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Partij Nieuw Laarbeek (PNL) was met 9 zetels de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, 
die plaatsvonden op woensdag 19 maart. De Werkgroep veroverde 5 zetels, ABL 3 en het CDA en 
PvdA beide 1. De voormalige coalitie bestond uit PNL, De Werkgroep en ABL. Een aantal dagen na 
de verkiezingen werd bekend dat PNL buitenspel gezet was. De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA 
gingen samen de coalitie vormen. Hierdoor raakten ex-wethouders Hans Vereijken en Theodoor 
Biemans hun baan kwijt. Joan Briels (De Werkgroep), Frans van Zeeland (ABL), Greet Buter (PvdA) 
en Tonny Meulensteen (CDA) vormen samen met burgemeester Hans Ubachs het nieuwe college.
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Ex-wethouder van Laarbeek, Hans Vereijken, blikt terug op de afgelopen periode 

“Als je je hier niet overheen kunt zetten, moet je geen politiek bedrijven”
Redacteur: Nikki Barten

Lieshout – Het is alweer bijna 
een half jaar geleden dat Hans 
Vereijken met ‘zijn’ partij PNL bui-
tenspel gezet werd in de coalitie-
onderhandelingen. Het leidde zelfs 
tot een manifestatie. Inmiddels is 
Hans alweer een aantal maanden 
actief als ‘wethouder van buiten’ 
in de gemeente Landerd. 

De gebeurtenissen rondom de co-
alitieonderhandelingen, die zullen 
je niet in de koude kleren zijn gaan 
zitten. 
“Nee, dat klopt. Dit heeft ongelo-
felijk veel impact gehad. Niet alleen 
op mij, maar ook op mijn omge-
ving, en dan met name mijn gezin. 
We zijn door een heftige periode 
gegaan.” 

Hoe reageerden de mensen in 
jouw omgeving nadat bekend 
werd dat PNL in de oppositie te-
rechtkwam?
“Ik heb gelukkig heel veel steun 
gehad. Dit uitte zich op allerlei ma-
nieren. Elke week ontvang ik nog 
wel een mail hierover. Daarin laten 
mensen weten achter mij te staan 
of de hoop uit te spreken dat ik 
weer snel richting Laarbeek kom 
om politiek te bedrijven.”

Al vrij snel kreeg je een baan aan-
geboden als ‘wethouder van bui-
ten’ in de gemeente Landerd. Was 
het makkelijk om hier ‘ja’ op te 
zeggen?
“Nee. Absoluut niet. Ik snap ook 
dat er mensen zijn die hier geen 
begrip voor hebben. Is dit kiezers-
bedrog? Kan ik dit wel maken? Het 
zijn vragen die door mijn hoofd 
spookten. Daarentegen zou het 
de gemeente heel veel wachtgeld 
schelen, dat gaat echt over tonnen. 
Ook had ik sowieso sollicitatie-
plicht. Het feit dat ik er zo intensief 
over na heb moeten denken, laat 
mij beseffen dat ik snap waarom 
sommige mensen mijn keuze niet 
begrijpen. Het liefst had ik de ge-
meenteraad met een nieuwe func-
tie gecombineerd. Maar dat was 
niet mogelijk.”

Op 22 mei werd je geïnstalleerd. 
Inmiddels zijn we een paar maan-
den verder. Hoe kijk je er nu te-
genaan?
“Ik denk er bewust niet al te vaak 
aan terug. Ik ben een nieuwe uit-
daging aangegaan in Landerd en 
vind het daar fantastisch. Op dit 
moment verdiep ik me helemaal in 
de gemeente. Dat kost veel tijd en 
energie. Ik voel me goed en zet me 
voor 100% in.”

Waar ben je in Landerd voorname-
lijk mee bezig? 
“Naast het feit dat ik de gemeente 
aan het leren kennen ben, heb ik 
een heel uitgebreid portefeuille. 
ik ben met twee heel mooie pro-
jecten bezig. Eén gaat over het 
ontwikkelen van centrumplan-
nen voor de dorpen Schaijk en 
Zeeland. Het andere project betreft 
de ontwikkeling van de Maashorst. 
Dit is het grootste natuurgebied 
van Brabant. Het is prachtig daar. 

Toerisme en recreatie leeft enorm 
in Landerd. Het is de bedoeling om 
dat de komende jaren naar nog 
een veel hoger niveau te tillen. We 
streven zelfs naar een erkenning 
van ‘Nationaal Park’. Naast de 
twee bovenstaande projecten hou 
ik me veel bezig met bouwplan-
nen, waaronder de woningbouw 
en industrieterreinen.”

Kun je de politiek in Laarbeek dan 
helemaal loslaten?
“Nee, natuurlijk niet. Vooral de 
projecten waar ik mee bezig was, 
volg ik op de voet. Bijvoorbeeld de 
nieuwbouwschool in Aarle-Rixtel 
en de ontwikkeling van industrie-
terrein Bemmer IV. Daarnaast par-
ticipeer ik nog als actief lid binnen 
PNL. Ik ben hier 15 jaar wethouder 
geweest en zelf inwoner van de 
gemeente. Ik wil heel erg graag dat 
het goed gaat in onze gemeente. 
Laarbeek gaat me aan het hart.”

Veel mensen zullen zich afvragen 
hoe jouw relatie nu is met jouw voor-
malige collega’s, die nu samen de 
coalitie vormen.  Bijvoorbeeld Joan 
Briels (lijsttrekker De Werkgroep), 
niet alleen oud-collega, maar ook 
jouw neef. 
“Ik spreek nog maar weinig men-
sen binnen de Laarbeekse politiek. 
Ondanks wat er gebeurd is, kan ik 
me hier wel overheen zetten. Als je 
dat niet kunt, moet je niet in de poli-
tiek gaan. Ik heb er geen problemen 
mee om deze personen tegen te ko-
men. Je moet verder kijken, het gaat 
om het besturen van een gemeente. 
Joan is inderdaad mijn neef, maar pri-
vé gingen wij nooit al echt met elkaar 
om. Dat was vaak puur zakelijk.”

Zien we je over vier jaar terug in 
Laarbeek?
“Oh, dat weet ik echt nog niet. Mijn 
focus ligt nu in Landerd. Daar ga ik 
de komende jaren mijn pijlen op rich-
ten. Daarna zien we wel verder.”

Voormalig wethouder van Laarbeek Hans Vereijken

‘Inwoners begrijpen de beslissing van Hans Vereijken’
Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Nadat Hans Vereijken met ‘zijn’ par-
tij PNL onverwacht in de oppositie terechtkwam, 
kreeg de voormalig wethouder een baan aange-
boden als ‘wethouder van buiten’ in de gemeente 
Landerd. Inmiddels is Hans een aantal maanden 
actief in deze gemeente. Ruim zestig procent 
van de inwoners staat achter deze beslissing. Dit 
blijkt via het inwonerspanel TipMooiLaarbeek.nl. 

Slechts 16% heeft weinig of totaal geen begrip 
voor de keuze van Hans. Zij beargumenteerden dit 
met: ‘Hans heeft zijn kiezers in de steek gelaten en 
dat is jammer. Door lijsttrekker te worden van een 

partij, geef je te kennen dat je raadslid wilt worden’ 
en ‘politiek is een spel. Je moet wel tegen je verlies 
kunnen en niet zo de overige leden van je partij 
alleen op de blaren laten zitten’.

De panelleden die achter de beslissing van Hans 
staan, hebben daar ook diverse argumenten voor, 
waaronder: ‘Zo blijft hij up-to-date in zijn vakge-
bied’, ‘Ex-wethouders dienen zo snel mogelijk een 
nieuwe baan te vinden. Dit is in eerste instantie 
goed voor de persoon en in tweede instantie goed 
voor de gemeenschap’ en ‘terecht dat hij deze 
kans heeft gegrepen. Gemeente Landerd heeft een 
topwethouder gekregen. Vier jaar wachten was te 
veel van het goede’. 

Coalitieonderhandelingen Laarbeek 

Heeft u begrip voor de beslissing van Hans Vereijken?

05%05%06%06%10%10%16%16%20%20%42%42%

Zeer veel begrip

Beetje begrip

Neutraal

Weinig begrip

Totaal geen begrip

Weet niet

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

Een mens van goede wil

Willem Westhoff
 ’s-Gravenzande, 13 augustus 1942 
† Beek en Donk, 14 augustus 2014

 Dank aan verzorgend personeel 
van verzorgingshuis de Regt en vrijwilligers.

Correspondentieadres: 
Brouwersstraat 56, 5741 CM Beek en Donk

Het Rietven ontleent zijn naam aan de vroegere vennen die hier allemaal 
lagen. Mariahout was nog niet ontgonnen, en het was veel hei.
Op het Rietven was in de oorlogsjaren een Duitse deserteur ondergedo-
ken geweest. Hij had al twee dagen 
diep in de bossen gezeten, want 
hij was weggelopen van de troep, 
die ergens in de stad lag. Na twee 
dagen had de man honger. In het 
duister van de late avond kwam hij 
aankloppen met de vraag om een 
stuk brood. Toen hebben ze hem 
daar bij Gerritje van de Weijer naar 
binnengehaald en te eten gege-
ven. Siegfried kon blijven slapen in 
de schuur. Geen haan die er naar 
kraaide. Want de gedroste Duitse 
soldaat hield zich grondig schuil en 
welke Feldgendarmerie zou hem hier zoeken? Op de Rietven dachten ze 
niet aan gevaar en dat was maar goed ook voor Siegfried, want mensen 
die gesnapt werden met deserteurs in huis konden strafrechtelijk worden 
doodgeschoten….. Gelukkig heeft daar nooit iemand over gesproken. 
Na 14 dagen verdween de vluchteling. Achteraf bleek hij bij een boer in 
Deurne terecht te zijn gekomen, want al spoedig keerde de Duitser terug 
in de gedaante van een Brabantse boerenknecht. Hij had zelfs een kleine 
melkkan bij zich en men zweren dat daar een mens van de eigen streek 
stond. Siefried heeft zich later door de Engelsen krijgsgevangen laten ma-
ken…. Jaren gingen voorbij. Het avontuur van de deserteur scheen allang 
vergeten. Maar na 13 jaar vindt de Duitser het adres van ‘Het Rietven’ in 
een rommellade. Hij schrijft en krijgt antwoord. Van de briefwisseling komt 
een eerste bezoek. Siegfried Wenerakie uit Wattescheid bij Bochum kwam 
nog regelmatig naar het Rietven.  Zo ook de mensen van het Rietven naar 
Duitsland, een keer met de trein. Zo dit bijzondere verhaal over Siegfried 
Wenerakie op het Rietven.

Namens de heemkundekring ‘t Hof van Liessent
Henny Bevers – van den Baar.

RIETVEN

Jan van Rooy bij de Hoeve ‘t Rietven 

In verband met het overlijden van onze zwager

Arie Schaap
 

Zijn wij aanstaande vrijdag 22 augustus vanaf 12.00 uur gesloten.
Toni en Mieke van den Bergh

Drogisterij Jo Ceelen, Beek en Donk

Wie herkent dit gebouw nog?
Weet jij het antwoord? Laat het 
weten aan de redactie van Mooi-
Laarbeek. Dit kan per mail via prijs-
vraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is 
jouw antwoord hier volgende week 
te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen 
diverse reacties binnen:

De foto van historische beelden is de 
Sissiebar op het Ginderdoor in Mariahout. 
Gegroet, Lenie van Dijk 
 
Dat is de Sissiebar op het Ginderdoor in Mariahout.
Gr. Maria van Goo

De historische foto uit De MooiLaarbeekKrant is deze week het café aan de 
Ginderdoorseweg  te Mariahout ook wel genaamd de Cissy bar.
Ik heb er vroeger nog de tinnen bierleiding gerepareerd toen ik als service mon-
teur werkte bij Bavaria B.V. ook onder het buffet stond er een ijskistje waar de 
tinnen bierspiraal in was verwerkt en in de zomer als het warm was ook nog ijs-
blokken in werden gedaan. Die werden zelfs ook nog door Bavaria afgeleverd, 
als ijsstaven van ongeveer 1 meter lang bij 15x15 cm doorsnee om zo het bier 
nog te koelen.
C.R. van den Hoogenhoff

Deze bar stond op het Ginderdoor tussen 
Lieshout en Mariahout. Het was de Sissi bar. 
Gedurende mijn militaire diensttijd had ik ver-
kering gekregen met een meisje die woonde 
op het Ginderdoor. Ik ben nu alweer 50 jaar 
met haar getrouwd. In 1960 kwam ik uit militaire dienst. Vaak ging ik dan met 
haar broers biljarten in de ‘Sissi’’ bar. Het was een donker ouderwets café met 
een planken vloer waar zand over werd gestrooid. De eigenaar van dit café was 
Janus van der Elzen.
Met vriendelijke groet, Gerard Claessens uit Mariahout

Dit de Sissy Bar in Mariahout. Het pand was eigendom van Janus vd Elzen en 
stond aan het Ginderdoor te Mariahout. Vroeger stonden er achter het pand 
de schutsbomen van het Sint Servatius Gilde. Helaas is het gebouw afgebroken, 
weer een mooi stukje historie verdwenen, jammer.
Met Vriendelijke Groeten,
Theo Gevers uit Mariahout

Historische beelden

Wie herkent dit gebouw nog?

als ijsstaven van ongeveer 1 meter lang bij 15x15 cm doorsnee om zo het bier 

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

Condoleances, rouwberichten,
dankbetuigingen, felicitaties 
en andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182
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Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Tel:0492-536268
Mob: 06-54674255 / Mob:06-54327452
BOSSCHEWEG 76B AARLE RIXTEL

• TUINAFSCHEIDINGEN
• METSELWERKEN
• BESTRATINGEN

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

Drie zilveren jubilarissen bij Brandweer Lieshout 
“Soms is het werk van een brandweerman echt interessant”
Redacteur: Martin Prick 

Lieshout - Noud van Erp, Wiljan Ruys 
en Mari van Melfoort zijn dit jaar alle 
drie 25 jaar in dienst van de vrijwillige 
brandweer. Op verschillende manieren 
werden de heren gevraagd om bij de 
brandweer te komen. Nu, anno 2014, 
zijn de heren allemaal rond de 50 jaar 
oud en blikken zij terug op de mooie 
jaren die zij samen bij de brandweer 
beleefd hebben. 

Gevraagd
Toen de drie heren gevraagd werden 
om bij de brandweer te komen, waren 
het jonge mannen op zoek naar avon-
tuur. “Je was erg vereerd als je werd ge-
vraagd en je werd bij de groep zo goed 
en zo slecht als het kon opgeleid. Door 
het doen leerde je”, vertelt Wiljan. 
Voor Noud gold dat ook. Nu hoort hij 
tot de ‘koude tak’ van de brandweer. 
Dat betekent, dat hij kantoorwerk doet 
in Eindhoven. In Lieshout is hij als vrij-
williger bij de ‘warme’ tak. Dat zijn de 
mensen die eropuit gaan.

Kwaliteiten
Jubilaris Noud is bevelvoerder. Hij kent 
de kwaliteiten van de mannen, die in 
de groep zitten. Mari is rundveehou-
der en weet als geen ander hoe je een 
koe uit een gierput krijgt. De drie ju-
bilarissen kunnen altijd voor een inzet 
worden opgeroepen. Ze krijgen dan via 
een ‘pager’, een soort pieper, door dat 
ze moeten komen. Op het schermpje 
staat tegenwoordig ook, of er haast ge-
boden is en waarover het gaat. Wiljan 
werkt in Eindhoven en zal dus overdag 
niet zo vlug naar Lieshout worden ge-
roepen. Er kan ook een beroep gedaan 
worden op mensen van de vrijwillige 
brandweer uit andere dorpen. Zo is 
er een brandweervrouw uit een an-
dere regio, die soms mee uitrukt met 
de mensen van Lieshout. Er zijn maar 
twee vrouwen bij de post Lieshout. 
“En wij zijn nog wel zo aantrekkelijk”, 

verzucht Mari onder grote bijval van 
zijn collega’s. 

Constant leren
De opleiding van ongeveer 20 maanden 
is erop gericht kundig te worden, maar 
ook bekwaam. Anders dan vroeger ge-
beurt de opleiding volgens een compleet 
protocol. Daarnaast moet de brandweer-
man of –vrouw tonen dat hij of zij capa-
bel blijft d.m.v. aanvullende cursussen. 
De veranderingen in de techniek gaan 
snel. De elektrische auto is daarvan een 
goed voorbeeld. Het lijkt één grote accu! 
Jammer vinden de mensen het, dat ook de 
brandweer wordt getroffen door bezuini-
gingen. Het afschaffen van de duikteams 
is daarvan een voorbeeld. “En dat in zo’n 
waterrijk gebied”, beamen ze alle drie.

Interessant beroep
Soms is het werk wel echt interessant 
of gewoon leuk. Mari: “Een brand bij 
een automobielbedrijf is interessant, 
omdat het anders is dan bij een woning-
brand, maar voor de eigenaar is zoiets 
natuurlijk een ramp. We kregen op een 
gegeven moment een bericht door, dat 
er een tankwagen was gekanteld. Later 
bleek de wagen gevuld met 35000 liter 
... bier!” Wiljan lacht: “Er waren geluk-
kig geen gewonden. ” “Of die keer”, 
vult bevelvoerder Noud aan, “dat we 
een jongen hadden geholpen, die van 
alles had gebroken. Een paar weken la-
ter komt hij hier binnen met een doosje 
bonbons. Hij wilde aan ons laaten zien 
dat hij weer aardig kon lopen!”

Welkom
Mari, Noud en Wiljan houden op 30 au-
gustus receptie op de brandweerkazerne 
in Lieshout. Mensen die hen willen fe-
liciteren zijn van harte welkom, ook al 
hebben zij geen persoonlijke uitnodiging 
ontvangen. Iedereen die zich dus aange-
sproken voelt, is welkom op het adres: 
Papenhoef 7 in Lieshout. De receptie is 
op zaterdag 30 augustus van 16.00 uur 
tot 18.30 uur.

Vlnr: Mari van Melfoort, Noud van Erp en Wiljan Ruys

Vorige week was het aangrijpende verhaal van moe-
der Silver en baby Nathan te lezen in deze MooiLaar-
beekKrant. In de Ford Ka van vrijwilliger, en redac-
trice van dit huis-aan-huisblad, Dieuwke Kommerij is 
deze baby vorige week ter wereld gekomen. 

Helaas zit het gezin in een niet al te gemakkelijke po-
sitie, waardoor De MooiLaarbeekKrant een oproep 
deed voor babyspulletjes. Hier is massaal gehoor aan 
gegeven. Dieuwke Kommerij gaat de kleertjes uitzoe-
ken voor Nathan. Alles wat overbodig is, houdt zij 

apart voor de kledingbank die in Laarbeek gaat ko-
men. Zo komen alle spulletjes op een juiste bestem-
ming. 

Dieuwke, Silver en Nathan willen iedereen bedanken 
voor de enorme hulp die zij hebben gekregen. Heb je 
nog babykleertjes die je wilt schenken? Je kunt deze 
afgeven op het kantoor van MooiLaarbeek (Heuvel-
plein 3). Zij zorgen ervoor dat de kleertjes goed te-
rechtkomen. Voor meer informatie kan gemaild wor-
den naar redactie@mooilaarbeek.nl. 

Vorige week was het aangrijpende verhaal van moe-Vorige week was het aangrijpende verhaal van moe- apart voor de kledingbank die in Laarbeek gaat ko-apart voor de kledingbank die in Laarbeek gaat ko-

Mooi Gespot

webdesign

huisstijl
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Zaterdag 23 augustus

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Mien de Korte-
Verbaarschot (mged), Kees Segeren, Martien van 
den Heuvel (mged).

Zondag 24 augustus

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Annie van Heeswijk-
Bevers (mged), Miet Dekkers (fund), Jan Gilsing 
(mged), Harrie van Lankvelt (jrgt), Maria van de 
Ven-van den Heuvel en zoon Peter

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
21e  Zondag door het jaar.
Eucharistieviering  m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders van 
den Bogaard – van der Pol; 
Martien Verbeeten (verj.); Overleden ouders Vlamings 
– Klomp (sterfdag); Martien van der Linden; Jan 
Romme; Ton Verbakel (par.); 
Tot welzijn van de parochie

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Theo Rovers, Jan 
Swinkels, Dina Vereijken-Otten, Nard en Drika 
Verbakel en overleden kinderen.

11.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering in openluchttheater i.v.m. 
Vrijwilligersdag
Intenties in deze viering voor: voor alle overleden 
vrijwilligers van onze parochies. 

13.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Doopviering van Sienna Graat

Maandag 25 augustus

09.30 uur Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering  m.m.v. het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Kermis
Intenties in deze viering voor; Voor de overle-
den Gildebroeders en zusters van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 26 augustus

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering
Intentie in deze viering: voor een bijzondere intentie.

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering  m.m.v. het St. Margaretha Gilde  
Kermis
Intenties in deze viering voor; Overleden begunsti-
gers van Gilde St. Margaretha

Woensdag 27 augustus

18.30 Mariahout bij de zusters
Eucharistieviering

19.00 uur Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 28 augustus

Geen viering

Vrijdag 29 augustus

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 

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 
23 - 29 augustus 2014

Kindervakantieweek Aarle-Rixtel
Fotograaf: Joost Duppen

Ginderdoor 41, Mariahout    06-27851752
www.pedicuresalonannerie.nl
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P E D I C U R E  S A L O N GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE

BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL*
*informeer naar de voorwaarden, n.i.c. met andere acties

Zonnebrilcollectie 2013 25%, en zelfs 50% tot 60% korting!!

