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Correctie

Meerderheid gemeenteraad tegen functioneren burgemeester Hans Ubachs
Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek - Tijdens de besloten raads-
vergadering van vorige week don-
derdag hebben 14 van de 19 ge-
meenteraadsleden aangegeven geen 
vertrouwen meer te hebben in het 
functioneren van burgemeester Hans 
Ubachs. Er is daardoor sprake van een 
verstoorde verhouding. 

De gemeenteraad sprak dit uit via een 
motie, ingediend door Partij Nieuw 
Laarbeek. Aanleiding is een onder-
zoeksrapport over het functioneren 
van de burgemeester binnen het vo-
rige college van burgemeester en wet-
houders. Omdat dit rapport deel uit-
maakt van het persoonsdossier van de 

burgemeester is het niet openbaar. Toch 
lekte dit onderzoeksrapport net voor de 
bouwvakvakantie uit. Hierin stond dat 
de burgemeester loog over twee schijn-
baar futiele zaken: het verwijderen van 
een knotwilg in zijn tuin en zijn optre-
den als Sinterklaas in zijn voormalige 
woonplaats Merkelbeek.

Over de inhoud van de vergadering van 
afgelopen donderdag worden verder 
geen mededelingen gedaan, omdat de 
raad heeft besloten geheimhouding te 
betrachten. Binnen de wettelijke termijn 
van drie maanden zal duidelijk worden 
wat de gevolgen zijn van de nu ont-
stane situatie. Er is nu een periode van 
bezinning. Burgemeester Hans Ubachs 
blijft in ieder geval tot die tijd in functie. 

Op zoek naar het állerliefste huisdier!
De verwendag voor huisdieren staat 
weer voor de deur. Op zaterdag 4 ok-
tober krijgen veel huisdieren net even 
wat extra aandacht of ze worden ver-
wend met allerlei speel-
tjes en lekkernij.

Heb jij het állerliefste huis-
dier van Laarbeek?

Stuur een foto van jouw huis-
dier met wat informatie op naar 
redactie@mooilaarbeek.nl. Op don-
derdag 2 oktober vind je een foto-
pagina met de leukste foto’s van de 
Laarbeekse huisdieren in de krant. De 
twee leukste inzendingen maken kans 
op bijzondere, diervriendelijke prijzen! 

Pastor Arie Wester krijgt zijn ontslag van de bisschop  

“De grootste verliezers zijn de parochianen”
Vrijdag 9 augustus treedt Miss Montreal op in het Openluchttheater

Miss Montreal: “Een show met een lach en

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Mariahout - Na de eucharistievie-
ring zaterdagavond in de kerk van 
Mariahout deelde pastor Arie Wester 
mee, dat hij binnenkort - noodge-
dwongen - moet stoppen met zijn 
werk als pastor. Hij heeft van de bis-
schop zijn ontslag gekregen. De aan-
wezige kerkgangers waren ontstemd. 
Pater Wester liet weten zijn ontslag 
aan te gaan vechten, waarop de aan-
geslagen pastor veel bijval kreeg van 
de aanwezigen.  

Uitstel afgewezen
Ongeveer een jaar geleden kwam pa-
ter Wester met broeder Josep uit Bakel 
om in de parochie van Lieshout en 
Mariahout de zielzorg te versterken. 
Wester voelde zich evenals Josep di-
rect thuis in zijn nieuwe leefomgeving. 
“Ik werd opgenomen in het gilde en 
als we langs een terras kwamen wer-
den we uitgenodigd voor een biertje”, 
vertelt de pastor. Binnenkort wordt 
hij 75 jaar en dan is het volgens het 
kerkelijk recht gebruikelijk om ontslag 
aan te vragen bij de bisschop. “Ik heb 
gevraagd om uitstel, zodat ik nog een 
jaar of langer zou kunnen doorgaan 
in het uitoefenen van pastorale taken 
binnen de parochie”, vertelt Wester. 
In een brief van de vicarus-generaal 
(plaatsvervanger van de op dit mo-
ment zieke monseigneur Hurkmans) 
kwam al snel het bericht, dat het uit-
stel niet gehonoreerd werd, met als 
gevolg dat er geen ontheffing werd 
verleend. Pastor Wester schrok hier-
van, want meestal wordt een verzoek 
tot continuering ingewilligd. “Tenzij je 
je hebt misdragen, maar daarvan ben 
ik me niet bewust”, voegt hij toe.

Een klap 
Na de mis zette pastor Wester zater-
dagavond uiteen wat er was gebeurd. 

Daarin stak hij niet onder stoelen of 
banken, dat hij het niet met de beslis-
sing eens was. De parochianen had-
den dit ook niet verwacht. “Zó kort 
in het dorp en dan al weer een ander 
is de zoveelste klap die Mariahout te 
verwerken krijgt”, zegt Doortje van 
de Burgt, inwoonster van Mariahout. 
“We hadden een pastoor, die alles in 
de parochie afbrak en op een autoritai-
re wijze bestuurde. Toen deze vertrok 
kregen we pastor Wester, een verade-
ming, alles liep prima en de kerk leef-
de weer.” “We dachten weer op de 
goede weg te zijn”, vertelt Coby van 
de Broek, “maar toen volgde de me-
dedeling dat de kerk gesloten moest 
worden, en nu dit!”

Afwijkende visie 
Pastoor Jos Verbraeken heeft als taak 
ervoor te zorgen, dat er per 1 januari 
2015 een nieuwe parochie ontstaat 
voor heel Laarbeek. “De visie van pas-
tor Wester en die van mij verschillen 
zodanig, dat een samenwerking bin-
nen die nieuwe parochie moeilijk zal 
gaan worden”, zegt hij desgevraagd. 
“Overigens neemt de bisschop de 
beslissing tot ontslag en niet ik”, vult 
pastoor Verbraeken aan, “maar ik 
heb met de vicarus-generaal wel al-
les doorgesproken, óók het geliefd zijn 
van de pater onder de mensen van 
de parochie.” De pastoor betreurt de 
gang van zaken en zegt dat het niet 
in zijn aard ligt de problemen op te 
zoeken. Hij roemt de manier, waarop 
pastor Wester tussen de mensen stond 
en zijn werk deed. 

Vervolg 
Op de vraag of er een taak is weg-
gelegd voor pater Wester na zijn 
afscheid is pastoor Verbraeken heel 
resoluut. “Nee, niet binnen deze pa-
rochie”, benadrukt hij, “maar het zou 
jammer zijn, dat hij de capaciteiten 
die hij bezit, onbenut zou laten.” De 

pastorie in Lieshout, waar Wester nu 
woont, is een ambtswoning die hoort 
bij een pastor van de parochie. “Die 
moet dus beschikbaar zijn voor een 
opvolger”, zegt Verbraeken. Op dit 
moment is er nog geen opvolger voor 
pastor Wester, maar er wordt wel ge-
zocht. Pastoor Verbraeken benadrukt, 

dat hij erg in zijn maag zit met de 
gang van zaken en de ontstane situ-
atie: “Er zijn alleen maar verliezers, en 
de grootste verliezers zijn de parochi-
anen. Ik begrijp de gevoelens van de 
mensen goed, maar de bisschop heeft 
een weloverwogen beslissing geno-
men.”

Pater Arie Wester 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

De Talingstraat is een straat in de vogelbuurt in Mariahout. Dit gebied was, 
zoals de hele buurt daar in de omgeving, vennen en moeras. Het hele gebied 
is ontgonnen in de jaren dertig en is nu woongebied geworden. De taling is 
eend of gans of zwanensoort. We kennen verschillende soorten, b.v. de Anda-
mantaling, deze soort is overwegend bruin van kleur. Zijn kop en hals zijn iets 
bleker, en de eend heeft een witte ring rond zijn ogen. Hij leeft in mangroves 
en in lagunes, en wordt soms aangetroffen in tuinzwembaden van mensen die 
in de Andamanen leven. ‘s Nachts zoeken ze rijstvelden op om zich te voeden. 
Het broedseizoen loopt van juli tot oktober. De eenden maken een nest van 
gras en leggen daar ongeveer negen eieren in. Men heeft lang gedacht dat 
deze vogels broeden, in boomholten, maar hiervan zijn geen bewijzen. De 
Andamantaling voedt zich met weekdieren en geleedpotigen.
De blauwvleugeltaling leeft in centraal Noord-Amerika in voedselrijke ondiepe 
meren, plassen met verlandingszones en moerassen. De winter wordt doorge-
bracht in Noord-Amerika. De woerd heeft een zwarte kruin op het voorhoofd 
en kin. Een opvallende, halvemaanvormige, witte vlek tussen oog en snavel. 
De rest van de kop is blauwgrijs. De voorvleugel is hemelsblauw tot spiegel-
groen. De onderkant is okergeel met dicht op elkaar staande ronde zwarte 
vlekjes. De staartdekveren aan weerskanten zijn beschilderd met een witte 
vlek. De snavel is zwart en de poten zijn geel. Het vrouwtje heeft een licht-
blauwe voorvleugel en een witte buik. De lichaamslengte bedraagt ongeveer 
40 cm. In het voorjaar worden 10 tot 12 crèmekleurige eieren afgezet, die in 
ongeveer 23 dagen worden uitgebroed. De kuikens zijn lichtbruin met gele 
vlekken. Ze hebben een lichtere onderkant.

Namens de heemkundekring ’t Hof van Liessent
Henny Bevers – van den Baar.

TALINGSTRAAT

Op vrijdag 12 september  is overleden onze conciërge 

Liesbeth van de Ven

Liesbeth heeft lange tijd hard gewerkt om haar ziekte te over-
winnen. Zij bleef optimistisch over het verloop ervan. Tot op 
het laatst sprak Liesbeth over haar geliefde school, de locatie 
Laarbeek. Haar sterven kwam bij ons toch nog onverwacht.

Liesbeth had een groot hart voor alle leerlingen en voor haar 
collega’s. Ze was een harde werker en een geweldig mens.  
We zullen haar enorm gaan missen.

Liesbeth, bedankt voor wie je was

Wij wensen haar man Jan en haar kinderen veel sterkte bij het 
verwerken van dit grote verlies.

Namens leerlingen, ouders, personeel, directie,
college van bestuur en raad van toezicht 
van het Commanderij College,

Carla Grootjen, 
voorzitter college van bestuur

Vele jaren ben jij bij ons gebleven,
voor gezin en kinderen alles gegeven.
‘t Was een leven van grote werkzaamheid,
altijd opnieuw weer tot weldoen bereid.
Je werd weggeroepen uit dit aards bestaan,
eeuwig dank voor wat je voor ons hebt gedaan.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons 
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van ons 
mam en ons oma 

Bertha Crooijmans-van Weert
echtgenote van

Jan Crooijmans †

Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar.

Marijn 
   Joyka en Michael, Wessel
Henk en Conny
   Laura, Gerd Jan
Ans en Ronald 
   Lars, Amber, Jens
Jan en Ardi
   Kellie, Maud, Lucas

Beek en Donk, 15 september 2014
Correspondentieadres: Beverstraat 10, 5741 KW Beek en Donk

Ons mam is thuis, op Beverstraat 10 in Beek en Donk. U kunt 
hier persoonlijk afscheid van haar nemen op donderdag  
18 september van 14.00 tot 16.00 uur of van 18.00 tot 20.00 uur.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag  
19 september om 10.30 uur in de parochiekerk H. Michaël aan 
de Kerkstraat te Beek en Donk. Hierna begeleiden wij ons mam 
naar haar laatste rustplaats bij ons pap, op parochiebegraafplaats 
H. Leonardus aan de Kapelstraat te Beek en Donk.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 
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Redacteur: Marie-Christine van Lieshout
Fotograaf: Joost Duppen 

De Verenigde Naties hebben 15 sep-
tember uitgeroepen tot de ‘Dag van 
de Democratie’. Gemeenten krijgen 
de gelegenheid om de betrokkenheid 
bij de lokale democratie te vergroten. 
De gemeente Laarbeek opende voor 
deze gelegenheid op zaterdag 13 sep-
tember haar deuren met een breed 
scala aan activiteiten.

Roerige tijden
De ‘Dag van de Democratie’ valt voor 
de gemeente Laarbeek in een roerige 
periode. De vorming van de coalitie 
gaf in het dorp aanleiding tot discus-
sie. Berichten rondom de positie van 
de burgemeester bereikten daags voor 
deze bijeenkomst de buitenwereld. 
Het is voor de burgers het onderwerp 
van gesprek. Toch wordt de zorg om 
de gemeente vooral buiten het ge-
meentehuis gedeeld. Tijdens de ‘Dag 
van de Democratie’, waarin men de 
noodzaak van dit verworven recht wil 
laten zien, zijn voornamelijk mensen 
met een politieke achtergrond in het 
gemeentehuis te vinden. 

Pro Demos
Fleur Terpstra en Wieke Vink zijn spe-
ciaal vanuit Den Haag naar Laarbeek 
gekomen om hun bijdrage aan de dag 
te leveren. Zij zijn van de organisatie 
Pro Demos die zich tot doel heeft ge-
steld om publiek en politiek met elkaar 
te laten verbinden. Burgerparticipatie 
staat bij hen hoog in het vaandel en in 
hun workshop ‘Hoe oefen ik invloed 
uit’ geven ze advies hoe burgers om 
kunnen gaan met de ambtelijke we-
reld. 

Democratie 
Democratie is zo normaal dat we nau-
welijks beseffen hoe bijzonder het is. 
Terwijl in onze regio herdacht wordt 
dat 70 jaar geleden geallieerden ons 
de vrijheid teruggaven, heeft de ge-
middelde inwoner niet echt interesse 
in de politiek. Waarom deze matige 
interesse? Aanwezigen gaven diverse 

meningen: “Politiek gaat pas leven als 
er wrijving is, het gaat gelukkig goed 
in Laarbeek”, maar ook: “Steeds min-
der mensen hebben de innerlijke mo-
tivatie om zich gezamenlijk in te zet-
ten voor een betere samenleving, we 
leven steeds meer in een individualisti-
sche maatschappij.” 

Politieke partijen
In de hal van het gemeentehuis staan 
politieke partijen in kraampjes klaar 
om bezoekers te woord te staan. 
Hoewel de dag niet druk bezocht 
wordt, staan alle partijen paraat. In 
ieder kraampje vind je gedreven men-
sen die, ongeacht hun politieke kleur, 
zich inzetten om Laarbeek mooier te 
maken. De aanwezige raadsleden - 
van verschillende partijen - denken 
er allemaal hetzelfde over: “Het is fijn 

om als raadslid dicht bij de mensen te 
staan. Praat met de mensen die voor 
jou politiek bedrijven. We hebben 
graag feedback uit onze achterban. 
Al ben je geen lid van een politieke 
partij, je mening doet ertoe”, zijn de 

geluiden die in alle kraampjes te ho-
ren zijn. “In de politiek moet je kritiek 
langs je af laten glijden. Soms is dat 
moeilijk, vooral bij berichten via de 
sociale media. Blijf met elkaar in ge-
sprek. Blijf in contact met elkaar.” 

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Burgers krijgen een kijkje in de keuken tijdens de ‘Dag van de Democratie’

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

Vonderweg 15A, Beek en Donk  0492 - 46 54 26  www.marivandenheuvel.nl

Raadsleden Veerle van Schaijk en Erik van Haperen van De Werkgroep 

De stand van PvdA Laarbeek 

Ook Partij Nieuw Laarbeek was aanwezig

Ook voor het gemeentehuis was van alles te doen. Zo waren 
er stands van IVN Laarbeek en het Laarbeeks Landschap 
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Donderdag 18 september

Geen viering

Vrijdag 19 september

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering 

Zaterdag 20 september

13.30 Aarle-Rixtel Mariakapel
Eucharistieviering i.v.m. Teerdag Onze Lieve 
Vrouwegilde

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor : David Stride en 
Jack Crompton de twee oorlogsslachtoffers die 
70 jaar geleden sneuvelden en die hier begraven 
zijn, Tonnie Mennen-van Zon (mged), Hanny van 
Zutphen-Mennen, Jan van den Boom (mged), 
Marijn Lommerse (mged), Martien van den 
Heuvel (mged), Karel en Michel Berkvens en 
overleden familie Berkvens en Toonders, Fien van 
Alphen en zoon Willie.

Zondag 21 september

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
Intenties in deze viering voor: Tonia van Dijk, 
Overleden ouders Vlamings–Klomp(verj.), Martien 
van der Linden, Overleden ouders Martens–
Brouwers en Frans, Jes van Roij, Jan Romme, Ben 

Loomans, Bijzondere intentie, Voor de vervolgde 
christenen in Noord-Korea, Tot welzijn van de 
parochie.

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Tonnie Roijackers-
Gottmer (fund), Jan Gilsing (mged), Overleden 
ouders Van de Elzen-Hoogenhoff en overleden 
familieleden, Jo Manders-Maas, Mina Dekkers-
Daniëls (verj), Jan Aalders (mged), Gérard en 
Annie van den Heuvel-den Biggelaar, Martinus en 
Theodora van de Akker-Brouwers.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Dina Verhagen, 
Harrie van den Heuvel Arnolda van de Laar en 
Mia hun dochter, Frans Coolen (verj).

Maandag 22 september

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 23 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 24 september

18.30 Mariahout bij de zusters
Eucharistieviering

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 25 september

Geen viering

Vrijdag 26 september

Geen viering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
18 - 26 september 

Koningsschieten voor pleinbewoners

Aarle-Rixtel - Voor de 39e keer werd 
op zaterdag 13 september in Aarle-
Rixtel op het Rode Schutplein het 
jaarlijkse Koningsschieten voor de 
pleinbewoners gehouden.

Onder begeleiding en toezicht van het 
Margaretha Gilde (Rooi Schut) werd 
er door de bewoners van het plein op 
de houten vogel, die voor dit doel is 
gemaakt, geschoten. Op het plein 
staat een paal, die speciaal voor het 
koningsschieten is aangepast. Het hele 
jaar door hangt er de gemeentevlag, 
een dag per jaar prijkt er een vogel op.

De nieuwe koning , Coen Vervoort,  
haalde met het 120e schot, onder 
tromgeroffel en luid gejuich de vogel 
naar beneden. Helemaal in stijl werden 
hem daarna de versierselen omgehan-
gen en bracht het Margaretha Gilde 
hem de vendelgroet. Daarna werd de 
koning plechtig naar huis begeleidt.

Voor een jaar lang mag Coen zich 
koning van het Rode Schutplein noe-
men. Volgend jaar wordt er een extra 
feestelijk tintje gegeven aan dit evene-
ment, dan wordt het 40-jarig jubileum 
gevierd.

Coen Vervoort, de nieuwe koning

Teerdag Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel

Oproep aan ouders/verzorgers van kinderen in groep 4

Herdenkingsbijeenkomst voor de gevallenen 
Tweede wereldoorlog

Aarle-Rixtel – De jaarlijkse teer-
dag van Onze Lieve Vrouwe 
Gilde vindt plaats op zater-
dag 20 september op het Jan 
van Doorenpaviljoen aan de 
Hagelkruisweg. Dit jaar hebben 
zij weer 2 jubilarissen binnen het 
gilde die op die dag extra in het 
zonnetje worden gezet voor hun 
verdiensten binnen het gilde.

Jos van de Ven is 50 jaar lid en 
Stephan Kweens is 25 jaar lid. 
Stephan heeft zich in de afgelopen 
25 jaar bekwaamd in het vendelen 
en trommen en heeft in alle twee 
de disciplines vele prijzen mogen 
behalen. Als het nodig is en hij 
heeft de tijd dan geeft hij ook les 
aan de jeugd en is hij bij onder-
houdswerkzaamheden in de tuin 
ook op het paviljoen te vinden. 
Jos is al vele jaren bestuurslid en 
binnen het bestuur de secretaris, 
en dus hun steun en toeverlaat. 

Iedereen die Jos een beetje kent 
weet hoe hij zich inzet voor de club 
als hij eenmaal heeft toegezegd. 
Ook heeft Jos zijn sporen in Kring- 
en Federatieverband verdiend, 
vooral op vendelgebied is hij wijd 
en zijd bekend.

Verder is Jos ook de Paviljoen-
beheerder samen met zijn vrouw 
Marie-José die tevens ook veel 
werk in de vendelcommissie ver-
zet samen met Jos op gildefees-
ten en toernooien. Deze teerdag 
komen ze dan ook om 12.00 uur 
bij elkaar waarna ze om 13.30 uur 
een viering hebben in de kapel aan 
de Bosscheweg en worden de ju-
bilarissen om 15.00 uur gehuldigd 
voor hun verdiensten waarna om 
16.00 uur de receptie volgt in het 
paviljoen. Mocht u de jubilarissen 
willen komen feliciteren, dan bent 
u vanaf 16.00 uur van harte wel-
kom.

Laarbeek – Als een kind in groep vier 
zit, mag hij/zij zich voorbereiden om 
de Eerste Heilige Communie te ont-
vangen. Wanneer uw kind meedoet, 
gaat hij/zij het komende schooljaar 
samen met andere communicanten 
het project ‘Op stap naar je eerste 
Communie’ volgen. 

In vijf avonden gaan ze lezen, praten en 
knutselen met de basisbeginselen van 
het Katholieke geloof als thema. Ook 
is er een rondleiding met een speur-
tocht door de kerk. Verder zijn er weer 

vijf eucharistievieringen die bezocht 
moeten worden. Op woensdag 24 
september om 20.00 uur is er een in-
formatieavond in de Sint Servatiuskerk 
in Lieshout, waar Pastoor Verbraeken 
het project persoonlijk zal toelichten. 
U krijgt die avond een inschrijfformu-
lier mee om uw kind op te geven. De 
eigen bijdrage is ook dit jaar €40,00. 
U hoeft dit niet contant tijdens de in-
formatieavond te betalen, zoals voor-
gaande jaren, maar mag dit overmaken 
aan de parochie of contant afgeven in 
het parochiecentrum te Beek en Donk.

De eerste voorbereidingsavond voor 
de kinderen uit Beek en Donk vindt 
plaats in het parochiecentrum van 
Beek en Donk op maandagavond 6 
oktober. Voor de kinderen woonach-
tend in Lieshout en Mariahout vindt 
de eerste voorbereidingsavond plaats 
in de Sint Servatiuskerk in Lieshout op 
woensdagavond 8 oktober. De com-
muniewerkgroep hoopt velen van u 
te mogen begroeten op de informa-
tieavond van woensdag 24 september. 

Aarle-Rixtel - Vrijdag 26 septem-
ber vindt er bij het ‘Heikants ka-
pelleke’ aan de Bakelseweg een 
herdenkingsbijeenkomst plaats 
ter ere van de gevallenen tijdens 
de Tweede wereldoorlog.

Deze bijeenkomst, die voor ie-
dereen toegankelijk is, is ge-
organiseerd door de Aarlese 
Heemkundekring in samenwer-
king met de buurtbewoners van de 
Heikant. Naast enkele sprekers is 

er onder andere een passend mu-
zikaal optreden  van Lucy en Gery 
van Gerwen. Deze bijeenkomst 
begint om 19.00 uur.

Teerdag Onze Lieve Vrouwe Gilde

Opkomen voor jezelf

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

“Ik laat me niet meer gek maken”
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Eigenaren:          Jeroen en Roland 
             van de Laarschot
In gesprek met:  Roland 
Locatie:              Piet van Thielplein 5, 
                          Beek en Donk 
Datum:             12 september 
Tijd:             13.00 – 14.45 uur

Redacteur:         Nikki Barten
Fotograaf:          Joost Duppen 

Beek en Donk – Ruiken, proeven en 
beleven. Het kan allemaal tijdens ’t 
Verswarenhuys Smaak Event op vrij-
dag 26 en zaterdag 27 september. 
Eigenaren Roland en Jeroen van de 
Laarschot zijn met hun winkel een be-
grip in het dorp. Ze specialiseren zich 
in producten met de beste kwaliteit, 
en dat tegen een betaalbare prijs. De 
broers willen graag het verhaal achter 
het product overbrengen aan de klant.

’t Verswarenhuys Smaak Event. Dat 
klinkt leuk. Wat kunnen bezoekers 
hiervan verwachten?
“Er komen in dat weekend vijftien kra-
men te staan, zowel in de winkel als 
buiten voor het pand. Al onze leve-
ranciers zijn aanwezig. Zij vertellen de 
bezoekers over hun product. Daarnaast 
kunnen bezoekers in de gehele winkel 
van alles proeven en proberen. Zo vin-
den er kookdemonstraties en proeve-
rijen plaats. De combinatie van beleven, 
geuren en proeven zorgt voor een waar 
feest tijdens deze dagen.”

Vertel eens wat meer over jullie leve-
ranciers. 
“Wij zijn heel nauwkeurig in het selec-
teren van leveranciers. We willen per 
se de beste producten hebben. Een 

product moet goed zijn, en eerlijk. Zo 
hebben wij varkensvlees van De Heyde 
Hoeve uit Nuenen. Dit is het beste var-
kensvlees van Nederland. Het is duur-
zaam en eerlijk vlees en heeft een pure 
smaak en de malsheid van vroeger. Ons 
rundvlees komt van de familie Geerets 
uit Castenray. Ook zij hebben diervrien-
delijkheid hoog in het vaandel staan en 
dat proeft de klant terug in de kwali-
teit.”

De Heyde Hoeve is één van jullie leve-
ranciers. Wie kunnen de bezoekers nog 
meer verwachten op ’t Verswarenhuys 
Smaak Event?
“We zijn dit jaar ‘Exclusief verkooppunt 
voor de echte Noord-Hollandse kaas’ 
geworden. De leverancier vertelt zijn 
verhaal hierover op ’t Verswarenhuys 
Smaak Event. Maar er zijn ook lokale 
leveranciers aanwezig, zoals Laarbeeks 
Blond en Croy. Onze winkel leent zich 
perfect voor deze mooie, lokale produc-
ten. Onze broodafdeling wordt uitge-
breid. We krijgen een geweldig, nieuw 
broodassortiment erbij!”

Wil je daar alvast iets over loslaten?
“Naast onze reguliere broodafdeling 
krijgen we een nieuwe broodlijn. De 
introductie hiervan vindt plaats tijdens 
het Smaak Event op 26 en 27 septem-
ber. We gaan vanaf dat moment heel 
veel soorten brood met de allerbeste 
kwaliteit, vers afbakken in onze winkel. 
Het proces hiervan is uniek. Het brood 
krijgt namelijk 24 uur de tijd om te rij-
zen. Daarmee komt het helemaal op 
smaak. Dit proces zie je nergens meer. 
Het brood bevat daarnaast 100% na-
tuurlijke grondstoffen, dus geen toe-
voegingen. Deze combinatie zorgt voor 

krakend vers brood. ‘Brood dat smaakt 
hoe de Franse bakker het vroeger had 
bedoeld’, zo goed is het. Je kunt hier-
bij denken aan een aantal verschillende 
soorten hele broden, maar ook aan vers 
afgebakken pistoletjes.” 

Waarom willen jullie graag het verhaal 
van het product overbrengen naar de 
klant?
“Wij vinden het belangrijk dat mensen 
weten wat ze eten. Zo richten wij onze 
winkel ook steeds meer in. Het perso-
neel van ‘t Verswarenhuys kan de klant 
het verhaal achter het product vertel-
len. Natuurlijk zijn er ook klanten die 
hier geen behoefte aan hebben. Dat 
respecteren we ook. We passen ons aan 
op wat de klant wil.  ‘t Verswarenhuys 
zoekt overal de beste leveranciers en 
vervolgens brengen wij ambacht op de 
winkelvloer: vers snijden en vers bak-
ken!”

Jullie winkel heeft het afgelopen jaar 
nogal wat verandering ondergaan. 
Gaat er nog meer veranderen?
“Er zijn zojuist al wat veranderingen ge-
noemd, maar er is inderdaad nog meer. 
We willen doen waar we het beste in 
zijn en dat is dan ook de reden van som-
mige aanpassingen. Wij zien dat als de 
kracht van ‘t Verswarenhuys. Naast de 
broodafdeling hebben we ons biologi-
sche assortiment enorm uitgebreid. Qua 
fruit gaan we ons nog meer richten op 
de beste Nederlandse producten, zoals 
appels en peren, echt rechtstreeks uit de 
fruitgaard. ‘Vandaag geplukt, morgen in 
de winkel’ kunnen wij waar maken. We 
hebben hier een heel goede leverancier 
voor gevonden: fruitboerderij Vink uit 
Kraggenbrug, beter bestaat volgens ons 

niet. Daarnaast gaan we nog wat  ver-
anderingen aanbrengen aan de indeling 
en presentatie van de winkel. Zo komen 
bijvoorbeeld de kassa’s aan de andere 
kant te staan en het verse fruit helemaal 
voorin. Ook wordt ons noten- en zuid-
vruchtenassortiment flink uitgebreid. 
Deze groep is ‘hot’! Superfoods, raw-
foods en lekkere nootjes zijn populair bij 
onze klanten.”

Ik hoorde ook iets over ‘Het product 
van de week’. 
“Klopt. Op veel plaatsen in de food-
branche gaat het tegenwoordig alleen 
maar over prijs. En natuurlijk is de prijs 
ook belangrijk maar de herkomst en het 
verhaal achter het product, dus weet 
wat je eet, wordt steeds belangrijker 
voor de klant. Dat noemen wij ‘Het pro-
duct van de week’. Scherp geprijsd maar 
met een eerlijk een heerlijk verhaal.”

Kort maar krachtig: ‘Ik moet naar het 
’t Verswarenhuys Smaak Event komen, 
omdat …’
“Je op deze dag op een veelzijdige 
manier kennis kunt maken met wat 
‘t Verswarenhuys is en waar wij voor 
staan. Het zijn 2 dagen vol met bele-
ving. Iedere leverancier van ons is hier 
te vinden en houdt ook een actie, waar-
bij geweldige waardebonnen te winnen 
zijn. Op deze dag kom je te weten waar 
wij mee bezig zijn en wat je in de toe-
komst allemaal van ons kunt verwach-
ten. En natuurlijk kun je ook tal van 
onze producten proeven!”

’t Verswarenhuys Smaak Event vindt 
plaats op vrijdag 26 september van 
08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 27 
september van 08.00 tot 17.00 uur. Je 
vindt t Verswarenhuys op het Piet van 
Thielplein 5 in Beek en Donk. 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Peultjes    100 gram   0.99
Nieuwe oogst

Peren      per kilo   0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Venkel     500 gram 0.99
Elstar Appels  per kilo  0.99

Macaroni/ Spaghetti 
Groenten

1 + 1 gratis

Champignons

per doos  0.79

Eigenaren en broers Roland (l) en Jeroen (r) van de Laarschot van ‘t Verswarenhuys 

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

OP DE KOFFIE BIJ...  T VERSWARENHUYS

Wethouder Meulensteen 
stopt nevenfunctie bij ZLTO 
Beek en Donk - Wethouder Tonny 
Meulensteen legt zijn nevenfunc-
tie bij de ZLTO neer. Dit doet 
hij nadat bureau Governance & 
Integrity een risicoprofiel heeft 
opgesteld. Ondanks dat er geen 
formeel-juridische onverenig-
baarheden zijn, legt hij toch zijn 
functie neer om de schijn van be-
langenverstrengelingen tegen te 
gaan. 

Bij de ZLTO is wethouder 
Meulensteen portefeuillehouder 
Natuur en Landschapsbeheer. 
Politieke partij PNL sprak al eer-
der hun bedenkingen uit over de 
nevenfunctie van de wethouder. 
Deze zou namelijk lobbyen voor 
bloemrijke akkerranden. Als wet-
houder zou hij misschien het be-
sluit hebben genomen om voor 
13.000 euro akkerranden in te 
zaaien. Dit zou de schijn van be-
langenverstrengeling hebben. 

Meulensteen zelf was een voor-
stander van een risicorapport, zo 
zegt hij in zijn verklaring op de site 
van de gemeente.

 Leden vanuit de ZTLO spraken 
tegenover de wethouder ook hun 
zorg uit over het combineren van 
beide functies. “Dit – samen met 
mijn wens om de schijn van belan-
genverstrengeling te voorkomen 
– heeft mij doen besluiten mijn 
nevenfunctie bij ZLTO per 1 janu-
ari 2015 neer te leggen”, meldt 
Meulensteen in een verklaring 
naar de pers.

Het rapport van het bureau 
Governance & Integrity kunt u 
inzien bij de griffier. Als u de wet-
houder daarna nog vragen wil stel-
len kan dit in de komende commis-
sievergadering Algemene Zaken 
op 9 oktober. 

Klokken en klompen centraal op Monumentendag
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Aarle-Rixtel - Ter gelegenheid van 
de jaarlijkse Open Monumentendag 
werden dit jaar de voormalige klok-
kengieterij van Petit en Fritsen en de 
klompenmakerij van Nicole van Aarle 
opengesteld.

Dickens
Rondleider Henk van Beek geeft in 
zijn inleiding al aan dat het bezoek 
aan de klokkengieterij een sprong van 
100 jaar terug in de tijd is. Vanuit het 
kantoor van Frank Fritsen komt men in 
een ruimte terecht, die niet zou mis-
staan als een filmset voor een remake 
van ‘A Christmas Carol’ van Charles 
Dickens. Niets herinnert aan de nieu-
werwetse verworvenheden van de in-
dustrie sinds eind 18e eeuw. Een grote 
valse klok domineert de gietruimte 
voor de kolossale oven, ontworpen 
voor het smelten van 13000 kilo 
brons. Het meest overweldigende is 
de sfeer, die er in de ruimte hangt. Het 
lijkt een doodzonde om een mobieltje 
tevoorschijn te halen!

Brand!
Recent kwam André Rieu een caril-
lon in gebruik nemen, dat de firma 
had gegoten. Er zouden filmopnamen 
worden gemaakt. “Maar”, zo vertelt 
buurvrouw Tini van den Heuvel, “op 
het moment dat de beiaardier begon 
te spelen kraaide mijn haan. Het beest 
was niet stil te krijgen.” 

Talrijke keren heeft de fabriek ‘in 
brand gestaan’. “Elke keer als er een 
grote klok werd gegoten, kon je er 
donder op zeggen, dat er iemand 
de brandweer had gebeld, omdat ze 
dachten dat er brand was”, zo vertelt 
Angela Strijbosch, die naast de gieterij 
woont. 

Klompen
Tegenover de fabriek van Fritsen 
bevindt zich sinds 7 jaar de klom-
penmakerij van Nicole van Aarle, de 
enige vrouwelijke klompenmaker van 
Brabant. Alles in dit oorspronkelijk 
Franse beroep, is handwerk. Erg gedre-
ven legt Nicole aan de bezoekers van 
haar sfeervolle ‘Klompenschuurtje’ 
aan de Helmondseweg uit wat haar 
aantrekt in het vak van klompenma-
ker. Er worden klompen verkocht en 

mensen kunnen gratis komen om 
hun klompen te laten aanpassen. 
Natuurlijk ontbreken ook de kleine 
klompjes, die als souvenir worden ver-
kocht, niet. Meer over dit onderwerp 
op www. klompenschuurtje.nl.

