D/L en met Silver Shadow 
in het D/B. Belangrijk was dat men zich 
wist te kwalificeren voor deelname op 
zondag. Maartje Verbakel reed met 
Julliette een fantastische rit en wist 
daarmee de 1e plaats te bemachtigen. 
Alle springruiters mochten door naar 
de finales op zondag. Alle deelnemers 
hebben een mooie prestatie geleverd. 
In de prijzen vielen Anke van de 
Kerkhof met Michelangelo (5e plaats) 
en Stefanie Baten met Comback’s 
Myra (1e plaats). Met een snelle 
barrage won ze haar rubriek en werd 
daarmee Brabants Kampioen! 

Natuurlijk werd er ook dressuur 
gereden. Namens ponyclub 
O.L.V. Ruitertjes mochten op 
zaterdag 10 augustus de volgende 
dressuurcombinaties starten: Joyce 
van Berlo met Julio E/B, Alyssa van 
der Linden met Muis E/B, Jeroen 
Smulders met Amigo D/L1, Anke van 
de Kerkhof met Michelangelo D/L2, 
Michelle van den Heuvel met Lucky 
D/L2, Marjolein Kuijpers met Quinty 
D/L2 en Fleur Jansen met Evy D/
M2 en met Royal Bendith D/Z1. De 

klasse C/L2 werd op zondag verreden 
waarin Karlijn Kuijpers met Dempsy 
Waldo startte.  Voor de combinaties 
van de zaterdag was het belangrijk 
dat men zich wist te kwalificeren voor 
deelname op zondag. Dat lukte Fleur 
Jansen met Evy én met Royal Bendith. 
Met haar pony Evy wist zij vervolgens 
een mooie 2e plaats te bemachtigen 
en werd daarmee reserve Brabants 
Kampioen! 

Naast dressuur en springen is op 
zondag ook het kampioenschap 
verreden voor de afdelingsdressuur. 
Namens de O.L.V. Ruitertjes werd 
deelgenomen met het viertal CDE/L, 
vertegenwoordigd door Fleur Jansen, 
Marjolein en Frederique Kuijpers 
en Michelle van den Heuvel en 
commandant Willy Migchels. Ze 
presteerden heel goed en werden 
daardoor Brabants Kampioen! Op 
zondag 18 augustus gaan zij een Kür 
op Muziek rijden in Wouw, maar zij 
zijn al verzekerd van deelname aan de 
Nederlandse Kampioenschappen. 

De Nederlandse Kampioenschappen 
(Hippiade) worden verreden op 31 
augustus op het KNHS terrein in 
Ermelo. O.L.V. Ruitertjes zullen daar 
vertegenwoordigd worden door het 
viertal, Fleur Jansen met Evy (dressuur 
D/M2) en Stefanie Baten met Amigo 
(springen B/L) en met Comback’s 
Myra (springen C/L).

Brabants Kampioen afdelingsdressuur CDE/L O.L.V. Ruitertjes uit 
Aarle-Rixtel .v.l.n.r. Fleur Jansen, Frederike Kuijpers, Marjolein 
Kuijpers, Michel van den Heuvel en Willy Migchels.

Kimberly en Mike Loos Brabants Kampioen springen 

Anouk Loomans Brabants kampioen DB outdoor 2013

Mariahout – Kimberly en Mike 
Loos, van ponyclub de Pioniertjes, 
zijn op 10 en 11 augustus naar de 
Brabantse kampioenschappen in 
Wouw geweest. 

Kimbely Loos
Kimberly moest het op zaterdag 
tegen 35 andere ruiters opnemen, 
ze moest een foutloos parcours 
afleggen. Op zondag moest ze 2 
parcoursen foutloos rijden en dat 
deed ze om barrage te mogen 
rijden. Inmiddels was er nog één 
tegenstandster over, en Kim wist 
ook deze te verslaan, waardoor 
ze kampioen werd. Ze is met 
deze pony Stakkato  in het DM 

afgevaardigd naar de Nederlandse 
kampioenschappen en ook met 
haar pony Jazz v/d Laarbeekhoeve 
in het DZ is ze afgevaardigd naar 
het NK.

Mike Loos
Haar broer had ook een super 
weekend, ook hij wist 3 keer een 
foutloos parcours te rijden met 
zijn pony White Power waardoor 
er nog maar 7 combinaties over 
waren. Hij moest als 4de barrage 
rijden en zette een super snelle 
tijd neer van 22,92 dat bleek de 
winnende tijd te zijn. Dus ook 
Mike is Brabants kampioen en 
afgevaardigd naar de Nederlandse 

kampioenschappen. Met zijn 
dressuur pony Tiësto werd Mike 
3e wat ook erg goed is.

Laarbeek - Afgelopen 
weekend hebben de Brabantse 
kampioenschappen Outdoor 2013 
pony’s te Wouw plaatsgevonden. 
Vanuit alle windstreken zijn er 
dagelijks zo’n 800 combinaties 
gestart om de felbegeerde titel in 
de diverse rubrieken in de wacht 
te kunnen slepen. Om hier te 
mogen starten hebben alle kringen 
meerdere selectiewedstrijden 
gehouden en de best 
geclassificeerde combinaties 
naar deze, door PSV Wouw 
Vooruit zeer goed georganiseerde 
kampioenschappen, afgevaardigd.