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com
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Fotograaf: Joost Duppen
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Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

movers
Diverse movers vanaf 
€ 695,-
o.a. truma, Enduro, 
PowrMover en al-Ko

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

Bovag beurt
ontvang 
10% korting 
op uw Bovag 
onderhoudsbeurt, 
indien u de afspraak 
maakt tijdens het
openingsweekend

- gespecialiseerd in alle merken -
Jan tinbergenstraat 6 | Sint-oedenrode 

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

schadeherstel 
alle merken caravans en campers

4 jaar garantie 
op originele onderdelen

van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
www.vanudencaravans.nl

CARAVAN & CAMPER
SCHADE HERSTEL!!!

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
0413 477 022 | www.vanudencaravans.nl

4 jaar garantie
op originele onderdelen

Van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Sperziebonen  500 gram 0.69
Delbart Appels per kilo  1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Wilde Bosperziken  500 gram 0.69
Frieslander     2.5 kilo  1.49

Boeren Roerbak

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons 

per doos 0.79

Gerard van Maasakkers treedt zaterdag op in Openluchttheater Mariahout

“Ik zing over dingen waarover ik wil zingen”
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Laarbeek - Gerard van Maasakkers 
treedt komende zaterdag op met band 
in het Openluchttheater in Mariahout. 
Eerder stond hij al in dit theater met 
JW Roy en met de Vaste mannen. 

Met band
Samen met harmonie St. Caecilia zong 
Gerard ooit in het theater de sterren 
van de hemel. Nu heeft hij zijn eigen 
begeleiding. Trots stelt hij zijn band 
voor. Mike Roelofs (toetsen), Harry 
Hendriks (gitaar) en Arthur Lijten 
(slagwerk). “En ze kunnen zingen als 
nachtegalen.”

Publiek als extra dimensie
De chemie tussen de zanger en zijn pu-
bliek is heel belangrijk. “Samen gaan 
we door de emoties van de nummers. 
We nemen elkaar mee in de muziek.” 
Gerard weet in zijn muziek het heden 
en verleden aan elkaar te koppelen. 
Daardoor worden zijn liedjes niet ou-
derwets maar tijdloos.

Liedjes als kinderen
Om inspiratie op te doen gaat Gerard 
regelmatig wandelen op de hei. Dan 
borrelen ideeën op. Hij kan geen ant-
woord geven op de vraag wat zijn 
mooiste of dierbaarste nummer is. 
“Dat is kiezen tussen kinderen, dat 
gaat niet.” Wel heeft hij warme ge-
voelens bij het nummer Cis Verdonk, 
dat op zijn eerste album verscheen. 
Ook het nummer D’n Boom heeft een 
speciaal plaatsje in zijn hart.

Annie MG Schmidt-prijs
Met ‘Mijn kind’ won Gerard van 
Maasakkers de Annie MG Schmidt-prijs. 
Hij omschrijft in het nummer het kind dat 
hij niet heeft. In zijn lange carrière heeft 
hij veel bijgedragen aan de emancipatie 
van het Brabantse lied. Zijn Brabantse 
tongval is goed te horen als hij mij - de 
interviewer - verbetert met de uitdruk-
king ‘Tussen de soep en de erpel’.  

Allez
In het Openluchttheater treedt Gerard 
op met het programma ‘Allez’. Hij ver-
zorgt het publiek met een afwisseling 
tussen rustigere en snellere nummers. Er 
is ook een combinatie gemaakt tussen 
oud en nieuw werk. Het publiek krijgt 
de gelegenheid om tussen liederen te 
kiezen. “We zullen bij de climax niet op 
de banken gaan staan!”, zegt hij met 
een lach. Luisterliedjes en teksten met 
een diepere betekenis zijn meer de mu-
ziek die je van Gerard van Maasakkers 
zult horen.

Een teken van boven?
Bij de vraag of Gerard een mooie her-
innering aan het theater in Mariahout 
heeft, hoeft hij niet lang na te denken. 
Bij het zingen van het nummer D’n 
Boom, dat over zijn overleden vader 
gaat, lijkt het of er een aparte sfeer ont-
staat. “Als het windstil is, komt er bij 
dit nummer een briesje, regent het, dan 
klaar het op.”  Hij weet niet wat het is, 
het is heel bijzonder.

Zaterdag 23 augustus om 20.30 uur 
treedt Gerard van Maasakkers met band 
op in Openluchttheater Mariahout, zie 
ook www.oltm.nl.

Fotograaf: Ronald Rietman

Gerard van Maasakkers tijdens zijn theatershow ‘Allez’

Comedy Night in het Openluchttheater 
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof    Mariahout - Een paar keer per week is er wel iets te doen in het Openluchttheater. Diverse keren in de week vinden er shows voor kinderen 
plaats. Maar ook volwassenen kunnen aan hun trekken komen. Komend weekend staat Gerard van Maasakkers op de bühne. Afgelopen weekend vond de Comedy Night plaats. 
Leon van der Zanden, Bert Gabriels, Maartje & Kine, Bas Birker en Gerrie Smits kregen de lachers op hun handen tijdens deze gezellige avond.  

Is fotograaf Marcel van de Kerkhof een ‘vies menneke’? Nee, 
hij wilde echt het publiek vanaf het podium op de foto zetten

De artiesten van de Comedy Night

Maartje, van het komische duo Maartje & Kine



Donderdag 21 augustus 20146 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantPuzzelpagina

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:

Michel Verhoeven 
(Aarle-Rixtel) 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Karin Donkers

2. Lieke Donkers

3. Esther de Jong
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Woordzoeker
AFSPREKEN

AULA

BASISSCHOOL

BOEKEN

CIJFERS

HUISWERK

KLASGENOTEN

KLUISJE

LEERWERK

LERAREN 

LEREN

LETTERS

LESUREN

NIEUW

OVERBLIJVEN

PAUZE

PUNTEN

RAPPORT

RUGZAK

SCHOOL

SPELEN

STRAF

VRIENDEN

MIDDELBARESCHOOL

Het is voor de kwaliteit en smaak van varkens- en rundvlees erg belangrijk dat er met respect voor de dieren wordt 
omgegaan. ’t Verswarenhuys garandeert u dat omdat wij varkensvlees verkopen van de Heydehoeve uit Nuenen en 
rundvlees van de familie Geerets uit Castenray. De dieren krijgen de ruimte, krijgen uitgekiend en eerlijk voedsel en 
mogen lekker lang leven! Dit alles komt tot z’n recht in het stukje vlees dat op uw bord komt te liggen. Vlees wordt 
daardoor mals, minder vet en veel smaakvoller. En dat vinden wij van ’t Verswarenhuys verantwoord en ge-
zond! Kom maar gauw kennismaken. U krijgt deze week ook nog een mooie korting! Tot ziens in ’t Verswa-
renhuys: eten van vandaag!

MOOI GEZOND
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Frisse taart van zomerfruit 

www.kookcentrumbrabant.nl

• 4 plak bladerdeeg
• 1 ei, losgeklopt
• 75 gr witte chocolade
• 1 zak gedroogde bonen 

(steunvulling)
• 3 blad gelatine 
• 150 gr aardbeien (1)
• 30 gr suiker (1)
• 30 gr aardbeienlikeur
• 1 eiwit
• 30 gr suiker (2)
• ¼ l slagroom
• 
• 150 gr aardbeien (2)
• 150 gr bramen
• 150 gr blauwe bessen 
• 150 gr frambozen

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

Verwarm de oven op 180ºC. Gebruik een taart vorm van Ø 24 cm. Leg de plak-
jes deeg op elkaar, bestuif deeg en werkblad met bloem en rol het deeg gelijk-
matig uit tot een lap die 4 cm groter is dan de taartvorm. Bekleed de vorm met 
het deeg, zodat een opstaande rand van 2 cm ontstaat; snijd overmaat weg. 
Bestrijk de rand met ei. Prik de bodem in, leg daar een stuk bakpapier op en doe 
daar steunvulling op. Bak het deeg 20 min met steunvulling en nog ongeveer 15 
min zonder vulling. Laat de bodem afkoelen. Smelt de chocolade au bain marie 
en bestrijk hiermee de bodem en opstaande rand. Verwijder de vorm pas vlak 
voor het uitserveren. Week de gelatine 5 min in koud water. Pureer de aardbeien 
(1) met de suiker (1). Smelt de uitgeknepen gelatine op laag vuur in de likeur 
en meng onder de puree. Zet de puree in koud water, roer regelmatig door en 
wacht tot mengsel begint te geleren. Klop dan het eiwit stijf in een ontvette 
kom en voeg op het laatst de suiker toe. Klop de slagroom bijna stijf (lobbig). 
Spatel slagroom en eiwit door de half geleerde puree. Verdeel de mousse over 
de bodem en laat in koeling opstijven. Maak het fruit schoon; niet wassen. Snijd 
grote aardbeien doormidden. Verdeel het fruit over de taart als de mousse al wat 
opgesteven is. Gebruik fruit wat over is voor garnering.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Medium

3 4 5 2

1 2 6 8

2 4

5 8 7

6 3

8 1 6

5 7

4 7 1 5

6 3 9 1

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

MIDDELBARESCHOO
L

BASISSCHOOL KLASGENOTEN

OVERBLIJVEN AFSPREKEN HUISWERK
LEERWERK VRIENDEN CIJFERS
KLUISJE LERAREN LETTERS
LESUREN RAPPORT BOEKEN
PUNTEN RUGZAK SCHOOL
SPELEN LEREN NIEUW
PAUZE STRAF AULA

    

Zoek de 10 verschillen
VAKANTIE: VRIJ VAN VERPLICHTING
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Veldhuis of camper
Tweeënhalf uur nadat mijn auto 
zijn laatste frisse adem uitblies, 
stond het gele wagentje van de 
ANWB dan eindelijk op de stoep. 
Op een verlaten Rastplatz, nabij 
een populaire autobahn, liet mijn 
vierwieler me voor even in de steek. 
Ik was goed en wel nog geen drie 
uur onderweg. Onderweg naar een 
vakantiebestemming die ik deelde 
met duizenden landgenoten: Lago 
di Garda. Voordat de tientallen 
wegwerkzaamheden en ellenlange 
polonaises van auto’s zich 
voordeden, was de eerste vertraging 
al een feit. Om respectievelijk 10 uur 
in de ochtend, weer 150 minuten 
later, was de schade hersteld. Vier 
bougies rijker en ruim honderd 
euro lichter werd 
de weg naar 
de Laars 
vervolgd. 

Hoewel mijn geplande aankomsttijd 
in het water viel, was de verwachte 
mineurstemming van de baan. Het 
is immers vakantie. En met dat in 
het achterhoofd kun je veel meer 
hebben. Zo verruil je een luxe 
woning voor een nomadebestaan. 
Accepteer je dat die witte kont nog 
witter wordt. Neem je het voor 
lief dat je in de rij moet aansluiten 
voor een halflauwe douche. En 
neem je genoegen met het feit dat 
je buiten de deur geld betaalt voor 
het tafelkleedje waar je op een 
mooie zomeravond op dineert. Voor 
even zijn je dagelijkse issues geen 
wereldprobleem. Laten de Hollandse 
weersvoorspellingen je koud en 
maakt de beeldbuis plaats voor een 
potje ouderwets Rummikubben of 
Duizenden. Met slechts een flesje 
wijn, schaaltje nootjes en wat muziek 
die het klotsen van de zee overstemt 
worden avond op avond gevuld. 
Oftewel, back to basic. Zoals iedere 
zaterdagavond er traditioneel uitzag 
een jaar of vijftig geleden. Met enkel 
een pak stroopwafels, een glaasje 
cola -het was tenslotte prikavond- 
en wat bordspelletjes was het de 
favoriete avond van Jan en alleman. 
En dat is het blijkbaar nog steeds. 
Want waarom eren we anders, op 
de favoriete aaneengesloten vrije 
dagen van het jaar, telkens deze van 
vroeger uit favoriete avond van de 
week? 

COLUMN

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

Op bijna alles SALE.

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - Lang geleden, in de jaren 
1957 of 1958, begon de tweeling Jan 
en Ad Donkers uit Mariahout aan hun 
muzikale loopbaan. Dit jaar bereikten 
de broers de magische leeftijd van 70 
én zijn beide heren al 55 jaar lid van 
harmonie St. Caecilia. Tijd voor een 
onderonsje met deze onafscheidelijke 
tweeling. 

Snel meedoen
Leraar van dit eerste uur was Jan 
Leenders uit Beek en Donk, die trom-
petles gaf. “Op het moment dat je 
een paar verschillende nummers kon 
blazen, mocht je op straat meedoen”, 
vertelt Jan. Broer Ad vult aan: “Dat is 
tegenwoordig wel anders, want diver-
se muzikanten zijn 3 tot 4 jaar in op-
leiding.” Het begon voor de tweeling 
allemaal bij hotel Brokx, waar de har-
monie in die jaren repeteerde onder de 
leiding van Ad van de Laar uit Mierlo. 
“Zijn broer Martien was dirigent in 
Stiphout”, weet Ad. Daarna volgde 
een lange tijd met Jan Heesakkers als 
dirigent, waarna Eric Zwiggers de ‘ba-
ton’ over nam, gevolgd door de hui-
dige dirigent Jan Bosveld. Nog steeds 
blazen Ad en Jan trompet.

De straat op
Bij het weten van de broers is het maar 
zelden voorgekomen, dat ze niet bij 
een serenade aanwezig waren. Ze zijn 
trots op de manier waarop de harmo-
nie ‘voor de dag komt’ bij serenades. 
“In vergelijking met andere korpsen in 
de omgeving steekt het straatoptre-
den van de Lieshoutse harmonie met 
kop en schouders boven de andere 
uit”, glunderen de broers. Ze noemen 
als voorbeeld een paar gelegenheden 
uit het verleden, toen de drie harmo-
nieën tegelijk moesten aantreden. Het 
is voorgekomen, dat er in één jaar 55 
serenades werden gegeven, waarbij 
iedere keer als een volwaardig korps 
acte de présence gegeven werd. Als 
een echt harmoniegebeuren noemen 
Ad en Jan de ‘Promsconcerten’ in 
Lieshout, die al drie keer een groot 
succes zijn geweest.

Tweelingen
In het korps van de harmonie zitten op 
dit moment drie tweelingen. De broers 
noemen naast henzelf de tweeling 
van Opheij, “ne jone en un meiske”. 
Na enig discussiëren met de vrouw 
van Ad worden deze namelijk toch 
als een echte tweeling geclassificeerd, 
terwijl ze niet zoals Ad en Jan eeneiig 
kunnen zijn. Dan natuurlijk de eenei-
ige tweeling Van Dirven. “Dat is toch 
wel uniek”, zegt Ad. Ze vertellen vol 
enthousiasme over de gezellige groep 
die de harmonie vormt. “Iedereen is bij 
ons gelijk”, zegt Ad, “of je nu met de 
voorzitter staat te praten of je komt er-
gens een pas begonnen 15-jarige leer-
ling tegen in de stad, die ‘hoi’ roept, 
we voelen ons één met elkaar.”

Hoogtepunten
Geweldige herinneringen bewaart 
het tweetal aan het optreden in het 

PSV-stadion. Het eerste concert van 
Guus Meeuwis in 2006 werd opgeluis-
terd door de harmonie uit het geboor-
tedorp van Guus, Lieshout dus. “We 
liepen daar voor 44.000 mensen over 
de catwalk in het PSV stadion, dat doet 
toch wel wat met je”, vertelt Jan. Een 
ander hoogtepunt was de première van 
het stuk ‘Lieshout en zijn molens’ door 
diverse harmonieën uit de omgeving. 
“Wij zijn vlak bij Willem-Alexander en 
Maxima geweest ter gelegenheid van 
het concert in Den Bosch met drie har-
monieën. We waren uit Lieshout ver-
trokken met 70 muzikanten, meer als 
de andere korpsen”, zegt Jan, om er 
even later aan toe te voegen, dat het 
toch wel leuk is om Maxima ‘bijna aan 
te kunnen raken, zó dichtbij’! 

Voor informatie over de harmo-
nie kan men terecht op de site 
www.harmonielieshout.nl.

Mariahoutse tweeling Ad en Jan Donkers (70) al 55 jaar lid van de harmonie

“Het straatoptreden van de Lieshoutse 
harmonie steekt er met kop en schouders bovenuit”

Jan en Ad Donkers

LEZERSPODIUM
Brandweer bedankt
Dinsdag 12 augustus werd door een 
paar bewoners van de Kapelstraat 
de aandacht getrokken van een mi-
auwend katje dat vast bleek te zit-
ten in de wielophanging van een 
auto. Pogingen het beestje uit haar 
benarde positie te bevrijden waren 
vergeefs. Het katje blies en krabde 

krachtig van haar af. Wat te doen.....
De brandweer bellen.

Deze waren binnen enkele minuten 
ter plaatse. Voor hen was de situatie 
snel duidelijk en het beestje werd 
bevrijd uit de auto. Helaas was de 
dankbaarheid  van het katje ver te 
zoeken. Bijtend en krabbend hing 
het beestje compleet overstuur aan 
de hand van een brandweerman die 
2 gewonde vingers aan de reddings-
actie overhield. Daarom op deze 
manier een woord van dank aan de 
Laarbeekse brandweermannen. Het 
katje verkeert inmiddels weer in goe-
de gezondheid.

Bewoners van de Kapelstraat

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

Vonderweg 15A, Beek en Donk  0492 - 46 54 26  www.marivandenheuvel.nl
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HEUVEL 6    -    LIESHOUT    -    0499-421231    -    PROFILEDECONCURRENT.NL
Kom-kijk & koop bij de Concurrent in Lieshout waar service en garantie hoog in het vaandel staan!

Volop keuze uit gebruikte (elektrische) fietsen.

• Like onze Facebook pagina en maak  
  kans op een stoere Cortina fiets
   www.facebook.com/deconcurrentlieshout

• Gratis diefstal verzekering bij 
  aankoop van een nieuwe fiets
    *waarde boven 700 euro

Volop keuze uit gebruikte (elektrische) fietsen.

• Like onze Facebook pagina en maak  
  kans op een stoere Cortina fiets

Kindervakantieweek Mariahout
Fotograaf: Johan MaasFotograaf: Johan Maas
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Vanaf woensdag 20-08-2014

17 %
goedkoper

39 %
goedkoper

0.75
v   van 0.79

0.99
v   van 1.19

0.72
v   van 1.19

0.75
v   van 0.79

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

129.00

14.99 19.99

2.49

INCL. BORSTRIEM
3.6 V LI-ON ACCU

16 GB GEHEUGEN

LIJNLENGTE: CA 5M

IPS SCHERM

2.19

5.99

3.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

Lucht-
verfrisser

Bakmixen
300-450 g

Dubbelvla
1 l

Deo roll-on

Diverse soorten.
Vanaf woensdag 20-08-2014.

Nazomer plantenmix

7.85" Tablet MD 98625

Accu-schroevendraaier

Trainings-
horloge met 
hartslagmeter

Rozen*

15 stelen, lengte: 
40 cm of max. 
10 stelen, lengte: 
50 cm. 

Uitrolbare hondenriem
Met poepzakjeshouder.

Hollandse 
zonnebloemen*

10 stelen, 
lengte: 50 cm.

* Prijzen geldig t/m 24-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

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

Van goeden huizeVan goeden huize
Huize ‘Dido’ in Aarle-Rixtel 
Redacteur: Jac Babin

Wie doet dat nog, zijn huis een naam geven? 
Dat vroeg De MooiLaarbeekKrant zich af. Een 
fikse wandeling door MooiLaarbeek moet ant-
woord geven op deze vraag. Wat blijkt? De 
traditie is nog springlevend. En de namen? Ze 
zijn mooi en doordacht, tenminste als er even 
wordt doorgevraagd. Nieuwsgierig als altijd, 
belt De MooiLaarbeekKrant deze week aan bij 
Huize ‘Dido’, Kannelustweg 11 in Aarle-Rixtel.

Huize ‘Dido’
De bewoners van Huize ‘Dido’ zijn Ad en Gon 
van Dooren. Ad verontschuldigt zijn vrouw die 
niet aanwezig kan zijn. Ad is met pensioen. 
Daarvoor, werkte hij als verkoper van machi-
nes, o.a. bij Nedschroef in Helmond,. Ad en 
Gon hebben dit huis in 1984 gekocht. Vol trots 
noemt hij zijn huis ‘De parel van Aarle’. Eén blik 
op de prachtige tuin met vijver is voldoende om 
vast te stellen dat Ad niets overdreven heeft. 
Voorheen woonden zij in de Wilhelminalaan. 
Daar prijkte ook de naam ‘Dido’op de gevel. 
“Die naam heeft voor ons een heel persoonlijke 
symboliek”, zegt Ad geheimzinnig. “Daarom 
hebben we die naam meegenomen naar hier.”

Nog meer symboliek
Dan wijst Ad op de schoorsteenkap die op het 
huis staat. In de windvaan is een haas verwerkt. 
“Ik kom oorspronkelijk uit Knegsel”, vertelt hij. 
“Onze familie draagt daar al vele generaties de 
bijnaam ‘d’n Haos’. Toen ik hier in Aarle Prins 
Carnaval was, stelde ik me voor als ‘Prins Aad, 
van Harrie, van Jannuske d’n Haos’.” Ad en 
Gon zijn door hun vrijwilligerswerk geen on-
bekenden in Aarle-Rixtel. Ad was o.a. actief 
bij het carnaval en in het Dorpsplatform. Zijn 
vrouw bij de Stichting Jeugdbelangen.

Romantiek
Voorzichtig brengt DeMooiLaarbeekKrant het 
onderwerp van gesprek weer op de naam 
‘Dido’. Ad vertelt dat zijn zussen ongeveer in 
dezelfde tijd verkering kregen als hij en Gon. 
Zijn zussen plakten stukken van hun eigen 
naam en die van hun verloofde aan elkaar. Dit 
om te laten zien dat ze een koppel vormden. 
“Gon en ik vonden dat romantisch en deden 
dat ook”, zegt Ad. “Gon heet van haar eigen 
naam Dirks. Door de eerste twee letters van 
haar - en mijn achternaam samen te voegen, 
ontstond de naam ‘Dido’. Op de vraag of 
‘Dodi’ dan niet meer voor de hand had gele-
gen, antwoordt Ad gevat: “Dodi sprak ons niet 
zo aan en ‘Dido’ wel omdat achter deze naam 
een verhaal zat.