Erfgoed
De droom van Nicole is iets te kunnen 
betekenen voor de toeristen. In sa-
menwerking met de heemkamer zou 
er veel mogelijk zijn. De heemkamer 
zit op dit moment op een locatie, die 
voor ouderen wat moeilijk toeganke-
lijk is. In de oude klokkengieterij, als 
vertegenwoordiger van het industri-
eel erfgoed, zou een heemkamer een 
prima plek kunnen krijgen en is het 
bewaren van de authenticiteit van het 
gebouw gewaarborgd.

Concert
In Aarle-Rixtel zijn al diverse initiatie-
ven om het oude bij het heden te be-
trekken. Zo geeft harmonie De Goede 
Hoop op 31 oktober en 1 november 
een concert in de klokkengieterij. Dit 
zou het begin kunnen zijn van herle-
ving van de aandacht voor het verle-
den van de industriële bedrijvigheid 
van het dorp.

Bezoekers van de Open Monumentendag kregen een 
kijkje in de keuken bij de klokkengieterij Petit & Fritsen 

Nicole van Aarle vertelt de 
bezoekers over haar klompenmakerij 
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

W39 - Aanbiedingen gelden van maandag 22 september t/m zaterdag 27 september 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Sperziebonen
kilo

Robijn wasverzachter
alle soorten

3 fl acons à 750 ml.

Vis Marine gerookte 
Noorse zalmfi let

pakje 100 gram

Abee slaatjes
kip sweet onion of zalm

2 bakjes à 140 gram

Markant space arrows
pak 9 stuks

Tompouces met slagroom
doos 4 stuks

Noord Waarland
belegen kaas

van onze versafdeling
100 gram

Blue Bastard energydrink
regular, sugar free of guarana

4 blikjes à 250 ml.

Axe, Dove of Rexona body-
of deodorantspray

alle soorten
bus 150 ml.
roller 50 ml.

2 stuks naar keuze

Alle soorten bo(c)kbier*
pak 6 fl esjes à 30 cl.

Sultana fruitbiscuit 
of knappers

alle soorten
4 pakken à 5x3 stuks

Markant toiletpapier
zacht en sterk

2 pakken à 12 rollen

Kipfi let
200 gram

Crystal Clear
alle soorten

4 pakken/fl essen à 1500 ml.

200 GRAM kilo 5.00

van 1.53 voor

4
PAKKEN liter 0.50

van 4.24-4.56 voor

PAKJE

van 3.29 voor

2
PAKKEN

van 6.78 voor

DOOS

van 4.39 voor

PAK liter 2.22

van 4.73-6.23 voor

100 GRAM

van 1.29 voor

4
BLIKJES

van 1.96 voor

2
BAKJES kilo 3.57

van 1.60-1.68 voor

4
PAKKEN

van 6.40-7.32 voor

PAK

van 1.53 voor

2
STUKS

van 5.30-9.54 voor

KILO

van 1.78 voor

3
FLACONS liter 1.77

van 9.78-12.45 voor

Campina Optimel drink
alle soorten

literpak

LITERPAK

van 1.31-1.49 voor
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“De communie is voor kinderen weer leuk en leerzaam”
Redacteur: Louke Kreemers 

Laarbeek - De communiewerkgroep in 
Mariahout, Lieshout en Beek en Donk 
is vorig jaar begonnen met een nieuw 
communieproject. Dit moest kinderen 
meer aanspreken en het geloof ‘tast-
baarder’ maken. Het project was een 
succes, waardoor de werkgroep dit jaar 
opnieuw enthousiast het schooljaar 
start. 

“Voorgaande jaren was de voorberei-
ding op de communie voor de kinde-
ren niet zo leuk”, vertelt Klaartje van 
Ham, lid van de communiewerkgroep. 
“Dit kwam vooral doordat kinderen de 
brieven van Willibrord de Kerkuil niet 
snapten, het sprak ze niet echt aan. Er 
werden moeilijke woorden gebruikt en 
er werd niet op kindniveau toegelicht 
wat het Katholieke geloof betekende.” 
Daar wilde de groep graag verandering 
in brengen. Het doen van de commu-
nie moest weer leuk en leerzaam wor-
den. “Pastoor Verbraeken wees ons 

op het project ‘Op stap naar je Eerste 
Communie’ van Stichting Athanasius. 
In vijf stappen wordt de minimale basis 
van het Katholieke geloof uitgelegd”, 
vertelt Gerrianne Aarts, ook lid van de 
werkgroep. 

Vijf stappen
Deze vijf stappen staan voor vijf voor-
bereidingsbijeenkomsten. “Die bij-
eenkomsten duren een uur en zijn in 
de pastorie van de Sint Servatiuskerk 
in Lieshout en in het parochiecentrum 
in Beek en Donk”, vertelt Gerrianne. 
“Elke avond heeft een bepaald thema, 
de eerste gaat bijvoorbeeld over het 
scheppingsverhaal. Dan komt het eerste 
halfuur de pastoor hierover vertellen en 
uitleggen wat het inhoudt, het laatste 
halfuur gaan we knutselen. Dit heeft 
met het thema te maken. Voor kinderen 
wordt het geloof en wat al die gebeden 
en gebruiken betekenen een stuk tast-
baarder. Daarnaast denken ze nu ook 
na over wat het voor hen betekent.”

Naast de vijf voorbereidingsavonden is 
het de bedoeling dat de kinderen vijf 
eucharistievieringen in de kerk bijwo-
nen. Hiervoor zijn door de groep spe-
ciale gezinsvieringen bedacht. “In zo’n 
gezinsviering zorgen we ervoor dat de 
mis aantrekkelijk is voor kinderen door 
middel van dansjes en liedjes”, zegt 
werkgroep lid Joke Doudart de la Gree. 
“We vinden het belangrijk dat de kinde-
ren naar de kerk gaan. Ze gaan tenslotte 
in mei communie doen, het is dus be-
langrijk dat ze weten hoe het er tijdens 
een mis aan toe gaat. Anders weten ze 
straks niet waarvoor ze de communie 
doen. Op een woensdagmiddag in fe-
bruari volgt nog een rondleiding met 
speurtocht door de kerk, zodat de kin-
deren het gebouw en de gebruiksvoor-
werpen leren kennen. ”

Positieve reacties 
“Vanuit de gemeenschap kwamen er 
heel veel positieve reacties” , aldus pas-
toor Jos Verbraeken. “Kinderen vonden 
de avonden heel erg leuk en ook ouders 

waren heel enthousiast over de nieuwe 
manier.” “Elke ouder helpt bij een van 
de voorbereidingsavonden en daardoor 
worden zij betrokken in het voorberei-
dingsproces naar de communie toe. Dat 
is voor kinderen ook heel fijn en vorig 
jaar gaven de ouders aan hier zelf ook 
nog wat van op te steken”, vult Klaartje 
aan. 

Informatieavond 
Op 24 september vindt er een informa-
tie avond plaats voor alle ouders met 
kinderen in groep 4 woonachtig in de 
kernen Mariahout, Lieshout en Beek en 
Donk. De informatieavond vindt plaats 
in de St. Servatiuskerk in Lieshout en 
begint om 20.00 uur. 

De communicanten van Beek en Donk afgelopen mei tijdens hun eerste communie  

Werkjes die de communicanten 
van vorig jaar hebben 
geknutseld. O.a een gebedskubus 
en een dankbaarheidsbloem 

Fotograaf: Joost Duppen

Jos Dijstelbloem en André Vogels beklimmen de Mont Ventoux tegen kanker

“Ook wij hebben nogal wat op onze pakkendrager zitten”
Redacteur: Iris Savenije 

Beek en Donk – Na het beklimmen 
van de Alpe d’Huez in 2013 zocht 
Beek en Donkenaar André Vogels (66) 
een nieuwe uitdaging. Wekelijks fietst 
hij met zijn zwager Jos Dijstelbloem 
(64) zijn rondjes, en samen beslo-
ten zij de Mont Ventoux  drie keer te 
beklimmen. Hiervoor sloten zij zich 
aan bij de Stichting Mont Ventoux, 
‘Grootverzettegenkanker’. Jos: “We 
hebben de kale top zelfs één keer ex-
tra gefietst.”

Spannend 
In de Luchtpost van vorige week in 

De MooiLaarbeekKrant hebben de 
mannen hun eerste ervaringen met 
Laarbeek gedeeld. Dit was echter 
voor de grote dag was aangebroken. 
André en Jos waren aangekomen in 
het plaatsje Bedoin, Frankrijk, waar de 
Mont Ventoux zich bevindt. De berg 
die André en Jos allebei als pittig er-
varen. Jos: “Er is geen begroeiing te 
vinden op de top van de berg, waar-
door de mistral, een beruchte wind in 
Oost-Frankrijk, extra hard aankomt.” 
Tijdens de oefendagen werden de 
klimmers met dit fenomeen gecon-
fronteerd, waardoor enige spanning 
voor de grote dag niet uitbleef ... 

Mentaal sterk 
De mistral was er niet op vrijdag 5 
september, de dag van de beklimming. 
“Het was prachtig fietsweer. Met on-
geveer 7 °C op de top tot 30 °C onder-
aan, hadden we niets te klagen”, weet 
Jos te vertellen. André vergelijkt ver-
volgens de Mont Ventoux met zijn er-
varingen tijdens de Alpe d’Huez. “De 
Mont Ventoux is een kleinschalig eve-
nement. Alleen op de kale top stonden 
mensen aan de zijkant. De rest moet je 
alleen doen.” Jos vervolgt: “Dan moet 
je mentaal gezien wel wat sterker in 
je schoenen staan. De mensen om je 
heen zorgen normaal gesproken voor 
een enorme boost.” In totaal hebben 
de mannen die dag 150 kilometer af-
gelegd met maar liefst 4770 hoogte-
meters. 

Goed doel 
Stichting Mont Ventoux is een stich-
ting die strijdt tegen kanker en geld 
inzamelt voor onderzoek naar deze 
ziekte. Dit heeft uiteraard bij de twee 
mannen ook meegespeeld tijdens de 
keuze voor de berg. “We zijn zwagers 
van elkaar en kanker heeft ook in onze 
familie en vriendenkring zijn tol geëist. 
Ook wij hebben nogal wat op onze 
pakkendrager zitten”, vertelt Jos. Op 
dit moment is de huidige stand van de 
stichting €546500, -.

Toekomst 
Of de twee ook volgend jaar weer bo-
venop een berg te vinden zijn, weten 
ze nog niet. André zou graag nog een 

keer in Italië willen fietsen, maar of dat 
gebeurt, heeft natuurlijk ook met de 
gezondheid te maken. “We waren nu 
al één van de oudste op de fiets”, ver-
telt André. “Ik heb inderdaad niemand 

gezien met dezelfde haarkleur als wij”, 
reageert Jos lachend. Nog helemaal fit 
gaan André en Jos het nieuwe jaar in 
met het motto ‘We zien het allemaal 
wel weer’.  
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Greet Buter 
(wethouder) 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Lisette Heesakkers

2. Marij van Oorschot

3. Piet van Bussel
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Woordzoeker

ANNEMIEKE

BRIGITTE

CHANTAL

DEBBIE

ESTHER

FLOOR

HELEEN

ISABELLE

JUDITH

KRISTEL

LIEKE

MAAIKE

MEIKE

NAOMI

PETRA

ROMY

SABINA

TESSA

VERONIQUE

WENDY

WILLEMIJN

XANDRA

YARA

YVONNE

Grootmoeders appeltaart (1 taart)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 2 eieren
• 200 gr bruine suiker
• 500 gr zelfrijzend bakmeel
• 300 gr roomboter
• Zout
• 1,5 kg appels (goudrenet)
• 100 gr suiker
• 100 gr rozijnen
• Citroensap
• 150 gr amandelspijs
• 1 el custard
• Snufje kaneel

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Vet een taartvorm in met boter. Klop de eieren los in een kom. Meng 
in een kom het zelfrijzend bakmeel, basterdsuiker, zout, eieren en 
de boter tot een gladde bal. Gebruik 3/4 deel van beslag voor de 
bodem. Rol het deeg uit tot een grote lap die groter is dan de vorm. 
Bekleed nu de taartvorm met het deeg en zorg dat de bodem be-
dekt is. Druk met je vinger tegen de rand het deeg omhoog zodat 
de wanden ook bekleed zijn. Wel de rozijnen en maak de appels 
schoon en snijd in gelijke blokjes. Meng de appels met rozijnen, 
suiker, kaneel, citroensap en 1 el custard. Maak met je handen de 
spijs soepel en verdeel het over de bodem van de taart. Verdeel het 
appelmengsel erover. Maak nu van het overige deeg lange dunne 
rolletjes en bedek de taart tot er een ruitvorm ontstaat. Bak de taart 
af op 180°c ca. 75 minuten. 

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Hard

5 3 1 4 8

6 7 3

1 7 2

9 8 6 7

5 1 4

2

5 7 8

6 9 3 8 2

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ANNEMIEKE VERONIQUE WILLEMIJN
BRIGITTE ISABELLE CHANTAL
KRISTEL DEBBIE ESTHER
HELEEN JUDITH MAAIKE
SABINA XANDRA YVONNE
FLOOR LIEKE MEIKE
NAOMI PETRA TESSA
WENDY ROMY YARA

    

Zoek de 10 verschillen
HONDEWEER NA VALLEND BLAD?

de razende reporter

illustratie / Thijs Segers              concept / Lennie Segboer              tekst / Joey van der Leemputten
  

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

Noord Waarland kaas is een wereldkaas van eigen bodem. De Europese Unie heeft dit beloond met een bijzonder 
predicaat: een Beschermde Oorsprongsbenaming. Het predicaat garandeert en beschermt het unieke karakter van 
dit bijzondere streekproduct. Noord Waarland kaas krijgt alle rust en tijd om te rijpen op houten planken. Deze 
authentieke rijpingswijze garandeert een kaas van absolute topkwaliteit. Met trots mag ’t Verswarenhuys zich 
exclusief leverancier van deze kaas noemen. Kaas past in een gezond voedingspatroon omdat het belangrijke 
voedingstoffen bevat. Het voedingscentrum adviseert u dan ook om 30 gram kaas per dag te eten. ’t 
Verswarenhuys, eten van vandaag!

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Kaas met een verhaal!

Communievieringen
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Rotte appels
Ze zitten op je mobiel. Elke 
straathoek is ermee voorzien. 
Zelfs vanuit de kosmos kunnen 
satellieten vastleggen hoe snel ik 
van A naar B huppel. En toch lijkt 
het ordinaire ‘profietsjatten’ met 
de dag populairder te worden. Bij 
bushaltes. Op overvolle pleinen. 
Maar een Bredanaar trof het wel 
heel erg. Na een verdwenen fiets 
besloot ze een splinternieuwe 
fiets aan te schaffen. Naast 
het standaard slot vond ze een 
extra kettingslot niet geheel 
onverstandig. En je raad het al. 
Net op het moment dat ze zo’n 
zwaar slot aan het afrekenen was, 
werd ook deze stalen ros van een 
nieuwe eigenaar voorzien. In een 
wereld met camerasystemen, 
GPS-chips en nog tal van toeters 
en bellen zou de veiligheid en 
het vertrouwen juist toe moeten 
nemen. Dat is een 
goed recht. 
Maar recht kan 
rechter. In 
een land met 
zogenaamde 

vrijheid van meningsuiting blijft 
‘het vertrouwen’ nog altijd 
een hot issue. Het kabbelende 
consumentenvertrouwen is 
daar een mooi voorbeeld van. 
Maar ook het vertrouwen in 
de medemens. Dat Opsporing 
Verzocht en Opgelicht wekelijks 
een uitzending kunnen vullen 
spreekt boekdelen. En toch 
bestaat het authentieke 
vertrouwen in de medemens nog. 
En gelukkig maar! Zo verplaatste 
ik me laatst over het Berkendijkje. 
Met een prachtig gloednieuwe 
fiets, maar dat terzijde, zag ik 
op de hoek van een hoekhuis 
een bordje met ‘Appels te koop!’ 
in de grond geschroefd. Op de 
voorgrond lag een houten kistje 
gevuld met tientallen roodgele 
Jona Gold’s. Bijgestaan door 
een klein schattig bakje, waar 
zich enkele euro’s in bevonden. 
Ondanks dat de bewoners van 

het overigens fraaie hoekhuis 
weten dat het Berkendijkje 
dagelijks honderden 
passanten trekt, kozen ze er 
toch voor om die enkelen 
van hoogstwaarschijnlijk 
overheerlijke fruitjes te 

voorzien. En dan is het aan 
die geïnteresseerden om 

zo eerlijk te zijn om dat 
zakje Jona Gold voor 
een appel en een ei 
mee te nemen. Het is 
misschien naïef, maar 
ik vind het mooi dat 
zulke ruilhandel nog 
bestaat. En blijkbaar 
kan bestaan. Ondanks 
de vele rotte appeltjes…

Joey van der Leemputten

COLUMN

Redacteur: Jac Babin
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Munten, kaarten, postzegels en 
theezakjes. Het zijn zo maar wat 
populaire verzamelitems. Maar er is 
nog veel meer. Mensen verzamelen 
de meest bijzondere dingen, ook in 
ons Mooi(e) Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Cor Aarts. 
Cor woont aan de Broekelingstraat 
in Aarle-Rixtel en vertelt vol trots 
over zijn enorme verzameling siga-
renbandjes.

Cor doet open. Hij heet De 
MooiLaarbeekKrant welkom, waarna 
hij zijn bezoek meteen naar de bo-
venste verdieping loodst. Daar staat 
zijn verzameling opgesteld. Alles 
keurig gerangschikt in mappen. Cor 
is 62 jaar. Sinds een jaar is hij met 
vervroegd pensioen. Daarvoor was 
hij jarenlang als leerkracht verbonden 
aan basisschool ‘Brukelum’,  in Aarle-
Rixtel. Cor blijkt een enthousiast ver-
teller te zijn. 

Sigarenbandjes 
De verzameling bestaat uit 120.000 
à 130.000 sigarenbandjes. In een 
schrift  heeft Cor alle aantallen, 
per serie en per merk, in keurig 

onderwijzershandschrift, genoteerd. 
“Ik ben een telfreak”, lacht hij. Een 
hele muur van de bovenverdieping 
wordt in beslag genomen door map-
pen. Op de grond staan nog enkele 
dozen met daarin de afdeling ‘onge-
sorteerd’.

Het begin
Cor is in de jaren ’50 begonnen met 
zijn verzameling. “Ik vond sigaren-
bandjes mooi”, vertelt Cor, “prach-
tige kleuren, mooie afbeeldingen. In 
de puberteit is mijn verzameling van-
wege ‘andere interesses’ op de ach-
tergrond geraakt. Mijn moeder wilde 
dat ik bij mijn huwelijk mijn verzame-
ling meenam. Die heeft hier jarenlang 
op zolder een slapend bestaan ge-
leid”, lacht Cor. 

Opnieuw  
“De vriend van mijn dochter bracht 
soms voor zijn toekomstige schoon-
papa een doos ongesorteerde siga-
renbandjes mee, van een ruilbeurs. 
Ik vond het niet netjes om zo’n doos 
gewoon op zolder te zetten. Zo ben 
ik dus weer begonnen met verzame-
len en ik kreeg er steeds meer plezier 
in, met alle gevolgen van dien”, ver-
telt de verzamelaar, terwijl hij zijn blik 
langs de vele mappen laat glijden. 

Uitgebreide collectie 
“De reclamejongens van de 

sigarenfabrieken bedachten destijds 
van alles om de omzet te laten stij-
gen”, zegt Cor. Zo zijn er prachtige 
sigarenbandjes met vlinders, wapens, 
landen, auto’s, schilders en ruimte-
vaart. “Er is werkelijk geen onder-
werp te bedenken of er is wel een 
serie van uitgegeven.” Maar het klap-
stuk is toch wel een boekje uit 1953, 
speciaal gemaakt om de schooljeugd 
op een speelse wijze kennis te laten 
maken met verkeersborden. De ver-
keersborden moesten met sigaren-
bandjes bijeengespaard worden. Het 
album heeft als ondertitel de welbe-
kende leus: ‘Abonné stemt tevree!’ 

Persoonlijke sigarenbandjes
Om hun klanten gunstig te stem-
men boden bedrijven vaak een si-
gaar aan met een persoonlijk band-
je. Trots laat Cor bandjes zien van 
Chalet Lohengrin, Staadegaard, 
Schildersbedrijf Noud van Bussel, 
Speeltuin De Heikant, Molen 
Vogelenzang enz. Maar ook parti-
culieren bleven niet achter: bandjes 
met de beeltenis van een bruidspaar, 
een heeroom die veertig jaar priester 
is. En toen Cor zelf zestig werd, ont-
wierpen zijn dochters een uitnodiging 
in de vorm van ... een sigarenbandje.

Tot slot.
Cor zou nog uren kunnen vertellen. 
Eén ding wil hij nog kwijt. Graag 

zou hij in contact komen met andere 
Laarbeekse verzamelaars van sigaren-
bandjes. “Misschien is er wel iets bij, 
dat ik nog niet heb”, zegt hij hoop-
vol. Ook mensen die misschien nog  
bandjes ergens op zolder hebben 

liggen en er niets mee doen, kun-
nen contact opnemen met Cor Aarts, 
Broekelingweg 61, Aarle-Rixtel. 
Tel: 0492 382287. 
E-mail: coraarts@onsmail.nl. 

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...

Drukbezocht Jubileumconcert Harmonie De Goede Hoop

Fotograaf: Daphne van Leuken

Aarle-Rixtel - Harmonie De Goede 
Hoop vierde zaterdag het 140-jarig ju-
bileum met een groot Jubileumconcert 
op de Kiosk in Aarle-Rixtel. De kiosk 
was uitgebreid, omdat alle leden van 
de harmonie er anders niet op paste. 

Harmonie De Goede Hoop trad op in 
samenwerking met het koor Koskoier 
uit Gemert  Dit popkoor, met combo, 
trad zowel samen met de harmonie 
als alleen als koor op. De koorleden 
werden bij hun eigen programma on-
dersteund door een aantal blazers van 
de harmonie. Tussendoor gaf ook ‘The 
Voice of Laarbeek’-winnares Manon 
van Overdijk acte de présence.

Het prachtige weer was er mede-
verantwoordelijk voor dat een paar 
honderd mensen de weg naar de ki-
osk wisten te vinden om het concert 
bij te wonen. Door de fijne muziek 

en de mooie aankledingen beleef-
den de aanwezigen een sfeervolle 
avond. Het concert werd afgesloten 
door Die Partyhosen - voorheen De 
Klokkendorper. 

De harmonie kan terugkijken op een 
zeer geslaagd concert en vooruitblik-
ken op het volgende bijzondere jubi-
leum: het 150-jarig bestaan. 
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niet in combinatie met andere aanbiedingen.

25%
korting

op alle verf van:

Driessen Interieur BV. Koppelstraat 87 Beek en Donk 0492-465373 www.Driessen-Interieur.nl Mail: Info@driessen-interieur.nl

DE TIP VAN DEZE WEEK: Maak gebruik van het mooie nazomer weer om de buitenboel nog even te schilderen met professionele
verf voor een scherpe prijs. Nu met super scherpe prijzen op de topkwaliteiten lak en muurverf van Sikkens !

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

RECENSIE
Robin Hood in een nieuw jasje 
Mariahout – “Jij bent de koning, Jan, 
jij! Of wil je altijd een slap aftreksel 
blijven van je broer?” Jonkvrouw Eli-
sabeth van Cornwell intimideert en 
manipuleert in de familievoorstel-
ling Robin Hood van Toneelvereni-
ging Mariahout. Haar zoon George 
moet koste wat kost trouwen met 
kroonprinses Marian. Het vermake-
lijke theaterstuk ging zondagmiddag 
7 september in Openluchttheater 
Mariahout in première.

Michelle van Daalhoff  bewerkte het 
welbekende volksverhaal tot een 
voorstelling waarin de hoofdrol is 
weggelegd voor de dominante jonk-
vrouw Elisabeth van Cornwall, voor-
treffelijk gespeeld door Simone van 
Lanen. Aan haar zijde acteert Peter 
van der Burgt wier rol van de naar er-
kenning snakkende koning Jan zon-
der Land hem op het lijf is geschre-
ven. Robin Hood (Wouter Verhaak) 
blinkt uit in mimiek wanneer hij tij-
dens de volksopstand in slow motion 
een van de edelen neersabelt. 

De creatief  vervaardigde kostuums, 
steevast grotendeels zelfgemaakt, 
bepalen een belangrijk deel van de 
sfeer. De edelen dragen weelderige 

kleding in felle kleuren. Het volk is 
duidelijk herkenbaar aan hun sobere 
pakken in bruin- en grijstinten. 

De kibbelende broeder Tuck met de 
volkse Edwina, de uitbundige koning 
Jan en het gillende trio jonkvrouwen 
geven het stuk een humoristisch 
tintje. Live muziek en een sober maar 
veelzeggend decor met brandende, 
zelfvervaardigde fakkels, een troon 

en de slaapkamer van Marian met 
haardvuur en balkon, zorgen voor 
een treffende Middeleeuwse ambi-
ance. 

Robin Hood van Toneelvereniging 
Mariahout is nog te zien op 19 en 21 
september in het Openluchttheater 
Mariahout.

Ingrid Tukkers

Lezing over het boek ‘Het verhaal 
van een autist’

Zondagochtendwandeling IVN 
Laarbeek in de Grotelse Heide

Beek en Donk –De Beek en Donkse 
mevrouw van Rooij-Smits heeft on-
der het pseudoniem ‘Bella Fonte’ 
een boek geschreven met de titel 
‘Het verhaal van een autist’. De le-
zing begint om 20.00 uur en neemt 
ongeveer een half uur in beslag, 
waarna er ruimte is om vragen te 
stellen. 

Het waargebeurde verhaal gaat over 
de zoektocht naar de antwoorden 
op de vele vragen waarom haar zoon 
zo anders reageert dan zijn leeftijds-
genoten. Het gaat ook over de vele 
moeilijkheden die zij als gezin daarbij 

zijn tegengekomen en de lange weg 
die ze bewandelden voordat de 
diagnose A.S.S. oftewel autisme 
eindelijk gesteld werd.  Tevens wil 
mevrouw van Rooij-Smit er in haar 
lezing voor pleiten dat elke autist de 
juiste begeleiding krijgt die hij of zij 
(op dat moment) nodig heeft. Want 
zonder een goede begeleiding loopt 
het anders al snel volkomen spaak. 
Dat kan zij ondertussen door erva-
ring bevestigen en voor de luiste-
raars onder woorden proberen te 
brengen. Belangstellenden kunnen 
gratis naar deze lezing.

Laarbeek/Bakel - Anders als in het 
IVN-jaarprogramma staat, wordt er 
op 21 september door het IVN niet 
gewandeld op Eyckenlust. Er zal op 
deze dag in plaats daarvan in de 
Grotelse Heide worden gewandeld.

Reeds eerder dit jaar was het schit-
terende landschap van de Grotelse 
Heide het decor van een wande-
ling van het IVN Laarbeek. Was 
het toen in het voorjaar, deze keer 
is het in de nazomer dat de des-
kundige begeleidsters van het IVN 
u zullen rondleiden over de stille 
pracht van de Grotelse Heide. Hier 
zijn vele verschillende soorten land-
schappen te zien. Heide, naaldbos, 
droog loofbos met berken en zome-
reiken, nat loofbos met zwarte els 
en es, schietwilg, cultuurgrasland, 
soortenrijk grasland, halfnat heide-
grasland, akkerland, kapvlakten en 
andere zijn hier in al hun diversiteit 
te bewonderen.

En het lijkt hier steeds mooier te 
worden. De Snelle Loop heeft on-
langs een natuurlijke verkaveling 
ondergaan. Hier wordt een ecolo-
gische verbindingszone gevormd 
en krijgt de natuur een geweldige 
uplift. De natuur heeft hier vele fa-
cetten en je komt altijd voor verras-
singen te staan.
 
Het zal interessant zijn het verhaal 
van de Grotelse Heide te horen van 
de IVN-gidsen, die hier heel vaak 
komen om zich te laten verrassen 
door de bezienswaardigheden in 
de natuur. De wandeling start om 
10.00 uur en duurt tot ongeveer 
12.00 uur. De start van de wan-
deling is bij de parkeerplaats naast 
Grotels Hof te Bakel .Tot ziens op 
deze zondag 21 september, waarop 
men weer de kans heeft op een heel 
bijzondere natuurbeleving.
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MooiLaarbeekkrant
Aarlese Revue viert 70 jaar bevrijding 
Redacteur: Thea Wich 

Aarle-Rixtel – 25 September is het 
precies 70 jaar geleden dat Aarle-
Rixtel en Helmond zijn bevrijd. Ter 
gelegenheid hiervan verzorgt de 
Stichting Revue Aarle-Rixtel op 24 
en 25 september een avondvul-
lend bevrijdingsprogramma in de 
‘Gaviolizaal’ te Helmond. Tijdens de 
herdenking in Aarle-Rixtel, zondag 
28 september, brengt de ‘Aarlese 
Revue’ een aantal bevrijdingsliede-
ren ten gehore op de kiosk aan de 
Kouwenberg.

50 jaar bevrijding
“Ons eerste optreden was in 1994”, 
vertelt Annemie van den Heuvel, één 
van de organisatoren. “Theo van den 
Heuvel zei toen tegen mij: ‘Het is vijf-
tig jaar bevrijding, we moeten iets 
doen.’ Via Henk van Beek hebben 
we een aantal mensen verzameld. Ik 
zorgde voor de teksten en zo zijn we 
begonnen met de ‘Aarlese Revue’. 
We traden twee avonden op in ‘De 
Dreef’. Dat was één groot feest. Er 
kwamen meer dan duizend mensen 
kijken. Op de eerstvolgende Nationale 
Bevrijdingsdag 5 mei hebben we ook 
nog drie dagen in een uitverkocht 
‘Speelhuis’ gestaan.” 

Aarlese Revue 
 “Een revue lijkt wel een beetje op een 
musical”, legt Riet van der Zanden uit. 
“Het gaat niet alleen om het zingen 

maar om het totaalplaatje: liedjes 
worden afgewisseld met sketches.” 
Riet, die in het verleden de choreo-
grafie verzorgde, is tegenwoordig de 
dirigente van de club. Dat vindt zij 
een groot woord: “Ik heb geen offi-
ciële opleiding hiervoor gevolgd. Ik sla 
gewoon de maat. Peter Stultiëns en 
Ben van Meelis verzorgen de muzikale 
begeleiding op piano en accordeon. 
Zonder hen kunnen we niets.” Samen 
met bestuurslid Annemie verricht Riet 
veel werk binnen de Aarlese stichting.

Repeteren
Een half jaar geleden is de ‘Revue’ 
uitgenodigd door de ‘Stichting 
Draaiorgels Helmond’ om twee optre-
dens te verzorgen in de ‘Gaviolizaal’ 
ter ere van 70 jaar bevrijding. Ter 
voorbereiding hierop repeteren de 22 
leden sinds enkele maanden intensief 
in de garage van Piet en Annemie van 
den Heuvel. “Dit optreden komt bo-
venop ons eigen programma, daar-
om zijn extra repetities nodig”, legt 
Annemie uit. “Met als afsluiting een 
lekker glaasje”, aldus een lachende 
Riet. De laatste twee repetities vinden 
plaats in de ‘Gaviolizaal’. De dirigen-
te licht toe: “Dan kunnen we alvast 
wennen aan de ruimte en een echte 
doorloop doen.”

Het programma
“Deze keer is het programma natuurlijk 
niet hetzelfde als in 1994”, legt Annemie 
enthousiast uit. “We hebben het pro-
gramma in tweeën gedeeld. Voor de 
pauze brengen we Engelstalige bevrij-
dingsliedjes afgewisseld met enkele ko-
mische sketches. Na de pauze brengen 
we het populair Nederlandstalig genre 
van net na de oorlog.” “Zoals ‘Wie is 
Loesje’ en ‘Spring maar achterop’ van 
de ‘Ramblers’’, vult Riet aan. In de pau-
ze en na afloop klinkt er bevrijdingsmu-
ziek uit de orgels van de ‘Gaviolizaal’.

Voorstellingen
De voorstellingen vinden plaats op 24 
en 25 september in de ‘Gaviolizaal’ te 
Helmond. De zaal is open vanaf 19.00 
uur. Het programma start om 19.50 
uur. De organisatoren verzoeken ieder-
een om 19.50 uur daadwerkelijk aan-
wezig te zijn, omdat er op dat tijdstip 
een huldeblijk aan de bevrijders plaats 
gaat vinden. Kaarten à €5,00 (inclusief 
kopje koffie of thee) zijn verkrijgbaar bij 
Snoeperij ‘Jantje’ te Aarle-Rixtel en bij 
de VVV (bibliotheek) te Helmond. Het 
verkorte bevrijdingsprogramma vindt 
28 september plaats van 16.00 tot 
17.00 uur op de kiosk in Aarle-Rixtel. 
Voor meer informatie is Annemie be-
reikbaar op nummer 0492-386061.

Marcel van de Kerkhof wint wederom fotoprijs gemeente Laarbeek 
Laarbeek - Voor het tweede jaar op 
rij heeft de Beek en Donkse Marcel 
van de Kerkhof - tevens fotograaf 
van De MooiLaarbeekKrant - de fo-
toprijs van de gemeente Laarbeek 
gewonnen voor de gemeentegids die 
jaarlijks uitkomt. Afgelopen maand 
konden inwoners van Laarbeek hun 
foto’s insturen voor deelname aan 
deze wedstrijd. 

De gemeente ontving heel veel 
mooie foto’s. Afgelopen zaterdag, 
tijdens de Dag van de Democratie, 
zijn de winnaars hiervan bekend-
gemaakt. Marcel van de Kerkhof 
stuurde een bijzondere foto van de 
Accretio in, het kunstwerk op de 
Bavaria-rotonde. Deze Accretio ver-
bindt de vier dorpen met elkaar. Deze 
winnende foto zal op de voorzijde 
van de gemeentegids 2015 prijken. 

Als tweede kwam Gerrit Post uit 
Aarle-Rixtel uit de bus. Hij stuurde 
een foto van de Aarlese brug in. 
Derde werd Harry Brugmans uit 
Beek en Donk met een foto van de 
wandelroute ‘Recht en Orde’. De 
prijswinnaars winnen een geldprijs 
van respectievelijk €75,00, €50,00 
en €25,00.