Op zaterdagmiddag begon het 
DB-kampioenschap springen 
met 72 combinaties; uiteindelijk 
zouden er 36 doorgaan naar de 
volgende dag. Deze rubriek is een 
rijstijlwedstrijd waarbij de jury let 
op wijze van rijden, houding, zit en 
presentatie. Anouk en Comodore 
behaalden 78,0 punten, wat een 

mooie derde dagprijs betekende 
én een startplaats op zondag. 
Zondagmorgen 11.00 uur ging de 
rubriek weer van start, van tevoren 
wist men dat de beste 9 combinaties 
door zouden gaan om te strijden 
voor de titel. Comodore hield het 
hoofd koel en hielp Anouk om de 
jury ervan te overtuigen dat ook zij 
door moesten naar de finaleronde;  
82,0 punten waren dik voldoende 
om haar naar ’n tweede plaats in 
de tussenstand te rijden. 

In de finaleronde ging Anouk 
met Comodore als voorlaatste 
van start, gedreven zoals ze 
waren, overtuigden ze de jury 
van hun kunnen: 86,5 punten 
was ’n perfecte score, waarmee 
ze uiteindelijk de op de eerste 
dag verkregen achterstand 
ombogen naar een voorsprong 
wat resulteerde in de titel Brabants 
Kampioen DB Outdoor 2013. 
Een zeer goed resultaat voor de 

zeer jonge combinatie, amper 
drie maanden zijn deze 11-jarige 
amazone en 8-jarige hengst samen, 
wellicht dat we in de toekomst nog 
wel meer van ze gaan horen…

Kimberly en Mike Loos op hun pony’s

Anouk Loomans op haar pony Comodore
Brabants Kampioen springen C/L 
Stefanie Baten met Comback’s Myra.
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WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

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

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

Usain Bolt liep afgelopen zondag in 9.77 sec naar het goud 
op de WK 100 meter sprint in Moskou.
Op welk evenement (waar en wanneer)  en in welke tijd liep 
hij zijn eigen wereldrecord op deze afstand?

De winnaar: Agnes van der Putten
Antwoord vorige editie: 100 m vrije slag (2012), 4x 100 m 
vrije slag (2008)

Cadeaubon kan tot 25 juli worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Programma / Uitslagen

voetbal

biljarten

bridgen

Sparta’25 wint eerste oefenwedstrijd
Beek en Donk – Sparta’25 
won zaterdagavond de eerste 
oefenwedstrijd van dit seizoen. 
In Veghel won het knap van 
hoofdklasser Blauw Geel ’38. 
Na 90 minuten stond er een 0-2 
eindscore op het bord.

Sparta’25 startte met een aantal 
nieuwkomers in de selectie. 
Doelman Tom Verhoeven is 
overgekomen van Mierlo-Hout. 
Jaccy van den Enden kwam over 
van buurman ELI. Een ander 
opvallend gezicht was Tim van 
Oort, overgekomen vanuit Sparta 
10. 

Blauw Geel ’38, waar veel 
spelers worden betaald voor hun 
voetbalkunsten, kende een goede 
eerste helft. Het had meer balbezit 
en was vooral op de helft van Sparta 
te vinden. Ondanks het Veghelse 
overwicht werd Blauw Geel ’38 
niet heel gevaarlijk. De meeste 
pogingen kwamen van buiten het 
16-meter gebied. Verhoeven liet 
zich met enkele fraaie reddingen 
direct zien. Sparta’25 kwam er af 

en toe uit door de fysiek sterke 
Robert Engels en Elco van Schijndel 
die voorin gepositioneerd stonden. 
Engels wist vrijwel ieder kopduel te 
winnen, wat enigszins voor onrust 
zorgde bij de defensie van Blauw 
Geel. Sparta’25 kwam tijdens de 
eerste helft niet verder dan een 
goede kopbal, die bovenop de lat 
terechtkwam.

De tweede helft voerde Sparta 
enkele wisselingen door. Blauw 
Geel verscheen met een compleet 

nieuw elftal. Dit was ook duidelijk 
terug te zien op het veld. Sparta 
controleerde de wedstrijd en was 
sterker. Halverwege de tweede 
helft kon dit zich ook uitdrukken 
in de score toen René Brouwers 
het net wist te vinden. Robertino 
van Lieshout, ingevallen in de 
tweede helft, wist in de slotfase 
met een knappe actie de keeper 
te omspelen en de bal vanuit 
een moeilijke hoek in de goal te 
schieten.

René Brouwers zet Sparta’25 op een 0-1 voorsprong

wielersportfi etsen Fietstocht voor Stichting ROPA-run

10 lekke banden, 2 nieuwe zadels: Geen col te hoog...

Aarle-Rixtel/Lieshout - Running 
Team Laarbeek en Tourclub 
AanDeWielen uit Aarle-Rixtel 
houden op zondag 25 augustus 
een prachtige fietstocht. De totale 
opbrengst gaat naar de Stichting 
ROPA-run.

Onderweg kan men genieten van 
weidse blikken, mooie natuur en 
prachtige bossen. De afstanden 
waaruit men kan kiezen zijn 35 of 
50 km. Het inschrijfgeld bedraagt 
€2,50 en kinderen tot 12 jaar 

mogen gratis meedoen. Op de 
pauze plaats in Handel en in het 
clubgebouw van Runnersclub 
Lieshout zijn tegen een kleine 
vergoeding een hapje en een 
drankje te gebruiken.                      

De ROPA-run is een estafetteloop 
van Parijs of Hamburg naar 
Rotterdam  waarbij mensen in 
teamverband, een sportieve 
prestatie leveren om op die 
manier geld op te halen voor 
mensen met kanker. Men kan 

starten tussen 10.30 en 13.00 
uur vanaf het clubgebouw van de 
Runnersclub Lieshout, gelegen aan 
de Provinciale weg 24 Lieshout 
(achter tennispark de raam) of in 
Aarle-Rixtel bij Grand Café Stout, 
Dorpsstraat 86. Vanuit Aarle-Rixtel 
kan men op eigen gelegenheid 
of in groepsverband deelnemen 
aan deze prachtige fietstocht. In 
groepsverband wordt er gestart 
om 10.45 uur. De organisatie 
hoopt weer velen van u te mogen 
ontmoeten.