Nog meer romantiek
Dido is namelijk een figuur uit de Griekse my-
thologie. Zij is koningin van Tyrus en smoor-
verliefd op Aeneas. Als Aeneas haar verlaat om 
zijn reis voort te zetten, pleegt zij op drama-
tische wijze zelfmoord. “De romantiek in dit 
prachtige klassieke verhaal, vol liefde en zelf-
opoffering, sprak ons, als beginnend koppel, 
enorm aan”, besluit Ad.

Ad van Dooren, 
bewoner van huize ‘Dido’

Actuele  vacatures

• ORO De Bleek is op zoek naar 
een bezoekvrijwilliger voor een 
enthousiaste jongeman. Werk-
tijden zijn in overleg

• ORO DBC de Lage Hees is op 
zoek naar een vrijwilliger die 
een cliënt in een rolstoel ie-
dere maandagochtend naar de 
kinderboerderij wil begeleiden. 
Dit is samen met een groepje 
andere cliënten en begeleiders

• Scouting Lieshout/Mariahout 
is op zoek naar iemand die een 
website voor hen kan maken 
en deze ook kan beheren

• Rollerclub De Oude Molen is 
op zoek naar een klusjesman 
of -vrouw op woensdaga-
vond. Werkzaamheden zijn 
bijv. het opknappen van de 
hal, het boenen van de baan, 
aanbrengen van isolatie en tu-
inwerkzaamheden 

De Bijzondere Vrijwilliger
Redacteur: Iris Savenije

Deze week: Els Vorstenbosch
Vrijwilligerswerk: Verschillende werkzaamheden 
               bij Runnersclub Lieshout

Al ongeveer twintig jaar is de 61-jarige Els lid van de Run-
nersclub in Lieshout. Hetzelfde aantal jaren neemt zij verschil-
lende taken binnen de vereniging op zich. De reden hiervoor 
is logisch: “Verenigingen kunnen vrijwel altijd wel wat extra 
hulp gebruiken. Zo ook bij de onze.”

Els is altijd een sportieve dame geweest. Toen ze vanwege bles-
sures niet meer kon voetballen bij voetbalvereniging Sparta’25, 
wilde ze graag wat anders doen. De keuze naar de Runner-
sclub was niet geheel voor de hand liggend. “Ik zag de mensen 
van de vereniging wel wat vaker hardlopen en dan dacht ik 
bij mezelf: wat een stelletje gekken die rondjes aan het lopen 
zijn”, vertelt Els lachend. Haar mening is sinds die tijd � ink wat 
bijgesteld. 

Naast dat Els drie keer per week zelf hardloopt bij de vereni-
ging, heeft ze ook nog meerdere taken op haar naam staan. 
Zo moeten er ook wandeltochten georganiseerd worden en de 
jaarlijkse Oranjeloop houdt Els ook druk bezig. “Alleen schri-
jven en vergaderen, daar houd ik niet van. Ik ben liever lekker 
bezig.” Daarnaast heeft Els het concept ‘Lief en Leed’ opgezet. 
Als leden van de Runnersclub iets vervelends meemaken, wordt 
er via dit concept een kaartje of bloemetje naar hen opgestuurd. 

Het onderlinge contact is volgens Els het leukste van de vereni-
ging. “We kunnen elkaar tijdens het lopen � ink voor de gek 
houden, maar ook op een heel serieuze manier met elkaar 
praten.” Mocht u nu denken dat hardlopen en praten een 
moeilijke combinatie is, dan bewijst Els het tegendeel. “Klet-
sen tijdens het lopen bewijst juist dat je ademhaling nog steeds 
goed is.”

Ook wil de hardloopster nog even kwijt dat er veel meer 
mensen binnen de vereniging een stuk meer vrijwilligerswerk 
doen dan zij. “Ze zullen wel denken, wat doet zij nou in de 
krant”, zegt ze vrolijk en bescheiden. Vol lof praat ze vervol-
gens over de club en de ongedwongen sfeer die er hangt. “Ik 
hoop echt dat we nog lang met z’n alle mogen lopen.”www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek
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Omroep Kontakt is ook tijdens de 
vakantieperiode steeds 24 uur per 

dag in de lucht.

Wij blijven u voorzien van al het 
actuele nieuws en reportages

Kijk ook op onze website, 
teksttv en social media

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

De opbrengst gaat naar de stichting Energy4all
ZZaterdag 30 augustus 2014 vindt de tweede Aerde Run plaats om geld op te halen voor een goed doel. Deze 
keer gaan we lopen voor de stichting Energy4all. In Nederland worden per week 1 tot 2 kinderen geboren met 
een energiestofwisselingsziekte. Helaas komt de helft van deze kinderen voor hun tiende te overlijden en 
haalt 70% de volwassen leeftijd niet… Een medicijn is er nog niet. Energy4all financiert onder andere het 
onderzoek naar een medicijn. Er is concreet uitzicht op een medicijn. Door de Aerde Run te lopen steun je de 
stichting: de opbrengst gaat volledig naar Energy4all!

Inschrijven en kosten: tot 27 augustus kun je inschrijven per mail: info@aerde.com. 
De De kosten voor kinderen t/m 12 jaar zijn 2,50 (1,2 of 2,4 km) en vanaf 13 jaar doneer 
je 5,50 per persoon aan inschrijfgeld. Inschrijven op zaterdag 30 augustus kan ook, 
vanaf 9.30u. inschrijven kost dan per persoon één euro extra.

Afstanden: 1,2 km of 2,4 km (geschikt voor kinderen), 5 km, 10 km of 15 km. Bij de 
afstanden t/m 5 km is wandelen ook toegestaan, vanaf 10 km is hardlopen verplicht.

Tijd: om 10.15 uur start iedereen voor de 1,2 en 2,4 km en om 10.00 uur start 
iedereen die de afstand 5, 10 of 15 km gaat lopen.

Meer inMeer info vind je op www.aerde.com en www.energy4all.eu 

Oude Bakelsedijk 14, Gemert

Kindervakantieweek Lieshout
Fotograaf: Marcel van de KerkhofFotograaf: Marcel van de Kerkhof
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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. Vervan-
gen oude riolering, reinigen dakgoten. 
RISERO Rioolservice. Willy van der Rijt. 
Tel. 0413-206181 Mob. 06-10025295 
www.risero.nl

GEVONDEN
Twee sleutels gevonden op 29 juli bij de 
volkstuinen, Beekseweg, Aarle-Rixtel. Tel. 
06-12857025

Op dinsdag 5 augustus is een zwarte stof-
fen tas achtergelaten in de buurtbus van 
Laarbeek naar Helmond. Wie de tas tele-
fonisch kan beschrijven, kan hem ophalen. 
Bel naar: 0492-462587

Zwarte telefoon, merk Archos, gevonden 
op 14 februari bij de � etstunnel in Boer-
donk. Bel naar: 06-14852766

Klein pakketje borduurwerk Winnie the 
Pooh gevonden op kruispunt Molenweg/
Zaagmolenweg. Eigenaar kan tussen 18.00 
en 19.00 uur contact opnemen met 0492- 
464396

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

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

Gezocht: Duokinderwagen (peuter + baby) 
voor pas bevallen moeder in moeilijke situ-
atie. Contact: 0492-328807

Te huur gevraagd: woning in Beek en 
Donk. Tel. 06-54226035

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

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

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

Nette goed verzorgde man zoekt kamer in 
Beek en Donk voor de maanden april-mei 
2015. Reactie: Postbox 71, Jomtien Post 
Of� ce, 20261 Chonburi Thailand

LES
Gitaarles in Aarle-Rixtel, ook basgitaar en 
contrabas. Telefoon 0492-382610

OVERIG
Garagesale ca. 20 bewoners buurtschap 
‘De Heindert’ Aarle-Rixtel. O.a. Termeer-
straat, Haffmanstraat, etc. Zondag 7-sept. 
van 9.00 – 15.00 uur.

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

TE KOOP
Mooie drie kleurige boerenfoxjes. Nog 
drie teefjes, €225,00 per stuk. Tel. 06-
14557834

Nieuw, ongebruikt: cadeau Eindhovens Dag-
blad. Bosch Tassimo Amia TAS2002 voor 
allerlei kof� e, chocolademelk en thee. Garan-
tie Harense Smid. €45,00. Tel. 0492-462823

E-bike dames� ets Sparta ION RX in nieuw 
staat, bwjr 2010, km stand 250, frame-
maat 53. €1250,- tel. 0492-381741

Bustner caravan bj 1995 met  nieuwere 
voortent en luifel. Info: 0499-422074

Satellietschotel 80 cm met steun. Tel: 
0492-463386 

Bobike � etsstoel voor OF achter. Geheel 
compleet voor €25,00. In uitstekende sta-
at. Tel: 06-30936291.

4 jonge poesjes (3 mnd.) te koop tegen 
kleine vergoeding. Zindelijk en tam. Tel. 
06-22849257

Opruiming, Opruiming. Grote korting van 
10 - 50% op alle vaste tuinplanten, heesters 
en stamheesters, laurier, hedera, rozen, or-
liander, rododendrons. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk-Zuid 7b, Sint-Oedenrode

Verstelbare paspop Diane v.a. Maat 40. 
Prijs €20,00. Tel 0492-463518

Mooi Sparta oma� ets met 3 versnellin-
gen en grote � etsmand. Als nieuw. Prijs: 
€275,00. Tel. 0492-463056

VERLOREN
Zilveren bedeltje verloren op of nabij Piet 
v. Thielplein. Rond plaatje met klein roze 
steentje en de naam Ilvy. Graag contact via 
06-41014184

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:
Tom Hagelaars 

Sue is een Engelse vriendin die 
deze titel ruim overstijgt omdat 
ik haar op een voetstuk heb 
geplaatst. Sinds onze ontmoeting 
- enkele jaren geleden - noem ik 
haar de Engel-van-de-Jalónvallei 
omdat ze zich ontfermd over 
álle mishandelde dieren die zich 
als zielige stakkers door de vallei 
voortbewegen. Inmiddels is 
haar dierental gestegen tot 30 
stuks. Sue ontzegt zichzelf alles 
om haar dieren een zo mooi 
mogelijk leven te kunnen geven. 
Ik ontmoette Sue nota bene in 
mijn eigen huis omdat ze gehoord 
had dat ik twee mishandelde 
podencohonden gerescued had. 
Zij kwam ze ophalen en sindsdien 
wonen Doña en Doerak in haar 
afgesloten tuin als GOD-in-
Frankrijk… maar dan in Spanje! Al 
haar beesten hebben een vreselijk 
leed ondergaan voordat ze bij Sue 
terechtkwamen. De ene heeft 
drie poten, geen staart, blind, 
afgeknipte oren, uitgestoken 
ogen. Het is vreselijk te bedenken 
wat mensen met dieren kunnen 
doen. En Sue trekt zich het lot van 

alle dieren erg aan. 
Na haar emigratie werd ze 
onverwachts weduwe waarna 
bleek dat ze bankroet was. Op 
zeventigjarige leeftijd (inmiddels 
is ze vierenzeventig) moest ze 
gaan werken voor haar bestaan, 
waarbij haar weken bestaan uit 
zeven werkdagen van half zeven 
in de ochtend tot half zeven in de 
avond. Jaar in jaar uit, non-stop. In 
de vroegste uurtjes werkt Sue bij 
een dierenartsenpraktijk waar ze 
tijdelijke dierenverblijven schoon 
schrobt. Haar werkgever sponsort 
met nodige medicijnen. Sue doet 
alles om aan een beetje geld te 
kunnen komen en het mooie is; 
ze doet álles met liefde. Daardoor 
lijkt het haar geen enkele moeite 
te kosten. Dit is wat ze wil. Zielige 
beestjes helpen.
Op een dag stopte Sue bij de 
groencontainers met de bedoeling 
er een vuilniszak in te gooien, 
toen ze tot haar verbijstering een 
Yorkshire-terriër in de container 
zag liggen. Het piepkleine 
hondje leefde nog, was duidelijk 
gedumpt, gestrest, blind en had 
haar tong buitenboord hangen 
door een tia (van zo´n verhaal krijg 
ik nou hórens)! Liefdevol werd 
het door Sue uit de container 
gehaald en toegevoegd bij haar 
andere opgelapte stumpers. Het 
kreeg de naam MO en kleine 
Mo is de enige hond die bij haar 
binnen mag. Ik vertel dit verhaal 
aan iedere vakantiegast van Finca 
Erbalunga en plaats berichten op 
Facebook. Alle ontvangen fooi 
en giften draag ik af aan het 
opvangcentrum van Sue omdat 
ik weet dat het geld daar hard 

nodig is. Sue reageert persoonlijk 
naar de gulle gevers, waardoor 
het uitgesloten is dat er iets aan 
de strijkstok blijft hangen. Deze 
manier is overzichtelijker dan 
zo´n mega-goed-doel waarvan 
de directeur tonnen verdient en 
een jaguar onder zijn kont heeft. 
Gelukkig wonen er in Laarbeek 
veel gulle dierenvrienden en niet 
te vergeten nagelstudio Chezien 
en pedicurepraktijk Ireen Brans 
uit Son en Breugel die maandelijks 
hun fooienpot overmaken. 
Muchas gracias….
 
Ik groet Laarbeek met Spaanse 
zonnestralen. 
Anne Wittebol-Aarts. 
www.FincaErbalunga.com

Luchtpost

Spanje

Gelukkig en blij zijn
 wij,

met ons zusje Anou
k erbij!

-xxx- Bram & Stijn

Dochter van Martijn & Nancy Vogels

Beekerheide 6A
5741 HC Beek en Donk

All you need is love … and a dog!

Gefeliciteerd met de geboorte van: 

Anouk

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

kind bij Intertoys Beek en Donk.

Laura 16 ja
ar

Profi ciat 

Mark!

Team Brabantse Kluis
bedankt voor jullie gastvrijheid! 

Vermist: kater ‘Reillo’

Sinds eind juli wordt kater ‘Reillo’ ver-
mist. Het is een gecastreerde kater van 
10 jaar oud. Getijgerd bruin met witte 
borst en pootjes. De eigenaar woont 
sinds kort in Gemert en het kan zijn dat 
Reillo richting Lieshout is gelopen, de 
vorige woonplaats. Het is een hele lieve 
kat en wat schuw tegen vreemden. Als u 
hem ziet, bel of mail dan aub met tel. 06-
54277498 of mail synergy1977@live.nl. 

Tok Tokkie … 
een tweede thuis

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl
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ALLEEN MOGELIJK 
OP DINSDAG, WOENSDAG 

EN DONDERDAG

MARIASTRAAT 21-23, 5738 AM MARIAHOUT
TEL.: 0499-421448

WWW.DEPELGRIM-MARIAHOUT.NL

‘T Café van Lieshout

BBB-mannenavond
Lieshout kermis 
Live bands

Café open vanaf 11.00 uur

Start biljartcompetitie
NU INSCHRIJVEN

Opgeven voor biljartcompetitie aan de bar in ‘t Café 
(op dinsdagavond, start competitie in september) 

Eerste Jensavond 
DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Zaterdag
30 augustus 

Zaterdag 6 en 
zondag 7 
september

Maandag
8 september

Dinsdag
16 september

Vrijdag
19 september

Feestje voor max. 80 personen? Info aan de bar

Mooi UIT in Laarbeek

Beleef Gerard van Maasakkers en Pink Floyd in 
Openluchttheater Mariahout
Mariahout - Deze week staan er weer 
twee muzikale programma’s in het 
openluchttheater. Voel je thuis met het 
gemoedelijke theaterprogramma van 
Gerard van Maasakkers, of laat je ver-
bluffen door een tribute band die wel 
zo dicht bij het origineel komt dat je 
er rillingen van krijgt. En geniet hoe 
dan ook van de muziek en de sfeer in 
Openluchttheater Mariahout. 

Gerard van Maasakkers
Op zaterdag 23 augustus om 20.30 
uur staat Gerard van Maasakkers in 
het openluchttheater met zijn nieuwe 

theaterprogramma ‘Allez’. In Allez 
verhaalt Gerard over het kind dat hij 
nooit had, over de stille tragiek van 
twee mannen in een bejaardenhuis, 
over de lucht die nog vol dagen zit… 
Altijd eenvoudig van taal, altijd met 
zo’n wuivende melodie, altijd oprecht. 
Van Maasakkers zingt àltijd liedjes van 
altijd. 

The Pink Floyd Sound
Op 29 augustus om 20.30 uur kom je 
dichter bij Pink Floyd dan je ooit bent 
geweest, met de sound zoals Pink Floyd 
die ooit ten gehore bracht. Dat is, zoals 

de naam al verraadt, hetgeen waar The 
Pink Floyd Sound zich in onderscheidt. 
Pink Floyd zoals Pink Floyd bedoeld 
is. De ademende solo’s, zwierige or-
geltonen en psychedelische effecten: 
het zit er allemaal in. Een wervelende 
licht- en videoshow maken het audiovi-
suele spektakel compleet. Kortom, een 
unieke impressie die door geen enkele 
muziekliefhebber gemist mag worden. 

Voor kaarten en meer informatie ga 
je naar www.openluchttheater-maria-
hout.nl. Openluchttheater Mariahout, 
beleef meer!

Stichting Computer Onderwijs Laarbeek start inschrijvingen

Tentoonstelling cursisten Atelier Berloz Mariahout

Laarbeek - Ook dit najaar worden er weer 
volop computercursussen gegeven. Wilt 
u leren hoe je bij RABO internetban-
kiert? Of hoe u een fotoalbum maakt. Of 
hebt u een tablet en wilt u daar meer van 

weten? Maar ook voor de basiscursus-
sen en de Opfriscursus kunt u terecht bij 
Stichting Computer Onderwijs Laarbeek.

Dinsdag 26 augustus kunt u zich van 

9.30 tot 12.00 en van 19.00 tot 20.00 
uur inschrijven voor de cursussen in het 
najaar in het Dorpshuis Lieshout. Voor in-
formatie bel of mail Trees Tops. Tel. 0492-
525452 of mail treestops@me.com.

Mariahout - Atelier Berloz begint dit 
cursusjaar met een tentoonstelling van 
de cursisten die de afgelopen jaren les-
sen in tekenen en schilderen hebben 
gevolgd.Deze tentoonstelling omvat 
diverse schilderijen en tekeningen in 

verschillende materialen en stijlen van 
zowel beginners als gevorderden. 

Graag nodigen wij eenieder die belang-
stelling heeft uit, om op zaterdag 30 en 
zondag 31 augustus tussen 12.00 en 

17.00 uur, naar het inspirerende werk van 
deze cursisten te komen kijken. Tijdens 
de tentoonstelling kunt u alle informa-
tie krijgen die u wenst. Atelier Berloz is 
te vinden aan de Bernadettestraat 58 te 
Mariahout. Tel. 0499-422030.

VERTAAL- EN TEKSTBUREAU
Voor al uw vertalingen en 

Nederlandstalige producties…

PHAFFSTRAAT 23

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

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
Beek en Donk - Vrijdag 29 augustus is 
het weer tijd voor een meezingavond 
van Liedertafel ’t Nachtpitje. 

Zoals u gewend bent, zullen de accor-
deonisten voor de vrolijke noot zorgen 
en is het aan u om eens lekker mee te 
zingen met de liedjes uit de zangbundel.

Er wordt gestart om 21.00 uur in Café/
Zaal de Tapperij aan de Kerkstraat te 
Beek en Donk.
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50% korting op alle wijn tot 23:00 uur!

Crazy Thuis Wives
vrijdag 29 augustus

Op vrijdag 29 augustus is het weer tijd voor de Crazy Thuis 

Wives! (Ladies Night) Elke laatste vrijdag van de maand 

worden de dames van Café Thuis in het zonnetje gezet. 

Wijn is voor de helft van de prijs verkrijgbaar tot 23:00 uur.  

Tot 29 augustus ladies! 

www.cafethuisinlaarbeek.nl
facebook.com/ cafethuisbeekendonk

Heuvelplein 6 | 5741 JK |  Beek en Donk
Tel: 0492 464 884

Elke laatste

vrijdag van de 

Maand:

Crazy Thuis 

Wives!

VRIJDAG 29 AUGUSTUS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

We zijn geopend voor de lunch op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag  van 09:00 -16:00 uur. 

Gasterij Buitengewoon Smakelijk; gevestigd in Lifestyle center Laarbeek
A.   Parklaan 6, Beek en Donk | T. 0492-462521
W.  www.buitengewoonsmakelijk.nl 
E.    info@buitengewoonsmakelijk.nl

Vanaf 1 september 2014 (week 36) is 
Gasterij Buitengewoon Smakelijk 

Van maandag tot en met vrijdag van 
09:00-16:00 uur voor de lunch geopend.
Dus ook op woensdag kunt u dan terecht 
voor heerlijke 
lunchgerechten 
bereid door ons 
buitengewoon 
team!

Dus ook op woensdag kunt u dan terecht 

Onze Clubsandwich

Mooi UIT in Laarbeek

Expositie Tiny Fabrie in bibliotheek
Aarle-Rixtel - Tot eind september 
zijn de beide vitrines in de Aarle-
Rixtelse bibliotheek gevuld met 
werkstukken van Tiny Fabrie uit 
Aarle-Rixtel. Al verschillende ja-
ren is zij creatief bezig, eerst boet-
seren van figuren uit brooddeeg 
en later met zelfhardende klei en 
powertex. Dit nadat ze hiervoor 
verschillende cursussen gevolg 
had.

De figuren en beelden die ze maakt 
worden opgebouwd vanaf een ij-
zeren geraamte wat met alumini-
umfolie bekleed wordt. Dit grove 
model wordt dan afgeplakt met 
tape en daarna verder gevormd 
met klei. Soms wordt voor de figu-
ren ook wel gebruik gemaakt van 
tempexbollen of piramiden. 

