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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.500

Zo.Festival: Feest in de brouwerij

Redacteur: Joey van der Leemputten
Fotografen: Marcel van de Kerkhof 
(Beek en Donk) en Marcel van de 
Kerkhof (Aarle-Rixtel) 

Lieshout - Tweeëntwintig graden. 
Unieke area’s. Een hoop blauw. 
En Mr. Polska, Yellow Claw en 
Feestdjruud XXL op de program-
mering. Deze ingrediënten vorm-
den afgelopen zaterdag de derde 
editie van het Zo. Festival. Zoals 
voorgaande jaren was ook ditmaal 
WiSH Events ingeschakeld als vaste 
productiepartner voor organisator 
Bavaria. Ruim 6.500 uitgedoste be-
zoekers konden genieten van het 
festival van de uit 1719 stammende 
bierbrouwer. We hebben de 17,19 
(18 naar boven afgerond) meest op-
vallende feiten op een rijtje gezet.

Te beginnen bij de ligging(1). In 
de achtertuin van de grootste bier-
fabrikant uit de regio en tussen de 
koeien en schapen, maar tegelijker-
tijd op een praktisch kruispunt van 

uitvalswegen. Het voordeel van het 
bewust bescheiden festival, is de 
minimale wachttijd(2) bij de entree, 
barren en de muntverkooppunten. 
Eenmaal op het terrein wordt dui-
delijk dat de weergoden(3) het Zo. 
Festival goedgezind zijn. Op een 
enkele stortbui na lachen de zon-
nestralen het terrein toe. En dat is 
voor de tijd van het jaar uniek te 
noemen. Wat eveneens uniek is 
te noemen, zijn de drankbekers(4) 
die verstrekt worden. Eindelijk eens 
hoeveelheden die de steeds ho-
ger wordende consumptieprijzen 
enigszins waard zijn. Alsof dat nog 
niet genoeg is, blijkt het, rond de 
klok van vijf, happy hour(5) te zijn. 
Oftewel twee voor de prijs van 
één, waar dan ook in volle getalen 
gebruik van wordt gemaakt. Een 
kleine traktatie van Bavaria, zullen 
we maar zeggen. Gevolgd door het 
magische moment dat de klok 17:19 
uur slaat. Het oprichtingsjaar van 
de organisator wordt gevierd met 
het traditionele proostmoment(6), 

ondersteund door het geluid van ex-
dorpsgenoot Guus Meeuwis. Maar 
het icoon van het festival is onge-
twijfeld ‘Biermans’(7). Uitgedost in 
een groen-blauw superheldenpak 
viel hij van het begin tot het eind te 
bewonderen bij een van de negen 
area’s. Een van die negen was de (S)
top secret(8). Dit was de halte voor 
een exclusieve Bavaria-bustour rich-
ting een afgelegen partyplek. Aan 
de overkant van deze busstop maak-
ten veel bezoekers een pitstop voor 
een tussendoortje of wat avond-
eten. Ondanks het beperkte aanbod 
was er duidelijk veel zorg gestoken 
in de kwaliteit van de foodtent. Zo 
was er plaats voor een deejay met 
live blazers(9). Kon er voor enkele 
munten genoten worden van een 
Bavariaanse happy meal(10), ge-
vuld met friet, een snack en een 
echt Bokbiertje. En om het geheel af 
te maken was er net buiten de tent 
eveneens plaats gemaakt voor een 
kwaliteitsbarbecue(11). Voor wie de 
centraal gelegen ‘Kiemvloer’ wilde 

bezoeken, moest via het ‘Kratje Bier 
Veel Plezier’ een loopbrug(12) trot-
seren. Diezelfde brug die in geval-
len van een optredende Tony Star 
of Jody Bernal soms lastig te berei-
ken(13) was. En ook de uitgang in 
de vorm van een draaideur(14) bleek 
na een halve dag niet bestand te zijn 
tegen de gezellige drukte. Niettemin 
vonden er, op een enkel incident 
buiten de festivalpoorten na, geen 
noemenswaardige voorvallen(15) 
plaats. Wat eveneens ontbrak was 
een spectaculaire eindshow(16). 
Toen de laatste beats van afslui-
ter Feestdjruud hadden geklonken, 
dienden duizenden gasten hun weg 
over de enige uitrit(17) van het fes-
tival te banen. Ondanks dat denkt 
men eenmaal thuis vast en zeker 
maar één ding: volgend jaar gewoon 
weer!(18)   

Kijk voor meer foto’s van 
Zo.Festival op pagina 16, 17 
en 40 in deze krant en op 
www.mooilaarbeek.nl/fotos. 

U kunt uw folder bij 
laten steken in 

De MooiLaarbeekKrant

Heb jij het 
állerliefste huisdier?

Lees verder op
pagina 3
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant 
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 IN MEMORIAM

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182

de
gr

oo
fu

it
va

ar
tv

er
zo

rg
in

g.
nl

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

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Het Klavier is de jongste straatnaam van Aarle-Rixtel. De totstandkoming van 
deze naam heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Want aanvankelijk was 
het de bedoeling dat hier de straatnaam ‘Zonnety’ zou worden toegekend. 
Als plannaam werd die ook als zodanig formeel vastgesteld. Echter deze naam 
werd ‘gekaapt’ door de Laarbeekse woningstichting. Daarover hebben we al 
eerder melding gemaakt. “Toen ‘Zonnety’ niet meer mogelijk was moest er 
dus een andere naam komen. De projectontwikkelaar had er zelf al eentje be-
dacht: Klaverhof.”Het logo was ook al klaar: Klavertje vier. Die naam viel bij 
de straatnamencommissie echter niet in de smaak, dus werd er koortsachtig 
gezocht naar een goed alternatief. Dat werd gevonden in de naam ‘Hane-
winckel’. Stephanus Hanewinckel was een bekende dominee (o.a. van zijn 
reisboeken over Brabant). Hij woonde eind 18e eeuw op Huize Zonnety en 
was predikant in de protestantse kerk van Aarle, Beek en Lieshout. Omstreeks 
deze tijd schreef hij zijn reisverslagen over de Meierij, waarvan de twee delen 
van zijn ‘Reize door de Majorij van ‘s-Hertogenbosch in den jaare 1798’ wel 
de beruchtste waren. Want, ofschoon deze verslagen boeiende tijdsbeelden 
opleverden, liet hij zich wel neerbuigend uit over de lokale bevolking, met 
name over de katholieken onder hen. Deze naam viel bij de projectontwik-
kelaar alleen daarom al niet in goede aarde ... Uiteindelijk werd voorgesteld 
te kiezen voor de straatnaam ‘Het Klavier’. Deze naam viel bij alle partijen 
deze keer wél in goede aarde: de naam refereert aan het carillon van Petit 
en Fritsen, dat dagelijks vanuit de nabijgelegen kerktoren zijn klanken laat 
galmen. ‘Zonnety’ was ook de tweede Aarlese locatie waar Petrus Fritsen 
destijds zijn klokkengieterij vestigde. Ook uit dat historisch oogpunt was ‘Het 
Klavier’ alleszins acceptabel. Bovendien kon de projectontwikkelaar zijn logo 
‘klavertje vier’ blijven gebruiken. Zo zie je maar, een straatnaam bedenken is 
voorwaar geen sinecure!

Henk van Beek, Heemkundekring Barthold van Heessel

HET KLAVIER

In Memoriam Liesbeth van de Ven
Conciërge op Commanderij College Laarbeek

Onze collega, Liesbeth van de Ven, 
vrijdag 12 september jl. is overleden. 

Het droevige nieuws kwam, ondanks 
het feit dat we wisten dat ze 
longkanker had, geheel onverwacht. 
Iedereen is daardoor op school 
behoorlijk aangeslagen. Liesbeth was 
een collega die voor zowel leerlingen 
als collega’s heel veel heeft betekend.
 
Ze was erg geliefd bij de leerlingen 
en de collega’s. Bij elke diploma-
uitreiking bedankten we ook de 
medewerkers van de school en dan 
kreeg zij de grootste ovatie. De 
leerlingen bedankten haar door met 
zijn allen haar naam te scanderen.

Als je in de aula zou gaan zitten zou 
je haar naam het vaakst horen. Waar 
is Liesbeth? Liesbeth, mijn beker 

heeft gelekt en nu zijn mijn boeken 
nat. Liesbeth heb je een paracetamol 
voor me? Liesbeth, ik krijg mijn 
locker niet open. Liesbeth, ik heb in 
mijn vinger gesneden. Liesbeth, er 
zit kauwgom in mijn broek. Liesbeth 
ik ben helemaal nat van de regen. 
Liesbeth als de moeder van de school. 
Liesbeth zette zelfs een kaarsje voor 
je op om ervoor te zorgen dat je je 
examen zonder al te veel zenuwen 
goed maakte.

Op woensdag 17 september 12.00u 
hebben leerlingen, collega’s en het 
gezin van Liesbeth ballonnen de 
lucht in laten gaan. Op diezelfde 
dag, om 15.30 uur, is ze gecremeerd 
in het crematorium Berkendonk te 
Helmond-Brouwhuis.

Commanderij College Laarbeek

Uitvaartbeurs
Gemert

20jaar

26 okt 2014
12.00 uur - 16.00 uur

Een interactieve beurs rondom stervensbegeleiding, 
overlijden, uitvaartzorg, rouw en nazorg. 

Een initiatief om rouw en herdenken bespreekbaar te maken

gratis toegang voor de eerste 250 bezoekers een attentie

Locatie: Waterhof Uitvaartzorg
‘t Hoogh Huys 3 - Gemert   f Uitvaartbeurs Gemert

www.waterhofuitvaartzorg.nl

2 e editie

Dankbetuiging
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed,
wanneer je iemand die je lief hebt missen moet.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de belangstelling,
in welke vorm dan ook, tijdens haar ziek zijn en na het overlijden van ons Mam en Oma

Ann Slaats - van der Linden
Mariahout                  Kinderen en kleinkinderen Slaats
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Op zoek naar het állerliefste huisdier!

Heb jij het állerliefste huisdier van Laarbeek?

De verwendag voor huisdieren 
staat weer voor de deur. Op za-
terdag 4 oktober krijgen veel 
huisdieren net even wat extra 
aandacht of ze worden verwend 
met allerlei speeltjes en lekkernij.

Stuur een foto van jouw huis-
dier met wat informatie op naar 

redactie@mooilaarbeek.nl. Op 
donderdag 2 oktober vind je een 
fotopagina met de leukste foto’s 
van de Laarbeekse huisdieren in 
de krant. De vier leukste inzen-
dingen maken kans op bijzonde-
re, diervriendelijke prijzen! 

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

Koninklijke onderscheiding voor Jos van de Ven
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Joost Duppen 

Aarle-Rixtel - Burgemeester Hans 
Ubachs reikte zaterdagmiddag een 
Koninklijke onderscheiding uit aan 
Jos van de Ven. Deze plechtigheid 
vond om 15.30 uur plaats in het 
‘Jan van Doorenpaviljoen’ aan de 
Hagelkruisweg in Aarle-Rixtel. Jos 
van de Ven werd benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau van-
wege zijn vele verdiensten voor het 
‘Onze Lieve Vrouwe Gilde’ en zijn 
talrijke activiteiten in het gildewe-
zen buiten de grenzen van Aarle-
Rixtel. 

College
De gildebroeders van het ‘Onze 
Lieve Vrouwe Gilde’ hadden zojuist 
, tijdens de jaarlijkse teerdag, hun 
twee jubilarissen (Jos van de Ven 
vijftig jaar, Stephan Kweens vijfen-
twintig jaar) gehuldigd toen het vol-
tallig college het sfeervol ingerichte 
clubgebouw betrad. “Wij zijn met 
het hele college gekomen en ik heb 
mijn ambtsketting om”, opende bur-
gemeester Ubachs de officiële huldi-
ging. “Dat betekent iets speciaals.” 

Toespraak
“Je hebt heel veel voor deze ver-
eniging gedaan en doet dat nog 
steeds”, legt de burgemeester uit. 
“Ook buiten de grenzen van Aarle-
Rixtel heb je je verdienstelijk ge-
maakt voor het gildewezen.” De 
burgemeester vervolgt zijn toespraak 
met een opsomming van de talrijke 
inspanningen die Jos tijdens zijn vijf-
tigjarig lidmaatschap heeft verricht 
(en nog steeds verricht) voor zowel 
de ‘Blauwe schut’ als het gildewezen 
in het algemeen. 

Binnen het ‘Onze Lieve Vrouwe Gilde’ 
heeft Jos allerlei functies bekleed zo-
als tamboer, vendelleider, vaandel-
drager en Koning. Tegenwoordig is 
hij piekenier. Daarnaast is hij al jaren-
lang secretaris van zijn gilde, pavil-
joenbeheerder en redacteur van de 
Nieuwsbrief.

Gildewezen
Ook buiten de ‘Blauwe schut’ maakt 
de Aarlese gildebroeder zich bijzon-
der verdienstelijk voor het gildewe-
zen. Zo is hij tussen 1980 en 1991 
secretaris en vanaf dat jaar tot heden 
voorzitter van de Vendelcommissie 
Kring Peelland, van 1982 tot 1991 
secretaris van de Vendelcommissie 
van de Noordbrabantse Federatie 
van Schuttersgilden en vanaf 1991 
voorzitter van de federatieve vendel-
commissie. Vanuit deze commissie is 
hij ook afgevaardigde voor het ven-
delen bij de Europese Gemeenschap 

Schuttersgilden. Daarnaast bekleedt 
de bevlogen gildebroeder vanaf 1996 
diverse bestuurlijke functies binnen de 
Stichting Pelgrimage. “En of dit nog 
allemaal niet genoeg was”, besluit 
Ubachs zijn betoog, “ben je ook nog 
vanaf 1972 voorzitter van de ‘Oké-
club’ en al ruim dertig jaar voorzitter 
van buurtvereniging ‘De Valkeniers’.”

Koninklijke onderscheiding
Nadat de burgemeester, begeleid met 
tromgeroffel, Jos heeft benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau en 
de Koninklijke onderscheiding heeft 

opgespeld, klinkt er een groot gejuich 
onder de vele aanwezige vrienden, 
familieleden en gildebroeders. Ubachs 
overhandigt Jos’ echtgenote een boe-
ket bloemen voor al haar steun en 
sluit af met de woorden: “Jos, harte-
lijk bedankt voor al je inzet voor de 
gemeenschap.” 

Kringonderscheiding
Het stralende echtpaar moet nog 
even wachten met het in ontvangst 
nemen van de vele felicitaties omdat 
Jos ook nog, uit handen van Kring 
Peelland voorzitter Henk de Hair, de 

Kringonderscheiding overhandigd 
krijgt. De Hair: “Als iedere vereniging 
zo’n man in de gelederen heeft, dan 
hebben verenigingen een gouden 
toekomst.”

Verrast
“Zoiets verwacht je nooit”, aldus een 
zeer verraste en gelukkige Jos: “Ik 
vind het schitterend!” Ook hoofd-
man Jos van den Heuvel is in zijn sas: 
“Jos zet zich altijd voor 300% in. Hij 
is bekend in de hele gildewereld van 
Nederland en Europa. Hij heeft een 
heel groot gildehart.” 

Naast een Koninklijke onderscheiding kreeg Jos van de Ven (r) ook de Kringonderscheiding uitgereikt van voorzitter Henk de Hair (l). Op de achtergrond Jos’ vrouw. 

Volop activiteiten rondom 70 jaar bevrijding in Laarbeek
Laarbeek - Feest vieren en herdenken 
kun je niet alleen. Daarom doen de 
Heemkundekringen van Laarbeek een 
beroep op u om erbij te zijn. Op 25 
september 1944, precies 70 jaar gele-
den, werden de laatste Duitsers uit de 
Laarbeekse dorpen verdreven. Daarom 
hebben de drie heemkundekringen 
rondom deze datum enkele activiteiten 
georganiseerd. 

Tentoonstellingen
Allereerst drie tentoonstellingen over 
de oorlog. Deze zijn nog te bezichtigen. 
In de Heemkamer van Aarle-Rixtel op 
de eerste zondag van de maand van 
14.00 tot 17.00 uur, op dinsdag van 
9.00 uur tot 12.00 en van 20.00 tot 
22.00 uur en verder op afspraak, in 
Lieshout tijdens de openingstijden van 
het Dorpshuis en in de Beek en Donkse 
Heemkamer op donderdag 25 septem-
ber van 20.00 tot 22.00 uur en op 28 
september van 14.00 tot 17.00 uur.

Cultuurhistorische optocht
Op zondag 28 september rijdt een 
colonne met historische voertuigen 
door Laarbeek. Niet zo groot als de 
afgelopen weken op diverse plaat-
sen, maar wel de moeite waard. Wil je 
zo’n voertuig van dichtbij zien of een 
foto van jezelf bij een militair voertuig 
maken? Of een praatje maken met 
de eigenaar? Kom dan naar een van 
de stops op 28 september. Om 12.15 
uur in Mariahout, (bij de kerk) om 
13.30 uur in Lieshout (bij de kiosk), 
om 14.45 uur in Aarle-Rixtel (bij de 
Kouwenberg) of om 16.00 uur in Beek 

en Donk (bij het gemeentehuis). Als u 
als passagier een stukje met één van 
de wagens mee wilt rijden, neem dan 
even contact op met Harry Brugmans, 
tel. 06-30450825. De route gaat door 
de Mariastraat,  Bernadettestraat, 
Dorpsstraat, Heuvel, Ribbiusstraat, 
Lieshoutseweg, Kouwenberg, 
Dorpsstraat, Beekseweg, Oranjelaan, 
Brandstraat en Koppelstraat. 

Om ongeveer 16.30 uur vindt er bij het 
oorlogsmonument aan de Koppelstraat 
een korte ceremonie plaats om de 
vrijheid te onderstrepen en de oor-
log met zijn gevallenen te gedenken. 
Door massaal de vlaggen uit te steken, 
vooral langs de route die de voertuigen 
volgen, en aanwezig te zijn tijdens de 
optocht en de herdenkingsplechtigheid 

kunt u de viering van de zeventigste 
verjaardag van de bevrijding tot een 
succes maken. edereen is van harte 
welkom op de tentoonstellingen en de 
optocht op 28 september. 

Bevrijding Laarbeek

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl
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Zaterdag 27 september

18.30 Mariahout O. L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering: Vredeszondag
Intenties in deze viering voor: Driek en Jaan 
van den Heuvel- Vogels, Harrie van de Kerkhof, 
Jan Leenders(van Berkel mged), Jan Leenders 
(Meulendijks mged), Piet van Rooij (sterfdag) en 
familie van Rooij- van Beljouw, Gerrit en Truus 
Kruijsen- Brouwers en schoonzoon Christ, Ties en 
Martina van den Heuvel- Schepers en overleden 
familieleden

Zondag 28 september

09.30 Aarle-Rixtel O.L.Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. het Dames-en Herenkoor
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
van de Kerkhof-Migchels. Willy en Martina Aarts-
van der Leemputten (Hakendover), Bernard van 
den Elsen(verj), Marinus en Toos van Stiphout en 
kleinzoon Mart, Noud en Mio Raaijmakers, Harrie 
en Martina van Schaik-Bouw, bijzondere intentie 
(fam. V. Boh), tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Annie van Heeswijk-
Bevers (mged), Frans en Willy Kemps, Rochus 
Martens (mged), Truus Merks-van Hoof (mged), 
Jan Swinkels (mged), overleden ouders Piet en 
Nella de Koning-Biemans.

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Peuter/kleuterviering met als thema Ark van 
Noach. De kinderen mogen een knuffel mee naar 
de viering brengen.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Agnes Verschuren-
Colen, Harrie en Goen Biemans-Swinkels, Maria 
Verhoeven-van Weert, Lou Maas, Dina Vereijken-
Otten, Paul en Ciska Sterken-Schriks, Tiny van 
Vught, Ties van der Zanden.

Maandag 29 september

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 30 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk geen viering ivm 
Kevelaer bedevaart

Woensdag 1 oktober 

18.30 Mariahout bij de zusters
Eucharistieviering, na de viering koffiedrinken bij de zusters

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 2 oktober

Géén viering

Vrijdag 3 oktober

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
27 september - 3 oktober 2014

Gemengd Koor verzorgt 
eucharistieviering

Kansplus regio Gemert/Laarbeek collecteert ook mee

Beek en Donk - Het Beek en Donks 
Gemengd Koor verzorgt ieder jaar in 
oktober een eucharistieviering om de 
overleden koorleden te herdenken. 
Dit jaar is dat op zondag 5 oktober in 
de Sint Servatiuskerk, Burgemeester 
van de Heuvelstraat 1, in Lieshout 
aanvang 9.30 uur. 

Gezongen wordt de Missa Brevis 
van Wolfgang Amadeus Mozart in C 

dur, ook wel de Orgelsolo-Messe ge-
noemd. Verder wordt onder andere  
het Veni Jesu, Sanctus en tot slot het 
Ave Maria gezongen. De voorganger 
bij deze mis is Pater Arie Wester die 
dan ook zijn 50-jarig jubileum viert. 
Het koor staat onder leiding van de 
heer Arie Ketelaars en wordt op de 
piano begeleid door mevr. Jeannette 
Seijkens.

Laarbeek - Kansplus regio Gemert draagt 
met een heleboel vrijwilligers mee aan 
de collecte van het Fonds Verstandelijk 
gehandicapten. Deze collecte, welke 
deze week plaatsvindt, is nodig om ver-
standelijke gehandicapten veel meer te 
laten meedoen in de maatschappij. 

Fonds verstandelijk gehandicapten fi-
nanciert projecten bij u in de buurt om te 
zorgen dat deze maatschappelijke deel-
name beter wordt. Activiteiten met men-
sen met een verstandelijke beperking in 
de muziekgroep ‘Nooit Gedacht’ in regio 
Gemert/Laarbeek/Boekel worden mede 
mogelijk gemaakt door dit fonds. Ook 

activiteiten zoals de kerstviering voor 
kinderen met een verstandelijke beper-
king worden financieel ondersteund. 
De Stichting ‘Verzorging Ontspanning 
Zorgkinderen’ ontvangt een bijdrage uit 
de jaarlijkse collecte om deze activiteiten 
te bewerkstelligen. 

Fonds verstandelijk gehandicapten
Het fonds zet zich al ruim 50 jaar in voor 
de positieverbetering van mensen met 
een verstandelijke beperking. Het leek er 
op dat zij meer werden gezien als vol-
waardig lid van de samenleving, maar 
helaas staat de positie van mensen met 
een verstandelijke beperking sterk onder 

druk. Meedoen in de maatschappij wordt 
zo voor deze groep steeds moeilijker. Het 
fonds vindt dit onacceptabel en roept ie-
dereen op zich, nu meer dan ooit, sterk 
te maken voor de meer dan honderd-
duizend mensen met een verstandelijke 
beperking. Financiële hulp is daarbij van 
het grootste belang.

Om projecten met mensen met een ver-
standelijke beperking in de toekomst 
mogelijk te maken, collecteert het Fonds 
deze week t/m 28 september weer in het 
hele land. En dus ook in Laarbeek. Draag 
ook uw steentje bij en help het fonds met 
de jaarlijkse collecte. Vendeliers Sint Servatius Gilde 

weer de sterkste

Lieshout - Tijdens de federatie kam-
pioenschappen, die afgelopen zondag 
door het Sint Willibrordus Gilde uit 
Bakel werden georganiseerd, kwam 
het Sint Servatius Gilde uit Lieshout 
wederom als beste uit de bus.

De vendelgroep bestaande uit de 
vendeliers Willem van Pelt, Jan van 

de Laar, Frank van de Kam, en Hugo 
Donkers, met als commandant Stefan 
van Vegchel en tamboers Frans 
Manders en Gerrit van Kaathoven, be-
haalde ook dit jaar in de groep van 4 
en 5 personen de eerste prijs. Het Gilde 
heeft sinds de her activering in 1981 al 
vele malen de eerste prijs in de wacht 
gesleept. Sint Servatius Gilde proficiat.

Vlnr: Willem v. Pelt en Hugo Donkers die de prijs in ontvangst nemen

Wie weet waar dit is?  
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van 
MooiLaarbeek. Dit kan per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. 
Wie weet is jouw antwoord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen verschillende reacties bin-
nen, onder andere:
Hoewel de foto niet al te duidelijk is, meen ik hier toch het begin 
van de Kapelstraat bij de Donkse brug te herkennen. Achter het 
sierhek en de bomen zou dan de voormalige villa van Willem van 
Thiel, Huize Leefdael, gebouwd rond 1860, moeten staan. Deze 
villa werd rond 1938 gekocht door de Paters Oblaten van de H. 
Franciscus van Sales. De naam van de villa werd toen veranderd 
in Studiehuis Sint Jozef. De Oblatenstudenten kregen daar bijna 30 
jaar hun opleiding tot priester. In 1965 stopte deze priesteropleiding in Beek en Donk. De door de jaren heen verbouwde en 
uitgebreide villa kreeg toen een heel andere functie, namelijk een kliniek voor de opvang van verslaafden. De oude naam Huize 
Leefdael kwam toen weer terug. Nog weer zo´n 30 jaar later werden alle verbouwingen en uitbreidingen ongedaan gemaakt en 
werden in deze villa kantoren en een Grieks restaurant gevestigd.
Groetjes, Jan van de Vossenberg

Deze foto is gemaakt vanuit de Pater de Leeuwstraat met uitzicht op de Donkse brug. Er was vroeger een groot contrast tussen 
de rustige en nog onverharde Pater de Leeuwstraat en de drukke Bosscheweg gescheiden door het kanaal.
Chantal van Thiel

De foto is gemaakt in Pater de Leeuwstraat in Beek en Donk. Ongeveer waar tegenwoordig de 
straat de Rietkampen is met in de verte de Donkse brug
Piet van Bussel

Deze foto is genomen op de Pater de Leeuwstraat, achter villa Vrededael. Je kijkt vanuit de 
Pater de Leeuwstraat de Kapelstraat in, links op de foto zie je nog de oude Donkse brug.
Paul Slaats

Historische beelden
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Bloemkool   per stuk   0.79
Nieuwe oogst

mandarijnen per kilo   1.79

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Hollandse Appels/Peren    

        per kilo  0.79
Aardappels Frieslanders

        per zak  1.25

Gesneden Snijbonen

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs
Champignons

per doos  0.79

Ik kan me vergissen, maar 
binnen Laarbeek ken ik niet 
één parkeerplaats waarvoor ik 
moet betalen wanneer ik mijn 
auto wil parkeren. Afgezien 
van mijn eigen oprit waarop 
nog een hypotheekschuld rust. 
De winkelstraat in Aarle-Rixtel, 
het Oranjeplein in Mariahout, 
rondom de Kiosk in Lieshout en 
zowel het Heuvelplein als het 
Piet van Thielplein in Beek en 
Donk zijn allemaal parkeergeld-
onbelast. Een kleine uitzondering 
vormen alle kerken die lange tijd 
plaatsengeld gevraagd hebben 
dat gedeponeerd moest worden 
in de glanzend koperen schalen 
met vilten bodembedekker.
Hoe anders is dat in onze 
hoofdstad Amsterdam. Laatst 
was ik op de culturele toer om 
het vernieuwde Rijksmuseum 
te bezoeken. Bij terugkomst in 
de ondergrondse parkeergarage 
bleek dat we net vijf minuten te 
laat waren om binnen de vier uur 
te blijven. De automaat gaf aan 
dat we moesten betalen voor 
vijf uur parkeren. Kosten €30,00. 
De entree van het museum 
was nog minder. Mijn ogen 
vielen verbazingwekkend uit de 
oogkassen bij het lezen van de 
tekst op het beeldschermpje: ‘u 
heeft vijftien minuten de tijd om 
de parkeergarage te verlaten.’ 
Pardon, ik heb toch betaald 
voor vijf uur en daarvan zijn nog 
vijfenvijftig minuten ongebruikt. 
Stelletje bandieten. Een echt 
zogenoemd ontmoedigingsbeleid, 
de auto wordt door de hoge 
kosten geweerd uit de stad. 
Wanneer parkeren meer gaat 
kosten dan het autorijden lijkt het 
eindstadium van het autotijdperk 
bereikt. 

Zo hoorde ik laatst een verhaal van 
een man die bij een Amsterdamse 
bank een lening afsloot van 
€10.000,00 voor een zakenreis 
van twee weken. Als onderpand 
liet hij zijn gloednieuwe Rolls 
Royce Special Edition achter, die 
netjes in de ondergrondse garage 
van de bank geparkeerd werd. 
De identiteit van de man klopte 
en hij bleek zelfs multimiljonair te 
zijn. Na twee weken komt de man 
het bankfiliaal binnen en betaalt 
de lening terug inclusief een rente 
van €55,00. De bankemployee 
bedankt de man voor de zakelijke 
transactie en vraagt waarom 
iemand die zoveel geld heeft 
een lening afsluit. Deze kijkt 
hem met een glimlach op de 
mond aan en zegt: Waar kun 
je in Amsterdam voor slechts 
€55,00 je auto voor twee 
weken parkeren?”
De opbrengsten uit 
parkeerbelasting vallen toe 
aan de algemene middelen 
van de gemeente. 
Uiteindelijk dus aan het 
voorzieningenniveau 
maar daaraan heeft 
Laarbeek blijkbaar 
geen extra behoefte. 
Gelukkig voor de 
parkeerder. En dat geldt 
zowel voor mensen uit 
Laarbeek als daarbuiten. 
Dus mocht er binnenkort 
een dikke onbekende 
Rolls Royce een paar 
weken zomaar op een van de 
parkeerplaatsen staan, dan is de 
eigenaar waarschijnlijk met de 
bus naar Eindhoven Airport 
voor een zakenreis en heeft 
zelfs geen zin meer een 
lening af te sluiten.