Lieshout – Negen mannen vertrokken 
zaterdag 3 augustus op de racefiets 
vanuit Lieshout naar de Franse Alpen. 
Ze hadden maar één doel voor ogen: 
samen naar de Col de Galibier fietsen en 
aansluitend deze bedwingen. Vrijdag 9 
augustus was het zover...

Paul van de Kerkhof, Hans Vervoort, 
Mark Vervoort, Ad van Berlo, Henk 
Ceelen, Gert Jan van der Putten, Hans 
Crooymans, Tom Herps en Hans van 
de Kemenade kennen elkaar al geruime 
tijd. Ze hebben de sterren van de hemel 
gebasketbald bij BC Lieshout en zijn nu 
allemaal rond de 50 jaar oud. Vanaf hun 
20e/25e jaar levensjaar kiezen ze om de 
twee jaar voor een nieuwe fietsuitdaging. 
Ongeveer 20 jaar geleden hebben Henk, 
Ad en Mark ook deze route gefietst. Nu 
was het voor de hele groep een mooie 
moment om ook een poging te wagen. 

Ruim een half jaar voorbereiding ging 
aan deze tocht vooraf. Individueel 
hebben ze allemaal tussen de 5000 en 
6000 trainingskilometers in de benen, 
dat zijn heel wat uurtjes fietsen. Hans 
Crooymans, die in Moskou woont, heeft 
zijn voorbereidingen in de sportschool 
gedaan door middel van spinning-
trainingen. Op de weg trainen is in 
Moskou niet mogelijk.

Elke dag fietsten de mannen gemiddeld 
zo’n 170 kilometer in verschillende 
weersomstandigheden, met één extreem 
hete dinsdag met 36 graden. “Er was 
een strakke dagindeling”, vertelt Hans 
van Kemenade, “zodat we allemaal 
om half 9 ‘s ochtends van start konden 
gaan. Het ultieme doel was om op de 
slotdag de Col de Télégraphe en Col de 
Galibier te fietsen. Uiteindelijk hebben 
we in totaal 14.000 hoogtemeters en 
1100 km gefietst en kunnen we tevreden 
terugkijken op ons fietsavontuur.”

Uitslag Biljart-
club ‘t Centrum

Uitslagen ‘t 
Bedonkske

Uitslagen maandag 12 augustus 
2-0  Henk Mastbroek - Henk van de Vegt 
0-2  Leo van Griensven - Ad Barten 
0-2  Tonny de Louw - Harrie van Kleef 
2-0  Lambert van Bree - John Labes 
0-2  Antoon Maas - Harrie Bouwmans 
2-0  Herman van de Boom - Antoon 
        Rooijakkers 
2-0  Huub Biemans - Wim Swinkels 
1-1  Cor Verschuren - Mies van de 
        Biggelaar 
0-2  Martien van de Elsen - Harrie Poulisse 
2-0  Jan van Hout - Mari Verbakel 
2-0  Willie Vorstenbosch - Henk Hendriks 
0-2  Bennie Beerens - Mari Verbakel 
2-0  Bert van de Vorst - Piet Goossens 
2-0  Jan van Dijk - Antoon van Osch 
0-2  Jaspert Swinkels - Antoon Wagemans 
0-2  Evert Baring - Theo Verheijen
2-0  Bert van Wanrooij - Cor Oppers

Uitslagen dinsdag 13 augustus
0-2  Jan Verbakel - Henk van de Bergh
2-0  Gerrit van Osch - Guus van de Elsen
2-0  Martien Swinkels - Henk Verhappen
2-0  Ad de Koning - Antoon Smits
0-2  Antoon Maas - Harrie Poulisse
0-2  Jan Hesselmans - Albert Kluijtmans
0-2  Harrie Poulisse - Frits Wilbers
0-2  Jan van Neerven - Marinus Steegs
2-0  Lou Muller - Cor van de Berg
2-0  Harrie Poulisse - Jan Hesselmans
2-0  Theo van Hoogstraten - Theo 
        Spierings
0-2  Leo Migchels - Hendrik Korsten
0-2  Joop Kerkhof - Mari van Gend
0-2  Henk Meerwijk - Hans Heldoorn
0-2  Piet van Zeeland - Cor Oppers
2-0  Piet Verhagen - Frits Tak
0-2  Antoon Wagemans - Hans de Jager 

Uitslagen 13 augustus 
1.Cor en Nelly Verschuren 70,50%. 
2.Lien Gruijters/Jo Dekkers 62,00%. 
3.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck 61,00 %. 
4.Corry ter Woerds/Wilma van Diesen 
   60,00%
5.Riek Kuijpers/Kitty Coppens 57,50%.

De volgende zitting is op dinsdag 20 
augustus, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg, 
te Beek en Donk. Iedere bridger met 
partner is van harte welkom om aan deze 
bridgdrives deel te nemen.

Vlnr. GJ van der Putten, Paul van de Kerkhof, Tom Herps, Hans van de Kemenade, 
Henk Ceelen, Ad van Berlo, Hans Vervoort, Mark Vervoort en Hans Crooijmans

BUS HUREN € 75.00 per dag 
incl. 100 Kilometer vrij.