Nadat de klei uitgehard is kan er 
geschuurd en geverfd worden. 
De expositie omvat een aan-
tal kleurrijke sprookjesfiguren in 
grootte variërend van 15 tot wel 
50 cm en is te bezichtigen tijdens 
de openingsuren van de biblio-
theek. Ook voor het volgen van 
cursussen kun je bij Tiny terecht. 
Tel. 0492-381595.

Deze man was op een wel 
heel bijzondere plek van de 
Italiaanse zon aan het genie-
ten, boven op het dak van 
een huis aan een druk kruis-
punt. De raampjes van het 
dakkapel stonden nog open.. 

Gespot in Croviana (Italië) 
door familie de Louw, 
Mariahout 

Mooi Gespot

Aarle-Rixtel - Er wordt weer ge-
start met de twee wekelijkse 
restaurantavonden. Onder het 
motto ‘Eten en ontmoeten’ orga-
niseert ViERBINDEN in samen-
werking met Savant culinair elke 
2 weken een restaurantavond 
in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij. 

De eerstvolgende avond zal plaats-
vinden op dinsdag 2 september. 

Vanaf 17.30 uur is iedereen ook 
dan weer van harte welkom. Het 
diner wordt geserveerd om 18.00 
uur. Inschrijven en een plaatsje 
reserveren kan tot uiterlijk don-
derdag 28 augustus 15.00 uur via 
het secretariaat van ViERBINDEN, 
tel. 0492-328800 of  e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl.

Voor 2 september a.s. staat een 
koud en warm buffet op het 
programma met huzarensalade, 
zalmsalade, fruitsalade, visscho-
tel en vleesschotel, sausjes, plak-
jes gebraden varkensrollade met 
champignonsaus, kipreepjes in 
stroganoffsaus, rijst, stokbrood 
en kruidenboter. Voor dit fantas-
tische driegangenmenu betaalt u 
€13,50 per persoon. Graag tot 
ziens op 2 september.

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Mooi Dier

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

Foxy is een aanhankelijke en actieve 
gecastreerde Boerenfox. We zoeken 
voor hem een baasje waar hij 
gezellig bij in huis mag wonen. Hij 
gedraagt zich binnenshuis keurig en 
is goed zindelijk, mits hij natuurlijk 
op tijd uitgelaten wordt. In een 
bench of kennel voelt hij zich niet op 
zijn gemak. Foxy  is een fijn maatje 
om lange wandelingen mee te 
maken, hij loopt netjes mee aan de 
riem. Door zijn jachtinstinct kan hij 

niet loslopen. Dit is ook de reden dat hij niet samen kan met katten of ander 
kleine huisdieren. Met honden kan Foxy wel goed overweg.  Wie zoekt er 
een maatje voor het leven? Foxy kijkt uit naar uw komst!

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

Naam:        Foxy
Leeftijd:     5 jaar

Heuvelplein passage 
Beek en Donk
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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.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
-   Werkzaamheden De Hei Mariahout
-   Dag van de Democratie
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

MARIAHOUT – Vanaf 15 augustus tot en met 25 augustus 2014 zal de kruising Veghelsedijk–Tuin-
dersweg afgesloten worden voor alle verkeer vanwege het aanbrengen van nieuwe riolering. 
Ter plaatse is een korte omleidingsroute ingesteld door middel van verkeersborden. Voor de 
Heidedreef en Vossenberg zal gedurende de werkzaamheden een éénrichtingsverkeer gelden.
Meer informatie vindt u op www.laarbeek.nl. 

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. Hieronder 
treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen worden 
allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. De vergaderstukken lig-
gen vanaf dinsdag 12 augustus tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek ter inzage. 
Uiterlijk vanaf woensdag 13 augustus kunt u de stukken ook raadplegen op www.laarbeek.nl.

De vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken vindt plaats op donderdag 28 augustus 
2014.

Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4.  Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Presentatie uitkomsten onderzoek gemeentefinanciën door Berenschot. 
7. Voorstel tot vaststelling zienswijze ontwerp begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie 
     Peel 6.1.
8.  Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Commissies vervallen
De oorspronkelijk geplande vergaderingen van de raadcommissie Sociaal Domein op dinsdag 19 
augustus 2014 en die van de raadcommissie Ruimtelijk Domein op woensdag 20 augustus 2014 
gaan niet door.

Voorbereidingsprocedure instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Hermelijn-
straat Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben om 
de ver-keersmaatregel te treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Hermelijnstraat in Beek en Donk.

Het ontwerpverkeersbesluit ligt van zaterdag 16 augustus 2014 tot zaterdag 27 september 
2014 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun ziens-
wijze ken-baar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethou-
ders van Laar-beek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen 
naar voren worden ge-bracht bij het team Leefbaarheid, telefoon 0492 469 700.

Voorbereidingsprocedure instellen parkeerplaats taxi/ambulance Brouwersstraat Beek en 
Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben om de 
ver-keersmaatregel te treffen tot het instellen van een parkeerplaats voor taxi/ambulance op 
de Brou-wersstraat in Beek en Donk;

Het ontwerpverkeersbesluit ligt van zaterdag 16 augustus 2014 tot zaterdag 27 september 
2014 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun ziens-
wijze ken-baar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethou-
ders van Laar-beek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen 
naar voren worden ge-bracht bij het team Leefbaarheid, telefoon 0492 469 700.

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer
Ter informatie deelt het college van burgemeester en wethouders mee dat de volgende be-
drijven zich hebben gemeld:
1.  H. Verbakel, Beemdkant 17 in Lieshout;
2.  W.H.M. Swinkels, Het Laar 1 in Aarle-Rixtel;
omdat zij wijzigingen aanbrengen ten aanzien van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
waarbij te-vens de melding Activiteitenbesluit milieubeheer en de Omgevingsvergunning 
Beperkte Milieutoets (OBM) gedeeltelijk worden ingetrokken. De gedeeltelijke intrekkingen 
zijn geen officiële procedures van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en 
Activiteitenbesluit milieubeheer. De intrekkingen van deze bedrijven geschied ten bate van 
externe salderingen op grond van de Na-tuurbeschermingswet 1998 voor respectievelijk on-
derstaande adressen:
1.  1.201,1 kg NH3 ten behoeve van Mts. Van Rooi, Herendijk 4, 5737 RA te Lieshout;
      900 kg NH3 ten behoeve van A. Donkers, Beemdkant 19, 5737 RB te Lieshout.
2.  1.471,8 kg NH3 ten behoeve van Mts. Van Rooi, Herendijk 4, 5737 RA te Lieshout.

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
Achterbosch 10  Lieshout            05-08-2014 veranderen bedrijfswoning in 
   bedrijfsgebouw t.b.v. pluimveebedrijf 
   en veranderen bedrijfsgebouw in 
   be-drijfswoning
Leliestraat 61      Beek en Donk   04-08-2014 aanbouwen van een garage
Kapelstraat 25    Beek en Donk    09-07-2014 veranderen woning/ 
   kantoordienstverlening / renoveren dak
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.
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 te-
lefoonnummer 0492 469 700.

AARLE-RIXTEL - Op woensdag 27 augustus organiseert de gemeente Laarbeek samen met het 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel een forum over het ontwikkelen van meer recreatie op de ‘Kop van 
Aar-le-Rixtel’. 
Dat is het gebied achter (ten noorden van) de Albers Pistoriusstraat. Het gebied wordt vanaf de 
hoek van de Albers Pistoriusstraat omzoomd door de Havenweg, die na de woonwagenlocatie 
door-loopt als zandpad en langs het knooppunt van de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelmina-
kanaal (de T-splitsing) doorgaat tot de Bakelseweg. De kop van Aarle-Rixtel kan in de toekomst 
onderdeel uit maken van een veel breder gebied met o.a. de Heikant, de brug en de Bundertjes.
We nodigen inwoners en ondernemers van Aarle-Rixtel uit, om wensen en verwachtingen met 
ons en met elkaar te delen. Daarnaast zijn we benieuwd of er in Laarbeek ondernemers zijn, 
die moge-lijk zelf in dat gebied een initiatief willen ontwikkelen. Ook deze mensen nodigen 
wij bij deze van harte uit.
U bent welkom op 27 augustus om 19.30 uur in de Conferentiecentrum De Couwenbergh, 
Dorps-straat 1 in Aarle-Rixtel. 

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Afsluiting Veghelsedijk – Tuindersweg

Vergadering Raadscommissies AZ

Verkeersbesluiten

Wet milieubeheer

Aanvragen omgevingsvergunning

Recreatie op de ‘Kop van Aarle-Rixtel’: 
wat heeft u in gedachten?

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.
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Bij aankoop van een nieuwe houten 
vloer: gratis styling-/ kleuradvies van 
een gediplomeerd interieurstyliste.

Vloer schuren vanaf 18 euro p/m2 
incl afwerken.

Zondag 7 sept. geopend van 
12.00 tot 16.00 uur

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

ACTIE
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BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
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 

NATUURLIJK 
       Mooi Laarbeek

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

Het is alweer paddenstoelentijd!

De dagen beginnen alweer te korten, 
en door de vele regen en lage tempera-
turen lijkt het alweer herfst te worden. 
We moeten natuurlijk niet klagen, we 
hebben een fantastisch voorjaar en een 
mooie zomer gehad, al duurde deze wel 
wat kort.

Door deze omstandigheden schieten de 
paddenstoelen letterlijk weer als padden-
stoelen uit de grond. Nu komt er in het 
bos van Noud Biemans aan het Laar al 
enkele jaren een wel heel bijzondere en 
zeldzame soort voor, namelijk de inktvis-
zwam. Deze soort dankt zijn naam aan 
de 4 tot 7 tentakels die hij heeft en hem 
het uiterlijk van een op zijn rug liggende 
inktvis geeft. Hij komt oorspronkelijk uit 
Australië en Tasmanië en is in 1921 voor 
het eerst in Nederland gevonden. Men 
vermoedt dat de sporen van de zwam in 
de eerste wereldoorlog met Australische 
soldaten die in de loopgraven in België 
en Frankrijk hun leven moesten wagen 
meegekomen zijn.

De inktviszwam is zeer zeldzaam in Ned-
erland en hoewel hij de geur van rottend 
vlees afscheid is het een prachtige ver-
schijning En in ons Mooie Laarbeek kun-
nen wij zo toch maar weer mooi van deze 
zeldzaamheid genieten!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Het Laar 

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Kindervakantiewerk
Laarbeek is weer kleurrijke bouw-
werken van kindervakantiewerk rij-
ker. Enthousiaste vrijwilligers vullen 
de laatste vakantieweek creatief in. 
Iedere kern heeft zijn eigen thema’s. 
Men is maanden met voorbereidin-
gen bezig.
Eind jaren ’80 was ik begeleider in 
Mariahout. We bouwden toen hut-
jes rond het Buurthuis. Samen met 
een vriendin had ik me opgegeven 
om een groep te begeleiden. Het 
groepje bleek te bestaan uit louter 
meiden van een jaar of 11. Onze lol 
kon niet op. Het thema dat jaar was 
sprookjes. De keuze van het sprook-
je was niet ver te zoeken. We beslo-
ten met de dames ‘de prinses op de 
erwt’ uit te gaan beelden. Vol goede 
moed gingen we aan de slag.
Op het veld had de organisatie 4 
weipalen in de grond geslagen. Het 
was de bedoeling dat we daar ons 
bouwwerk omheen zouden ‘knutse-
len’. Al gauw stonden we, geëman-
cipeerd als we waren, de spijkers 
met hamers in de houten planken te 
duwen. Mijn vriendin en ik hielden 
dat wel even vol, maar de meiden in 
de groep hadden al gauw meer in-

teresse in de jongens in het 
groepje naast ons.

Uiteindelijk kwam ‘de prins op het 
witte paard’, de leider van het buur-
groepje, ons te hulp schieten. Zo 
werd er toch nog een redelijk hutje 
in elkaar geflanst. Organisatietalent 
hadden de meisjes genoeg. De da-
gen daarna werden er uit alle hoeken 
en gaten van Mariahout matrassen 
verzameld die in een grote stapel in 
ons hutje terechtkwamen. Het werd 
allemaal heel gezellig. 
De gezelligheid was van korte duur. 
Op een onheilspellend moment 
klonk er een stem door de speaker: 
‘Iedereen is welkom in groepje 23 … 
Het liefdeshutje!’ Uit alle hoeken en 
gaten van het terrein doken kinde-
ren bij ons de hut in. De met moeite 
getimmerde muurtjes van karton en 
hout klapten uit elkaar. Wat over 
was; een flinke stapel matrassen een 
berg lachende meiden bedolven on-
der de jongens.
Nu staan mijn eigen kinderen met 
hamers te trappelen van ongeduld. 
Ik word er een beetje weemoedig 
van. De banners van ‘We gaan weer 
naar school’ zijn weer opgehangen. 
Het stemgeluid van Carolijn klinkt 
door Beek en Donk. Hiep hoi, kin-
dervakantiewerk. Nog héél even ge-
nieten van de vakantie. 

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

DE ZEEPKIST
Politieke partij De Werkgroep heeft 
ook in de zomer niet stilgezeten

De zomervakantie voor het basison-
derwijs is bijna ten einde. Deze week 
draaien de Kindervakantieweken op 
volle toeren in ons Laarbeek. De soms 
hevige buien drukken de pret voor de 
kinderen gelukkig niet.
Ondertussen heeft Politieke Partij De 
Werkgroep overleg gehad tijdens dit 
politieke zomerreces. 
Dit aan de keukentafel van Werkgroep 
raadslid Ben Swinkels. “We willen 
graag continu met de inhoud aan de 
slag”, aldus alle Werkgroep raadsle-
den, naast Ben ook Rick van Bree, Jos 
Gruijters, Erik van Haperen en Veerle 
van Schaijk. De mensen van De Werk-
groep hebben allemaal een grote ver-
bondenheid met deze kernen en staan 
midden in de maatschappij. De Werk-
groep vindt het ook van groot belang 
dat de burgers zich betrokken en op 
hun gemak blijven voelen in hun wijk, 
in hun dorp, en in Laarbeek. Dat geeft 
invulling aan het begrip verbonden-
heid wat in de ogen van De Werkgroep 
een van de centrale thema’s blijft voor 
de toekomst. Op het moment dat 
mensen zich betrokken- en verbon-
den voelen met de omgeving waar ze 
wonen, zal men zich daar ook voor in 
willen zetten. En juist dát is wat nodig 
is de komende jaren. Het rijke vereni-
gingsleven met de vele vrijwilligers zijn 
in Laarbeek hierbij een belangrijk fun-
dament.
Niet ondanks maar juist dankzij de 
kracht van de vier zelfbewuste kernen. 
Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout 
en Mariahout, apart en toch samen 

sterk!  Als het nodig is zoeken we 
ook de samenwerking met de omlig-
gende gemeenten. Wij ondersteunen 
als Werkgroep dan ook nog steeds de 
samenwerking met de omliggende ge-
meentes binnen Peel 6.1 op thema’s 
die we niet meer als gemeente Laar-
beek alleen kunnen trekken. Een voor-
beeld is de per 2015 over te hevelen 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) van het rijk naar de gemeente. 
Belangrijk bij deze samenwerking is in 
de gaten te houden onze eigen identi-
teit als Laarbeek niet te verliezen. Ook 
de kosten dienen in samenhang met de 
nieuwe schaalomvang goed in de ga-
ten te worden gehouden. Het budget 
dient zoveel mogelijk beschikbaar te 
blijven voor de mensen die het nodig 
hebben. De voorbereidingen voor deze 
overgang van rijk naar gemeente wor-
den binnen de Peelregio voortvarend 
getroffen. Tijdens de commissie alge-
mene zaken a.s. donderdag een agen-
dapunt om de voortgang te bespre-
ken. De Werkgroep blijft alert op het 
behalen van de uitgangspunten zoals 
deze met de overige vijf gemeentes in 
De Peelregio zijn overeengekomen om 
de invoering zo goed mogelijk vorm te 
geven. De Werkgroep wil ook daarbij, 
zoals altijd, gaan voor de inhoud!

Fractie De Werkgroep

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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Kermis Aarle-Rixtel
Het is weer bijna zo ver! De kermis in Aarle-Rixtel staat weer voor de deur! Van zaterdag 23 t/m dinsdag 26 augustus 2014 is er volop 

vertier en gezelligheid te vinden op de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Opgesteld staan de autoscooter, draaimolen, grijpkranen, foto-schietsalon, 
babyflug, lunapark, rups, lijntrekspel, hengelsport. En natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten omdat de gebakkraam, suikerspin- en 

popcornwagen, viskraam en suiker- en nougatwagen ook dit jaar weer aanwezig zijn.

Op zaterdag en dinsdag zijn er extra activiteiten gepland waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

Zaterdag 23 augustus is de opening met verloting van vrijkaartjes en knuffels. De kermis in Aarle-Rixtel zal dit jaar op zaterdag 23 augustus 
officieel geopend worden door wethouder Frans van Zeeland. Bij de opening zullen er vrijkaartjes en tien knuffels worden verloot. U maakt 

kans op deze vrijkaarten door de originele bon voor zaterdag uit deze MooiLaarbeekKrant in te vullen en tussen 13.30 en 14.00 uur in de ton 
op het kermisterrein stoppen. Om 14.00 uur zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt. 

Dinsdag 26 augustus zijn er veel prijzen te winnen in de loterij! Hierbij valt te denken aan een Kickbike (hoofdprijs), leuke spellen, Loom 
bandjes pakket, Lego en nog veel meer! Om mee te doen moet u de tweede bon uit deze MooiLaarbeekKrant tussen 17.30 en 18.30 uur in 

de daarvoor bestemde ton op het kermisterrein doen.

We zien je graag op de kermis… 

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

kortingsbon

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

kortingsbon

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

kortingsbon

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

kortingsbon

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

kortingsbon

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

kortingsbon

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

kortingsbon

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

kortingsbon

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

kortingsbon

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

kortingsbon

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

kortingsbon

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

Eendjesvissen
1 eendje extra per 
persoon per spel

Touwtje trekken
1 touwtje extra per 
persoon per spel

Gebakkraam
8 krentenbollen + 8 

oliebollen voor 10 euro

Babyflug
7 ritten voor 5 euro

Rups
bij besteding vanaf 5 
euro 1 kaartje gratis

Draaimolen
bij besteding vanaf 5 
euro 1 kaartje gratis

Cake-walk
bij besteding vanaf 5 
euro 1 kaartje gratis

Kermis Aarle-Rixtel
Kom het ook beleven en 
profiteer van deze acties 
in te leveren van : 23 t/m 

26 augustus 2014!

Autoscooters
7 ritten voor 5 euro

Grijpkranen
bij inlevering van deze 

bon en 250 punten krijg 
je 50 punten gratis

Suikerspin
€ 0,50 korting bij 
aankoop van een 

suikerspin vanaf € 2,-

Schiettent
smilies, kinderen altijd 
prijs + 2 schoten extra

In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014 In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014 In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014 In te leveren van 23 t/m 26 augustus 2014

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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Blauwalgen in Beek en Donk
Beek en Donk - Waterschap Aa en 
Maas heeft blauwalgen aangetrof-
fen in de vijver ten oosten van de 
Otterweg in Beek en Donk. Deze 
blauwalgen kunnen gezondheids-
klachten veroorzaken bij mens en 
dier. Daarom adviseert het water-
schap om ieder contact met water 
van deze vijver te vermijden. De ge-
meente Laarbeek plaatst waarschu-
wingsborden en waterschap Aa en 
Maas houdt de situatie in de gaten.

Schadelijk voor mens en dier
De aangetroffen blauwalgen kun-
nen giftige stoffen afscheiden. Bij 
aanraking of inname bestaat kans op 
huidirritatie, duizeligheid, ademha-
lingsproblemen en ernstige maag- en 
darmklachten. Deze klachten kun-
nen zowel bij mensen als bij (huis)
dieren optreden.

Advies aan de burger
Als blauwalgen zich explosief verme-
nigvuldigen, spreken we van ‘blauw-
a l - genbloei’. De belangrijkste 

oorzaak hiervan is een teveel aan 
voedingsstoffen (fosfaat en stikstof) 
in het water. Deze voedingsstoffen 
zitten in afgevallen bladeren maar 
komt onder andere in het water via 
lokvoer van sportvissers, brood, een-
den- en hondenpoep. Voor een deel 
kunt u zelf invloed hebben op de 
hoeveelheid voedingsstoffen in het 
water, daarom luidt het advies aan 
de burger: beperk het gebruik van 
lokvoer bij vissen, voer geen eenden 
en laat de hond niet in de nabijheid 
van het water poepen, zodat voe-
dingstoffen niet in het water terecht-
komen.  

Wat doet het waterschap
Blauwalgen in het water zijn een 
hardnekkig probleem. Wanneer de 
zonintensiteit afneemt en het wa-
ter weer afkoelt door bijvoorbeeld 
regen of het seizoen, vermindert de 
hoeveelheid blauwalg. Om te voor-
komen dat er later weer blauwalgen 
komen kan het waterschap en/of 

de gemeente proberen de hoeveel-
heid voedingsstoffen in het water te 
verminderen. Dit kan door de water-
bodem te baggeren, eventueel aan-
wezige riooloverstorten af te dichten 
en bomen langs de oever te snoeien. 
Deze maatregelen kunnen uiteraard 
niet overal uitgevoerd worden. Sinds 
2009 onderzoekt waterschap Aa en 
Maas nieuwe methoden om blauw-
alg preventief te bestrijden.

genbloei’. De belangrijkste komen kan het waterschap en/of 

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 verza-
melen de meest bijzondere dingen, 
ook in ons Mooi(e) Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Harrie 
Dortmans. Harrie  woont aan de 
Wilhelminastraat in Aarle-Rixtel. Vol 
trots vertelt Harrie over zijn enorme 
verzameling lucifermerketiketten.