Parkeren vrij Volgens P. Skauwe
COLUMN

‘T Smaak Event bij ‘t Verswarenhuys
Op 26 & 27 september is ‘t Smaak 
Event bij dé versspecialist in 
Laarbeek: ’t Verswarenhuys. Tijdens 
deze twee dagen staan er in en voor 
de winkel kramen met daarop de lek-
kerste versproducten. Door middel 
van demonstraties en proeverijen 
maakt u kennis met de Smaak en het 
verhaal achter onze producten. 

Daarnaast zijn deze producten 
aantrekkelijk geprijsd én maakt u 
kans op ’t Verswarenhuys waar-
debonnen ter waarde van €50,-. 
Voor meer informatie over ’t 
Smaak Event kunt u terecht op 
www.beekendonk.verswarenhuys.nl.

Jolanda Manders geeft cursussen babygebaren

“De band met je kindje wordt er sterker van”

Redacteur: Louke Kreemers 
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Aarle-Rixtel - De jongste dochter van 
Jolanda Manders uit Aarle-Rixtel werd 
slechthorend geboren. Door middel 
van het leren van gebaren konden 
Jolanda en haar man met Maaike pra-
ten. Met deze kennis wilde Jolanda 
graag meer doen en zo stuitte ze op 
de cursus babygebaren. Daar geeft ze 
nu zelf workshops in en ze vertelt over 
hoe ze bij babygebaren is gekomen. 

“Maaike werd geboren met een 
slechthorend linker oor en een doof 
rechteroor. Tegenwoordig krijgen kin-
deren in de week een gehoortest, we 
wisten dus al vroeg dat Maaike niet 
goed hoorde. Het duurde lang voor 
we zeker wisten dat het blijvend was. 
Toen ze anderhalf was en nog steeds 
niet praatte, werden we toch wel be-
zorgd. Mijn man en ik zijn toen begon-
nen met het leren van ondersteunende 
gebarentaal. Samen hebben we  drie 
cursussen gevolgd in ondersteunende 
gebarentaal en dit had direct mijn inte-
resse. Het idee om er iets mee te doen, 
zat al een tijdje in mijn hoofd. Alleen ik 
wist niet goed wat precies.

Babygebaren 
Toen ben ik gaan kijken op internet 
voor de mogelijkheden. Eerst dacht ik 

eraan om een docentenopleiding ge-
barentaal te volgen. Die duurt alleen 
vier jaar en was in Utrecht, met twee 
jonge kinderen vond ik dit niet handig. 
Dus ik keek verder en zo kwam ik uit 
bij babygebaren en Lissa. Zij geeft op-
leidingen in het leren geven van cur-
sussen babygebaren. Het sprak me 
meteen aan en in maart afgelopen jaar 
haarde ik mijn diploma bij Lissa. Ik ben 
partner van Babygebaren Nederland 
Groep. 

Sterkere band
Veel mensen vinden het lastig om die 
eerste twee jaar met hun baby te com-
municeren. Je baby praat nog niet of 
niet goed, maar wil wel een hele hoop 
dingen. Met babygebaren kun je com-
municeren met je kindje! De hoortest 
wordt in de eerste week na de ge-
boorte afgenomen, waarna je meteen 
met de babygebaren kan beginnen, 
maar het  duurt een tijdje voor ze ook 
terug gebaren. Als je kindje zes maan-
den oud is, zijn de hersenen voldoende 
ontwikkeld om de omgeving op te ne-
men en te observeren via gebaren kan 
hij met je delen wat hij ziet. Het be-
gint met simpele gebaren als eten. Je 
maakt duidelijk het gebaar, maar zegt 
ook het woord eten erbij. Als je dit elke 
keer doet als je gaat eten zal je kindje 
snel de link leggen tussen dat gebaar 
en eten. Na een paar weken gebaart 

hij dan misschien ook terug als hij hon-
ger heeft, in plaats van dat hij gaat 
huilen. Zo kun je al heel vroeg een 
beetje met je kindje praten. Ze kunnen 
op die manier naast hun basisbehoefte 
ook dingen vertellen die ze meemaken 
of dingen waar ze aan denken. Het 
maakt de band tussen jou en je kindje 
een stuk sterker.

Voor iedereen
Het leren van babygebaren is juist voor 
horende kinderen heel goed. Mensen 
denken wel eens dat gebaren leren 
het spraakvermogen aantast, maar 
dit is absoluut niet zo. Kinderen die 
al communiceren via gebaren gaan 
zelfs eerder praten, omdat het taal-
wervingsproces eerder op gang komt. 
Daarnaast zeg je altijd het woord dat 
bij een gebaar hoort en dit leren ze dan 
snel kennen. De cursus neemt niet veel 
tijd  in beslag, het gaat om drie avon-
den verdeeld over drie maanden. Je 
krijgt uitleg over het ontstaan van de 
gebaren, het oefenen van gebaren en 
vooral ook ervaringen uitwisselen over 
hoe het communiceren gaat. Het gaat 
erom dat je de gebaren consequent 
blijft gebruiken, zodat je kindje het zo 
snel mogelijk herkent en ook terug ge-
baart.”

Meer weten over babygebaren? Kijk 
dan op de site: www.handjespraat.nl 

Beek en Donk - Even vergeten dat je 
ziek bent en genieten van een dag 
vol ontspanning en plezier. Evan 
en de rest van zijn familie uit Beek 
en Donk stond afgelopen zaterdag 
een Super Opkikkerdag te wach-
ten! Ruim 55 gezinnen werden deze 
dag in het zonnetje gezet in een tot 
Opkikkerland omgetoverd Center 
Parcs de Eemhof in Zeewolde, waar 
zij bijzondere activiteiten hebben 
beleefd. Zo’n Opkikkerdag is een 
welkome afleiding in het dagelijks 
bestaan vol met doorlopende zieken-
huisbezoeken, spanningen en onze-
kerheden.

De pedagogisch en maatschappelijk 
medewerk(st)ers van het ziekenhuis 
waar Evan onder behandeling is, von-
den dat hij én de rest van zijn gezin 
wel een ‘Opkikker’ konden gebruiken. 
Op basis van een leuk en persoonlijk 
gesprek met het gezin wist Stichting 
Opkikker precies wat hun interesses 
en hobby’s zijn. Aan de hand hiervan 
waren er bijzondere verrassingsactivi-
teiten vastgesteld voor het hele gezin!

Het gezin heeft de volgende ac-
tiviteiten beleefd: zoeken naar 
de schat op een piratenboot met 

stoere piraten, meerijden op een 
stoere vrachtwagen,  meevliegen in 
een gave helikopter, proefjes doen 
als een echte professor en een boef 
vangen met de politie. Tot slot werd 
de dag feestelijk afgesloten met een 
optreden van diverse artiesten.

Stichting Opkikker organiseert dit 
jaar 10 Super Opkikkerdagen op 
Center Parcs de Eemhof voor ge-
zinnen met een langdurig ziek 

kind. Tijdens deze dag beleeft het 
hele gezin een dag vol plezier! 
Ondersteund door de vele vrij-
willigers en een samenwerkings-
verband met 80 ziekenhuizen, 
waaronder alle academische, zal 
Stichting Opkikker in 2014 naar 
verwachting meer dan 2000 ge-
zinnen ‘Opkikkeren’. Voor meer 
informatie over Stichting Opkikker 
kan men een kijkje nemen op 
www.opkikker.nl.

Jolanda vraagt in gebarentaal aan haar 
dochter om te lachen voor de foto 

Verontruste parochianen starten 
handtekeningenactie

Een Super Opkikkerdag voor 4-jarige Evan 

Lieshout - Een groep verontruste pa-
rochianen zijn een petitie gestart te-
gen het besluit van de bisschop om 
pater Arie Wester te ontslaan. Vorige 
week werd bekend dat de 74-jarige 
pater zijn ontslag krijgt. Dit leidde tot 
verontwaardiging binnen de gemeen-
schap. 

De groep parochianen hoopt dat zo-
veel mogelijk mensen uit Lieshout en 
Mariahout de handtekeningenactie 
willen ondertekenen. Zij zijn het na-
melijk niet eens met het besluit van het 
bisschop. Een pastor krijgt normaliter 

met zijn 75 jaar zijn ontslag. Vaak 
wordt hiervoor uitstel aangevraagd, 
wat ook vaak gehonoreerd wordt. 
Pater Arie Wester ging ervan uit dat dit 
bij hem ook zou gebeuren, maar dat 
was niet het geval. 

De petitie kan ondertekend worden 
bij Dio drogisterij Mark, Dorpsstraat 
5 in Lieshout of bij Kees de Jong, De 
Groenteman, die naast de drogisterij 
zit met zijn winkel. De mogelijkheid 
hiertoe bestaat t/m aanstaande zater-
dag 27 september.

Opkikkerdag bij Center Parcs de Eemhof

Advertorial
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Stem op je eigen (vrijwilligers)organisatie voor de Laarbeekse Complimenten 
Redacteur: Louke Kreemers

Laarbeek - Dit jaar deelt de gemeen-
te Laarbeek voor het tiende jaar de 
Laarbeekse Complimenten uit aan vrij-
willigersorganisaties. Om deze tiende 
keer nog feestelijker te maken, ziet de 
uitreiking er dit jaar iets anders uit. 
Organisaties nomineren nu zichzelf in 
plaats van andere verenigingen. 

Naar jezelf kijken
“We dachten: we pakken het voor 
deze tiende editie eens anders aan”, 
vertelt Suzan de Koning, organisator 
van de uitreiking van de Laarbeekse 
Complimenten Vrijwilligerswerk vanuit 
welzijnsinstelling ViERBINDEN. Eerdere 
jaren kregen vrijwilligersorganisaties 
een uitnodiging om een andere orga-
nisatie op te geven. Dit beargumen-
teerden ze met een reden waarom zij 
vonden dat de andere organisatie de 
prijs moest winnen. “Dit jaar moeten ze 
zichzelf opgeven”, meldt Suzan, “daar-
bij geven ze een reden waarom zij de 
prijs verdienen. Een vakjury kiest uit al 
die aanmeldingen dertig nominaties, de 
genomineerden maken kans op de prijs. 
Veel vrijwilligers vinden het moeilijk om 
naar zichzelf te kijken, wat zij goed heb-
ben gedaan dit jaar. Het is belangrijk dat 
je niet kijkt naar je eigen werkzaamhe-
den, maar naar je organisatie, vereni-
ging of stichting. Wat heeft deze het af-
gelopen jaar bijgedragen? Ondanks dat 
het soms lastig is, denken we wel dat 
het heel goed is als de vrijwilligers en de 
organisaties eens naar zichzelf kijken en 
hun eigen prestaties.”

Stemmen
Op 7 november worden de complimen-
ten uitgereikt. Op deze avond houden 
de dertig, door de jury gekozen, ge-
nomineerden een korte speech van 90 
seconden over waarom zij de prijs ver-
dienen. Na al deze presentaties mag 
het publiek stemmen. “Elke organisatie 
heeft drie stemmen”, vertelt Suzan, 
“we vonden het niet eerlijk als het aan-
tal stemmen afhing van het aantal men-
sen die de organisatie mee zou nemen. 
Gedurende de avond is er ook muziek 
en een hapje en drankje. We willen er 
een feestelijke avond van maken.”

Categorieën 
“We vragen aan de organisaties dit jaar 
vooral om een bijzondere gebeurtenis 
van dit jaar op te schrijven als reden 
waarom ze moeten winnen. Dit kan al-
les zijn, van een honderdste lid tot een 
goed verlopen activiteit.” Nieuw dit jaar 
is dat er geen categorieën meer zijn. 
Eerdere jaren werden de prijzen uitge-
reikt in verschillende categorieën. “We 
willen iedereen een gelijke kans geven.”

Aanmelden 
Je kunt tot 15 oktober je vrijwilligersor-
ganisatie nomineren voor de Laarbeekse 
Complimenten Vrijwilligerswerk. Dit 
kan via de uitnodiging per post of via 
vrjiwilligerswerk@vierbinden.nl. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
0492-328807.

De uitreiking vindt plaats op 7 no-
vember en begint om 19.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. 
Iedereen is van harte welkom. 

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof De winnende vrijwilligersorganisaties van de Laarbeekse Complimenten in 2013 

Schaterlachen en tranen bij lachworkshop gezondheidsteam The Shooters 
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – In ieder geval vijf-
tig inwoners van Laarbeek hebben 
een heel vrolijke, lachwekkende 
zondagmiddag gehad. Zij namen 
deel aan de lachworskhop, die ge-
organiseerd werd door gezond-
heidsteam ‘The Shooters’ uit Beek 
en Donk. Ruim een uur lang wer-
den de kaken ‘getraind’. Er vloeide 
heel wat tranen en er werd gretig 
gebruik gemaakt van de wc in het 
Ontmoetingscentrum. 

Lachworkshop
De gezondheidsteams van Laarbeek 
organiseren in elk blok diverse activi-
teiten. Onder het mom van ‘Lachen 
is gezond’ werd de lachworkshop 
geïnitieerd. Hiervoor legde het team 
contact met Ellen Doedens van de 
LachApotheek. Zij geeft workshops 
‘Lachyoga’, waarbij door middel van 
speelse oefeningen en oogcontact  al 

snel een uur volop gelachen wordt. 
En dat dat klopt, bleek zondagmid-
dag wel. 

Oefeningen
“Doe alsof je hoofd een bal is. We 
gooien hem lachend over naar de 
ander, die hem vervolgens weer 
verder gooit”, het was een van de 
eerste oefeningen die de deelnemers 
zondag moesten doen. Hardop la-
chend werden ‘de hoofden’ overge-
gooid. Je zou denken dat het voor 
sommige mensen lastig was om hun 
verstand op nul te zetten en mee te 
doen. Niemand bleek hier echter last 
van te hebben. Vol overgave werd er 
meegedaan aan de oefeningen.  

Zo vonden er ook diverse kennisma-
kingsrondes plaats. Alle deelnemers 
liepen door elkaar en elke keer als ze 
iemand tegenkwamen, zetten ze de 
armen voor het gezicht tegen elkaar. 
Ze openden het ‘luik’ en moesten 

vervolgens heel hard lachen. Ook 
was er even de kans om beroemd te 
zijn. Een ‘rode’ loper werd gemaakt, 
waaromheen de deelnemers ston-
den. Jennifer Lopez, Koningspaar 
Willem-Alexander en Maxima, 
Bassie en Adriaan en ‘Brangelina’ 
kwamen over de loper en werden 
volop toegejuicht en gelachen door 
de deelnemers. 

Tranen met tuiten
Het leukste van de lachworkshop 
kwam misschien nog wel op het 
einde van de les. Om weer terug op 
aarde te komen, introduceerde do-
cente Ellen een rustmomentje. Het 
uurtje lachen had bij sommigen zo-
veel losgemaakt, dat ze niet meer bij 
konden komen van het lachen. De 
slappe lach was een feit. Hield de 
een op, begon de ander. Het zorgde 
voor een afsluiting die helemaal pas-
te bij de workshop. 

‘Lachen is leuk én gezond’
Lachdocente Ellen benadrukte dat 
lachen leuk én gezond is. “Je maakt 
het stofje endorfine aan als je lacht. 
Dit zorgt ervoor dat je blij wordt. Je 
raakt je stress kwijt en zit beter in 

je vel door te lachen. Bij neplachen 
wordt dit stofje ook aangemaakt.” 
De lachworkshop was door al de oe-
feningen in combinatie met het la-
chen erg intensief. “Daarom niet al-
leen maar leuk, maar óók gezond!” 

Voor verdere informatie zie de oplage van 
De MooiLaarbeekKrant van 3 april a.s.

Deelnemende makelaars:

Voor verdere informatie zie de oplage van 
De MooiLaarbeekKrant van 2 oktober a.s.

Deelnemende makelaars:

Van den Hurk
Makelaars o.z.
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Susanne Boers 
(Studio Fingo)

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Maria Verhoeven

2. Joey van de Heuvel

3. Femke van Kimmenade
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Woordzoeker
AARDRIJKSKUNDE

ATLAS

BIOLOGIE

DIGIBORD

GEDULD

GESCHIEDENIS

HUISWERK

JUFFROUW

KINDEREN

KLASLOKAAL

LIEFSTE

LINIAAL

MEESTER

POTLOOD

REKENREKJE

SLIM

STAGIAIRE

STRUCTUUR

TEAMWORK

VOORLEZEN

VULPEN

WERKBOEKJE

WOORDENSCHAT

Heerlijke groentetaartjes uit de oven (6 kleine taartjes)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 1st aardappel
• 150 gr pompoen
• 150 gr broccoli
• 1 st wortel
• 1 uien
• 1 rode paprika
• 50 gr boter
• 2 el Bloem
• 4 dl melk
• 125 gr geraspte kaas
• 2 eidooiers
• Peper en zout en cayennepeper of 

chilipeper
• 4 plak bladerdeeg

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Verhit de oven op 210°c. en besmeer 6 hittebestendige bakjes in met olijf-
olie. Schil de pompoen, aardappel en wortel. Snijd alle groenten in kleine 
blokjes van 1 cm. Blancheer de groenten tot ze net gaar zijn. Laat ze uit-
lekken en leg apart. Snipper de ui en snijd de paprika in blokjes. Fruit de ui 
aan en de paprika en voeg deze bij de overige groenten. Verhit de boter in 
een andere pan en voeg de bloem toe. Laat alles, al roerend op een laag 
vuurtje, goudgeel worden. Voeg dan langzaam al roerende de melk toe  
tot de saus begint te koken en dikker wordt. Let goed op dat het geheel 
niet aanbrandt. Laat alles nog even 1 minuut goed doorkoken en haal de 
pan van het vuur. Voeg de geraspte kaas en de eidooier toe en breng alles 
goed op smaak met peper en zout en een snufje cayennepeper. Meng de 
saus door de groenten en verdeel het over de bakjes. Snijd uit het blader-
deeg een rondje dat net iets groter is dan het bakje en leg het eroverheen. 
Druk de randen vast en besmeer het bladerdeeg met eigeel. Bak de taartjes 
circa 30 minuten in de oven. Smakelijk eten! 

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Hard

2 7 8

8 6 3 9

9 2 3

4 7

1 7 5 6

5 2

8 3 4

5 2 9 3

4 2 1

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AARDRIJKSKUNDE GESCHIEDENIS WOORDENSCHAT
KLASLOKAAL REKENREKJE WERKBOEKJE
STAGIAIRE STRUCTUUR VOORLEZEN
BIOLOGIE DIGIBORD HUISWERK
JUFFROUW KINDEREN TEAMWORK
LIEFSTE LINIAAL MEESTER
POTLOOD GEDULD VULPEN
ATLAS SLIM

Zoek de 10 verschillen
HERFST - KALEND JAARGETIJDE

de razende reporter

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

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

Oog voor dier, mens en milieu. Dat is voor ’t Verswarenhuys erg belangrijk, zo ook bij ons varkensvlees. Eerlijk 
geproduceerd en daardoor heerlijk van smaak, dat is Heyde Hoeve varkensvlees uit Nuenen. Heyde Hoeve 
varkensvlees is topkwaliteit vlees, mals en sappig met de herkenbare smaak van ‘vrüger’. De varkens worden 
gehouden in moderne stallen met liefde voor het dier én de omgeving. Het Heyde Hoeve varken is daarom op smaak 
en duurzaamheid verkozen tot Beste Varken van Nederland! Dat is Mooi Gezond! Kom op 26 & 27 september 
naar ’t Smaak Event en proef dit (h)eerlijke product. ’t Verswarenhuys, eten van vandaag.

MOOI GEZONDMMMMMMMMMMMOOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI OOI GGGGGGGGEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZONDEZOND Varkensvlees

Zo.Festival
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Samen sterk, beleef meer…OPENLUCHTTHEATER MARIAHOUT, EEN MOOI SUCCESVERHAAL

Foto: Jan Jansen

Foto: Kuppens Fotografie

Foto: Kuppens Fotografie

Mariahout - Chris de Hoog en Wilbert Kuijpers, res-
pectievelijk voorzitter en bestuurslid van Open-
luchttheater Mariahout, kijken met tevredenheid 
terug op het seizoen 2014. “Een mooi seizoen”, 
stellen zij vast, “met een uitstekend programma, 
aansprekende voorstellingen en een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers. Maar vooral ook met een 
goede sponsor, Rabobank Peel Noord,  die dit alle-
maal mogelijk heeft gemaakt”, zo benadrukt een 
trotse voorzitter.

Samen sterk … met een aansprekend programma
Maar liefst 31 voorstellingen vonden afgelopen seizoen 
in het Mariahoutse theater plaats. “Het programma moet 
zowel jong als oud aanspreken. De lat ligt erg hoog”, ver-
telt Chris. “In het programma maken we ook altijd plaats 
voor lokaal talent. Zo is toneelvereniging Mariahout al 
sinds jaar en dag een vaste bespeler van het theater.”  
De programmacommissie strikt ieder jaar een lande-
lijk bekende artiest. Dit jaar was dat Rowwen Hèze. Zij 
openden het seizoen met een fantastisch optreden. De 
MooiLaarbeekKrant informeert heel voorzichtig, of al 
bekend is, wie er volgend seizoen publiekstrekker zal 
zijn. “In april wordt het nieuwe theaterprogramma be-
kendgemaakt”, vertellen Wilbert en Chris, eensgezind 
en met een brede glimlach. “We zijn in ieder geval al 
drukdoende met het programma voor 2015.”

Samen financieel sterk … 
Wilbert heeft als bestuurslid PR in zijn portefeuille. Hij 
vertelt dat in het verleden het Openluchttheater een 
enigszins oubollig imago had. De programmering was 
vooral op kindervoorstellingen gericht. Inmiddels biedt 
het theater een gevarieerd programma met naast de 
kindervoorstellingen een palet van muziek, cabaret en 
toneel. “Het blijkt dat mensen die voor de eerste keer 
kennismaken met het drastisch vernieuwde theater in 
het mooie, sfeervolle park graag terugkomen. Hierin 
speelt een sponsor als Rabobank een belangrijke rol. 

Door jonge spaarders uit te nodigen voor de voorstel-
lingen van Dirk Scheele en ‘De Nieuwe Kleren van de 
Keizer’ van toneelvereniging Mariahout komen er veel 
nieuwe bezoekers in het theater.”

Aan het exploiteren van een openluchttheater zijn risico’s 
verbonden. Zo speelt het weer gedurende het theater- 
seizoen een belangrijke factor. “Toch was er in 2014 
maar één voorstelling, die vanwege het weer verplaatst 
moest worden naar het buurthuis”, vertelt Chris. “Mocht 
het toch regenen, zijn er altijd regencapes beschikbaar.”

Samen sterk  … met enthousiaste vrijwilligers
“Het openluchttheater is één grote familie met onge-
veer 70 vrijwilligers”, zo gaat de voorzitter verder. “Zon-
der onze vrijwilligers kan het theater niet draaien. Elke 
voorstelling vraagt een bezetting van 8 à 10 vrijwilligers.” 
Daarnaast zijn er vrijwilligers aan het werk in diverse 
werkgroepen en commissies, zoals horeca, het onder-
houd, het park en het realiseren van nieuwe projecten. 
Inwoners van Mariahout voelen zich enorm betrokken 
bij hun dorp en bij het Openluchttheater.  “Het is moei-
lijk voor ons om in Mariahout nog vrijwilligers te vin-
den”, grapt Chris, “Iedereen is hier al ergens vrijwilliger.”

Samen sterk … en uniek
“Het Openluchttheater in Mariahout is de grootse cul-
tuurbrenger in de gemeente”, stelt Chris onomwonden 
vast. “De aanwezigheid van het Openluchttheater in 
Mariahout draagt ook enorm bij aan de leefbaarheid in 
deze unieke Laarbeekse kern. Een ontwikkeling die onze 
sponsor erg aanspreekt en waar de bank zich veelvuldig 
voor inzet. Wij zijn allemaal heel erg in onze nopjes met 
Rabobank Peel Noord en haar bijzondere manier van 
sponsoring”, besluiten beide bestuursleden hun  terug-
blik op het zo succesvol verlopen theaterseizoen.

Voor meer informatie kan men terecht op de website 
www.openluchttheater-mariahout.nl. 

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

Chris de Hoog en Wilbert Kuijpers

Waterschap Aa en Maas opent de deuren voor het publiek

Redacteur: Ans van de Kerkhof
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel - Waterschap Aa en 
Maas wil graag dat het publiek 
meer inzicht krijgt over de werk-
zaamheden van de waterzuivering.  
Wat betekent het voor het bedrijf 
dat de gemiddelde mens ongeveer 
130 liter water per dag gebruikt 
voor drinken, douchen, wassen en 
plassen? 

Tijdens de open dag afgelopen 
zondag verzorgden medewerkers 
van het waterschap rondleidingen 
met uitleg over de werking van de 
uiterst moderne installaties van de 
waterzuivering. Per uur wordt er, 
als het niet overmatig regent, zo’n 
400.000 liter water gezuiverd vanuit 

het riool. Regent het veel, dan kan 
dit oplopen tot 1.400.000 liter per 
uur. Dit water wordt geen drink-
water, zoals veel mensen en vooral 
kinderen denken, maar oppervlakte 
water dat via het riviertje de AA 
naar de Maas stroomt en uiteinde-
lijk naar zee. Middels verschillende 
vooruitstrevende projecten probeert 
Aa en Maas nieuwe manieren te 
vinden om de restproducten een 
goede bestemming te geven. Bv. 
uit toiletpapier bio-plastic en uit de 
afvalgrond biogas. Op dit biogas 
rijden in Den Bosch al verschillende 
vuilniswagens. Verder is het water-
schap ook bezig met het controleren 
van zwem- en viswater in de regio. 

De informatie was ook voor kin-
deren interessant gemaakt. Het 

waterschap liet niets aan het toeval 
over. Er kon worden gekleurd, met 
water gespeeld en er was een leuke 
tas met informatiemateriaal voor 
bijvoorbeeld het maken van een 
spreekbeurt voor school. Met een 
waterkompas werd duidelijk ge-
maakt hoeveel water je gebruikt tij-
dens een douchebeurt. De voorlich-
tingsfilm met gratis koffie voor de 
ouderen en ranja voor de kinderen 
was doorlopend bezet.  Het gratis 
geserveerde frietje vond gretig af-
trek bij de ruim 1000 volwassenen 
en 200 kinderen die naar het terrein 
van de waterzuivering kwamen. 

Het IVN liet door de foto’s van 
Marcel van de Kerkhof uit Aarle-
Rixtel zien dat er in de omgeving 
van de waterzuivering nog een 

levendige flora en fauna is. Vlisco 
vertegenwoordigde de grootste 
vervuilers van het water, de indus-
trie. Zij lieten zien wat de huidige 

industrieën zoal aan maatregelen 
nemen om de vervuiling en het ge-
bruik van water te beperken. Een 
leuke informatieve ervaring.
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Kapelstraat 49, Beek en Donk        0492 468503        www.traditions.nl

Vanaf 1 september verruimde openingstijden
Maandag:  13.00 - 18.00 uur
Dinsdag:   09.00 - 18.00 uur
Woensdag: 09.00 - 18.00 uur
Donderdag: 09.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   09.00 - 19.00 uur
Zaterdag:  09.00 - 17.00 uur

Wij werken op afspraak
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In gesprek met: Yvonne Verhorevoort
Locatie:      House of JAB by Verstappen Interiors
              Burgemeester van Houtlaan 4a, 
    Helmond
Datum:   Vrijdag 19 september 

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Joost Duppen

Bij aankomst in Helmond valt het gelijk op. De 
eerste grote poster langs de kant van de weg 
kondigt de Grand Opening van het ‘House of 
JAB by Verstappen Interiors’ aan. Zaterdag 27 
en zondag 28 september is het zover, ’s mid-
dags van 12.00 tot 18.00 uur. Onder het genot 
van een kop koffie voor mij  – “Noem de ru-
briek maar  ‘Op de  thee bij’, want ons hele team 
drinkt alleen thee”, lacht Yvonne –  vertelt deze 
eigenaresse gepassioneerd over haar werk. In de 
inspiratieshowroom staat veel wat een interieur 
klasse en stijl kan geven. Feel- en moodboards, 
stoffen en tapijten in prachtige kleuren nodigen 
uit tot aanraken. Zelfs via beeldschermen kun 
je je oude interieur zien veranderen in een ei-
gentijds interieur, terwijl de ontwerpster aan het 
werk is. Veelbelovend en eigentijds. 

Jullie gaan  vanaf 27 september ‘House of JAB 
by Verstappen Interiors’ heten. Hoe is dit zo ge-
komen?  
“Wij zijn benaderd door de Duitse JAB Anstoetz-
group in Bielefeld. Dat is een groot interieurbe-
drijf met 1500 werknemers. Alles op het gebied 
van interieur hebben zij onder één dak. Van meu-
belstoffen, vloeren, karpetten, gordijnen tot kas-
ten …  noem maar op. Zij waren op zoek naar 
uitbreiding in Nederland en ik was op zoek naar 
een presentatie, die aansluit op onze werkzaam-
heden als interieurontwerpers. Door samen te 
werken is er - letterlijk - veel materiaal voor han-
den en kunnen we ook in beeld veel aan de klant 
laten zien. Een ideale combinatie waarmee wij de 
eerste vestiging van JAB in de Benelux zijn.”