Telefoon: 0492 361111 
E-mail: offerte@vanhelvoorttaxi.nl 

info@vanhelvoorttaxi.nl     -     www.vanhelvoorttaxi.nl

Van Schijndel 
Anteak

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

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl
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TOPDUELTOPDUEL

TOPDUELTOPDUEL

TOPDUELTOPDUEL
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Topduel badminton

AAN SLAG

Naam:
Leeftijd: 
Woonplaats:   
Welke badmintonvereniging:  
Aantal leden:   
Uw functie:   
Hoe lang deze functie:  
Hoe lang bij de vereniging:  
 
Badmintont u zelf ook:
Welk team/klasse speelde/speelt u: 

Hoe bent u bij de 
badmintonvereniging gekomen:

Waarom is juist deze 
badmintonvereniging zo leuk: 

Hoe gaat het onderling tussen de 
drie verenigingen: 

Wat is de sterkste kant van uw 
vereniging:  

Wat zou er beter kunnen binnen 
uw vereniging: 

Wilt u iets aan de andere 
verenigingen kwijt, zo ja wat:

Oskar Martens  
30 jaar  
Helmond 
B.C. Ganzeveer 
+/- 100  
Voorzitter  
2,5 jaar 
6 jaar  

Ja
1e team; Topklasse

Via mijn  vriendin

Echte gezelligheidsclub; presteren 
is belangrijk, maar gezelligheid is 
belangrijker. 

Sinds een paar jaar hebben we meer 
contact dan daarvoor, o.a. door de 
Laarbeektoernooien
Iedereen krijgt hetzelfde aanbod 
binnen de vereniging en kan net 
zoveel van de sport genieten als 
hij/zij wil. Ook stroomt er ieder 
jaar jeugd door naar de senioren, 
welke ook betrokken worden bij 
bestuurlijke zaken. Tot slot is er een 
actieve activiteitencommissie
De jeugdafdeling is wat gekrompen 
sinds het laatste seizoen. We zouden 
graag wat nieuwe jonge leden erbij 
hebben (senioren zijn natuurlijk ook 
welkom!)

Succes en natuurlijk veel plezier in 
het komende seizoen!

Stan van Vijfeijken  
53 jaar    
Lieshout    
Badminton Club Lieshout 
ca. 90 
voorzitter 
zo’n 11 jaar denk ik 
Lid sinds 1 maart 1999, dat is dus 
zo’n 14 jaar 
Jazeker!
Ik speel in het tweede herenteam. 
Dat team speelt dit seizoen in de 
heren-2 klasse van Badminton 
Nederland
Gewoon eens op de woensdagavond 
gaan kijken en daarna lid geworden

Leuke, gezellige en sportieve 
wekelijkse speelavonden, geschikt 
voor iedereen. Daarnaast veel 
nevenactiviteiten voor zowel 
jeugd als senioren. Ook als enige 
Laarbeekse badmintonvereniging 
aangesloten bij Badminton 
Nederland.
Uitstekend.  Iedere vereniging 
heeft zijn eigen pré’s en eigen 
verenigingsopzet en -cultuur.  
Laagdrempelig, gezellig, geschikt 
voor iedereen die graag wil 
badmintonnen. Sportief en financieel 
gezond

Het aantal jeugdleden: daar kunnen 
we wel wat uitbreiding gebruiken

Afgelopen jaren samen een paar 
evenementen georganiseerd, 
waardoor we elkaar beter hebben 
leren kennen. Hoop dat we dat voort 
kunnen zetten.

Ton Slaets
41 jaar    
Beek en Donk   
BC Mixed   
150 (50 jeugd/100 senioren)
Voorzitter    
2 jaar   
28 jaar   

Ja, al bijna 30 jaar
Komend seizoen speel ik in team 
Mixed 3 in de overgangsklasse van 
de Helmondse Badminton Bond 

Via mijn ouders en de nestor van 
onze vereniging, Jan Driessens 
 
Naast badminton worden er bij 
BC Mixed veel sociale activiteiten 
georganiseerd

De laatste jaren hebben we 
regelmatiger contact en dat verloopt 
prima
De betrokkenheid van de leden en 
het grote aantal vrijwilligers  

Wij blijven op zoek naar nieuwe 
jeugd- en seniorenleden 

Ga vooral door met het promoten 
van onze prachtige badmintonsport

Vlnr. Oskar Martens, Stan van Vijfeijken en Ton Slaets

wielersport

Wieler toer club gaat naar 
Herberg de Bockenrijder
Beek en Donk – W.T.C. Beek 
en Donk vertrekt op zondag 18 
augustus om 08.00 uur voor een 
mooie tocht naar Herberg de 
Bockenrijder.

Een mooie tocht naar het 
natuurgebied van De Dun. 
Via Son en Breugel, Oirschot, 
Oostelbeers en Westelbeers 
gaat men naar diep in de bossen 
gelegen Herberg De Bockenrijder 

om koffie te drinken. Na de rust 
vertrekt men via Diesen, Haghorst 
langs het Wilhelmina kanaal 
naar Best, Nijnsel, Mariahout 
weer terug naar de thuishaven 
Beek en Donk. De tocht heeft 
een lengte van ongeveer 100 
km. Meer informatie is te vinden 
op www.wtcbeekendonk.nl/
zomerprogramma

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

badminton Nieuw seizoen voor Badminton Club Lieshout 

Lieshout - De badmintonners van 
Badminton Club Lieshout halen op 
woensdag 14 augustus hun rackets 
weer voor de dag. Dan begint 
immers het seizoen 2013/2014 
met een eerste speelavond. Enkele 
weken later, op 28 augustus, houdt 
de vereniging de eerste ‘Rabobank 
inloopavond’ waar iedereen gratis 
kennis kan komen maken met de 
badmintonsport in het algemeen 
en Badminton Club Lieshout in 
het bijzonder. Weer een week later 
houdt de vereniging nog een tweede 
inloopavond, waarna het seizoen op 
stoom zal komen.