Harrie Dortmans
Met koffie en koekjes verwelko-
men Harrie en vriendin Betsie, De 
MooiLaarbeekKrant. Harrie is met 
pensioen, maar in zijn werkzame 
tijd was hij timmerman. Harrie blijkt 
een joviale verteller te zijn, vooral 
als het gaat over zijn passie, het 
verzamelen van lucifermerketiket-
ten, luciferdoosjes en lucifermapjes. 
Zijn verzameling omvat zo’n 120 
mappen met 70.000 items. “Kom 
maar eens mee naar boven”, zegt 
hij uitnodigend, “Dan kunde het 
zelf zien.”

De verzameling
Op een aparte kamer staat de ver-
zameling, keurig gerangschikt in 
ordners. De MooiLaarbeekKrant is 
wel even beduusd. Harrie heeft niet 
overdreven.Twee muren van een 
aparte kamer worden volledig in be-
slag genomen door mappen, en lu-
ciferdoosjes. “Ik week de etiketten 
los en bewaar die in mappen”, ver-
telt de verzamelaar. Soms bewaart 
Harrie ook de volledige doosjes en 
hij wijst op de planken waarop een 
aantal prachtige exemplaren staan 
opgesteld. Dan trekt Harrie in rap 
tempo een aantal mappen open en 
wordt het duidelijk hoe deze enor-
me verzameling is ontstaan.

Het begin
“Je weet niet waar je aan begint en 
je weet ook niet of het ooit eindigt”, 
vertelt Harrie. “Bij mij is het in de 
jaren ’50 begonnen”, gaat hij ver-
der. “Luciferdoosjes van de ‘Centra’ 
met een puzzel erop.” Harrie laat 
vol trots deze eerste etiketten zien. 
Steeds meer winkels hadden acties 
hadden met luciferdoosjes, waarop 
voetballers, filmsterren, motors en 
auto’s stonden afgebeeld. Hij zag 
dat horecabedrijven eigen lucifer-
doosjes op tafel legden. Zijn verza-
meling groeide gestaag. Toen Harrie 
‘andere interesses’ begon te krijgen, 
stagneerde de verzameling een hele 
tijd.

Het vervolg
Harrie zegt dat hij de draad weer 
opnam toen zijn eigen kinderen 
postzegels en stickers begonnen te 
verzamelen. Maar nu pakte hij het 
wat grootschaliger aan. Soms kreeg 
hij van mensen die er mee ophiel-
den een complete verzameling 
aangeboden. “Uiteindelijk is het 
wel een beetje uit de hand gelopen 
allemaal”,  bekent hij lachend. “Ik 
moet echt de computer gebruiken 
om precies te weten wat ik heb.”

Laarbeekse lucifermerketiketten
Behalve etiketten uit Nederland, zijn 
er ook etiketten uit landen als Japan, 

België en Zweden. De aandacht van 
De MooiLaarbeekKrant wordt ge-
trokken door etiketten uit Laarbeek. 
Luciferdoosjes met daarop de beel-
tenis van politieke figuren zoals 
Tinus Vermeulen, Adriaan Verbakel, 
Piet van de Burgt, Toon Wijdeven 
e.a. Ze hoopten in de jaren ’70-
‘80 ‘vurig’, dat er massaal gestemd 
zou worden op ‘Lijst 1  Mariahout’. 
“Ook de hele geschiedenis van de 
horeca van Lieshout, Mariahout en 
omgeving zit verstopt in deze eti-
ketten”, zegt Harrie enthousiast. 
Hij trekt een map open met daarin 
verschillende etiketten van Hotel 
Brox in Lieshout. Etiketten van café 
‘De Deense Hoek’, dat vroeger 

werd gerund door het echtpaar Van 
Oort-Muller. En als pronkstuk een 
etiket van café de Sonsebergen met 
als opdruk ‘Drie glazen bier voor 
een gulden’.

Het einde nog niet in zicht
Voor Harrie is het einde van zijn 
enorme verzameling nog niet in 
zicht. “Er blijft altijd nog wel iets, 
dat ik niet heb.” Mensen die meer 
informatie willen over de verza-
meling van Harrie, of die van plan 
zijn om hun verzameling lucifer-
merketiketten van de hand te 
doen, kunnen contact opnemen: 
hcdortmans@onsbrabantnet.nl of 
tel. 0499-422077

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

genbloei’. De belangrijkste genbloei’. De belangrijkste 

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...
Harrie Dortmans met zijn allereerste, 
verzamelde doosjes in zijn hand

Nijlgans
Op zaterdag 9 augustus keek ik ’s 
ochtends uit mijn kamerraam (ik 
woon tegenover de fontein achter 
het gemeentehuis). Tot mijn ver-
bazing zag ik dat de nijlgans weer 
jongen had. Ik ben de dochter van 
Leo van de Heuvel uit Lieshout. Ik 
heb meteen mijn vader gebeld, die 
is met zijn fototoestel gekomen en 
heeft deze mooie foto gemaakt. 
Voor tips kan je hem bereiken op: 
06-23551653. 
Ilse de Rooij – Van de Heuvel 

Mooi Gespot
We zijn weer geopend!

 
Volop verse snijbloemen

Binnen- en buitenplanten
en nieuwe kado-artikelen.

 
Ook uw adres voor rouw- en 

bruidswerk.
Dorpsstraat 20, Lieshout   www.bloemend.nl

tel: 0499-323192

Voor al uw dames-, heren- 
en kinderkleding

Ook voor mooie babycadeaus

Dorpsstraat 26,  Lieshout  •  0499 - 42 12 07

Caravan en Camper Service Laarbeek

FOCWA caravan- of camperbeurt 
met rapport en goedkeuringssticker

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341nuenen@smarttkids.nl
www.smarttkids.nl     06-18175750

Professionele opvang 
in een thuisomgeving

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

www.dorpscafedevrienden.nl

23 augustus gaat het dak er bij 
de Vrienden af. De Kermis wordt op 

knallende wijze ingeluid. 
Rock-coverband ‘The Streets’ zal eerst 
een akoestische set verzorgen, voor-

dat we helemaal losgaan! 
Check www.the-streets.nl.  

Tot dan!

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

www.dorpscafedevrienden.nl

23 augustus gaat het dak er bij 
de Vrienden af. De Kermis wordt op 

knallende wijze ingeluid. 
Rock-coverband ‘The Streets’ zal eerst 
een akoestische set verzorgen, voor-

dat we helemaal losgaan! 
Check www.the-streets.nl.  

Tot dan!

Check www.the-streets.nl.  

Zondag 24 aug

DJ Daniel Dex

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Gerard van Maasakkers
zaterdag 23 augustus 20:30 uur

Pink Floyd Sound
vrijdag 29 augustus 20:30 uur

Andy Marcelissen
woensdag 3 september 20:00 uur

Mooi UIT in Laarbeek

De Maatschappelijke Stage gaat weer van start

Kunst & Curiosa evenement Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel

Kom dansen in de Zonnetij

Laarbeek - De maatschappelijke stage 
wordt in het begin van het nieuwe 
schooljaar weer door de middelbare 
scholen opgestart. Leerlingen van 
de middelbare scholen uit Laarbeek/ 
Gemert en Helmond gaan op zoek 
naar leuke stageplekken bij vrijwilli-
gersorganisaties en verenigingen om 
kennis te maken door 30 uur vrijwil-
ligerswerk te doen. 

De maatschappelijke stage biedt vrij-
willigersorganisaties en verenigingen 
de mogelijkheid om te werken met 
de vrijwilligers van de toekomst. Een 
mooie kans voor zowel de stagiair als 
de stageaanbieder! De inhoud van 
de stages is zeer divers. Zo kunnen 

leerlingen aan de slag in culturele or-
ganisaties, kinderboerderijen, sportver-
enigingen, zorginstellingen en tiener-
centra. Maar ook kunnen leerlingen 
zich inzetten bij grotere evenementen 
zoals de kindervakantieweken.   

Begin oktober zullen de leerlingen op 
zoek gaan naar hun maatschappelijke 
stage. Voor die tijd kunt u stageplek-
ken voor uw organisatie aanbieden. 
Het aanmeldformulier is online in te 
vullen op de website: www.vierbinden.
nl (project maatschappelijke stage) of u 
kunt mailen naar stagemakelaar@vier-
binden.nl. 

Tevens nodigt ViERBINDEN Vrijwil-
ligerswerk Laarbeek alle vrijwilligers-
organisaties van harte uit om uw sta-
geplek aan de Laarbeekse leerlingen 
te presenteren tijdens de stagemarkt 
die op donderdag 2 oktober zal wor-
den gehouden op het Commanderij 
College in Beek en Donk. Mocht u 
zich hiervoor aan willen melden dan 
kunt u contact opnemen met Suzan de 
Koning, stagemakelaar@vierbinden.nl 
of 0492-328807.

Naast het aanmelden van de stage-
plekken kunt u bij de stagemakelaar 
terecht als u behoefte hebt aan meer 
informatie over de maatschappelijke 
stage. 

Aarle-Rixtel - In samenwerking met 
Kunsthandel Art Dumay uit Nuenen 
wordt een Kunst & Curiosa evene-
ment georganiseerd. De experts van 
deze Kunsthandel zijn woensdag 15 
oktober aanwezig in MFC De Dreef 
van 13.00 – 17.00 uur om kunst en 
curiosa te taxeren. 

De volgende voorwerpen kunnen 
beoordeeld worden: schilderijen, te-
keningen en etsen, zilver, sieraden 
en andere klassieke voorwerpen. De 
taxateurs zijn all-round. Zij geven aan 
welke waarde het stuk heeft en welke 
historie erover bekend is. Deelnemers 
mogen maximaal 3 voorwerpen ter 
taxatie aanbieden.

Iedereen (ook niet KBO-leden) is wel-
kom in De Dreef. Zet deze middag nu 
reeds in uw agenda en zorg dat u erbij 
bent op deze bijzondere middag. Uit 
de door Art Dumay reeds georgani-
seerde Kunst & Curiosa Evenementen 
bleek dat er prachtige vondsten ge-
daan worden.

Aarle-Rixtel - Vanaf 4 september 
aanstaande wordt in de ontmoe-
tingsruimte van Zonnetij op elke 
eerste donderdag van de maand 
een dansmiddag gehouden. 

Onder leiding van de ervaren Disk 
Jockey Gerrit Jacobs zullen er ver-
schillende gezelschapsdansen 

voorbij gaan komen. Te denken 
valt aan de Wals, Sirtaki, Cumbia, 
Tango tot aan een Swing. Iedereen 
is welkom, men heeft geen part-
ner nodig. De middagen zijn goed 
voor lijf en leden en dansen houdt 
je jong! 

Vanaf 4 september dus elke eer-
ste donderdag van de maand van 
14.00 tot 16.00 uur dansen in 
Zonnetij. Voor meer informatie kun 
je via e-mail of telefonisch contact 
opnemen met Machteld Hoebergen 
van ViERBINDEN, mhoebergen@
vierbinden.nl of 06-45203227. 
Zegt het voort, op naar Zonnetij!

Expositie Gerry Maas ter 
ere 80e verjaardag
Beek en Donk - Ter ere van haar 80e 
verjaardag zal Gerry Maas uit Beek en 
Donk haar nieuwste kunstwerken ex-
poseren in ‘t Oude Raadhuis. De ex-
positie, genaamd ‘Textielsculpturen’, 
loopt van zaterdag 6 september 
t/m zondag 28 september 2014. 
Openingstijden zaterdags en zondags 
van 14.00 tot 17.00 uur (toegang is 
gratis). Gerry Maas zal gedurende deze 
tijden zelf aanwezig zijn. Ook schenkt 
ze één van haar werken voor de loterij 
(prijs per lot €2,00). 

Gerry Maas is 35 jaar geleden begon-
nen met het vervaardigen van wandkle-
den en hierin heeft zij later haar eigen 
stijl ontwikkeld. In 1988 heeft Gerry 
voor de eerste keer haar applicatie-
naaldwerk geëxposeerd. Door de grote 
belangstelling die zij bij deze expositie 
kreeg voor haar manier van werken is 
Gerry zelf gaan lesgeven in het maken 
van applicatie-naaldwerk. Na 25 jaar 
lang kunstwerken van textiel te heb-
ben gemaakt, had ook de schilderkunst 
de interesse van Gerry gewekt en is ze 
daarmee verder gegaan. In 2009 heeft 
Gerry in ‘t Oude Raadhuis geëxposeerd 
met ‘schilderstukken voor binnen en 
buiten’. Toch bleek na vele jaren van 
werken met olieverf op linnen dat de 
liefde voor het werken met textiel zo 
sterk was gebleven, dat Gerry besloot 
om hier weer mee verder te gaan.

Het zijn inmiddels geen wandkleden die 
ze maakt, maar prachtige handwerken 
die een geweldige warmte en sfeer uit-
stralen. Door gebruik van fantasie zie je 
in haar werken een geabstraheerde rea-
liteit. Haar meest geliefde onderwerpen 

zijn ‘composities’ en ‘de mens in zijn 
natuur’. De techniek die  Gerry Maas 
toepast is erg bewerkelijk. Ze begint 
met een opzet van verschillende witte 
stoffen, waarmee een bepaalde com-
positie wordt gemaakt. Dit wordt dan 
met de hand beschilderd met speciale 
verf. Zelf zegt ze: “Het is telkens weer 
een verrassing welke kleur een bepaal-
de stof zal aannemen, want geen en-
kele stof verft hetzelfde”. Als de juiste 
compositie is gevonden wordt het stuk 
nog langdurig met naald en draad ge-
perfectioneerd. Tot slot worden de 
stukken ingelijst, vaak met gebruik van 
meerdere passe-partouts om een nog 
grotere dieptewerking te bereiken.

Door de diversiteit in onderwerpen, 
kleuren en materiaalkeuze zult u niet 
snel uitgekeken raken op het werk van 
Gerry Maas. Ondanks deze grote diver-
siteit heeft ze het voor elkaar gekregen 
om een reeks kunstwerken te maken 
die perfect op elkaar aansluiten en u 
zullen blijven verbazen.
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Computercursus in Aarle-Rixtel

Seniorenvereniging KBO Lieshout Sportief, culinair en cultureel

Aarle-Rixtel - Computer, laptop, 
Ipad, tablet, u hoort er elke dag 
over praten, ‘ja’ zegt u dan, ‘ik weet 
niet wat het is en hoe het werkt’. 
Maar u weet wel dat steeds meer 
zaken via de bank digitaal geregeld 
worden, dat u van iemand het ant-
woord krijgt. Ik stuur wel een mail-
tje, of  ik heb een appje gekregen 
en u hoort het elke dag op de TV, u 
kunt het nakijken op onze site.

Al deze dingen betekenen vooruit-
gang, dan wilt u toch niet achter 
blijven. Wij leren u op een rustige 
manier omgaan met een compu-
ter, zodat u straks gemakkelijk om 
kunt gaan met bovengenoemde 
zaken. Meld u nu aan voor een 
cursus die start op woensdag 24 
september 2014 in de voormiddag 
van 9.30 tot 12.00 uur of ’s-avonds 
van 19.00 tot 21.30 uur. Telkens 

kunnen 8 personen aan de cursus 
deelnemen.

De cursus wordt gegeven in 
de computerruimte van het 
MFC De Dreef, Duivenakker 
76 te Aarle-Rixtel. Aanmelden 
kan bij Cor Verschuuren, Tel. 
0492-382151 of per mail: 
cor.verschuuren@planet.nl.

Lieshout - In een vereniging als 
KBO Lieshout, met 815 leden, 
zijn veel vrijwilligers actief. In het 
bestuur, in werkgroepen en voor 
allerlei werkzaamheden, zoals 
het bezorgen van het ledenblad 
PriKBOrd. Zonder deze vrijwilli-
gers zou de vereniging niet kun-
nen bestaan. Daarom is er ieder 
jaar een vrijwilligersdag. 

Dit jaar is er voor hen een kegel-
middag met een excursie op een 
waterbuffelboerderij. De middag 
wordt afgesloten met een buffet 
in de tuin van de familie Van den 
Biggelaar. 

Strabrechtse Heide
Fietsers zijn op woensdag 3 sep-
tember welkom om mee te fietsen 
naar de Strabrechtse Heide. Een 
flinke tocht van zo’n 45 kilometer. 
Het vertrek is om half 10 vanaf het 
Dorpshuis en men verwacht daar 
om 14.00 uur weer terug te zijn. 
Aanmelden is niet nodig, wel zelf 
je lunch meenemen. Bij regenweer 
gaat de tocht niet door. Kom dus 

gewoon naar het Dorpshuis als 
je van een flinke fietstocht houdt 
en geniet van het samenfietsen 
en van de schitterende, bloeiende 
heide. 

Samen Uit Eten
Samen Uit Eten is een vaste acti-
viteit van KBO Lieshout, die elke 
keer weer een groot aantal deelne-
mers telt. Doe ook eens mee. Deze 
keer serveert restaurant De Reiger 
in Zijtaart. een driegangenmenu. 
Er is keuze uit diverse voor- hoofd- 
en nagerechten. Op woensdag 3 
september worden de gasten om 
18.00 uur verwacht. Heeft u geen 
vervoer? Laat dat geen excuus zijn 
om thuis te blijven. U kunt altijd 
met iemand meerijden. U betaalt 
hiervoor slechts één euro. Laat het 
even weten bij de Inloop. 

Filmcyclus
De filmcyclus van de vier 
Laarbeekse KBO afdelingen start dit 
jaar alweer voor de zevende keer. 
Het thema is Vormen van mense-
lijke betrokkenheid en solidariteit. 

De vier films worden steeds inge-
leid door de filosoof Philip Verdult. 
Ook geeft hij leiding aan een na-
bespreking. Op dinsdag 16 sep-
tember, 13.30 uur,  is de eerste 
film in het Ontmoetingscentrum in 
Beek en Donk.

Lezingen
De serie lezingen over kunstge-
schiedenis start op maandag-
avond 6 oktober. Dit jaar is de 
Hofkamer van het Franciscushof 
de locatie. De onderwerpen zijn 
de Renaissance en de Barok in 
de Westerse Kunstgeschiedenis. 
Spreekster is Ine Pels.

Aanmelden
Voor de fietsdag hoeft u zich niet 
aan te melden. Voor de overige 
activiteiten kunt u terecht bij de 
Inloop. Vanaf dinsdag 26 augustus 
is deze weer in het Dorpshuis. Van 
10.00 tot 11.00 uur bent u wel-
kom voor informatie of u aan te 
melden voor een activiteit.

Thuis Culinair!
zaterdag 30 augustus
Aanvang: 20:00 uur

Live cooking terwijl de zon ondergaat in samenwerking 

met Kookcentrum Brabant. Een culinaire avond met 

verrassende gerechten en lekkernijen. 

Reserveren is verplicht en kan aan de bar of 

via info@cafethuisinlaarbeek.nl. 

Kosten €16,50 pp. Aanvang: 20:00 uur tot 00:00 uur.

www.cafethuisinlaarbeek.nl
facebook.com/ cafethuisbeekendonk

Heuvelplein 6 | 5741 JK |  Beek en Donk
Tel: 0492 464 884

ZATERDAG 30 AUGUSTUS

Mooi UIT in Laarbeek

Aarlese Gilden zeggen kermis aan

Aarle-Rixtel – Zaterdag 23 augus-
tus zullen het O.L.V. gilde en het Sint 
Margaretha gilde gezamenlijk ceremo-
nieel de kermis aanzeggen, één van de 
schone tradities van gilde. Dit zullen zij 
doen middels een muzikale rondgang 
door het dorp die als reveille bedoeld is, 
deze start om 18.30. De officiële start 
van de kermis is 14.00 uur. 

Naast de aanwezige kermis zal ook het 
randprogramma, verzorgd door de gil-
den, erg vermakelijk zijn. En aan iedereen 
wordt gedacht. Zaterdag zullen de tam-
boers van het Sint Margaretha gilde door 
het dorp trekken om op diverse adressen 
de kermis aan te zeggen. Aan het begin 
van de avond zullen beide gilden  ver-
trekken naar Zorgboog  ‘Zonnetij’ om  
een vendelgroet te brengen aan  bewo-
ners en personeel.  ’s Avonds zullen de 
gilden enkele horecagelegenheden aan 
doen. 

De kermismaandag staat geheel in het 
teken van het zogenoemde driejaarlijks 
“Koningschieten”. Voor de gildebroe-
ders van het O.L.V. gilde, welke dit jaar 
schieten om het Koningschap, vormt dit 

ongetwijfeld het hoogtepunt van de ker-
mis. Iedereen die dit wil aanschouwen is 
hierbij van harte welkom. Het evenement 
start om 15.00 aan het Jan van Dooren 
paviljoen, Hagelkruisweg te Aarle-Rixtel. 
Naast de folklore en feestelijke festivi-
teiten is er op maandag 25 en dinsdag 
26 augustus in de R.K. kerk Onze Lieve 
Vrouw Presentatie een plechtige gilde-
mis. De mis begint om 9.30 en zal geleid 
worden door Pastoor Arie Wester. 

Het Sint Margaretha gilde organiseert 
op dinsdag 23 augustus een schiet-
wedstrijd, de zogenoemde verschieting 
der zilveren kermis kruisen. Ook u kunt 
hieraan deelnemen, inleg schieten zal 1 
euro bedragen. Dit evenement, geor-
ganiseerd voor alle inwoners van Aarle-
Rixtel en omstreken, zal plaatsvinden op 
het gildeterrein aan de Havenweg 6a te 
Aarle-Rixtel. Deze feestelijke middag is 
gratis te bezoeken en start vanaf 14.00 
uur, en kenmerkt zich door gezelligheid 
en gemoedelijkheid. Aan een drankje en 
hapje hoeft het u bij het St. Margaretha 
gilde zeker niet te ontbreken. Ook voor 
swingende muziek zal worden gezorgd, 
graag tot dinsdag! 14.00 uur.