De winnende foto van Marcel van de Kerkhof 

06-52696900
     ezra.hairstyling

ezrahairstyling@hotmail.com

UW KAPSTER AAN HUIS 

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

MOSSELMAAND,PAN MOSSELEN 
MET GARNITUREN  € 17.50 
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Word donateur van de Omroep Kontakt 
vriendenclub

 
Als een groot aantal mensen ging u voor.

Mede dankzij uw deelname aan de vriendenclub 
kan Omroep Kontakt u het dagelijkse actuele 

nieuws blijven brengen.
 

Voor slechts € 7,50 bent u al lid.
 

Meld U aan via info@kontaktfm.nl

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

Mindfulness helpt mensen om te le-
ven in het moment, in een langza-
mer tempo, met minder stress én een 
betere algemene gezondheid. Start 
dinsdagavond 30 september 2014 te 
Lieshout.

Positieve handvatten om kinderen 
te begeleiden zonder straf. Start 
woensdagavond 1 oktober 2014 te 
Lieshout.

Zie voor meer informatie www.centrumhelena.nl en/of bel therapeute Paula 
Smits-Franke   0499-423588 of 06-22956843

CURSUS MINDFULNESS

CURSUS POSITIEF 
OPVOEDEN

Advertorial Tentoonstelling ‘Leven onder bezetting ’40 –‘45’

Jubilerend Zanggroep Zingiz gaat op de Spaanse toer

Start liederentafel ‘t Zonnetje

Beek en Donk - In de Heemkamer 
wordt een tentoonstelling gehouden 
in het kader van 70 jaar bevrijding. 
Deze tentoonstelling belicht niet de 
militaire kant van de oorlog, maar ze 
laat zien waar men in het leven van 
alledag mee te maken had. 

Het begint met de verspreiding van 
Hitler’s gedachtekwaad via (kinder)
boeken en blaadjes die dit verheer-
lijkten. Dan volgt de NSB met haar 
propaganda en voorschriften. Men 
ziet de nieuwe  geldmiddelen en 
postzegels die in plaats van leden van 
Oranje nu Germaanse symbolen be-
vatten.

Door gebrek aan voedsel en materi-
alen ontstaat een distributiesysteem. 
In de vitrines zijn de stamkaarten 
en het hele bonnencircus te zien, 

sigaretten en surrogaatkoffie, belas-
tingplaatjes van rijwielen en niet te 
vergeten het persoonsbewijs. De be-
volking reageert op de bezetting met 
humor en huisvlijt als verzet. 

De ondergrondse pers ontstaat. 
Diverse uitgaven zijn in mappen te 
bekijken. Als onderdeel van de cen-
suur wordt ook een groot deel van de 
radio’s ingevorderd, waardoor Radio 
Oranje vanuit Londen steeds belang-
rijker wordt. Het geluid van dit sta-
tion kunt u hier nogmaals horen. 

Tenslotte wordt ook het zwartste 
deel van de bezetting belicht: discri-
minerende maatregelen tegen bevol-
kingsgroepen en de daaropvolgende 
deportaties, Jodensterren, kampbrie-
ven, Ariërverklaringen en een lijst met 
namen waar bij diverse werknemers 

de woorden jood of jodin zijn bijge-
schreven met de vermelding dat ze 
‘vertrokken’ waren…… en men weet 
nu wat dat betekende.. 
                                                                                                
Deze tentoonstelling is een gedeelte 
van de verzameling van Hans v/d 
Heuvel. Het materiaal is origineel en 
is in de loop van dertig jaar verzameld 
vanuit de gedachte dat dit niet verlo-
ren mag gaan, want al deze spullen 
zijn het bewijs dat het allemaal écht is 
gebeurd en nooit meer mag gebeu-
ren!

Openingstijden: zondag 21 sept. en 
28 sept. van 14.00 – 17.00u  donder-
dag 25 sept. van 20.00 – 22.00u in 
de Heemkamer, Parklaan 5 Beek en 
Donk. Vreugde in een ‘bevrijdings-
spel’ dat op de tentoonstelling te zien 
is.

Beek en Donk - Na de zomervakan-
tie is Zanggroep Zingiz weer fris en 
fruitig begonnen met de repetities. 
Deze keer wordt er extra hard gere-
peteerd voor het aankomend koperen 
jubileum. Zanggroep Zingiz viert in 
april 2015 namelijk haar 12,5 jarig 
bestaan. Dit jubileum laten ze natuur-
lijk niet ongemerkt voorbij gaan en de 
plannen rondom een jubileumconcert 
zijn in volle gang.

Naast het opfrissen van hun huidige 
repertoire gaan ze de komende tijd ook 
weer wat nieuwe liedjes instuderen. 
Zanggroep Zingiz zingt veelal Engels 
en Nederlandstalige nummers. Maar 
ze schuwen ook een Duits, Italiaans 
en zelfs Zweeds nummer niet. Op dit 
moment staan de 30-tal zangeressen 
onder leiding van dirigente Heidi de 
Louw te zweten om een Spaans num-
mer in te studeren. Dit kost de nodige 

moeite, maar het resultaat wordt uit-
eindelijk zeker prachtig.

Zanggroep Zingiz is nog altijd op zoek 
naar enkele enthousiaste sopranen. 
Dus vind je het leuk om te zingen, heb 
je wat ervaring, ben je sopraan? Kom 
dan gerust eens een avondje luisteren. 
De repetities vinden plaats op woens-
dagavond vanaf 20.00 uur bij Café 
van de Burgt.

Aarle-Rixtel - Na een welverdiende 
vakantie wordt er donderdag 25 
september weer een start gemaakt 
met de liederentafel. De –in sa-
menwerking met- ViERBINDEN 
georganiseerde liederentafel wordt 
gehouden in de ontmoetingsruimte 
van ‘Zonnetij’ aan de Heindertweg 
87 in Aarle-Rixtel.

Samen wordt er gezongen onder 
begeleiding van ‘Sun Shine’, het 
eigen orkest, uit liederenbundels 
die voor u aanwezig zijn. De avond 
begint om 19.30 uur en iedereen is 
van harte welkom. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur en de toegang is 
gratis.

De liederentafels vinden iedere laat-
ste donderdag van de maand plaats, 
zolang er een ‘R’ in de maand zit. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0492-534726 of mailen met 
frans.raaijmakers@upcmail.nl.

GEDICHT
Muziekvereniging ‘De Ouwe Hap’
De vakantie is gedaan, 
verenigingen zijn weer volop aan ’t repeteren gegaan.
Bezeten mensen van sport en cultuur 
en van muzikaliteit tot het laatste uur.
Muziekvereniging ‘De Ouwe Hap’ die al ruim 40 jaar bestaat,
Is bij bijzondere gelegenheden altijd muzikaal paraat.
Maar door ziekte zijn we enkele leden voorlopig kwijt,
Wat onze ‘Ouwe Hap’ ten zeerste spijt.
Wij vragen nu dan ook met rasse schreden,
gezellige ‘allerhande’ muzikale nieuwe leden.
Kom daarom op een woensdagavond gerust eens kijken in zaal van Bracht,
daar repeteren wij elke week vanaf een uur of acht!
Of wilt u liever informatie vragen via de telefoon,
dan belt u onze Johanna op nummer 0492-462386 toch gewoon.
U bent van harte welkom!!

webdesign

videografie

huisstijl

drukwerk
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Eric en Pi m van Laarhoven 

Wat is er leuker, ook voor ons Bra-
banders, dan een goed feest? Want 
we kunnen er wat van. Neem car-
naval of de kermis: we maken er 
een feest van samen met vrienden 
en familie. Maar het is nog niets 
vergeleken met de Spanjaarden. Die 
maken overal een feestje van. Of 
het nu het begin van de sinaasap-
peloogst is, de verering van Maria 
of dat Columbus iets ontdekt heeft, 
het maakt niet uit. Ze beginnen 
steevast met het afsteken van vuur-
werk. De aankondiging van een dag 
of meerdere dagen feest. Zoals het 
eerste weekend van juni in Coín, 
de Romeria de la Fuensanta, het is 
het meest kleurrijke evenement van 
het jaar met  veel traditionele kos-
tuums voor mannen en vrouwen. 
Op de zaterdag vertrekken ze, ha-
len het  beeld van Maria uit de kerk 
en deze wordt op een huifkar ge-
zet die getrokken word door ossen. 

Buiten het dorp komen ze allemaal 
weer samen waar het feesten echt 
begint, veel drinken, eten en dan-
sen. Het is alsof je in een andere tijd 
wordt neergezet. Grote zandvlakte, 
bloedheet, veel stof. Geen auto te 
bekennen. Iedereen is te paard. 
Vrouwen in amazone zit met mooie 
flamenco jurken aan, mannen stoer 
met traditionele kleding aan. Prach-
tig schouwspel. ’s Nachts gaat het 
gewoon door, niet voor ons want 
wij zijn geen Spanjaarden, ze zien 
ons als giri’s (toeristen) en we horen 
niet bij een Hermandad (broeder-
schap). De volgende dag gaat de 
stoet terug naar Coín. Wij langs de 
route. Zo te zien  was het een zware 
nacht geweest, de mooie flamenco 
jurken waren smerig en de kapsels 
van de dames ingestort, de hak-
ken ingeruild voor slippers. Man-
nen met baarden en rooddoorlopen 
ogen…iedereen zo dronken als een 
tor maar wel nog steeds dansend  
en waar was Maria? Onze fantasie 
sloeg op hol, Maria kwam vast op 
haar kop terug de kerk in...  maar 
het viel mee…toch met veel respect 
werd ze netjes teruggezet.
Dan hebben we de Feria’s nog. De 
kermissen. Neem bijvoorbeeld de 
Feria van Malaga. Zo groot, zo goed 
georganiseerd. Elke dag begint het  
in het oude centrum van Malaga 
met, natuurlijk, vuurwerk. Overal 
kraampjes om te eten en te drinken. 
Van alles te koop zoals waaiers en 
bloemen voor in je haar. Iedereen is 

weer helemaal ‘opgedoft’. Dit gaat 
door tot ongeveer 20.00 uur, dan 
wordt de stad schoongeveegd. Bus-
sen staan  klaar om je voor 1 euro 
naar het Feria-terrein te brengen 
buiten de stad. Wat je dan ziet is 
niet te geloven, Hilaria en Tilburg 
vallen in het niet hierbij. Giganti-
sche entree met vele lampjes en een 
terrein zo groot als Beek en Donk. 
De attracties zijn nieuw, maar ook 
heel oud. Heel veel attracties voor 
kinderen want kinderen zijn belang-
rijk in Spanje. Snoepkramen overal 
waar je kijkt. En dan mensen van 
alle leeftijden, oude dametjes met 
aan hun arm een tasje maar ook 
jonge gezinnetjes met hun baby’s, 
pubers met een liefje etc…en het 
viert samen feest. Als wij moe zijn 
en onze voeten omhoog willen leg-
gen dan is de Spanjaard nog lang 
niet moe, die gaan door tot de zon 
opkomt. Ja daar kunnen wij, als 
Brabanders die wel van een feestje 
houden, nog veel van leren, maar 
dan volgende zomer wel graag met 
onze vrienden en familie erbij want 
we zijn geen giri’s maar voelen ons 
soms nog wel zo…

Hasta luego, Juan y Elena/ John en 
Ellen 

Luchtpost

Spanje

8 september 2014

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u 
een gratis speelgoedtrein met de naam van uw kind 

bij Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via info@mooilaarbeek.nl 
of kom langs op Heuvelplein 3 in Beek en Donk

Gefeliciteerd met de geboorte van: 

Sjoerd
Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis 

speelgoedtrein met de naam van uw kind bij Intertoys Beek en Donk.

Gefeliciteerd met de geboorte van: 

HOERA een JONGEN!
Ons eerste kleinkind is 

geboren.
De stamhouder Swinkels

In Beek en Donk en 
Laarbeek

Jan en Ria Swinkels
Ouders: Paul en Linda 

Swinkels – van der Vleuten
Otterweg 52, 5741 BE 

Beek en Donk

Juni, Juli en Augustus 
Feestmaanden in Spanje.

Dorpsstraat 19, 
Aarle-Rixtel

0492-385957
www.bakkerijvanbrug.nl

Vanaf dinsdag 

16 september

Aanbieding 

van die dag

Onze winkel 

iedere dinsdag 

geopend van 

07.30 tot 18.00 uur

 twee broden (wit en/

of bruin) voor maar 

€ 3,00

Via deze weg willen wij 
iedereen heel hartelijk 

bedanken voor alle 
felicitaties, kaarten, bloemen 
en cadeaus die wij mochten 
ontvangen ter gelegenheid 

van ons 50-jarig huwelijk. Het 
was geweldig!

Tiny en Jo 
Janssen – van der Rijt

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

AANGEBODEN
Geen zin of tijd om te strijken? Ik help U 
graag voor een gunstige prijs. Voor meer info 
tel. 06-13187954

Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus speel-
tuin, Lage Heesweg. Iedere 3de zaterdag van de 
maand. 20 sept./ 25 okt. van 10.30 tot 11.30 uur.

Ik ben op zoek naar ‘n baantje (naast
vaste baan) op woensdag/avonden. 
Liever zelf niet strijken? Oppas nodig? 
coolenk@live.nl /06-31511327

GEVONDEN
Fietssleutel (AXA fi etsslot) gevonden in 
Adriaanboutlaan. Neem contact op met tel. 
0499-423615

(Fiets)sleutel gevonden op inrit met paarse hanger 
van een stier. Af te halen: Baverdestraat 47, Lieshout

In de Kapelstraat (B en D) is zaterdagmiddag 
rond 17.00 uur een linker babyschoentje gevon-
den. Afhalen kantoor De MooiLaarbeekKrant

Iphone gevonden op de kermis in Beek en 
Donk. Eigenaar mag bellen naar 06-17234934

Damesfi ets gevonden van het merk Giant. 
Tel. 0492-450099

Klein roze kindertasje gevonden op de Her-
endijk in Beek en Donk. Af te halen bij kan-
toor De MooiLaarbeekKrant.

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

Dik touw, hazelnoten en walnoten voor mijn 
eekhoorns. Tel. 0492-462909

Te koop gevraagd; een stuk bos of landbouw-
grond in Laarbeek. Tel. 06-44266711 

Kringloopwinkel Beek en Donk haalt nog al-
tijd zoals vanouds uw gebruikte goederen op. 
Bellen naar 0492-368747. Winkel open van 
ma. t/m za. 9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert.

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

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

RUILEN
Kamer ruilen? U 2 maanden in Thailand, ik 2 
maanden in Beek en Donk, in de periode april-mei 
2015. Reactie tot 26 sept. via tel. 06-22638209. 
Daarna e-mail: arievdlaar@hotmail.com

TE HUUR
Opslagruimte te huur à 30 euro per m² per 
jaar. Aantal meters n.o.t.k. Tevens geïsoleerde 
ruimte  te huur. Meer info via: 06-51348284

TE KOOP
Honda XL700V Transalp, Bouwjaar 2009, Km 
stand ±30.000 met Givi topkoffer. Dealer on-
derhouden. €5.500,00. Tel. 0499-423410

Moonwalker trampoline inclusief vangnet te 
koop. Nieuw in doos. €120,00. Meer info via 
yvonnepenninx88@gmail.com.

Etna inbouw oven, t.e.a.b. Tel. 0499-421001

Twee leren fauteuils, kleur rood/bruin. Als 
nieuw. €100,00. 4 stoeltjes €50,00 per 2. 
Bed (Twijfelaar) compleet met 2 nachtkastjes, 
jaren ’60. €100,00. Tel. 06-33792332

Bruine stoffen tweezitsbank, nog in prima 
staat! Voor meer info, tel. 0499-421253

Emmer vol hazelnoten (ongeveer 5 kg). Prijs 
notk. Vers van dit jaar. tel. 0492-773120

Te koop kleine pakken hooi juni 2014, €4,00 
per pak. Tevens jonge hanen en kalkoenen te 
koop. Tel. 06-53526988 na 18.00 uur.

Gratis, gratis: Bolchrysant bij aankoop van 
€17,50 aan tuinplanten. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode

Te koop: enorme collectie tropische 
subtropische planten. > Info: mail naar 
Piribotanica1@kpnmail.nl

VERLOREN
Ik heb mijn wandelstok op de haag laten lig-
gen, hoek Oranjeplein/Julianastraat, Maria-
hout. Tel. 06-30851414

Weggelopen: half varken. Terug te bezorgen 
Wethouder Notenplein 3

VACATURES
Cafetaria in Aarle-Rixtel zoekt interieur-
verzorg(st)er voor maximaal 3 uur in de 
week. Dagdeel in overleg. Informeer via 
0492-384262 of 06-22294982

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Wilt u iets verkopen, bent u iets verloren of 

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

3 OKTOBER

Waar vindt het Oktoberfest op 3 en 4 oktober plaats in Aarle-Rixtel? Dat was de 
vraag, die vorige week in De MooiLaarbeekKrant stond en waarmee je kaartjes kon 
winnen voor dit evenemtn. Het goede antwoord: Het Heuvelplein in Aarle-Rixtel. 

De winnaar: Ruud van Kooten. 
Hij kan de twee kaartjes voor vrijdagavond ophalen op het kantoor van 

MooiLaarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk) 

Wil jij ook kaartjes winnen? Geef dan antwoord op de volgende vraag: 
Hoeveel personen werken er in totaal mee aan het Oktoberfest? 

Stuur je antwoord naar  prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 
Volgende week lees je in de krant of jij de winnaar bent van twee kaarten! 

Prijsvraag Oktoberfest 

Profi ciat Maik!

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

 Lieke Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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Wilhelminaweg 5a  Beek en Donk  
0492-46 11 00    www.anteak.nl

Van Schijndel 
Passie voor wonen

A.S. ZONDAG KOOPZONDAG!

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

UW ZORG, ONZE BORG

Met een RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
verzekert u zich van juridische
ondersteuning en advies bij conflicten

Interesse? Loop eens bij ons binnen 
Wij helpen u graag

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

Henk Marinussen Kermiskoning 
Sint Antoniusgilde Beek  

Jan Huijbers voor vierde keer koning St. Leonardusgilde

Beek en Donk - Kermismaandag (15 
september) klonk al vroeg het geluid 
van de gildetrommen door de straten 
van Beek. Om 8.00 uur vertrok het gilde 
om keizer Huub van den Bergh een ven-
delgroet te brengen en hem mee te ne-
men naar het koningspaar Piet en Diny 
Swinkels. Ook voor dit paar was er de 
vendelgroet. Vervolgens werd het gilde 
uitgenodigd op de koffietafel.
 
Hierna werd het traditionele bezoek 
gebracht aan verzorgingshuis De Regt. 
Daar ging gildepastor Jan Engels voor 
in een gebedsdienst en werd vervolgens 
koffie gedronken met de bewoners. Ook 
brachten Joshy Gevers en Toon Stoop 
de derde vendelgroet van deze dag. Dit 
keer voor de bewoners en verzorgenden.

Hierna ging het gilde naar schietaccom-
modatie ´t Wipke. Daar begon om 14.00 
uur het kermiskoning schieten. De gil-
depastor, Frans van Zeeland, namens 
de wereldlijke overheid en kapitein (en 
koning) Piet Swinkels namens het gilde 
losten de eerste schoten. Hierna brak een 
felle strijd los. De vogel was een bijzon-
der taaie. Van de 33 deelnemers was het 
uiteindelijk Henk Marinussen die met het 
211e schot eindelijk de vogel neerhaalde 
en zich voor het komende jaar kermis-
koning mag noemen. Een Koning met 
ervaring want in 2010 heeft hij die titel 
ook al eens gehad.

Hierna begon de strijd om de Zilveren 
Kruisen. Hieraan werd door 27 schutters 
deel genomen. Ervaren schutters maar 
ook veel deelnemers die zo maar eens 
mee wilden doen. En het mooie was, dat 
de eerste twee kruisen bezit werden van 

twee onervaren schutters. De eerste was 
André Bergman, die met het 120e schot 
het laatste stukje van de vogel neerhaal-
de. De tweede was Mia van der Bruggen, 
die met het 122e schot haar Zilveren 
Kruis won. Uit het grote aantal schoten 
dat gelost werd, bleek al dat de maker 
van de vogels vakwerk geleverd had. De 
hoop dat de derde vogel nog voor het 
donker zou vallen bleek ijdel te zijn. Het 
was rond 21.00 uur en helemaal donker 
toen kogel 154 van deze ronde de lucht 
in ging. Het was de laatste, de voorraad 
was op. En nog was het laatste stukje 
hout niet beneden. Toen is maar beslo-
ten om te stoppen en het kruis te verlo-
ten. Dit kruis ging wel naar een schutter 
met meer ervaring. André van Nunen, 
gildebroeder van het Sint Leonardusgilde 
was de gelukkige. Zaterdags had hij al 
een ‘rooi’ kruis gewonnen en nu kreeg 
hij er ook nog een ‘gruun’ bij.
 
Hiermee kwam na zeven uur schieten 
het einde aan een mooie maar wel heel 
lange dag. Op kermiszaterdag had het 
gilde al het traditionele kermis aanzeg-
gen gehouden, waarbij eerst gildehuis 
Thuis bezocht werd en de kastelein een 
vendelgroet kreeg. Daarna werd het 
zoals altijd gastvrije Antoniusplein aan-
gedaan, waar gevendeld werd voor af-
gaand kermiskoningin José Glaudemans 
en voor de bewoners van het naar het 
gilde genoemde plein.

De vleesprijzen, getrokken uit de schiet-
bewijzen, zijn gevallen op de nummers 
8201, 8211, 8219, 8313, 9531, 9568, 
9924 en 9935. Bezitters van deze schiet-
bewijzen kunnen zich melden bij Bert 
van Kaathoven, tel. 0492-462636.

Beek en Donk - Nadat het gilde St. 
Leonardus uit Beek en Donk op vrij-
dagavond 13 september de kermis 
had geopend, volgde op zaterdag 14 
september tijdens een zonovergoten 
dag een erg druk programma. Om 
10.00 uur trok het gilde naar het huis 
van de afgaande koning Tijn van der 
Bruggen, waar hem een vendelgroet 
werd aangeboden. Hierna nodigde 
hij het gilde uit voor een kop koffie 
met een sneetje koek en een goed ge-
koelde borrel.
 
Rond 11.45 uur zat het gilde in haar 
Leonarduskapel voor een gebeds-
dienst, voorgegaan door gildeheer 
Franklin De Coninck. Het thema van 
zijn overweging was ‘vrijheid’. Vrijheid 
voor elkaar. Laten we die vrijheid vol-
ledig omarmen. Een prachtig thema in 
deze tijd van herdenking dat 70 jaar 
geleden het zuiden van Nederland 
werd bevrijd van de Duitsers. 
Sindsdien hebben we van die vrijheid 
mogen genieten. Maar hoe gaan we 
vandaag om met vrede en vrijheid? 
Een belangrijke vraag om regelmatig 
bij stil te staan. 

Na deze gebedsdienst ging het gilde 
terug naar ’t Wipke om samen met 

de gildezusters en genodigden te 
genieten van  een heerlijke maaltijd. 
Kort daarna kondigde het volgende 
programma zich al aan; het schieten 
van een nieuwe koning voor het gilde. 
Vooraf liepen ze met alle gildebroeders 
driemaal rond de mooi versierde ko-
ningsvogel,  waarna het protocol werd 
voorgelezen door voorzitter Geert-Jan 
van Rixtel (Bzn) en werd de vogel op 
de schietboom geplaatst. De eerste 
schoten werden  gelost door pastor De 
Coninck en de heer Frans Biemans (als 
raadsnestor), de afgaande koning en 
alle gildebroeders. Daarna  barstte de 
strijd los tussen 8 gildebroeders om de 
felbegeerde koningstitel  te veroveren.  
En tot verbazing van iedereen viel de 
fraaie vogel bij het 132e schot in twee 
flinke brokken naar beneden. Het was 
voor de vierde keer dat Jan Huijbers 
dit presteerde.  Vol  trots raapte hij 
beide brokken van de koningsvogel 
op om daarmee aan te geven dat hij 
het koningschap wilde aanvaarden. 
Jan, van harte gefeliciteerd met het 
koningschap, geniet ervan en het 
gilde wenst je daarbij veel succes toe.

Gelijktijdig met het schieten voor de 
zilveren kruisen werden ook de 15 
levensmiddelenpakketten verloot. De 

zilveren kruisen zijn gewonnen door 
André van Nunen, Truus v.d. Heuvel 
en Andy Hellings. De levensmiddelen-
pakketten zijn gevallen op de num-
mers: 141, 406, 425, 493, 612, 710, 
915, 1013, 1137, 1185, 1258, 1300, 
1328, 1430 en 1600. Deze prijzen, 
voor zover die niet persoonlijk bezorgd 
zijn, kunnen worden afgehaald bij se-
cretaris Jan Rovers, Margrietstraat 5 
te Beek en Donk, tel. 0492-463005. 
Alle prijswinnaars van harte gefelici-
teerd en iedereen die heeft bijgedra-
gen aan de kermisactiviteiten van het 
Leonardusgilde en de loterij wil het 
gilde graag hartelijk bedanken voor 
hun spontane medewerking en ac-
tieve deelname.

Om ongeveer 18.00 uur begon de 
laatste activiteit, het schieten van de 
kermiskoning(in).  Het was weer een 
spannende wedstrijd en gildezuster 
Dorothé van Rixtel-Vereijken wist de 
laatste rest van de puist eraf te schie-
ten. De nieuwe koning Jan Huijbers 
hing de nieuwe kermiskoningin de 
sjerp om en daarmee is Dorothé uitge-
nodigd om in het komende gildejaar 
aanwezig te zijn bij alle belangrijke ac-
tiviteiten van het gilde. Dorothé van 
harte gefeliciteerd.

Kermiskoning Henk Marinussen

De nieuwe koning Jan Huibers, de kermiskoningin Dorothé van Rixtel-Vereijken 
en de koningskruiswinnaars André van Nunen, Truus v.d. Heuvel en Andy Hellings.

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS!

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13

Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

Binnenkort een Groepsdiner of Feestje,
Denk ook eens aan Het Veerhuis.
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1.49
v   van 1.59

3.29
v   van 3.59

2.79
v   van 2.89

2.79
v   van 2.89

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

2.49

3.99

13.9929.99

399.00

Vanaf woensdag 17-09-2014

Vanaf maandag 15-09-2014

2.19

4.49

Vanaf maandag 15-09-2014

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 21-09-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

Alaska koolvisfi let

Zalmfi let

Lekkerbekjes

Kibbeling

11,6" Multimode-Touch-
Notebook MD 99430

Notebook en 
tablet in één

Dames en heren. 
Maten: S t/m XL.

Ultralicht 
fi etsjackMaten: 40 t/m 45.

Fietsschoenen

Deurstoppers

Diverse kleuren.

Bolchrysant

40 cm, 20 stelen 
of 50 cm, max. 
15 stelen.

Rozen*

50 cm, 20 stelen. 

Bloemen-
boeket*

Uit onze diepvries!

Redacteur: Jac Babin 

Deze week is het de beurt aan Louis Doomer-
nik uit Lieshout, politieman in hart en nieren. 
Louis was als postcommandant werkzaam in 
Erp, Lieshout en Beek en Donk. Vanaf 2005 
was Louis werkzaam als netwerkinspecteur 
van de politie in Laarbeek. Hij stopte per 1 
oktober 2013, na 42 jaren trouwe dienst, 
zijn werkzaamheden voor de politie. Het is 
inmiddels een jaar later. Tijd voor De Mooi-
LaarbeekKrant om eens te informeren hoe 
het nou met deze joviale en zo op het oog 
energieke, oud-politieman is.

Het echtpaar Doomernik 
Louis woont in de Floreffestraat. De ont-
vangst, aan de keukentafel met koffie, is al-
lerhartelijkst. Het is oppasdag in huize Doo-
mernik. Vier kleinkinderen zijn vandaag aan 
de zorgen van Louis en zijn vrouw Wilhelmien 
toevertrouwd. Het zijn Milena, Sabine, Rob 
en Maartje. Het interview wordt soms even 
onderbroken als ‘opa’ even naar een mooie 
tekening moet kijken. Louis is 61 jaar. Het 
echtpaar Doomernik heeft twee zonen en 
één dochter.

Platteland
Als geboren Eindhovenaar, is Louis in de loop 
van de jaren helemaal verknocht geraakt aan 
het platteland. Hij vindt het grandioos om te 
zien, hoe de mensen daar met elkaar omgaan 
en hoe het verenigingsleven er bloeit. “Daar 
ben ik in de loop der jaren helemaal mee 
vergroeid”, zegt hij. “Als politieman en als 
persoon kon ik mijn bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid van  de plek waar ik woonde en 
werkte.” Gedreven gaat Louis verder: “Om 
die leefbaarheid in stand te houden, moet de 
jeugd er meer bij betrokken worden. Alleen 
op die manier kunnen we ons cultureel erf-
goed, tradities en normen en waarden door-
geven aan een volgende generatie.” Louis 
vertelt dat hij er wel vrede mee heeft dat hij 
besloten heeft om te stoppen met zijn werk 
bij de politie. “Ik kijk liever vóóruit, er is nog 
genoeg te doen”, zegt hij enthousiast. “Het 
afgelopen jaar ben ik misschien nog maar één 
keer op het bureau geweest.”

Zwart gat
Als De MooiLaarbeekKrant bezorgd infor-
meert of Louis, na zijn afscheid niet in een 
zwart gat dreigde te vallen, ontkent de oud-
politieman dat heftig. “Integendeel, daar had 
ik de tijd niet voor!”, beweert hij stellig. Zo 
is hij als voorzitter van de plaatselijke afde-
ling van Veilig Verkeer Nederland, o.a. nauw 
betrokken bij een educatief project over de 
‘dode hoek’ bij vrachtwagens. Daarnaast is 
Louis voorzitter van de ‘Stichting Sint Servati-
uskapel’, Eredeken van het Sint Servatiusgilde 
in Lieshout en vice-president van ‘Lions-host’, 
de oudste rotaryclub van Eindhoven. En als 
beoogd voorzitter van heemkundekring ’t 
Hof van Liessent is hij zich ook in die materie 
aan het inwerken. Wilhelmien valt haar man 
in deze bij: “Lijstjes, waarop staat, wat er al-
lemaal nog moet gebeuren, worden hier ook 
nooit korter”, lacht ze plagerig. “Inderdaad, 
een mógelijk punt van verbetering”, bekent 
Louis diplomatiek.

Hoe is het nou met Louis?
“Ik ben gezond en voel me goed”, zegt Lou-
is. “Maar er is het afgelopen jaar  nogal wat 
‘achterstallig onderhoud’ ontstaan, dat inge-
lopen moet worden. We beloofden bij mijn 
afscheid aan veel bekenden, vrienden, fami-
lie, collega’s dat we op bezoek zouden ko-
men. We gaan proberen om in een rap tempo 
deze achterstand in te lopen.”

Blauwalgen in vijver Muziektuin Beek en Donk

KBO-Mariahout  zoekt ‘rikkers’ en ‘jokers’ 

Beek en Donk - Waterschap Aa en Maas heeft 
blauwalgen aangetroffen in de waterpartij 
Muziektuin bij de Parklaan in Beek en Donk. 
Deze blauwalgen kunnen gezondheidsklachten 
veroorzaken bij mens en dier. 

Daarom adviseert het waterschap om ieder con-
tact met water van deze vijver te vermijden. De 
gemeente Laarbeek plaatst waarschuwingsbor-
den en waterschap Aa en Maas houdt de situatie 
in de gaten.

Mariahout – Voor de rik- en jokeravonden van 
de KBO worden voor diverse tafels de vierde 
hand gevraagd. Een uitdaging om eens in een 
andere regio je rik- en jokervaardigheden met 
anderen te meten.

Zij beginnen op donderdag 2 oktober bij de 
Pelgrim te Mariahout. Aanvang 20.00 uur. Elke 
14 dagen wordt er gerikt en gejokerd. In de 
maand oktober is dat 2, 16 en 30 oktober. Er 
zijn mooie levensmiddelen prijzen te winnen. 
Iedereen is van harte welkom. 

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

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

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE 
PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)
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Uw bedrijf vestigen op deze prachtige locatie in Beek en Donk? Dat kan! 
Dit fraaie karakteristieke pand is ge-
legen aan de Nachtegaallaan 2 in 
Beek en Donk naast het gemeente-
huis, het park en de muziektuin. 

Twinvision (software ontwikkeling) 
en IRIS (vastgoed) zijn er reeds ge-
vestigd. Er zijn nog (kantoor)ruimtes 

te huur van 140m2 op de 1e verdie-
ping óf 90m2 op de 2e verdieping.

De kantoorruimte op de 1e verdieping 
is instapklaar en voorzien van een 
nieuwe toiletgroep, keuken, aparte 
spreekkamer, data, alarm en diverse 
(afzonderlijke) kantoorruimtes.

De 2e verdieping (met loftuitstra-
ling) is nog geheel naar eigen wens 
in te delen.   

Zowel de indeling als ligging zijn 
ideaal voor een gebruik als kan-
toorruimte, praktijk-, atelier-, cur-
sus- of vergaderfaciliteit. Tevens 

is er parkeergelegenheid op eigen 
terrein.

Belangstelling?
Neem contact op met Robert Hellings 
op 06-51315563. Of kijk op 
www.irisvastgoed.nl/beekendonk
voor meer informatie.

Water-ontdek-dag in Aarle-RixtelKlim mee bij Outdoor Laarbeek met 
tienerwerk ‘De Boemerang’

Lezing over Brabantse dialecten

Aarle-Rixtel - Tijdens de Water-
ontdek-dag, met excursies op 
de rioolwaterzuivering in Aarle-
Rixtel, worden alle raadselen ont-
rafeld rondom het zuiveren van 
afvalwater. Boeiend voor de hele 
familie, vrienden en kennissen, 
jong en oud. Op zondag 21 sep-
tember, Bakelseweg 2, Aarle-Rixtel 
van 11.00 tot 16.00 uur. 

Lekker makkelijk! Men trekt thuis 
de wc door en hoppa, het afval-
water stroomt naar de zuivering in 
Aarle-Rixtel. Daar wordt binnen 24 
uur gemiddeld 130 liter afvalwater 
per persoon schoongemaakt. Het 
water wordt zó schoon, dat het 
geen belasting meer vormt voor 
het milieu en veilig teruggeven kan 
worden aan de Aa. Klinkt simpel, 
maar vuil water zuiveren is een in-
genieus proces. En een noodzake-
lijk proces, want schoon water in de 
natuur is een voorwaarde voor een 
fijne, veilige leefomgeving, voor ie-
dereen, voor nu en later en genera-
ties na ons. 