Hoe is het allemaal ooit begonnen? 
“Meubelbedrijf Verstappen  is al lang een be-
grip in Helmond. Het bedrijf bestaat ongeveer 
60 jaar en is door mijn vader overgenomen van 
een zekere  ‘Verstappen’. De naam hebben we 
zo gelaten. Toen was het echt een meubelzaak 
die in de loop der jaren alleen maar groeide. 
Mensen kwamen een nieuw bankstel uitzoeken 
of wilden de gordijnen vervangen.”

Is de manier van werken veranderd in de loop 
der jaren? 
“Absoluut. Onze kracht zit in het totaalver-
haal van ons advies, waarbij sfeerbeleving en 
kwaliteit belangrijk is. Hier zijn we vijftien jaar 
geleden mee begonnen. Een middel hierbij zijn 
de 2- en 3D-ontwerpen. Mensen in een nieuw-
bouwwoning komen hier om te ‘stylen’. Verder 
zijn er restyle-vragen, bijvoorbeeld: Ik wil hier 
blijven wonen en een stijlvol en functioneel - op 
de toekomst voorbereid - interieur.  Met een 
interieurplan kun je het stap-voor-stap aanpak-
ken of meteen groots. En uiteraard blijft het al-
tijd mogelijk om ‘gewoon’ mooie gordijnen of 
een bank te kopen.”

Wat geeft jou de meeste voldoening in je 
werk? En hoe doe je dat?
“Het geeft mij een kick om een goed gevoel 
te krijgen van de woning en de wensen van 
de klant. Een goed interieur versterkt elkaar. In 
onze showroom maken mensen kennis met veel 
materialen waarbij voelen en beleving centraal 
staat. De eerste keer ga ik altijd vrijblijvend naar 
de woning van de klant toe, zeker als het een 
bestaande woning is. Adviezen geven, waarbij 
ik met argumenten de klant kan overtuigen om 
bijvoorbeeld een openhaard te verplaatsen, doe 
ik graag. Daarnaast kan ik door mijn jarenlange 
ervaring in dit vak, overal terecht bij nationale 
en internationale relaties om het interieurplan 
te realiseren.”

Waar komen jullie klanten vandaan? 
“Onze klanten komen voor 30%  uit Helmond,  
het overgrote deel komt uit de regio.”

Waarom is een bezoek aan de Grand Opening – 
Lifestyle event komend weekend een aanrader? 
“Je krijgt een goed beeld van ons werk: een kijkje 
in onze creatieve keuken. Het is een mooie ma-
nier om inspiratie op te doen. Galerie ‘De Kei’ 
, Lumenoo Led design, restaurant Olijf,  een 
sommelier van ‘Dare Wines’, Miga Gifts en 
ASWA KEUKENS zijn ook vertegenwoordigd. We 

nodigen nieuwe en bestaande klanten van harte 
uit om het feestje compleet te maken.”

House of JAB by Verstappen Interiors is open tij-
dens de Grand Opening, zaterdag 27 en zondag 
28 september van 12.00 tot 18.00 uur. Normale 
openingstijden: dinsdags tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 17.30 uur. Zaterdags van 10.00 
tot 17.00 uur.  Bezoekadres: Burgemeester van 
Houtlaan 4a, 5701 GH in Helmond. Meer infor-
matie: www.houseofjab.nl, tel: 0492-522857.

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

OP DE KOFFIE BIJ...  HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS 

Redacteur: Martin Prick

Deze week is Frits Poulisse uit Beek 
en Donk aan de beurt. Vroeger was hij 
badmeester op zwembad ‘De Koppe-
len’ op de plek waar nu ‘Zwemrecre-
atie Drie Essen’ ligt.

Op dit moment is Frits ruim 8 jaar ‘in 
de VUT’ (Vervroegde UitTreding). Vo-
rig jaar heeft hij afscheid moeten ne-
men van zijn vrouw Hennie, met wie 
hij een goede tijd heeft gehad en twee 
dochters kreeg, Daphne en Cindy. “We 
hebben samen altijd veel gereisd met 
de caravan. Later gaven we toch de 
voorkeur aan een hotel.”

Begin
Al heel vroeg trok het water hem. In 
1969 begon Frits als badmeester bij 
het strandbad in Asten. Tegenwoor-
dig is dat onderdeel van de Oostap-
pen Groep.  De jaren zeventig van de 
vorige eeuw stonden voor Frits in het 
kader van het halen van zijn verschil-
lende bevoegdheden, die hem lieten 
uitgroeien tot een volleerd badmeester. 
Daar hoorde natuurlijk ook een diplo-
ma voor reddend zwemmen en EHBO 
(Eerste Hulp Bij Ongelukken) bij.

Andere regels
In 1973 bestond de mogelijkheid om in 
Beek en Donk te starten als badmees-

ter. Frits had erg veel te maken met 
kinderen: “Ik heb heel wat zwemdi-
ploma’s ondertekend en uitgedeeld.” 
Op de vraag hoe kinderen zijn veran-
derd vertelt Frits, dat de mondigheid 
van kinderen prima is, maar dat hem 
het gebrek aan respect het meest op-
valt. Later zijn de regels voor het beha-
len van een diploma aangepast. Frits: 
“Mijn kleinzoon Koen moest afzwem-
men en ik moest natuurlijk mee, maar 
van de kinderen die op dat moment 
slaagden, zou ik vroeger driekwart 
hebben laten zakken, maar ja … tijden 
veranderen.”

Riet
De rieten mat in ‘het diepe’, dat voor 
de scheiding van jongens en meisjes 
moest zorgen, heeft Frits nog meege-
maakt. Het was dan de sport om die 
scheiding te omzeilen en er waren ge-
noeg kinderen die de andere kant pro-
beerden te bereiken, voornamelijk jon-
gens (!) “Je moest dan niet badmeester 
Frits Zwanenberg tegenkomen, want 
die stuurde je terug.” De ambtenaar 
sportzaken Gerrit Rovers bepaalde de 
openingstijden. In een warme zomer 
was het bad ooit tot eind september 
geopend.

Topless
Regel in zwembad ‘De Koppelen’ was, 
dat topless zonnebaden niet was toe-

gestaan. Frits vertelt: “Op een gege-
ven moment zag ik een vrouw liggen, 
die dat toch deed en ik riep de hulp 
in van mijn vrouwelijke collega. Die 
wilde er niets aan doen en ik moest het 
oplossen. Ik vroeg een aantal jongens 
om beurtelings over de betreffende 
vrouw heen te gaan springen. Voordat 
de laatste van de groep uitgesprongen 
was begon ze zich aan te kleden. Mijn 
doel was bereikt”, vertelt een lachende 
Frits. 

Biljarten
De grote hobby van Frits is nu biljar-
ten. Bij de club in Beek en Donk is hij 
drie keer in de week te vinden in het 
Ontmoetingscentrum tussen mensen 
die met weemoed terugdenken aan de 
gloriedagen van zwembad ‘De Kop-
pelen’. dat topless zonnebaden niet was toe- pelen’. 

gestaan. Frits vertelt: “Op een gege-

vlrn Peter Boshoven, Frits Poulisse 

en Tonny Verberkt op de achtergrond

Magnesium: Het witte goud uit groningen
Het zuiverste magnesium zout 
ter wereld komt uit Nederland. In 
Veendam werd deze onverwachte 
bodemschat enige jaren geleden bij 
toeval gevonden. Op 1500 meter 
diepte ligt een piekfijn voorraadje 
medisch zout. De Zechstein bron: 
puur en onaangetast, de zuiverste 
bron ter wereld.

“Ideaal voor allerlei huidbehande-
lingen, want het zout uit de bron bij 
Veendam is veel zuiverder dan het 
zout uit de Dode Zee”, vertelt mi-
neraloog ir. Dave Janse. “Het zout 
bevat de hoogste concentratie mag-
nesium ter wereld, zeer belangrijk 
voor een effectieve behandeling”. 
Na zuurstof en water is magnesium 
de derde levensbehoefte van de 
mens. Het is dan ook geen wonder 
dat klachten over: huid, gewrichten, 
spieren, spanning en rust in verband 
worden gebracht met magnesiumte-
kort. Magnesium is nodig voor een 

goede spieropbouw en een sneller 
herstel.

Iedereen kan wel een beetje extra 
magnesium gebruiken. Via ons voed-
sel krijgen we te weinig magnesium 
binnen. Veel mensen hebben magne-
sium tekort en slikken daarom mag-
nesium supplementen.

Maar nu is er een andere manier...
VitaCura® Magnesium zout en olie. 
Het magnesium wordt opgenomen 
via de huid, het grootste opname 
orgaan. Ook worden afvalstoffen 
afgevoerd. Lekker ontspannen in 
bad, of direct op de huid aanbren-
gen. Een weldaad voor de (overge-
voelige) huid en zeer ontspannend. 
Tegelijkertijd wordt het magnesium 
opgenomen via de huid. De olie en 
het zout hebben inmiddels hun wer-
king talloze malen bewezen. Sinds 
kort zijn de diverse producten van 
VitaCura® verkrijgbaar bij:

Advertorial

Beek en Donk – In het 
Ontmoetingscentrum wordt op 
donderdag 30 oktober een voor-
lichtingsavond over de veranderin-
gen in de zorg gehouden.

Onder de kop ‘Uw zorg, Onze 
zorg!’wordt in begrijpelijke taal 
door deskundigen ingegaan op de 

ouderenzorg, jeugdzorg en zorg 
voor overige kwetsbare mensen.  De 
avond wordt gehouden vanaf 19.30 
uur in het Ontmoetingscentrum. 
Om 22.00 uur wordt de avond af-
gesloten met een drankje en mu-
ziek. Alle inwoners van Beek en 
Donk zijn welkom. 

Voorlichtingsavond over 
veranderingen in de zorg
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MAGNESIUM
HET WITTE GOUD UIT GRONINGEN

HUID | RUST | SLAAP | SPIEREN | HERSTEL | ENERGIE
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RUST | SLAAP | SPIEREN 

Ontspannen met...

 Zout 1kg €12,95     Spray 100ml €12,95 

 

pure magnesium uit de zuiverste bron

Het zuiverste magnesium zout ter wereld komt uit Nederland. In Veendam werd deze onverwachte 
bodemschat enige jaren geleden bij toeval gevonden. Op 1500 meter diepte ligt een piekfijn voorraadje 
medisch zout. De Zechstein bron: puur en onaangetast, de zuiverste bron ter wereld.

“Ideaal voor allerlei huidbehandelingen, want het zout uit de bron bij Veendam is veel zuiverder dan het zout uit 
de Dode Zee”, vertelt mineraloog ir. Dave Janse. “Het zout bevat de hoogste concentratie magnesium ter wereld, 
zeer belangrijk voor een effectieve behandeling”. Na zuurstof en water is magnesium de derde levensbehoefte 
van de mens. Het is dan ook geen wonder dat klachten over: huid, gewrichten, spieren, spanning en rust in 
verband worden gebracht met magnesiumtekort. Magnesium is nodig voor een goede spieropbouw en een 
sneller herstel. Iedereen kan wel een beetje extra magnesium gebruiken. Via ons voedsel krijgen we te weinig 
magnesium binnen. Veel mensen hebben magnesium tekort en slikken daarom magnesium supplementen.

Maar nu is er een andere manier...
VitaCura® Magnesium zout en olie. Het magnesium wordt opgenomen via de huid, het grootste opname orgaan. 
Ook worden afvalstoffen afgevoerd. Lekker ontspannen in bad, of direct op de huid aanbrengen. Een weldaad 
voor de (overgevoelige) huid en zeer ontspannend. Tegelijkertijd wordt het magnesium opgenomen via de huid. 
De olie en het zout hebben inmiddels hun werking talloze malen bewezen.

Bloemkool       
per stuk 0.99

Spruitjes    
500 gram 0.49

Doyenne du comise handperen 
per kilo 0.79

Vers gebrande noten
Provencaalsemix 

250 gram 1.99

Boerenmix 
200 gram 1.99

Clemengold mandarijnen Zoet zonder pit per kilo 2.99 
Nu met actiecode voor leuke prijzen

Coeur de Boeuf tomaten
Heerlijk om te vullen of voor de soep
 per kilo 1.99                      3 kilo 5.00

Bij aankoop van 250 gram rauwkost
2e 250 gram naar keuze halve prijs

Vliespinda’s ongezouten 
bakje 200 gram 1.00  2e bakje halve prijs

Geldig van 26 september t/m 2 oktober 

27 en 28 september opent de nieuwe studio aan de Burg. v. Houtlaan 4a te Helmond

De metamorfose bij Verstappen Interieurs is bijna voltrokken…

Advertorial

Helmond - Het pand is van binnen on-
herkenbaar veranderd. Er is een duide-
lijke visie neergezet, een soort ‘open 
keuken’ van de interieurontwerpstudio 
waarbij het voelen en beleven een be-
langrijke rol speelt.

Verstappen Interieurs bestaat al ruim 60 
jaar. De laatste jaren werd er onder de 
naam Verstappen Creatieve Interieurs 
meer op de nieuwe behoefte van de 
consument ingespeeld. Men zoekt va-
ker naar een totaalinrichting, waarbij 
alles op elkaar is afgestemd en het sa-
men een uniek en harmonisch geheel 
vormt. De consument zoekt advies bij 
het omzetten van hun ideeën naar een 
kloppende interieurcompositie.

Als eerste brandstore van JAB Anstoetz 
in de Benelux wordt dit nog duidelij-
ker uitgedragen, we voorzien u op een 

vernieuwende wijze van een kwalitatief 
hoogstaand advies. De showroom is 
niet langer een traditionele showroom, 
maar is volledig verbouwd naar een in-
spiratieshowroom en interieurontwerp-
studio. Met feel- en moodboards, stof-
fen- en tapijtpresentaties, settings met 
meubels en via beeldschermen en iPads 
laten wij u voelen en beleven. We ma-
ken 2- en 3D ontwerpen om het geheel 
verder te visualiseren. Daarnaast be-
zoeken wij nationale en internationale 
showrooms, om het interieurplan voor 
u te realiseren, ook een verbouwing 
doen wij voor u. Nadat wij alle door u 
bestelde artikelen uitgeleverd en geïn-
stalleerd hebben, zullen we de puntjes 
op de i zetten. U kunt meteen van uw 
nieuwe interieur genieten. 

In onze interieurontwerpstudio wordt 
het ontwerpproces zichtbaar gemaakt, 

een soort open keuken, duidelijk en 
inzichtelijk. We zijn en blijven een be-
drijf waarbij persoonlijke aandacht 
hoog in het vaandel staat. Onze kracht 
is het vertalen van de wensen en het 
ontzorgen van klanten gedurende het 
complete traject van een wijziging in 
de woninginrichting, van ontwerp en 
advies tot en met levering en realisatie 
(incl. bouwkundige ingrepen).

Tijdens de grand opening zullen ver-
schillende bedrijven aanwezig zijn om 
samen een feestelijk tintje te geven 
aan dit weekend; Wijnproeverij Dare 
Wines, Bites door restaurant Olijf, 
Kunst van Galerie de Kei, Introductie 
door BMW Nobra Cars, Sierraden en 
gifts door Miga Gifts, Leddesign door 
Lumenoo, Keukendesign door Aswa, 
Domotica door Home Autotainment 
Benelux. 

Inloopspreekuur e-books in Bibliotheek De Lage Beemden

oMase bezoekt Joodse Synagoge

Beek en Donk – Bibliotheek De Lage 
Beemden houdt op 3 oktober in Beek 
en Donk en op 9 oktober in Gemert 
inloopspreekuren over e-books. De 
bibliotheek geeft haar leden de mo-
gelijkheid om e-books te lenen. 

Het aanbod omvat op dit moment 
zo’n 5000 titels en dat aantal groeit 
nog steeds. Zonder extra kosten kun-
nen bibliotheekleden 24 uur per dag, 
7 dagen per week gebruik maken van 
dit aanbod. 

Inloopspreekuur 
In de praktijk blijkt dat het niet voor 
iedereen duidelijk is hoe een e-reader 
werkt en wat de mogelijkheden zijn. 
Ook is het niet altijd duidelijk hoe men 
e-books moet downloaden en over-
zetten naar een e-reader of tablet. 
Daarom heeft Bibliotheek De Lage 
Beemden besloten een inloopspreek-
uur e-books te organiseren. Daar staat 
onze specialist klaar om uw vragen te 
beantwoorden. Ook als u de aanschaf 
van een e-reader overweegt, kunt u 
terecht tijdens het inloopspreekuur om 

aldaar meer informatie te krijgen over 
de mogelijkheden en het aanbod van 
uw bibliotheek. 

Kom langs in de bibliotheek!
De inloopspreekuren (3 oktober in 
Beek en Donk en 9 oktober in Gemert) 
zijn van 15.30 tot 17.00 uur. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Indien u over 
een e-reader, laptop of tablet beschikt, 
dan is het handig als u deze meebrengt 
naar het inloopspreekuur. 

Mariahout -  De dames van de vrouwen-
vereniging oMase uit Mariahout, brengen 
op maandag 29 september een bezoek 

aan de joodse synagoge in Eindhoven. 

Ze vertrekken om 13.00 uur vanaf de kerk 

in Mariahout en krijgen tijdens dit bezoek 
uitleg over het Jodendom. Verder krijgen 
de dames een rondleiding in de Synagoge.

In Laarbeek is een oplichter 
actief, rijdend in een Audi
Heden werd ik aangesproken 
door een persoon in strak pak 
gekleed doen lijkende als een 
vertegenwoordiger van een 
bedrijf in pannen, messen en 
bestek. Deze deelde me mede 
dat hij zojuist een demo had 
gedaan met kookpannen voor 
zijn baas bij Conferentiecen-
trum De Couwenbergh in Aar-
le-Rixtel. Doordat ze gebruikt 
waren mocht hij ze gratis weg-
geven. Ik dacht waarom ook 
niet, gratis is toch mooi meege-
nomen. Bij thuiskomst haalde 
hij een grote doos met pannen 
uit de achterbak van zijn auto 
plus een tas met messen en 
nog een tas met bestek. Bij bin-
nenkomst toonde hij zijn waar-
devolle spullen. Ik kon ze gratis 
krijgen, alleen moest ik dan de 
BTW betalen want de spullen 
kon hij niet meer meenemen 
naar het vliegveld. Waarde van 
de spullen 4000 euro. BTW is 
dan ongeveer 800 euro en kon 
ze dan toch krijgen voor 200 
euro. Ik vermoedde dat er iets 
niet klopte. Hij zakte toen met 
zijn prijs naar 150 euro. Ik zei 
dat ik dat geld niet had en toen 
vertrok hij weer. Tevens heeft 
hij geprobeerd om zijn spullen 
te slijten aan 2 andere mensen 
in onze straat. Toen hij weg was 
heb ik de Couwenbergh gebeld 
en werd ik doorgeschakeld 
naar Café Stout. Deze deelde 
me mede dat de Couwenberg 
vandaag gesloten was en dat er 
niks te doen was.

Mijn vermoeden werd bewaar-
heid, daarna de politie gebeld 
en deze bevestigde me dat ie-
mand actief in de regio bezig is. 
Voordat ik aangesproken werd 
door deze oplichter zag ik dat 
hij bij iemand anders aan de 
deur was geweest, deze heeft 
de auto en hem vastgelegd, ik 
heb vingerafdrukken van deze 
persoon van een folder die 
hij vermoedelijk per ongeluk 
heeft laten liggen en deelde 
dit mede aan de politie zodat 
ze dat eventueel in hun data-
bank kunnen nakijken. Hierop 
reageerde de telefoniste van 
de politie: “Meneer het is hier 
geen NCSI” Beter bewijs is er 
niet volgens mij. Politie onder-
neemt geen stappen. Nu be-
grijp ik ook waarom de burgers 
weinig respect voor politie krij-
gen en zal ik een volgend keer 
ook niet meer bellen. Deson-
danks wil ik toch de inwoners 
van Laarbeek en omgeving be-
hoeden voor deze oplichter en 
daarom richt ik me tot Radio 
Kontakt en de MooiLaarbeek-
Krant.
 
Heb vandaag ook op google 
gekeken onder de zoekterm 
pannenoplichters en jawel, een 
reeks van vermeldingen.

Met vriendelijke groet, 
 
André van Berne
Aarle-Rixtel

LEZERSPODIUM
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Fl oris van Hout

Mijn naam is Hans Rooyakkers. Ik 
ben geboren in 1959 in Beek en Donk 
en studeerde aan het Grafisch Lyceum 
in Eindhoven. Vorig jaar ben ik zeven 
weken naar Peru geweest om mijn 
werk te mogen exposeren. Ik wil mijn 
carrière als muralista verder ontwik-
kelen en bekendheid creëren. Op dit 
moment zit ik weer in Peru om alles 
verder uit te werken. 

De exposities en het radio-interview 
welke ik vorig jaar had in Peru, hebben 
zijn vruchten afgeworpen. Een kasteel 
wat in de vorige eeuw door een in-
vloedrijke familie gebouwd is In Chan-
cay (een dorp 80 km van de hoofdstad 
Lima), heeft mij de opdracht gegeven 
dit karakteristieke gebouw geheel 
te face-liften met een 3D-decoratie 
techniek. De belangstelling ontstond 
tijdens een bezoek vorig jaar in dit 
kasteel, toen foto’s van reeds gele-
verde decoratieprojecten werden ge-
toond. De interieurprojecten van o.a. 
Café Bij Ons en Café Thuis in Beek en 
Donk gaven de juiste indruk van mijn 
3D-decoraties. Zoals gebruikelijk bood 
ik aan een zgn. Artist-impression te 
vervaardigen.

Het kasteel heeft thans een sobere 
(beton)kleur, waarbij raamcontouren 
in Bordeaux-Rood zijn geschilderd. 
Het karakteristieke gebouw kenmerkt 
zich met veel trappen en torentjes. 
Doch hebben niet alle details de juiste 

impact die het typische beeld van een 
middeleeuws kasteel kenmerkt. Op-
vallend zijn de ronde en hoekige vor-
men, welke dominant in deze architec-
tuur moeten samengaan. Het kasteel 
verdient een facelift welke als attractie 
aantrekkelijk moet worden gemaakt 
voor het publiek. Uiteraard is het geen 
echt middeleeuws kasteel, Peru heeft 
immers niet dezelfde historie als van 
Europa. Doch heeft het gebouw wel 
de look-a-like. Mijn voorstel is het ge-
hele exterieur te decoreren waarbij de 
muren van het kasteel in 3D Old-sto-
ne effect wordt vervaardigd met een 
speciale techniek In de kleuren warm- 

grijs/beige en de torentjes krijgen een 
terra-cota dakje. Door de muren te 
decoreren met scheuren en afbrok-
kelend stucwerk lijkt het kasteel des 
te meer sprookjesachtig en oud. Ver-
volgens wordt het kasteel omlijst met 
een bijzondere tuin volgens voorbeeld 
van Versailles en op sommige hoeken 
worden tegen de wand klim-op plan-
ten geplaatst.  De omgeving heeft een 
schaars aanblik, mede doordat het 
kasteel direct aan de oceaan is gelegen 
alsmede het klimaat. Door beplanting 
met de juiste boomsoort zal alles wor-
den geoptimaliseerd, wat ongetwijfeld 
ten goede zal komen om de bezoekers 
de rust en ambiance beter te laten er-
varen. Een naastgelegen gebouw do-
mineerde het aanblik van het kasteel. 
Het was aanbevelenswaardig dit te 
verbouwen met dezelfde identieke ar-
chitectuur als het kasteel met een res-
taurant en panorama terras. Het kas-
teel dient een attractie voor iedereen 
te worden waarbij gezinnen uit Lima 
een lang weekend kunnen verblijven.

De 3D-decoraties zijn vrij ambach-
telijk, het is een unieke stijl van real 
look-a-like old-stone en hout imitaties 
die de muren meer cachet geven. De 
uitvoering van dit omvangrijke project 
zal enige tijd in beslag nemen om dit 
te verwezenlijken. Door het vormen 
van een vakbekwaam team die ver-
schillende taken hebben om de mate-
rialen aan te brengen alvorens ik deze 
ga decoreren. Zal ik vele malen in Peru 
verblijven. Misschien vraagt u zich 
af hoe ik verzeild raak in Peru, maar 
mede dankzij mijn daar woonachtige 
vriendin, lag de kans op succes bin-
nen handbereik. Bovendien mag artis-
tiek Nederland zich profileren met een 
goede reputatie.

Groet, Hans Rooijakkers 

Luchtpost

peru

Mijn eerste Zuid-Amerikaanse decoratieproject

OUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OOK OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
Poes ‘Keesje’ vermist

Vermissing twee poezen in 
Lieshout omgeving De Schop

Aarle-Rixtel - Wie o wie heeft er poes 
‘Keesje’ gezien? Keesje is anderhalf jaar 
jong, heeft een roze bandje met parel-
tjes om en een vlooienbandje. Ze wordt 
ook wel schildpadje genoemd omdat ze 
rood met zwart gekleurd is. 

Onlangs is ze gesteriliseerd, dus haar 
buikje is nog een beetje kort van haar. 
Keesje is gechipt. De 3,5-jarige dochter 
van de eigenaren is ontroostbaar. Heeft 
iemand haar gezien of weet u waar ze is, 
bel dan a.u.b. naar 06-23338723. 

Lieshout - Op vrijdag 12 septem-
ber is een zwart-witte poes ‘Lola’ 
voor het laatst thuis geweest. Hij 
is een ‘allemansvriend’ en nam bij 
iedereen de vrijheid even te komen 
kijken. Helaas is hij niet meer ge-
signaleerd in en rondom huis. 

Hetzelfde noodlot treffen de baas-
jes nu enkele dagen later weer met 
hun donkere, schildpaddenkleur 
poes ‘Griekje’. Deze is altijd maar 
een paar uurtjes weg en ligt gedul-
dig op hen te wachten achter in de 
tuin. Helaas is zij ook al twee da-
gen niet thuis geweest. Wie heeft 
deze twee poezen de afgelopen 
tijd gezien in de omgeving van 
De Schop in Lieshout. De baasjes 

willen ze graag weer thuis hebben. 
Beiden poezen zijn gechipt. Laat 
het even weten als ze bij u in de 
buurt zijn gesignaleerd dan komen 
zij ze zo snel mogelijk ophalen (06-
13576098, als niet wordt opgeno-
men spreek dan uw naam en adres-
gegevens in). 

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

bij Intertoys Beek en Donk.

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

Gefeliciteerd met de geboorte van: 

Beatrijs

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

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

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

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

AANGEBODEN
Kachelglas vuurvast op maat gesneden. 
5 cent per vierkante cm. Jos, tel. 
06-46548080

GEVONDEN
In de Kapelstraat (B en D) is zater-
dagmiddag rond 17.00 uur een linker 
babyschoentje gevonden. Afhalen kantoor 
De MooiLaarbeekKrant

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

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

Klein roze kindertasje gevonden op de 
Herendijk in Beek en Donk. Af te halen bij 
kantoor De MooiLaarbeekKrant.

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

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

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

Gezocht: dik touw voor mijn eekhoorns. 
Tel. 0492-462909

Gevraagd: leren turnschoentjes, maat 
31-33 (schoenmaat 31). Mail naar: 
judithenik@hotmail.com

OVERIG
Kofferbakverkoop Boekel op zondag 
28 september. Nabij sportpark. Gratis 
parkeren. www.agathagilde.nl

TE HUUR
Opslagruimte te huur à €30,00 per m² 
per jaar. Aantal meters n.o.t.k. Tevens geï-
soleerde ruimte  te huur. Meer info via: 
06-51348284

TE KOOP
Te Koop Jonge bruine legkip-
pen, volledig ingeënt. Tel. 
0499-471755 Mob. 06-13894215

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

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

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

Mooie draaibare leren (bruine) fauteuil. 
Ook rugleuning is te verzetten. Prijs: 
€20,00. Tel. 06-19026251

Mooie ronde Ikea eettafel van berkenhout. 
Uitschuifbaar. €40,00. Tel. 0492-465742

Gebruikte houten balken verschillende 
lengtes. Tel. 0492-461953

Aangeboden zomerhoning van eigen bij-
en in potjes van 450 gram à €3,00. G vd 
Weijst, Oranjelaan 35, Beek en Donk. Tel. 
06-22491835

VERLOREN
Muziekmap verloren, vermoedelijk van 
auto gevallen in omgeving Koppel-
straat/Heuvelplein Beek en Donk. Tel. 
0492-462943

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

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

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

auto 
onderdelen
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“Regeren is vooruitzien”

Adviseren over een testament is 
maatwerk; het komt heel pre-
cies. Want wat voor u nu dui-
delijk is, is dat niet zonder meer 
voor degenen die u achterlaat. 
Bovendien bent u natuurlijk niet 
op de hoogte van de wet en re-
gels. Wat kan er wel en wat niet? 
Maar het gaat naar mijn me-
ning nog veel verder. Op mijn 
visitekaartje staat “werken met 
gevoel”; als testament adviseur 
moet je ook een beetje psycho-
loog zijn. Want bij de verdeling 
van een nalatenschap komen 
er bewust maar vooral ook on-
bewust emoties naar boven die 
een soepele en harmonieuze 
verdeling danig in de weg kun-
nen staan. Het gevolg kan zijn 
dat er ruzie ontstaat en een der-
gelijke ruzie, ontstaan bij - of 
zelfs door - zo’n verdeling, die 
blijft de mensen bij. U vertelt 
mij daarover en dan zie ik weer 
die pijn en dat verdriet bij u naar 
boven komen, alsof het gisteren 
is gebeurd. Deze herinneringen 
zijn en blijven zo pijnlijk omdat 
de dood onherroepelijk is, we 
kunnen het niet meer navragen, 
rechtzetten of terugdraaien. Wat 
gebeurd is, is gebeurd. 