Gilden zeggen kermis aan in 2013. Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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Boerdonk - Ja u leest het goed, Boer 
zoekt bezoeker. Echt waar, horen we 
u denken, wanneer dan wel niet? 
Nou dat is dus aanstaande zondag 
24 augustus het geval . Dit keer niet 
op hun agrarische bedrijven 
maar op het dorpsfeest 
Boerdonk, in het brui-
sende middelpunt van 
Boerdonk, waar Agrarisch 
Boerdonk acte de presen-
ce zal geven met enkele 
leuke activiteiten. 

Altijd al de bloemetjes 
buiten willen zetten? Dan 
kan dat dit keer. U vult gewoon de 
prijsvraag in die Agrarisch Boerdonk 

in hun stand heeft liggen en maakt 
zo kans op een planten pakket van 
Vilier vaste plantenkwekerij. Of staat 
u na uw heerlijke vakantie nog in de 
knuffelmodus? Dan heeft u geluk. U 

kunt zich dan ook uitleven op 
het Dorpsfeest Boerdonk. 
Nee niet met een van die 
lekkere zachte boeren 
maar met een heus knuf-
felkalfje. Ook aan de kin-
deren is er natuurlijk ge-
dacht, zodat u verder kunt 

genieten van alle leuke acti-
viteiten die voor uw neus 
gebeuren, op deze gezel-

lige dag. Wij houden uw kroost wel 
bezig door middel van een gezellig 

spel en laten hun naar de ‘speld in 
de stroberg zoeken’. Natuurlijk kun-
nen ze hier een leuk prijsje mee win-
nen. Verder zullen er enkele heerlijke 
agrarische producten verkocht wor-
den in onze eigen rollende keuken! 
Dus mensen ook hier geldt, dit moet 
u gezien, maar zeker ook geproefd 
hebben!  Overigens komen al de op-
brengsten van deze dag geheel ten 
goede aan het Dorpsfeest Boerdonk. 
Dit geheel in stijl van ons motto: 
‘Agrarisch Boerdonk maakt zich sterk 
voor een leefbaar, duurzaam en vi-
taal Boerdonk met een bruisend ver-
enigingsleven.’ Graag allemaal tot 
ziens tot zondag 24 augustus in de 
Agrarisch Boerdonk stand!

MooiBoerdonk

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  

Mooi UIT in Laarbeek

Boer zoekt bezoeker

Tienerwerk De Boemerang start 
met huiswerkbegeleiding
Beek en Donk - Dinsdag 26 augus-
tus gaan voor het eerst de deuren 
van Tienerwerk De Boemerang óók 
‘s middags open voor de middel-
bare scholieren uit Beek en Donk. 
De Boemerang gaat dan (helpen 
met) boeken kaften! Je hoeft al-
leen je boeken mee te nemen. De 
Boemerang zorgt voor kaftpapier en 
toebehoren. Je ziet dan meteen je 
klasgenootjes/vrienden weer even 
terug en kunt gezellig bijpraten over 
de vakantie!

Woensdag 27 augustus gaat De 
Boemerang voor het eerst ’s middags 
open voor de tieners van de basis-
school in Beek en Donk. Ook hier is 
het weer even gezellig met zijn allen 
samen zijn en spelenderwijs leren of 
gebruik maken met je vriendjes van 
hett Ontmoetingsveldje achter De 
Raagten.

Huiswerkbegeleiding
In samenwerking met VIERBINDEN 
en de bibliotheek  gaat Tienerwerk 
De Boemerang de huiswerkmiddag 
verzorgen. Hierbij zijn huiswerkbege-
leiders aanwezig en kunnen kinderen 
gebruik maken van de bibliotheek, 
inclusief computers en printers. De 
Boemerang nam hierin initiatief om-
dat ze vanuit ouders en scholen gelui-
den kregen dat er behoefte aan zou 
zijn. In sommige andere gemeentes 
doen ze het ook en daar loopt het 
goed. Elke dinsdagmiddag vanaf nu 
(m.u.v. vakanties) kunnen middelba-
re scholieren (t/m 15 jaar) van 14.30 

tot 16.30 bij De Boemerang terecht. 
Elke woensdagmiddag (m.u.v. va-
kanties) zijn de basisschoolleerlingen 
vanaf 10 jaar van 14.30 tot 16.30 
uur op deze plek welkom. De ingang 
van de tienerruimte is aan de achter-
kant van het ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg in Beek en Donk.

Het is de bedoeling dat de midda-
gen in een soort van huiselijke sfeer 
plaatsvinden. Iedereen mag komen. 
Men hoeft zich niet op te geven en 
de entree is gratis. De vrijwilligers 
zijn niet verantwoordelijk voor de 
kinderen -het is geen opvang- maar 
vrije inloop voor kinderen die dit wil-
len.

Kennismaking
Ook wil het tienerwerk de kinde-
ren uit groep 6, 7 en 8 kennis laten 
maken met De Boemerang. Dit zal 
gebeuren op woensdagmorgen 3 
september. Onder schooltijd laten 
kunnen ze de ruimte zien en wordt 
er een kleine presentatie van de ac-
tiviteiten gehouden. Alle scholen zijn 
benaderd en verlenen graag hun 
medewerking.

Activiteiten
Het is namelijk zo dat het tienerwerk 
activiteiten heeft  voor kinderen van 
10  t/m 15 jaar uit Beek en Donk. 
Elke maand een disco en een activi-
teit die heel verschillend kan zijn zo-
als een GPS-tocht, graffiti workshop, 
schaatsen, Beauty&Game Night, een 
dagje Toverland of een dance work-
shop. Het volledige programma van 
activiteiten na de zomervakantie 
en alle foto’s van Tienerwerk De 
Boemerang staan op de website. 
Op de hoogte blijven kan ook via 
facebook.com/tienerwerk.deboe-
merang of volg via twitter.com/
De_Boemerang.

Let op uw
 brievenbus! 
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Kijk op www.diodrogist.nl voor de dichtstbijzijnde D.I.O.

Kijk op www.diodrogist.nl voor de dichtstbijzijnde D.I.O.

Geldig van 25 t/m 30 augustus 2014.

Ga voor deze actie naar de D.i.O. drogist.

20% KOrTinG
OP ALLes WAT in DeZe ZAK PAsT!*

Geldig van 25 t/m 30 augustus 2014.

Ga voor deze actie naar de D.i.O. drogist.

20% KOrTinG
OP ALLes WAT in DeZe ZAK PAsT!*

Deze korting geldt o.a. op deze merken!

Deze korting geldt o.a. op deze merken!

wk 35

Laarbeek - Als uw organisatie 
werkt met vrijwilligers, dan is het 
natuurlijk prettig als zij ook de mo-
gelijkheden kennen van compu-
terprogramma’s zoals bijvoorbeeld 
Word.

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek heeft als één van 
haar taken het bevorderen van 

deskundigheid van vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties in Laarbeek. 
Daarom bieden wij regelmatig cur-
sussen aan, zoals de cursus Word 
voor gevorderden, die in september 
weer van start gaat. Hiervoor zijn 
nog enkele plaatsen vrij. Deelname 
aan de cursus is gratis. Per organi-
satie kunnen er max. 2 vrijwilligers 
worden aangemeld. De cursus start 

op 16 september of op 28 oktober 
en de uitvoering van de cursus wordt 
verzorgd door Computeronderwijs 
Laarbeek. 

Voor meer informatie over de cur-
sus en aanmeldingen kunt u contact 
opnemen met Suzan de Koning via 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl of 
0492-328807.

Cursus ‘Word voor gevorderden’ voor vrijwilligersorganisaties

Themapresentatie in bibliotheek Lieshout
Lieshout - In het kader van de 
Gezondheidsrace 2014 in de gemeen-
te Laarbeek heeft bibliotheek Lieshout 
een themapresentatie ingericht. 

Gezondheidsrace
De Gezondheidsrace heeft tot doel om 

inwoners uit Laarbeek bewust te ma-
ken en te stimuleren tot een gezonde 
leefstijl. De presentatie in de biblio-
theek sluit hier prima op aan. 

Lifestyle
Tot 15 september staan allerlei 

materialen bij elkaar die aansluiten 
op het thema lifestyle: back to basic 
/ samen lachen is gezond. De gepre-
senteerde boeken kunnen uiteraard 
geleend worden. Openingstijden 
van bibliotheek Lieshout vindt u op
www.bibliotheeklagebeemden.nl. 
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Stuur je foto op naar redactie@mooilaarbeek.nl en maak kans op een mooie prijs! Inleveren op kantoor kan ook (Heuvelplein 3, Beek en Donk). 
Volgende week vind je de laatste vakantiefoto’s in deze krant!

Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael  0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

WAARDEbON 
TWv €50,- vOOR 
DE WINNAAR
Af TE HAlEN bIj APHRODITI

Winnaar ontvangt 
een waardebon 
t.w.v. €25,00

Vrij te besteden in de winkel

Vakantiefoto’s Laarbeek

Winnaars:
Waardebon van Grieks Restaurant Aphroditi t.w.v. €50,00: 

Mario en Jeannette Rooijakkers 
Waardebon van DIO Drogist Mark t.w.v. €25,00:

Fred Schoonebeek
Waardebon van DIO Drogist Mark t.w.v. €25,00:Waardebon van DIO Drogist Mark t.w.v. €25,00:Waardebon van DIO Drogist Mark t.w.v. €25,00:Waardebon van DIO Drogist Mark t.w.v. €25,00:Waardebon van DIO Drogist Mark t.w.v. €25,00:

Dries Jansen - Waar is dat zwembad.. !

Lucas schrikt zich een hoedje als 
er ineens een dino voor hem staat!

Samen met wat ‘buurtjes’ van De Hazelaar in Beek en Donk 

een vakantiedag invullen, gewoon in Helmond bij de Warande

Fred Schoonebeek - Hannie van Ansem deed een 

schilderworkshop in Lliber bij Anne Wittebol-

Aarts en schilderde ‘De uiltjes van De Heikant’

Martijn van den Baar - Jop mocht zijn 
verjaardag vieren bij de ridders in Zuid-Frankrijkverjaardag vieren bij de ridders in Zuid-Frankrijk

Willy en Antonet Barten - De MooiLaarbeekKrant gaat over grenzen. Gemaakt in het mooie Kroatië!
gaat over grenzen. Gemaakt in het mooie Kroatië!

Marsha Bekkers - Lize geniet van een 
heerlijk Italiaans ijsje aan het Gardameer!

Winnaars:

heerlijk Italiaans ijsje aan het Gardameer!

Henk Berkers - In Laarbeek vakantie op het water!

Vlnr. Tijn van der Bruggen en Mia en Martin 
Philipsen met de fiets bij Brandenburger Tor in Berlijn

Willy en Antonet Barten - De MooiLaarbeekKrant gaat over grenzen. Gemaakt in het mooie Kroatië!
Janneke Greefkes-Van Gorp - Een 

heerlijke tocht met de paardenkoets

een vakantiedag invullen, gewoon in Helmond bij de Warande

heerlijke tocht met de paardenkoets

Mirjam Rooijakkers - Tim en Bram zoeken thuis 

verkoeling onder de sproeier op de trampoline

Winnaars:Winnaars:

H Kaakman - Kunst met een grote K in Aarle-Rixtel!

Mario en Jeannette Rooijakkers - Berend Botje 

ging uit varen met zijn scheepje naar Zuidlaren!
ging uit varen met zijn scheepje naar Zuidlaren!

Stan Laarhoven uit Aarle-Rixtel bij de toren van Pisa!
Stan Laarhoven uit Aarle-Rixtel bij de toren van Pisa!

Joel Verbakel tijdens een 
dagje Vlissingen. Schip ahoi!

Sem Heijl (B&D) liep toevallig Niel Ridders 

(Lieshout) op de camping in Frankrijk tegen 

het lijf. Samen gingen zij op duikavontuur!
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Lieshout - Seniorenkoor ‘Vogelenzang’,
een van de subverenigingen van KBO 
Lieshout, is op maandag 18 augus-
tus gestart met de repetities voor het 
zangseizoen 2014 / 2015.

Historie
Op 14 mei 1975 is gemengd koor 
Vogelenzang officieel van start ge-
gaan, onder de paraplu van senioren-
vereniging KBO Lieshout. In de loop 
der jaren is de naam gewijzigd van 
Ouderenkoor Vogelenzang in de hui-
dige naam Seniorenkoor Vogelenzang. 
Het koor staat al ruim 7 jaar onder lei-
ding van de enthousiaste dirigent Arie 
Ketelaars, terwijl pianist Wim Ederveen 
al meer dan 9 jaren de muzikale bege-
leiding verzorgt. Het 4-stemmig koor 
telt nu 42 leden, waarvan 27 dames 
en 15 heren, in de leeftijden van 59 tot 
88 jaar. 

In mei 2015 viert het koor haar 40-ja-
rig bestaan, waarvoor een jubileum-
commissie al druk bezig is met de 
voorbereidingen.

Repertoire
Seniorenkoor “Vogelenzang” heeft 
een zeer gevarieerd repertoire en zingt 
liederen in vele talen zoals, naast het 
Nederlands, in het Frans, Duits, Engels, 
Italiaans en Russisch.

Zangseizoen 2014
Onder supervisie van KBO Lieshout 
is het seniorenkoor op 20 augustus 
op bedevaart gegaan naar Kevelaer 
(Duitsland), en heeft daar haar eer-
ste optreden van het nieuwe seizoen 
verzorgd, met het opluisteren van de 
H.Mis, in de Kaarsenkapel. Op dinsdag 
7 oktober treedt het koor op, tijdens 
de Kempische Zangersdagen, voor 
ouderenkoren, in Gemeenschapshuis 
‘Den Tref’ in Hapert.
 
Het jaarlijks hoogtepunt van  
Seniorenkoor Vogelenzang is het or-
ganiseren van de eigen korenmid-
dag, op de derde woensdag in no-
vember in het Dorpshuis in Lieshout, 
waar diverse regionale seniorenkoren 

optreden, met in totaal meer dan 250 
koorleden. De opening van deze ko-
renmiddag geschiedt elk jaar, door de 
Edelachtbare Heer Burgemeester van 
de gemeente Laarbeek, of door een 
van de andere leden van het College.

In december 2014 zijn voor het koor 
reeds een aantal uitvoeringen vast-
gelegd, tijdens Kerstvieringen, in 
o.a. Lieshout, Sint Oedenrode, en 
Helmond.

Zangseizoen 2015
Ook voor 2015 zijn al afspraken 
gemaakt. Op zondag 29 maart 
2015 neemt het koor deel aan het 
Lenteconcert in Aarle-Rixtel, ge-
organiseerd door Gemengd Koor 
‘Euphonia’,maar het belangrijkste 
programmaonderdeel in 2015 is na-
tuurlijk het 40-jarig koorjubileum, 
wat gevierd wordt op zondag 31 mei 
2015, met een uiterst gevarieerd pro-
gramma.

Ledenwerving
Seniorenkoor Vogelenzang heeft der-
halve weer een enerverend program-
ma op de rol staan. Het koor wil graag 
verder groeien en is op zoek naar zan-
gers en zangeressen, met name naar 
heren, zowel tenoren als bassen, maar 
ook dames zijn van harte welkom.

Het seniorenkoor repeteert elke 
maandagmiddag, van 13.15 uur 
tot 15.15 uur, in Lieshout, in de Sint 
Servatiuskerk. De repetitie wordt hal-
verwege onderbroken door een pauze 
om, gezellig met elkaar, een kopje kof-
fie of thee te drinken, in de sacristie.

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

Boeiend programma 2014 / 2015 
van Seniorenkoor ‘Vogelenzang’

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

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

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

Koning of keizer bij Onze Lieve Vrouwe Gilde 
Aarle-Rixtel – De jaarlijkse kermis in 
Aarle-Rixtel wordt van 23 tot en met 
26 augustus gevierd. Bij het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde, ofwel de Blauwe Schut, 
zal op maandag 25 augustus het traditi-
onele driejaarlijks Koningschieten wor-
den gehouden. 

Dit Koningschieten zal plaatsvinden op 
het Jan van Doorenpaviljoen, nabij het 
Hagelkruis. Het terrein is geopend vanaf 
14.00 uur. Wapenmeester Henry van der 
Putten heeft een prachtige houten vogel 
gemaakt die garant moet staan voor en-
kele uren spanning. Na het ‘vrijen’ van 
de boom en de eerste schoten door het 
kerkelijke en wereldlijke gezag en de af-
gaande koning zal een spannende strijd 
losbranden waaraan een aantal serieuze 
kandidaten meedoen, waaronder titel-
verdediger Eugène Barten. Eugène heeft 
tijdens de laatste 2 afleveringen de vogel 
naar beneden gehaald, waardoor hij zich 
dit jaar voor de derde keer tot Koning 
kan schieten. Het zal voor hem een hu-
zarenstuk worden om dit te realiseren, 
maar lukt hem dit, dan wordt hij Keizer 
voor het leven. Voorwaarde is wel dat 
hij ook het derde Koningschap moet uit-
dragen, zodat hij dan over 3 jaar wordt 
ingehuldigd als Keizer. Hij treedt dan in 
de voetsporen van zijn illustere voorgan-
gers Jan van Schijndel, Kis van Schaijk en 
Jan van Dooren. 

De gildenbroeders van het Gilde Sint 
Margaretha zullen de gang van zaken 
nauwlettend in de gaten houden. Na 

afloop zal de nieuwe Koning een ven-
delgroet worden gebracht en wordt hij 
naar Gildenhuis van Bracht begeleid. 
Hier zal de Koning volgens traditie over 
de Gildevlag lopen en de handen was-
sen. Iedereen die belangstelling heeft 
en graag een gezellige middag wil be-
leven is van harte welkom op het Jan 
van Doorenpaviljoen. Het verdere pro-
gramma tijdens de kermis is als volgt: 
Zaterdagmorgen 23 augustus zal be-
gonnen worden met het aanzeggen 
van de kermis door de tamboers bij de 
leden thuis. Om 18.00 uur wordt de 
kermis geopend met een vendelgroet 
aan Zonnetij waarna een rondgang door 
Aarle-Rixtel volgt.
 
Maandag 25 augustus vangt de dag 
om 9:30 uur aan met een plechtige 
Gildenmis in de parochiekerk. Tijdens de 
viering zal de houten vogel gezegend 
worden. Deze viering kunnen ze u ten 

harte aanbevelen. Na de vendelgroet op 
het kerkplein worden ze door de fami-
lie Prinsen worden ontvangen voor de 
traditionele kermisborrel. Dit jaar is het 
150 jaar geleden dat deze traditie is in-
gezet, reden voor een feestje. Om 14.00 
uur wordt vertrokken naar het Jan van 
Doorenpaviljoen voor het voornoemde 
Koningschieten.

Dinsdag 26 augustus is de dag van het 
Sint Margarethagilde en zal weer aan-
vangen met een plechtige Gildenmis om 
9.30 uur. Nadat zij genoten hebben van 
de kermisborrel gaan ze terug naar het 
paviljoen. Om 14.00 uur wordt weer 
vertrokken naar het schietterrein maar 
dit maal naar de Havenweg. Hier zal ge-
schoten worden om kermiskruisen. Tot 
ziens tijdens de kermisdagen. Voor meer 
informatie, zie www.olvgilde.net of mail 
secretariaat@olvgilde.net. Bellen kan 
met tel. 0492-382288 / 06-52462803.

De huidige Koning Eugène Barten met zijn echtgenote

LEZERSPODIUM
ABL: Aandacht voor verkeersveiligheid, zeker nu de scholen weer beginnen!

Discussies over verkeersveiligheid 
roepen altijd diverse reacties op. Al 
met al is het met de verkeersveilig-
heid in Laarbeek behoorlijk goed ge-
steld. Echter, ieder ongeluk is er een 
teveel, dus het kan altijd beter! Er zijn 
een aantal locaties die om aandacht 
vragen zoals de alom bekende Lies-
houtseweg, de Herendijk en de Bos-
scheweg.  

Als politieke partij heeft Algemeen Be-
lang Laarbeek (ABL) de verkeersveilig-
heid hoog in het vaandel staan. We 
hebben de afgelopen jaren meerdere 
malen in onder andere de commissie 
Ruimtelijk Domein aandacht gevraagd 
voor een aanpak van diverse ver-
keersknelpunten. Naar onze mening 
is er meestal sprake van een menta-
liteitskwestie. In sommige gevallen 
weigeren bestuurders zich aan de ver-
keersregels te houden. Om gevaarlijke 
situaties voor andere verkeersdeelne-
mers te vermijden, moet er soms inge-
grepen worden. Dit kan bijvoorbeeld 
door snelheidscontroles of door snel-
heidsremmende maatregelen. Het is 

gebleken dat een (te) hoge snelheid 
vaak een belangrijke oorzaak is van 
verkeersongevallen. 

Op de Lieshoutseweg worden de 
laatste maanden veel controles uitge-
voerd. Hier is al menig bekeuring uit-
gedeeld. Gelukkig kunnen deze con-
troles rekenen op een groot draagvlak 
van de bevolking. In De MooiLaar-
beekKrant van enkele weken geleden, 
bleek dat 85% van de Laarbeekse be-
volking begrip op kan brengen voor 
deze controles. ABL is ook blij met de 
controles. Wij hopen dat ze leiden tot 
extra bewustwording bij de automo-
bilist. Zeker nu de scholen weer gaan 
beginnen en er veel kinderen op de 

fiets naar school gaan is het belangrijk 
dat bestuurders van binnen en buiten 
Laarbeek weten dat deze controles in 
Laarbeek worden uitgevoerd. Geluk-
kig wordt er overigens ook in de be-
bouwde kom gecontroleerd. Dit mag 
wat ons betreft niet uit het oog wor-
den verloren.