Veel mensen hebben deze zomer 
weer kennisgemaakt met het 
badmintonspel. Op de camping of 
op het strand hebben velen weer wat 
beweging gezocht en dit gevonden in 
het leuke badmintonspel. Badminton 
is immers, in de basis een eenvoudig 
spel, wat op elke (windstille) plaats 

en bij elke gelegenheid gespeeld kan 
worden. Als je iets meer wil met dit 
spel kun je ook kennis maken met de 
‘sport’ badminton. Het verschil tussen 
het spel en de sport is maar klein. 

Badminton Club Lieshout biedt voor 
iedereen de mogelijkheden om de 
sport te beoefenen op zijn of haar 
niveau. Binnen Badminton Club 
Lieshout zijn er diverse speelniveaus 
van beginnende recreant tot ervaren 
wedstrijdspelers. Om die reden kan 
iedereen zo aansluiting vinden binnen 
deze vereniging. 

Badminton is een sport voor jong 
en oud. Een minimumleeftijd is er 
eigenlijk niet, maar vanaf ongeveer 
7 jaar kan er volop meegespeeld 
worden. Badminton Club Lieshout 
heeft de jeugdgroepen in twee 
leeftijdscategorieën verdeeld: de 
jongste groep zijn de aspiranten: zij 
spelen vanaf 18:30 uur tot ca. 20:00 

uur. In deze jongste groep aspiranten 
zit de jeugd van ca. 7 tot ca. 15 jaar. De 
groep die daarna komt, de junioren, 
beginnen te spelen (en te trainen) 
om ca. 20:00 uur en gaan door tot 
het eind van de avond. In die groep 
junioren, die spelen en trainen bij de 
senioren, zit jeugd vanaf ca. 15 jaar. 
Na en met de jeugdgroepen spelen 
de senioren. Hun speelavond begint 
om 20:00 uur (trainen) of 20:30 uur 
(vrij spelen) en wordt rond 22:30 uur 
afgesloten. Ook bij de senioren zijn 
er geen leeftijdsgrenzen, iedereen 
ouder dan 18 jaar kan en mag daar 
meespelen. 

Heb je zin om van badmintonnen ook 
jouw sport te maken? Kom dan langs 
op een van de eerste speelavonden 
van Badminton Club Lieshout of kom 
naar de gratis Rabobank inloopdagen 
op 28 augustus en 4 september. Tot 
ziens bij badminton Club Lieshout!Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

- in- & verkoop  - betaalbaar onderhoud alle merken - camper onderhoud

auto 
onderdelen

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Het kan zomaar gebeuren. Je 
raakt tijdens het werk betrokken 
bij een ongeval waardoor je 
arbeidsongeschikt raakt. Of stel je kunt 
niet meer werken omdat een arts een 
medische fout heeft gemaakt. Heb je 
dan nog recht op salarisdoorbetaling? 
En wie dient dat dan te betalen?

In beginsel zal de werkgever het 
salaris van de arbeidsongeschikte 
werknemer moeten doorbetalen. 
Indien de arbeidsongeschiktheid is 
veroorzaakt door een derde, is deze 
derde daarvoor aansprakelijk te stellen. 
De werkgever heeft in dat geval een 
regresrecht ofwel verhaalsrecht op 
de veroorzaker. De werkgever kan 
in die situatie de netto loonkosten en 
re-integratiekosten verhalen op deze 
derde. Dit is geregeld in artikel 6:107a 
van het Burgerlijk Wetboek.

Onder nettoloon kunnen ook 
andere bestanddelen vallen zoals 
vakantietoeslag of doorbetaalde 
overuren. 

Tip: Een werkgever doet er goed aan te 
informeren of een derde aansprakelijk 
is voor de arbeidsongeschiktheid van 
een werknemer, zodat hij de kosten 
van loondoorbetaling en re-integratie 
op die partij kan verhalen.  

Voor juridisch advies of een second 
opinion kunt u contact opnemen 
met mr. Bart Kusters of mr. Marc van 
de Ven van Juridisch Adviesbureau 
Laarbeek B.V.. Wij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer: 0492-468744 of 
per e-mail: info@ja-laarbeek.nl.

Verhaal van loonschade en 
reintegratiekosten
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“FRIS EN FRUITIG”
Dat als we over sport praten, we met 
van allerhande superlatieven gooien 
is nog daar aan toe, maar dat we het 
voetbal gaan vergelijken met sappig, 
kleurrijk en gezond fruit, gaat mij 
toch wel heel erg ver.
Dat het hier positief bedoeld wordt 
staat wel als een paal boven water. 
Want wie beschrijft nu een 
voetbalwedstrijd als zijnde ‘fris en 
fruitig’, als deze het kijken niet waard 
is. Dan zou je toch over rottend, 
stinkend en niet fris uitziend fruit 
praten, en het over ‘rotte appels’ 
moeten hebben, toch? En dat is nou 
net niet de bedoeling! Ben positief!
Op het moment bijvoorbeeld, leven 
de heren in Eindhoven gezond. Zij 
laten zien dat het loont om op jonge 
leeftijd al te beginnen met het eten 
van gezond fruit, waardoor je fris 
van de lever kunt voetballen. 
En het werd tijd dat er veel 
onbevangenheid getoond zou 
worden en wie kunnen dat beter 
dan  jonge jongens die gretig zijn, 
vanuit de jeugd doorstoten en er 
voor gaan, er alles uit willen halen. 
Ajax leeft al jaren hierdoor, 
Feyenoord sloeg vorig jaar deze weg 
in van jeugd en verjonging en nu is 
PSV aan de beurt om fris en fruitig 
voetbal te spelen. Genieten dus op 
de Hollandse velden. Ook al zou dit 
uit noodzaak geboren zijn, je ziet wat 
het allemaal te weeg kan brengen!
Dat er nu kritiek gegeven wordt dat 
er nog geen ‘echte’ tegenstanders 
aan te pas zijn gekomen, of dat ze 
het wellicht niet zullen volhouden, 
is niet sjiek. Misschien wel waar, 
maar laten we nou de jeugd eens 
de tijd geven. Ze hoeven het eerste 
jaar toch niet meteen kampioen 
te worden? Dat vergt enkele jaren 