En in een periode van intens 
verdriet om het verlies komt 
een dergelijke strijd dubbel zo 
hard aan, het wordt in de her-
senen gegrift. U zegt tegen mij: 
“ zó wil ik het niet”. Maar hoe 
bereikt u dat? Met enkel een 
juridisch document, wat uw 
testament is, bereikt u in ieder 
geval de door u zo gewenste 
duidelijkheid bij de afwikkeling 
van uw nalatenschap niet. Met 
MijnTestamentadvies werk ik de 
situatie uit wat er gebeurt na uw 
overlijden; zowel praktisch als 
cijfermatig. Na een gedegen in-
ventarisatie van uw familie - en 
vermogenssituatie laat ik u in 
een overzichtelijk en begrijpelijk 
advies zien wat er gebeurt na 
uw overlijden. Een klant gaf het 
heel mooi weer: “de weg naar 
het advies moet je helemaal 
doorlopen, pas dan kun je even-
tuele obstakels die je onderweg 
tegenkomt ontdekken en oplos-
sen”. En zo is het! 

Want regeren is vooruitzien. 

Dat resulteert er soms al in dat 
ik u begeleidt bij de gesprekken 
met bijvoorbeeld uw kinderen 
hierover. Of dat u zaken extra 
duidelijk en in warme woorden 
vastlegt. Daarnaast ontvangt u 
van mij een naslagwerk en een 
leidraad voor na uw overlijden, 
voor uw nabestaanden, omdat u 
gedoe achteraf wilt voorkomen. 
Want zeg nu zelf, u laat toch 
veel meer na dan alleen maar 
geld?

Kom dansen in Zonnetij

Zet je in voor een veilig Lieshout

Aarle-Rixtel - Na een succesvolle eer-
ste dansmiddag staat de volgende al 
weer voor de deur. Donderdag 2 ok-
tober wordt in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij weer de volgende dans-
middag gehouden. 

Onder leiding van de ervaren Disk 
Jockey Gerrit Jacobs komen er ver-
schillende gezelschapsdansen voorbij. 
Te denken valt aan de Wals, Sirtaki, 
Cumbia, Tango tot aan een Swing. 
Iedereen is welkom, men heeft geen 

partner nodig. De middagen zijn goed 
voor lijf en leden en dansen houdt je 
jong! 

Donderdag 2 oktober 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!

Lieshout - De Dorpsraad Lieshout  en 
dorpsondersteuner Hanneke Manders 
gaan een werkgroep verkeer voor 
Lieshout opzetten. Hiervoor zijn ze op 
zoek naar mensen die zich in willen 
zetten voor een veilig Lieshout.

De werkgroep Verkeer is een wisselende 
groep van burgers en leden van bestu-
ren van buurtverenigingen die twee keer 
per jaar met elkaar en met de gemeente 
bij elkaar komt om verkeerssituaties te 
bespreken. Hierbij kan gedacht worden 
aan allerhande zaken; oversteekplaat-
sen, parkeren, bereikbaarheid, snelheid, 
geluid, handhaving, gevaarlijke situatie 
voor fietsers, kinderen, ouderen, etc. 

De bedoeling is als volgt; jaarlijks vin-
den er vier overlegmomenten plaats. 
Eerst een vooroverleg met burgers en 
buurtverenigingen waarbij situaties 
aan de orde worden gesteld, gevolgd 
door een overleg met gemeente. In 
het vooroverleg wordt besproken wat 
aan de gemeente wordt voorgelegd.

Is een veilig Lieshout u wat waard 
en denkt u hier een bijdrage aan te 
kunnen of willen leveren, meld u zich 
dan aan bij de Dorpsraad Lieshout 
via de website of bij ViERBINDEN. 
U kunt ook een mailtje sturen aan 
c.dekker@me.nl.

Tijdens de familiedag van de 
familie Brusselaars was er de 
opdracht ‘maak een foto van 
molen de Leest waarbij je zelf 
ook op de foto staat’. Antoinette 
Bastiaans-Brusselaars stuurde 
deze bijzondere foto in waarbij 
men in de wieken mocht klim-
men. 
 

Tijdens de familiedag van de Tijdens de familiedag van de 

Mooi Gespot

LEZERSPODIUM
Wanneer wordt de gemeente 
Laarbeek weer echt bestuurd?
In het Eindhovens Dagblad van 26 juli 
jl. reageerde 2 personen van buiten de 
gemeente onder het hoofdstuk brie-
ven op de negatieve berichten van de 
burgemeester Hans Ubachs en hoe de 
meerderheid van de nieuwe gemeente-
raad  hierop reageerde. 

In het bericht Ubachs 2, geschreven 
door Pieter van Noort uit Waarle, 
schrijft hij over de leugens van de bur-
gemeester die daardoor de noodzake-
lijke integriteit van een bestuurder mist. 
Maar vooral is hij ontgoochelt over 
de wijze hoe een meerderheid van de 
nieuwe gemeenteraad  onder voor-
waarden meent het vertrouwen in de 
burgemeester te willen herstellen. Hans 
Ubachs moet lessen leren uit het ver-
leden en moet gemaakte afspraken na 
komen enzovoorts.
Is het niet raar hoe een meerderheid 
van de fractievoorzitters in juli jl. rea-
geerde alsof de meerderheid van de 
huidige gemeenteraad dit vertrouwen 
ook had. Door het politieke gerommel 
na de laatste gemeenteraadsverkiezing 
hebben de meeste inwoners van Laar-
beek het vertrouwen in het gehele po-
litieke gebeuren binnen de gemeente 
verloren. Vandaar dat er vanuit de in-
woners van Laarbeek bijna geen reac-
ties komen. Ze denken bij zichzelf “Laat 
ze maar wat aanmodderen tot het hele 
zaakje ontploft”.

In De MooiLaarbeekKrant van 7 au-
gustus jl. werd bevestigd wat ik in deze 
krant van 17 april jl. onder lezerspo-
dium heb voorspeld, namelijk dat deze 
coalitie niet gewenst is (22% is het 
eens met de coalitievorming) en dat 
ze niet aan besturen zullen toekomen. 
“Je kunt het huidige college vergelijken 
met  een luxe auto zonder motor die 
bij iemand voor de deur op straat staat. 
Het is alleen voor de sier”. Daarom zou 
het verstandig zijn dat deze coalitie 
(college) onmiddellijk stopt en dat er 
snel nieuwe coalitieonderhandelingen 
komen op basis van de verkiezingsuit-
slag van 19 maart jl.  Nieuwe verkie-
zingen uitschrijven vergt weer kostbare 
tijd en extra geld terwijl de inwoners 
van Laarbeek niet naar de stembus zul-
len gaan om voor de tweede keer door 
deze politiek belazerd te willen worden. 
In bovengenoemde lezerspodium is 
aangeven hoe te handelen bij nieuwe 
coalitieonderhandelingen. Besturen is 
en blijft vooruit zien!!

Jammer dat niet de politiek maar de 
inwoners van Laarbeek de rekening 
krijgen gepresenteerd door het poli-
tieke geklungel na de laatste gemeen-
teraadsverkiezing. 
Hopende dat er snel een totaal nieuw 
college komt die wel aan besturen toe-
komt en het vertrouwen van de inwo-
ners van Laarbeek kan terug winnen.
Toon Govers 

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT
BICKZ VEILIGHEIDSSCHOENEN S3

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

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

GRIEKS RESTAURANT

APHRODITI

OOK VOOR: cATERING 
& AfHAAlmENU’S

Massagepraktijk

www.dorinevanhorrik.nl

Dorine van Horrik

volgens de Chinese filosofie

K.S.V. Oostbrabant: het konijn 
Beek en Donk - K.S.V.Oostbrabant is 
een kleindierenvereniging die al sinds 
1949 bestaat. Het is een hobbyclub, 
die zich met kleine huisdieren bezig-
houdt, zoals kippen, konijnen, duiven, 
watervogels en siervogels. Het clubhuis 
is sinds enkele jaren ’t Regter Eind in 
Beek en Donk. 

Deze maand: het houden van konijnen  

Het Konijn is wellicht een van de meest 
verwaarloosde huisdieren. De kinde-
ren willen een konijn er wordt een hok 
gekocht. Daar zit pluisje dan met 30 
graden in zijn hokje, of in de winter pal 
in de koude wind. Een konijn 
is geen hond of kat maar je 
kunt er wel net zo veel ple-
zier mee beleven. Wilt u en 
konijn aanschaffen? Verdiep 
u dan even in het wel en 
wee van een konijn, de ras-
eigenschappen en het karakter 
van het beestje. Op het internet kunt 
u hier veel over lezen (bijv: www.ko-
nijnen.nl). Je kunt ook eens informeren 
bij een fokker. Zij kunnen u precies de 
voor en tegens van het konijn geven. Er 
zijn, schrikt u niet, wel 75 verschillende 
soorten rassen. Zo heb je bijvoorbeeld 

het pooltje, een van de kleinste konij-
nen, maar kunnen zeer fel zijn en vooral 
als ze als speelgoed worden behandeld. 
Je hebt ook gladharige konijnen of met 
heel veel haar zoals het Angorakonijn, 

prachtige konijnen maar moe-
ten iedere 3 maanden naar 
de kapper. De ram is een 
echte macho, en heeft de 
fantastische gewoonte om 
fanatiek zijn territorium te 
willen afbakenen. Maar ook 

hier is de voedster [het vrouw-
tje] de baas, het zijn echter wel heel lieve 
konijnen. Of de koning der konijnen, 
de Vlaamse reus, maar wilt u hier mee 
knuffelen bedenk wel dat deze tussen de 
7 en 10 kilo kunnen wegen. Zorg ook 
dat de dieren niet de gehele dag in een 
hok zitten, ook konijnen willen hollen 
en rennen. Er zijn ook wedstrijden voor 
konijnen, een soort behendigheidswed-
strijden Maak het hok op tijd schoon, 
zorg voor vers drinkwater ieder dag en 
de juiste voeding. En als hij ziek wordt, 
ga er ook mee naar de dierenarts. Wij 
denken dat u op die manier veel plezier 
aan dit schitterend diertje heeft, en dat 
het niet langer het meest verwaarloos-
de huisdiertje is, want dat verdienen ze 
niet. Wilt u nog advies? Stuur een mail-
tje naar ksvoostbrabant@outlook.com.

Angora

Vlaamse reus
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Lieshout - Startende ondernemers makkelijk 
en op een laagdrempelige manier laten begin-
nen. Dat is het doel van Beheersmaatschappij 
Contact Lieshout. Vader Willy Schrama regelt 
alles voor het nieuwe bedrijvencentrum en 
zoon Koen Schrama geeft het goede voorbeeld 
met zijn fietsenzaak die in het pand gevestigd 
is, samen met nog een aantal andere huurders.

Waarom zijn jullie het bedrijvencentrum gestart?
“Koen is hier vier jaar geleden begonnen met 
zijn fietsenbedrijf. Het pand was al van ons. We 
hadden nog een heel stuk van het pand over. 
Toen ben ik gaan kijken wat voor invullingen we 
aan de overgebleven kantoren konden geven. 
Door middel van krantenartikelen kwamen we 
op het idee om de units die we ‘over’ hadden 
te verhuren. We wilden het graag voor star-
tende bedrijven makkelijker maken om te star-
ten, daarom kunnen ze bij ons laagdrempelig 
instappen. We vragen een lage instaphuur en 
we werken niet met lange huurcontracten. Ook 
zijn we flexibel in het aantal vierkante meters 
en tijdsduur. Indien gewenst zijn de kantoren 
gemeubileerd. Er is ruime parkeergelegenheid 
en een goede ontsluiting. We gaan ook nieuwe 
units aan de achterkant van het pand bouwen, 
zodat we meer zzp’ers en kleine bedrijven kun-
nen laten huren.”

Wat voor soort bedrijven zijn geschikt om units 
te huren?
“Eigenlijk een hele hoop bedrijven. Een groot-
handel huurt al bij ons, maar de locatie is ook ge-
schikt voor bijvoorbeeld kappers, nagelstudio’s, 
aannemers of detailhandel. Zelfs webwinkels 

kunnen bij ons terecht!” “Voor die webwinkels 
hebben we namelijk hier opslagruimte”, meldt 
Koen. “In principe nemen we hier de hele ‘back-
office’ van hen over. We nemen bestellingen 
aan, slaan spullen op en doen de verzendingen. 
Dat scheelt dit soort bedrijven, vooral als het 
starters zijn, een hoop gedoe en zij kunnen zich 
dan bezig houden met de core business.”

Hebben de bedrijven denken jullie ook profijt 
van elkaar, nu ze zo dicht bij elkaar zitten?
“Dat weet ik wel zeker”, verzekert Willy. 
“Natuurlijk zullen er ook bedrijven komen die 

hun eigen zaak hebben en volledig zelfstandig 
zijn, maar soms kan je toch wat meer beteke-
nen voor elkaar.” “Dat profijt heb ik met mijn 
zaak al ondervonden”, vertelt Koen. “We over-
leggen regelmatig met de andere huurders en 
we ondervangen een aantal algemene diensten 
voor elkaar, zoals telefoondienst en goederen-
ontvangst.”

Zelf ben jij, Koen, in 2013 starter van het jaar 
geworden, speelt daarin ook mee dat men hier 
hulp kan verwachten voor nieuwe bedrijven?
“Dat denk ik wel, het zijn net de ingrediënten 

die je nodig hebt om je zaak goed te la-
ten starten”, vertelt Koen. “We vangen als 
Beheersmaatschappij Contact Lieshout de 
kleine problemen van startende ondernemers 
op”, zegt Willy. “Als starter heb je zoveel aan 
je hoofd om te doen en je loopt tegen heel wat 
dingen aan, het is dan handig als je soms wat 
hulp in kan schakelen.”

Wilt u meer informatie over Beheersmaatschappij 
Contact Lieshout? Neem contact op met Willy 
Schrama. Dit kan telefonisch via 0499-471337 of 
per mail naar: mail@willyschrama.nl.

Willy en Koen Schrama

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

OP DE KOFFIE BIJ...  BEHEERSMAATSCHAPPIJ CONTACT LIESHOUT

In De MooiLaarbeekKrant komen veel foto’s voorbij, die in Laarbeek zijn 
gemaakt. Allemaal vanaf de grond, en een enkele keer vanaf een verho-
ging. De MooiLaarbeekKrant komt nu met unieke foto’s, die letterlijk ‘Uit 

de lucht zijn gegrepen’. 

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

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

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

Antwoord week 37: Sportpark De Heibunders, Mariahout

Weet jij waar deze foto van is? 

Antwoord week 37: Sportpark De Heibunders, MariahoutAntwoord week 37: Sportpark De Heibunders, Mariahout

Winnaar week 37: Hein Gilsing

Veel interesse voor de Laarbeekse Kledingbank

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

Laarbeek - Afgelopen woensdag was 
er een informatiebijeenkomst voor 
vrijwilligers en geïnteresseerden voor 
de nieuw op te richten Kledingbank 
voor Laarbeek.

Maar liefst méér dan 30 vrijwilligers 
waren deze avond aanwezig en heb-
ben zich opgegeven om  bouwkundig 
mee te helpen, de winkel in te richten, 
mee kleding te sorteren en te prijzen , 
om mee te helpen verkopen, om kle-
ding aan te nemen en om evt. plaats 
te nemen in een bestuur van de nieuw 
op te richten stichting. Een fantastisch 
groep enthousiaste mensen, wat een 
perfecte start!!

Hoe gaan ze nu verder
Komende twee weken zal de ruim-
te van ruim 100m2  die ze aan de 
Beekerheide 41 ter beschikking heb-
ben ‘omgetoverd’ worden in een 

moderne winkel met een sorteer- en 
prijsruimte, paskamers en diverse rek-
ken voor alle maten. In de week van 
6 oktober wordt de gekregen kleding 
gesorteerd en opgehangen. Zij bieden 
bij deze inwoners van Laarbeek de 
kans om in deze week ( 6-10 oktober) 
dagelijks van 10.00-12.00 uur en op 
woensdag 8 oktober en vrijdag 10 
oktober van 19.00-21.00 uur kleding 
te komen brengen. Alleen ‘hele’ en 
‘schone’ kleding wordt geaccepteerd.

Op zaterdag 18 oktober moet alles 
klaar zijn want dan gaan zij officieel 
open. De opening staat gepland om 
11.00 uur en bij deze willen zij ieder-
een die belangstelling heeft hierbij nu 
al van harte uitnodigen.

Waar vind je de Kledingbank
Route 1: Industrieterrein Beekerheide 
vanuit de Oranjelaan inrijden. Dan 1e 

weg links, met de bocht mee en dan 
1e weg links, helemaal achteraan! 
Route 2: Beekse brug aan de kant van 
de scooterwinkel weg blijven volgen. 
Daarna achter het laatste huis  (nr.18) 
rechts een klein weggetje naar bene-
den. Je fietst dan op het ronde par-
keerterrein van de Kledingbank en ziet 
deze recht voor je liggen.

En dan…
Tijdens de openingstijden (woensdag 
van 14.00-16.30 en zaterdag van 
10.00-14.00 uur) kan er kleding ge-
bracht worden, krijgen mensen die via 
een verwijsbrief komen gratis kleding 
en wordt er tweedehands kleding ver-
kocht om de kosten van het gebouw 
te dekken. Zo hopen zij zichzelf te 
kunnen bedruipen. Wilt u meer weten 
bel of mail naar de Dorpsondersteuner 
van Beek en Donk ( 0492-328803 of 
hbouwmans@vierbinden.nl).

Laarbeek - ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek is voor 
Zorgboog Mariëngaarde op zoek naar 
vrijwilligers voor de Molendreef in 
Aarle-Rixtel. De Molendreef is een 
kleinschalige woonvorm voor jong 
dementerenden. Als vrijwilliger biedt 
je begeleiding die aansluit bij de da-
gelijkse bezigheden en gewoontes 
van de individuele cliënt. 

Van de vrijwilliger wordt verwacht 
dat hij/zij met cliënten de volgende 
activiteiten wil uitvoeren: schilderen 
(schilders groepje), kook- en bakac-
tiviteiten, wandelen en sport en spel. 
Eigen initiatief kan natuurlijk ook altijd 
besproken worden.

Voor jongerencentrum Cendra in 
Aarle-Rixtel komt ViERBINDEN graag 
in contact met vrijwilligers die willen 

meehelpen met het organiseren en uit-
voeren van activiteiten, en bardiensten 
willen draaien. Het doel van Cendra is 
om jongeren uit Aarle-Rixtel en omge-
ving een veilige en vertrouwde plek te 
bieden waar zij elkaar kunnen ontmoe-
ten in een huiselijke sfeer. Hier komen 
jongeren bij elkaar en worden ervarin-
gen onderling uitgewisseld, zodat ze el-
kaar beter leren kennen, en met elkaar 
kunnen kletsen, tv kijken, tafelvoetbal-
len, dansen, muziek maken, enz.

Meer informatie
Voor meer informatie over boven-
staande of andere vrijwilligersvaca-
tures kan men contact opnemen met 
Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 
27, 5741 BC Beek en Donk. Tel. 
0492-328807 of mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl.   

De vacatures zijn ook te bekijken op 
de website: www.vierbinden.nl of te 
vinden in de vacaturemappen van de 
dorpsservicepunten.

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen
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Voor meer foto’s kijk

Foto’s gemaakt door: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk),       Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel) en Martijn van Lankveld



Donderdag 25 september 2014 17
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

op www.mooilaarbeek.nl

Foto’s gemaakt door: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk),       Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel) en Martijn van Lankveld
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Mooi op leef tijd

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Uitstapje naar het Edahmuseum met de Zonnebloem 

Uitstapje naar Dierenrijk Nuenen

Gemengd Koor De Klokkengieters Aarle-Rixtel 115 jaar jong

Beek en Donk - De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk heeft op 7 oktober 
een uitstapje naar het Edah museum 
in Helmond georganiseerd.  Dit uit-
stapje is bedoeld voor alle thuiswo-
nende zieken, mensen met een fysie-
ke beperking, eenzamen en allen die 
behoefte hebben aan wat ontspan-
ning en in Beek en Donk wonen. 

Het Edah museum laat u terugblikken 
in de lange geschiedenis van dit oude 

Nederlandse winkelbedrijf. U treft er 
historische foto’s, reclamematerialen, 
verpakkingen en inventarisstukken 
van het bedrijf aan. 

Men vertrekt met auto’s om 13.30 uur. 
Om 14.00 uur worden ze ontvangen 
met koffie en peperkoek, daarna krijg 
je een filmpje te zien. Hierna word de 
groep in twee gesplitst om met een 
gids  het museum te bekijken. Tijdens 
de pauze krijgen ze een consumptie 

aangeboden. Om 16.30 uur keren ze 
huiswaarts.

De kosten bedragen €7,00. Dit is inclu-
sief €2,00 voor het vervoer met auto’s. 
U wordt thuis  opgehaald en weer te-
ruggebracht. Wilt u deelnemen aan dit 
uitstapje, dan kunt u zich opgeven tot 
3 oktober bij Mevr. Ria Derksen, tel. 
0492-464150 of bij Mevr. Toos van 
der Linden, tel. 0492-462974. Betalen 
bij opgave.

Beek en Donk – De Zonnebloem afde-
ling Beek en Donk heeft op 16 sep-
tember met haar gasten een bezoek 
gebracht aan Dierenrijk Nuenen.

De gasten hebben genoten van het 
mooie park, de dierenshows en de 
vele dieren. De ontvangst en het eten 
waren voortreffelijk geregeld. Het park 

was voor de rolstoelen goed toegan-
kelijk. Dank aan de organisatie.

Aarle-Rixtel - Gemengd Koor De 
Klokkengieters bestaat dit jaar 115 
jaar. In het kader hiervan geven ze 
een najaarsconcert op zondagmid-
dag 5 oktober in de Parochiekerk, 
Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. Het 
concert begint om 15.00 uur en zal 
ongeveer 1,5 uur duren. Als gast-
koren zijn kamerkoor Cantique uit 
Aarle-Rixtel en dameskoor Invite 
uit Deurne uitgenodigd.

Het lustrumjaar is door het koor al 
feestelijk gevierd op 6 september. 
De dag werd begonnen met een eu-
charistieviering in het Missieklooster 
Heilig Bloed in Aarle-Rixtel, waarna 
aansluitend een presentatie werd 
gegeven door Zr. Madeleine. Na de 
lunch in het klooster werd de dag 
vervolgd bij Landgoed d’n Heikant 

met boerengolf, Oudhollandse 
spelen, een natje en een droogje. 
Ter afsluiting van deze feestdag 
werd een buffet genuttigd in het 
repetitielokaal  Conferentiecentrum 
De Couwenbergh in Aarle-Rixtel.

Er staan dit jaar, naast hun na-
jaarsconcert op 5 oktober, nog 4 
uitvoeringen op het programma. 
De Klokkengieters verzorgen op 
zondag 9 november de eucharis-
tie muzikaal in de kapel van het 
Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. 
Aanvang van deze viering is 10.00 
uur. Op 7 december zijn ze te gast 
in de Au-kirche in Monschau, 
waar zij de eucharistieviering, 
om 10.30 uur, muzikaal opluiste-
ren. Om 14.30 uur geeft het koor 
ook in genoemde  Au-kirche een 

kerstconcert. Het kerstconcert in 
de Parochiekerk in Aarle-Rixtel is 
op zondag 21 december om 18.00 
uur. Tenslotte verzorgt Gemengd 
Koor De Klokkengieters de hoog-
mis met Kerstmis op 25 december.

De uitvoeringen staan onder de 
deskundige leiding van dirigent 
Rob Rassaerts. Heeft u plannen om 
te gaan zingen bij een koor, dan is 
dit koor daar misschien wel voor 
geschikt. U bent van harte welkom 
om eens te komen luisteren op een 
repetitieavond in het repetitielo-
kaal De Couwenbergh, Dorpsstraat 
in Aarle-Rixtel. Zij repeteren op 
maandagavond van 20.00 uur tot 
22.15 uur.

Uitstapje Zonnebloem afdeling Beek en Donk

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

T: 0492 - 46 12 38
www.josverschuren.nl

NIEUWE AUTOBANDEN
   De juiste banden voor 
de beste prijzen

 Snel & professioneel 
 Gratis controle & advies

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NLWWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

Bezoek ook eens onze 
nieuwe webshop!

Vanwege verbouwing showroom
Showroom 

badkamer compleet*
       *excl. tegels en kombifix

Van € 3.659,00  Voor € 1.950,00 

Torenakkerweg 3a, Aarle-Rixtel      0492 - 38 13 83      
www.vanrooydasmooi.nl       06 - 511 62 419

Tegelwerken en Tegelhandel J.v. ROOY

sinds 1994

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

Een wetsvoorstel van Staatsse-
cretaris Klijnsma om ouderen die 
met hun kinderen samenwonen 
voortaan te korten op hun AOW 
is voorlopig van de baan. Met 
gemiddeld nog geen €15,00 per 
hoofd van de bevolking per jaar, 
leek het een beperkte bezuini-
gingsmaatregel. Een inkoppertje 
om het in WK-termen te hou-
den. Maar de besparing van 250 
miljoen euro zou feitelijk moeten 
worden opgebracht door circa 
58.000 ouderen die er jaarlijks 
zo’n €4.000,00 per persoon op 
achteruit zouden gaan en voort-
aan zouden moeten rondkomen 
van een AOW van €718,52 netto 
per maand.  Hun kind - als onder-
dak verschaffende mantelzorger 
- liep het risico dat zijn huurtoe-
slag zou komen te vervallen en 
dat vader of moeder hem daar 
niet in zou kunnen compenseren. 
In een tijd waarin wij allen geacht 
worden meer voor elkaar te gaan 
zorgen, zou de mantelzorgboete 
zomaar eens een averechts effect 
kunnen hebben gehad.

Een onzalig wetsvoorstel dus, 
maar toch wist de Staatssecretaris 
het met succes door het Kabinet 
en de Tweede Kamer, onze volks-
vertegenwoordiging, te lood-
sen. Het volk zelf nam er echter 

geen genoegen mee en ook onze 
vereniging tekende protest aan. 
Door de vele kritische reacties zag 
het Kabinet zich gedwongen om 
het voorstel in elk geval met een 
jaar uit te stellen. Dat is een ele-
gante manier om bakzeil te ha-
len, maar ik denk niet dat we ooit 
nog iets zullen vernemen over de 
mantelzorgboete. 

Intussen doemen er wel nieuwe 
gevaren op in de vorm van plan-
nen om de AOW vergaand te 
fiscaliseren. Samen met de Koe-
pel van Nederlandse Verenigin-
gen van Gepensioneerden, waar 
we als Brabantse ouderenbon-
den bij zijn aangesloten, zitten 
we bovenop de bal. En als deze 
de verkeerde richting in dreigt te 
rollen, zullen we weer met één 
mond moeten spreken en wat mij 
betreft betekent dat met zoveel 
mogelijk woordvoerders hetzelf-
de zeggen. 

Frans Slangen, 
voorzitter KBO-Brabant

Sterk staaltje van belangenbeharti-
ging rondom de mantelzorgboete

COLUMN
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1.65
v   van 1.79

2.19
v   van 2.29

1.99
v   van 2.49

1.79
v   van 1.85

0.55
v   van 0.59

volgens VARA Kassa**

VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

1.39

89.99

89.99

12.99

499.00

Vanaf woensdag 24-09-2014

Vanaf maandag 22-09-2014

2.19

2.19

4.49

3 TB WERKGEHEUGEN

32 GB

20%
goedkope

r

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

*  Prijzen geldig 
t/m 28-09-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

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

Duopasta
Boterhamzakjes 

Hollandsche koek

50 cm, 8 stelen. 

Zonnebloemen*

50 cm, 6 stelen.

Lelies*

50 cm, 20 stelen. 

Bloemenboeket*

8 GB werkgeheugen. 
Hybride harde schijf.

PC
Bereik binnen: ca. 50 m. 
Bereik buiten: ca. 300 m.

Baby videomonitor

Externe harde schijfMicro-SD memory card

6x 0.33 l.

Sinaasappelsap, multivitaminesap of appelsap

Diverse soorten.