Meer hierover tijdens de Water-
ontdek-dag op de zuivering. Dan 
zien bezoekers waar het vuile water 
binnenkomt en hoe het door leven-
de bacteriën wordt gezuiverd. Voor 
iedereen is er een gratis frietje met 
mayo. En kinderen kunnen zich 
verheugen op pret met de mensen-
grote ‘Kiek de kikker’.

Afvalwater recyclen
In Nederland zijn 350 rioolwater-
zuiveringen, waarvan die in Aarle-
Rixtel er een van is. Alle rioolbuizen 
in Nederland hebben een geza-
menlijke lengte van wel 80.000 
kilometer. Dat is maar liefst twee 
keer de omtrek van de aarde. Dat 
is allemaal nodig om dagelijks 130 
liter afvalwater per persoon te zui-
veren. En vergeet al het industriële 
afvalwater niet. Ook interessant is 
het feit dat de waterschappen zich 
steeds meer toeleggen op het te-
rugwinnen van energie en andere 
grondstoffen uit afvalwater. Denk 
aan grondstoffen voor de produc-
tie van chemicaliën, bio plastic en 
karton. 

Samenwerken in de regio
Efficiënter, slimmer en kostenbespa-
rend werken realiseert Aa en Maas 
in samenwerking met de regio. Op 
het terrein van de zuivering staan 
tijdens de Water-ontdek-dag info-
stands district Boven Aa uit Deurne, 
Vlisco, Heru, Waterspaarders en 
natuurfotograaf Marcel van de 
Kerkhof.

Techniek achter het zuiveringsproces
Een deskundige van de zuivering 
brengt de techniek  achter het zui-
veringsproces onder de aandacht 
met  voorbeelden.  Interessant voor 
leerkrachten en scholieren die voor 
belangrijke studiekeuzes staan.

Beek en Donk – De leden van de vrou-
wenbeweging worden uitgenodigd 
voor een lezing door Cris v. Haandel 
over de Brabantse dialecten.

Op een amusante manier laat hij vele 

wetenswaardigheden over het dialect 
de revue passeren. Zijn uitgangspunt is 
dat er nooit genoeg gelachen wordt. 
De lezing is op dinsdag 23 september 
en begint om 20.00 uur in Herberg ’t 
Huukske in Beek en Donk.

Beek en Donk – Het is  klimmen bij 
Outdoor Laarbeek voor alle tieners 
van 10 t/m 15 jaar uit Beek en Donk 
en wel op vrijdagavond 19 september 
van 19.15 tot 22.00. Let op: Start en fi-
nish bij Outdoor Laarbeek, Parklaan 2 
in Beek en Donk. Kosten zijn €3,50 p.p. 
Meld je aan via www.boemerangbeek-
endonk.nl want Vol=Vol.

Actie Jayden
Jayden is een jongen van 6 jaar uit Beek 
en Donk en heeft een zeldzame, zeer 
agressieve vorm van kinderkanker in 
stadium 4 (neuroblastoom tumor). Om 
zijn kansen te vergroten is een behan-
deling in Amerika nodig en daar is veel 
geld voor nodig. Met alle Boemerang 
vriendjes en vriendinnetjes wil het tie-
nerwerk samen een loterij houden voor 
Jayden! Doen jullie mee?!

Het is de bedoeling dat je langs de deu-
ren gaat om lootjes te verkopen (wil je 
dit niet, kan je natuurlijk ook je opa, 
oma en/of andere bekenden vragen 
een lootje te kopen). De lootjes kosten 
€1,00 per stuk en hier zijn veel mooie 
prijzen mee te winnen.

Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking van de loterij is op 

10 oktober van 19.30 tot 22.00 uur 
bij ‘De Boemerang’. Je krijgt van ‘De 
Boemerang’ de lootjes en ook voor jullie 
zit er een verassing aan vast bij verkoop 
van 50 lootjes én voor degene die de 
meeste lootjes heeft verkocht! Voor vra-
gen kan je contact opnemen met Elly, 
tel. 06-23062617 of Christel, tel. 06-
50604541. Ook kun je bij hun de lootjes 
ophalen als je die nog niet hebt gekre-
gen of als je er meer wilt hebben. Elly: 
Wilgenlaan 5 en Christel: Leliestraat 76 
(Graag op doordeweekse dagen tussen 
18.00 en 20.00uur).

Schenken
De actie loopt goed want er zijn al hele 
mooie prijzen geschonken door bedrij-
ven en inwoners van Beek en Donk 
waarvoor onze dank maar als u als par-
ticulier of bedrijf nog iets wilt schenken 
om de loterij nog spectaculairder te ma-
ken neem dan contact op met een van 
bovenstaande vrijwilligers.

Huiswerkbegeleiding/inloopmiddag
Elke dinsdagmiddag kunnen mid-
delbare scholieren (t/m 15 jaar) van 
14.30 tot 16.30 uur bij tienerwerk ‘De 
Boemerang’ terecht. Op de woens-
dagmiddag zijn de basisschoolleerlin-
gen vanaf 10 jaar van 14.30 tot 16.30 

uur op deze plek welkom. Er staat o.a. 
een biljart, flipperkast, Playstation, een 
Wii en je kunt er gebruik maken van 
huiswerkbegeleiding, de bibliotheek, 
computer en de printer. De ingang van 
de tienerruimte is aan de achterkant 
van het ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk. Het is vrije 
inloop, zonder inschrijving en gratis!

Vrijwilligers
Wegens uitbreiding van de activiteiten 
zoekt de Boemerang nog enkele en-
thousiaste vrijwilligers. Lijkt het je leuk 
om activiteiten mede te organiseren/
begeleiden meld je dan aan op info@
boemerangbeekendonk.nl  Voor 20 
september zoeken we ook nog mensen 
die mee willen opbouwen/afbouwen 
van Outdoor Beats.

Outdoor Beats
Zaterdag 20 september zal het Outdoor 
Beats event gehouden worden voor alle 
kinderen van het voortgezet onderwijs 
t/m 15 jaar op het buitenterrein van 
Tienerwerk ‘De Boemerang’ aan de ach-
terzijde van het ontmoetingscentrum in 
Beek en Donk. Voor meer informatie en 
verkoopadressen zie 
www.tienerwerklaarbeek.nl. 

Kleding & Speelgoedbeurs
Reserveer vast de datum op woensdag 
8 oktober van 19.30 tot 21.30. Iedereen 
is welkom om te komen kijken en te ko-
pen. Voor ieder wat wils. Van dames, 
heren en kinderkleding, boeken, fietsjes, 
knuffels tot playstation en babyspullen.

Het volledige programma van activi-
teiten en alle foto’s van Tienerwerk 
‘De Boemerang’ staan op de web-
site. Op de hoogte blijven kan ook via 
www.facebook.com/tienerwerk.deboe-
merang of volg ons op 
www.twitter.com/De_Boemerang



Donderdag 18 september 2014 17
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

(Klets)maatje gezocht 

DORPSONDERSTEUNER

Aarle-Rixtel – Per 1 januari 2015 staan er veel ver-
anderingen te wachten in de zorg. Veel taken komen 
vanuit het rijk, met een kleiner budget, op het bordje 
van de gemeenten terecht. Om toch de ondersteuning 
te kunne leveren die nodig is, zullen we met elkaar 
nieuwe oplossingen moeten vinden. We zullen meer 
gebruik moeten maken van de kracht van de samen-
leving. De gemeente Laarbeek start daarom een pilot: 
Zorg Dichtbij.

Pilot
Dorpsondersteuner Berrie van de Waardenburg is nauw 
betrokken bij de realisatie van deze pilot. “Wij gaan 
een wijkteam opzetten in Aarle-Rixtel. Dit team gaat 
antwoord geven op de zorgvragen van inwoners. De 
groep bestaat uit Maria Hendriks vanuit de LEV-groep, 
Karin Rijnen als WMO-consulente, ikzelf als dorpson-
dersteuner en dan komt er nog een zorgaanbieder bij. 
Welke dat wordt, is op dit moment nog niet duidelijk.”

Aarle-Rixtel
Het project Zorg Dichtbij wordt eerst in Aarle-Rixtel op-
gestart. Berrie hoopt dat de andere kernen zo spoedig 
mogelijk volgen. “Het is van belang dat wij de kante-
ling van de zorg goed opvangen. Er zullen mensen zijn 
waarvan hun aanvraag niet gehonoreerd wordt. Die 
zullen bij ons aankloppen met de vraag wat zij moe-
ten doen. We zullen daarom vooral adviserend te werk 
gaan. Daarnaast willen we mensen ondersteunen bij 
het zoeken naar een eventuele vrijwilliger. Denk hierbij 
aan eenzame mensen. Hen raakt de verandering in de 
zorg misschien nog wel het hardst.”

Berrie vervolgt: “We zullen daarom vooral met mensen 
kijken hoe zij zichzelf het beste kunnen helpen. Vaak 
blijkt dat mensen geen vraag durven stellen. Wij hel-
pen ze daarbij maar helpen ook door het inzetten van 

vrijwilligers. Als dit niet kan verwijzen wij door naar de 
bestaande zorg van instellingen.”

Veranderingen 
De transitie in de zorg houdt in dat de gemeenten ver-
antwoordelijk worden voor veel zorg- en ondersteu-
nende taken. Het idee is dat gemeenten deze taken 
beter en goedkoper kunnen uitvoeren, omdat ze de 
burgers beter kennen dan de centrale overheid. De ge-
meenten worden verantwoordelijk voor de Jeugdwet, 
langdurige zorg (AWBZ), WMO en de Participatiewet.

In de Jeugdwet wordt de jeugdzorg geregeld. In de 
jeugdzorg krijgen kinderen, jongeren en hun ouders 
gedwongen of vrijwillige hulp bij opgroei- en opvoed-
problemen. In de langdurige zorg wordt de zorg voor 
ouderen en chronisch zieken zo omgevormd dat men-
sen langer thuis kunnen wonen. Gemeenten en zorg-
verzekeraars worden meer verantwoordelijk voor de 
hulp die mensen thuis krijgen. De Wmo heeft als doel 
dat alle burgers zoveel als mogelijk mee kunnen doen in 
de maatschappij. Omdat dit als gevolg van ouderdom, 
handicap of ‘moeilijkheden thuis’ niet voor iedereen 
even vanzelfsprekend is, wil de Wmo ook deze mensen 
in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving. 
Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat 
jonggehandicapten die kúnnen werken, ook aan het 
werk komen.

De bedoeling is dat alle vragen die betrekking hebben 
op bovenstaande wetgeving bij de Dorpsondersteuner 
en zijn collegae terechtkomt. 

Zorg Dichtbij 
De gemeente Laarbeek en ViERBIND Mensen kunnen 
een beroep doen op het wijkteam als ze niet weten hoe 
het verder moet. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als 

mensen geen buren, vrienden of familieleden hebben 
die hun willen helpen/ondersteunen. Op dat moment 
kan het wijkteam met de zorgvrager bekijken wat voor 
andere mogelijkheden er zijn op het gebied van inzet 
van vrijwilligers.”

Er hebben een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden 
over de toekomst van de zorg. Hieruit is de pilot met 
het wijkteam voortgekomen. Berrie: “Mensen kunnen 
een beroep doen op het wijkteam als ze niet weten hoe 
het verder moet. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als 
mensen geen buren, vrienden of familieleden hebben 
die hun willen helpen/ondersteunen. Op dat moment 
kan het wijkteam met de zorgvrager bekijken wat voor 
andere mogelijkheden er zijn op het gebied van inzet 
van vrijwilligers.”

Werkwijze
In het nieuwe project zal samengewerkt worden met 
andere organisaties en instellingen. Berrie: “Je kunt bij-
voorbeeld denken aan Dorpsplatform Aarle-Rixtel. Wij 
gaan kijken wat er lokaal voor handen is. Hoe de invul-
ling precies gaat worden, is nog niet helemaal concreet. 
Dit zal de komende maanden duidelijker gaan worden. 
Daarna zal dan ook blijken wanneer de andere dorpen 
gaan starten. Elk dorp zit anders in elkaar, dat merken 
wij als dorpsondersteuners heel goed. In ieder geval 
krijgt iedereen binnen ViERBINDEN de GG-cursus. Dit 
is een specifieke cursus, waardoor alle medewerkers per 
1 januari 2015 antwoord kunnen geven op de meeste 
zorgvragen die bij ons binnenkomen.”

Meer informatie
Wilt u alvast meer informatie over Zorg Dichtbij of bent 
u geïnteresseerd om als vrijwilliger hiervoor aan de slag 
te gaan? Stuur dan een mail naar Berrie: bvdwaarden-
burg@vierbinden.nl of bel naar: 0492-328805. 

Aarle-Rixtel start met pilot Zorg Dichtbij 

“Er zullen vanuit inwoners veel vragen komen over de zorg”

ViERBINDEN.NL

Laarbeekse Complimenten Vrijwilligerswerk 2014 Restaurantavond 
Zonnetij Aarle-RixtelLaarbeek - Verdient uw organisatie 

volgens u een Compliment? Dit jaar 
zullen de Laarbeekse Complimenten 
Vrijwilligerswerk voor de tiende keer 
uitgereikt worden. Met de uitreiking 
van de Complimenten willen de ge-
meente Laarbeek en ViERBINDEN 
hun waardering uitspreken voor alle 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisa-
ties die actief zijn in onze gemeente!

Om het tienjarig jubileum te vieren 
zullen de nominaties en de uitreiking 
dit jaar anders verlopen. U kunt dit 
jaar uw eigen vrijwilligersorganisatie 
nomineren. Dit kunt u doen via een 
email naar vrijwilligerswerk@vierbin-
den.nl. Zorg ervoor dat u uw nomina-
tie voorziet van een goede motivatie 
en stuur deze voor 15 oktober op.

De jury bestaat ook dit jaar uit 
Laarbeekse maatschappelijk betrok-
ken ondernemers onder voorzitter-
schap van de burgemeester. Zij zullen 
uit de genomineerde organisaties 30 
organisaties kiezen die tijdens de uit-
reiking 90 seconden de tijd krijgen om 
hun organisatie te promoten op het 
podium. Waarom verdient uw organi-
satie een compliment? Welke bijzon-
dere resultaten of activiteiten heeft 
uw organisatie bereikt het afgelopen 
jaar? Het is dan aan u, als bezoeker, 
om te stemmen op de organisatie die 
volgens u het compliment verdient. 
Tijdens de tiende uitreiking van de 
Laarbeekse Vrijwilligerscomplimenten 
bent u de jury!

Tevens bent u van harte uitgenodigd 
voor de Uitreiking van de Laarbeekse 

Complimenten Vrijwilligerswerk 
2014 op vrijdag 7 november in het 
Ontmoetingscentrum te Beek en 
Donk. Ook dit jaar zal de uitreiking 
van de Laarbeekse Complimenten 
Vrijwilligerswerk weer een feestelijke 
gebeurtenis zijn die u niet wilt missen! 
U bent van harte welkom vanaf 19.30 
uur. Het programma begint om 20.00 
uur en zal afgelopen zijn om ongeveer 
22.45 uur. De tiende editie zal na het 
programma informeel worden afge-
sloten in de foyer. 

Dus reserveer vrijdagavond 7 novem-
ber 2014 alvast in uw agenda en geef 
dit door aan iedere vrijwilliger binnen 
uw organisatie. Voor meer informatie 
of voor aanmeldingen kunt u terecht 
bij Suzan de Koning, tel. 0492-328807 
of via sdkoning@vierbinden.nl.

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culinair 
elke 2 weken een restaurantavond in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij. 
De  eerstvolgende avond zal plaats-
vinden op dinsdag 30 september.

Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het di-
ner wordt geserveerd om 18.00 uur. 
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 25 sep-
tember 15.00 uur. U kunt dit doen 
via het secretariaat van ViERBINDEN, 
tel. 0492-328800 of via een e-mail 
naar stichting@vierbinden.nl. De 

restaurantavonden vinden iedere 14 
dagen plaats en worden steeds bekend 
gemaakt in De MooiLaarbeekKrant.

Voor 30 september staat het volgende 
menu op het programma: Zalmsalade, 
gevulde eitjes, gevulde tomaatjes, 
gerookte forel en makreel, Noorse 
garnalen, koude sausjes, in beslag ge-
bakken lekkerbekje, aardappelgratin, 
rauwkostsalade, stokbrood met krui-
denboter en mousse van bessen met 
slagroom

Voor dit driegangenmenu betaalt u 
€13,50. Graag tot ziens op 
30 september.

Laarbeek - Het maatjesproject is een 
initiatief van ViERBINDEN. Een maatje 
wordt gekoppeld aan iemand die een 
maatje zoekt. Het is belangrijk dat er 
sprake is van een goede klik. Vervolgens 
gaan de maatjes wekelijks of twee-
wekelijks samen iets ondernemen. 

Een 28-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel 
zoekt een vrouwelijk maatje om op 

vrijdagmiddag gezellig mee te kletsen. 
Haar hobby’s zijn stripboeken lezen, 
films kijken en legpuzzels maken. 

Wil jij haar maatje worden, of heb 
je vragen over het maatjespro-
ject? Neem dan contact op met 
ViERBINDEN via 0492-782901 of 
maatjesproject@vierbinden.nl.

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

Henrie Bouwmans

Dorpsondersteuner 
Beek en Donk
0492-328803
06-11518194
hbouwmans@vierbinden.nl

Manita Herregraven

Dorpsondersteuner 
Mariahout
0492-782902
06-48532893
mherregraven@vierbinden.nl

Berrie van den Waardenburg

Dorpsondersteuner 
Aarle-Rixtel
0492-328805
06-31244726
bvdwaardenburg@vierbinden.nl

Hanneke Manders

Dorpsondersteuner 
Lieshout
0492-328802
06-48532892
hmanders@vierbinden.nl

Suzan de Koning

Dorpsondersteuner 
Algemeen
0492-328807
06-19502192
sdkoning@vierbinden.nl

Gezocht: foto- en � lmmateriaal 70 jaar bevrijding 
Laarbeek - Het is deze maand 70 jaar 
geleden dat operatie Market Garden 
plaatsvond, waardoor Zuidoost-Brabant 
werd bevrijd. Op zondag 28 septem-
ber wordt dit in Laarbeek gevierd, door 
middel van een cultuurhistorische op-
tocht. De MooiLaarbeekKrant wil veel 
aandacht besteden aan de bevrijding en 

is daarom op zoek naar uniek foto- en 
filmmateriaal van deze gebeurtenis. 

Alle foto’s en dia’s van deze periode zijn 
van harte welkom. Wie weet heeft u zelfs 
nog 8 of 16mm films liggen, die laten 
zien hoe het oorlogsleven en bevrijding 
in de vier Laarbeekse dorpen plaatsvond. 

Het is mogelijk om de foto’s bij 
MooiLaarbeek in te laten scannen, zodat 
u ze weer ongeschonden mee naar huis 
kunt nemen. Mail voor meer informatie 
naar redactie@mooilaarbeek.nl. Bellen 
kan ook: 0492-832182.

VERTAAL- EN TEKSTBUREAU
Voor al uw vertalingen en 

Nederlandstalige producties…

PHAFFSTRAAT 23

AARLE-RIXTEL
06-38 91 44 77
WWW.MMTAALTEKST.COM

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Opruiming 
nieuwe collectie
In september hoge kortingen op de restant 
voorraad van de 2014 collectie fietsen.
Actievoorwaarden in de winkel.
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Kom naar de Open Dag. De zusters heten u van harte welkom!
TIP: Combineer met een lunch in de herberg

Open (hemel)poort
in het Missieklooster

27 SEPT.

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

Rondleidingen:
10.45 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur

Mooi UIT in Laarbeek

Muziek- en dansmiddag voor mensen met 
een beperking

Lieshout - Voor de 6e keer wordt een 
gratis en schitterend muziek pro-
gramma geboden aan mensen met een 
beperking, muziek en entertainment 
optimaal gecombineerd. Dit jaar vindt 
het evenement plaats op zaterdag 25 
oktober. Lokale topartiesten staan ga-
rant voor het nodige vermaak. 

Niemand minder dan Die Milka’s, De 
Velt op, Party Jockey Tim en drum-
band Leonardus zullen geheel belange-
loos het beste van zich laten horen en 
zien. Ellen Tappel van Lifestyle center 
Laarbeek zorgt voor de ritmische be-
wegingen. 

Monika Slaets en Tim Frenken (in de 
regio ook bekend als Party Jockey Tim) 

zorgen voor de presentatie. De opening 
wordt gedaan door de directeur van de 
dorpshuizen Laarbeek, Hennie Antonis. 
De organisatie is in handen van Paul de 
Hoon en Janny en Johan Frenken. Het 
geheel wordt mogelijk gemaakt door 
een gedreven organisatie, die voorna-
melijk uit vrijwilligers bestaat. Er zijn ca. 
20 enthousiaste sponsoren gevonden 
die dit initiatief een warm hart toedra-
gen. Alle mensen met een beperking uit 
de regio zijn welkom. Er is gratis kof-
fie en thee bij binnenkomst en overige 
consumpties zijn €1,70. Er worden ge-
zonde hapjes verzorgd en er zijn mooie 
prijzen te winnen. 

Het programma begint om 13.00 uur 
en ze sluiten rond 17.30 uur af. Op vele 

verzoek is het programma dit keer voor-
zien van karaoke. De entree is gratis. 
Het buurthuis ligt aan de Grotenhof 2 
te Lieshout. Kijk voor informatie ook op 
www.vierbinden.nl.

Een en ander is mede mogelijk ge-
maakt door: PGL, ViERBINDEN, Slagerij 
Brouwers, Bloematelier de 4 seizoe-
nen, Vishandel De Beer, Straatman 
Amusement uit Beek en Donk. 
Bloemboetiek Johanna uit Gemert. 
Fysiotherapie Kemps & Maas uit 
Lieshout/Mariahout, Hoveniersbedrijf 
Appie Eeuwes Mariahout, Het 
Theaterke Helmond. Van de Heuvel 
Groente en fruit Aarle-Rixtel, 
Rabojeugdland, Mars Veghel en niet te 
vergeten de artiesten. 

Archieffoto van een vorige editie

Beek en Donk - Team The Shooters van 
de Gezondheidsrace Laarbeek heeft 
weer een gratis evenement georgani-
seerd. Een evenement dat je echt niet 
wil missen!

Zondag 21 september wordt er in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk 
een lachworkshop gehouden. Onder 
leiding van een ervaren lachcoach gaan 
ze een vrolijke en gezonde  middag 
beleven. Want lachen is gezond, het 
stimuleert het hart en de bloedcircula-
tie. Ook verbetert het de longcapaciteit 
en de zuurstofopname in het bloed. 
Lachen verbindt mensen en lachende 
mensen komen positiever en aantrek-
kelijker over.

Lachen verstevigt het groepsgevoel 
en is daarom een goede manier om 
mensen met elkaar te verbinden; door 
samen te lachen wordt het ijs gebro-
ken en voelt iedereen zich meteen op 
zijn gemak! In het begin kan het voor 
sommige mensen even wennen zijn, 

maar door elkaar aan te kijken wordt 
je enorm gestimuleerd en ga je vanzelf 
mee in de stroom en krijg je er steeds 
meer plezier in. Zien lachen doet la-
chen, het lachen met elkaar werkt zo 
aanstekelijk dat je binnen no time spon-
taan aan het lachen bent.

Kortom, als je je een beetje kunt over-
geven zal je er veel plezier aan beleven 
en het de rest van de dag nog voelen. 
Wie kan lachen, kan meedoen! De 
workshop wordt gegeven door een 
ervaren lachcoach en is voor iedereen. 
Ook kinderen vanaf 6 jaar, mits onder 
begeleiding van ouders, zijn van harte 
welkom. Ben je wat minder mobiel, 
ook niet erg. De stoelen staan klaar, 
dus je kunt er lekker bij blijven zitten. 
Dus laat dit niet aan je voorbij gaan! 
Zorg dat je erbij bent op zondagmid-
dag 21 september van 15.00 uur tot 
16.30 uur in het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg te Beek en 
Donk. Voor meer informatie zie 
www.gezondbeekendonk.nl.
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Willkommen in
AARLE-RIXTEL

3 OKTOBER

4 OKTOBER

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

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

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dagbesteding bij Gasterij Buitengewoon Smakelijk? 

Leren – denken in mogelijkheden – midden in de maatschappij en 
vooral een zinvolle dag met als thema eten/lunches onder leiding van 

Yvonne en Brechje? 
 
Voor informatie of beschikbare plaatsen: 
T. 0492 – 462521. 
E. brechje@buitengewoonsmakelijk.nl / Yvonne@buitengewoonsmakelijk.nl 

 

 Gasterij Buitengewoon Smakelijk is gevestigd in het multifunctionele gebouw van 
Lifestyle center Laarbeek | Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk  

Mooi UIT in Laarbeek

Grand Café Stout breidt uit

Aarle-Rixtel - Het heeft een tijdje ge-
duurd, maar eindelijk kan Grand Café 
Stout in Aarle-Rixtel beginnen met 
het bouwen van de serre. Met de uit-
breiding hiervan komen er dertig zit-
plaatsen extra. 

De serre is een uitkomst voor het 
Grand Café, want - met name in de 
weekenden - zit het goed vol in de 
zaak. Waarschijnlijk kun je vanaf mid-
den oktober plaatsnemen in de nieu-
we serre. 

Heuvelplein passage 
Beek en Donk

Leef je in, leef je uit: een middag voor iedereen

Expositie tweede wereldoorlog en bevrijding

Aarle-Rixtel - Ruim 30 professionele 
en vrijwillige organisaties geven infor-
matie en uitleg over alles wat er is over 
zorg en welzijn. Vanuit verschillende 
stands wordt u op de hoogte gebracht 
van de nieuwste ontwikkelingen op 
gebied van Zorg en Welzijn. Dit evene-
ment vindt plaats op zondag 5 oktober 
van 13.00 tot 17.00 uur in De Dreef.

De sportzaal van de Dreef wordt om-
getoverd in een walhalla voor de sport-
oefenaar waar iedereen terecht kan. 

Buiten, aan de achterzijde, zal de scou-
ting speciaal met Outdoor Laarbeek 
demonstraties geven en vinden er al-
lerlei activiteiten plaats.

Speciaal voor deze middag hebben zij 
Croyse Piet en de Bruurs bereid ge-
vonden om verschillende optredens te 
doen. Dit doen zij in afwisseling met 
‘Nooit Gedacht’, het prachtige or-
kest van en voor Laarbeekse mensen 
met een beperking en een Helmondse 
streetdance groep.

Met een speciale boomroute -bomen 
versierd door kinderen van de lagere 
scholen en deelnemers aan de dagbe-
steding- worden bezoekers langs de 
diverse onderdelen geloodst, waarbij 
zij middels een speurtocht en opdrach-
tentocht ook nog eens erg leuke prijzen 
kunnen winnen. Tot slot is er voor de 
jongste jeugd een voorleeshoek, kan 
er gedart worden en is er volop ruimte 
voor een drankje of een hapje. Bij deze 
nodigt de organisatie iedereen uit om 
een kijkje te komen nemen.  

Aarle-Rixtel - Zondag 21 september 
start op de Aarlese heemkamer een 
expositie over de tweede wereldoor-
log en de bevrijding. Voor deze expo-
sitie zijn talloze voorwerpen en docu-
menten beschikbaar gesteld. 

Ook zal de oudere schooljeugd bij deze 
expositie worden betrokken. De heem-
kamer is zondag geopend van 14.00 
tot 17.00 uur en verder elke eerste 
zondag van de maand.

Expositie tweede wereldoorlog en bevrijding in de heemkamer Aarle-Rixtel
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

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 Wish Events, Bosscheweg 26a in Beek en Donk tijdens het ZO festival gehouden op 
zaterdag 20 september 2014 van 13.00 tot 1.00 uur de dag daarop volgend op het Bavaria ter-
rein aan de Stater in Lieshout. Verzonden 4 september 2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeen-tenieuwspagina’s.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Wish Events voor het organiseren van het Zo.Festival op zaterdag 20 september 2014 

van 13.00 – 1.00 uur op het Bavariaterrein, Stater 1 in Lieshout. (Verzonden 4 september 
2014)

• ’t Verswarenhuys Van de Laarschot voor het organiseren van ’t Verswarenhuys Event op 
het Piet van Thielplein voor huisnummer 5 op vrijdag 26 september 2014 van 8.00 tot 
18.00 uur en op zaterdag 27 september 2014 van 7.30 tot 17.00 uur. (Verzonden 4 sep-
tember 2014)

• heemkundekring Barthold van Heessel voor het houden van een bevrijdingsfeest op 
de kiosk aan de Kouwenberg in Aarle-Rixtel op zondag 28 september 2014 van 14.00 – 
17.30 uur. (Verzonden 4 september 2014)

• buurtbewoners De Wingerd voor een buurtbarbecue in De Wingerd in Beek en Donk op 
zater-dag 27 september 2014 van 15.00 – 24.00 uur. (Verzonden 4 september 2014)

• buurtvereniging Plan West voor het houden van een burendag in de Kerkloop in Lieshout 
op zondag 28 september 2014 van 11.00 – 22.00 uur. (Verzonden 4 september 2014)

• buurtvereniging De Regt voor het houden van een burendag op het Molenveld in Beek 
en Donk op zaterdag 27 september 2014 van 14.00 – 20.00 uur. (Verzonden 8 september 
2014)

• supportersclub ‘De Lieshoutse Wielrenners” voor het houden van een veldtoertocht 
op zondag 28 september 2014 van 8.30 – 14.00 uur waarvan de start en finish zullen 
plaatsvinden bij sporthal ‘De Klumper’ aan de Papenhoef 2 in Lieshout. (verzonden 8 
september 2014)

• stichting huisvesting Muziekcentrum Het Anker voor het houden van een vlooienmarkt 
in Mu-ziekcentrum ‘t Anker in Beek en Donk op zondag 5 oktober 2014 van 10.00 – 16.00 
uur. (ver-zonden 8 september 2014)

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

In verband met een kennismakingszeskamp jeugdcarnaval wordt het Oranjeplein in Maria-
hout afge-sloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op zon-
dag 21 september 2014 van 12.00 – 17.00 uur.

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
Lankelaar                         Lieshout 03-09-2014 kappen twee sierperen
Kerkstraat 45                  Aarle-Rixtel 07-09-2014 kappen twee kastanjebomen
Koppelstraat 61             Beek en Donk 07-09-2014 kappen Douglas spar

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                                Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Heereindsestraat 10     Beek en Donk 07-09-2014 verwijderen asbest tribune dak
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen 
om om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kun-
nen worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern          Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Brem 1-3 Mariahout          bouwen twee woningen bouwen 03-09-2014
Ten Bleek 22,24,26, 28,30,32 Beek en Donk   bouwen zes woningen bouwen  08-09-2014
Kramsvogel 6-8 Mariahout          plaatsen twee dakkapellen bouwen 08-09-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuw-
spagina’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 - tele-
fonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het 
centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Verleende sloopmelding
Locatie Kern           Werkomschrijving  Activiteit
Heereindsestraat 10 Beek en Donk    verwijderen asbest tribune dak 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 cen-trale 
telefoonnummer 0492 469 700.

BEEK EN DONK - Aannemersbedrijf MBO gaat de komende weken de werkzaamheden uitvoe-
ren als onderaannemer van aannemingsbedrijf Heijmans in opdracht van Endinet.

De werkzaamheden bestaan uit onderhoud aan de aansluitleiding gas van de woningen aan 
de Bur-gemeester Van der Weidenlaan en de Kievitlaan. Er wordt eerst een nieuwe leiding 
gelegd met de aansluiting op de woningen. Als deze in bedrijf is wordt de bestaande leiding 
verwijderd. Het kan dus zich voordoen, dat twee keer een sleuf gemaakt wordt op nagenoeg 
dezelfde plaats.

Dit is de eerste fase van het totaal onderhoudsplan. In de Kievitlaan starten de graafwerkzaam-
he-den vanaf 8 september, deze duren ongeveer drie weken duren. Daarna is de Burgemeester 
Van der Weidenlaan aan de beurt. Er wordt eerst aan de zijde van de even nummers gestart en 
later volgt de kant van de oneven nummers. 

Voor aanvang van de werkzaamheden krijgen de bewoners nog een informatiebrief van Endi-
net, Daarin zal exact worden aangegeven wanneer de aannemer de aansluiting bij uw woning 
zal ma-ken.

Namens de gemeente Laarbeek, zal de toezichthouder Peter Lathouwers als contactpersoon 
tussen de bewoners en de aannemer functioneren. De heer Lathouwers is bereikbaar via het 
algemene nummer van het gemeentehuis 0492 469 700.

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

Op vrijdag 19 september komen de raadsleden Frans Biemans (FFB) en Hans Strijbosch 
(PvdA) aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Actualisatie gemeentegids
• Jeugdgemeenteraad zoekt superhelden!
• 
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Onderhoudswerkzaamheden 
Endinet in Beek en Donk

Gemeente actueel

Kort nieuws

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De bosuilen

Een tijdje geleden heb ik al een foto 
laten zien van een jonge bosuil die ik 
gevonden had in het bos van Noud 
Biemans op het Laar. Het bleek dat het 
paartje bosuilen, dat in het bos woont, 
een tweede broedsel had gehad in een 
holle boom met drie jongen. Deze drie 
jonge bosuilen zijn afgelopen maanden 
in het bos gebleven waar ze nog door de 
ouders gevoerd werden.
Het was voor mij een uitdaging als ik in 
het bos was om de jonge uiltjes te vin-
den en ze eventueel te fotograferen. 
Vaak zat dan een van de oude uilen 
in de buurt om de jongen in de gaten 
te houden, zodat ik die ook af en toe 
kon fotograferen. Om ze te vinden 
moest net je oog er op vallen tussen 
alle bladeren, en als je wat afstand hield 
bleven ze rustig zitten.
Zo ook pa of ma bosuil die ik net tus-
sen een gaatje in de bladeren van een 
lijsterbes zag zitten, en zo op de foto 
een mooie omlijsting heeft gekregen.
De drie jonge bosuilen zijn nu door de 
ouders uit het bos verdreven en moeten 
een eigen territorium en partner gaan 
zoeken. Als je oplet hoor je in deze tijd 
van het jaar ‘s avonds de bosuilen naar 
elkaar roepen. Dat is weer genieten van 
ons Mooie Laarbeek!

Aanstaande zondag is het van 11.00 tot 
16.00 uur open dag op de waterzuiver-
ing in Aarle Rixtel. Ik sta daar met een 
stand over natuurfotografi e en met de 
foto’s die ik daar in de omgeving heb 
gemaakt. U bent van harte welkom.www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Het Laar

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NLWWW.JOSMARTENS.NL
NIEUW!Zo comfortabel 

kan grasmaaien zijn! 