en eenmaal aan de top, dan kun je 
dat weer jaren blijven, zo laten ze 
in Amsterdam zien. Dus…. fris en 
fruitig blijven spelen!
Dat zag ik afgelopen zaterdag ook, 
in de uitwedstrijd van Sparta’25 
tegen Blauwgeel uit Veghel.
Hier ging het  ook om twee ‘grote’ 
tegenstanders. Zo speelden twee 
giganten, twee supermarktconcerns, 
als zijnde de sponsoren van deze 
clubs tegen elkaar. Blauwgeel Veghel 
droeg als sponsor de ‘Jumbo’ en 
Sparta’25 droeg met eer ‘Plus’ op 
het shirt. 
Fris en fruitig, toch?
Jumbo, eigenaar van alle C1000 
vestigingen delfde wel  het onderspit 
tegen Plus, die de Edah heeft 
overgenomen. En het is dan mooi om 
te zien, dat de betaalde krachten niet 
kunnen opboksen tegen die rasechte 
amateurtjes. Ik weet zeker dat ook in 
de Europese competities, de kleintjes 
het de groten heel moeilijk kunnen 
en zullen maken. Je wordt per slot 
van rekening kampioen tegen de 
kleintjes, wordt er altijd heel wijs 
gezegd.
De Laarbeekse clubs zijn fanatiek 
begonnen met trainen en enkele 
oefenpartijtjes zijn al gespeeld. De 
kaarten worden een beetje geschud 
en men tast af wat een ander in zich 
heeft.
Maar…. kijk naar jezelf, ga van je 
eigen krachten uit en leef er voor. 
Wedden dat het vruchten afwerpt?

R. van den Enden

basketbal Oproep voor alle dames

Open Aarlese 2013 tennistoernooi

Nieuwe handbalinstuif van Bedo

Lieshout - Bij Basketball Club 
Lieshout wordt door jong en oud, 
mannen en vrouwen en jongens en 
meisjes in teamverband gespeeld. 
Iedereen weet hoe belangrijk het 
is om te bewegen, maar het is ook 
leuk om actief te zijn. Om samen 
met anderen bezig te zijn binnen 
een vereniging die sportiviteit hoog 
in het vaandel heeft staan. Gewoon 
samen basketballen. Momenteel is 
er een diversiteit aan teams, behalve 
een team voor Dames Recreanten. 
Daar wil de club graag verandering 
in brengen. 

Dit is een oproep voor dames die 
sportief bezig willen zijn, voor oud-
basketbalsters (waarmee niet de 
leeftijd wordt bedoeld), voor ex-
korfbalsters, voor dames die niet 
(meer) op het allerhoogste niveau 

willen meespelen, voor dames die 
in teamverband willen sporten, voor 
dames vanaf 20 jaar, kortom voor 
alle dames in en om Laarbeek: kom 
basketballen.

Gezellig samen sportief bezig zijn. Niet 
in weer en wind buiten, maar gewoon 
binnen in de sporthal. Er wordt geen 
competitie gespeeld, dus alle tijd en 
rust om goed te leren basketballen. 
Geen belasting in het weekend, alleen 
trainingen door de week. Nu aan het 
begin van een nieuw seizoen wordt 
er gezocht naar een groepje dames. 
Trainingen vinden plaats in sporthal 
de Klumper in Lieshout op dinsdag- 
of donderdagavond, een planning 
wordt momenteel gemaakt. Om 
te kunnen starten zijn er een aantal 
dames nodig. Het Heren Recreanten 
team traint op dinsdag vanaf 21.30 

uur. Kom anders eens kijken en sfeer 
proeven. Dat kan ook op de website 
www.bclieshout.nl.

Ben jij degene die gezocht wordt? Die 
deze uitdaging wil oppakken? Voor 
vragen, meer informatie of directe 
aanmeldingen graag even een mailtje 
naar miranda.de.laat@live.nl. Wie 
weet tot tussen de lijnen!

tafeltennis Tafeltennishal ATTC’77 weer open
Aarle-Rixtel - Na een zomerstop van 
bijna anderhalve maand kunnen de 
leden van tafeltennisvereniging 
ATTC’77 weer volop aan de bak. 
Op de maandagavond is de zaal 
vanaf 20.00 uur open voor alle 
seniorleden, op woensdagavond 
voor de competitiespelers en 
op donderdagavond evenals 
vrijdagmorgen voor de recreanten. 
Op maandag en woensdag zijn er 
de trainingen voor de jeugd vanaf 
19.00 uur.

In de week van 14 september start de 
najaarscompetitie waaraan ATTC’77 
wederom deelneemt met zeven 
seniorteams en drie jeugdteams. 

Het eerste seniorenteam speelt in 
de op één na hoogste klasse van 
de afdeling Zuidwest en zij mogen 
onder andere naar Middelburg 
en Zierikzee. De overige teams 
komen uit in de derde (2x), vierde 
(2x), zesde (1x) en zevende klasse. 
De seniorenteams zijn op enkele 
verschuivingen na hetzelfde 
gebleven als vorig seizoen en het 
zevende team heeft versterking 
gekregen van Tessa van den 
Boogaard uit het eerste jeugdteam. 