Bloeiende herfstplanten

Dreambonbons

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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LEZERSPODIUM
Een weloverwogen besluit
Het heeft de Vicaris – Generaal van het bis-
dom Den Bosch behaagd Pastor A. Wester van 
de parochie St. Servatius Lieshout te ontslaan. 
De oorzaak van dit ontslag zou een ‘verschil in 
visie’ van pastor Verbraeken en pastor Wester 
zijn. Na een jarenlange periode van afbraak 
door het handelen van de inmiddels verdwe-
nen pastor Beekman kwamen er weer mensen 
naar de kerk in Lieshout. Mensen die de kerk 
eerder vaarwel hadden gezegd. Mensen die 
zeer te spreken zijn over de inzet van pastor 
Wester en niet te vergeten: broeder Josep. De 
mensen van de parochie St. Servatius worden 
nu niet gekend in de besluitvorming. Niemand 
binnen het bisdom vraagt hun mening. Als dit 
ontslag geëffectueerd wordt verlaten weer 
velen de kerk. Dus: hoe weloverwogen is dit 
bisschoppelijke besluit om pastor Wester te 

ontslaan? De mening van de parochie heeft 
men niet laten meewegen. Overleg tussen de 
parochie en beide pastores zou beter zijn als 
men weloverwogen wil handelen en de men-
sen betrokken willen houden bij de kerk. We 
leven in 2014 en niet meer in 1914: ten tijde 
van het ‘Rijke Roomsche Leven’. Het bisdom 
moet vooral niet vergeten dat de parochianen 
de kerk vormen; zonder hen preekt men ook 
letterlijk voor een lege parochie! Maar de pa-
rochianen kunnen alvast iets doen: er bestaat 
de mogelijkheid een petitie te onderteke-
nen. Men kan dit doen bij de DIO drogisterij,  
Dorpsstraat 5 in Lieshout.

S.P. Boltjes
Lieshout 

De Ratel

Op maandag 22 september komt  Den-
nis Claassens met zijn 2-jarige doch-
ter op speelveld De Ratel aan en tref 
daar de situatie zoals op de foto aan. 
De sleuven die er liggen zijn naar zijn 
schatting ruim een meter diep en er is 
helemaal niks afgezet. Hij vindt dit le-
vensgevaarlijk aangezien hij zelf jaren 
op de bouw heeft  gewerkt, weet hij 
dat het zelfs voor volwassen mensen 
gevaarlijk is om dit soort dingen niet 
af te zetten. “Het is zelfs volgens de arbeidswet verboden om een openbaar terrein 
er zo bij te laten liggen”, aldus Dennis. Ook de arbeidsinspectie stuurt hij deze foto 
want dit kan echt niet, vindt hij.

Mooi Gespot

Jeugd Rode Schut Aarle-Rixtel 
levert prima prestatie
Aarle-Rixtel - Tijdens de Noord-Brabantse 
federatiewedstrijden in Bakel op 21 sep-
tember is het ‘rode’ Sint Margaretha Gilde 
weer goed voor de dag gekomen. 

Onder toeziend oog van het federatie be-
stuur van Noord-Brabantse Schuttersgilden, 
waar ook onze eigen gildebroeder Henk de 
Hair als afgevaardigde van Kring Peelland 
bij aanwezig was, zagen zij bij het onder-
deel ‘trommen Jeugd muziektrom’ mede 
onder grote belangstelling van de ouders, 
opa’s en oma’s , gildebroeders en gildezus-
ters Daan Kersten Brabants kampioen 2014 
worden met 68 punten.

Tim van Stiphout was ook zeer verdien-
stelijk met een 3e prijs voor het individu-
eel vendelen in de klasse jeugd tot 12 jaar 
een prima prestatie, zeker omdat Tim nog 
maar net een half jaar aan het vendelen is. 
Verder behaalde hij ook nog een 2e prijs  bij 
het individueel trommen op de gildetrom in 
de klasse jeugd 2 met 81 punten wat een 
puike prestatie is met een deelnemersveld 
van 14 tamboers.

Tenslotte werd bij het groepstrommen in 
de hoogste klasse A, een 2e prijs bewerk-
stelligd, die Teun Heinsbergen, Jeroen van 
Rixtel en Ed Vincent in de wacht sleepten 
met 160,5 punten en mogen zich voor het 
3e jaar op rij reserve-Brabantskampioen 
noemen. Het is een mooie dag geweest 
waarop het Sint Margarethagilde Aarle-
Rixtel toch mooi op de kaart heeft gezet. 
Een uitstekende prestatie dat is het zeker! 
Met name voor de jeugd. Wie de jeugd 

heeft heeft de toekomst. Het bestuur van 
het Sint Margaretha Gilde wil de prijswin-
naars bij deze van harte feliciteren! 

Daan Kersten met muziektrom
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• de heer H.A. Brugmans voor de viering van 70 jaar bevrijding Laarbeek in de vier kernen 

op zondag 28 september 2014 van 12.00 tot 18.00 uur (verzonden 11 september 2014).
• bewoners Dijkmanstraat voor het organiseren van een buurtbarbecue op het pleintje in 

de Dijkmanstraat in Aarle-Rixtel op zaterdag 27 september 2014 van 19.00 tot 1.00 uur 
(verzon-den 11 september 2014).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben ver-
leend aan:
• de heer B. Bruggeman voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van kerst-

bomen op het adres Kerkstraat 41 in Aarle-Rixtel van 30 november 2014 tot en met 24 
december 2014 (verzonden 10 september 2014).

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben verleend 
aan tienerwerk De Boemerang voor het organiseren van een loterij in Ontmoetingscentrum Beek 
en Donk, Otterweg 29 in Beek en Donk op vrijdag 10 oktober 2014 (verzonden 9 september 2014).

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

Vaststelling wijzigingsplan Boerderijsplitsing Bemmerstraat 7, Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.9a van de
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op 2 september 2014 het wijzigingsplan Boerderijsplit-
sing Bemmerstraat 7, Beek en Donk is vastgesteld. Dit wijzigingsplan voorziet in de realisering 
van een inpandige woning in de boerderij en omzetting van de bestemming agrarische doel-
einden in een woonbestemming. In het kader van de gemeentelijke landschapsinvesterings-
regeling wordt aan een gedeelte van het perceel ook een natuurbestemming toegekend. Een 
en ander gebeurd middels toepassing van de in de artikelen 4.7.5, 26.7.1 en 40.1 genoemde 
wijzigingsbepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied.
Het wijzigingsplan Boerderijsplitsing Bemmerstraat 7, Beek en Donk ligt met de bijbehorende 
stukken van maandag 22 september tot en met maandag 3 november 2014 voor iedereen ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het wijzigingsplan is ook digitaal 
te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke 
plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN 
nummer: NL.IMRO.1659.BPWBDBemmerstraat7-VG01).
Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook kan een verzoek worden 
ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan 
worden ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het 
college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die 
aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

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
Prins Hendrikstraat    Beek en Donk 12-09-2014 kappen zestien eiken tbv verbreden kanaal

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                             Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Wouterstraat 2            Beek en Donk 08-09-2014 verwijderen asbest
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden in-gediend nadat over de plannen is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                             Kern  Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Leekbusweg 4              Beek en Donk gewijzigd bouwen woning bouwen 11-09-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Locatie                             Kern  Werkomschrijving  Activiteit
Wouterstraat 2            Beek en Donk verwijderen asbest slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer bij het team Omgevingsvergunning in het 
gemeentehuis Laarbeek, telefoonnummer 0492 469 700.

LAARBEEK - Op zondagmiddag 28 september hebben de drie heemkundekringen van Laarbeek 
een evenement georganiseerd om te vieren, dat de vier kernen van Laarbeek 70 jaar geleden 
in sep-tember bevrijd werden.
Er vindt een tocht van oude militaire voertuigen plaats, die alle vier de kernen aan doet. De 
tocht begint om 12.15 uur in Mariahout en eindigt om 16.00 uur in de Parklaan in Beek en 
Donk. Bij het herdenkingsmonument in Beek en Donk zal burgemeester Ubachs een toespraak 
houden en er kun-nen bloemen gelegd worden. 
Uitgebreidere informatie vindt u verder in deze krant. 

LAARBEEK - Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat op 16 september 2014 
de Beleidsregels Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken zijn vastgesteld. 
Dit is be-leid in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.
De beleidsregels zijn een toetsingskader om aanvragen voor gehandicaptenparkeerplaatsen 
op ken-teken te beoordelen. De beleidsregels treden in werking op de dag na de datum van 
deze bekend-making. De beleidsregels liggen vanaf 29 september tot en met 10 november 
2014 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Beek en Donk. De tekst van de beleids-
regels is ook te lezen op onze website www.laarbeek.nl.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad van Laarbeek in 
de vergadering van 11 september 2014 op grond van de Wet markt en overheid heeft besloten de 
volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen 
belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet:
1. Exploitatie van sportvoorzieningen (buitensportaccommodaties, sporthallen, gymzalen),
2. Gebruik van maatschappelijk vastgoed.
Het raadsbesluit kunt u vanaf 19 september 2014 kosteloos inzien in het gemeentehuis Laarbeek.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen 
zes weken schriftelijk en gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. U kunt 
de schriftelijke zienswijzen richten aan de gemeenteraad Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en 
Donk. De termijn loopt van maandag 22 september 2014 tot en met maandag 3 november 2014. 

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wet-houders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen 
de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 26 september komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Werkzoekende jongeren op de zeepkist tijdens WerkWeek
• Komt u ook een Broodje Brandweer eten?
• Verstoorde verhouding tussen gemeenteraad en burgemeester Hans Ubachs
• Géén formeel-juridische onverenigbaarheden bij nevenfuncties wethouder Meulensteen
• Onderhoudswerkzaamheden Endinet in Beek en Donk
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.
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Loterijvergunning
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Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Mistige ochtenden

We gaan de herfst weer in, een 
prachtige tijd van het jaar in de 
natuur. De bladeren aan de bomen 
krijgen de mooiste kleuren en de 
ochtenden zijn vaak erg sfeervol. 
Toen ik vorige week naar het werk 
fi etste, hing er vaak wat mist waar 
de zon prachtig doorheen scheen. Ik 
fi ets dan vaak langs het kanaal, en 
op de plek waar de kanalen elkaar 
kruisen heb je dan soms een spec-
taculair zicht van de opkomende 
zon. Ook het fotografi ebloed begint 
dan te kriebelen, en ik zoek weer de 
omgeving van de waterzuivering in 
Aarle op.

Ik heb daar ook een plekje gemaakt 
bij de Aa waar ik vanuit een laag 
standpunt over het water kan foto-
graferen. Zo heb ik ook deze zwaan 
in de mist bij opkomende zon gefo-
tografeerd. Als ik daar zo zit in alle 
rust van de ontwakende ochtend, 
en ik zie de dieren vanuit de mist 
tevoorschijn komen, is het soms zo 
mooi dat ik er ontroerd door raak.

Dat is dan echt volop genieten van 
onze Mooie Laarbeekse natuur!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Waterzuivering Aarle-Rixtel 

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 

DE ZEEPKIST
Dag van de democratie 

De Verenigde Naties heeft enkele ja-
ren terug de 15e september uitgeroe-
pen tot ‘dag van de democratie’. Dit 
jaar voor het eerst heeft de gemeente 
Laarbeek meegedaan met de activi-
teiten die in het kader van deze dag 
georganiseerd worden. Daarmee was 
Laarbeek een van de 19 provincies en 
gemeenten die hebben deelgenomen.  

Vorige week zaterdag was de hal 
van het gemeentehuis omgebouwd 
tot een ontvangstplaats voor de 
Laarbeekse burger. De politieke par-
tijen presenteerden zich, met raads-
leden kon een gesprek worden aan-
geknoopt, de wethouders hielden 
spreekuur, de jeugdgemeenteraad 
liet zien waar zij mee bezig is, er was 
volop informatie over de bouwmoge-
lijkheden in Laarbeek en ook IVN en 
Laarbeeks Landschap waren present 
om de burger warm te maken voor 
Laarbeek als groenste gemeente van 
Nederland. 

Een prima initiatief om burgers  eens 
wat meer in de keuken van de politiek 
te laten kijken. Want we willen wel 
dat de politiek begrijpelijk en transpa-
rant is, maar dat is helaas niet altijd 
zo. Daarom was het ook jammer dat 
maar weinig mensen de weg naar het 
gemeentehuis wisten te vinden. Voor 
het speeddaten met raadsleden waren 
zelfs helemaal geen aanmeldingen 
gekomen. 

Jammer dat er zo weinig belangstel-
ling was en eigenlijk ook wel gek, 

want als je op een feestje bent, dan 
gaat de discussie nogal gauw over 
politiek. En als je Facebook en Twit-
ter een beetje volgt, dan hebben 
veel mensen een mening over door 
de politiek genomen besluiten. De 
politiek in zijn algemeenheid (lande-
lijk, provinciaal en lokaal) heeft im-
mers een grote invloed op het leven 
van mensen: werk, (netto)inkomen, 
woonomgeving, zorgkosten en nog 
veel meer worden mede door de poli-
tiek bepaald. 

Als raadsleden van De Werkgroep 
gaan we daarom de komende tijd 
(nog) meer naar activiteiten en bur-
gers toe. De burger is er immers niet 
voor de politiek, maar de politiek is 
er voor de burger! En dan willen we 
met u spreken over de inhoud van de 
te nemen besluiten en niet over de 
randverschijnselen van het politieke 
machtsspel. De komende tijd komt 
er immers heel wat op de burger af 
en niet alles daarvan zal even leuk 
zijn. Maar samen met u zullen we die 
nieuwe taken goed oppakken. 

Jos Gruijters,
raadslid De Werkgroep

DE ZEEPKISTDE ZEEPKIST

KRANTENBEZORGER

Jelle Beekmans uit Aarle-Rixtel
mag een waardebon van €10,- afh alen 

bij TRIA FIETSEN

van de maand

TRIA FIETSEN      Papenhoef 21, Lieshout      www.triafi etsen.nl

Mark VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Binderseind 45    |   Helmond    |    Mobiel (06) 511 329 68  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

Full HD beeld met Dahua 
camera’s, voor vrijblijvende 
demo neem contact op

Laag Strijp 20, Aarle Rixtel   06-46773186
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    Bedankt
voor een geslaagd theaterseizoen. Tot volgend jaar!!

 Bezoekers,
 artiesten,
 vrijwilligers,
 sponsors  ...

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

Kapelstraat 18, Beek en Donk
0492-462206   www.vgaacc.nl

Louis Dijckmans
WEL OF GEEN TESTAMENT
Er zijn tal van redenen om een testa-
ment op te stellen. 

Een belangrijke reden is belastingbe-
sparing. In de wet zijn allerlei vrijstellin-
gen opgenomen, die zonder testament 
niet optimaal worden benut en met het 
door Van de Graft Accountants (in sa-
menwerking met notaris) ontwikkelde 
testament wel.

Welke vrijstellingen zijn er:
Partner: € 627.367
Kinderen: € 19.868
Kleinkinderen: € 19.868
Rekenvoorbeeld:
Nalatenschap: € 250.000.
Erfgenamen: echtgenote en 2 kinderen
Geen testament: € 7.692 successie-
recht betalen
Testament: € 0 successierecht betalen

Het testament dat Van de Graft 
Accountants heeft ontwikkeld geeft 
belastingbesparing, maar
ook andere voordelen! 

Wij leggen het u graag uit. 
Geïnteresseerd? U kunt contact opne-
men op telefoonnummer 0492-462206 
en vragen naar Louis Dijckmans of 
Rens Klomp-Bueters.

Lunchen met de Brandweer
Laarbeek - De Brandweer in Brabant 
organiseert in de maanden oktober 
en november een lunch voor ieder-
een van 65 jaar en ouder, die zelf-
standig woont. De lunch staat voor 
de gemeente Laarbeek gepland op 
zaterdag 11 oktober. 

Tijdens een lunch bij de brand-
weer vertellen brandweerman-
nen en –vrouwen over hun vak en 
krijgen ze tips en adviezen voor 
een brandveilige woonomgeving. 
Iedereen kan zich via de web-
site www.broodjebrandweer.nl 
opgeven bij een kazerne in de buurt. 
Het voorkomen van brand is één 
van de belangrijkste pijlers van de 

brandweer. De brandweer gaat hier-
voor steeds meer de wijk in. Tijdens 
de (gratis) lunch kunnen de senioren 
meer te weten komen over de brand-
weer in hun wijk en alle vragen stel-
len over het voorkomen van brand. 
Want weten ze wat de meest voor-
komende brandoorzaken zijn? Weten 
ze wat ze moeten doen als er toch 
brand is? Hebben ze een rookmelder 
in de woning en weten ze waar ze 
deze het beste op kunnen hangen? 
Waarom kan een blusdeken handig 
zijn? Weten ze hoe ze veilig uit een 
brandende woning kunnen komen?

U kunt meer informatie vinden op de 
bovengenoemde site. 

Helmond/Laarbeek - Scouting Regio 
Helmond houdt komende zondag 
Jungledag. Zo’n 400 welpen (jongens 
én meisjes van 7 tot en met 10 jaar) 
gaan binnen het thema ‘Waterproof’ in 
Centre Parcs Het Meerdal in America 
een ‘natte dag’ beleven opdat ‘water’ 
in al haar facetten centraal staat. De 
scouts van Beek en Donk, Lieshout en 
Aarle-Rixtel nemen hieraan deel. 

Zo wordt er rond het meer een posten-
spel gespeeld waarbij gebruik wordt 

gemaakt van roeiboten, een touwbrug 
kabelbaan en vlotten. Aansluitende 
wordt het ‘vervuilde’ water gefilterd en 
wel zodanig dat het zwemwater wordt. 
En zwemmen, gaan de kinderen na-
tuurlijk doen in het golfslagbad.

Kortom, de welpen uit de hele regio 
gaan een avontuurlijke dag beleven. 
Een dag welke mede tot stand is ge-
komen door een goede samenwerking 
met  Het Meerdal en de regiostam van 
Scouting Helmond. Aarle-Rixtel - De EHBO-vereniging  

start op dinsdag 6 januari met een 
nieuwe cursus. Iedereen kan te maken 
krijgen met een ongeluk(je). Dat kan 
thuis zijn, maar ook op het werk of op 
het sportveld. Dan is het belangrijk te 
weten hoe er gehandeld moet worden.

Naast eerste hulp bij ongelukken wor-
den de cursisten opgeleid in verband-
leer, reanimatie en het gebruik van de 
AED. Met deze Automatische Externe 
Defibrillator kan bij iemand met een cir-
culatiestand op een geautomatiseerde 
manier een elektrische schok worden 
toegediend met als doel het hart weer 

in een normaal ritme te brengen. Deze 
AED’s  hangen bij veel openbare plaat-
sen. De cursus duurt drie maanden en 
wordt gegeven op dinsdag van 20.00 
tot 22.00 uur in De Dreef, Duivenakker 
76 Aarle-Rixtel.

Veel verzekeraars vergoeden een EHBO-
cursus, informeer hiernaar bij uw eigen 
verzekering. Aanmelden kan per email: 
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl. 
Bellen kan ook naar Ans Corbeij, tel. 
0492-381596 of Anneke Giepmans, 
tel. 0492-381845.

Jungledag voor welpen uit Laarbeek 

Nieuwe EHBO-curus Aarle-Rixtel

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Dit is kitten Toets. Hij is als vondeling samen 
met broertjes Tijn en Toon (die ook nog een 
baasje zoeken) bij ons in het dierenasiel 
terechtgekomen. Toets is een lief manneke, 
hij geniet als hij aandacht krijgt en geknuffeld 
wordt. Toets krijgt wel graag even de tijd 
om te wennen, een nieuwe omgeving vindt 
hij spannend, maar als hij deze rustig mag 
verkennen voelt hij zich zo op zijn gemak. Kunt 
u dit knappe ventje een heerlijk kattenleven 
geven, kom dan snel met hem kennismaken!
Wanneer u geïnteresseerd bent in Toets bent 

u welkom tijdens openingsuren bij onze dierenopvang of kunt u onze site bekijken, 
www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:        Toets
Leeftijd:     14 weken

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Frits Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Voorbespreking De Werkgroep 
Laarbeek – Ter voorbereiding van de 
raadsvergadering die eind oktober 
plaatsvinden, vinden er commissiever-
gaderingen plaats op 7, 8 en 9 oktober.

Zoals gewoonlijk bespreekt De 
Werkgroep de agenda’s door tijdens 
een openbare bijeenkomst. Deze vindt 
plaats op donderdag 2 oktober in het 
Ontmoetingscentrum van Beek en Donk. 
Deze bijeenkomst begint om 20.15 uur. 

Het is mogelijk om deel te nemen aan 
de bespreking om daar uw stem te laten 
horen.

Bent u niet in de gelegenheid om deel 
te nemen aan deze bijeenkomst, maar 
wilt u toch graag aangeven hoe u er over 
denkt? Dan kunt u contact opnemen met 
fractievoorzitter Ben Swinkels. Hij is tele-
fonisch te bereiken via tel. 0499-422017 
of per mail: info@dewerkgroep.nl.
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Mijn vader Jan van der Heijden stond die dag op het punt om te voet naar de mis in 
onze parochiekerk in Son te gaan, ongeveer 2 a 3 km bij ons vandaan. De fi etsen waren 
verstopt, ‘kapot’ of meegenomen door de vijand. Buren vroegen hem of hij bij het kanaal 
voor de Duitsers ging werken. Dus draaide hij om en ging naar Nijnsel: wij woonden 
ongeveer halfweg deze 2 dorpen. Langs ons huis liep de weg ‘de Sonse Hei’ naar Best. 
Nadat hij weer veilig terug was hoorden we al gauw gegrom van veel vliegtuigen. 
De lucht boven de Sonse Hei hing vol met parachutisten. ’s Middags kwamen jeeps en 
soldaten te voet uit de Hei die richting Son gingen. Er kwam een hoger militair (dat 
zagen we aan zijn uniform). Hij ging met mijn vader naar binnen en liep het hele huis 
door. Daarna gaf hij vader en moeder de hand.
We waren bevrijd. Soldaten gooiden repen chocolade en enkele munten.

De soldaten bleven maar komen. We hoorden al gauw van gevechten in de bossen van 
Best. Later kwamen er trucks met gewonden. Die werden naar het sanatorium in Son 
gebracht en ook deze bleven maar komen. 

Op dinsdagmorgen werden we vroeg wakker door een geluid van constant rollend 
materieel; tanks en grote legerwagens die van Son af richting Rooi reden. De ouderen 
hoorde ik zeggen dat het hoog tijd was dat die kwamen. 

In de daaropvolgende dagen hoorde ik soms vertellen dat er een brandend vliegtuig 
over vloog en van een aangeschoten paard dat op hol geslagen was. Als kind voelde je 
de spanning van de volwassenen. Al sinds de aanval op Normandië hoorde ik vader met 
de buren, vooral met Dolf de Mulder, praten over de opmars van de geallieerden. Vaak 
kwam de atlas erbij om de vorderingen te volgen en ik herinner me dat er soms naar 
de radio werd geluisterd; naar ‘Radio Oranje’. De stem van koningin Wilhelmina als ze 
begon met ‘landgenoten’ is me nog heel lang bijgebleven.
Trouwens ook het geluid van een V1 of V2 die later op een avond als een klein lichtje 
hoog in de lucht bewoog, zat nog lang in mijn hoofd. Ik probeerde zoveel mogelijk bij 
papa in de buurt te zijn, want hij hield alles bij en was in tegenstelling tot mijn 
moeder niet zo gauw bang. Ik heb dat toen maar een keer gezien. Dat was later in die 
week toen er een Duitse tank met grote snelheid uit de hei kwam. Vader dacht dat die 
richting Son zou gaan, maar hij sloeg op de vlucht richting Vressel.

Op de avond dat er lichtkogels boven Eindhoven stonden, wat toen gebombardeerd is, 
was hij zorgelijk. Als er met oud en nieuw een vuurpijl wat lang als een lichtkogel 
in de lucht blijft hangen herinnert mij dat nog aan die avond.

Engelse namen hun intrek in ons kuikenhok dat achterin de boomgaard stond. Ook 
kwam er een tank achter ons huis gereden om hem achter een grote perenboom te 
stallen. Hij raakte een mooie perzikboom en er brak een tak af. Ik huilde. De soldaat 
vroeg me wel iets, misschien of het pijn deed. Ik verstond of het zeer deed, daar 
snapte ik natuurlijk niets van. Toen gebaarde hij dat ik mijn schort omhoog moest 
houden. En hij gooide hem vol snoep. Ik blij en vol bewondering natuurlijk. Mijn 
moeder waste wel eens voor deze soldaten. Die mocht ik dan wel eens terugbrengen en 
dan kreeg ik altijd wel een stuk zeep of iets lekkers mee. Soms kwamen er vliegtuigen 
over ons huis die verderop voorbij de waterhoef naar beneden doken en even later 
weer omhoog. Er zijn daar 2 boerderijen gebombardeerd: van de familie Habraken 
en Van de Ven. We zagen ook wel eens krijgsgevangenen uit de Hei komen die dan 
weggevoerd werden.

Nadat de strijders weg waren, waren vader en de buren dikwijls in de Hei. Er was 
altijd nog wel iets bruikbaars te vinden zoals kabels van de zwevers, de konden 
we helemaal uit elkaar halen en er sterke sokken van breien. Later zagen we de 
‘glijders’ (zweefvliegtuigen) hoe die opgehaald werden. Een vliegtuig met een lange 
kabel die op de grond aangehaakt werd en zo gingen ze samen weer weg. Voor ons 
begon het schoolleven weer. Er kwamen nog steeds soldaten met trucks uit de Hei, ze 
stopten even om de Rooiseweg op te gaan. Wij kinderen zorgden al gauw dat we daar 
waren. Zo zijn we verschillende keren in zo’n truck gehesen om mee naar school te 
liften. 

Alles speelt zich af in de eerste weken van september….

Anneke van der Staak - van der Heijden uit Mariahout 

Zondag 17 september 
Bevrijdingsverhaal 

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

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

€5,00 p.p.

Gratis thuisbezorgd!

Lezing over de bevrijding 

Beek en Donk - De operatie Market 
Garden was 70 jaar geleden het 
begin van de bevrijding van Zuid-
Nederland. In de afgelopen weken is 
op tal van plaatsen deze gebeurtenis 
herdacht en de bevrijding opnieuw 
gevierd. Heemkundekring De Lange 
Vonder uit Beek en Donk wil deze 
herdenkingsperiode afsluiten met 
een lezing over de bevrijding. 

Deze lezing wordt gegeven door 
Erik van den Dungen. Hij gaat te-
rug naar de dagen van het najaar 
van 1944. Zijn verhaal gaat over de 
bevrijding van Zuid-Oost Brabant, 
maar geeft ook aan dat niet alles te-
gelijk is bevrijd. Enkele weken nadat 
in deze regio gevochten werd, de 
Duitsers werden verdreven, is en-
kele kilometers verderop nog hevige 
weerstand geboden en forse strijd 

geleverd. Onder andere bij de slag 
om Overloon.

Erik van den Dungen werkte in het 
bedrijfsleven en als docent in het 
Hoger Beroepsonderwijs voordat 
hij in 2006 directeur werd van het 
Oorlogsmuseum in Overloon. Recent 
schreef hij een boek over de Slag bij 
Overloon. Vanuit die achtergrond is 
hij bij uitstek de persoon om feiten, 
meningen en context met eenieder 
te delen in een lezing over de bevrij-
ding van dit deel van Nederland.

Iedereen wordt uitgenodigd om deze 
lezing bij te wonen op maandag 29 
september om 20.00 uur in het ont-
moetingscentrum aan de Otterweg 
in Beek en Donk. Voor leden van De 
Lange Vonder is de toegang gratis, 
overige bezoekers betalen €2,00.

Deze aparte eenden zaten aan het kanaal, schitterend! 

Ingestuurd door Theo en Karin vd Heuvel 

Deze aparte eenden zaten aan het kanaal, schitterend! Deze aparte eenden zaten aan het kanaal, schitterend! 

Mooi Gespot

Wereldmaaltijd in Mariahout
Mariahout - De Verenigde Naties 
hebben 16 oktober uitgeroe-
pen tot  Wereldvoedseldag. Op 
zondag 19 oktober organiseert 
Stichting Platform Wereldhulp 
Laarbeek in dit kader en in samen-
werking met Gertie’s Culinaire 
Dienstverlening in Buurthuis 
Mariahout, Bernadettestraat 43 te 
Mariahout een wereldmaaltijd. 

Deze wereldmaaltijd wordt u aan-
geboden voor €15,00  per per-
soon. Evenals vorig jaar bied de 
organisatie de participanten van 
Wereldhulp Laarbeek een podium 
om hun activiteiten/werk te la-
ten zien. Ze doen dit samen met 
het Rode Kruis Welfare, afdeling 
Mariahout die deze middag hun 
verkooptentoonstelling houden. 

De manifestatie begint om  13.00 
uur. Vanaf  16.00 uur is er een op-
treden van het Rejoice koor onder 
leiding van Dora van Deursen en 
gelegenheid om een aperitiefje 
te nemen. De wereldmaaltijd, in 
de vorm van een buffetmaaltijd, 
neemt om 17.30 uur een aanvang. 
De sluiting is voorzien rond 19.00 
uur.

Een wereldmaaltijd is een lekkere 
en voedzame maaltijd, waarin per 
persoon niet meer ingrediënten  
zijn verwerkt dan beschikbaar zijn 
bij een eerlijke voedselverdeling 
wereldwijd. De aarde brengt meer 
dan genoeg voort om iedereen 
elke dag een volwaardige maaltijd 
voor te zetten. Op basis van de 
huidige wereldvoedselproductie 
is berekend hoeveel rijst, granen, 
aardappelen, groenten, fruit en 

dergelijke er per bewoner momen-
teel beschikbaar is. En dat is erg 
veel, namelijk  2300 gram per per-
soon per dag.

Het probleem is echter dat het be-
schikbare voedsel ongelijk verdeeld 
is. Op dit moment zijn 854 miljoen 
mensen chronisch ondervoed; dat 
is één op de acht wereldburgers! 
En tegelijk speelt in het westen 
het probleem van overvoeding en 
obesitas een steeds grotere rol. 
Met deze wereldmaaltijd wil het 
Platform uw aandacht voor deze 
problematiek vragen. 