Recent zijn op de Bosscheweg (tussen 
de Beekse en de Donkse brug) enkele 
verkeersdrempels aangebracht. Het 
toepassen van verkeersdrempels is niet 
altijd onomstreden. Een argument wat 
vaak terug komt is dat er sprake is van 
geldverspilling. Wat ABL betreft willen 
we niet dat heel Laarbeek vol komt te 
liggen met drempels. Echter op deze 
locatie zijn we blij met de drempels. 
Recente verkeerstellingen wezen uit 
dat meer dan 75% van de bestuurders 
hier te hard reed. Dit is voor ons een 
onacceptabele situatie, vandaar dat 
we nu blij zijn dat actie is ondernomen 
om iets aan dit percentage te doen. 

Namens ABL, Ron Verschuren, Monika 
Slaets-Sonneveldt en Jordy Brouwers
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TANTE PIP viert 1-jarig bestaan!
Advertorial

Het is alweer een jaar geleden dat 
wij de deuren van onze droom 
voor het publiek opende.

Nu een jaar later blikken we terug 
ons eerste jaar Tante PiP in Beek 
en Donk. Is het wat we er van ver-
wacht hadden, als we elkaar deze 
vraag stellen, kunnen we beiden 
volmondig JA zeggen.

Wat is het heerlijk om elke dag 
in je droom naar binnen te stap-
pen en er aan het einde van de 
dag met een lach weg te gaan. 
Wat is er allemaal gebeurd in dit 
eerste jaar? We hebben ons da-
mesassortiment uitgebreid met 
HalsOverKop zodat we naast King 
Louie een uniek merk kunnen 
verkopen, wat exclusief is door 
de originele prints en ontwerpen. 
Maar ook bij de kinderen is er het 
één en ander bijgekomen. Zo heb-
ben we met veel wilskracht  Br@nd
 for Girls binnen weten te halen en 
ook Ninni Vi en MortenZ zijn er-
bij gekomen. Deze zomer hebben 
we daarnaast ook erg leuke tassen 
voor jongens ingekocht zodat ook 
zij hip naar school kunnen.

De klanten zijn enthousiast en 
er komen nog wekelijks nieuwe 
klantjes binnen lopen, die ons 
voorheen nog niet wisten te vin-
den of die de stap nog niet had-
den gemaakt om binnen te kijken. 
Heerlijk is het om mensen met 
een goed gevoel de deur uit te 
zien gaan! Daar wordt je als on-
dernemer blij van. Het vertrouwen 
wat we krijgen in Beek en Donk is 
groot en dat geeft ons de kracht, 
energie en het enthousiasme 
om verder te bouwen aan onze 
droom: Tante PiP !

Zaterdag 30 augustus van 09.30 
tot 16.00 uur, vieren wij ons 1 ja-
rig bestaan, kom gezellig binnen 
lopen om te zien wat we deze dag 
in petto hebben !

Tot ziens bij onze droom,

Tante PiP Wendy Sigmans & Jamie van Uden
Raagtenstraat 23, Beek en Donk

0492-774865   www.tante-pip.nl   info@tante-pip.nl

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

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

Een nieuwe of 2e hands auto gekocht?
Bereken uw premievoordeel op www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafh ankelijk, vrijblijvend en 
deskundig advies, neem dan contact met ons op.

Ook voor al uw andere verzekeringen helpen wij u graag.

Aanstaande zaterdag statiegeldbonnenactie voor 
ALS bij Jumbo Lieshout
Lieshout – Bij het hoofdkantoor van 
ViaViela is een aantal mensen mo-
menteel druk bezig met de voorberei-
dingen van de actiedag voor ALS op 
zaterdag 23 augustus. “Er komt een 
standje bij de Jumbo in Lieshout van 
10.00 tot 16.00 uur, waar iedereen 
statiegeldbonnen kan  inleveren. Ons 
team probeert zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor de ziekte ALS”, ver-
telt coördinator van deze actiedag, 
Kim van Aspert. Verder maakt een 
team van 4 ViaViela zwemsters zich 
op voor deelname aan de Amsterdam 
City Swim op zondag 7 september. 

Aanleiding
Voormalig directeur van ViaViela, Jan-
Kees Broos, vertelde net voor Kerst in 
2011 dat hij getroffen was door de 
ziekte ALS. (= genadeloze, fatale ze-
nuw-spierziekte). “Hij heeft het verteld 
en per direct zijn functie neergelegd. Dit 
had een grote impact op ons allemaal 
en was een enorme klap voor de hele 
organisatie”, vertelt Mireille. “Vorig 

jaar heeft ViaViela ook met een team 
gezwommen in Amsterdam en ruim 
€10.000,00 opgehaald. Wij hopen deze 
opbrengst te evenaren of zelfs te over-
treffen. We willen in ieder geval iets 
doen om ons steentje bij te dragen!”

Zwemmen voor geld
Mieke Verhagen, Mireille Poos, 
Marloes van Heertum en Juul 
Klarenbeek zijn vanaf april wekelijks 
te vinden in zwembad ‘De Tongelreep’ 
en hebben eveneens geoefend in 
open water. Als team moeten ze al-
lemaal 2014 meter zwemmen door 
de Amsterdamse grachten.  Aan de 
Amsterdam City Swim nemen 2014 
zwemmers deel. Trots vertellen de 
zwemsters dat ze getraind worden 
door Tim Hoeijmans, die in 1996 mee 
deed aan  de Olympische Spelen in 
Atlanta, als lid van de 4 x 200 meter 
estafetteploeg. “Hij doet dit geheel 
vrijwillig”, vertelt Mieke. Zelf moeten 
de teamleden ieder €400,00 aan spon-
sorgeld inbrengen om mee te doen. 

Tijd voor snelle actie
Wacht dus met het inleveren van sta-
tiegeldflessen tot zaterdag en kom 
naar de stand bij de Jumbo. Een 
grabbelton voor kinderen staat klaar. 
Heeft u zaterdag geen tijd, dan kunt 
u terecht met uw lege flessen bij het 
hoofdkantoor van ViaViela aan de 
Heuvel 11 (op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 uur). Benieuwd naar de zwem-
sters en/of wilt u dit team sponsoren? 
Kijk dan op www.amsterdamcityswim.
nl/nl/participants/view/viaviela

Wie weet laat Laarbeek hen zwemmen 
in het geld!

vlnr: Marloes, Juul, Mieke en Mireille

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

Kindervakantieweek Beek en Donk
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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Beek en Donk - Met de vakantie 
bijna of voor sommigen al helemaal 
achter de rug staat ook het nieuwe 

volleybalseizoen weer voor de deur. 
Vanaf volgende week wordt er bij vol-
leybalvereniging Bedovo begonnen 
met de trainingen.

Voor zowel de jongste volleyballers van 
de CMV-jeugd, de jeugd en senioren 
van de Nevobo-competitie en de recre-
anten van Bedovo beginnen aanstaan-
de dinsdag de trainingen weer. Na een 

welverdiende vakantierust worden de 
verschillende teams klaargestoomd 
voor de competitie. 

Vragen over trainingstijden of de com-
petitie? Of lijkt je dat ook wat, volley-
ballen? De nodige informatie vind je op 
www.bedovo.nl. We wensen alle le-
den, volleyballers en andere verenigin-
gen een sportief seizoen 2014-2015!

Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 23 augustus
18:00 Handel 1 - Sparta’25 1

14:30 Sparta’25 A2 - Berghem Sport A1
14:30 Sparta’25 B2 - Berghem Sport B4
15:00 SBC B5 - Sparta’25 B3
14:30 Sparta’25 B4 - SBC B4
13:00 Sparta’25 C1 - Berghem Sport C1
13:00 SBC C2 - Sparta’25 C2
13:00 Sparta’25 C3 - SBC C4
13:00 DAW C5 - Sparta’25 C4
00:00 Toernooi Bavos - Sparta’25 D1
11:30 Sparta’25 D2 - OJC Rosmalen D7
11:30 Sparta’25 D3 - OJC Rosmalen D10
11:30 DAW D4 - Sparta’25 D4
10:00 SBC E1 - Sparta’25 E1

09:15 Sparta’25 E2 - SBC E2
10:00 SBC E4 - Sparta’25 E3
09:15 Sparta’25 E4 - SBC E6
10:00 SBC E8 - Sparta’25 E5
09:15 Sparta’25 E6 - SBC E10
10:00 SBC E12 - Sparta’25 E7
09:00 SBC F1 - Sparta’25 F1
10:30 Sparta’25 F2 - SBC F3
09:00 SBC F2 - Sparta’25 F3
10:30 Sparta’25 F4 - SBC F5
10:30 Sparta’25 F5G - DVG F5
14:45 UDI’19 MB1 - Sparta’25 MB1

Zondag 24 augustus 
12:00 Nijnsel 2 - Sparta’25 2
11:00 Sparta’25 3 - Boekel Sport 2
10:00 Sparta’25 4 - Blauw Geel 7
10:00 Sparta’25 5 - RKVV Keldonk 3
10:00 Sparta’25 6 - Fiducia 2

13:30 RKPVV 3 - Sparta’25 7
11:00 ASV’33 4 - Sparta’25 8
11:00 SJVV VR1 - Sparta’25 VR1

Dinsdag 26 augustus 
12:00 Sparta’25 1 - VOW 1

Woensdag 27 augustus 
18:30 Boekel Sport A1 - Sparta’25 A1
18:30 Sparta’25 B1 - Schijndel B1
18:30 Sparta’25 C1 - Schijndel O14G

Donderdag 28 augustus 
18:45 Sparta’25 2 - Boskant 2
18:45 Erp 2 - Sparta’25 3
 

bridgen

Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag woensdag 13 augustus 
A lijn 
1. Cas en Gidi  62,50%
2. Tonnie en Jurgen  59,00% 
3. Cellie en Leo  57,00%
4. Leo en Gerda  56,50%
5. Bets en Annie  52,50%
             
Uitslag dinsdag 19 augustus
1. Christel en Loek               70,00%
2. Arno en Mari                     60,50%
3. Marianne en Leny           57,17%
4. Ann en Bets                       56,14%
5. Marie-José en Riek         55,49%

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

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske                             
Uitslag dinsdag 19 augustus
1. Annie en Bernadette  68,75%
2. Diny en Jos  65,00%
3. Kitty en Jos  59,58%
4. Cor en Nelly  57,92%
5. Mien en Ine  55,83%
6. Riet en Jo  50,50%
 
De volgende zitting is op dinsdag 
26 augustus, aanvang 13.30 uur in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg, Beek en Donk.

Beek en Donk - De voorbereiding van 
de selectieteams van Sparta is al en-
kele weken volop aan de gang. De 
oefenwedstrijden zijn met wisselend 
succes beëindigd. Een goede voor-
bereiding in een vakantie periode is 
altijd lastig. 

Vanaf komend weekend gaat het se-
rieuzere werk beginnen. Dan staan 
de bekerwedstrijden op het program-
ma. In een halve competitie met drie 
tegenstanders wordt gestreden om 
plaatsing voor de volgende ronde. De 
beker is een leuke prijs, maar de wed-
strijden zijn ook zeker een goede op-
maat voor de start van de competitie 
over twee weken. 

Ook de lagere seniorenteams starten 
komend weekend met een serie beker-
wedstrijden. Een klein aantal spelers is 
al op het trainingsveld gesignaleerd. 
Het overgrote deel van de spelers zal 
min of meer koud aan het bekertoer-
nooi beginnen, succes. 

De meeste jeugdteams van Sparta be-
ginnen ook komende zaterdag met de 

1e oefenwedstrijden. Het is vanaf deze 
week dan ook weer de gebruikelijke 
gezelligheid en drukte op  sportpark 
’t Heereind.(Zie programma/uitslagen 
in deze krant voor het programma van 
de jeugd en senioren).

Samenwerking Helmond Sport – Sparta‘25
Sparta’25 heeft al enkele jaren een 
samenwerkingsovereenkomst met 
Helmond Sport. Dit houdt onder an-
dere in dat elke thuiswedstrijd van 
HS een jeugdteam van Sparta uit-
genodigd is om te komen kijken (zie 
www.sparta25.nl voor de uitgelote 
teams). Daarnaast is een onderdeel van 
de samenwerking, die voor Sparta’25 
dan ook zeer interessant is, de onder-
steuning van Helmond Sport mede-
werkers bij diverse(voetbaltechnische) 
clubactiviteiten. Te denken valt aan 
clinics, onderlinge oefenwedstrijden 
en ondersteuning van het kader over 
bestuurlijke en technische vraagstuk-
ken. Zo werkt Sparta’25 aan een nog 
betere organisatie.   

Ben jij (bijna) 5 jaar? Kom dan bij de 
Spartaantjes!

Als de vakantie voorbij is en de kinde-
ren weer gewend zijn aan het normale 
ritme ,willen we op zaterdag 30 au-
gustus aanstaande weer gaan starten 
met de trainingen bij de Spartaantjes. 
Er is nog plaats voor enkele nieuwe 
voetballertjes. Daarom wil Sparta alle 
jongens en meisjes van 5 of bijna 5 
jaar, uitnodigen om eens op zaterdag 
te komen kijken, of nog beter, eens 
vrijblijvend mee te komen  doen om zo 
in een ongedwongen sfeer te ervaren 
hoe leuk voetballen is! Aanvang 9.15 
uur op het hoofdveld. Voor meer in-
formatie: www.sparta25.nl. 

Vacatures
Sparta’25 zoekt met spoed nog en 
aantal leiders en trainers voor de 
jeugd- en seniorenelftallen. Heb je één 
of twee keer per week tijd en zin om 
bij deze mooie vereniging aan de slag 
te gaan, meld je dan bij Sparta. Er is 
altijd iets passends voor jou.  

Sparta’25 voetbalt bekerwedstrijden 
vanaf komend weekend 

Volleybalvereniging Bedovo klaar 
voor nieuw seizoen

voetbal

Team Landgoed d’n Heikant

bedankt voor jullie gastvrijheid! 

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

Van Schijndel 
Passie voor wonenPassie voor wonen

Tijdens de schoolvakantie 
20% korting op banken showroom20% korting op banken showroom

Sjannie Biemans        Elsduijn 1, Liehout    
www.biehappy.nl        0499 423 619 
06 5753 0222        sjannie69@live.nl

Praktijk voor gewichtsbeheersing 
en (voedings)advies

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

worst en gehakt 
van onze eigen 
scharrelvarkens

volleybal

bmx

FATJAM BMX-treffen wederom 
naar Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Na 25 jaar FATJAM in 
Aarle-Rixtel is het BMX-evenement 
nog altijd zeer populair bij de jeugd. 
Komende zaterdag gaan BMX-ers uit 
het hele land de weg weer vinden 
naar de BMX baan aan de Valkendijk 
om samen een dag door te brengen. 

Op de inmiddels legendarische locatie 
zijn alle BMX-rijders welkom om op de 
aanwezige springschansen 
hun kunsten te laten zien. 
Fietscrossers and free-
style rijders zullen samen 
gebruik maken van de door de 
jeugd zelf aangelegde jumps 

om het persoonlijke 
niveau verder te 

ontwikkelen.  

Het wedstrijdelement 
staat in Aarle-Rixtel 

niet bovenaan, 
hoewel er wel 

p r i j z e n 

te winnen zijn voor de uitgevoerde 
sprongen. Om 16.00 uur wordt door 
Nederlands enige BMX Freestyle pro-
fessional Daniel Wedemeijer een de-
monstratie gegeven op de Killer Jump. 
Daniel is bekend van zijn salto over de 
Amsterdamse gracht en was de enige 
Nederlander die mee mocht doen in de 
Europese editie van de Travis Pastrana 

Nitro Circus tour. 

De FATJAM begint om 13.00 
uur en is voor iedereen 
gratis toegankelijk. Om 

15.00 uur zal de baan vrij 
worden gemaakt voor kinderen 

onder 13 jaar waarna om 16.00 
uur de demonstratie volgt door de 

top rijders. 

Het programma wordt om 20.00 uur 
vervolgd bij Open Jongerencentrum 
Aarle-Rixtel. Daar zal die avond een 
spetterend optreden plaatsvinden van 
de locale band ‘MOOON’, gevolgd 
door enkele huis-DJ’s van OJA.

Daniel Wedemeijer met een ‘turndown backflip’ op de Killer Jump in Aarle-Rixtel
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Wie komt waar te voetballen?
Vakantie voorbij en het oefenpro-
gramma, met tal van voetbaltrainin-
gen en oefenwedstrijden, doet zijn 
intrede. Spelers worden bekeken of 
ze in de selectie passen en de jeugd 
gewogen of ze het ‘grote’ werk aan-
kunnen. Tal van opstellingen passe-
ren de revue en verschillende tacti-
sche organisatievormen komen om 
de hoek kijken.
Dit gebeurt van amateurniveau tot 
op het hoogste vlak, de eredivisie bij 
ons!
Het grote verschil tussen beiden is 
het feit dat op amateurniveau, spe-
lers na één officieel duel {beker dan 
wel competitie} niet meer van ver-
eniging mogen wisselen en zomaar 
kunnen verkassen naar een andere 
amateurvereniging. Dit gebeurt wel 
op het hoogste niveau!
Vele spelers kunnen nog enkele we-
ken een overstap maken, als andere 
clubs in de buidel tasten en een spe-
ler ‘gek’ maken om voor een andere 
club te gaan spelen. En gebeurt dit 
nu niet binnen enkele weken, dan 
kan het wel weer in de winterstop, 
want dan mogen er ook transfers af-
gesloten worden.
Om gek van te worden?
Zo is het toch al jaren! Al jaren zijn 
voetballers een speelbal van rijke 
heren, clubs, die soms er zelf beter 
van worden of anderen juist belet er 
sterker van te worden. Niks vreemds 
toch? Dit is bekend en zal niet gauw 
veranderd worden, als er zo veel geld 
mee gemoeid is.

De enigen die je hoort morren, zijn 
de trainers. Zij zeggen te trainen met 
een spelersgroep, die wellicht ‘uit el-
kaar zal vallen’, waardoor de ‘inge-
slepen’ systemen en organisaties niet 
meer tot zijn recht kunnen komen.
‘Niet mekkeren’, zou ik zeggen! Ook 
‘jullie’ weten dat zoiets kan gebeu-
ren. Er komt weer geld binnen en 
een andere speler kan aangetrok-
ken worden. Laat de voetbalkennis 
hoogtij vieren, voetbal met diegene 
die je tot jouw beschikking hebt, pas 
jouw organisatie weer aan en zege-
vier!
Makkelijker gezegd dan gedaan?!
We gaan het allemaal zien!
Veel voetbalplezier dit seizoen!

R. van den Enden

COLUMN
Geslaagd Zeilkamp Laarbeek 2014 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Aarle-Rixtel)

Loosdrecht – Tientallen kinderen ver-
trokken vorige week zaterdag naar 
Loosdrecht. Op een klein eilandje ‘het 
Holtus eiland’ verbleven zij de hele week 
samen. In een heuse slaapboot brachten 
ze de nachten door. Medeorganisator 
Len van Teeffelen beschrijft de gebeur-
tenissen van dag tot dag. 

Zaterdag 9 augustus 
Het bestuur is al vroeg in Loosdracht 
om alles op tijd klaar te maken. De 
deelnemers komen tegen de middag, 
met eigen vervoer, aan. Ouders, broer-
tjes, zusjes en opa’s en oma’s nemen 
een kijkje op het eiland om vervolgens 
afscheid te nemen van hun kroost. 

De eerste dag is erg druk. Er wordt 
volop op en neer gevaren, er moeten 
boodschappen gedaan worden en de 
kinderen moeten even hun plekje vin-
den op de slaapboot. De groepsinde-
lingen worden bekendgemaakt en een 
captain wordt toegewezen. Het zeil-
kamp kan nu definitief beginnen!
Na het avondeten werd er nog flink ge-
zeild. Om half 10 moest iedereen voor 
het donker binnen zijn. Nog even om 
het kampvuur en dan, na een mooie 
maar drukke dag met heel veel wind, 
naar bed. 

Zondag 10 augustus
Na vroeg te hebben ontbeten, zijn de 
kinderen meteen de zeilboot ingestapt. 
Door de harde wind hebben de jongere 
kinderen het hard te halen. De captains 
deden het meeste werk. Zo konden de 
kinderen een beetje aan elkaar, de wind 
en aan de omgeving wennen. Beetje bij 
beetje kregen ze meer praatjes. 

Maandag 11 augustus 
Op maandag vindt traditioneel de ont-
groening plaats. Er zijn 14 kinderen 

voor het eerst mee op zeilkamp. De 
ontgroening zorgt vaak voor een hech-
tere band en er valt (zichtbaar) een last 
van de schouders. Helaas gooide het 
weer roet in het eten, waardoor de ont-
groening – tot ongenoegen van de ou-
dere deelnemers - niet door kon gaan.  

Dinsdag t/m donderdag 
(12-14 augustus)
Midden in de week wordt er veel ge-
zeild. Met soms wat meer en soms wat 
minder wind is het geweldig zeilweer. De 
avonden worden doorgebracht rondom 
het kampvuur. Dat het vermoeiende 
dagen zijn, is te merken aan de jongens. 
Ze gaan allemaal netjes op tijd naar bed. 
De donderdag staat het in teken van de 
examens. De examinatoren hebben het 
druk op deze dag. 

Vrijdag 15 augustus
En dan breekt alweer de laatste dag 
aan. De week vliegt voorbij. Het einde 
van de week nadert en dat is aan ie-
dereen te merken. Gelukkig wordt al-
les uitgepraat. Het lijkt wel ‘Utopia’. ’s 
Avonds vindt de laatste avond en span-
nendste avond plaats: de examenuit-
slag wordt bekendgemaakt. De resulta-
ten zijn goed, mede dankzij de goede 
captains en het mooie weer zijn er veel 
geslaagden. Helaas heeft niet iedereen 
het gehaald. Zij krijgen uitleg hoe het 

komt dat ze gezakt zijn, zodat toch ie-
dereen tevreden naar bed gaat. 