De plek van Tessa in het 
vaandelteam bij de jeugd is 
overgenomen door Robin Broens, 
waardoor in het tweede team een 

plekje vrijkwam voor Dennis van 
der Putten. Het derde team bestaat 
uit zes personen. Naast de ervaren 
Niels Doensen, Sander Bevers en 
Juul Verbeeten spelen komend 
seizoen Has Verstappen, Michiel 
van Schaik en Harm Steenbakkers  
voor de eerste keer mee.

Maar voordat de competitie 
begint, worden, zoals elk jaar, alle 
vrijwilligers met hun partner in het 
zonnetje gezet. Het bestuur houdt 
een activiteit voor hen. Deze keer 
gaan de vrijwilligers van ATTC’77 
op zaterdag 24 augustus op de fiets 
naar Mariahout voor een gezellig 
avondje wokken. 

Beek en Donk - TTV Een en Twintig 
uit Beek en Donk is klaar voor 
een nieuw tafeltennisseizoen. 
Afgelopen maandag werd een 
start gemaakt met de trainingen 
in een vernieuwde Rollerhal, waar 
een compleet nieuwe vloer ligt. 

Drie jeugdteams bereiden 
zich voor op het spelen van 

competitiewedstrijden, waarmee 
op zaterdag 14 september in 
Beek en Donk wordt begonnen. 
Zes seniorenteams beginnen de 
competitie wat eerder die week. 
Ook leden die geen competitie 
spelen zijn inmiddels begonnen 
met de trainingen.

Iedereen die een kijkje wil nemen 

bij de trainingen of wedstrijden 
is welkom bij TTV Een en Twintig 
aan de Otterweg 37 in Beek 
en Donk. Zowel op maandag- 
als donderdagavond zijn zij 
vanaf 19.00 uur geopend. Kijk 
voor meer informatie op www.
ttveenentwintig.nl. Volg ons 
op Twitter en Facebook door te 
zoeken op TTVEenenTwintig.

tennis

Aarle-Rixtel – LTV De Hut hout 
van 31 augustus t/m 8 september 
weer het altijd gezellige open 
toernooi onder de naam van het 
Open Aarlese 2013.

Er wordt gespeeld in poules in de 
categorieën 5 t/m 8. De categorie 
7 heeft in de dubbels ook de 
mogelijkheid voor 35+ inschrijving. 
De inschrijving is inmiddels 
geopend voor alle KNLTB leden 

die voor 1 januari 1996 geboren 
zijn. De inschrijving sluit op 18 
augustus, dus wees er snel bij! Kijk 
op www.ltvdehut.nl voor meer 
informatie. Beek en Donk - Voor 

de zomervakantie heeft 
Handbalvereniging Bedo een 
drietal instuiftrainingen voor de 
jeugd van Laarbeek georganiseerd. 
Deze zijn goed bevallen. Daarom 
organiseert Bedo wederom een 
drietal instuiftrainingen.

Kinderen kunnen kennismaken met 
de handbalsport en de vereniging 
door middel van balspelletjes en 
behendigheidsoefeningen. Heb je zin 
om kennis te maken met een leuke 
en dynamische teamsport? Kom 
dan gerust een keer voorbij op onze 
instuif. Vriendjes en vriendinnetjes 
zijn van harte welkom. De instuif is 
bedoeld voor kinderen van 4 t/m 9 
jaar. Ben je 10 jaar of ouder dan heb 
je de mogelijkheid om op woensdag 
avond van 17:30 uur tot 18:30 uur 
5 keer gratis mee te trainen. De 
instuiftrainingen worden gehouden 
op zaterdagochtend 24 en 31 
augustus en 7 september aanstaande 
van 10:00 tot 11:00 uur in de nieuwe 
sporthal D’n Ekker te Beek en Donk. 
Vanaf 9:45 uur kunnen de kinderen 
zich omkleden. 

Deelnemen
Wat heb je nodig om mee te 
kunnen doen? Alleen je gymkleren 
(sportschoenen, shirt en broek), 
de rest wordt door Bedo verzorgd. 
Deze trainingen zijn helemaal gratis. 
Heb je zin om mee te doen op een 
of meerdere van bovengenoemde 
dagen? Geef je dan op door een 
e-mail te sturen naar jeugd@
hvbedo.nl. Vermeld in de e mail je 
naam, je leeftijd, op welke school 
je zit en in welke klas (zodat we 
hiermee rekening kunnen houden 
bij het maken van groepjes) en op 
welke dag(en) je graag mee zou 
willen doen. Vooraf opgeven is 
niet verplicht, je mag natuurlijk ook 
gewoon binnen komen lopen tijdens 
een van de instuiftrainingen.

Informatie
Voor meer informatie kun je ook even 
een kijkje nemen op de website www.
hvbedo.nl, op facebook.com/hvbedo 
of telefonisch contact opnemen met 
Mari van der Heijden op nummer 06-
13848636, Maarten Staal op nummer 
06-18894246 of Bart van den 
Heuvel op nummer 0492-381023. 
Men ziet jullie graag op een van de 
instuiftrainingen. Tot dan!

TTV Een en Twintig klaar voor nieuw tafeltennisseizoen handbal

volleybal Seizoensaanvang volleybal-
vereniging Bedovo

Beek en Donk - Deze week zijn 
de volleyballers van Bedovo 
weer fanatiek begonnen aan 
het seizoen 2013-2014. Na het 
afgelopen jubileumseizoen heeft 
dit seizoen een bijzondere start, 
omdat thuishaven Den Ekker is 
ingeruild voor de nieuwe Beek en 
Donkse sporthal. 