Noteert u deze datum in uw agen-
da en geef u op bij Lidy v.d. Vegt, 
tel. 0492-463693 of via de mail 
info@wereldhulplaarbeek.nl. U 
kunt zich opgeven tot 15 oktober.
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Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
Bijv: 2 fl acons Dreft vloeibaar wasmiddel veilig en 
verzorgd à 1310 ml. van 9.68 voor 4.84

wijn van 
de maand

spaarpuntspaarpunt
spaarpunt

+2 spaarpunten

Bij aankoop van 2 Pedigree 
artikelen een GRATIS fl ostouw OP=OP

Bij aankoop van 2 artikelen 25% 
korting. Bijv: 2 pakken
Milner 30+ plakken jonge kaas 
van 5.08 voor 3.81

Bijv: Almhof roeryoghurt vanille, 
beker 500 gram
van 1.19 voor 0.89

MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

NIEUW! 
artikel

W40 - Aanbiedingen gelden van maandag 29 september t/m zaterdag 4 oktober 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Rundergehakt
500 gram
2.99

Boonacker havermoutbrood
vers uit eigen oven

heel, gesneden
2.15

Prémium Marquis de 
Seillan wijnen*

blanc of rouge
fl es 750 ml.

Boterhamworst
van onze versafdeling

100 gram
1.19

Sun vaatwastabletten
alle soorten

2 pakken à 24/36 stuks
10.32-14.54

Milner 30+ plakken kaas
alle soorten

pak 7 plakken

Alle soorten Santa Maria

Bananen
per kilo
1.89

Page toiletpapier original
pak 32 rollen

12.21
OP=OP

Alle soorten Almhof Alle soorten Whiskas, Pedigree 
of Catisfaction snacks

1.12-1.89

Dash of Dreft wasmiddel
alle soorten

fl acon 1170-1380 ml.
pak 1110 gram

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

HOTEL
COLLECTIE 
BADTEXTIEL!

SPAAR NU VOOR
MAAR LIEFST 80% KORTING OP

1.99
kilo 3.98

1+1
GRATIS

1.59 1+1
GRATIS

Page toiletpapier original

2e ARTIKEL
HALVE 
PRIJS

0.89 6.99

0.89 7.99

25%
KORTING 1.00

2 pakken

Bij aankoop van 2 artikelen 25% 
korting. Bijv: 2 pakken 
Santa Maria wrap tortilla original 
van 3.90 voor 2.92

2e ARTIKEL
HALVE 
PRIJS
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In de slotfase van het verleden 
schooljaar deed ik al eens uit de doeken 
dat tijdens mijn surveillancebeurt op 
woensdagochtend om kwart over 
10 ik trouw werd vergezeld door een 
jonge knaap uit groep 5. Ook in het 
nog prille huidige schooljaar hebben 
wij elkaar weer gevonden. Ditmaal 
niet meer rondslenterend over de 
grijze stoeptegels langs krijsende 
waveboardkinderen of roddelende 
hangmeiden, maar simpelweg vanaf 
het geschonken groep 8-bankje wat 
tactisch op een sterk observatiepunt 
op de grote speelplaats staat. 
‘Daar zitten we weer, he meester? 
Weer een jaartje verder.’ En langzaam 
hapte hij nog altijd uit zijn goedgevulde 
vitaminerijke fruittrommel voorzien 
van zelfportret. ‘Wel gek he, dat die 
oude leerlingen van je nu weg zijn, 
vind je niet, meester?’ Hij wendde 
zijn koppie al malend richting mij 
en wachtte op een antwoord. Ik 
antwoordde met: ‘Inderdaad, het 
is wennen. Jouw fanclub is nu weg. 
Weet je nog, de quiz die je hield toen 
de oude groep 8-ers voor de laatste 
maal in de klas zaten?’ ‘Ja, dat weet ik 
nog wel. Ze deden het iets beter dan 
groep 5. Dat viel me wel tegen, hoor!’ 
In gedachte verzonken stopte hij nog 
een stuk appel naar binnen. 
In de tussentijd hadden we gezelschap 
gekregen van een tweede bankzitter. 
Hij zat er al een tijdje en volgde de 
nieuwe groep 8-jongens die het 
spelletje ‘Wie het hoogst gooien kan’ 
speelden. ‘Die ligt dadelijk op het 
dak’, hoorde ik hem zacht tegen me 
zeggen om vervolgens aandachtig 
verder te gaan met observeren. Aan 
de andere zijde van me opende het 
programma ‘Powerpoint’ zich weer. 
‘Ik heb nog een quiz gemaakt voor 
hen. Wanneer denk je dat we die 
kunnen doen, meester? Ze komen 
toch nog wel een keertje terug?’ Hij 
sloot zijn fruittrommel. Op! ‘Poeh, 
das een goede vraag van je. In januari 
hebben we een terugkomdag. Dan 
worden ze uitgenodigd om na school 
oude herinneringen op te halen en 
kan ik mooi vragen hoe het met ze 
gaat. Dan zou het misschien kunnen?’ 

Het antwoord stemde hem niet direct 
tevreden. Hij overdacht de optie, 
en terwijl dat gaande was hoorde ik 
aan mijn rechterhand een update: 
‘Meester, die bal ligt dadelijk echt 
op het dak.’ Ik keek even met hem 
mee. Inderdaad, ik achtte de kans 
ook minimaal 90% dat dit voor de 
zoemer ging gebeuren. Ah, er was 
een conclusie over het quizprobleem 
ontstaan: ‘Mmm, ik zal er over 
nadenken, maar eerder zou ik wel 
leuk vinden. Misschien anders met 
de nieuwe kinderen?’ Er was duidelijk 
sprake van een worsteling met de 
eigen plannen. 
‘Hoi allemaal’, er kwam een volgende 
versterking bij. Hij nestelde zijn billen 
op de rand van de bank en zijn voeten 
naast de piekerende quizmaster. ‘Ik 
was met de meiden aan het lummelen 
en toen hielden ze ermee op, meester! 
’, verontwaardiging klonk door in zijn 
redelijk zware stem. ‘Tsja jongen, 
je bent waarschijnlijk te goed’, 
antwoordde ik. ‘Ha, dat zal wel’, 
mompelde de lummelaar nukkig. 
Met z’n vieren zaten we daar in alle 
rust in een herfstachtig zonnetje de 
Mariahoutse basisschooljeugd te 
bekijken. We hadden even echt pauze. 
Even maar. ‘Ja meester, het is gebeurd, 
de bal ligt op het dak. Ze hebben het 
voor elkaar.’ Op dat moment ging 
de zoemer. ‘Tot volgende week, 
meester!’

Mees Joost

Trouwe makker (2)

meester!’

Mees JoostMees Joost

COLUMN

Specialist in Mercedes,
BMW, Volkswagen en Audi

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

APK keuringen €30,- 
incl. roetmeting en viergasmeting

Uitlijnen van personen- en bedrijfswagens

De juiste band voor iedere klant (op aanvraag)

Huismerkbanden: Lassa (Bridgestone)

Klaar terwijl u wacht.

Advertorial

Sfeervolle woonwinkel in Beek en Donk
De (school)vakanties zijn alweer 
voorbij, het weer wordt slechter en er 
liggen zelfs alweer pepernoten in de 
winkels. Voor veel mensen een reden 
om weer eens lekker te gaan woon-
shoppen en het gezellig te maken in 
huis. Om de sfeer in huis te halen 
ben je bij Mandenman Meubelen in 
Beek en Donk aan het juiste adres. 
De woonwinkel heeft geweldige ban-
ken, fauteuils, eetkamertafels, kasten 
en stoelen, aangevuld met kleurige 
woonaccessoires zoals vloerkleden 
en sierkussens vertelt Tjeerd van den 
Broek. Laat de herfst maar komen!

Het Interieur is een belangrijk onder-
deel van uw huis. Het geeft namelijk 
aan wat voor sfeer er hangt en wat uw 
smaak is. Het kiezen van het interieur 
is daarom een belangrijke keuze want 

het gaat jaren mee. Kiezen voor het 
juiste interieur is dus van groot belang. 
Tjeerd kan daarbij goed helpen. Vaak 
weet u wel ongeveer wat uw woon-
wensen zijn, maar de juiste kleur en 
interieurstyling kiezen voor uw huis, 
dat is meestal lastiger. 

Er zijn natuurlijk veel verschillende 
meubelwinkels maar, bij Mandenman 
Meubelen krijgt u een eerlijk en be-
trouwbaar advies. In hun 30 jarig be-
staan heeft deze winkel een groot klan-
tenbestand opgebouwd in de regio. 
Via de webshop “www.mandenman-
meubelen.nl” worden ook meubelen 

geleverd door heel Nederland. Dit 
geeft aan dat Mandenman Meubelen 
behoort tot één van de betere woon-
winkels van Nederland.

Achter een kleine voorgevel aan 
de Pater Becanusstraat 5, gaat een 
grote showroom schuil waar u naar 
hartenwens kunt winkelen en uw 
woonwensen in vervulling kunt la-
ten gaan. Ervaren medewerkers van 
Mandenman Meubelen kunnen u 
daar uitstekend bij helpen. Met ok-
tober voor de deur nog niet zo gek 
natuurlijk omdat oktober de woon-
maand bij uitstek is.

Eenbes basisschool Brukelum verzamelt 
‘Groene Voetstappen’
Aarle-Rixtel - Eenbes basisschool 
Brukelum in Aarle-Rixtel neemt 
deze week deel aan de landelijke 
actie ‘Groene Voetstappen’. In to-
taal doen 200 leerlingen en juffen 
mee om zo veel mogelijk ‘Groene 
Voetstappen’ te verzamelen. Iedere 
Groene Voetstap is een reis van huis 
naar school of andersom die ze lo-
pend, fietsend of steppend afleggen. 
De actie ‘Groene Voetstappen’ vindt 
plaats aansluitend op de Europese 
Mobiliteitsweek. Tijdens deze week 
is het groen licht voor lopen, fietsen, 
openbaar vervoer en bewust autoge-
bruik. 

Opening
Maandagochtend 22 september 
werd de actie ‘Groene Voetstappen’ 
op Brukelum feestelijk geopend met 
groene ballonnen aan het hek en een 
parcours van ‘Groene Voetstappen’ 
op het schoolplein. Minke Westra, de 
directeur, kwam met de step alle klas-
sen binnen om kinderen op te roepen 
deze week met fiets, step of te voet 
naar school te komen.

Doel actie
Elke leerling krijgt van school een stic-
kerboekje en een stickervel. Voor elke 
heen en/of terugreis in deze week, die 
te voet, per step of fiets wordt afge-
legd, plakken leerlingen een Groene 
Voetstapsticker in het stickerboekje. 
De bedoeling is dat de leerlingen van 
Brukelum zoveel mogelijk Groene 
Voetstappen verzamelen, zodat een 
bijdrage wordt geleverd aan de lan-
delijke en internationale ‘Groene 
Voetstappenactie’ en kinderen en-
thousiast gemaakt worden om zo 
veel mogelijk te voet of per fiets naar 
school te komen.

Overhandiging Groene Voetstappen
Als afsluiting van deze Groene 
Voetstappen-actie overhandigt de 
leerlingenraad van Brukelum op 
maandag 29 september om 11.30 
uur het aantal verzamelde ‘Groene 
Voetstappen’ aan wethouder Frans 

van Zeeland (verkeer & vervoer). Ze 
hopen natuurlijk dat de leerlingen en-
thousiast blijven en ook de rest van 
het jaar zoveel mogelijk lopend en 
fietsend naar school komen! 

Bewegen is gezond en goed voor 
milieu
Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, 
zoals CO2, die de aarde opwarmen, 
waardoor het klimaat verandert. De 
school wil een bijdrage leveren aan 
het terugbrengen van de uitstoot en 
proberen samen met de kinderen zo-
veel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ 

te verzamelen. Door voor korte ritten 
de fiets te pakken of lopend te gaan: 
maar liefst meer dan de helft van alle 
autoritten is korter dan 7,5 km enkele 
reis. Deze ritjes zijn extra vervuilend. 
Het is dus erg lonend voor het milieu 
en de gezondheid om korte ritten va-
ker lopend, of met de fiets af te leg-
gen. Verder draagt veel autoverkeer 
rond de school bij tot onveilige situa-
ties en overlast voor de buurt. Ook is 
het voor kinderen gezond om zoveel 
mogelijk te bewegen. Het lopen en 
fietsen naar en van school kan daar 
een belangrijke bijdrage aan leveren!

Groene voetstappen
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Willkommen in
AARLE-RIXTEL

3 OKTOBER

4 OKTOBER

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

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

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

Bij Kookcentrum Brabant 
kunt u terecht voor 

kookworkshops 
(van 10 tot 80 personen). 
U krijgt een avondvullend U krijgt een avondvullend 
programma. Ideaal voor 
bijvoorbeeld teamuitjes 

en familiedagen!

KOOKWORKSHOPS

Mooi UIT in Laarbeek

Open Dag Howeko in Beek en Donk
Beek en Donk - Howeko is een hob-
bywerkplaats waar mensen die over-
dag tijd over hebben en zich kunnen 
uitleven met  hun hobby. Er is een 
mooie timmerwerkplaats met ma-
chines die in een professioneel tim-
merbedrijf niet zouden misstaan. 
Verder zijn er groepen die zich bezig 
houden met schilderen, keramiek, 
handwerken en pitrietvlechten. 
Tafeltennissen en een kaartje leggen 
zitten ook in het assortiment. 

Howeko beschikt over een kantine, 
waar de bezoekers tussen de bedrij-
ven door kunnen genieten van een 
kopje koffie of thee, maar waar ook 
mensen welkom zijn, die zich niet ge-
roepen voelen om aan de activiteiten 
deel te nemen. Er is ook gelegen-
heid voor een praatje, om de krant te 

lezen of om eens rond te kijken op 
internet.

Jaarlijks houdt Howeko een open dag 
om de vaste bezoekers de mogelijk-
heid te bieden hun producten aan 
vrienden en kennissen te laten zien, 
maar ook om belangstellenden de 
gelegenheid te geven om te kijken 
of Howeko iets voor hun is. Howeko 
staat open voor iedere inwoner van 
Laarbeek. Kijk voor nadere informatie 
eens op de website: www.howeko.nl 

Howeko is open op zondag 28 sep-
tember van 11.00 tot 16.00 uur. Ze 
zijn gevestigd aan het Wethouder 
Heinsbergenplein in Beek en Donk 
(ingang vanaf de Merellaan). U bent 
van harte welkom. 

59e Beekse vlooienmarkt 
Buurtvereniging ‘De Eendracht’
Beek en Donk - Op zondag 5 okto-
ber vindt er een vlooienmarkt in de 
oude stijl plaats. Hierbij kunt u dan 
ook geen kraam huren. De markt is 
gelegen aan Heuvelplein 32 in Beek 
en Donk en geopend van 11.00 tot 
15.00 uur.

De buurtvereniging heeft het hele jaar 
door alles zelf verzameld. Werkelijk 
iedere dag komen diverse mensen 
spullen brengen. Het is dan ook een 
vlooienmarkt die opvalt door het grote 
aanbod, de diversiteit aan spullen, de 
lage prijzen, de gezellige sfeer en het 
vriendelijke ‘personeel’.

Een hele week 
voorafgaande 
aan de markt 
zijn een der-
tigtal leden 
bezig om het 
marktterrein in 
te richten en klaar te maken voor de 
massale toeloop van klanten. Op de 
dag zelf zijn er circa 60 leden op de 
markt bezig met verkopen of andere  
ondersteunende activiteiten. Kortom 
daar moet u ook zijn geweest. Voor 
meer info kunt u contact opnemen 
met Mari Vereijken, tel. 0492-462017.

Vrijdagavond Kienen in Dorpshuis Lieshout 

Kupalje in het Kouwenbergs kerkje

Lieshout - KBO Lieshout houdt vrij-
dag 26 september weer een kien-
avond in het Dorpshuis Grotenhof 2 
te Lieshout. In de Jackpot wordt weer 
een bedrag ingelegd en maak je kans 
om deze te winnen, daarnaast kan je 

één van de vele mooie prijzen win-
nen. 

Ook houden zij weer een loterij met 
vleespakketjes. Kom kienen en win 
een van de prachtige prijzen. De zaal is 

open om 19.00 uur en aanvang is om 
20.00 uur. Er zijn ruime parkeerplaat-
sen naast de school.  De KBO nodigt 
iedereen van harte uit voor een avond-
je gezellig kienen in het Dorpshuis.

Aarle-Rixtel – Het bekende klassiek 
ensemble ‘Kupalje’ geeft op zondag 
een concert in het Kouwenbergs 
kerkje. Kupalje bestaat uit een vier-
tal topmusici  die allen zijn verbon-
den aan de het Conservatorium van 
Minsk en wereldwijd optredens ver-
zorgen. 

Het concert in het Kouwenbergs 
kerkje is alleen daarom al uniek te 
noemen. Kupalje brengt populaire 
klassieke muziek, volksmuziek, opera  
en operette in velerlei talen zowel 
vocaal als instrumentaal, waarbij ook 
het cimbaal op een virtuoze wijze 
wordt bespeeld. Het is heel bijzonder 
dat de organisatie deze musici in het 
kerkje kunnen en mogen ontvangen. 
Het bijwonen van dit concert is een 
must voor elke muziekliefhebber!

Kupalje was al eerder te gast in het 
kerkje .De opbrengst van het concert 
kont ten goede aan een humaan pro-
ject, dat het mogelijk maakt dat ge-
handicapte kinderen uit Wit-Rusland 
thuis kunnen opgroeien in plaats 
van in overvolle opvangtehuizen ver 
van huis. De entree bedraagt €6,00. 
Het concert begint om 14.30 uur. 
Kaartjes zijn ook te reserveren via 
0492-382943 vanaf 30 september.
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Woensdag 1 oktober in Herberg ‘t Huukske

Huiskamerconcert Ad van Meurs 
Ad van Meurs maakt al sinds de jaren 
zeventig muziek en staat inmiddels 
al enige decennia bekend als blues-, 
americana en folkartiest. Hij is een be-
genadigd fingerpicker en singer-song-
writer en bijzonder productief, getuige 
zijn indrukwekkende discografie. 

Voordat in 2012 zijn eerste 
Nederlandstalige album ‘En Soms’ ver-
scheen, de voorganger van ‘de Weg 
is een Vriend’,  schreef hij onder zijn 

alias The Watchman reeds twaalf al-
bums op zijn naam. Daarnaast heeft 
hij inmiddels vijf albums uitgebracht 
met het zeer succesvolle NO Blues, 
twee stuks met The Folk Survival Club 
en een met Hootenanny Jim. Van 
Meurs wordt door velen beschouwd 
als de Godfather van de Nederlandse 
singer-songwriter scene en werkt na-
genoeg altijd samen met geluidstech-
nicus, producer, zangeres, dichter en 
levensgezellin Ankie Keultjes.

01oktober
Aanvang: 20.30 uur
Open vanaf 20.00 uur

Entree
€10,-

Goed geregeld!

De Koppelen Catering

Burendag! Bent u dit jaar de klos?

Vonderweg 5a-b, Beek en Donk, 0492 - 46 50 50 Benieuwd naar de mogelijkheden?  www.dekoppelen.nl

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

 PANNENKOEKENHUIS  A Koppelstraat 35, 5741 GA 
Beek en Donk  T 0492 - 46 11 81 

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Zonnig terras,prachtig uitzicht!

Originele

pannenkoeken!

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

Mooi UIT in Laarbeek

Grote vlooienmarkt in De Dreef

Speelgoedbeurs in Dorpshuis Lieshout

Aarle-Rixtel - Bij gemeenschaps-
huis de Dreef  wordt zondag 28 
september van 9.00 tot 16.00 uur 
een vlooienmarkt gehouden door 
de stichting Aarle-Rixtel, in sa-
menwerking en ten bate van de 
EHBO, volleybalvereniging Cialfo, 
badmintonclub de Ganzeveer en de 
veteranen van ASV, allen uit Aarle-
Rixtel.

Op deze markt kunnen particulie-
ren een kraam of grondplaats huren 
voor de verkoop van tweedehands 
goederen. Bezoekers kunnen snuf-
felen naar snuisterijen, huisraad,  
boeken, elektrische apparaten, huis-
houdelijke apparaten, kleding, cd’s, 

platen, speelgoed, te veel om op te 
noemen. Wie nu eens eindelijk de 
zolder op wil ruimen of van spullen 
af wil komen, die eigelijk zonde zijn 
om weg te gooien, kan nu terecht 
op de gezellige vlooienmarkt in 
Aarle-Rixtel, waar men ook kan ge-
nieten van een kopje koffie, drankje 
of hapje.

De kosten voor een kraam bedragen 
€20,00. De entree bedraagt €2,00. 
Kinderen onder 12 jaar onder bege-
leiding hebben gratis toegang. Voor 
informatie en boekingen kunt u con-
tact opnemen met Frans Coppens, 
tel. 06-20888818 of 0492-382481.

Lieshout – In het Dorpshuis wordt 
op 1 oktober weer een speelgoed-
beurs gehouden. Dit is een mooie 
gelegenheid om speelgoed te ko-
pen (voor bijv. 5 december) of 
eventueel te ruilen door zelf speel-
goed aan te bieden. Voor de op-
pasoma’s is het ook ideaal om op 
een goedkope manier aan speel-
goed te komen.

Je kan het speelgoed inleveren op 
woensdag 1 oktober tussen 12.00 
en 13.00 uur in het Dorpshuis. Je 
dient een lijst te maken met het-
geen wat je te koop aan wil bieden. 
Geen knuffels. De organisatie raad 
aan om artikelen die uit meerdere 
delen bestaan, goed aan elkaar te 
bevestigen of in een plastic zak te 
verpakken. 

Voor de verkoop is de beurs ge-
opend van 18.00 tot 20.00 uur. 
Jammer genoeg heeft de organisa-
tie moeten constateren, dat som-
mige mensen spullen meenemen 
zonder te betalen. Let er dus op 
dat u langs de kassa loopt als u iets 
meeneemt. Niet verkocht speelgoed 
en het geld kunnen worden opge-
haald tussen 22.00 en 22.30 uur in 
het Dorpshuis.

Het is bekend dat men 15% van het 
geld van de verkochte spullen aan 
de organisatie afdraagt! De entree 
voor volwassenen bedraagt €1,00. 
Voor informatie kan je terecht bij 
Toos Goossens, Tel. 0499-422633 
en Joes Kempe, Tel. 0499-423063.

BBC-jazz klaar voor CARAT-concert in Helmond

Beek en Donk/Helmond – De BBC-
jazz uit Beek en Donk verzorgt op 
zondag 28 september weer een 
concert op het CARAT-paviljoen in 
Helmond. BBC-jazz heeft al vaker 
opgetreden bij CARAT,  maar deze 
keer wil men een bijzonder concert 
verzorgen. Bijzonder omdat het 
repertoire een flinke verandering 
heeft ondergaan. 

Dirigent Pierre Heesakkers inspireert 
de muzikanten met de uitdaging 
regelmatig nieuwe muziekstukken 
in te studeren. Tijdens het concert 
van zondag zullen dan ook diverse 
nieuwe nummers te horen zijn zoals: 

C-jam Blues, Just a Gigolo, Doxy en 
Sam’s Boogie.

De BBC-jazz is zoals veel orkesten in 
Beek en Donk, rond negentiger jaren 
opgericht en heeft haar roots liggen in 
de jazzmuziek. BBC-jazz onderscheidt 
zich van veel andere bands door haar 
minder traditionele repertoire keuze.  
BBC-jazz is de weg ingeslagen van 
de jazzmuziek op zijn breedst. Rock, 
Swing en Blues nummers worden 
afgewisseld met Latin en Funk. Het 
repertoire bevat zowel moderne als 
klassieke swingstukken. Bij een jazz-
band horen natuurlijk zowel klassieke 
als moderne bluesthema’s. 

De BBC-jazz prijst zich gelukkig met 
de nieuw ingeslagen weg. Blijkbaar 
is de keuze van het repertoire en de 
stijl van de muziek een goede keus 
geweest want daarmee blijken ze 
ook de interesse van nieuwe muzi-
kanten te  wekken. Het afgelopen 
jaar hebben ze daardoor de trom-
petsectie en altsax groep kunnen 
uitbouwen. Mocht er nog belang-
stelling zijn voor de trombonesectie, 
dan zien zij uw reactie graag tege-
moet. Kom luisteren op zondagmid-
dag 28 september bij het CARAT-
paviljoen in Helmond.

BBC-Jazz
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...of een mooie salontafel.
Kijk op snsbank.nl/hypotheekactie. Of kom langs in onze SNS Winkel.

Stel je voor...
een hypotheek waarbij je de eerste 
3 maanden geld overhoudt voor

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

GRAND
OPENING

27-28
SEPTEMBER

INTERIOR SBY VERSTAPPEN

NIEUW 
INTERIEURCONCEPT 

VER STAPPEN INTERIEUR S
27 en 28 september van 12.00 - 18.00 uur

*Kijk hiervoor op de website.

BURG. V. HOUTLAAN 4A | HELMOND | WWW.HOUSEOFJAB.NL

WIN EEN COMPLEET
INTERIEURONTWERP!

in samenwerking met o.a.

Deze koe dacht bij zichzelf:  ‘wat Charlie kan, kan ik ook’. Deze foto 
is gemaakt bij Croy in Aarle-Rixtel door Nellie Sneijders.

Mooi Gespot

Ben jij een Party Animal?
Beek en Donk – Vrijdag 3 oktober 
is er weer disco bij tienerwerk ‘De 
Boemerang’, dit keer een ‘Animal 
Party’!. Alle tieners van 10 t/m 15 
jaar uit Beek en Donk zijn welkom van 
19.30 tot 22.00 uur. Je mag ook één 
vriend of vriendin meenemen. Kosten 
zijn €1,00 p.p. Meld je wel even aan 
via www.boemerangbeekendonk.nl.

Klimmen bij Outdoor Laarbeek
Vrijdagavond 19 september is De 
Boemerang met een grote groep tie-
ners bij Outdoor Laarbeek gaan klim-
men. Met goed weer, klimgordel aan, 
goede instructies en een helm op was 

het een spannende avond! In groepjes 
werd er getokkeld (via een kabelbaan 
van 4 of 9 meter hoogte naar bene-
den), was er een hoogteparcours op 4 
meter hoogte, enkele grondactivitei-
ten en konden ze de spectaculaire big 
swing (reuzenzwaai) ervaren. Het en-
thousiasme van de tieners was groot, 
waardoor het misschien net als het 
schaatsen een jaarlijks terugkerende 
activiteit kan worden.

Actie Jan Linders
Afgelopen zaterdag was Tienerwerk de 
Boemerang bij Jan Linders aanwezig 
om de spaaractie te promoten. Doe je 

je boodschappen bij Jan Linders in Beek 
en Donk dan krijg je tot 12 oktober bij 
elke €10,00 aan boodschappen en bij 
actieproducten een muntje. Dit muntje 
mag je doneren aan 1 van de 4 clubs. 
Via deze weg willen wij vragen jullie 
muntje te doneren in de pilaar van De 
Boemerang! Daarnaast kun je ook op 
tienerwerk De Boemerang stemmen 
via www.janlinders.nl/sponsoring/
clubspaaractie. Je mag per dag één 
stem uitbrengen! Als tienerwerk dit 
gaat winnen kan dit gebruikt worden 
om iets extra’s te doen voor de tieners 
in Beek en Donk van 10 t/m 15 jaar.

Huiswerkbegeleiding/inloopmiddag
Elke dinsdagmiddag kunnen mid-
delbare scholieren (t/m 15 jaar) van 
14.30 tot 16.30 uur bij tienerwerk ‘De 
Boemerang’ terecht. Op woensdag-
middag zijn de basisschoolleerlingen 
vanaf 10 jaar van 14.30 tot 16.30 uur 
op deze plek welkom. Er staan o.a. 
een biljart, flipperkast, Playstation, 
een Wii en je kunt gebruik maken van 
huiswerkbegeleiding, de bibliotheek, 
computer en de printer. De ingang van 
de tienerruimte is aan de achterkant 
van het ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk. Het is vrije 
inloop, zonder inschrijving en gratis!

Kleding & Speelgoedbeurs
Reserveer ook vast de datum op 
woensdag 8 oktober van 19.30 tot 
21.30 uur. Iedereen is welkom om te 
komen kijken en te kopen. Voor ieder 
wat wils. Van dames-, heren- en kin-
derkleding, boeken, fietsjes, knuffels 
tot Playstation en babyspullen.

Het volledige programma van activitei-
ten en alle foto’s van Tienerwerk ‘De 
Boemerang’ staan op de website. Op 
de hoogte blijven kan ook via www.
facebook.com/tienerwerk.deboeme-
rang of volg via www.twitter.com/
De_Boemerang.

Beek en Donk - Wegens de succes-
volle dag gisteren (woensdag 24 sep-
tember) zal de Caravan met de DNEYE 
Scan ook nog vandaag (donderdag 25 
september) aanwezig zijn. Wilt u ook 
een gratis oogmeting met DNEYE scan-
ner ervaren en weten wat dit voor u 
kan betekenen? Bel voor een afspraak 

(0492-450693), dan bet u verzekerd 
van een onderzoek !