De geslaagden van 2014:
Bemanningsdiploma:
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

Stuurmansdiploma:
Geen geslaagden

Schippersdiploma:
Geen kandidaten

Zaterdag 16 augustus
Op zaterdag maken we met zijn allen al-
les schoon. De verhuurder haalt alle bo-
ten op; een raar gezicht om die zeilboten 
weer te zien vertrekken. Als laatste wordt 
het eiland overgedragen om vervolgens 
met zijn allen richting huis te gaan. 

De organisatie van Zeilkamp Laarbeek 
bedankt iedereen die hen op een of an-
dere manier heeft gesteund, van spon-
soring van alle bedrijven tot aan alle 
vrijwilligers en de deelnemers. 

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

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NL
Mc Culloch M125-97T
De krachtige motor en wendbaar-
heid van de M125-97T zorgen voor 
een bijzonder vlotte maaibeurt. 
In een handomdraai stelt u de 
maaihoogte in. Zo licht uw gazon 
er in een handomdraai strak bij.

€ 1.599,-

K

WWWWWWW W JOS
NIEUW!

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

Nu € 50,- aan 
accessoires cadeau
Wanneer u in augustus een nieuwe 
fiets koopt.
Actievoorwaarden in de winkel.

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl



Donderdag 21 augustus 201426 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
vissen

tennis

basketbal

zaalvoetbal

wandelen

badminton

Basketballen bij Basketbal Club Lieshout

Badminton Club Lieshout terug 
van vakantie

Interne wintercompetitie bij TV de Raam

Basketbal Club Lieshout zoekt dames recreanten

Lieshout - De vakantie is weer 
bijna voorbij. Tijd om weer eens 
sportief bezig te zijn. Misschien is 
basketbal wel iets voor jou? Kom 
eens een keer meetrainen bij BC 
Lieshout. 

Basketbal is een sport waarbij 5 te-
gen 5 gespeeld word. Er word op 
hoog tempo gespeeld. Hierdoor zie 
je tijdens een wedstrijd regelmatig 
spectaculaire acties. 

BC Lieshout is een club met jeugd-
leden van diverse leeftijden. Zowel 
voor jongens als meisjes. We heb-
ben senioren- en recreantenteams. 

Ook hebben we een G-team. 
Plezier staat voorop binnen onze 
vereniging. Voordat beslist wordt 
een lidmaatschap aan te gaan kan 
4 keer gratis deelgenomen worden 
aan een training.

Wil je een keer meetrainen, neem 
dan contact op met Jeroen Thijssen: 
jeroenthijssen@bclieshout.nl of 
bezoek Sporthal De Klumper in 
Lieshout tijdens de verschillende 
trainingen. De trainingen star-
ten weer op dinsdag 26 en don-
derdag 28 Augustus. Kijk op 
www.bclieshout.nl voor de trai-
ningstijden.

Lieshout – Basketbal Club Lieshout is 
op zoek naar dames om gezellig op 
de dinsdagavond een potje te bas-
ketballen. Vanaf vorig seizoen is BC 
Lieshout gestart met een dames re-
creantenteam. Beginners en gevorder-
den, jong en oud, eenmaal per week 
trainen en gewoon ‘lekker ballen’. 

Zin om ook eens mee te doen? Kom 
dan langs! Graag! Geheel vrijblijvend 
uiteraard. Er wordt getraind op dins-
dagavond van 21.15 – 22.30 uur in 
Sporthal de Klumper te Lieshout. Het 
seizoen gaat van start op dinsdag 26 
augustus. 

Voor meer info en/of aanmelding 
kun je ook altijd mailen naar dames-
recreanten@bclieshout.nl. 
Hopelijk tot ziens! 

Lieshout - Op woensdag 27 augustus 
pakken de badmintonners van Badminton 
Club Lieshout de rackets weer op. Dan 
beginnen de wekelijkse speelavonden 
weer van deze sportvereniging en zijn 
nieuwe leden van harte welkom. Is bad-
minton iets voor jou? Kom het proberen 
bij Badminton Club Lieshout.

Natuurlijk hebben de sporters ook deze 
zomer weer op de campings in heel 
Europa badminton gespeeld. Heb jij dat 
ook gedaan en vond je dat wel leuk? Lijkt 
het je wat om het beter te leren en het 
vaker te doen? Kom dan naar een van de 
komende speelavonden van Badminton 
Club Lieshout. Daar kun je dan direct 
meedoen. 

Jeugd
De jeugd van Badminton Club Lieshout be-
gint om 18.30 uur. Zij spelen tot 19.30 uur 

en sommigen tot 20.00 uur. Dat doen ze 
onder leiding van een trainer en met be-
hulp van enkele jeugdbegeleiders. Er staat 
dus altijd iemand klaar om je te helpen. 
Tijdens de speelavonden zullen de grond-
beginselen van het badminton worden 
bijgebracht, uiteraard in combinatie met 
het spelen van wedstrijdjes en het doen 
van oefeningen die gerelateerd zijn aan de 
badmintonsport. Je kunt altijd twee keer 
gratis meespelen voordat je moet besluiten 
om lid te worden. Zo kun je dus eerst rustig 
kijken of de sport iets voor je is en hoef je 
niet meteen lid te worden. Ook een racket 
hoef je niet meteen te kopen. Deze kun je 
gebruiken van de vereniging, die hier een 
speciaal aantal rackets voor op voorraad 
heeft. Kortom; geen enkele drempel om 
het eens te komen proberen. Kom daar-
om op een van de komende woensdag-
avonden om 18.30 uur naar ‘Sporthal De 
Klumper’. Als je je sportkleding meebrengt 

kun je meteen meedoen en ervaren hoe 
leuk badminton kan zijn. 

Senioren
Ook senioren zijn natuurlijk van harte 
welkom. Zij spelen, op dezelfde woens-
dagavonden, vanaf 20.00 uur. Voor seni-
oren is er geen verplichte training: ieder-
een mág deelnemen aan de training, die 
wel gefaciliteerd wordt en om 20.20 uur 
begint. Als je niet traint kun je vrij spelen 
op de resterende banen. Ook voor seni-
oren geldt dat je twee keer gratis mag 
komen meespelen, voordat je lid moet 
worden van de vereniging. En, ook seni-
oren kunnen gebruik maken van de leen-
rackets die de vereniging aanbiedt. Dus; 
ook voor senioren zijn er geen drempels 
of andere belemmeringen om eens uit te 
komen proberen of badminton een sport 
voor jou is. Graag tot ziens bij badminton 
Club Lieshout!

Lieshout - Vanaf nu kun je je weer op-
geven voor de interne wintercompeti-
tie. Inschrijven kan in de categorieën: 
Maandag Mix, Dinsdag D.D., Dinsdag 
H.D., Woensdag D.D., Woensdag 
H.D., Donderdag D.D., Donderdag 
Mix en Weekend singels D./H.

Vanaf dit jaar zijn er 8 kunstgrasbanen. 
De 8e baan is vrij voor recreatieve spe-
lers. Het winterabonnement bedraagt 
€50,00. De mensen die zich voor 
de eerste keer aanmelden voor een 
winterabonnement wordt een een-
malige introductieprijs aangeboden 

van €40,00. Het is ook mogelijk om 
met 3-en of 4-en op te geven, zo-
lang er maar elk moment minimaal 
2 spelers aanwezig zijn. Ga naar 
www.tvderaam.nl en schrijf je in!

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

Diverse 
stuntsteppen

vanaf € 77,-

Cortina U4 

van € 539,-
voor € 469,-

Installatietechniek van Eersel BV is een toonaangevend installatiebedrijf 
op het gebied van gas, water, cv-techniek, airconditioning en sanitair. 
Het bieden van uitstekende service en kwaliteit in zowel de particuliere 
sector als in de utiliteitsbouw heeft er toe geleid dat wij al meer dan 100 
jaar een betrouwbare partner zijn gebleken.
Voor onze montage-afdeling zijn wij op zoek naar een:

Wij vragen:  - Flexibele medewerker
  - LBO/MBO werk- en denkniveau
  - Relevante werkervaring is een pré
  - Goede communicatieve vaardigheden.
Wat heeft installatietechniek Van Eersel BV u te bieden:
  - Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
  - Afwisselende/uitdagende werkzaamheden
  - Prettige werksfeer
Interesse?
Sollicitatie + CV kunt u richten aan: Installatietechniek Van Eersel BV, 
t.a.v. Mevr. L. Smulders, Postbus 123, 5720 AC ASTEN.
Tel.: 0493-696455 of lenie.smulders@van-eersel.com

Installatiemonteur (Loodgieter + cv)

GAS CVWATER SANITAIR

Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Rick van Venrooij

Viscompetitie 
H.S.V. Het Geduld 
weer van start

Wandelweek in 
Limburg voor 
Mari Vereijken

Beek en Donk - Het is ongemeen span-
nend in de Beek en Donkse viscompe-
titie, de top drie van de competitie zit 
elkaar flink op de hielen. Met nog drie 
wedstrijden te gaan zijn zij in ieder ge-
val  nog niet zeker van deze ereplaatsen. 
Een foutje is cruciaal en de middenmoot 
sluit direct weer aan.

De stand voor de ereplaatsen zijn tot nu 
toe:  1. Geert Creemers 213 punten,  2 
Mari Vereijken 211 punten, 3 Henk vd 
Vegt met 201 punten.  Bij de jeugd is de 
tussenstand 1. Mark Wijgergangs  194 
punten, 2 Dennis Gruiters 148 punten 
en op plaats 3 Teun Bosmans met  99 
punten. Op www.hsvhetgeduld.nl kunt 
u de tussenstand volgen.

Omdat het witvistoernooi elk jaar een 
forse groei doormaakt met deelnemers, 

wil de organisatie graag het witviscomité 
uitbreiden met zeker twee vrijwilligers. 
Het is van groot belang dat de wedstrij-
den een goed verloop kunnen hebben en 
dat kan alleen met een uitbreiding van 
het comité. Heeft u interesse om ons 
te helpen, heel graag! U kunt contact 
opnemen via de website van HSV Het 
Geduld.

Zaterdag 23 september worden de vis-
wedstrijden weer hervat. De zesde wed-
strijd wordt op het kanaal gevist nabij 
Restaurant De Hommel. Om 13.30 uur 
start de loting en om 14.00 uur begint de 
wedstrijd tot  17.00 uur. De vereniging 
hoopt weer op een grote opkomst. 

Beek en Donk / Limburg - Het was een 
wandeling met een grote diversiteit 
van belevingen. Met broer Toon en zijn 
vrouw Nettie, vertrok Mari Vereijken 
op woensdagmiddag naar Maastricht, 
waar ze verbleven bij vrienden.

Zelf nam Mari voor de 7e keer deel, ter-
wijl  het voor Toon en Nettie de eerste 
deelname was. De afstanden die hier 
gelopen worden zijn altijd een veelvoud 
van 7, dus 7 – 14 – 21 – 28 en 42 km. 
Mari liep de langste afstand, terwijl Toon 
en Nettie de 28  km wandelden. Bij de 
Heuvelland vierdaagse zijn de routes 
van de buitencategorie, zowel wat be-
treft de zwaarte als de prachtige afwis-
selende omgeving. Mari: “Ja diegene 
die de Zevenheuvelenweg in Nijmegen 
zwaar vinden, moeten hier beslist niet 
mee doen..” Aan de tocht namen 7000 
wandelaars deel. Organisatorisch was 
het prima voor elkaar.

Ze hebben dagelijks 3 geheel verschil-
lende routes in gebruik. Zo wandelen 
de 7 en de 14 km groepen samen, de 
21 km groep wandelt alleen. Zij zijn de 
grootste groep. De 28 en 42 km groepen 

wandelen ook samen. De route liep zelfs 
door de Geulhemmer groeve. Een groe-
ve die anders alleen op afspraak voor 
groepen open is. Een groeve die op de 
wereld erfgoedlijst staat, dit in verband 
met zijn prachtige wandtekeningen en 
zijn kapel van de Franse revolutie.

Een kleine week later, op zaterdagavond, 
toog Mari opnieuw naar het Limburgse 
wandelgebied. Dit keer naar het plaatsje 
Horst aan de Maas, om daar deel te ne-
men aan de Melderlose Kennedy Mars. 
Zaterdagavond om 22.15 uur werden 
er door de Burgemeester ongeveer 300 
wandelaars weggeschoten, om via de 
vele kernen van de gemeente Horst 
aan de Maas en het omvangrijke tuin-
bouw, fruit- en rozengebied na 80 km 
op zondagmorgen fris en fruitig terug te 
keren op het feestterrein. Een gezellig en 
goed verzorgde en leuke wandeling als 
onderdeel van de Melderlose feestweek 
met op de zondag ook diverse andere 
wandelafstanden. Wandelen, een leuke 
manier om al mediterend met je voeten 
lekker fit te blijven.

WAC Beek en 
Donk zoekt 
zaalvoetbalteams

Beek en Donk - Voor het komende 
seizoen is er nog voldoende plek 
om nieuwe teams in de competi-
tie in te schrijven. Heb jij zin om te 
zaalvoetballen en heb je een groep 
(voetbal)vrienden en een sponsor? 
Iedereen die 16 jaar of ouder is kan 
lid worden van WAC Beek en Donk 
en deelnemen aan de competitie.

Inschrijven kan via de site 
www.wacbeekendonk.nl  en als 
je meer informatie wilt kun je ook 
contact opnemen met één van de 
bestuursleden. Alle gegevens kun je 
terugvinden via de site. Schrijf je in!
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In de derde speelronde van de Eredivisie staat 
zondag al de topper Ajax-PSV op het programma.
Wie deelt zondag het eerste echte ‘tikkie’ uit, of 

eindigt het gelijk?

Stuur uw antwoord voor zondag (24 augustus) 16.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
Mark van der Heijden

Antwoord vorige editie: 
Ajax won van AZ. Uitslag: 1-3

Cadeaubon kan tot 29 augustus worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagBedo Heren 2 blikt terug op 
seizoen 2013-2014

handbal

Beek en Donk - Na het binnenhalen 
van het kampioenschap van de zaal-
competitie 2012-2013 hebben de 
Heren 4 twee weken rust gehad. Ze 
hebben nog heerlijk kunnen nagenie-
ten van het kampioenschap maar er 
werd meer vooruit gekeken. 

De laatste buitencompetitie voor de 
heren werd afgesloten met een kam-
pioenschap. De wedstrijden hebben ze 
grotendeels gebruikt als oefenmomen-
ten voor de zaalcompetitie. Ze speel-
den om het Brabants kampioenschap 
veldhandbal en werden hier derde. Zo 
moest er het een en ander veranderen, 
ze werden van het vierde herenteam 
het tweede team van BEDO, er moest 
weer hard getraind worden om niet, 
met deze jeugdige selectie, onderuit te 
gaan in de derde klasse. Ook werden 
er nieuwe spelers toegevoegd aan de 
selectie.

De heren gingen een zware voorberei-
ding in, speelden enkele oefenwedstrij-
den en waren na een succesvol toernooi 

bij Apollo klaar voor de competitie. 
De competitie ging van start. Dit was 
het tweede seizoen als heren senio-
renteam, één keer zijn ze kampioen 
geworden en één keer tweede. Het is 
een heerlijke groep om mee te werken, 
die altijd tot het maximum wil gaan 
op de training! Door het harde trainen 
zijn een paar spelers toegevoegd aan 
de selectie van Heren 1. Voor degenen 
die promoveren: gefeliciteerd! Jullie 

hebben er hard voor gewerkt. De men-
sen die in Heren 2 blijven gaan er weer 
een heel mooi seizoen van maken met 
een harde maar korte voorbereiding.

De doelstelling van volgend seizoen 
staat weer vast, alle wedstrijden gaan 
ze pakken, met en voor elkaar! De 
voorbereiding zal beginnen na afloop 
van de zomervakantie. Succes is een 
keuze en geluk dwing je af.

BEDO Heren 2 in training

Gezondheidsrace team Puur Groen (Lieshout/Mariahout) 
PUUR, GROEN en GEZOND: dat zijn de drie ingrediënten die de ‘groene draad’ van de activiteiten bevatten van team Puur Groen, in de breedste zin van het woord. Voor jong en 

oud, voor valide en minder valide, voor iets leren van, spelen met, en gezondheid voor lichamelijke en geest. Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden wil Gezondheidsteam 
Puur Groen de lezers middels foto’s een impressie geven van hun activiteiten.

Een van de activiteiten leende zich niet voor een foto. Dat was de thema avond ‘Leven met een verslaafde’.

Benieuwd naar onze volgende activiteiten?
Volg ons via Facebook, gezondheidsrace.nl, Omroep Kontakt of De MooiLaarbeekKrant!

Mariahout - Op zondag 24 augus-
tus organiseren Korfbalvereniging 
Flamingo’s en de jeugdafdeling van 
VV Mariahout een Seizoensopening. 
Tijdens deze dag worden alle nieu-
we (jeugd-)teams gepresenteerd 
en worden leuke activiteiten ge-
houden. Vanaf 10.30 uur bent u 
van harte welkom op Sportpark de 
Heibunders, om samen het korfbal- 
en voetbalseizoen 2014 - 2015 fees-
telijk te openen. 

Dit jaar hebben Korfbalvereniging 
Flamingo’s en VV Mariahout be-
sloten om voor het eerst samen de 
seizoensopening te organiseren. 
Hierdoor zijn in totaal circa 240 
jeugdspelers en speelsters van de 
korfbal- en voetbalvereniging aan-
wezig in de leeftijd van 5 tot 19 jaar. 
Dit is circa 60 tot 70% van het totaal 
aantal kinderen van deze leeftijd in 
Mariahout! De spelers en speelsters 
zullen begeleid worden door ruim 70 
vrijwilligers (trainers en leiders).

De dag begint met het presenteren 
van de teams van Flamingo’s en de 
jongste teams – kabouters, F, E en D 
– van VV Mariahout. Ook worden de 
trainers en leiders gepresenteerd en 

we zullen alle sponsoren aan u voor-
stellen en bedanken voor hun steun 
en financiële bijdrage. Vervolgens 
zal van ieder team een team foto 
worden gemaakt. Na de presentatie 
staan voor de teams allerlei leuke ac-
tiviteiten op het programma. 

De oudere jeugdteams van VV 
Mariahout – C, B en A - worden van-
af 13.30 gepresenteerd, samen met 
de leiders, trainers en sponsoren. Na 
het maken van de teamfoto gaan 
deze teams een mix-toernooi spelen. 

Gedurende de dag zullen tevens 
leuke activiteiten worden georgani-
seerd. Voor de jongste kinderen is er 
een springkussen en een gratis loterij. 

Het programma voor deze dag 
ziet er als volgt uit:

10.30 uur Verzamelen / omkleden
10.45 uur Verenigingsfoto 
    Flamingo’s
11.00 uur Opening en presentatie
     alle teams van Flamingo’s 
    en de F, E en D-teams van 
    VV Mariahout
12.00 uur Activiteiten voor 
    jeugdteams F, E en D 
   (Flamingo’s en 
   VV Mariahout)
13.30 uur Presentatie C, B en 
    A-teams VV Mariahout
14.10 uur Maken groepsfoto van 
    alle jeugdteams 
    van VV Mariahout

14.30 uur Mix-toernooi C, B 
    en A-teams
16.00 uur Einde mix-toernooi 
    / prijsuitreiking
16.45 uur Wedstrijd Ajax – PSV 
    op groot scherm

Kortom, een goed gevuld pro-
gramma met voor ieder wat wils. 
Graag zien beide verenigingen u 
op zondag 24 augustus om 11.00 
uur op Sportpark de Heibunders in 
Mariahout!

Seizoensopening Korfbalvereniging Flamingo’s en VV Mariahoutkorfbal & voetbal
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

Donderdag 21 augustus 
Dirk Scheele - Het zomerpopconcert
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 23 augustus 
Gerard van Maasakkers
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Kermis Aarle-Rixtel

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

FATJAM
13.00 uur, Sugar Hills trails, 
Valkendijk, Aarle-Rixtel

Kermis Aarle-Rixtel met 
coverband FUNTAIN!
20.00 uur, Café Deja Vu, Aarle-Rixtel

Zondag 24 augustus 
Kermis Aarle-Rixtel

WTC Beek en Donk, Wellseheidetocht
8.00 uur, 
Startplaats Heuvelplein, Beek en Donk

Seizoensopening
Sportpark De Heibunders in Mariahout

Maandag 25 augustus 
Kermis Aarle-Rixtel

Dinsdag 26 augustus 
Kermis Aarle-Rixtel

Inschrijving Computercursussen najaar
9.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Inloop/huiswerkbegeleiding
14.30 uur, De Boemerang, Beek en Donk

Woensdag 27 augustus
Inloop/huiswerkbegeleiding
14.30 uur, De Boemerang, Beek en Donk

Vrijdag 29 augustus 
Pink Floyd Sound
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

1e Training Budoclub Beek en Donk
17.30 uur, Sporthal Otterweg, 
Beek en Donk

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Vakantiefoto’s Laarbeek

Petra van Kessel - Sanne en Lieke 
Knaapen op de (gehuurde) boot 
van tante Monique en ome Hans. 
Lekker een dag varen in eigen land!Lekker een dag varen in eigen land!

Mark van den Berk - Tijdens een 

wandeling op de Veluwe doet 

Elias Yur lekker een dutje bij 

mama Annelieke in de draagzak
Het eten was heerlijk in Ibiza! Groetjes, Sem

Pleun en Barbara van Boekel - Pleun lekker 

aan het uitwaaien in Bretagne, Frankrijk

Monique Donleben - Fenna en Evy 

hebben lol aan de Maas in Arcen

Rini Barten uit Mariahout 
leest lekker op zijn gemak De 
MooiLaarbeekKrant in Mallorca

Heerlijke vakantie in Olvertemarke dagje bij 
hunebedmuseum in Drenthe met Lucas, Iris en Sarah

Henriëtte van Schijndel - Hugo leest De 
MooiLaarbeekKrant op camping Valek in 
Chrustenice, Tsjechië