Voor zowel jong als oud stonden 
afgelopen dinsdag de eerste 
trainingen op het programma en 
enthousiast werden zo de eerste 
stapjes gezet op weg naar opnieuw 
een sportief volleybaljaar. Over 
een aantal weken, op zaterdag 
21 september, worden alweer 
de eerste wedstrijden binnen de 
Nevobo-competitie gespeeld. Voor 
het eerste herenteam van Bedovo 
was eind vorig seizoen reeds 
bekend dat zij in de eerste klasse 
zouden uitkomen. De dames van 
Bedovo wisten vorig seizoen echter 

niet te promoveren, maar door hun 
prestaties bleken zij alsnog kans te 
maken op een plekje in de eerste 
klasse. In de zomervakantie kwam 
dan uiteindelijk het goede nieuws 
dat zij, onder leiding van nieuwe 
trainer Ruud Heringa, inderdaad 
in deze klasse zullen uitkomen. 
Verder spelen twee jeugdteams 
in de meisjes klasse A en meisjes 

klasse B en voor de allerkleinsten 
staan er gedurende het jaar weer 
verschillende toernooien op 
het programma. De recreanten 
van Bedovo zullen zoals in de 
voorgaande jaren opnieuw spelen 
in de Gemertse competitie. 
Kortom, een frisse start in een 
nieuwe sporthal, hopelijk met veel 
sportieve hoogtepunten. 

Veghelsedijk 3     Mariahout     0413 - 20 93 36   
www.autoschadevissers.nl

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

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

E V E N E M E N T E N

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E NE V E N E M E N T E N

Volg ons!

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

Kijk voor foto’s van evenementen
op www.mooilaarbeek.nl

10 januari - 12 december 2013
Jeu de Boulesclub “Dû Tie Ut”

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

7 juli - 25 augustus 2013
Zomerexpositie Heemmuseum 

Aarle-Rixtel
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel 

21 juli - 29 september 2013
Expositie kunst van Diana Swinkels
Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 8, 

Beek en Donk 

7 - 20 augustus 2013
Kermis Aarle-Rixtel

Dorpsstraat, Aarle-Rixtel 

17 augustus 2013
Openlucht Comedy Night, Leon 

van der Zanden e.a.
Openluchttheater Mariahout 

19 augustus 2013
Driejaarlijks Koning schieten Sint 

Margarethagilde Aarle-Rixtel
Schietterrein Margarethagilde Ha-

venweg 6A, Aarle-Rixtel 

21 augustus 2013
Repair Café Lieshout
Dorpshuis, Lieshout 

23 augustus 2013
Disco “Back to School”

Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Tienerwerk de Boemerang disco

Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Mark van de Veerdonk

Openluchttheater, Mariahout 

24 augustus 2013
Handbalinstuif voor de jeugd (HV Bedo)
Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk 

24 augustus 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk 

24 - 25 augustus 2013
Stroizakkenfist

Bosscheweg, Beek en Donk 

24 - 25 augustus 2013
Argentijnse Tangosalon

Muziekkiosk op de Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel 

25 augustus 2013
Fietstocht

Start bij clubgebouw RCL en Grand 
Café Stout, Aarle-Rixtel 

25 augustus 2013
Stroizèkskesfist

Bosscheweg, Beek en Donk 

25 augustus 2013
De Middag van het Brabantse Lied

Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
Bruceband, Tribute Band

Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
Meezingavond Liedertafel 

‘t Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk 

31 augustus 2013
Handbalinstuif voor de jeugd (HV Bedo)
Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk 

31 augustus 2013
Open Dag Scouting Aarle-Rixtel

Blokhut Scouting Aarle-Rixtel, 
Duivenakker 74 

31 augustus - 3 september 2013
Kermis Lieshout

Floreffestraat, Lieshout 
 

1 september 2013
Concert van Muzikale 

uit Aarle-Rixtel
Theehuis “Bij de Boompjes” 

Heikant,Aarle-Rixtel 

1 september 2013
Spellen zeskamp mensen 

met beperking
Sportpark ‘t Heereind Sparta’ 25, 

Beek en Donk 

6 - 10 september 2013
Kermis Beek en Donk

Piet van Thielplein, Beek en Donk 

7 september 2013
Handbalinstuif voor de jeugd (HV Bedo)
Sporthal D’n Ekker, Beek en Donk 

7 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

8 september 2013
Opendag Basicflow en 

Successie in Bedrijf
Havenweg 2, Aarle-Rixtel 

9 september 2013
Kermismatinee

Restaurant en Feestzaal De Zwaan 

13 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

14 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater, Mariahout 

15 september 2013
Open Monumentendag 2013 - 

Macht & Pracht
Heemkamer, Parklaan 5, 

Beek en Donk 

21 september 2013
Zo. Festival

Lieshout 

22 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin. Beek en Donk 

27 september 2013
Meezingavond Liedertafel ‘t 

Nachtpitje 
Café Thuis, Beek en Donk 

28 september 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk 

28 september 2013
Ierse avond met Molly Malone

Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

29 september 2013
Vlooienmarkt

MFC. de Dreef, Aarle-Rixtel 

4 - 5 oktober 2013
Oktoberfest Aarle-Rixtel 2013

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

4 oktober 2013
Pony Dressuur

Manege D’n Perdenbak, Lieshout 

4 oktober 2013
Comedy Diner met Duo Vreemd

De Pelgrim, Mariahout 

5 oktober 2013
Open dag Dierenopvang 

v/d Voorste Grootel
Grotelseheide 11, Bakel 

6 oktober 2013
Rommelmarkt Buurtvereniging 

Reijakkers Noord
Cafe Dave van de Burgt, 

Beek en Donk