Bezoek onze website 
voor het complete overzicht 

SABO gazonmaaiers

DE ZEEPKIST
Lopen we €3.300.000 mis?

Woningstichting Laarbeek en woning-
corporatie Wocom gaan met elkaar te 
fuseren in 2015. ‘Hierdoor ontstaat één 
daadkrachtige woningcorporatie’ is het 
motto. Toch loopt Laarbeek, volgens 
het college, het risico dat vastgelegde 
afspraken met de woningstichting niet 
nagekomen worden. Hierdoor zou 
Laarbeek 3.3 miljoen euro mis kunnen 
lopen. 

Hoe kan dat?
De gemeente Laarbeek heeft een con-
tract met Woningstichting Laarbeek af-
gesloten, waarin is  vastgelegd dat de 
Woningstichting de gronden van onder 
andere het oude Raagten en het Com-
manderij College koopt. Er gaan al eni-
ge tijd geruchten dat Woningstichting 
Laarbeek af wil van dit contract. Eerder 
is het contract zelfs al een keer herzien 
op verzoek van de Woningstichting. 

Ondanks dit waterdichte contract, werd 
er in de afgelopen Commissie Algeme-
ne Zaken door het college gesteld (in de 
Nota risico-inventarisatie) dat er 40% 
kans is dat Laarbeek een bedrag van 
3.3 miljoen euro ( een fors deel van het 
totale contractbedrag ) niet zal ontvan-
gen.  Dat is vreemd, want je zou toch 
zeggen dat een contract voor 100% ze-
kerheid moet zorgen?

Dit vroeg PNL zich ook af, en daarom 
hebben wij vragen gesteld afgelopen 
raadsvergadering. We vroegen ons af 
of Laarbeek misschien nog in onderhan-
deling is met de Woningstichting. Het 

antwoord was ‘ja’, maar op onze ver-
dere vragen kon vanwege strategische 
doeleinden niet worden ingegaan. Heel 
erg strategisch was het dan misschien 
ook niet om te vermelden in de risico-
nota, dat er 40% kans is dat Laarbeek  
3.3 miljoen euro niet meer verwacht te 
ontvangen van de Woningstichting. Of 
zou het college stiekem al meer weten 
en met deze Nota risico-inventarisatie 
het bedrag al ingecalculeerd hebben?

PNL zal het niet eens zijn met een aan-
passing van het contract. Niet alleen 
omdat afspraak afspraak is, maar ook 
vanwege de grote fusiepartner Wocom 
die niet erg krap bij kas lijkt te zitten. Het 
eigen vermogen van de fusie corporatie 
Wocom/Woningstichting Laarbeek is 
meer dan 100 miljoen, wat meer dan 
twee keer zoveel is als het eigen vermo-
gen van gemeente Laarbeek. Ook ligt 
het werkgebied van woningcorporatie 
Wocom buiten Laarbeek. Dit zou dus 
kunnen betekenen dat de genoemde  
3.3 miljoen niet in Laarbeek maar wel 
in de gemeenten Asten, Cranendonck, 
Heeze-Leende, Someren of Helmond  
geïnvesteerd wordt. 

Laten we hopen dat onze bezorgdheid 
ongegrond is, en dat het contract ge-
woon blijft zoals het is. We blijven het 
in ieder geval kritisch volgen.

Fractie PNL 

DE ZEEPKISTDE ZEEPKIST

in ieder geval kritisch volgen.

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...Op zoek...

Storm is als vondeling bij ons in de 
opvang terechtgekomen. Hij kwam 
binnen als een terughoudend hondje 
dat bang was voor onverwachte 
bewegingen, waarschijnlijk omdat hij 
in het verleden met te harde hand is 
aangepakt. Maar Storm heeft in de 
opvang al veel vooruitgang geboekt. 
Zijn zelfvertrouwen is gegroeid, hij 
staat al een stuk enthousiaster en 
vrolijker in het leven en het is een 

echte knuffelkont aan het worden. We zoeken voor Storm een rustig thuis 
bij een liefdevolle baas, waar hij de tijd krijgt om zich op zijn gemak te gaan 
voelen. Ziet u een toekomst samen met deze lieve Boerenfox wel zitten, kom 
dan langs bij onze dierenopvang om kennis te maken met Storm!

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

Naam:        Storm
Leeftijd:     1.5 jaar

Vloer schuren vanaf 18 euro 
p/m2 incl afwerken.

Zondag 5 oktober 
geopend

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

ACTIE
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

dorsvloer vol coNfetti: -voorvertoNiNG- 
20:00

the expendables 3: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

dorsvloer vol confetti: 

20:00

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30 15:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:45

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

doNderdaG 18 september

the expendables 3: 

19:45

Ninja turtles 3d: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

vri
vrIJdaG 19 september

dawn of the planet of the apes 3d: 
21:30

the expendables 3: 

19:00 21:45

Ninja turtles 3d: 

19:00

into the storm: 

19:00 21:30

sex tape: 

19:00 21:30

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 16:00

Heksen bestaan niet: 

16:00

oorlogsgeheimen: 

16:00

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
16:00

ZaterdaG 20 september

the fault in our stars: 

15:45

dawn of the planet of the apes 3d: 
21:30

the expendables 3: 

19:00 21:45

Ninja turtles 3d: 

19:00

into the storm: 

19:00 21:30

sex tape: 

19:00 21:30

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:30

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

ZoNdaG 21 september

tHe maZe rUNNer -voorvertoNiNG- 
19:45

the fault in our stars: 

15:45

Ninja turtles 3d: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

the maze runner: 

19:45

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:30

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

woeNsdaG 17 september

vrIJdaG 26 september

dawn of the planet of the apes 3d: 
21:30

the maze runner: 

19:00 

pijnstillers: 

16:00 19:00

into the storm: 

19:00 21:30

sex tape: 

19:00 21:30

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 16:00

Heksen bestaan niet: 

16:00

oorlogsgeheimen: 

16:00

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
16:00

ZaterdaG 27 september

the fault in our stars: 

15:45

dawn of the planet of the apes 3d: 
21:30

the maze runner: 

19:00 

pijnstillers: 

16:00 19:00

into the storm: 

19:00 21:30

sex tape: 

19:00 21:30

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:30

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

ZoNdaG 28 september

the fault in our stars: 

15:45

pijnstillers: 

16:00 19:00

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

the maze runner: 

19:45

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:30

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

maaNdaG 22 september

the expendables 3: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

pIJNstillers: -voorvertoNiNG- 
20:00

diNsdaG 23 september

the expendables 3: 

19:45

Ninja turtles 3d: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

woeNsaG 24 september

the expendables 3: 

19:45

Ninja turtles 3d: 

19:45

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

pijnstillers: 

16:00 20:00

planes 2: redden & blussen 3d, Nl: 13:30 15:30

Heksen bestaan niet: 

13:45

oorlogsgeheimen: 

15:45

Koemba 2d, Nl: de zebra die zijn..: 
13:30 15:30

Hoe tem Je een draak 2 3d, Nl: 
13:30 16:00

doNderdaG 25 september

the maze runner: 

19:45

pijnstillers: 

20:00

into the storm: 

20:00

sex tape: 

20:00

voor het complete filmprogramma van deze week, 

online reserveringen en tijden:  

www.iNdUstrybioscoop.Nl  

of bel 0413 - 82 09 90

iNdUstry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a
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29 oKtober

ladies NiGHt

vol = vol!!!
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Actuele  vacatures
• ORO De Bleek is op zoek naar 

een bezoekvrijwilliger voor een 
mannelijke cliënt van middel-
bare leeftijd met een verstand-
elijke beperking. 

• Het Meidenwerk van ViERBIN-
DEN is op zoek naar een vrou-
welijke vrijwilliger voor het mee 
organiseren en houden van de 
meidenavond. Deze is om de 
week op woensdagavond. 

• Zorgboogcentrum De Regt is 
op zoek naar een vrijwilliger op 
kleinschalig wonen,, die af en 
toe de was kan wegwerken of 
bij kan houden. 

• Het Nederlandse Rode Kruis is 
op zoek naar vrijwilligers die 
zich in willen zetten tijdens de 
Bijzondere Vakanties. 

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Jac Babin 

Deze week: Toon van Dommelen 
uit Beek en Donk
Vrijwilligerswerk: ‘Kassier’ bij het 
tafeltennis van Howeko. Werken in 
de tuin bij Howeko. Als vrijwilliger 
werkzaam bij ‘Veldhoven Zoo’.

Veelzijdig 
Toon is 54 jaar en woont in De 
Kapelstraat. Hij was in verschil-
lende functies werkzaam bij Ba-
varia. Sinds 1989 is Toon echter ar-
beidsongeschikt. Hij kon niet goed 
omgaan met prestatiedruk. Toon 
heeft verschillende hobby’s: hard-
lopen, tennis, tafeltennis (derde 
klasse!), judo (oranje band), vogels 
houden en honden. De MooiLaar-
beekKrant belicht deze veelzijdige 
Howeko-vrijwilliger als ‘kassier’ bij 
het tafeltennis van Howeko.

‘Kassier’ Toon in actie
Elke woensdagochtend, precies om 
8.55 uur, opent Toon de accom-
modatie van TTV ‘Een en Twintig’ 
aan de Otterweg. Hij zet het alarm 
af, rijdt tien tafeltennistafels uit de 
berging, stelt ze keurig op en spant 
de netjes. Ondertussen druppelen 
de tafeltennissers binnen. Ze leg-

gen €1,50 op de bar en kunnen 
dankzij het voorwerk van Toon 
vrijwel meteen aan de slag. Toon: 
“Ik weet van tevoren niet precies 
hoeveel er komen. Het schommelt 
meestal rond de twintig.” Nau-
wlettend houdt hij in de gaten dat 
iedereen een partner of een tegen-
stander heeft. Om 10.00 uur, ti-
jdens de koffi epauze, telt Toon ‘de 
koppen’ (van de aanwezigen) en 
het geld dat op de bar ligt. Als het 
niet klopt, kijkt hij indringend de 
kring rond en roept: “Wie heeft er 
nog niet betaald?” Om ongeveer 
11.30 uur verlaat Toon als laatste 
het gebouw, nadat alles in een 
mum van tijd weer op zijn plaats 
gezet is.

Ruim 15 jaar 
Toon zegt dat hij dit zeker al 15 
jaar zo doet. “Dit tafeltennis is een 
gezellige, laagdrempelige Howeko- 
activiteit”, zegt hij. “Je hoeft je niet 
aan te melden als je komt en je 
hoeft je niet af te melden als je niet 
komt.” Als ‘kassier’ zit Toon goed 
in zijn vel. Hij geniet ervan als hij 
mensen om half twaalf hoort zeg-
gen: “Ik heb niks gewonnen, maar 
toch fi jn gespeeld.” En ten overv-
loede voegt hij daaraan toe dat hij 
als vrijwilliger geen last heeft van 
prestatiedruk. “Ik ben hier een 
beetje eigen baas”, lacht hij.

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Inbraakalarm
Zwoele zomernacht. Ramen 
staan wagenwijd open. Ik schiet 
overeind. Inbrekers! Op mijn 
blote voeten sluip ik naar het 
raam. Bij de buren staat een 
busje. Zie je wel! Manlief wak-
ker maken of op eigen initiatief 
112 bellen? Waakzaam tuur ik 
uit het raam. Ik hoor zachtjes 
praten. Hee, de buurman. Terug 
van vakantie zeker? 

Sociale controle is niet altijd aan-
wezig. Op mijn werk hebben ze 
daarom professionele controle 
ingeschakeld. Een alarminstal-
latie. Zodra de laatste persoon 
het gebouw verlaat neemt deze 
de waakzame taak over. Zodra 
het alarm afgaat, al is dit door 
toedoen van een insect, komt er 
controle èn een vette rekening. 

Na de vakantie stond ik vorig 
jaar met een rits thuisverzorgde 
plantjes voor mijn werk. De va-
kantievierende kids meegeno-
men. “Mama, je hebt toch wel 
dat ding voor het enge alarm?” 
Terwijl ik de plantenpotjes op de 
grond zet en de sleutel uit mijn 
tas vis, verzeker ik hen dat er al 
iemand is. Het alarm is eraf. Zo-

dra ik de sleutel omgedraaid 
heb klinkt een oorver-

dovend geloei. 

Terwijl de gezichten van mijn kin-
deren bleker worden zoek ik in de 
tas naar het alarmtoken dat even 
later in mijn auto blijkt te liggen.

Na een sprintje richting de par-
keerplaats weet ik het geloei te 
stoppen. Even later belt de meld-
kamer. “Heeft u de code?” Tja…
niet dus. Met schaamrood op 
mijn kaken bel ik mijn baas thuis 
en geef ik de cijfercode door.  

Dit jaar zullen ze me niet hebben. 
Ik neem een andere ingang, zie 
ik of er iemand aan het werk is. 
Wederom ben ik met kind, die 
met kloppend hart voor de deur 
staat. Gaat het mama deze keer 
wel lukken? Niemand aan het 
werk, alarm uitschakelen dus! Be-
wapend met sleutel en token sta 
ik voor de deur. Zodra ik de deur 
opendoe, begint tot mijn verba-
zing het alarm weer te loeien. 
Geen probleem, ik heb het token 
bij de hand. Ik sprint naar het 
kastje. “Daarna sus ik mijn doch-
ter. Nee schatje, het is nu goed. 
Het zal zo wel horen.” 

Terwijl ik naar de koffiekamer 
loop hoor ik de telefoon over-
gaan. “Hallo, met de meldkamer. 
Heeft u de code?” “Tja...”

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.’ Begin jaren ’90 
zag je die posters overal hangen. Ik ben zo’n meid, moeder, echt-
genote en collega. Bewust gekozen voor baan en moederschap. 
Chaotisch en verstrooid, actief en creatief. 

“Op de ‘normale’ kermis houd ik het nog geen half uur vol”

Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk – Voor de derde keer 
vond afgelopen weekend de prikkel-
arme kermis in Beek en Donk plaats. 
Zo’n driehonderd mensen kwamen 
speciaal hiervoor naar het kermister-
rein. De prikkelarme kermis is daar-
mee een traditie geworden die in een 
behoefte voorziet.

Onder het motto ‘meer bereiken door 
minder te doen’ werd de kermis op za-
terdag en zondag van 12.00 tot 14.00 
uur speciaal opengesteld voor al die 
mensen die tijdens een normale kermis 

door de herrie, flitsende lampen, snelle 
attracties en  te veel publiek niet naar 
de kermis (kunnen) komen.

Met name mensen met autisme of 
epilepsie, maar ook jonge kinderen 
en mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking voelen zich op 
de prikkelarme kermis thuis. Jasper, 
een 15-jarige jongen met een vorm 
van autisme verwoordt het als volgt: 
“Dat de prikkelarme kermis zonder 
hard geluid en fel licht is, dat is wel 
rustgevender. Dan gaat het in mijn 
hoofd niet zo te keer. Op een gewone 
kermis zou ik het nog geen half uur 

volhouden. Ook is het fijn dat ik zelf 
mag bepalen of het doek van de rups 
dicht gaat, dan weet ik wat er gaat ge-
beuren!”

Inmiddels kan de prikkelarme kermis 
beroep doen op de medewerking van 
alle kermisexploitanten en een groep 
vrijwilligers. Zij zijn bij de meeste at-
tracties als gastheer of gastvrouw aan-
wezig en vormen de schakel tussen de 
kermisexploitant, de attractie en de 
bezoeker. Waar nodig zorgen ze voor 
een helpende hand en geven verdui-
delijking en voorspelbaarheid aan die-
genen die dat prettig vinden. 

Uw Hypotheekspecialist
“Snel en deskundig”

Dé “shop” voor hypotheken

A 

T 
I

Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  34 99 88
www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Jos Dijstelbloem, initiatiefnemer van de prikkelarme kermis, in de botsauto’s met zijn kleinzoon
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BBB Force dames en 
BBB Nitro heren shirt 50% korting

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl RUIMT OP! Voor meer aanbiedingen 

bezoek onze winkel

Gazelle Fuente Innergy XT 
Goud van €2249 voor €1899

Union Bend Blauw 
van €499 voor €399

Gazelle Impulse EM C7+ 
van €2299 voor €1999

Giant Talon 29er 2 
van €799 voor €699

Giant TCR 0 van €1599 voor €1349

BBB Razer race 
zadel 25% korting

BBB Icarus helm 50% korting
BBB Griffon helm 75% korting

BBB Techno 
feet sok 35% korting

BBB Carbon force 
stuurpen 75% korting

XLC bandenreparatie 
set 35% korting

Agu Kangourak 
regenpak 50% korting

BBB Adapt bril 50% korting 
(alle brillen in voorraad 50% korting)

BBB flex cage
 35% korting

BBB airzone hand-
schoenen 50% korting

Basil Rosa kinder 
fietstas 35% korting

BBB microfold 
multitool 50% korting

Basil Urban Fold dubbele 
fietstas 25% korting

BBB Autotank bidon 50% korting 
(alle bidons in display 50% korting)

BBB Windrush mini 
pomp 50% korting

BBB Comfort zadel 
25% korting

Giant Prime E+2 van €2199 voor €1899

Wim Klaassen nieuwe bestuurder Eenbes Basisonderwijs

Laarbeek - Op 25 augustus 2014 
is Wim Klaassen (49) aangetreden 
als nieuwe bestuurder van Eenbes 
Basisonderwijs in Geldrop. Hij volgt 
interim-bestuurder Frans Bakermans 
op. Onder de Eenbes vallen een aan-
tal Laarbeekse scholen.

Met Wim Klaassen heeft Eenbes 
Basisonderwijs een deskundig en er-
varen bestuurder binnengehaald. In 
zijn vorige functie was hij directeur 
bij woningcorporatie BrabantWonen 
in Oss. Daarnaast was hij bestuurs-
lid en toezichthouder bij Stichting 
OOG (Openbaar Onderwijs Groep) 
in Veghel. Klaassen zet zich in voor 
diverse maatschappelijke organisaties. 

Zo is hij lid van de raad van toezicht 
van Vilente (verpleging en verzor-
ging) en lid van de raad van advies 
van Maaslandcollege Oss. Hij woont 
in Berghem, is getrouwd en heeft drie 
kinderen.

Koers
Over zijn benoeming bij Eenbes 
Basisonderwijs zegt Klaassen: “Ik ben 
blij te mogen werken voor een orga-
nisatie die iets betekent voor jonge 
mensen in ontwikkeling. Bij Eenbes 
Basisonderwijs is veel saamhorigheid 
en er is werk aan de winkel: nieuwe 
uitdagingen die voortvloeien uit pas-
send onderwijs en terugloop van het 
aantal leerlingen. Dit en meer komt 

terug in het nieuwe Koersplan voor 
de periode 2015-2018: waar gaan 
we aan werken? Ik doe dat graag in 
een lerende organisatie. Wat dat voor 
Eenbes betekent, gaan we samen ont-
dekken.”

Over Eenbes Basisonderwijs
De 27 scholen van Eenbes zijn geves-
tigd in de gemeenten Geldrop-Mierlo, 
Heeze-Leende, Laarbeek en Nuenen. 
De scholen streven vanuit een betrok-
ken en professionele houding naar in-
novatief en resultaatgericht onderwijs. 
Zij doen dit in nauwe samenwerking 
met ouders, kinderen en andere part-
ners – onder het motto: samen ver-
nieuwend leren.

Wim Klaasen, omgeven door kinderen

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

HET ”VEERHUISJES” MENU,ZOVEEL GANGEN NUTTIGEN
ALS U WENST WOE en DON € 23.50 p.p. VRIJ t/m ZON € 26.50 p.p.

Brandgevaar!
“Het moet niet gekker worden in Laarbeek. Ik heb een ree met een si-
garet in het hoge droge gras zien lopen. Een brand is dan zo gemaakt 
met dit mooie weer”, aldus Leo v/d Heuvel.

Wie een tip heeft voor Leo, kan hem bereiken via tel. 06-23551653

Mooi Gespot
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Piet van Bragt
De Raagten  Beek en Donk
Groep 7

Isze Vulders
’t Otterke Beek en Donk
Groep 8

Noa Otten
De Muldsershof Beek en Donk
Groep 7

Ivo Jaberg
Mariabasisschool Lieshout
Groep 7

Lucas van Deursen
De Muldershof Beek en Donk
Groep 8

Simon van der Avoird
’t Ottereke Beek en Donk
Groep 7

Rosalie Ernstsen
De Driehoek Aarle-Rixtel
Groep 7

 Jesse van der Ligt
De Heindert Aarle-Rixtel
Groep 8

Luuk van der Ligt
De Heindert Aarle-Rixtel
Groep 7

Marlou van den Heuvel
Bernadetteschool Mariahout
Groep 7

Sam Rovers
De Driehoek Aarle-Rixtel
Groep 8

Anne van de Zanden
Het Klokhuis Beek en Donk
Groep 8

Irene de Beer
Brukelum Aarle-Rixtel
Groep 8

Tamara Christiaens
De Sprankel Lieshout
Groep 7

Jori de Laat
Mariabasisschool Lieshout
Groep 8

Amber van Aerle
Het Klokhuis Beek en Donk
Groep 7

Elisa Galajeva
Brukelum Aarle-Rixtel
Groep 7

Roy Vialle 
De Raagten Beek en Donk 
Groep 8

Stan van Berlo
De Sprankel Lieshout
Groep 8

Ellis van de Ven
Bernadetteschool  Mariahout 
Groep 8

De nieuwe jeugdgemeenteraad van Laarbeek! 
Laarbeek – De nieuwe jeugdgemeenteraad is woensdagmiddag op het gemeentehuis van Laarbeek geïnstalleerd. De raad bestaat gedeeltelijk uit leerlingen van groep 8, die nu 
het tweede jaar van deze raad in gaan. De andere helft is opgevuld met kinderen van groep 7. De verkiezingen hiervan vonden dinsdagmiddag plaats op alle basisscholen. Na 
twee jaar dienen de kinderen de jeugdgemeenteraad weer te verlaten.



Donderdag 18 september 201426 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

MuziektuinPodium Beek en Donk sluit seizoen af

Kienen met de KV Lieshout

Beek en Donk – Het seizoen 2014 
van MuziektuinPodium wordt op 
zondag 21 september afgesloten 
met drietal heel gevarieerde op-
tredens. 

Om 13.00 uur opent de Koninklijke 
Harmonie O&U uit Beek en Donk 
het programma. Om 14.00 uur 
volgt een optreden van Korale , 
een ensemble voor vocale mu-
ziek. Het koor staat onder lei-
ding van Frans de Hair. Het koor 
zingt voornamelijk a capella, en 
heeft  een zeer gevarieerd reper-
toire. De afsluiting van de middag 
is vanaf omstreeks 15.00 uur in 
handen van Da’Click.  Dit is een 4 

man sterke funk band uit de regio 
Eindhoven. Ze staat voor rauwe 
‘old school’ funk met een geheel 
eigen feel en groove, waarbij het 
onmogelijk is om stil te blijven 
staan.

De Stichting MuziektuinPodium 
nodigt iedereen van harte uit deze 
gratis optredens te komen bijwo-
nen. Voor allen dit jaar nog geen 
gelegenheid gehad hebben om 
een bezoek te brengen aan de 
muziektuin concerten is dit de kans 
om dat nog goed te maken.

Voor meer informatie over de stich-
ting en de optredende groepen 

kunt u terecht op de website
www.muziektuinpodium.nl.

Lieshout - De KV Lieshout houdt 
op 19 september een Kienavond in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. 

Er is een jackpot bij het kienen. De 
avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is vanaf 19.00 uur geopend. 
Iedereen is welkom om mee te doen.

 Het seizoen 2014 van 
MuziektuinPodium wordt zondag 
afgesloten met gevarieerde optredens

 

 

 

 

 

 

Wie vroeger naar de opticien ging, kreeg een vrij eenvoudige oogmeting. Je had een min- of een plusafwijking en dat was het wel zo’n 
beetje. Later kwam daar de cilinder bij. De opticien kon nu ook de bolling van het oog meenemen in zijn berekening. Een grote stap 
voorwaarts. Zeg maar oogmeting 2.0.

Nauwkeuriger meten dan ooit
Dankzij de DNEye® scanner zijn we nu toe aan een derde stap in deze ontwikkeling. Een revolutionair meetapparaat waarmee we 
zeker 25x nauwkeuriger kunnen meten, tijd voor oogmeting 3.0.

Hoe werkt het?
De DNEye® scanner doet niet één oogmeting. Het apparaat scant het oog met een onschadelijke lichtstraal, waarbij het 1500 
hypernauwkeurige metingen verricht. Zo wordt duidelijk wat de precieze afwijking is voor verschillende gebieden van uw pupil.

Het resultaat
Volledig individuele brillenglazen. Glazen met een ongekende scherpte en helderheid. Hierdoor hoeven uw hersenen zich minder in 
te spannen om het beeld dat zij binnenkrijgen te corrigeren, waardoor u meer ontspannen kijkt. U ziet meer details, meer contrast en 
meer kleuren. Niet alleen overdag, maar ook tijdens de schemer en ‘s nachts. Een weldaad voor uw ogen.

Maak ook kennis met deze revolutionare oogmeettechniek
Rodenstock komt op woensdag 24 september a.s. met de 
DNEye® scanner bij onze winkel op het Piet van Thielplein 
metingen verrichten. Wilt u ook een oogmeting met de DNEye® 
scanner ervaren en weten wat dit voor u kan betekenen? Bel 
voor een afspraak, dan bent u verzekerd van een onderzoek of 
kom vrijblijvend binnen tussen 10.00 - 17.00 uur.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… en het is oogmeting 3.0

Opticiën Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
Tel. 0492-450693
www.patrickwetzel.nl

OPRUIMING FIETSEN:
Wij maken plaats 
voor de nieuwe 
collectie fi etsen.

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

Dorpsstraat 20, Lieshout
www.bloemend.nl    0499-323192

De najaars collectie van 
Riverdale is binnen.
met o.a. Riverdale 

Huisparfum voor 14,95
&

Pompoenen in diverse 
soorten en maten nu kleinste 

maat 5 stuks voor 2,-

Vitrine-expositie Aarle-Rixtel rondom 
70 jaar bevrijding 

Poes Simba vermist

Aarle-Rixtel - ‘In woord en beeld’, zo 
heet de vitrine-expositie in Aarle-Rixtel, 
die gaat over 70 jaar bevrijding. De ex-
positie is te zien vanaf dinsdag 23 sep-
tember tot en met zondag 28 september.

Er is van alles te zien, zoals foto’s, brieven 
en vlaggen. Zowel toen 50 jaar bevrij-
ding als 60 jaar bevrijding werd gevierd, 
was deze tentoonstelling ook te zien. 

Je kunt de expositie bekijken op de win-
kelramen van Dorpsstraat 27 in Aarle-
Rixtel, waar voorheen Bloemsierkunst 
Bloom zat. 

Laarbeek - Katertje ‘Simba’ is sinds 
vorige week donderdag 11 sep-
tember vermist (niet meer thuis 
gekomen). Simba is een katertje 
(heel licht rood/bruin met lichte 
streepjes) van 1 jaar oud en is ge-
chipt en gecastreerd. Simba komt 
nogal makkelijk aangelopen als je 
hem roept (allemans vriendje).

Als iemand Simba gezien heeft, 
gelieve dan contact op te nemen 
met Anja van den Boogaard via tel. 
06-10291592 of mailen: anjavan-
denboogaard@live.nl.

Vermist: Simba

                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl                       0492-461889 – www.restauranthetveerhuis.nl

MOSSELMAAND,PAN MOSSELEN 
MET GARNITUREN  € 17.50 

Maandelijkse meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
Beek en Donk – De maandelijkse 
meezingavond van Liedertafel ’t 
Nachtpitje vindt plaats op vrijdag 
26 september.

Iedereen mag weer gezellig mee 
komen zingen. Er wordt om 21.00 
uur gestart met de liedjes uit de 
zangbundel, onder begeleiding 
van accordeonisten. De avond 

wordt gehouden in café/zaal De 
Tapperij aan de Kerkstraat in Beek 
en Donk.
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25 oktober Reverse the Clock 
met B-Senzz, Miss Bont Beats, NERD , 24/7

Entree 5 euro  |  Aanvang 21.30 uur

22 november Benefietavond 
Running Team Laarbeek

met Stompenoy, Bennie Wise & The 
Wise Guys, Still working , Funtain

Entree 10 euro is voor het goede doel
Aanvang 19.00 uur

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 0492-700217

www.dorpscafedevrienden.nl

25 oktober Reverse the Clock 
met B-Senzz, Miss Bont Beats, NERD , 24/7

Entree 5 euro  |  Aanvang 21.30 uur

22 november Benefietavond 
Running Team Laarbeek

met Stompenoy, Bennie Wise & The 
Wise Guys, Still working , Funtain

Entree 10 euro is voor het goede doel
Aanvang 19.00 uur

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 0492-700217

www.dorpscafedevrienden.nl

‘T Café van Lieshout

Inschrijven voor biljartvereniging ‘De Klots’ 
op dinsdagavond is nog steeds mogelijk. 

 
Heb je wat te vieren met een kleinere groep 

mensen, dan kan dat in ons knusse en gezel-
lige café (max 80 pers.) Kom hiervoor gerust 

aan de bar of bel even naar 0492-465163
 

Hou ook onze nieuwe website in de gaten: 
www.cafevanlieshout.nl

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Feestje voor max. 80 personen? Info aan de bar

Mooi UIT in Laarbeek

Vlooienmarkt buurtvereniging De Eendracht
Beek en Donk – Een vlooienmarkt oude 
stijl. Bij buurtvereniging De Eendracht 
kan men dan ook geen kraam huren. 
De markt, op zondag 5 oktober,  is 
open van 11.00 tot 15.00 uur. 

De buurtvereniging heeft het hele jaar 
door alles zelf verzameld. Iedere dag 

komen mensen diverse spullen bren-
gen. Het is een vlooienmarkt die op-
valt. Door het grote aanbod, de grote 
diversiteit aan spullen, de lage prijzen 
en het vriendelijke ‘personeel’. De 
hele week voorafgaand aan de markt 
zijn een dertigtal leden bezig om het 
marktterrein in te richten. Op de dag 

zelf zijn er zo’n 60 leden op de markt 
bezig met het verkopen of andere on-
dersteunende activiteiten. De markt 
wordt gehouden aan het Heuvelplein 
32 in Beek en Donk. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met 
Mari Vereijken, tel. 0492-462017.      

Ben van den Dungen Quartet bij Wim Beeren Jazz Society 
Aarle-Rixtel - Jazzliefhebbers uit Aarle-
Rixtel en omgeving staan hopelijk weer 
te popelen om woensdag 24 septem-
ber getuige te zijn van de opening van 
alweer het 7de seizoen Wim Beeren 
Jazz Society in zaal Van Bracht aan de 
Kerkstraat in Aarle-Rixtel. Het Ben van 
den Dungen Quartet zal die avond acte 
de présence geven.

Tenorsaxofonist Ben van den Dungen 
begon zijn carrière in het begin van de 
80-er jaren met het illustere duo Ben 
van den Dungen & Jarmo Hoogendijk. 
Sindsdien gaf hij  5000 concerten in 
zo’n  70 landen met de meest uiteenlo-
pende bezettingen. “Jazz moet ‘dance-
able’ zijn en de blues moet erin zitten”,  
zei drummer Art Blakey ooit. Dat zou 
het motto kunnen zijn voor de muziek 
die Ben speelt met  zijn nieuwe groep. 

Het Ben van den Dungen Quartet is 
een bijzondere combinatie van muzi-
kale  persoonlijkheden die alleen de jazz 
kan samenbrengen. De musici mengen 
hun muzikale afkomst en talent op een 
aanstekelijke manier. Dat zijn, naast 
Ben op tenor- en sopraansax,  pianist 
Miguel Rodriguez, bassist Marius Beets 
en drummer Gijs Dijkhuizen. Helemaal 
van deze tijd, met een ‘happy feel’ en 
100% pure jazz. In het najaar van 2014 
komt zijn tweede cd uit ‘A night at the 
club’. Wellicht op 24 september al be-
schikbaar! 

Aanvang 20.30 uur, entree €8,00. 
Passe-partouts voor een heel seizoen 
(minimaal 10 concerten) zijn op deze 
avond verkrijgbaar voor het luttele be-
drag van €60,00. Ook te bestellen via 
info@wimbeerenjazzsociety.nl.

Ben van den Dungen

Derde editie Zo. Festival belooft 
weer een spektakel te worden
Op 20 september organiseert bier-
brouwer Bavaria in samenwerking 
met WiSH Events voor het derde 
jaar op rij een feestje in haar eigen 
achtertuin, het Zo. Festival. Na twee 
eerdere succesvolle edities waarin 
het aantal bezoekers in een jaar tijd 
bijna werd verdubbeld, verwacht 
Bavaria dit jaar met grote namen en 
nieuwe stages en activiteiten, nog 
meer bezoekers te trakteren op een 
waar spektakel.

Grote namen op het hoofdpodium
De mainstage is omgetoverd tot één 
grote Bavaria-belevenis, gevuld met 
Bavaria-blauwe attributen op het 
podium en door de hele tent. Onder 
andere Mr. Polska, Yellow Claw en 
Kraantje Pappie zullen de boxen hier 
op volle toeren laten draaien om de 
bezoekers uit hun dak te laten gaan. 
Door de verschillende genres en ar-
tiesten op het hoofdpodium, kan het 
publiek rekenen op een twaalf uur 
lang durend spektakel met voor ieder 
wat wils.

Verrassende stages
Net als voorgaande jaren zal de met 
hangtafels gevulde en naar bier rui-
kende Knotsgekke Kroeg haar deuren 
open. Hier zal tijdens het Swinkels uur-
tje een authentiek houten vat Bavaria 
bier worden aangeslagen door één 
van de familieleden. Daarnaast zul-
len de Snollebollekes hun hits door de 
kroeg blazen en laat schlagerartiest 
der Kleino menig meisjeshart op hol 
slaan. Ook aan de technoliefhebbers 
is gedacht, zij kunnen genieten van 

diepe techno-sets in de Bierkelder. 
Voor de feestgangers die een reis wil-
len maken naar de jaren ’90, zeggen 
we: Kratje Bier, Veel Plezier!

Ruimte voor regionaal talent
Nieuw dit jaar is de Kiemvloer. De 
Kiemvloer verwijst naar het brouw-
proces van bier, beginnend met een 
kiem. Het eindproduct behoeft ver-
der geen uitleg; een heerlijk biertje. 
Op dit nieuwe podium zal talent uit 
de regio zich “ontkiemen” om uit te 
kunnen groeien tot groot artiest. Zo 
zal onder andere het uit Aarle-Rixtel 
afkomstige DJ-duo 24/7 de stage 
betreden. En dit is niet het enige ta-
lent uit Laarbeek. Funkmaster B uit 
Lieshout, zal tijdens het Zo. Festival 
een show weggeven op de mainsta-
ge. Deze muzikale duizendpoot zou 
zo maar eens de verrassing van het 
Zo. festival kunnen worden.