Hoe werkt het?
De DNEye scanner doet niet één oog-
meting. Het apparaat scant het oog met 
een onschadelijke lichtstraal, waarbij 
het 1500 hypernauwkeurige metingen 

verricht. Zo wordt duidelijk wat de pre-
cieze afwijking is voor verschillende ge-
bieden van de pupil. Daarnaast verkrijgt 
de opticien met de DNeye scanner extra 
informatie voor een eventueel leesdeel, 
zodat ook dit deel nog nauwkeuriger 
kan worden geslepen. Kijk voor meer 
informatie op www.dneye.nl.

Advertorial

De caravan met de DNeye scanner

Oogmeting 3.0 bij Opticien Patrick Wetzel

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…’
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&RG-teens houdt interactieve 
avond over internet 

Ruim een jaar geleden openden wij 
de deuren van onze droom: Tante PiP!

Lieshout - De vrijwilligers van het 
&RG-teens houden op vrijdag 10 
oktober, samen met de Werkgroep 
Gezondheidsvoorlichting van het Wit/
Gele Kruis Lieshout/Mariahout, in het 
Dorpshuis een leuke en interactieve 
avond over het gebruik en de gevaren 
van internet. 

Voor tieners speelt een groot gedeelte 
van hun sociale leven zich af op inter-
net. Jaarlijks vallen er online vele ‘slacht-
offers’ van cybercrime en cyberpesten. 
Dit lijkt misschien niet zo ernstig, maar 
het is belangrijk om dit niet te onder-
schatten. Er zijn een aantal aandachts-
punten bij veilig internet, het internet 
is een grote speeltuin. Maar zoals men 
ook in het echte leven door  de ouders 
wordt gewaarschuwd om niet met on-
bekenden mee te gaan, zo geldt dit ook 
voor internetactiviteiten. Soms zijn din-
gen niet wat ze lijken op internet. Dat 
de meeste tieners goed met computers 
kunnen omgaan, betekent niet dat ze 
altijd inzicht hebben in de gevolgen van 
hun online gedrag. Daarbij kunnen ze 
soms nog wel wat hulp gebruiken. Zo 
zijn veel diensten en spellen die in eer-
ste instantie gratis lijken helemaal niet 
gratis. Ook staan veel tieners er niet bij 
stil dat, wat eenmaal op internet staat, 
er moeilijk af te krijgen is. Ook die ene 
foto die tijdens dat feestje zo grappig 
leek maar bij nader inzien toch wel een 
beetje gênant is.

Samen met Claudia Mutsaers van 
Adviesbureau Lei Seuren staan ze hier 
bij stil, op een speelse wijze wordt men 
wegwijs gemaakt op het internet en ge-
waarschuwd voor de gevaren. Je krijgt 
informatie over de favoriete online ac-
tiviteiten van tieners, de valkuilen die 
daar soms bij horen en tips & trics om 
te voorkomen dat je als tiener daar mee 
te maken krijgt. Ook ouders zijn bij deze 
voorlichtingsavond welkom. Deelname 
is gratis,consumpties en versnaperingen 
zijn voor eigen rekening. 

Deze avond is alleen voor de &RG-Teens 
leden (basisschool) en de ouders hier-
van, je bent lid als je een pasje hebt en 
het is geschikt voor jongens én meisjes. 
Je kunt deelname aanmelden via www.
energyteens.nl. Let op! Op dezelfde 
avond wordt er ook iets voor de PLUS 
georganiseerd. Het is van belang om 
vroegtijdig te weten met hoeveel deel-
nemers er rekening gehouden moet  
worden, daarom dien je jezelf voor 1 ok-
tober aan te melden. Je wordt verwacht 
om 19.30 uur. Belangrijk is dat je op tijd 
bent! Om 22.00 uur is deze bijzondere 
leerzame avond weer voorbij. 

Wie jarig is viert feest! En dat feestje 
vierden we op  zaterdag 30 augustus. 
Alweer één jaar geleden opende Tante 
PiP haar deuren!  We hadden een leu-
ke dag gepland met leuke acties, door 
onder andere 10% korting te geven op 
de gehele collectie. 

Maar dat was natuurlijk niet alles. Er 
stond wat lekkers klaar en ook was er 
een hippe grabbelwagen, zodat ieder-
een met een leuk cadeautje naar huis 
toe ging. Voor de kinderen was er een 
extra verrassing, zij mochten in hun 
nieuwe Tante PiP outfit op de foto! Een 
heuse polaroid camera hadden we hier-
voor klaar liggen. Zo konden ze deze 
foto meteen mee naar huis nemen. Je 
had de mooie lieve snoetjes moeten 
zien!  We hadden deze foto’s namelijk 
omgedoopt tot zogenaamde  ‘toverfo-
to’s’. Het duurt immers een paar minu-
ten voordat het plaatje daadwerkelijk 

tevoorschijn komt! Geweldig om de 
kids te zien genieten van wat er gaat 
komen! Het zorgde alle tezamen voor 
veel gezelligheid in de winkel.

Tevens hadden we voor alle klanten 
van deze feestdag  een loterij! Meer 
dan 50 namen zaten aan het einde van 
de dag in onze dagelijkse koektrom-
mel. En daar kwamen drie winnaars 
uit: 1. Mevr.Ernest 2. Fam. Hellings en 
3. Fam Vloet. 

Inmiddels zijn de prijzen aan deze en-
thousiastelingen uitgereikt (zie foto’s). 
Maar niet alleen Tante PiP deelde van-
daag cadeautjes uit, ook werden wij, 
dames van Tante PiP, flink verwend 
met kleurplaten, snoepjes en hele 

mooie bloemen! Bedankt daarvoor. De 
reacties op deze dag waren overweldi-
gend, wat het was erg druk en gezellig 
in de winkel. Met een brede glimlach, 
een gevoel van trots hebben wij geno-
ten van alle lieve mensen die deze dag 
binnen zijn geweest ! En eerlijk gezegd, 
blijven wij genieten van deze momen-
ten! De koffie en thee staat altijd klaar, 
kom gerust eens binnen lopen in onze 
Droom!

Tot ziens bij Tante PiP
Wendy Sigmans & Jamie van Uden
Raagtenstraat 23, 
5741 CX Beek en Donk
Tel. 0492-774865
Geopend: di t/m vr van 9.30 tot 17.30 
uur en zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur!

zijn voor eigen rekening. 

Advertorial

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

De kinderen van de fam. 
Hellings (2e) en Fam. Vloet (3e)

Mevr. Ernest, winnaar van de 1e prijs

1e editie jongeren dance event ‘Outdoor Beats’ geslaagd
Beek en Donk – En toen was het einde-
lijk zover, het eerste Outdoor festival 
van tienerwerk Laarbeek op het bui-
tenterrein van ‘De Boemerang’ in Beek 
en Donk!

De samenwerkende tienerwer-
ken Cendra Aarle-Rixtel, Yammas 
Mariahout, &RG Teens Lieshout en De 
Boemerang Beek en Donk hebben ge-
zamenlijk het PLUSH Outdoor evene-
ment een nieuw gezicht gegeven. De 
18-plussers waren bij het Zo. Festival in 
Lieshout deze avond en de Tieners van 
middelbare school t/m 15 jaar waren 
welkom bij Outdoor Beats. Hoe mooi 
kan het zijn!

Het weer zat mee en DJ Danny Dash, 
DJ Viper, Party Jockey Tim en DJ 
Caspian waren er helemaal klaar voor. 
House, dubstep, moombahton en 

hardstyle kwamen voorbij. Compleet 
met vette beats, spetterende verlich-
ting, coole foto-shoot ruimte, tattoos, 
schmink, suikerspin/popcornwagen en 
geinige gadgets was dit een groots op-
gezet outdoor dance event. 

Dit alles is mogelijk gemaakt door onze 
extra sponsoren en begunstigden die 
de organisatie via deze weg nogmaals 
hartelijk willen bedanken. Dit zijn o.a. 
Bouwbedrijf  Leenders, Rotary Laarbeek, 
Vereijken kwekerijen, John van Zutphen 
diervoeders, Bouwbedrijf  P. v.d. Zanden, 
Applause-productions,  springkussens-
helmond.nl, Stichting ViERBINDEN, 
Straatman amusement, Gemeente 
Laarbeek, Snoeperij Jantje, Shoes4you, 
D.I.O. drogisterij Mark, Buurthuis 
Mariahout en natuurlijk alle vrijwilligers 
die dit mogelijk hebben gemaakt!

Alle foto’s zijn te zien op 
www.tienerwerklaarbeek.nl en 
www.boemerangbeekendonk.nl. Hier 
kun je een indruk krijgen en zien wat je 
zeker niet wil missen. Tot ziens in 2015!

De jongens en meisjes hebben het 
naar hun zin op ‘Outdoor Beats’

&RG PLUS houdt interactieve avond over loverboys
Lieshout - De vrijwilligers van het 
&RG-PLUS houden op vrijdag 10 
oktober, samen met de Werkgroep 
Gezondheidsvoorlichting van het Wit/
Gele Kruis Lieshout/Mariahout in het 
Dorpshuis, een interessante en inter-
actieve voorlichtingsavond over het 
loverboys speciaal voor tieners van het 
voortgezet onderwijs.

Het lijkt zo fijn, een jongen die weet wat 
je wilt…Aandacht, liefde, bescherming 
en drugs zonder dat je er iets voor hoeft 
te betalen. Die jongen laat je een we-
reld zien, waar je geen bemoeizuchtige 
ouders en oude vrienden nodig hebt. 
Samen een toekomst, waarin niemand 
belangrijk is. Dan komt de dag waar 
opeens alles verandert. Hij zegt dat 
hij schulden heeft en dat jij daar mede 
verantwoordelijk voor bent. Inmiddels 
ben je afhankelijk van hem. Je helpt 

hem waar je kan, maar ook jouw geld 
en middelen raken op. Dan komt hij 
met de oplossing: je moet werken in de 
prostitutie, wapenhandel, drugshandel 
of welke handel dan ook. Jij ‘helpt’ hem 
uit angst voor de gevolgen. Hij is ver-
anderd, de lieve jongen is er niet meer. 
Het is een keiharde crimineel die er voor 
zorgt dat jouw leven een hel is.

Natuurlijk ben jij nu ook nieuwsgierig, 
meer weten? Kom dan op 10 oktober! 
Ook ouders zijn van harte welkom. 
Door specialisten word je goed geïn-
formeerd. Samen met  Lei Seuren van 
Adviesbureau Lei Seuren staan ze hier 
bij stil, op een interactieve wijze en in 
een spelvorm word je geïnformeerd over 
hoe je een loverboy herkent en hoe te 
handelen. Je krijgt bruikbare informatie 
hierover, juist bedoeld voor tieners van 
jouw leeftijd. Ze bespreken de valkuilen 

die daar soms bij horen en tips & trucs 
om te voorkomen dat je als tiener daar 
mee te maken krijgt. Deelname is gra-
tis, consumpties en versnaperingen zijn 
voor eigen rekening. 

Deze avond is alleen voor &RG-PLUS 
tieners en ouders hiervan van het voort-
gezet onderwijs t/m 15 jaar. Je kunt een 
deelname aanmelden via www.ener-
gyteens.nl. Let op! Op dezelfde avond 
wordt er ook iets voor de teens geor-
ganiseerd. Het is van belang om vroeg-
tijdig te weten met hoeveel deelnemers 
er rekening gehouden moet  worden, 
daarom dien je jezelf voor 1oktober aan 
te melden. 

Je wordt verwacht om 19.30 uur. 
Belangrijk is dat je op tijd bent! Om 
22.00 uur is deze bijzondere leerzame 
avond weer voorbij. 

Pijnloos definitief ontharen middels 
HIGH INTENS PULSE LIGHT!

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492-593433       www.haarzaken.net

Wij hanteren de beste prijzen in de regio, met het beste resultaat!!
Wij hebben ruim 7 jaar ervaring in definitief ontharen met uitstekende resultaten.

BIKINILIJN €20,-  |  BOVENLIP OF KIN €10,-  |  OKSELS €15,-
ONDERBENEN €50,-  |  RUG EN SCHOUDERS €100,-

NOOIT MEER HARSEN OF SCHEREN!

BEL SNEL VOOR EEN GRATIS INTAKEGESPREK

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

Tegelbak in graniet

Ook voor uw onderhouds 
producten

Voor uw composiet, 
graniet en hardsteen

Binnen en buitenshuis
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MooiBoerdonk
Pupil van de Week RKSV Boerdonk

Boerdonk - De allerjongste van RKSV 
Boerdonk zijn ook dit jaar weer een 
keer Pupil van de week. 

Ze mogen dan samen met Boerdonk 
1 de warming-up doen, de keeper in-
trappen en samen het veld oplopen en 

proberen een doelpunt te scoren bij de 
tegenstander van de dag. Hierna krij-
gen ze nog een mooie foto, een echte 
leren bal en de braskaart voor het eten 
en drinken. Kortom een dag om niet 
snel te vergeten, voor de jongste voet-
ballers!

Ook dit jaar is er weer de ‘pupil van de week’

Boerdonk Barst Los met topband 
30EUROLIVE

Kaartavonden bij RKSV Boerdonk

Boerdonk – De topband 30EUROLIVE 
staat op zaterdag 4 oktober klaar om 
de tent in Boerdonk op zijn kop te 
zetten. 30EUROLIVE is een band 
waar de muzikanten nog begrijpen 
waar het om gaat. 

‘Het publiek komt 
niet voor de band 
maar de band komt 
voor het publiek’. 
Met deze instel-
ling worden de 
beste hits uit 
heden en ver-
leden gespeeld 
maar komen ook 
de eigen nummers 
van de band voor-
bij. Samen met deze 

band gaat Boerdonk Barst Los weer 
terug naar het beproefde concept, 
een gezellige avond feest met goede 
muziek! De deuren van de tent gaan 
om 20.30 uur open, en voor de en-
tree hoef je het ook niet te laten: 
30EUROLIVE, voor maar €7,50! Om 

1.00 uur is het afgelopen

Toegang vanaf 16 jaar. 
Onder de 18 jaar 

geen alcohol. Er is 
geen voorverkoop. 
Evenemententerrein 
Cox, Coxsebaan 
Boerdonk. Kijk ook 
op www.boerdonk-
barstlos.nl voor 
info.

Boerdonk - Langzaam gaan de avon-
den weer lengen, dus de kaartavon-
den van RKSV Boerdonk staan weer 
voor de deur. Wilt u een avond lek-
ker ontspannend inspannen, kom 
dan eens naar de kantine om te rik-
ken. 

Ze hebben leuke prijzen, en op het 
einde van het seizoen maken ze de 

rikkampioen be-
kend, dit is echter 
maar voor een en-
keling weggelegd 
maar u behoord dan 
wel tot een illuster 
gezelschap. Maar het draait eigenlijk 
maar om een ding; gewoon een avond 
lekker rikken. Houd voor de juiste da-
tums de website in de gaten.

Jaarvergadering KVO Boerdonk

Boerdonk op weg naar Hellendoorn

Trekkertrek Boerdonk – 2 dagen spektakel! 

Nieuw in Boerdonk: de vrijwillige vervoersdienst

Boerdonk – De laatste KVO jaarverga-
dering werd gehouden op  maandag 
15 september. Met ingang van 1 janu-
ari 2015 gaat KVO Boerdonk fuseren 
met Vrouwen van Nu. Maar voordat 
KVO Boerdonk officieel kan fuseren 
met Vrouwen van Nu moest er tijdens 
de jaarvergadering gestemd worden 
door de leden.

De uitslag van de stemming was zeer 
overtuigend, van de 77 aanwezige 
leden gaven 70 leden hun stem voor 
de fusie. Daarnaast hebben 15 leden 
middels een volmacht hun stem voor 
de fusie uitgebracht. Met veel vertrou-
wen van de leden gaan ze vol goede 
moed 2015 tegemoet, wanneer ze dus 
verder gaan onder de naam Vrouwen 
van Nu Boerdonk.   

Na de gebruikelijke agendapunten, 
werd het korte jaarprogramma be-
sproken. Het programma loopt na-
melijk tot 1 januari 2015. Naast het 
wekelijkse volksdansen en zumbadan-
sen is er ook een avond over alcohol 
en gezond ouder worden, en een le-
zing over rouw en verliesbegeleiding. 
Verder de moederdagviering met een 
optreden van Tonny Wijnands en een 

rondleiding met bezoek aan circus 
Renz. De creatieve leden kunnen een 
kerststuk maken en als afsluiting van 
het KVO tijdperk is er een gezamen-
lijke kerstviering met brunch. 

Tijdens de jaarvergadering vierden 
3 leden hun 25-jarig lidmaatschap 
van KVO Boerdonk. Dit waren  Arna 
Vogels, José Rooijakkers en Karina 

Kusters. Zij werden gefeliciteerd met 
hun jubileum en kregen een mooie 
schaal aangeboden. Graag wil het 
bestuur de leden bedanken voor hun 
vertrouwen. Zij kan nu werken aan 
een  nieuw gevarieerd en ontspannen 
jaarprogramma voor 2015. Nieuwe le-
den zijn natuurlijk altijd welkom. Voor 
informatie kunt u terecht bij Rosina 
Oppers, Tel. 0413–211677. 

Boerdonk - Ieder jaar organiseert 
Stichting Algemeen Boerdonks 
Belang een uitstapje naar een pret-
park voor jong en oud. Dit jaar 
stond Hellendoorn op het program-
ma, waar onlangs maar liefst 55 
Boerdonkenaren gezamenlijk naartoe 
zijn gereisd. 

Eenmaal daar was het  prachtig weer 
en niet te druk, waardoor iedereen op-
timaal kon genieten van een heerlijke 
dag.  Het aquapark was een groot suc-
ces. Niet iedereen was voorbereid op 
een zonovergoten dag, maar de mees-
ten hebben toch een poging gewaagd 
op één van de glijbanen, al was het in 
hun onderbroek. Anderen hebben zich 
prima vermaakt op het terras, onder 
het genot van een kop koffie. Al met 
al dus een geslaagde dag, op naar vol-
gend jaar!

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

Boerdonk - De Coxsebaan in Boerdonk 
staat op zaterdag 4 en zondag 5 ok-
tober weer bol van de activiteiten en 
spektakel! Er is een compleet pro-
gramma voor jong en oud, zodat ie-
dereen een onvergetelijk weekend kan 
beleven. 

Naast de klimtoren, kabelbaan, skel-
terbaan, springkussen, zandbak, die-
renweide of de kindertrekkertrek zijn 
er dit jaar op zondag speciale elektri-
sche crossmotoren. Op deze e-crossers 

kunnen kinderen hun motorcross kun-
sten gratis uitproberen! Met de aanleg 
van de tweede kleibaan staat trekker-
trek Boerdonk wederom garant voor 
nog professionelere teams die hun 
PK-monsters laten temmen door de 
sleepwagen. Samen met de crossbaan 
direct naast de trekkertrek banen staat 
Trekkertrek Boerdonk ook dit jaar weer 
garant voor snelheid en spektakel! 

Tot ziens op Trekkertrek Boerdonk op 
zaterdag 4 en zondag 5 oktober! Entree 

€7,50 (tot 12 jaar gratis). Voor meer 
info: www.trekkertrekboerdonk.nl.

Boerdonk - Stichting Zorg om het 
Dorp heeft in Boerdonk een vrijwil-
lige vervoersdienst opgezet. Hiermee 
kunnen de bewoners met de dorps-
auto naar een gewenste bestemming 
worden gebracht, dit gebeurt door 
vrijwilligers uit Boerdonk. 

Het is bedoeld voor alle inwo-
ners van Boerdonk die geen andere 

mogelijkheid hebben voor vervoer naar 
bijvoorbeeld ziekenhuis, kapper, win-
kelcentrum, familie/vrienden etc. De 
bestemmingen waarop gereden kan 
worden liggen binnen een straal van 
circa 25 kilometer rondom Boerdonk. 
Er wordt een vaste prijs gerekend voor 
het reizen. Dit is een prijs per rit, onge-
acht het aantal personen dat meerijdt. 
In overleg zijn de chauffeurs bereid om 

maximaal één uur te wachten op de 
plaats van bestemming (dan zit de te-
rugreis in hetzelfde bedrag).

Voor meer informatie of het reserveren 
van een rit belt u naar 06–12126625. 
Voor informatie kan ook contact op-
genomen worden met Zorg om het 
Dorp, tel. 06-30660222.

Vlnr: José Rooijakkers, Arna Vogels en Carina Kusters

Stichting Algemeen Boerdonks Belang hield een uitstapje naar pretpark Hellendoorn

Trekkertrek Boerdonk
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ENERGIE BESPAREN?

Hertog Janplein 28 | 5469 BJ Erp | Tel. 0413 - 21 23 39
                                                           www.�reendesign.nl 

info@�reendesign.nl

DEMO’S, INFORMATIE EN
INSTRUCTIES VAN:

NORDIC FIRE EN ALTECH

 speksteen kachels
 HOUT-CV KACHEL
 PELLETKACHELS

               
                     

KOM DAN NAAR ONZE
STOOKDAGEN
1+2+3+4 OKTOBER

Jeugdraadwerving C.V. De 
Raopers gaat van start

De Gele Kielen zoeken naar 
nieuwe jeugdprins en -prinses 

Teugelders zoeken Jeugdprins, -prinses en Jeugdraad

Succesvolle open dag Scouting Beek en Donk

Lieshout - De jeugdraad commis-
sie van C.V. De Raopers heeft groen 
licht gegeven voor de opgave voor de 
nieuwe jeugdraad 2014-2015. Door 
middel van een introductie op de 
openbare scholen in Lieshout is het 
aanmelden van start gegaan. 

Na een duidelijke uitleg waren veel 
van de kinderen uit groep 8 al snel 
enthousiast, en wisten ze al snel waar 
ze zich kandidaat voor wilden stellen. 
Natuurlijk gaan de meesten voor prins 

of prinses, maar ook zal er voldoende 
keus zijn voor een nieuwe adjudant 
en nar. De overige kinderen krijgen 
allemaal een plek in de jeugdraad en 
samen zullen ze van het nieuwe sei-
zoen weer een succes gaan maken. 
Ook de kinderen uit Lieshout, die bui-
ten Lieshout in groep 8 zitten, mogen 
zich opgeven. Ze kunnen het opgave-
formulier downloaden van de website 
www.raopers.nl en deze inleveren bij 
Hanita Swinkels, Balduinstraat 15 in 
Lieshout. Tel. 0499-423441.

Aarle-Rixtel – De kinderen van de ba-
sisschool de Brukelum, de Heindert en 
de Driehoek kunnen zich weer opge-
ven voor jeugdprins of jeugdprinses. 
De laatste weken zijn formulieren 
afgegeven bij deze basisscholen. De 
kinderen die nog niet hebben aange-
geven kunnen dit tot en met 7 oktober 
doen. 

Op zondag 9 november maken De 
Gele Kielen van carnavalsvereniging 
Aarle-Rixtel bekend wie de nieuwe 
jeugdprins en jeugdprinses zijn voor 
het carnavalsjaar 2015. Deze middag 
wil de carnavalsvereniging verder in-
vullen met een aantal optredens. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan: playbacken, 
dansen, zingen, goochelen en nog veel 
meer. Het optreden mag alleen zijn, of 
met zijn tweeën of drieën of natuurlijk 
met een grote groep. Laat zien wat je 
kunt aan je ouders, vrienden en familie.

Aanmeldingsformulieren voor jeugd-
prins of jeugdprinses kunnen worden 
ingeleverd bij Francien Cornelissen 
Broekelingstraat 67, Franca van 
Bakel  Akkerstraat 10 en voor de 
playbackshow bij Maarten van Geel 
Goossensstraat 6 in Aarle-Rixtel. De 
carnavalsvereniging ziet u graag terug 
op 9 november in Multifunctioneel de 
Dreef in Aarle-Rixtel.

Beek en Donk – Het schooljaar is nog 
maar net begonnen en men denkt vast 
nog niet aan carnaval. Toch wordt 
op zondag 2 november de nieuwe 
Jeugdprins, -prinses en Jeugdraad 
van 11, van de Teugelders van 
Ganzendonck, bekend gemaakt. Dit is 
eerder dan anders het geval is en de 
reden is dat de Stichting Teugelders 
van Ganzenconk dit jaar het 55-jarig 
jubileum viert.   

De jeugd uit de groepen 7 en 8 van 
de Beek en Donkse basisscholen heb-
ben een brief meegekregen. Hiermee 
kunnen zij zich aanmelden voor 
Jeugdprins, Jeugdprinses of Jeugdraad. 
Tot 2 november wordt de bekendma-
king geheim gehouden. Wil jij jezelf 
aanmelden dan dien je wel toestem-
ming te hebben van ouders/verzor-
gers, zij dienen een handtekening op 
het formulier te zetten. 

Aanmelden kan tot vrijdag 10 okto-
ber voor 18.00 uur. Men kan het for-
mulier inleveren bij Astrid van der Aa, 
Eikenlaan 27 5741 DG Beek en Donk, 
Petra v.d. Biggelaar, Leliestraat 2 5741 

XW Beek en Donk, Jeanine Habraken, 
Ptr. Eustachiuslaan 23 5735 SK Aarle-
Rixtel, Marjo Habraken,  Smalleweg 
28 5741 JN Beek en Donk, Leonie 
Brouwers, Prof. Dondersweg 6 5741 
SK Beek en Donk, Drogisterij Jo Ceelen, 
Heuvelplein 26 of digitaal bij Marjo 
Habraken marjo.habraken@gmail.nl

Woon je in Beek en Donk en zit je bui-
ten Beek en Donk op school in groep 
7 of 8 dan kan je jezelf ook aanmel-
den. Een formulier kun je downloa-
den op de website van de Teugelders 
www.teugelders.nl.

Beek en Donk – De Scouting van Beek 
en Donk heeft sinds lange tijd een open 
dag georganiseerd. Deze vond afgelo-
pen zaterdag 20 september plaats bij de 
blokhut in Beek en Donk. Bij deze open 
dag was iedereen van harte welkom 
om kennis te maken met de activiteiten 
waarmee je in aanraking komt bij de 
scouting. 

De open dag begon om 10.00 uur en 
liep rond 14.00 uur op zijn eind. Tijdens 
deze dag werden er verschillende acti-
viteiten uitgevoerd, zoals: vuurtje sto-
ken, brood bakken en maïs poffen op 

een vuurtje, pionieren, een tocht lopen 
met GPS en nog veel meer. Dit onder 
begeleiding van de leiding en haar le-
den. Veel ouders met kinderen hebben 
de scouting weten te vinden en hebben 
deel genomen aan deze activiteiten. De 
scouting heeft veel leuke reacties ont-
vangen en een aantal enthousiaste kin-
deren hebben laten weten dat ze graag 
op de proef willen komen. Voor de be-
staande leden was ook een leuke dag. 
De ouders, opa’s en oma’s kwamen naar 
hun kinderen of kleinkinderen kijken hoe 
het allemaal in zijn werk ging.

 De scouting kijkt terug op een geweldi-
ge open dag waar ze volgend jaar graag 
een vervolg aan willen geven. Voor de 
mensen die niet op deze open dag aan-
wezig konden zijn maar interesse heb-
ben kunnen kijken op de site van de 
scouting: www.scoutingbeekendonk.nl.

In het weekend van 17, 18 en 19 okto-
ber doet de scouting  mee met de JOTA/
JOTI. Tijdens dit weekend gaan ze via 
de zenders en het internet contact leg-
gen met andere scoutinggroepen uit de 
hele wereld. Ook dan bent u van harte 
welkom.

Jeugdraad C.V. De Raopers van de vorige carnaval

Jeugdcarnaval Teugelders

Open dag scouting Beek en Donk

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

EN DIVERSE SOORTEN 
KUNSTGRAS!

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR.    10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK
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Omroep Kontakt is 7 dagen per week 
24 uur per dag te beluisteren

 
Ook op teksttv, website en social 

media vindt u steeds actuele 
berichtgeving

 
Geef ons uw info/nieuws door via 

info@kontaktfm.nl

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

50%
KORTING OP ALLES

Deze actie is geldig vanaf 26 september 2014, OP = OP. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

MIXI dagelijks voordeel | Piet van Thielplein 10 | Beek en Donk

UITVERKOOP

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Gesloten
09.30 - 18.00u
09.30 - 18.00u
Gesloten
09.30 - 20.00u
11.00 - 16:00u
Gesloten

OPENINGSTIJDEN

• Food
• Tuin
• Electronica
• Feestartikelen
• Gereedschap

• Persoonlijke verzorging
• Woonaccessoires
• Dieren
• Textiel
• Keukenaccessoires

• Huishoudelijk
• Speelgoed
• Kantoorartikelen
• Cosmetica
• Autoaccessoires

bridgen

Lieshoutse bridgeclub viert 
35-jarig bestaan

Lieshout - Bridgeclub ‘De Poort van 
Binderen’ vierde zaterdag 13 septem-
ber het 35-jarig bestaan. In de sfeervol-
le Koepelzaal in Brouwerijcafé Bavaria 
werden de leden ontvangen met kof-
fie en gebak.   Iedereen bewonderde 
elkaars feestelijke kleding, en er werd 
bijgepraat over heden en verleden. Op 
de achtergrond speelde gezellige live-
muziek.

Na de welkomstspeech van de voor-
zitter kon de jubileum bridgedrive be-
ginnen. Behalve het gewone gebruik 
van de draadloze bridgemates, ging 
het bridgen in de vorm van ‘scrabble-
bridge’; afhankelijk van het contract en 
de score werden letters uitgedeeld om 
na afloop van de zitting woorden mee 
te maken die betrekking hebben op het 
bridgespel. De meest creatieve  woor-
den werden voorgelezen en vaak met 
applaus begroet. 