Een tipje van de sluier
Aangezien het hele Zo. Festival in 
teken van bier en muziek staat kan 
Bavaria vast een klein tipje van de 
sluier oplichten. Zo is onder andere 
het nieuwe speciaalbier van de brou-
wer, Bavaria Bok Bier, verkrijgbaar in 
de food-area gecombineerd met een 
bijpassend bokbier-menu. De feest-
beesten die even op adem willen ko-
men, kunnen een bezoekje brengen 
aan het Radler Easy Island. Daar staat 
een slow-deo voor hen klaar, een ritje 
op een schildpad (in plaats van de 
gebruikelijke stier) zorgt ervoor dat je 
in relaxmodus kunt genieten van een 
heerlijk koud biertje.

Expositie ‘Cats and Hats’
Beek en Donk - In Gallery Berkendijkje 
is een nieuwe expositie te bewonde-
ren met schilderijen en textiele vor-
men.

Nelleke Merkx uit Son exposeert met 
hoeden en diverse accessoires, allen 
handgemaakt met natuurlijke mate-
rialen. Diana Swinkels toont schilde-
rijen met katten. De expositie is elke 
zondag te zien van 13.00 tot 17.00 

uur. Men start op zondag 21 sep-
tember. De expositie loopt tot en met 
16 november. De toegang is gratis. 
Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 
8, Beek en Donk. Kijk ook op 
www.galleryberkendijkje.nl.
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Uitslag ballonnenwedstrijd JOZSNerd Disco bij &RG-teens in Dorsphuis Lieshout 

Lieshout - Party Jockey Tim (Tim 
Frenken) start de eerste disco van 
dit seizoen op vrijdag 26 september,  
met de  ‘Nerd Disco’. De nieuwelin-
gen zullen zich verbazen, want ook 
zij gaan samen met de groep die al 
eerder de &RGteens disco hebben be-
zocht ondervinden dat stilstaan op de 
zorgvuldig geselecteerde muziek van 
Party Jockey Tim niet mogelijk is. 

Spontane swingende bewegingen ko-
men bij je los, iedereen doet mee want 
dansen is leuk! Naast de bekende 
dansjes wordt er tevens voor de nodi-
ge entertainment gezorgd, spel en de 
verkiezing van de ‘&RG-teen van de 
maand’. Hiermee verover je een pro-
minente plaats op de website. Kortom 
een fantastische avond die je niet mag 

missen. Kom allemaal, dit is de eerste 
disco van dit seizoen. 

Een Nerd is iemand die weigert deel 
te nemen aan de populaire cultuur 
van jongeren vanwege hun afwij-
kende kledingstijl (gele bretels, hoog 
opgetrokken broek, een rode geruite 
blouse) interesses, liefde voor studeren 
of hoge intelligentie. Hij verafschuwt 
trends en mode, is een streber met 
betrekking tot zijn studie en beoe-
fent een hobby die doorgaans als saai 
wordt beschouwd. Kijk maar eens op 
Google afbeeldingen, daar doe je ge-
noeg inspiratie op en weet je hoe je 
verkleed kunt komen. Want ook jij 
komt toch als Nerd verkleed?

De vrijwilligers van &RG-teens orga-
niseren deze discoavond in de Club 
Energy ruimte van het Dorpshuis te 
Lieshout. De toegang tot &RG-teens 
discoavond is voor tieners met een 
pasje gratis en iedere gezellige jeugdi-
ge tiener (groep 7) tot en met 15 jaar 
is tegen betaling van €1,50  van harte 
welkom. 

Let op: afwijkende tijden
Vanwege het opbouwen van de in-
stallatie lukt het nog niet om de zaal 
op de normale tijd gereed te hebben, 
vandaar dat tot nader bericht de dis-
co’s een half uur later beginnen. De 
Discozaal is open vanaf 20.30 uur. Ben 
er op tijd bij om het allemaal mee te 
kunnen maken want om 22.30 uur is 
deze Nerd discoavond weer voorbij.  

Nerd Disco bij &RG-teens in Lieshout

Beek en Donk – Op tweede 
Pinksterdag werd voor de tweede 
keer JOZS (Jeugd Ontmoeting 
in ZomerSpelen) gehouden door 
de club van honderd van de 
Teugelders van Ganzendonck. 

Als afsluiting van deze dag was 
er voor de deelnemende school-
jeugd een ballonnenwedstrijd. Op 
woensdag 10 september hebben 
de winnaars de prijzen overhan-
digd gekregen in de Muziektuin. 
De eerste prijs was voor Nina 
Pouwels, zij won een cadeau-
bon van Outdoor Laarbeek voor 
2 personen. Haar ballon legde 
een afstand van 281 km af en 
kwam in Molbergen terecht. In 
Wietmarschen kwam de ballon 

van Geertjan v/d Kerkhof te-
recht, deze legde een afstand van 
202 km af. Hij won hiermee een 
workshop voor 5 personen bij 
Acrealistics. De derde prijs, een 
cadeaubon van de Intertoys werd 
gewonnen door Gijs Brugmans. 
Zijn ballon overbrugde een af-
stand van 179 km en kwam te-
recht in Denekamp.

De ouderraden van De Raagten, 
De Muldershof, ’t Otterke en het 
Klokhuis waren ook aanwezig. 
Zij kregen ieder een cheque van 
€250,00 als dank voor deelname 
aan JOZS. Iedereen ging na uitrei-
king van de prijzen en de cheques 
tevreden naar huis. 

De prijswinnaars voorop. Op de achtergrond de diverse 
ouderraden van de Beek en Donkse scholen met hun cheque

Gezellige openingssoos Yammas

Mariahout - Yammas heeft op vrij-
dag 12 september een gezellige 
druk bezochte openingssoos gehad. 
Alle leerlingen van groep 8 zijn die 
avond lid geworden van de Yammas.  
Zij werden dan ook allereerst van 
harte welkom geheten door Péronne 
van Uden, de nieuwe voorzitter.

Hierna kon iedereen doen waar hij 
of zij zin in had.  De creatieve leden 

konden leuke deurhangers beschil-
deren en beplakken. Er werden zeer  
mooie creaties gemaakt.  Daarnaast 
kon er gevoetbald worden in de 
gymzaal,  tafeltennis spelen, TV kij-
ken  of muziek draaien achter de dis-
cotheek.

Zaterdag 20 september  staat 
‘Outdoor Beats’ in Beek en Donk 
op het programma voor diegene 

die op het voortgezet onderwijs zit-
ten.  Vrijdag 26 september gaan ze 
met allen naar Outdoor Laarbeek in 
Beek en Donk. Heb je zin om te klim-
men en hou je van avontuur, geef je 
dan  op via de site voor 19 septem-
ber. Vertrek per fiets om 18.30 uur 
vanaf het buurthuis. Zorg dat je op 
tijd bent. YAMMAS be there!  
www.yammas.nl.

Yammas, waar het altijd gezellig is

Zaterdag eerste editie Outdoor Beats 
Beek en Donk - Nog een aantal dagen 
en dan kun je helemaal uit je plaat gaan 
op de eerste editie van Outdoor Beats. 
4 DJ’s gaan dit outdoor dance event 
voor jullie een grootse happening ma-
ken. Compleet met vette beats, spet-
terende verlichting en geinige gadgets. 
De DJ’s zijn DJ Danny Dash, DJ Viper, 
DJ Party Jockey Tim en DJ Caspian.
 
Zij gaan house, dubstep, moombahton, 
en hardstyle naadloos aan elkaar mixen 
en de temperaturen laten stijgen. Zoals 
je vast hebt meegekregen, gaat het 
weer hier ook aan meewerken en wordt 
dit een bijna zomers evenement, waar-
bij de temperaturen nog hoger kunnen 
op lopen. Dan kan er terecht gesproken 
worden van een Outdoor Beach!

Het buitenterrein van Tienerwerk de 
Boemerang zal omgetoverd worden tot 
een heus festivalterrein. De ingang van 
het terrein is te bereiken aan de ach-
terzijde van het ontmoetingscentrum in 
Beek en Donk.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij diverse 
voorverkoopadressen voor €3,50 voor 
leden en €5,00 voor niet-leden per 
persoon. Op de avond worden ook 
kaarten aan de deur verkocht voor 
€5,00. De voorverkoopadressen zijn: 
Snoeperij Jantje (Kerkstraat 4, Aarle-
Rixtel), Shoes4you (Heuvelplein 10c, 
Beek en Donk), D.I.O. drogisterij 
Mark (Dorpstraat 5, Lieshout) en bij 
Buurthuis Mariahout (Bernadettestraat 
43, Mariahout).

De toegang tot het openlucht Outdoor 
Beats evenement is voor alle Laarbeekse 
PLUS tieners van het voortgezet on-
derwijs met een schoolpas en met een 
leeftijd t/m 15 jaar. Niet leden zijn ook 
welkom op vertoon van een schoolpas 
of id. De eerste editie van Outdoor 
Beats is in handen van Tienerwerk 
Laarbeek, bestaande uit vrijwilligers 
van tienerwerken De Boemerang Beek 
en Donk, Yammas Mariahout, Cendra 
Aarle Rixtel en &RG-teens uit Lieshout.

De fietsen kunnen op het terrein wor-
den geparkeerd. Er wordt geen alcohol 
geschonken en tieners ouder dan 15 
jaar worden niet toegelaten. Er wordt 
gecontroleerd op alcohol aan de deur 
en gebruikers zullen worden gewei-
gerd. Het terrein gaat open vanaf 20.30 
uur en om 00.30 uur is het feestje weer 
afgelopen. Zorg dat je erop tijd bent, 
vol=vol en binnen=binnen. Tot zater-
dag 20 september!
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Sponsorloop Angelman Syndroom in Amsterdamse bos
Boerdonk - De papa (Sander Kanters) 
en opa van Giel, zeven personeels-
leden van Albert Heijn Erp en vier 
kameraden van Sander hebben zater-
dag 6 september meegedaan aan een 
sponsorloop in het Amsterdamse bos.

Deze wandeling werd voor de eerste 
keer in Nederland gehouden en was 
georganiseerd door ouders van kin-
deren met het Angelman syndroom 
om zo geld op te halen voor de Nina 
Foundation (stimuleren van weten-
schappelijk onderzoek naar de oorzaak 
en behandeling van het Angelman 
Syndroom) en de Foundation of the 
Angels. Twee stichtingen die zich in-
zetten voor alle kinderen met het 
Angelman Syndroom.

Het Angelman syndroom is een gene-
tische aandoening aan het DNA uit de 
15e chromosoom. Klassieke kenmer-
ken zijn een stijve schokkerige manier 

van lopen, ernstige vertraging in de 
ontwikkeling, vaak afwezige spraak, 
vrolijke houding, een uitgestoken tong 
en epileptische aanvallen. Kinderen 
met dit syndroom hebben vaak een 
fascinatie voor water en kunststof en 
hebben veel slaapstoornissen. Zij moe-
ten daarom altijd onder toezicht zijn en 
dat vergt natuurlijk veel van de ouders.

De sponsorloop met 130 deelnemers 
heeft voor de stichting een bedrag 
opgeleverd van €8.600,00. Zij dan-
ken namens Giel en alle andere Angels 
(900) iedereen voor deze bijdrage, 
en hebben met veel plezier aan deze 
sponsortocht mee gedaan.

Kermisprogramma in Den Hazenpot 

Twello ontvangt WTC Boerdonk met groots klompenfeest

Boerdonk - In Boerdonk gaat vrijdag 
26 september de kermis van start. 
Tot en met maandag 29 september 
staat het centrum vol met allerlei 
attracties. In zaal Den Hazenpot 
speelt vrijdag 26 september vanaf  
20.00 uur de band ‘De Heeren Van’. 

Zaterdag 27 september vanaf 20.00 
uur ‘Boerdonk  Partylovers’ met DJ 
Wilbert. Op kermiszondag houden 
Imagine en SABB het kermis schieten 
en pannenkoeken bakken van 10.00 
tot 14.00 uur. Vanaf 14.00 uur bin-
nen en op het terras volop muziek 
met DJ Wilbert. 

Op maandag 29 september start om 
12.00 uur een 3 gangen Kermis diner  
voor alle 50-plussers (kosten €7,10 per 
persoon. Opgeven via denhazenpot@

home.nl of tel. 0492-465530) met 
daarna Matinee tot 17.00 uur m.m.v. 
entertainer Dj ‘Pierre’. Vanaf  20.00 
uur volop muziekavond. 

‘De Heeren Van’

Bridgecursus in Boerdonk
Boerdonk - Het kaartspel bridgen is 
leuk om te doen. Het biedt veel ple-
zier, heerlijke ontspanning. Het is een 
spel , maar ook een wedstrijd: het 
gaat om de eer.

Bridgen houdt je fit en vitaal, je geest 
blijft helder en je verstand scherp . En, 
tussen de spellen door, praat je met el-
kaar, wissel je nieuwtjes uit, het echte 
buurten. Bridgen  bindt en verbindt, 
voedt de gemeenschapszin, bridgen 
slaat bruggen.

Boerdonk kent veel goede rikkers, 
echte kaartspelers. Aan het plezier in 
kaarten wil men nu een extra dimensie 

toevoegen, namelijk een bridgecursus 
starten in Boerdonk. Men leert (begin-
nend) bridgen; iedereen uit (maar ook 
van buiten) Boerdonk kan zich opge-
ven. Men is niet te oud, ook niet te 
jong, om dit te leren.

Fons van der Linden gaat deze cursus 
geven en start in oktober met onge-
veer 16 lessen, op een middag en/of 
avond, lesduur inclusief pauze is on-
geveer 2,5 uur. Plaats, bij voldoende 
deelname, in D’n Hazenpot. Je kunt je 
opgeven als enkeling, als paar, ook als 
groep. Wil je meer weten of aanmel-
den, bel Fons van der Linden via tel. 
0492-462415.

Boerdonk - Na een succesvolle editie 
vorig jaar heeft de organisatie van 
Trekkertrek Boerdonk besloten om uit 
te gaan breiden dit jaar. Dit jaar vindt 
de Trekkertrek plaats op zaterdag 4 en 
zondag 5 oktober. Begin maart is er 
met hulp van talloze vrijwilligers en 
sponsoren begonnen met de aanleg 
van een tweede kleibaan zodat er nog 
meer plaats is voor sterkere tractoren. 

Ook is er voor gekozen om 2 dagen 
gebruik te gaan maken van het terrein, 
dus naast zondag worden de tractoren 
ook op zaterdag aan de sleepwagen 

gehangen. Een filmpje over de aanleg 
van de tweede kleibaan kan je vinden 
op www.trekkertrekboerdonk.nl.

Naast de krachtmetingen voor de 
sleepwagen is er voor de motor-
crossliefhebber een speciaal motor-
cross terrein waar MC ’T Pijpke specta-
culaire demonstraties verzorgt. Voor de 
kleinere motorcrossers is er op zondag 
een speciale verassing te vinden, naast 
de verschillende attracties bekend van 
voorgaande jaren. Wil je weten wat dit 
is? Hou dan De MooiBoerdonk pagina 
in de gaten!

Trekkertrek Boerdonk groeit 

TrekkerTrek Boerdonk

Boerdonk - Het jaarlijks fietsweekend 
van WTC Boerdonk werd dit jaar ge-
houden in het oosten van het land. 
De kop van Gelderland was het doel, 
richting Deventer. De standplaats was 
Twello. De reden om te kiezen voor 
Twello was tweeledig. Ze hebben een 
multifunctioneel scoutinggebouw en 
ze hebben de klompenfeesten. Oké, 
ze zijn een fietsclub en ja, het gaat om 
het fietsen, maar een mens wil ook wel 
wat ontspanning. Vandaar Twello. 

Het fietsen begon zeer ontspannend 
op vrijdagmorgen om 9.00 uur toen 
ze vertrokken. Na ongeveer 100 me-
ter reed Pieter lek. Een goed begin. En 
Pieter balen! “Ik heb hem helemaal na-
gekeken en d’r mankeerde niks aan”, 
aldus Pieter. Maar goed, om 9.05 uur 
vertrokken ze op ca. 100 meter van de 
1e vertrekplaats weer goed gemutst 
richting het 1e doel: koffie met gebak 
ergens op zo’n 50 km. Aangezien ze 
hadden afgesproken rustig te rijden 
(relatief begrip; voor de  Keldonkse 
fietsclub anders dan voor het A-team 
van Erp, om maar iets te noemen) en 
voor hen betekende dat niet harder 
dan 30. Slakkengang dus. Al na 2 km 
vond iedereen deze snelheid wel lekker 
en al rondkijkend naar de mooie hui-
zen en tuinen, vrouwelijk schoon en 
druk converserend over het Nederlands 
Elftal waren ze voor ze het wisten al 
aangeland bij de eerste stop ergens in 
het Land van Maas en Waal. Koffie met 
appeltaart, voor de laatste keer zakelijk 
bellen en daarna rust. De 2e 50 km gin-
gen als de eerste met meer oog voor 

de mooie natuur van de Veluwe en het 
Gelderse landschap. De 2e stop bete-
kende de 1e uitsmijter en toen konden 
ze in de laatste 50 km met gemak de 
heuveltjes op en af en kwamen ze flui-
tend tegen 16.00 uur aan in Twello. 
Vlug werden de slaapplaatsen ingericht 
en toen bier! De zon deed goed mee en 
het was bijna jammer dat we om 18.00 
uur moesten gaan chinezen. Daarna 
werd het tijd om de klompen aan te 
trekken en Twello onveilig te maken. Ze 
hadden daar in Twello goed uitgepakt 
met braderie, kermis en diverse podia. 
Het was er gezellig en weldra kwam er 
bij de groep de rook vanaf. Maar aan-
gezien ze in hart en nieren sportlui zijn 
ging men niet door tot in de late uurtjes 
maar maakten men er nog een gezel-
lige avond van in het scouting gebouw.

Zaterdag stond men met het krieken 
van de dag weer op en om 9.00 uur 
fietsten ze al door het Gelderse land-
schap tot 17.00 uur. Er waren weer 

150 km afgelegd en het nodige aan 
lekkers verorberd. Deze avond werden 
de teugels gevierd, at men friet en veel 
vet en werden de kratten bier geleegd. 
Twello’s klompenfeest ging toch wel 
door.

Zondag was de dag van het weerzien 
met geliefden. Na weer een slordige 
150 km en een zeer kont kwam men via 
Duitsland en over het water weer te-
rug in Boerdonk waar hen een heerlijke 
BBQ stond te wachten. Toen deze uit-
eindelijk ’s avonds om 10.00 uur werd 
afgesloten kon iedereen terugkijken op 
een zeer geslaagd weekend. Hun dank 
gaat uit naar de organisatie en de volg-
wagenberijders Toontje en Hans want 
zonder hen had het weekend er veel 
anders uitgezien. Voor de statistieken; 
lek rijden binnen 100 meter heeft nog 
nooit iemand eerder gedaan, dus ei-
genlijk een nieuw record Pieter. 

Ze hebben nu eenmaal geen waterfiets...

Onthulling oorlogsmonument 
Boerdonk
Boerdonk - Zoals wellicht bekend, 
staat er in Boerdonk aan de Veerstraat/
Bosscheweg een oorlogsmonument 
voor de gesneuvelde bemanning van 
een Lancaster Bommenwerper welke 
tijdens de tweede wereldoorlog in de 
Boerdonkse landerijen is neergestort. 
Tijdens deze oorlog zijn er echter nog 
twee toestellen in dit gebied neerge-
haald.

Ter nagedachtenis aan de omgeko-
men bemanningsleden van deze toe-
stellen, een ‘Waco CG-4A’ zweefvlie-
ger met passagiers en bemanning en 
een ‘Vickers-Armstrongs Wellington 
MK III’ bommenwerper met beman-
ning, worden op 19 september 2014, 
precies 70 jaar na operatie Market 
Garden, twee aanvullende plaquettes 
onthuld. Om deze plek extra te bena-
drukken wordt er daarnaast een ‘land-
mark’ onthuld.

De organisatie nodigt belangstellen-
den van harte uit bij deze plechtige 
onthulling aanwezig te zijn. Daartoe 
nodigen zij u uit samen te komen in ge-
meenschapshuis ‘Den Hazenpot’ aan 
de Pastoor van Schijndelstraat 37, te 
Boerdonk om 15.00 uur. Vanaf 15.45 
uur zal van daaruit worden gewandeld 

naar de plek aan de Veerstraat/
Bosscheweg, waar vervolgens om 
16.15 uur de onthullingceremonie zal 
plaatsvinden. Na de onthulling is er in 
Den Hazenpot nog een samenkomst 
voor belangstellenden en genodigden.

Voor en na de onthulling van het mo-
nument heeft u de mogelijkheid de 
tentoonstelling ‘Opdat wij nooit zul-
len vergeten ……’ te bezoeken in ge-
meenschapshuis Den Hazenpot. Deze 
tentoonstelling, samengesteld door 
heemkundevereniging Erthepe, is te 
zien zijn van 19 september tot en met 
23 september tijdens reguliere ope-
ningstijden van het gemeenschaps-
huis. 
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Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ gestart 
met jeugdgroep
Lieshout - Eindelijk is het zover. 
Het motto van De Vriendenkring 
is: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst’ en gelukkig hebben zij 
nu die jeugd. Met trots kunnen ze 
u mededelen dat het jeugdtoneel 
op maandag 1 september definitief 
van start is gegaan. 

Met maar liefst 9 jeugdleden in de 
leeftijd van 12 t/m 17 jaar gaan zij 
de komende tijd hard repeteren om 
voor jullie het stuk ‘De Da Vinci 
Kolder’ ten tonele te brengen. De 
voorstelling zal plaatsvinden op vrij-
dag 28 en zaterdag 29 november in 
het Dorpshuis Lieshout. De voor-
stelling begint op beide dagen om 
20.00 uur en u bent allen van harte 
uitgenodigd om te komen kijken, 
zodat de vereniging kan laten zien 
wat de toekomst in petto heeft.

Heb jij naar aanleiding van deze 
aankondiging interesse in toneel? 
Ben je 12 jaar of ouder, lijkt toneel-
spelen je leuk en wil jij volgend sei-
zoen misschien wel meespelen of 
meer informative hebben? Je kunt je 

aanmelden of je vraag stellen door 
te mailen naar m.cruts@chello.nl
of te bellen naar 06-50878577. 
Graag tot ziens tijdens de voorstel-
lingen!

Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ 

KBO Lieshout gaat herfst in met 
breed aanbod aan activiteiten
Lieshout - De Lieshoutse senioren 
gaan op donderdagmiddag 25 sep-
tember een bezoek brengen aan 
melkveebedrijf Jos van Vijfeijken in 
Mariahout. Tijdens een rondleiding 
krijgen de deelnemers uitgebreide 
informatie over de kringloop van 
kalf tot koe. De kosten bedragen 
€5,00. Vertrek om 13.30 uur bij 
het Dorpshuis. Meerijders betalen 
€0,50 aan de chauffeur. Aanmelden 
kan bij de Inloop.

De Dag van de Ouderen op 1 ok-
tober wordt gevierd in De Dreef in 
Aarle-Rixtel. Operettegezelschap 
Priamore uit Nuenen neemt het 
publiek mee op een muzikale reis 
naar Oostenrijk en Zigeunerland. 
De middag begint om 13.30 uur, 
de zaal is om 13.00 uur open. De 
verwachte eindtijd is 17.00 uur. De 
toegangsprijs is €5,00.

De jaarlijkse dag voor de 
Supersenioren uit Lieshout  is ook 
op 1 oktober. De supersenioren zijn 
dan eerst te gast op de Dag van 
de Ouderen in de Dreef. Zij slui-
ten de middag af met een maaltijd 
in de Hofkamer van Franciscushof. 
Kosten voor deze middag zijn €3,00 
voor leden en €5,00 voor niet-le-
den.

Op maandagavond 6 oktober be-
gint een nieuwe reeks van zeven le-

zingen over kunstgeschiedenis. Dit 
jaar wordt de periode van de vroeg-
renaissance tot de barok behan-
deld.  De lezingenreeksen zijn ook 
goed te volgen als men de vorige 
niet heeft bijgewoond. Spreekster 
is Ine Pels. De locatie is dit jaar de 
Hofkamer van Franciscushof aan de 
Ribbiusstraat. Aanvang 20.00 uur.

Hoe werkt een treinabonnement, 
hoe werkt een OV-chipkaart? Het 
zijn zomaar wat vragen over reizen 
met het openbaar vervoer. Uitleg 
hierover is beslist geen overbo-
dige luxe. De vele veranderingen 
hebben voor nogal wat onduide-
lijkheden gezorgd. Daarom orga-
niseert de educatiecommissie van 
KBO Lieshout hierover op dinsdag 
14 oktober een informatiemiddag. 
Begeleiders zijn Herman Bouma 
van Reizigersoverleg SRE en Cees 
Dekker van Stichting Buurtbus 
Laarbeek. Locatie is Dorpshuis 
Lieshout. Aanvang 14.00 uur. 

Aanmelden voor activiteiten kan tij-
dens de Inloop. Deze is iedere dins-
dagochtend van 10.00 tot 11.00 
uur in het Dorpshuis in Lieshout. 

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Algemene Ledenvergadering Tot uw Dienst
Beek en Donk - De veranderingen in de 
zorg die ingaan op 1 januari 2015 heb-
ben ook gevolgen voor Tot uw Dienst.  
Om zoveel mogelijk leden en belang-
stellenden in de gelegenheid te stellen 
om zich te laten informeren en vragen 
te stellen zijn er twee bijeenkomsten 
gepland met dezelfde inhoud.

Op dinsdagmiddag 23 september in-
loop 13.30 uur en aanvang 14.00 uur 

en op maandagavond 29 september 
inloop 19.00 uur en aanvang 19.30 uur 
in het Ontmoetingscentrum, Otterweg 
29, Beek en Donk.

Tijdens de bijeenkomst wordt informa-
tie gegeven over de gesprekken die ge-
voerd zijn met de gemeente Laarbeek, 
zorgverzekeraar CZ, De Provincie 
Noord-Brabant en het ministerie van 
VWS en de betekenis hiervan voor de 

leden van Tot uw Dienst. Ook de ver-
anderingen in het Persoonsgebonden 
Budget worden toegelicht. 

U wordt verzocht zich aan te melden 
via e-mail info@cooperatietotuw-
dienst.nl of telefonisch op werkdagen 
van 10.00 tot 11.30 uur onder ver-
melding van de bijeenkomst die u wil 
bezoeken.

Wie herkent dit  nog? 
Weet jij het antwoord? Laat 
het weten aan de redactie van 
MooiLaarbeek. Dit kan per 
mail naar prijsvraag@mooi-
laarbeek.nl. Wie weet is jouw 
antwoord hier volgende week 
te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen enorm veel reacties binnen. Deze konden 
helaas niet allemaal gepubliceerd worden. Een greep uit de inzendingen:

Dit is melkboer Aalders van de Hei uit Ma-
riahout. Hij was melkventer in Mariahout 
en Lieshout. Ik werkte bij een loonbedrijf in 
Mariahout (vanaf 1975) en kan hem goed 
herinneren, omdat hij zijn auto meestal vrij 
ver op straat liet staan en wij er dan niet 
langs konden. We hebben hem weleens 
verzet en dan met 1 wiel in de sloot, maar 
hij was hardleers. Groeten Jos Huijbers uit 
Beek en Donk

De persoon op de foto is melkboer Martien Aalders. Martien was brandweer-
man. Als er brand was, liet hij zijn wagen  langs de weg onafgesloten staan. 
Hij stapte in als de brandweer langskwam en zag wel wanneer hij weer  terug-
kwam. L.M. v. d. Heuvel.

Martien heb ik goed gekend. Hij kwam toen ik nog klein was met de wagen. 
Toen we in de de pubertijd kwamen had mijn broer, Dion van Erp, verkering 
met een meisje. Hij zei dat het er één van de melkboer was, en meestal was dat 
een gezegde. Maar wat blijkt (dat wist ik toen niet): Martien had een dochter, 
Jolanda Aalders. Mijn broer en Jolanda zijn nu alweer 25 jaar getrouwd.Gr 
Marianne van Ganzewinkel

De man op de foto is Martien Aalders de melkboer. Kan hem nog goed her-
inneren. Hij kwam ‘s middags de melk brengen, koffie drinken en een partij 
buurten. Ik was toen 7 of 8, gok ik. Gr Maurice van Kaathoven 

De man op de foto is melkboer Martien Aalders met zijn blauwe Citroën busje. 
Hij woonde bij ons in de straat op De Hei. Hij verkocht zuivel en kruideniers-
waar aan de deur. Als er bij ons thuis iets op was, werden we altijd even op 
het fietsje naar Martien Aalders gestuurd. Lekker handig als de supermarkt een 
paar kilometer verderop is. Groeten Monique van den Biggelaar

Ik ben wel een Boerdonkenaar maar ken deze man zelfs heel goed. Hij ging 
door het leven als melkboer Tien Aalders en ik heb samen met hem gevent 
in de wijk Lieshout en Mariahout ruim 50 jaar geleden. Met de fusie van de 
Eendracht in Beek en Donk met Campina in Eindhoven zijn we elkaar uit het 
oog verloren.
m.vr.gr. Toon Kanters

Historische beelden
Wie herkent dit  nog? 

OPRUIMING 2014 
NU HEEL VEEL MERKMONTUREN

VOOR €20,14
*Bij aankoop van een complete bril          *informeer naar de voorwaarden
Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

Verkoop van 
o.a. biologische 
kokosproducten, 

meelproducten en 
notenpasta’s tegen 
voordelige prijzen!

Linda van Venrooij
06-18927190

goodfoodandmore.nl

Hallo wereld
Het thuisgevoel
in Beek en Donk

Sint Servatius Gilde Lieshout brengt vendelhulde 
Lieshout - Het Sint Servatiusgilde 
uit Lieshout bracht op zaterdag 13 
september een vendelhulde aan het 
gouden bruidspaar Mieke en Kees de 
Jong uit Mariahout. Kees, die jaren-
lang lid was van het gilde, was zeer 
geliefd bij de gildebroeders. Het was 
dan ook geen wonder dat het gilde 
bijna voltallig aanwezig was om het 
gouden paar een hulde te brengen.

Kees heeft na de her-activering van 
het gilde in 1981, een grote bijdrage 
geleverd, door als tamboer kritisch te 
kijken naar de vendeliers, en zo het 
vendelen op een hoger niveau ge-
bracht. De vendeliers plukken daar nu 
nog de vruchten van. Vaak komen ze 
na een Gildedag met de eerste prijs 
naar huis.

Oproep bruidsparen
In de Statuten van het Gilde staat dat 
het Gilde na uitnodiging, een vendel-
hulde brengt, aan bruidsparen die 50 
of 60 jaar getrouwd zijn. Dit gaat altijd 

in overleg met de familie. Het is jam-
mer dat het gilde vaak pas achteraf 
hoort, dat een bruidspaar 50 of 60 jaar 
getrouwd zijn. Daarom doet het gilde 

hierbij een oproep, om zich te melden, 
indien er bruidsparen zijn die deze mijl-
paal bereiken.

Het bruidspaar omringd 
door Gildebroeders 
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Lieshout - Dorpshuis Tejater opent 
het nieuwe seizoen 2014-2015 op za-
terdag 27 september 20.30 uur in de 
mooie  theaterzaal met een nieuwe 
comedyshow van Stenzel & Kivits 
‘The Impossible Concert’. De over-
treffende trap van een perfect con-
cert? Een onmogelijk concert. Op on-
geëvenaarde wijze vliegen  klassieke 
thema’s voorbij. 

Muzikale en theatrale improvisaties 
op genres als jazz, pop en folk wor-
den afgewisseld met virtuoos spel op 
buitengewone muziekinstrumenten. 
Oerkomisch muzikaal virtuoos ca-
baret. Niet voor niets wordt het duo 
geregeld uitgenodigd op belangrijke 
internationale comedyfestivals. Want 
een onmogelijk concert geven, dat 
lukt alleen Stenzel & Kivits. De pers 
over  Stenzel & Kivits;  “Podium beeft 
onder briljante onzin”,  “Grandioze pi-
ano en zangacrobatiek”, “in een hoog 
tempo laten de pianist en zanger/con-
trabassist zien hoe klassieke muziek 
voor iedereen toegankelijk gemaakt 
kan worden”. Stenzel & Kivits vormen 
sinds 2000 een duo dat klassieke mu-
ziek en humor combineert.  De come-
dyshows; The Perfect concert  part II 
en de Impossible Concert toeren langs 
bekende festivals en theater- muziek-
podia in Duitsland, België, Zwitserland, 
Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. 
Tiny van de Eijnden (Stenzel) maakte 
zijn muziek en comedy debuut in het 
trio Humhum, daarnaast begon hij 
ook als excentriek solist Tenor. Wilbert 
Kivits (Kivits) studeerde aan het 
Maastrichtse conservatorium; piano 
lichte muziek. Hij is ook werkzaam als 
docent en componist/arrangeur  Dus 
kom een avondje onbezorgd genie-
ten in de nieuwe theaterzaal, met een 
drankje na afloop.

Kaarten à €15,00 (incl. consumptie) 
zijn verkrijgbaar in het Dorpshuis te 
Lieshout. Reserveren kan ook via de 

website www.vierbinden.nl/onstejater 
of tel. 0499-422878 na 13.00 uur van 
maandag tot en met donderdag.

LIMADO AUTOBANDEN EXPORT

LEERLING BANDENKEURMEESTER (fulltime/38 uur)

Limado Autobanden is gespecialiseerd in de handel en export van 
autobanden wereldwijd. Met een team van 15 medewerkers en meer dan 
25 jaar ervaring zijn wij een professionele en betrouwbare handelspartner 
voor afnemers uit binnen- en buitenland. Wegens uitbreiding van de 
export willen we per direct ons team uitbreiden met een

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitzetten van banden in 
ons magazijn alsmede het klaarmaken van orders voor afnemers in het 
buitenland. Je zult intern opgeleid worden tot keurmeester, wat inhoudt 
dat je binnenkomende autobanden na verloop van tijd kunt keuren of 
deze geschikt zijn voor export.

Ben jij de persoon:
- met een representatieve uitstraling
- die niet rookt
- in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar
- met werkervaring (is een pre)
- met rijbewijs B (is een pre).

Wat bieden wij:
- Uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Uitzicht op vast contract
- Een informele, maar professionele werkomgeving
- Een jong team in een gezellige sfeer.

Uw gemotiveerde brief en relevante CV kunt 
u zenden aan: Limado Autobanden, t.a.v. 
personeelszaken/dhr. M. Donkers, De Stater 10 

5737 RV Lieshout of per e-mail: 
kantoor@limado.nl Voor meer informatie 
kunt u bellen naar 0499-421014 of kijk 
op onze website www.limado.nl.

Grandioze Bruidsbeurs bij 
Dientje in Gemert
Gemert - 5 oktober 2014 mag je 
niet missen. Zalencentrum  Dientje 
in Gemert organiseert dan de 
Grandioze Bruidsbeurs. Werkelijk al-
les op het gebied van trouwen is tij-
dens deze dag op de beurs te vinden.

Stap jij binnenkort in het huwelijks-
bootje? Dan is het zeker een aanra-
der om een bezoek te brengen aan 
de Grandioze Bruidsbeurs. Ook als 
je nog geen trouwplannen hebt is de 
beurs een leuke manier om je alvast 
te oriënteren voor als het moment 
wel zo ver is. De meest uiteenlopen-
de dingen die bij een bruiloft komen 
kijken zijn op de beurs te vinden. Zo 
vind je er bruidsjurken, kostuums, 
sieraden, lingerie, spray-tan, beau-
ty-arrangementen, trouwauto’s, 
taarten, catering, feesten, kapsels, 
make-up, ballonnen, kaarten, de-
monstraties, aankleding en ga zo 
maar door. 

De beurs vindt plaats op zondag 5 
oktober 2014. Iedereen is van har-
te welkom aan de Kerkstraat 9 in 

Gemert van 11.00 tot 16.00 uur. De 
entree is gratis. 

De deelnemers zijn
Bruidshuis Diana, Herenmodezaak 
Jansen&Jansen, Lief Lingerie, 
Taartendroom, Mammarina 
Kindertraktaties, Duthmann Juweliers, 
Flow Energetix, Bloemboetiek 
Johanna, Bloemisterij van der Putten, 
Bloemisterij ’t Bluumke, Aerde 
Schoonheidsinstituut, Oriflame, De 
Hoofdzaak, Bo’s Hairstyle, WvL-
videoproducties, Kuppens Fotografie, 
LJ Photography, Nikita Discoshow, 
Neeltje van Doore, Eefje Polman, 
zangeres Ryan, Designed by Sas, 
Frankestein Vervoer/Evenementen, 
Malu limousineverhuur, party-auto-
verhuur Gerald, De Blauwe Ballon, 
Mijn reiskennis, Reisburo de Wit , 
Cheers Organizing, Partyverhuur 
Goossens, Zalencentrum Dientje

Zalencentrum Dientje is te vinden 
aan Kerkstraat 9 in Gemert. Tel. 
0492-361417 en kijk ook eens op 
www.dientje.nl.

Advertorial

Afval
Vorige week dinsdag, toen 
Wendy van Deursen net haar 
schoonmaakronde bij haar in 
de buurt had gedaan, trof ze 
dit aan vlak bij haar huis. Het 
lag er net. Dat is makkelijk zo’n 
vuilstortplaats in het plantsoen 
waar het toch wel wordt opge-
ruimd!!

Mooi Gespot

Samen sterker

marketing@peelnoord.rabobank.nl of (0492) 39 19 19

U mailt met uw (klein)kinderen of vrienden en surft op het web. Maar uw

bankzaken regelt u nog niet online? Wij helpen u graag op weg met de

workshop Rabo Internetbankieren. Heeft u interesse? Bel of mail ons.

Workshop Rabo Internetbankieren 22 en 25 september 2014

Blijf
meedoen!

Workshop
internet-
bankieren

Stenzel & Kivits  in het Dorpshuis 
Stenzel & Kivits 



Donderdag 18 september 2014 33
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Het talent van deze week, Kimberly van Schijndel, kan haar bon tot 
donderdag 25 september ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Kimberly van Schijndel

‘Kimberly traint minstens vier 
keer per week en is na een arm 
breuk nu flink aan het trainen 
voor de volgende wedstrijd.’

Lid van Rc de Oude Molen

Kimberly van Schijndel

voetbal ELI verpulvert Grashoek op 
Lieshoutse bodem

Lieshout - In de eerste thuiswedstrijd 
van het nieuwe seizoen behaalde ELI 
tegen Grashoek een ruime 6-0 winst. 
Na de geflatteerde 1-0 winst vorige 
week uit tegen MVC is ELI nu koploper 
met nog geen enkel doelpunt tegen. 

Op het fraaie ELI-sportpark was 
de eerste scoringskans voor Patrick 
Scheepers. Zijn schot ging rakelings 
langs. In de 24e minuut was het wel 
raak. Bram Donkers scoorde de 1-0 
na voorbereidend werk van Sem 
Steenbakkers.  Even later maakte uit-
blinker Sem Steenbakkers de 2-0 op 
aangeven van Roel Donkers. Bram 
Donkers tekende kort voor rust een 
verdiende 3-0 aan. 

Ook na de rust bepaalde de jonge gar-
de van trainer Theo Donkers het spel. 
In zijn eerste competitiewedstrijd voor 
eigen ELI-publiek miste de sterk spe-
lende Arie van Hoof het Grashoek-doel 

nog op een haartje. Even later kwam 
toch de 4-0 en 5-0 op het scorebord 
door 2 treffers van Roel Donkers. De 
laatste treffer kwam op naam van Geert 
Minten. Koud in het veld scoorde hij 

uit de draai de 6-0. Hierna kwamen de 
ELI-voorwaartsen niet meer tot scoren, 
terwijl de achterhoede onder leiding 
van keeper Robin Evers geen enkele 
kans weggaf.

Beek en Donk - De voorbereiding van 
de dames van Sparta beloofde, met 
drie nederlagen in bekerwedstrijden, 
niet veel goeds. Maar de dames van 
Sparta zijn de competitie uitstekend 
begonnen tegen Heeswijk. 

Coach Ard van de Burgt heeft de 
dames goed toegesproken en de 
scherpte was er direct. Saskia Happé 
zorgde snel voor de 1-0. Helaas was 
het door een uitstekende vrije trap 
in de kruising dat het niet veel later 
1-1 stond. Nog voor rust was het 
wederom Saskia Happé die scoorde, 
waardoor er met 2-1 gerust kon wor-
den. Na rust ging de strijd gelijk op en 
was het Kaylie van Balkom die voor 
de 3-1 zorgde. Heeswijk tekende 
nog voor de aansluitingstreffer (3-
2), maar de Sparta dames wisten de 
overwinning binnen te slepen. Laat 

dit een voorbode zijn voor een mooi 
seizoen na jaren van tegenslag. 

Penalty’s bepalen eindstand Sparta 1
Na een enerverende openingsfase 
met vooral kansen voor Sparta, kreeg 
SBC na ruim een half uur spelen 
een penalty: 1-0. SBC kwam na rust 
goed uit de startblokken, maar ging 

onzorgvuldig om met de kansen. 
Uiteindelijk ging de bal voor Sparta 
ook op de stip, na een elleboogstoot. 
Joost Ankersmit greep dit buiten-
kansje met beide handen aan en trok 
de stand zo gelijk. Beide ploegen kre-
gen nog kansen op de overwinning, 
maar uiteindelijk was de 1-1 een te-
rechte uitslag.

Aarle-Rixtel - Van tevoren zou men 
bijna getekend hebben voor een ge-
lijkspel in de uitwedstrijd bij Mifano, 
maar nu waren de druiven wel erg 
zuur voor de Aarle-Rixtelnaren en 
hadden de drie punten mee naar huis 
gemoeten. De wedstrijd ging eigen-
lijk gelijk op, zeker het eerste half 
uur, waarbij aangetekend moet wor-
den dat Mifano de beste kansen had. 

Na ruim 10 minuten spelen trof 
Mifano de lat en enkele minuten later 
moest de doelman van ASV’33 we-
derom handelend optreden. De rood-
witten kwamen niet verder dan enke-
le afstandschoten. Toch nam ASV’33 
in de 28e minuut de leiding. Nick 
Hendriks werd in de beruchte 16 me-
ter onderuit gemaaid door de doel-
man van Mifano. Ronnie Heymans 
maakte vanaf de penaltystip geen 
fout en bracht ASV’33 op een 0-1 
voorsprong. Nog in dezelfde minuut 
bracht Mifano de stand weer in even-
wicht en Maurice van Hoof was hier 
verantwoordelijk voor.

Vijf minuten voor rust wist ASV’33 
te profiteren van een fout in de 

verdediging van Mifano en Nick 
Hendriks liet zich dit buitenkansje niet 
ontnemen 1-2. Wel werd deze wed-
strijd ontsierd door het harde spel van 
Mifano. Menigmaal gingen ze over 
de schreef door te harde overtredin-
gen en vlak voor rust mocht dan ook  
de eerste speler van Mifano met rood 
de kleedkamers gaan opzoeken. Na 
de rust zou het voor ASV’33 geen en-
kel probleem meer mogen zijn om de 
voorsprong tegen de 10 van Mifano 
uit te bouwen, maar er werd ver-
zuimd afstand te nemen. 

Ook nadat de 2e speler van Mifano 
met rood mocht inrukken wist 
ASV’33 met deze numerieke meer-
derheid geen raad en vergat vooral 
als team de wedstrijd te beslissen. Tot 
overmaat van ramp kwam Mifano in 
de 73e minuut zelfs op gelijke hoog-
te. Aanvoerder Ruben Aarts scoorde 
middels een prachtige lob de gelijk-
maker. Na het eindsignaal werd bij 
Mifano het gelijke spel als winst ont-
vangen, bij ASV’33 was de teleurstel-
ling des te groter, winst had het moe-
ten zijn.

Opstelling ASV’33; Marnic v Rosmalen, 
Sander vd Waarsenburg, Robbert Mol, 
Peter Raymakers, Kai Vervoort (83e 
Lucas Beeren),Ruud de Brouwer, Teun 
v Asten (80e Thijs v Uden), Dennis 
Verbakel, Ronnie Heymans, Rene de 
Vries, Nick Hendriks (50e Thomas 
Fritsen) 

Het nog ongeslagen vaandelelftal van ELI

VV Mariahout deelt de 
punten met Stiphout Vooruit

VV Mariahout en Supermarkt 
Jumbo slaan handen ineen

Dames Sparta winnen, eerste elftal speelt gelijk 

ASV’33 laat zich de kaas van het brood eten

Mariahout - Mariahout begon zeer 
vastberaden aan de wedstrijd. De 
aftrap was goed en wel genomen of 
de bal lag al in het doel van doelman 
Klaasen van Stiphout. Rob Wagemans 
gaf de bal rond de zestienmeter aan 
Freek Habraken en die schoot zuiver 
binnen, 1-0 voor de thuisploeg.

Mariahout hield druk op het doel 
van de ploeg uit Stiphout. Een mooie 
combinatie tussen Maarten Gilsing, 
Luuk Leenders en Rob Wagemans gaf 
Stiphout het nakijken, maar Mariahout 
scoorde niet. In de 26e minuut  is het 
wederom Rob Wagemans die veel 
ruimte kreeg aan de linkerkant om 
de bal voor te geven. Roy van den 
Broek miste de bal en Luuk Leenders 
en zijn tegenstander vielen samen over 

keeper Addy Klaasen heen die de bal 
vast had.

Na de rust was het Stiphout Vooruit dat 
iets terug wilde doen om de stand weer 
gelijk te trekken.  Die kans kreeg Teun 
Welten in de 48e minuut en hij schoot de 
bal hard en zuiver binnen. De stand was 
weer gelijk 1-1. Stiphout kwam nog via 
Jochem v/d Brand in de gelegenheid om 
de 1-2 te maken, maar de redding van 
Rick van den Heuvel stond de overwin-
ning  voor Stiphout in de weg. Dennis 
Veldpaus was degene aan de kant van 
Mariahout die de kans kreeg om de 
winst binnen te slepen voor de thuis-
ploeg. De keeper van Stiphout, Addy 
Klaasen, stond ook de overwinning voor 
Mariahout in de weg en dus verlieten de 
spelers het veld met een puntendeling.

Mariahout - Voetbalvereniging 
Mariahout en Supermarkt Jumbo van 
den Bogaard hebben de handen ineen 
geslagen. Uit deze jarenlange samen-
werking is nu een mooie lederen voetbal

gekomen waar de logo’s van VV 
Mariahout en Jumbo Supermarkt van 
den Bogaard op te vinden zijn.

De bal is te koop bij Sportshop Laarbeek 
en in de kantine van VV Mariahout kan 
men de bal ook aanschaffen voor €15,00 
per stuk. Tijdens de wedstrijden van het 
eerste elftal kunnen er ook lootjes ge-
kocht worden waarmee deze mooie bal 
te winnen is. Het gewonnen lotnummer 
wordt tijdens iedere thuiswedstrijd in de 
rust bekend gemaakt. Tenslotte krijgt 
de pupil van de wedstrijd deze bal van 
de vereniging cadeau, met handteke-
ningen van de spelers en begeleiding.  
Voetbalvereniging Mariahout bedankt 
Albert en Jeanne van den Bogaard en 
natuurlijk hun zonen Tom en Stijn voor 
deze mooie samenwerking.

Jeroen de Louw voorzitter VV Mariahout (r) en 
Albert van den Bogaard Jumbo Supermarkten 
Lieshout – Mariahout (l) met de nieuwe voetbal

Joost Ankersmit verzilvert de penalty

ASV’33 deelt de punten met Stiphout

Van Wetten
Is het kappersvak 
geschikt voor jou?

• Niet bekostigde instelling dag- en avond-
opleiding kapper (niveau 3)

• Door ministerie van onderwijs en 
wetenschappen erkende CREBO-opleiding

• Studenten vanaf 18 jaar komen in aanmerking 
voor studiefinanciering en een OV-chipkaart

• Voor alle kappersbehandelingen kunt u bij ons 
terecht als klant of model

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl

Beekerheide 23, Beek en Donk
www.glassdesign4all.nl  06-14950772

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 20 september
16.30 Rhode Vet -  Sparta’25 Vet
15.00 Wittenhorst A1 -  Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 -  Blauw Geel A4
14.30 Sparta’25 B1 -  Rood Wit’62 B1
15.00 Gemert B3 -  Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B3 -  MULO B5
14.30 Sparta’25 B4 -  Gemert B5
13.00 Sparta’25 C1 -  Heeswijk C1
13.00 Blauw Geel C2 -  Sparta ‘25 C2G
13.00 Sparta’25 C3 -  VOW C1
13.00 Sparta’25 C4 -  Blauw Geel C8
11.30 Rhode D1G -  Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2 -  Blauw Geel D4
11.30 Ollandia D1G -  Sparta’25 D3
11.30 Sparta ‘25 D4G -  DVG D2G
11.30 UDI’19 E1 -  Sparta’25 E1
09.30 VOW E1 -  Sparta’25 E2
09.15 Sparta ‘25 E3G -  Boekel  E2
10.30 Boekel E3 -  Sparta’25 E4
09.30 VOW E2 -  Sparta’25 E5
09.15 Sparta’25 E6G -  Erp E6
09.15 Sparta ‘25 E7G -  Rood Wit’62 E7
09.00 Schijndel F2 -  Sparta’25 F1
10.30 Sparta ‘25 F2G -  ELI F1G
10.30 Gemert F3 -  Sparta’25 F3
10.30 Sparta ‘25 F4G -  Mierlo Hout F6
10.30 Sparta’25 F5G -  Rood Wit’62 F6
13.15 Gemert G2 -  Sparta’25 G1
13.00 RKHSV JG1 -  Sparta’25 JG1
11.30 Irene MB1 -  Sparta’25 MB1
09.15 Sparta F Mini -  Sparta F Mini
09.15 Spartaantjes -  Training

Zondag 21 september 
14.30 Sparta’25 1 -  Prinses Irene 1
11.00 Sparta’25 2 -  Bavos 2
11.30 Boskant 2 -  Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 5 -  Mifano 3
10.00 EVVC 3 -  Sparta’25 6
12.00 Sparta’25 7 -  Irene 2
11.00 Sparta’25 8 -  Someren 8
10.00 MVC 4 -  Sparta’25 9
12.00  EVVC VR1 -  Sparta’25

ASV’33
Jeugd zaterdag 20 september
14.30 Milheezer Boys A1 – ASV’33 A1
15.00 ASV’33 A2 – Gemert A4
15.00 ASV’33 B1 – Rood Wit’62 B2
15.00 Gemert B4 – ASV’33 B2
14.45 UDI’19 MB1 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – Gemert C2
13.00 Someren C3G – ASV’33 C2
12.30 ASV’33 D1G – Bavos D1
10.30 Bavos D2 – ASV’33 D2G
10.30 ASV’33 E1 – WEC E1
10.30 ASV’33 E2 – SVSH E1
10.00 Handel E1 – ASV’33 E3G
10.15 NWC E7G – ASV’33 E4
09.15 Rhode E9 – ASV’33 E5G
10.30 Gemert F2 – ASV’33 F1G
09.15 ASV’33 F2 – Blauw Geel’38 F4
09.15 ASV’33 F3G – Nijnsel/TVE F1G
10.30 Rhode F9 – ASV’33 F4
09.15 ASV’33 F5 – Erp F6

Veteranen zaterdag 20 september
Feestdag Veteranen

Senioren zondag 21 september
14.30 ASV’33 1 – Grashoek 1
10.30 ZSV 3 – ASV’33 2
11.00 MULO 3 – ASV’33 3
10.00 Gemert 7 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Mifano 6

Jeugd zaterdag 13 september
SVSH A1 – ASV’33 A2 3-2
ASV’33 B1 – Stiphout Vooruit B1 1-0
ASV’33 B2 – Milheezer Boys B1G 2-7
ASV’33 MB1 – SJVV MB1 8-1
Berhem Sport C1 – ASV’33 C1 6-3
SC Helmondia C2 – ASV’33 C2 1-5
Bavos C2 – ASV’33 C3 4-2
ASV’33 D1 – Bavos D1 1-2
ASV’33 D2 – Blauw Geel’38 D5 1-7
VOW E1 – ASV’33 E1 6-7
Sparta’25 E3G – ASV’33 E2 0-6
Gemert E4 – ASV’33 E3 17-1
ASV’33 E5G – Erp E6 1-5
VOW F1 – ASV’33 F1 3-2
ASV’33 F2 – SJVV F2 2-7
MVC F2 – ASV’33 F4 1-5
Boekel Sport F5 – ASV’33 F5 14-0

Veteranen zaterdag 13 september
ASV’33 – Blauw Geel’38 1-4

Senioren zondag 14 september
Mifano 1 – ASV’33  12-2
ASV’33 2 – Leunen 2 5-0
ASV’33 3 – Gemert 6 3-0
ASV’33 4 – Mierlo Hout 6 4-2
Sparta’25 9 – ASV’33 5 1-0
NWC VR1 – ASV’33 VR1 4-9
WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

Eli
Zaterdag 20 september
14.30 ELI A1 – Brandevoort A1
12.30 ELI C1 – Blauw Geel C6
12.30 ELI C2 – Helmondia C3
10.30 ELI E1 – BLauw Geel E4
10.30 ELI E2 – Schijndel/de Wit E6
10.30 ELI F2 – Rhode F7
14.30 Blauw Geel/Jumbo B3 – ELI B1
14.30 Mariahout B2 – ELI B2
11.30 Venhorst D1 – ELI D1
11.15 Handel E3 – ELI E3
10.30 Sparta ‘25 F7 – ELI F1

Zondag 21 september 
14.30 Helenaveen 1 – ELI 1
11.30 ELI 2 – Keldonk 2
12.00 WEC 2 – ELI 3
11.30 Eli 4 – ERP 5
11.15 Eli 5 – Gemert 11
12.00 Vorstenbosch Vr 2 – ELI Vr 1 
10.00 ERP Vr2 – ELI Vr 2
 
Mariahout
Zaterdag 20 september 
09.15 Gemert E5 - Mariahout E1
09.30 Boekel Sport F2 - Mariahout F1
10.00 Mariahout F2 - Schijndel/DE WIT F3
10.00 Mariahout F4 - VOW F3
10.15 Schijndel/DE WIT F6 - Mariahout F3
10.30 Mariahout E2 - Rhode E6
12.00 Mariahout D1 - Boekel Sport D3
13.00 WEC C1 - Mariahout C1
13.00 Mariahout C2 - WEC C2
14.30 Mariahout A2 - VOW A2
14.30 Heeswijk B1 - Mariahout B1
14.30 Mariahout B2 - ELI B2
16.30 Margriet A2 - Mariahout A1
17.00 Oranje Zwart veteranen – Mariahout 
          veteranen

Zondag 21 september 
10.00 WEC 5 - Mariahout 6
10.30 Hapse Boys 3 - Mariahout 3
10.30 Mariahout 4 - DVG 5
11.00 Mariahout VR1 - Rhode VR1
11.30 Mariahout 2 - Avesteyn 2
12.00 FC Uden 5 - Mariahout 5
14.30 Bavos 1 - Mariahout 1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 10, 13 en 14 september
Odisco MW1 – MW1  9 – 4 
SVSH MW1 – MW2 5 – 23 
R1 – Spirit R1 7 – 1 
PupF1 – Be Quick 8 – 1 
PupE2 – Rooi 1 – 3 
PupE1 – Alico 5 – 0 
De Korfrakkers – PupD2 8 – 1 
Altior – AspC1 3 – 3 
Flash – AspB1 6 – 3 
Flash – JunA1 5 – 7 
Sen 2 – Bladella 2  9 – 11 
Sen 1 – SVSH/KSV 1  11 – 16 

Zaterdag 20 september
Sportpark Mariahout
10.00 PupD2 – Emos 
10.30 AspC1 – JES
11.00 AspB1 – Prinses Irene 
12.30 JunA1 – JES

Sportpark Loosbroek
10.30 Korloo – PupF1 
Sportpark Schijndel
11.00 Alico – PupE1
Sportpark Erp
12.00 De Korfrakkers – PupD1 

Zondag 21 september
Sportpark Diessen 
11.00 DSV 2 – Sen 2 
Sportpark Melderslo
13.00 De Merels 1 – Sen 1 

Woensdag 24 september
Sportpark Mariahout 
19.45 R1 – Blauw Wit (HA) R1 
Sportpark Heusden
20.00 DOS (A) MW1 – MW1
Sportpark Liessel
20.00 De Eendracht MW1 – MW2 

handbal
Bedo 
Uitslagen
Gemengde C-jeugd – M.H.V. ’81  16-18
Dames 1 – De Sprint  20-15
Heren 3 – HV Marsna  28-21
Wittehorst – Heren 2  24-22
Tremeg – Heren 2  20-28

Zaterdag 20 augustus
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Gemengde C-jeugd – Tremeg 

Zondag 21 augustus
D’n Ekker, Beek en Donk
11.00 Dames 1 – Swift Helmond 
13.40 Merefeldia – Dames 1 
Kijk op www.hvbedo.nl voor eventuele 
wijzigingen

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 10 september 
Lijn A
1.Antoinnette en Ton  66,67%
2.Helma en Joke  60,76%
3.Maria en Elly  57,64%
4.Mari en Jan  57,29%
5.Annie en Thera  56,60%

Lijn B
1.Annelies en Ton  71,88%
2.Riet en Cor  56,60%
3.Wilma en Erik  56,25%
4.Fia en Huub  52,78%
5.Berdy en Christien  52,43%
De volgende zitting is op woensdag 24 
september, aanvang 19.30 uur in Café/
Zaal de Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 11 September
1. Emmie en Jan                   69,00%
2. Ans en Jan                         66,00%
3. Marie Louise en Kori       63,50%  
4. Marianne en Lenie          57,50%
5. Toon en Nellie     55,00%

De volgende zitting is op donderdag 18 
September, aanvang 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout.
Bij de bridge uitslagen.

Poort van Binderen
Uitslag woensdag 10 september 
A lijn 
1. Riky en Mari  64,06 % 
2. Leo en Jurgen  55,21 %

3. Brigitte en Kees  54,86 %
4. Cas en Diny  53,72 %   
5. Willy en Trees  52,15 %   

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout. Kijk voor meer 
informatie op www.poortvanbinderen.nl.

Op zaterdag 15 september vierden zij het 
35-jarige bestaan van de bridgeclub de 
Poort van Binderen met o.a. een feestelijke 
bridgedrive. De uitslag
1 Loek en Christel   64,55 %
2 Bets en Annie       63,64 %
3,Cellie en Hans      61,59 %
4,Corry en Frans      56,14 %
5.Cas en Dorie         55,45 %
6.Willy en Trees       55,00 %

Uitslagen dinsdag 16 september
1e Christel en Loek             66,58 %
2e Marie-José  en Riek       59,32 %
3e Dorie  en Cas                 58,93 %
4e Iet en Trees                    58,01%
5e Ger en Tonnie                55,09 %

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen dinsdag 16 september
1. Lien en Jos  61,00%
2. Pieta en Jan  57,00%
3. Cor en Nellie  55,00%
    Helma en Annie  55,00%
5. Mien en Ine  54,50%

De volgende zitting is op dinsdag 
23 september, aanvang 13.30 uur in 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.
 

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 15 september 
Henk van den Bergh - Henk van de Vegt 2-0 
Herman van de Boom - Hans Wagelmans  2-0
Henk Verhappen  - Hans van der Ligt  2-0
Ad de Koning - Leo van Griensven  2-0
Wim Swinkels - Harrie Bouwmans  0-2
Lou Muller - Martien Swinkels  0-2
Frits Wilbers - Antoon Maas  0-2
Antoon Rooijakkers - Harrie van Kleef  0-2
Jan Hesselmans - Cor Verschuren  0-2
Joop Kerkhof - Jan van Dijk  0-2
Mari Verbakel - Bennie Beerens  2-0
Albert Kluijtmans - Joop Kerkhof  0-2
Jaspert Swinkels - Hans de Jager  0-2
Antoon van Osch - Antoon Wagemans  2-0
Theo Verheijen - Piet van Zeeland  0-2
Jan van Hout - Tonnie Raaijmakers 0-2

Uitslagen dinsdag 16 september 
Guus van de Elsen - Lambert van Bree  2-0
Hans Wagelmans - Leo van Griensven  0-2
Henk van den Bergh - Ad de Koning  2-0
Ad Barten - Jan Verbakel  2-0
Harrie Poulisse - Antoon Smits  0-2
Frits Wilbers - Jan Hesselmans  0-2
Antoon Maas - Martien Swinkels  0-2
Mies van de Biggelaar - Cor van den Berg  0-2
Marinus Steegs - Lou Muller  2-0
Theo Spierings - Piet Goossens  2-0
Pieter Rooijakkers - Theo van Rossum  0-2
Theo van Hoogstraten -Leo Migchels  0-2
Frits Poulisse - Willie Vorstenbosch  2-0
Frits Tak - Bert Wanrooij  0-2
Cor Oppers - Theo Verheijen  2-0
Henk Meerwijk - Evert Baring 2-0

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN...

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

GRATIS Herkeuring
binnen 1 maand

SNEL, EERLIJK EN VOORDELIG
UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

Tok Tokkie…
al 15 jaar een begrip!

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl

 

No. 2 Jong Belegen Kaas
Heerlijk zacht en vol van smaak. 
Lekker voor op uw boterham.
4,95 per 500 gram
Tegen inlevering van deze bon

ACTIE

Parmezaanse Kaas
Traditioneel met de hand 
gemaakte kaas. Italiaanse trots!
6,95 per 500 gram
Tegen inlevering van deze bon

De vorstelijke smaak!
Acties zijn alleen geldig van 18 sept.  t/m 2 okt. 2014 in de gemeente Laarbeek.

Komende winter zin om bridge te 
leren? Fons van der Linden geeft een 
beginnerscursus. Tel. 0492-462415.
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Respect 2…..
Nog even terugkomend op mijn 
column van Respect….
Er zou ‘eerst iets moeten gebeu-
ren, voordat…’ en meer van die 
uitspraken, vliegen vaak als zoete 
broodjes over de toonbank. Ik be-
doel te zeggen…het wordt ‘voor 
lief’ genomen en verder doen we 
er niks meer aan, toch? Tenmin-
ste, er zijn er bij, die er echt niets 
mee doen!
Afgelopen weken weer; kopsto-
ten, scheldkanonnades, karate-
trappen, bedreigingen en noem 
maar op. En waarschijnlijk zullen 
op meerdere velden dingen zijn 
gebeurd, die gewoon niet door 
de beugel kunnen, maar die het 
nieuws niet bereiken, of in de 
doofpot gestopt worden!
Nee, tussen woorden en daden 
zit een groot verschil helaas. 
Kwamen we allemaal maar uit 
Rotterdam, daar weten ze het 
wel. Maar op het moment komt 
daar met “Geen woorden, maar 
daaaaaden” ook niet veel te-
recht! Maar alle gekheid op een 
stokje…

Veel van deze bewoordingen zijn 
natuurlijk wel van goede wil. Ge-
lukkig maar, hoor ik U zeggen, 
want anders stelde het echt he-
lemaal niks voor. Zo ook bij mij in 
de klas!
Hoe vaak hoor je niet: “Sorry, 
maar zo bedoelde ik het niet!”, 
of “Het was maar een grapje!”
Natuurlijk menen die kinderen 
dat echt op dat moment, hoewel 
ze een ander er pijn mee hebben 
gedaan, maar het is wel de kunst 
om er wat van te leren.
En daar moeten wij ze bij helpen, 
zowel thuis, op school, als ook bij 
de club, waar zij een sport bedrij-
ven! Want het zijn geen grappen, 
gewoon van tevoren er even bij 
stil staan, wat je een ander aan 
doet! Ik vertelde vorige week 
niet voor niks dat we met twee of 
meer partijen moeten zijn, als het 
gaat om respect opbrengen voor 
anderen, elkaar accepteren etc.!

Zo strooide, de op het mo-
ment prima presterende coach 
Ron Jans, een zin de wereld 
in van: “Veel beter dan dit 
kunnen we niet!” Natuurlijk 
bedoelt die man dat posi-
tief! Hij is er trots op dat 
zijn mannen weer een we-
reldprestatie hebben neer-
gezet, hebben gewonnen 
van PSV!
Maar wil je de negatieve 
kant op, ben je niet Jans’ 

minded, dan is het een zeer be-
denkelijke opmerking en kun je 
die vertalen naar “mijn voetbal-
lers kunnen niet beter, dit is het! 
Ik kan ze niks meer leren!” Wat 
moeten de spelers zelf dan wel 
niet denken? Maar in een goede 
verstandhouding, daar waar we-
derzijds respect is, weet eenieder 
deze opmerking naar waarde in 
te schatten. Waar dus een res-
pectvolle manier van omgaan 
met elkaar, niet goed voor is. Je 
kunt dus gewoon wat van elkaar 
‘hebben’!

Waar ik afgelopen weekend een 
rilling van kreeg en waar diep 
“Respect” uit sprak, was het 
hartverwarmende applaus voor 
Marco van Basten, die wegens 
ziekte niet bij de wedstrijd van 
zijn ‘nieuwe club’ AZ tegen zijn 
‘oude club’ Heerenveen, kon zijn. 
Het applaus van beide kampen, 
op het memorabele moment van 
de 88e minuut, (dit leg ik niet 
uit!) deed mij even toch slikken. 
Het kan dus toch, twee ploegen, 
elkaars rivalen, die samen achter 
hun (voormalige) trainer staan en 
hem het allerbeste wensen! Ge-
weldig toch!

Nog vlug even mijn respect naar 
de Laarbeekse voetbalclubs over-
brengend; Zij zijn ook weer van 
start gegaan en gelukkig niet on-
verdienstelijk. Eerste gewin zou 
kattengespin zijn, maar een goed 
begin is natuurlijk wel het halve 
werk! Het is maar hoe positief je 
er zelf tegen aan kijkt!
Heel veel succes dit seizoen!

R. van den Enden

COLUMN

20% korting op een FOCWA 
onderhoudsbeurt met keuringssticker*

*tegen inlevering van deze bon, geldig t/m 31 oktober 2014

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

 

badminton Gelijkspel vaandelteam 
Badminton Club Lieshout 

Lieshout - De eerste wedstrijd van 
het seizoen voor het vaandelteam van 
Badminton Club Lieshout heeft een 
gelijkspel gebracht. Thuis werd tegen 
het eerste team van BC Eersel met 4-4 
gelijkgespeeld. Na een sterk begin met 
bijbehorende voorsprong werd uitein-
delijk nog gelijkgespeeld, doordat de 
twee afsluitende mixpartijen beide wer-
den verloren.

BCL-1/BouwCenter Swinkels – 
BC Eersel-1: 4-4
De eerste wedstrijd van het seizoen 
speelde het vaandelteam van Badminton 
Club Lieshout tegen het eerste team van 
BC Eersel. Het Lieshoutse team, dat de 
afgelopen jaren steeds weer promoveer-
de en dit jaar, na opnieuw een promo-
tie, voor het eerst in de tweede klasse 
speelt, had het vooral in de mixpartijen 
zwaar. In de dubbelpartijen, waarmee 
de wedstrijd begon ging het nog gelijk 
op. Invaller Bert Manders en Mark van 
Melick wonnen met duidelijke cijfers 
hun herendubbelpartij. Boukje van der 
Werf en Nienke Houët hadden het een 
stuk moeilijker. Na een nipt verloren eer-
ste set (20-22) pakten zij de tweede set 
met 21-17. Helaas konden zij het daarna 
niet afmaken: zij verloren in de beslis-
sende derde set van deze damesdubbel-
partij met 15-21. 

Singlepartijen
De singlepartijen brachten al geen ander 
beeld. Mark van Melick, die als eerste 
heer speelde, won na twee spannende 
sets met twee keer 21-19. Bert Manders, 
die als invaller de plaats van tweede heer 
in nam, won overtuigend. Tegenstander 
Pim Jacobs had niets in te brengen: Bert 
won met 21-5 en 21-10. In de dames-
singlepartijen was het nét andersom. 
Nienke Houët had het erg moeilijk en 
verloor met 10-21 en 11-21. Boukje van 
der Werf kon het, als tweede dame, niet 
beter doen. Zij verloor met 21-9, 21-15 
van Marloes Vermeulen. 

Mixpartijen
De afsluitende twee mixpartijen vie-
len niet goed uit voor de Lieshoutse 
badmintonners. Boukje van der Werf 
en Bert Manders verloren in twee sets. 
Nienke Houët en Mark van Melick 
konden er nog een derde set uit slepen, 
maar waren toen niet bij machte om 
het af te maken. Zij verloren met 15-21 
de beslissende derde set, waardoor de 

einduitslag op 4-4 uit kwam. Een lichte 
tegenvaller voor BCL-1/BouwCenter 
Swinkels dat graag dit jaar wil gaan 
schitteren met een nieuw kampioen-
schap in de tweede klasse en daarna 
een doorstoot naar de eerste klasse. 
Na dit eerste gelijkspel is gebleken dat 
dit niet zonder slag of stoot zal gaan 
plaatsvinden.

BCL-1/BouwCenter Swinkels in de samenstelling zoals het de eerste wedstrijd 
gelijkspeelde. Met Bert Manders, Mark van Melick, Boukje van der Werf en Nienke Houët

Jeugdcompetitie BC Mixed begonnen
Beek en Donk – De eerste competi-
tiedag voor de jeugd van Mixed be-
gon op zondag 14 september. Maar 
liefst vier van de vijf jeugdteams van 
Badmintonclub Mixed kwamen in 
actie. Voor enkele jeugdspelers was 
het de eerste kennismaking met de 
grote nieuwe sporthal op Suytkade in 
Helmond.

Alle teams spelen twee wedstrijden op 
een ochtend. In de G-klasse speelde 
Mixed 4 tegen Bakel 2 en Hanevoet 3. 
In het team onder leiding van Angela 
van Gelder en Diana Bots is het ge-
zelligheid troef. Maar eenmaal op de 
baan zijn ze allemaal geconcentreerd 
en gemotiveerd om te winnen. In de 
eerste wedstrijd tegen Bakel moest 
het team nog even wennen aan de 
omstandigheden. Desondanks ging 
die wedstrijd maar nipt verloren met 
5-3. In de tweede wedstrijd tegen 
Hanevoet uit Eindhoven hadden ze de 
slag te pakken en wonnen ze overtui-
gend met 6-2.

In de E-klasse zitten twee teams van 
BC Mixed. Het is goed gebruik dat die 
de eerste speeldag  tegen elkaar spe-
len, zo ook afgelopen zondag. Mixed 2 
met teamleiders Marieke van Turnhout 
en Marian van de Wildenberg namen 
het op tegen Mixed 3 onder leiding van 
Remy Wieland en Monika Slaets. Het 
werd een spannende wedstrijd die op 
een gelijkspel af dreigde te stevenen. 
Toch wisten de spelers van Mixed 2 in 
de laatste wedstrijden het hoofd net 
even iets koeler te houden. Ze wonnen 
met 5-3. In de tweede wedstrijd tegen 
het combinatieteam van Brabantia/
Gemert zetten ze de goede lijn voort 
en wonnen met 6-2. Een goede basis 
voor de rest van het seizoen. Na het 
verlies in de eerste wedstrijd had het 

team van Mixed 3 natuurlijk wat recht 
te zetten. Phoenix uit Helmond was de 
tegenstander en die werden met 5-3 
verslagen. 

Ook de jeugd van Mixed 1 kwam zon-
dag in actie. Tegen het sterke team 
van BCAB uit Eindhoven werd een 
prima wedstrijd gespeeld, maar was 
het geluk niet altijd aan de zijde van 

Mixed 1. De 7-1 eindstand was geflat-
teerd (ook volgens de tegenstander). 
De tweede wedstrijd verliep stukken 
vlotter. Tegen Con Brio uit Helmond 
werd met 8-0 gewonnen. 

Kijk voor meer informatie over BC 
Mixed op www.bcmixed.nl, facebook.
com/bcmixed of volg ze op twitter via 
@bcmixed.

Imke de Beer en Olaf van Gelder van 
Mixed 4 tijdens hun gemend dubbel
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Beek en Donk - Ieder jaar weer is de 
Will Rutten trofee de trofee waar ie-
dere bokser voor gaat. Deze werd al-
weer voor de 14e keer uitgereikt bij 
boksclub Laarbeek.

De uitslag was geen verrassing. De 
winnaar was de jongedame Juultje 
van Iersel. Zij is al meer dan 4 jaar lid 
van de vereniging. Juultje komt ook 
op het boksgala, 15 november, in de 

ring voor haar vijfde partij. De orga-
nisatie feliciteert Juultje met de tro-
fee en wenst haar veel succes op het 
Laarbeekse gala.

boksen Juultje van Iersel wint Will Rutten 
trofee

Juultje van Iersel (met bos bloemen) wint de Will Rutten trofee

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

gratis
entree

van 11.00 tot 16.00 uur

Kerkstraat 9, Gemert  |  www.dientje.nl

entree
van 11.00 tot 16.00 uur

van 11.00 tot 16.00 uur

bruidsjurken, kostuums, lingerie, sieraden, 
taarten, catering, feesten, trouwboeketten, 

kapsels, make-up, spray-tan, beauty-
arrangementen, muziek, fotografie, 

videoreportage, trouwauto’s, huwelijksreizen, 
ballonnen, kaarten, aankleding, 

demonstraties, hapjes

Korenmijt 21, Beek en Donk     0492-352811     www.hns-paint.com

Caravan- en camper schadeherstel

handbal Kermisvoetbal en –handbal bij KPJ Beek en Donk
Beek en Donk - Op kermismaandag 
om 13.00 uur stonden twee zeer ge-
motiveerde teams klaar om te strijden 
voor de winst bij het kermisvoetbal 
van de KPJ. 

De oud-boeren hadden een licht over-
wicht in de eerste helft en wisten dit 
halverwege via een vloeiende aanval 
in een 1-0 voorsprong om te zetten. 
Tijdens de rust werden er tactische om-
zettingen gedaan bij de jong-boeren 
waarna het overwicht leek te kan-
telen. Bij een snelle counter van de 
oud-boeren moest er aan de handrem 
worden getrokken, wat resulteerde in 
een terechte penalty. Deze werd zeer 
beheerst afgerond, waarmee de 2-0 op 
het bord stond. Na deze tegenslag voor 

de jong-boeren werd er vol op de aan-
val gespeeld en golfde het spel heen en 
weer, maar meer doelpunten zaten er 
niet meer in.
 
Na deze overwinning van de oud-boe-
ren was het de beurt aan jong- en oud-
boerinnen met de handbalwedstrijd. 
De gelijkopgaande wedstrijd, met vele 
mooie aanvallen en uitgespeelde schot-
kansen, was zeer aantrekkelijk voor de 
supporters. De oud-boerinnen wisten 
een voorsprong van 2 doelpunten te 
creëren en gaven dit niet meer uit han-
den. De einduitslag was 8-6 voor de 
oud-boerinnen. Met deze uitslagen valt 
te concluderen dat de ervaring dit jaar 
heeft gewonnen. Volgend jaar zullen 
de jongeren uit zijn op revanche!

De voetballers

De handballers 

Helmond/Laarbeek - Voor het eerst 
wordt er gewandeld vanuit de vernieuw-
de atletiek baan van de Helmondse 
Atletiek Club H.A.C op zondag 21 sep-
tember. De tocht gaat onder andere door 
grote delen van Aarle-Rixtel en Lieshout. 

De afstanden van de tocht zijn 10 km, 15 
km, 25 km en 35 km. De tocht begint in 
het buitengebied van Stiphout en gaat 
door Aarle-Rixtel, Lieshout en Gerwen. 
Meedoen kost 3.00 euro of voor leden 
van een erkende wandelbond 2,50 euro. 
Bij het inschrijven is gratis koffie en thee. 
Onderweg zijn er diverse drink- en uit-
rustmogelijkheden. 

De opbrengst van een rustpunt gaat naar 
het goede doel ROPARUN. Een estafet-
teloop van Parijs naar Rotterdam of van 

Hamburg naar Rotterdam, met als doel 
geld op te halen voor de kankerbestrij-
ding. Op de vernieuwde atletiekbaan 
gaat Jeugd in Beweging Brengen (JIBB) 
een Kids Athletic Adventure geven. 
Gedurende de sessies komen er allerlei 
atletiekonderdelen aan de orde. De kos-
ten zijn 2.00 euro inclusief limonade en 
medaille.

Inschrijven is verplicht en kan op 
www.jibbhelmond.nl. Er vinden zon-
dag twee sessies plaats: van 10 tot 
12 uur en van 13 tot 15 uur. Voor 
meer informatie kun je vinden op: 
www.hac-helmond.nl en 
www.jibbhelmond.nl 

wandelen Eerste H.A.C 
Wandeltocht 
door Laarbeek 
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vissen Piet van Hoof winnaar open 

Lieshouts Viskampioenschap
Kermisvissen prooi voor 
Hans van Gend

Lieshout - Afgelopen zaterdag 
kwamen de wedstrijdvissers van 
HSV ’t Sluisje uit Lieshout naar de 
waterkant in Helmond, om de laat-
ste wedstrijd van deze uitgave om 
het Lieshouts Viskampioenschap 
te vissen.

De benaming voor deze wedstrijd is 
nieuw en ging tot voor dit seizoen 
door het leven als de Laarbeek-
beker. Dit kampioenschap omvat 3 
wedstrijden en de spanning was er 
tot aan het eind van deze laatste 
wedstrijd. Na 2 wedstrijden was de 
onderlinge verschil zeer gering en 
na de derde eindsignaal  was het 
toch Piet van Hoof die zijn kop-
positie kon behouden. Piet mag 

zich dan ook terecht de eerst win-
naar noemen van het Lieshouts 
Viskampioenschap.

Uitslag
1. Piet van Hoof     236 cm
2. Peter  vd Nieuwenhuizen    228 cm
3. Gerry Dekkers                187 cm
4. Henk van Lierop             144 cm
5. Marinus Swinkels          141 cm
6. Frans Verkuijlen              135 cm
7. Jos de Beer                         58 cm
8. Jan Geven                          31 cm
9. John Ramakers                 29 cm

Toon Daniëls had niet genoeg vis 
gevangen om in de top 9 te ein-
digen.

Beek en Donk - Een jaarlijkse traditie 
bij Sparta’25 is het vissen op kermis 
maandag. Ook dit jaar zaten er ca. 
20 enthousiaste hengelaars om de 
vijver. Daaromheen stonden zeker 
net zo veel kijkers en beterweters. 

Het was uiteindelijk Hans van Gend, 
evenals vorig jaar, die met 123,5 cm 
vis het meeste heeft gevangen. Jos 
Penninx (98,5 cm) en Paul van de 
Vegt (86,3 cm) werden respectievelijk 
2e en 3e. Tijdens de gezellige after-
party, waarbij vele niet visliefhebbers 
ook aanwezig waren, zijn de sterkste 
visverhalen verteld onder genot van 
een biertje. 

Paul v/d Vegt (3e), Hans van 
Gend (1e) en Jos Penninx (2e)

Winnaar Hans 
van Gend in actie

wipschieten Aarle-Rixtelse schutters presteren goed 
op Kringwedstrijd Brabants wipschieten 

Aarle-Rixtel/Lierop - Op schietter-
rein ‘de Roovere’ in Lierop werd 
zondag 14 september een kring 
schietwedstrijd Brabants wipschie-
ten gehouden voor kring Peelland. 
De organisatie was in handen van 
Gilde Sint Antonius Abt uit Lierop. 

Onder een stalend blauwe hemel 
met veel zon werd er zwaar gestre-
den tussen de aanwezige schutters. 
De resultaten zijn zeer goed voor 
de deelnemers uit Aarle-Rixtel, die 
samen met schutters uit Lieshout 
aanwezig waren. De leden uit Beek 
en Donk waren mogelijk verhinderd 
door de kermis. 

Het onderdeel viertal werd gewon-
nen door het Onze Lieve Vrouwe 
gilde uit Aarle-Rixtel, met de schut-
ters: Henry van der Putten, Bjorn 
Kerkhof, Henk van der Velden en 

gastschutter Gerard 
van de Ganzewinkel, 
die mede hierdoor mo-
gen deelnemen aan 
de korpskringwedstrij-
den van kring Peelland. 
Erekampioen werd Henk 
van der Velden van het 
Onze Lieve Vrouwe gilde 
uit Aarle-Rixtel, die ook 
bij de vrije hand de 6e 
prijs bemachtigde. Bjorn 
Kerkhof van het Onze 
Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 
werd 4e op het onderdeel Personeel. 
Gerard van de Ganzewinkel van het 
Sint Margaretha gilde uit Aarle-Rixtel 
werd 2e op het onderdeel Personeel. 
Henry van der Putten van het  Onze 
Lieve Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 
werd 6e op het onderdeel Personeel 
en weet een 6e puistprijs te be-
machtigen. Ruud Mijnsbergen van 

het Sint Servatius Gilde uit Lieshout 
bemachtigd de 4e puistprijs.
 
De volgende vrije wedstrijd 
Brabants wipschieten zal op zon-
dag 28 september gehouden wor-
den bij het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde in Aarle-Rixtel op het ‘Jan 
van Doorenpaviljoen’ nabij het 
Hagelkruis.

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Sjannie Biemans        Elsduijn 1, Liehout    
www.biehappy.nl        0499 423 619 
06 5753 0222        sjannie69@live.nl

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

Keukens
op maat

PRACHTIGE 
BINNEN-
DEUREN. 
DE BASIS 
VAN ELK 

INTERIEUR

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.RAAYMAKERSBV.NL

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur
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CARAVANSHOW
zaterdag 20 en zondag 21 september

van 11.00 tot 17.00 uur

C A R A V A N T E C H N I E K
S I N T - O E D E N R O D E  B V

Kort verhuurde caravans tot €3500,- korting!

Nieuwste 
satellietzoeker 

EISS 

Diverse merken movers
voor de scherpste prijzen

vanaf € 695,--

Caravan- en camper schadeherstel
Van alle merken met originele 

onderdelen
Tot 4 jaar garantie en behoud van 

fabrieksgarantie

Jan Tinbergenstraat 6 
Bedrijventerrein "De Kampen"
5491 DC Sint-Oedenrode

Demonstratie Movers Schadeherstel

WWW.VANUDENCARAVANS.NL

Nieuw + 
Topoccasions

Enduro en Al-Ko Mammut.

10 % extra korting op Truma XT mover. 

ZONDAG 

GEOPEND 
ZONDAG 

GEOPEND 

zeilen Reünie voor deelnemers zeilkamp 
Loosdrecht

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar houdt 
de organisatie Zeilkamp Laarbeek 
weer een reünie voor alle jongens 
die het afgelopen jaar met hen 
mee naar Loosdrecht zijn geweest. 
Vrienden, broers en neven zijn ook 
van harte welkom. Ken jij iemand 
in jouw omgeving die graag mee-
gaat? vraag hem mee!

Tijdens de reünie zijn er foto’s te 
bekijken van het afgelopen jaar. 
Het is een leuke middag om, on-
der het genot van een hapje en 
een drankje, met elkaar herinnerin-
gen op te halen aan het zeilkamp. 
De reünie vindt plaats op zondag 
5 oktober van 15.00 tot 17.00 uur 
op de Scheepstal 3 in Aarle-Rixtel. 

Deelname is gratis net als de kof-
fie, thee en de hapjes waarvoor ze 
zorgen. De kosten voor een blikje 
fris en een biertje, voor degenen 
die ouder dan 18 jaar zijn, zijn het-
zelfde als op het kamp.

Diploma uitreiking
Dit jaar hadden ze weer veel deel-
nemers die geslaagd waren voor 
hun zeildiploma. Tijdens deze re-
unie zullen deze deelnemers hun 
zeer verdiende diploma uitgereikt 
krijgen.

Geslaagden
1 Max Beerens, 2 Pepijn Boon, 3 
Lucas Crooijmans, 4 Tim van der 
Zanden, 5 Eymert Goossens, 6 Jaap 

de Jong, 7 Jens van Kaathoven, 
8 Luuk van de Kerkhof, 9 Ruud 
Spierings, 10 Luuk Swinkels, 11 
Stijn Swinkels, 12 Cor-Jan van 
Teeffelen, 13 Daan van der Zanden.

Kamp 2015
Op de reünie kun je je ook al opge-
ven voor het kamp van 2015. Het 
kamp zal plaats vinden in de 3e 
week van de bouwvak, dat is ko-
mend jaar van 15 t/m 22 augustus.

Voor meer informatie over 
deze reünie of het zeilkamp 
kan men contact opnemen 
met Len van Teeffelen (06-
47436071) of kijk op de website 
www.zeilkamplaarbeek.nl

Groepsfoto Zeilkamp Laarbeek

wielersport Fietstocht 
MTC-Mariahout

Mariahout - MTC-Mariahout houdt 
zondag 21 september haar jaarlijkse 
fietstocht voor het hele gezin. De 
tocht heeft dit jaar een lengte van +/- 
30km, deze krijg je op papier uitge-
reikt en is niet uitgepijld.

Deelname is mogelijk voor iedereen. 
Het inschrijfgeld bedraagt €2,50, dit is 
inclusief een consumptie halverwege 
de route. Deze tussenstop is inmiddels 

voor veel deelnemers dé reden om ie-
der jaar weer deel te nemen. Laat u 
dus verrassen door de creatieve activi-
teiten van ‘Henry’. 

Inschrijven is mogelijk van 13.00 
tot 14.00 uur bij café-restaurant De 
Pelgrim in Mariahout. Zij heten u van 
harte welkom.

tafeltennis TTV Een en Twintig 
houdt stand in 
Veldhoven

Beek en Donk - Het zesde senioren-
team van Tafeltennisvereniging Een 
en Twintig uit Beek en Donk is de 
najaarscompetitie begonnen met een 
knap gelijkspel in en tegen Veldhoven.

In het dubbelspel bleek het team van 
Hans Eekels, Christi Eekels en Patrick 
Biemans te sterk. Omdat Christi de 
volle winst pakte in al haar enkelpar-
tijen en Patrick Biemans een punt be-
haalde was er geen reden voor onte-
vredenheid. Ook het eerste team had 
niet te klagen met een 6-4 overwin-
ning op Bergeijk. Peter van den Eijnde 
boekte winst in al zijn enkelpartijen. 
Debutant Jordi Kivits won één duel, 
terwijl Stefan Hamelijnck met twee 
winstpartijen ook een belangrijk aan-
deel had in de overwinning.

Toch was er niet voor alle teams re-
den tot juichen. Zo liep het derde se-
niorenteam, vorig jaar nog kampioen, 
een klasse hoger tegen een grote ne-
derlaag aan in Geldrop. Henk van der 

Bruggen, Albert Schepers, Tonnie van 
Berlo en Ad Coolen kunnen vanavond 
in een thuiswedstrijd tegen JCV uit 
Vught de vieze smaak van de valse 
competitiestart (10-0) wegspoelen. 
Ook het derde jeugdteam ging met 
die cijfers onderuit tegen Den Bosch 
en kan zich zaterdag revancheren.

Jeugd
De jeugdteams spelen zaterdag een 
thuiswedstrijd. In de tafeltennishal aan 
de Otterweg in Beek en Donk zijn de 
wedstrijden vanaf 13.30 uur voor ie-
dereen te bekijken. Kijk voor meer in-
formatie over TTV Een en Twintig op 
www.ttveenentwintig.nl of volg de 
vereniging op Twitter en Facebook.

Uitslagen
Bergeijk 3 - Senioren 1            4-6
Senioren 2 - Geenhoven 2            6-4
Unicum 3 - Senioren 3          10-0
Senioren 4 - Veldhoven 12            7-3
Senioren 5 - ATTC ‘77  4             4-6
Veldhoven 20 - Senioren 6             5-5
Stiphout 5 - Jeugd 1             7-3
Stiphout 6 - Jeugd 2             4-6
Never Despair 5 - Jeugd 3           10-0

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”
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korfbal Flamingo’s verliest ondanks 

goede tweede helft van SVSH/KSV

Mariahout - In de hoofdklasse B trad 
Flamingo’s, gesponsord door Auto 
Corsten, afgelopen zondag op sport-
park De Heibunders aan tegen SVSH/
KSV. De thuisploeg verloor ondanks 
een goede tweede helft met 6-11 van 
de ploeg uit Someren-heide.

Scherpte
In het eerste kwartier legde SVSH/
KSV de basis voor de latere overwin-
ning. Dat was spijtig voor Flamingo’s, 
want de ploeg van trainer/coach Eric 
van Veghel speelde zeer verdienste-
lijk. Daar waar Flamingo’s de kansen 
niet benutte, deed SVSH/KSV dat wel. 
De Flamingo’s defensie liet daarbij een 
paar steekjes vallen. SVSH/KSV leek 
over het geheel genomen scherper 
in deze beginfase. Na een snelle 0-1 
scoorde Anouk van Eijndhoven de 
gelijkmaker. Daarna liep SVSH/KSV 
uit naar 1-5. Met twee mooie treffers 
van Robin Vogels vond Flamingo’s 

weer aansluiting: 3-5. Daarna  scoorde 
SVSH/KSV tot de rust telkens twee 
keer in de tijd dat Flamingo’s 1 keer 
raak gooide. Dat resulteerde in een 
6-11 ruststand. Treffers kwamen van 
Martje van den Broek, Sanne Scheepers 
– in de ploeg gekomen voor Anouk 
Roestenburg – en Neeltje Berkvens. 

Inhaalrace
Flamingo’s kwam gedreven de kleed-
kamer uit. De thuisploeg had een 
goede manier gevonden om het de 
defensie van SVSH/KSV lastig te ma-
ken en de rood-witte formatie kreeg 
veel kansen. Een mooie variatie van 
afstandsschoten en kansen van dicht-
bij. De verdediging oogde nu solide en 
de rebound viel veelal in Mariahoutse 
handen. Aanvoerder Manon de Beer 
scoorde 7-11 uit een rebound, waarna 
SVSH/KSV een doorloopactie beloond 
zag. Flamingo’s speelde daarna sterker 
dan de bezoeksters uit Someren-Heide, 

die het vooral zichzelf ook lastig maak-
ten. Martje van den Broek scoorde een 
doorloopbal en Anouk van Eijndhoven 
scoorde 9-12 vanaf de strafworpstip. 
Juist toen Flamingo’s aanpikte bleek 
SVSH/KSV twee keer trefzeker. En 
weer scoorden Martje van den Broek 
en Anouk van Eijndhoven, daarmee 
voor aansluiting zorgend: 11-14. 
Daarmee bleef de spanning in de wed-
strijd. Flamingo’s had mogelijkheden 
op een puntendeling, maar het slotak-
koord was voor SVSH/KSV. Eindstand 
11-16.

Senioren 2 komt net tekort 
Senioren 2 verloor in de reserve hoofd-
klasse van Bladella 2 uit Bladel. Na een 
3-9 ruststand begon Mariahout aan 
een imposante inhaalrace. Met mooie 
combinaties kwam Mariahout heel 
dichtbij. De wedstrijd bleek net iets te-
kort. Bladella kwam goed weg met de 
9-11 eindstand. 

Martje van den Broek wist in deze partij drie keer te scoren voor Flamingo’s.

Fotograaf:  Ine Coolen

handboogschieten Krijgsman Soranus 
deelnemer aan St. 
Petrustoernooi

51e van Ganzenwinkeltoernooi 
weer van start

Kermiskoning schieten bij HBV 
Strijd in Vrede

Lieshout - Ieder jaar in september 
organiseert een der handboogver-
enigingen uit de regio Helmond een 
toernooi ten bate van de senioren 
schutters uit deze regio, verenigd in 
een gezelschap dat de naam St. Petrus 
draagt. Ditmaal was het de beurt aan 
het Helmondse Haagse Rozenknop.

Ook Krijgsman Soranus uit Lieshout 
neemt hier ieder jaar aan deel. Met 
een resultaat van -28 punten t.o.v. 
het opgegeven aantal zullen ze ech-
ter geen hoge ogen gooien in de 
eindrangschikking. Beste schutter van 
de avond was Ad Endevoets met235 

punten. Arjan v/d Heuvel had zijn 
compoundboog meegenomen. Met 
een totaal van 229 punten schoot hij 
een nieuw persoonlijk record.

De totaaluitslag
Ad Endevoets 235, Arjan v/d Heuvel 
229, Rik v/d Westerlo 222, Theo v/d 
Laar 212, Paul v/d Broek 204, Maarten 
v/d Elsen 192, Stephan Wijffelaars 
186, Rita Endevoets 166, Toos v/d 
Graef 157, Nelly v/d Laar 157.

Aarle-Rixtel - Na een pauze van 
een aantal weken, in verband met 
de vakantie, werd donderdag 11 
september weer een aanvang ge-
maakt met het vervolg van het 51e 
van Ganzenwinkel toernooi van 
Handboogschutterij de Eendracht. 
Aan deze 8e wedstrijd werd door 2 
kleinere verenigingen uit de regio 
deelgenomen.          

HBV Rozenjacht uit Vlierden was met 
8 schutters aanwezig en De Haas 
Schieten Zij Ons Doel (DHSZOD) uit 
Asten-Heusden met 4 schutters. Deze 
4 schutters deden alleen mee voor 
het individueel klassement en niet 
voor de verenigingsprijzen. Hiervoor 
dient een team uit 6 of meer schut-
ters te bestaan. DHSZOD gaf vooraf 
aan 827 punten te gaan schieten. Het 
werden er 821 dus een resultaat van 
–6. De schutters van Rozenjacht had-
den een zeer goede avond. Zij gaven 
aan 1481 punten te gaan schieten 
en dat werden er 1542. Een positief 
resultaat van +61. Zeer goed gescho-
ten, maar voor de prijzen was dit ver-
schil te groot.

Bij de Eendracht had Nick v/d Hurk een 
goede dag. Hij schoot zonder vizier en 
met houten pijlen 105 punten bijeen. 
Een nieuw persoonlijk record en 30 
punten hoger als het vorige record.

Hoogste schutter van avond werd 
Toon van Hoof van de Eendracht met 
226 punten. 

Resultaten schutters de Eendracht 
1. Toon v. Hoof 226, 2. Frank Schepers 
221, 3. Walter Jansen 213, 4. Jo Maas 
188, 5. Martien v/d Graef 175, 6. 
Wim v. Mol 165, 7 Arno Donkers 148, 
8. Gerrie v. Hoof 131 (hs), 9. Harrie 
Moors 105 (hs), 10 Nick v/d Hurk 105 
(hs).

Voor het verschieten van de 9e wedstrijd 
van het van Ganzenwinkeltoernooi 
komt HBV Krijgsman Soranus op don-
derdag 18 september naar hun doel, 
aanvang 20.00 uur. De 10e wedstrijd 
wordt op zaterdag 20 september 
verschoten. Tegenstanders zijn dan 
HBV Neerlandia uit Bakel en HBV de 
Batavieren uit de Rips. Aanvang 18.30 
uur.

Beek en Donk – ‘Bewegende doe-
len’ tijdens het kermisschieten wa-
ren beloofd aan de schutters van 
HBV Strijd in Vrede met deze lu-
dieke wedstrijd op zaterdagavond 
13 september. En er was inderdaad 
volop beweging op de plek, daar 
waar de pijlen terecht moesten ko-
men.

Een draaiend rad met een blazoen 
erop zorgde voor schele ogen. 
Bewegende ballonnen die tot hi-
larische irritatie leidden als ze het 
geel aan het zicht onttrokken. 
Een donkere griezeltunnel waar-
door men het vizier niet meer kon 
waarnemen. Wapperende handjes  
met de bedoeling de vingers eraf 
te schieten voor extra punten. En 
men mocht zelfs met een luchtbuks 
schieten en dat viel niet mee moest 
menigeen daarna toegeven. Alle 
schutters hadden er plezier in en na 
afloop moesten de bouwers beloven 
de volgende keer opnieuw hun fan-
tasie te laten werken. Maar natuur-
lijk ging het tijdens deze wedstrijd 
ook nog om de titels ‘Kermiskoning 
Volwassenen’ en ‘Kermiskoning 
Jeugd’. Bij de jeugd won Damian 
Vaes en bij de volwassenen ging 
André Goedemans met de eer aan 
de haal.

Interland België-Nederland
Zondag 14 september reisde het 
Nederlands Team 25m1pijl af naar 
het Belgische Poppel voor de jaarlijk-
se interland tegen de Zuiderburen. 
Eerder dit seizoen plaatsten 32 spor-
ters in de categorieën Heren, Dames, 
Junioren, Masters, Veteranen en 

Compound zich via de Nederlandse 
Kampioenschappen voor deze wed-
strijd.

Mark Kanters (junioren)  en Jolanda 
van der Kruijs (dames) van Strijd in 
Vrede hadden zich voor deze inter-
land weten te plaatsen met mooie 
prestaties op het afgelopen NK. In 
Poppel was het op zondagochtend 
frisjes en er stond een verraderlijke 
wind voor de schutters. Maar met het 
doorbreken van de zon werd het voor 
de schutters en het publiek aangena-
mer. Het team Junioren met Mark 
won van de Belgen met een score 
van 14 tegen 6. De score van Mark 
over 50 pijlen was 446 punten. Het 
team Dames met Jolanda kwam te 
kort tegen de sterke Belgische Dames 
en verloor met 9 tegen 11. Jolanda 
eindigde op een puntentotaal van 
444. Nederland won in totaal echter 
wederom de interland en kon de wis-
selbeker mee huiswaarts nemen.

Na afloop van de landenwedstrijd 
was er nog een wedstrijd: ‘Kamp 
der Kampioenen’. De Nederlandse 
Kampioenen schieten tegen de 
Belgische Kampioenen 10 pijlen. 
Jolanda moest als Nederlandse 
Kampioen Dames aantreden tegen 
de Belgische Kampioene. In de eer-
ste pijlen nam Jolanda een knappe 
voorsprong die ze tot de laatste pijl 
wist vast te houden. na de tiende 
en laatste pijl was de stand jammer 
maar helaas 90 voor Jolanda en 91 
voor de Belgische dame. Niettemin 
een mooie ervaring en met de winst 
van het hele Nederlandse team terug 
naar Nederland.

jeu de boules Viering 30-jarig bestaan 
Jeu de Boulesclub Beek en Donk

Beek en Donk – In 2014 is het 30 jaar 
geleden dat Jeu de Boulesclub Beek 
en Donk werd opgericht, op initiatief 
van onder andere ‘meester’ Jan v.d. 
Heuvel als secretaris/penningmees-
ter.

Om dit jubileumjaar te vieren werd 
in aansluiting op het jaarlijkse ker-
mistoernooi een barbecue gehouden.  
Het werd een heel gezellige middag 
waarbij bijna alle leden aanwezig 
konden zijn. Er was meer dan genoeg 
om de innerlijke mens te versterken 
en mooie herinneringen op te halen. 
Er werd ‘s morgens al op tijd begon-
nen met het kermistoernooi, met 
meer deelnemers dan andere jaren en 
met meer dan uitstekend bouleweer!

De uitslag na 3 gespeelde span-
nende wedstrijden was als volgt: 1. 
Thea v.d. Kolk: 3x winst met totaal 

30 pluspunten. 2 en 3 ex aequo: Jan 
v. Schijndel en Wim v.d. Kolk met 3x 
winst en 21 pluspunten. 4. Dora v.d. 
Hurk, ook 3x winst en 12 pluspun-
ten. Verder waren er 10 leden met 2 
gewonnen partijen, 10 met 1 gewon-
nen en 4 met 0 gewonnen.
Gaarne wil de Jeu de Boulesclub nog-
maals mensen oproepen om lid te 
worden van de vereniging. Het gaat 
bij hen niet alleen om het winnen, 
maar vooral om het gezellig samen-
zijn en daarbij tevens de stramme 
spieren in beweging te houden! De 
leeftijd hoeft hierbij geen rol te spe-
len, hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Voor inlichtingen: Els v. Hoogstraten 
(tel. 0492-461079) en Frits Tak (tel. 
0492-463116). Ook kan men na-
tuurlijk eens rustig komen kijken op 
onze banen (bij de tennisbanen van 
‘t Slotje) in Beek. Vanaf volgende 
week wordt daar weer gebould op 

dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 
14.00 uur en zondagmorgen vanaf 
11.00 uur.

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl

Uitreiking wisselbeker 
kermistoernooi 2014 aan Thea v.d. 
Kolk (l) door Els van Hoogstraten (r)

Gerda Vereijken

Roeklaan 1A  • Lieshout
Tel. 0499 42 17 23

Voet- en schoenkundig 
pedicuresalon

Gespecialiseert in behandeling 
Micosenagels (schimmelnagels) en 

ingegroeide teennagels
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Vrijdag 19 september 
Gratis lichaamsmeting bij de Diëtist! 
Dag van de Diëtist
9.00 uur, Lifestyle Center Laarbeek, 
Beek en Donk

Badminton Instuif bij BC Mixed
18.30 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Klimmen met ‘De Boemerang’
19.15 uur, Outdoor Laarbeek, 
Beek en Donk

Robin Hood - Toneelvereniging 
Mariahout
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Invitatietoernooi bij BC Mixed
20.30 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Zaterdag 20 september 
Open dag Scouting Beek en Donk
10.00 uur, Blokhut, IJsweg 1, 
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Zo. Festival
13.00 uur, Brouwerijterrein, Lieshout

Tentoonstelling Gerry Maas naaldkunst 
ingelijst t/m 28 sept.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Country Dance Party
20.00 uur, Dorpshuis Lieshout

‘Outdoor Beats’ openluchtdisco 
13 t/m 15 jaar
20.30 uur, Buitenterrein De Boemerang, 
Beek en Donk

Zondag 21 september 
WTC Beek en Donk, Herfsttocht
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

IVN Laarbeek wandeling Grotels Bos
10.00 uur, parkeerplaats restaurant 
Grotels Hof, Bakel

Koopzondag Van Schijndel, Passie voor 
Wonen
12.00 uur, Wilhelminaweg 5a, 
Beek en Donk

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Expositie tweede wereldoorlog
14.00 uur, Heemkamer, Aarle-Rixtel

Optreden Marijn Brouwers
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Robin Hood - Toneelvereniging 
Mariahout
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Lachworkshop
15.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Dinsdag 23 september 
Infoavond Gezond scheiden voor 
kinderen
20.15 uur, Café van de Burgt, 
Beek en Donk

Vitrine-expositie 70 jaar bevrijding t/m 
28 sept.
Dorpsstraat 27, Aarle-Rixtel

Woensdag 24 september 
Seizoen-workshop Herfst
10.00 uur, Beatrixlaan 13, Aarle-Rixtel

Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal van Bracht, Aarle-Rixtel

Vrijdag 26 september 
Verswarenhuys Event
8.00 - 20.00 uur, Piet van Thielplein 5, 
Beek en Donk

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

Nerd tienerdiso
20.00 uur, Club Energyruimte Dorpshuis 
Lieshout

Beginnerscursus Badmintonclub Mixed
20.50 uur, Sporthal d’n Ekker, Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 27 september 
Verswarenhuys Event
8.00 - 17.00 uur, Piet van Thielplein 5, 
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Lage Heesweg, 
Beek en Donk

Ok-Moi`s Touwtrektoernooi
20.00 uur, Café de Koekoek, Lieshout

Muzikaal cabaret Stenzel & Kivits
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout
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