De tafels werden bij elkaar geschoven 
en het was tijd voor een drankje en nog 
meer gesprekjes. Intussen bouwden 
de medewerkers van Bavaria Brouwerij 
Café het buffet op, en smaakmakende 
geuren trokken de neuzen voorbij. Tafel 
voor tafel gingen de leden de bordjes 
vullen, en de gezelligheid vierde hoogtij. 
Iedereen roemde de lekkere koude en 
warme gerechten, en voor velen bleef 
het niet bij één bordje, er was genoeg. 

Ver in de avond toog men huiswaarts, 
voldaan over de zeer geslaagde lus-
trumdag. Nieuwsgierig geworden naar 
deze gezellige bridgeclub? Zin om mee 
te doen? Dat kan ook eerst een paar 
keer op proef.  Bel hierover: Gerda 
Spek, tel. 0499–421980 of Marie-José 
Kobussen, tel 0499-375017, email: 
mjkobussen@xs4all.nl.

Bridgeclub Poort van Binderen

Aarle-Rixtel - Handboogvereniging 
Krijgsman Soranus uit Lieshout 
heeft een goed resultaat behaald 
tijdens de 9e wedstrijd van het 
van Ganzenwinkeltoernooi. Op 18 
september was HBS de Eendracht 
de tegenstander in het 51e van 
Ganzenwinkeltoernooi.
 
Het werd een vlot verschoten wed-
strijd, waarbij de onderlinge resultaten 
slechts kleine verschillen opleverden. 
Krijgsman Soranus was met 9 schutters 
aanwezig op de doel in Aarle-Rixtel. 
Vooraf gaven ze aan 1771 punten te 
gaan schieten. Het werden er 1768, 
een resultaat van -3. Hiermee gaan zij 
zeker meedoen voor een van de prijzen, 
welke aan het eind van dit toernooi uit-
gereikt gaan worden. Hoogste schutter 
van deze avond werd Ad Endevoets 
van Krijgsman Soranus met 229 pun-
ten. Hoogste schutter van de Eendracht 
was Toon van Hoof met 228 punten. 

Resultaten schutters de Eendracht
1. Toon v. Hoof  228; 2. Frank Schepers 
222; 3. Erwin Wijnhoven 221; 4. Walter 
Jansen 218; 5. Arno Donkers 182; 6. 
Martien v/d Graef 175; 7. Jo Maas 163; 
8. Gerrie v. Hoof 121 (hs).

Voor het verschieten van de 10e wed-
strijd van het van Ganzenwinkeltoernooi 
waren 2 verenigingen op zaterdag 20 
september naar de doel in Aarle-Rixtel 
gekomen. HBV de Batavieren uit de 
Rips was met 7 schutters aanwezig. Zij 
gaven aan 1248 punten te gaan schie-
ten. Het werden er 1289, een resultaat 
van +41. Een mooi resultaat, maar te-
veel verschil om mee te doen voor de 
eerste prijzen. Wel hadden zij de hoog-
ste schutter van de avond. Dit was 
Emiel Geerthuis, hij haalde een mooie 
score van 238 punten. 

Uit Bakel waren 12 schutters van HBV 
Neerlandia aanwezig. Zij gaven aan 2513 
punten te gaan schieten. Het werden er 
2508, een resultaat van -5. Dit is met 12 
schutters een zeer goed resultaat en zij 
gooien hiermee hoge ogen voor een van 
de prijzen aan het eind van het toernooi.

Resultaten schutters de Eendracht
1. Erwin Wijnhoven 220; 2. Toon van 
Hoof 213; 3. Geert v. Ganzenwinkel 
200; 4. Martien v/d Graef 171; 5. Gerrie 
v. Hoof 84 (hs)

De volgende wedstrijd van de Eendracht 
is op donderdag 25 september. Zij ne-
men dan deel aan het toernooi van 
HBV Vredelust in Deurne, aanvang 
20.00 uur. Op donderdag 2 oktober 
volgt de 11e wedstrijd van het 51e van 
Ganzenwinkeltoernooi. Tegenstander is 
dan HBV Recht door Zee uit Helmond, 
aanvang 20.00 uur.

Lieshout – Krijgsman Soranus begon 
afgelopen zondag weer met de in-
doorwedstrijden. Er worden hierbij 
in totaal zeven wedstrijden gescho-
ten over een afstand van 18 meter 
op een 40cm blazoen.

Alle deelnemers schieten in totaal 30 
pijlen, welke bestaan uit 10 rondes 
van elk drie pijlen. Het eerste team 
had een thuiswedstrijd tegen Houts 
Welvaren uit Helmond. Uitslag 
780 om 762. De eerste overwin-
ning is dus al binnen. Het tweede 
team dat op de accommodatie van 
St. Willibrordus in Milheeze moest 
schieten had geen tegenstander en 
kwam tot een puntentotaal van 654.

De jeugdschutters en de individuelen 
moesten naar Mierlo. Zij nemen niet 
in teamverband deel aan de compe-
titie maar op persoonlijke titel.

De totaaluitslag eerste ronde
Ad Endevoets 278, Theo v/d Laar 
257, Willem Bekx 256, Arjan v/d 
Heuvel 246, Stephan Wijffelaars 
229, Maarten v/d Elsen 220, Nelly 
v/d Laar 177,  Ziggy Daniëls 146, 
Igor v.Loosdrecht 143,  Alex v.d.Ven 
141, Dion Thielen 143, James Stam 
98, Noa Relou 92, Jim Daniëls 91, 
Jeffrey v/d Post 70.

Van Ganzenwinkeltoernooi
Donderdagavond werd in Aarle-
Rixtel deelgenomen aan het door 
De Eendracht georganiseerde van 

Ganzenwinkeltoernooi. Elke schut-
ter moest vooraf opgeven hoeveel 
hij of zij dacht te schieten. Dat lukte 
bijzonder goed want nadat de pijlen 
geschoten waren en de punten ge-
teld bleek het totaal van Krijgsman 
Soranus slechts 3 punten af te wijken 
van het opgegeven aantal.
Met een totaal van 229 punten was 
Ad Endevoets de beste schutter van 
de avond.

De uitslagen
Ad Endevoets 229, Paul  v/d Broek 
221, Rik v/d Westerlo 220, Arjan 
v/d Heuvel 212,  Maarten v/d Elsen 
193, Theo v/d Laar 189, Stephan 
Wijffelaars 183, Rita Endevoets 173, 
Nelly v/d Laar 148.

handboogschieten Krijgsman Soranus scoort goed bij 9e 
wedstrijd van Ganzenwinkeltoernooi

Start indoorcompetitie bij Krijgsman Soranus



Donderdag 25 september 2014 33
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Het talent van deze week, Roel van Mook, kan zijn bon tot 
donderdag 2 oktober ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Roel van Mook

Roel van Mook hielp ELI 2 naar 
de winst met een wereldgoal 
en is na een teenblessure weer 

helemaal op de weg terug. 

ELi 2
Roel van Mook

voetbal ASV’33 vergeet te winnen tegen 
Grashoek

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft zich afgelo-
pen zondag op het eigen sportpark heel 
erg tekort gedaan door gelijk te spelen 
tegen Grashoek. Grashoek kwam wel 
heel sterk uit de startblokken en wist 
binnen de minuut de bal al tegen het 
net van het Aarlese doel te deponeren 
0-1.

De bedoeling van ASV’33 was heel 
duidelijk en dat was een goed resultaat 
neer zetten. Vele aanvallen golfden op 
het doel van de Grashoekers af, maar 
telkens was de laatste pass niet goed 
genoeg om tot scoren te komen. De 
doelman van Grashoek stond continu op 
de juiste plaats. Daarnaast moesten de 
rood-witten oppassen met de counters 
van Grashoek, die menige keren ook 
erg gevaarlijk waren. Het duurde tot de 
laatste minuut van de eerste helft voor-
dat ASV’33 op 1-1 kwam. Een inzet van 
Ronnie Heymans werd nog aangeraakt 
door een speler van Grashoek, maar 
tot vreugde van iedereen kreeg ASV’33 
loon naar werken en verdween de bal 
in het doel.

Na de rust eenzelfde spelbeeld. ASV’33 
zette Grashoek erg goed onder druk en 
de ene na de andere aanval ging richting 
het vijandelijke doel en dat ook nog eens 
met goed voetbal. In de 53e minuut een 
schitterend schot van een aanvaller van 
Grashoek dat door Marnic van Rosmalen 
prima uit de kruising geranseld werd, en 
dat was ook tevens het enigste wapen-
feit van de Grashoekers in de 2e helft.

Alles ging voor ASV’33 eigenlijk wel 
goed, maar het allerbelangrijkste bleef 
uit, de vele kansen waren deze middag 
niet aan ASV’33 besteed. Wie ook het 
vijandelijke doel bestookte, niemand 
kon er de juiste richting aan geven. Zo 
kon Grashoek na 90 minuten opgelucht 
adem halen. Ze hadden voor hun zeker 
een verdiend gelijkspel over de streep 
getrokken. ASV’33 daarentegen verliet 
enigszins teleurgesteld het veld, want 
er had zeker meer in gezeten. Maar de 
winst zit ook zeer zeker in het vertoonde 
spel wat door de rood-witten op de gras-
mat werd gelegd, en dat moet ASV’33 
zeker hoop naar de toekomst geven.

Opstelling ASV’33; Marnic v Rosmalen, 
Robbert Mol, Ruud de Brouwer, Peter 
Raymakers 80e Erwin v Dijk), Sander 
vd Waarsenburg (46e Kai Vervoort), 
Rene de Vries, Thijs v Uden ( 75e Teun v 
Asten), Dennis Verbakel, Nick Hendriks, 
Ronnie Heymans, Thomas Fritsen.

Beek en Donk – In de 2e klasse werd af-
gelopen zaterdag de Laarbeekse derby 
tussen de F2 van Sparta ’25 en de F1 van 
Eli gespeeld. Op sportpark ´t Heereind 
in Beek en Donk stonden de 7- en 8-ja-
rige pupillen tegenover elkaar. In deze 
klasse spelen ook de andere Laarbeekse 
rivalen van Mariahout en ASV ´33.

Terwijl de ochtendnevel langzaam op-
trok nam het fysiek sterkere Sparta ’25 
het initiatief. De verdediging van de 
blauwwitten uit Lieshout stond goed 
opgesteld. Onder leiding van aanvoer-
der Pepijn Relou en de voortdurend ja-
gende Job Ruis werden de eerste Sparta-
aanvallen in de kiem gesmoord.

Langzaam maar zeker nam het technisch 
sterke Eli het initiatief. Middenvelder 
Mauro Gilsing  was niet onder de indruk 
van de grotere tegenstanders. Met een 
aantal handige passeerbewegingen en 
scherpe passes wist hij regelmatig spits 
Ruben Hagedoorn te bereiken. Deze 
kwam enkele malen gevaarlijk oog in 
oog te staan met de Sparta-keeper, 
maar kwam niet tot scoren. Halverwege 
de eerst helft was het Ruud Opsteen 
die met een fantastisch afstandsschot 
de score opende. Ook Krijn Janssen en 
Rens Verhagen kwamen in kansrijke 
posities maar het waren Mauro Gilsing 

en opnieuw Ruud Opsteen die de voor-
sprong verder wisten uit te bouwen naar 
een 0-3 ruststand.

In de tweede helft verslapte de Eli-
formatie waardoor Sparta ’25 kansen 
kreeg om terug te komen. Door goed 
keeperswerk van Bart Vermaeten bleef 
de schade beperkt tot maar één tegen-
goal. Met een geweldige dribbel vanaf 
de middellijn wist Pepijn Relou de eind-
stand op 1-4 te brengen.

Het winnen van een derby is een mooie 
start van het seizoen voor jongen spe-
lers uit Lieshout. Aankomende zaterdag 

komen de beloftes  van voormalig PSV-
er Jorn Gilsing, Erik Relou en Jurgen 
Verhagen weer in actie. Ook dan staat 
een stadsderby op het programma. 
Eli speelt dan thuis tegen  ASV ’33 uit 
Aarle-Rixtel. 

Vind je voetbal ook leuk? Sluit je aan 
bij de ruim 20 mini’s van 5 en 6 jaar die 
dit jaar zijn gestart bij Eli. Ben je al wat 
ouder, er zijn teams in alle leeftijdsklas-
sen. Eli-voetbal is zowel voor jongens 
als voor meisjes. Kom gerust eens kijken 
bij de training op woensdagavond om 
18.15 uur op Sportpark ’t Luijtelaar aan 
de Herendijk in Lieshout.

Beek en Donk - Het eerste elftal van 
Sparta’25 wist de thuiswedstrijd te-
gen Prinses Irene niet in winst om te 
zetten. Na 90 minuten stond er een 
3-3 eindstand op het scorebord.

Na een veel te slap begin liepen de 
mannen uit Nistelrode uit naar een 
comfortabele 2-0 voorsprong. Kort 
voor rust wist Jaccy van den Enden uit 
een mooie vrije trap de 1-2 binnen te 
schieten. Het team van Prinses Irene 

moest in de tweede helft met tien man 
verder omdat in de blessuretijd van de 
eerste helft een speler voor zijn tweede 
gele kaart het veld moest ruimen. Dit 
gaf de Beek en Donkenaren nog meer 
mogelijkheden om de 1-2 achterstand 
alsnog om te zetten in winst. Dit leek 
ook te gaan lukken. Een afstandsschot 
van Thijs van de Heuvel betekende de 
2-2, waarna Jaccy van den Enden via 
een toegewezen strafschop de 3-2 op 
het scorebord liet noteren. 

Niet veel later mocht ook Prinses Irene 
vanaf de penaltystip aanleggen. De 
inzet werd in eerste instantie nog ge-
keerd door de jonge doelman Fabio 
Neijts, maar in de rebound was hij ver-
volgens kansloos 3-3. De groenwitten 
bleven beuken op de defensie van de 
mannen uit Nistelrode, maar dit le-
verde geen doelpunt meer op. Het 3-3 
gelijke spel was over de gehele wed-
strijd gezien de meest logische uitslag.

Beek en Donk - De jaarlijkse leden-
vergadering van Sparta ’25 zal dit 
jaar plaatsvinden op maandag 29 
september in het clubgebouw aan 
de Heereindsestraat. Twee nieuwe 
bestuursleden zullen aan de leden 
worden voorgesteld terwijl twee be-
stuursleden afscheid zullen nemen. 
Daarnaast wordt het beleidsplan van 
de vereniging besproken.

De jaarvergadering van de Beek en 
Donkse voetbalclub begint om 20.00 
uur. Alle leden en vrijwilligers van 16 
jaar en ouder kunnen meepraten over 
het beleid. Na de gebruikelijke statu-
taire plichtplegingen vinden de be-
stuursverkiezingen plaats. Aftredend 
en niet herkiesbaar zijn secretaris Cor 

Engels en bestuurslid voetbal zaken 
Frank Bouw. Voor de functie van se-
cretaris is nog geen opvolger gevon-
den. De functie voetbalzaken zal ook 
nog vacant blijven. Huidig bestuurslid 
Frank Bouw kondigde enkele weken 
geleden aan dat hij voor zijn werk 
twee jaar naar Amerika zal vertrekken. 
Ook voor hem is nog geen opvolger 
gevonden. Wel zullen de vacante be-
stuursfuncties van accommodatie, 
vrijwilligerszaken en wedstrijdzaken 
worden ingevuld door respectievelijk 
Bart Engels, Mari Vesters en Joan van 
de Gender. Na de pauze zal voorzitter 
Brechje Biemans een toelichting geven 
op het beleidsplan van de groenwit-
ten.

Lieshout - ELI heeft tegen Helenaveen 
onnodig 3 dure punten laten liggen. 
In de openingsfase kreeg ELI enkele 
opgelegde kansen. Zo kwam Roel 
Donkers een teenlengte tekort om een 
voorzet van Sem Steenbakkers te ver-
zilveren. Uit de aansluitende corner 
werd de inzet van Roel Donkers nog 
geblokkeerd. 

De jonge garde van trainer Theo 
Donkers bleef in het eerste half uur het 
overwicht houden, maar verder dan 
een kans voor Arie van Hoof leidde 
dat niet. Het fysiek sterke Helenaveen 
werd kort voor rust plotseling gevaar-
lijk. ELI-sluitpost Robin Evers was direct 
kansloos toen een schot van Blenckers 
via de rug van een ELI-verdediger in 
de uiterste hoek verdween, 1-0. De 
thuisclub, die nog puntloos was, rook 
plotseling kans op een goed resultaat 
en werd voor rust nog enkele malen 
gevaarlijk. 

Direct na rust werd het bijna 2-0 uit 
een corner, maar Robin Evers wist red-
ding te brengen. Hierna had ELI met 
Joost van der Tol en Nick Steeghs als 
verse krachten in de ploeg de over-
hand, maar was te gehaast en erg 
slordig in de opbouw. Dat leidde tot 
veel onnodig balverlies. Hierdoor was 
het aantal doelkansen op de vingers 
van 1 hand te tellen. In de slotfase 
ging laatste man Lex Hollanders de 
aanval versterken. Dat leidde bijna 
tot succes. Zijn inzet belandde buiten 
bereik van de keeper tegen de paal. 
In de slotseconde leek de meer dan 
verdiende gelijkmaker alsnog te val-
len. Maar zowel Roel Donkers en Lex 
Hollanders wisten van dichtbij de bal 
niet in het doel te werken, hoewel de 
Helenaveen-keeper al verslagen op de 
grond lag. Door deze nederlaag zakt 
de Lieshoutse ploeg naar de 2e plaats.

De rood-witten 
bleven steken op 
een 1-1 gelijkspel

Eli F1 wint derby tegen Sparta ’25 F2

Sparta’25 toont veerkracht maar wint niet

Jaarvergadering voetbalclub 
Sparta’25

ELI verliest koppositie onnodig

 ELI F1 wist zaterdag te winnen van Sparta’25 F2

ITHO Daalderop 
staat garant voor 
de kwaliteit van 
zijn producten.

Daarom ontvangt u 
10 jaar garantie 
op onderdelen!*

Vervang nu uw verwarmingsketel met heel veel voordeel

Kapelstraat 19 - Beek en Donk - www.ven-hollanders.nl

Tel. 0492 - 46 43 43
* Bij aanschaf van een cv-ketel vóór 31-12-2014

Nu 7 jaar garantie 
op Nefi t onderdelen*
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 27 september
14.30 Sparta’25 A1 - Rood Wit’62 A1
14.30 Blauw Geel’38 A5 - Sparta’25 A2
16.30 Margriet B1 - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 - Boskant B1
14.45 Rood Wit’62 B4 - Sparta’25 B3
14.30 Blauw Geel’38 B6 - Sparta’25 B4
12.45 Stiphout Vooruit C1 - Sparta’25 C1
13.00 Sparta ‘25 C2G - Volkel C1
13.00 Boekel Sport C3 - Sparta’25 C3
13.00 Blauw Geel’38 C9 - Sparta’25 C4
11.30 Sparta’25 D1 - Rood Wit’62 D1
12.15 Erp D2 - Sparta’25 D2
11.30 Sparta’25 D3 - Blauw Geel’38 D6
11.30 Venhorst D2G - Sparta ‘25 D4G
10.15 Sparta’25 E1 - Erp E1
09.15 Sparta’25 E2 - ELI E1G
10.30 Mariahout E1G - Sparta ‘25 E3G
09.15 Sparta’25 E4 - Rhode E2G
09.15 Sparta’25 E5 - Mariahout E2G
09.15 Blauw Geel’38 E11 - Sparta’25 E6G
10.30 ASV’33 E5 - Sparta ‘25 E7G
10.30 Sparta’25 F1 - WEC F1
10.30 Rhode F3 - Sparta ‘25 F2G
10.30 Sparta’25 F3 - Venhorst F1
09.30 Boekel Sport F6 - Sparta ‘25 F4G
09.00 Deurne F6 - Sparta’25 F5G
13.00 Sparta’25 G1 - Olympia’18 G1
13.00 Sparta’25 JG1 - SIOL JG1G
11.30 Sparta’25 MB1 - Rood Wit’62 MB1
09.15 Spartaantjes - Training
16.15 Sparta’25 Veteranen - RKPVV 
          Veteranen

Zondag 28 september
14.30 ODC 1 - Sparta’25 1
12.00 Gemert 3 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - UDI’19 3
12.00 Gemert 5 - Sparta’25 4
11.30 ASV’33 3 - Sparta’25 5
10.00 Sparta’25 6 - Avesteyn 4
10.00 Schijndel 5 - Sparta’25 7
10.00 SJVV 3 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Erp 8
11.00 Sparta’25 VR1 - Venhorst VR1..
 
ASV’33
Jeugd zaterdag 27 september
15.00 ASV’33 A1 – Mierlo Hout A2
15.00 ZSV A3 – ASV’33 A2
15.00 Bruheze B1 – ASV’33 B1
15.00 ASV’33 B2 – Boerdonk B1G
15.00 ASV’33 MB1 – Sambeek MB1
12.45 Nulandia C1 – ASV’33 C1
12.30 ASV’33 C2 – Deurne C3
13.00 SC Helmondia C3 – ASV’33 C3
12.00 SVSH D1G – ASV’33 D1
10.30 ASV’33 D2G – SJVV D2
09.15 Gemert E2 – ASV’33 E1
10.15 NWC E3 – ASV’33 E2
10.30 ASV’33 E3 – Rhode E5
10.30 ASV’33 E4G – ST Elsendorp/Fiducia E2
10.30 ASV’33 E5 – Sparta’25 E7G
09.15 ASV’33 F1G – Blauw Geel’38 F2
10.30 ELI F1G – ASV’33 F2 
09.30 Ollandia F1G – ASV’33 F3
09.15 ASV’33 F4 – Rood Wit’62 F3
09.00 Bruheze F5 – ASV’33 F5

Veteranen zaterdag 27 september
16.30 RKVV Keldonk – ASV’33

Senioren zondag 28 september
14.30 Neerkandia 1 – ASV’33 1
11.30 ASV’33 2 – Olympia’18 2
11.30 ASV’33 3 – Sparta’25 5
11.00 ASV’33 4 – Mifano 4
12.00 Blauw Geel’38 17 – ASV’33 5
12.00 Stiphout Vooruit VR1 – ASV’33 VR1

Jeugd zaterdag 20 september
Milheezer Boys A1 – ASV’33 A1 3-4
ASV’33 A2 – Gemert A4 3-4
ASV’33 B1 – Rood Wit’62 B2 2-3
Gemert B4 – ASV’33 B2 6-0
UDI’19 MB1 – ASV’33 MB1 2-2
ASV’33 C1 – Gemert C2 4-0
Someren C3G – ASV’33 C2 2-4
ASV’33 D1G – Bavos D1 1-6
Bavos D2 – ASV’33 D2G 6-0
ASV’33 E1 – WEC E1 8-5
ASV’33 E2 – SVSH E1 0-6
Handel E1 – ASV’33 E3G afgelast
NWC E7G – ASV’33 E4 1-6
Rhode E9 – ASV’33 E5G 1-4
Gemert F2 – ASV’33 F1G 5-1
ASV’33 F2 – Blauw Geel’38 F4 0-5
ASV’33 F3G – Nijnsel/TVE F1G 0-6
Rhode F9 – ASV’33 F4 3-1
ASV’33 F5 – Erp F6 1-3

Veteranen zaterdag 20 september
Feestdag Veteranen

Senioren zondag 21 september
ASV’33 1 – Grashoek 1 1-1
ZSV 3 – ASV’33 2 1-1
MULO 3 – ASV’33 3 2-1
Gemert 7 – ASV’33 4 1-5
ASV’33 5 – Mifano 6 2-4
WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD

Eli
Zaterdag 27 september 
14.30 ELI B2 – Rhode B4
12.30 ELI D1 – Blauw Geel D5
12.30 ELI D2 – Gemert D7
10.30 ELI E3 – Stiphout V. E6
10.30 ELI F1 – ASV ’33 F2

15.00 Mulo A1 – ELI A1
11.30 Schijndel De Wit C2 – ELI C1
12.45 Bruheze C4 – ELI C2
09.15 Sparta ‘25 E2 – ELI E1
09.15 Gemert E7 – ELI E2
09.30 DVG F3 – ELI F2
 
Zondag 28 september 
14.30 ELI 1 – SPV 1
11.30 Stiphout V. 2 – ELI 2 
11.00 ELI 3 – Ollandia 2
12.00 Gemert 9 – Eli 4
10.00 Stiphout V. 4 – Eli 5
12.00 ELI Vr 1 – Gemert Vr 2
10.00 ELI Vr 2 – Boskant Vr 1
 
Mariahout
Donderdag 25 september 
19.30 WEC 5 - Mariahout 6

Zaterdag 27 september 
14.30 Mariahout A1 - WEC A1
14.30 Blauw Geel’38/JUMBO A4 - 
          Mariahout A2
14.30 Mariahout B1 - DVG B1
13.00 Boekel Sport B4 - Mariahout B2
12.00 Mariahout C1 - Blauw Geel’38/
          JUMBO C2
13.00 Blauw Geel’38/JUMBO C7 - 
          Mariahout C2
11.45 Gemert D4 - Mariahout D1
10.30 Mariahout E1 - Sparta ‘25 E3
09.15 Sparta’25 E5 - Mariahout E2
10.00 Mariahout F1 - MVC F1
10.15 Blauw Geel’38/JUMBO F4 - 
          Mariahout F2
10.00 Mariahout F3 - SCMH F2
10.30  Gemert F11 - Mariahout F4

Zondag 28 september 
14.30 Mariahout 1 - MULO 1
11.00 Avanti’31 2 - Mariahout 2
11.30 Mariahout 3 - Leunen 2
10.00 Irene 2 - Mariahout 4

10.30 Mariahout 5 - Nijnsel/TVE Reclame 4
11.00 Mariahout 6 - WHV 3
12.00 Boekel Sport VR2 - Mariahout VR1

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 17, 20 en 21 september
MW1 – Nijnsel MW1 17 – 7 
Altior R1 – R1 3 – 4 
Korloo – PupF1  9 – 4 
Alico – PupE1 0 – 5 
PupD2 – Emos  10 – 0 
De Korfrakkers – PupD1 2 – 6 
AspC1 – JES 1 – 2 
AspB1 – Prinses Irene  1 – 10 
JunA1 – JES 6 – 6 
DSV 2 – Sen 2  8 – 4 
De Merels 1 – Sen 1  16 – 3 

Zaterdag 27 september
Sportpark Mariahout
10.00 PupE2 – Nijnsel
10.15 PupD1 – Prinses Irene
10.30 PupE1 – De Korfrakkers
12.30 PupF1 – Blauw Wit (Ha)

Zondag 28 september
Sportpark Mariahout
11.30 Sen 2 – Rosolo 3 
13.00 Sen 1 – Prinses Irene 1 

Woensdag 1 oktober 
Sportpark Mariahout 
20.15 MW1 – DOT (V) MW1 
Sportpark Ommel
20.00 Olympia (O) MW1 – MW2

volleybal

Bedovo
Uitslagen
vc Unitas H1 – Café Thuis; Bedovo H1  4-0 
(25-19, 25-19, 25-15, 25-15)
vc Unitas D2 – Next; Bedovo D1   0 -4 
(14-25, 16-25, 16-25, 15-25)
Bedovo MB1 - Podarwic MB1     4-0 
(25-19, 25-09, 25-19, 25-10)
Sportshop Laarbeek; Bedovo HR1 - 
Kastanjehof   3 -0 
(25-08, 25-13, 25-18)
Bedovo HR2 - Kleijngeld Bouwmat.   3-0 
(25-20, 25-16, 25-20)
Bedovo DR3 - De Smulsmurf; Bedovo 
DR2   1-2 
(17-25, 25-24, 17-25)

Zaterdag 20 september
’t Hazzo, Waalre
14.30 Waalre MB1 - Bedovo MB 1
Sporthal Den Ekker, Beek en Donk
17.00 Next; Bedovo D1 - Peter Peters/TSR D1
19.00 Café Thuis; Bedovo H1 - vc Athos ‘70 H1

handbal
KPJ
Aspiranten zaterdag 4 oktober 
’t Vijfeiken
13.40 Meisjes B-jeugd DOS ’80 B1 - 
          KPJ Beek en Donk B1 
St. Theunis
12.20 Meisjes C-jeugd Rapidatas C1 - 
          KPJ Beek en Donk C1
De Hoepel 
10.00 Meisjes D-jeugd M.H.V ’81 D1 - 
          KPJ Beek en Donk D1 

Programma Aspiranten zaterdag 5 oktober 
VEKA hal
10.40 Dames  Swift D2 - 
          KPJ Beek en Donk D1 

X-sport 
09.30 D-jeugd Saturnus D1 - 
          KPJ Beek en Donk D2 
  
Uitslagen Senioren.
Heren KPJ Beek en Donk - KPJ Zeilberg 22-15
Dames MOS - KPJ Beek en Donk 7-13

Senioren  zaterdag 4 oktober
Gemert
19.00 Dames KPJ Beek en Donk  - Stip 
20.00 Heren KPJ Beek en Donk - Gemert 

Bedo
Uitslagen
Gemengde C-jeugd – Tremeg 11-8
Dames 1 – Swift  20-14
Dames 1 – Merefeldia  10-11
Aristos – Heren 1  24-19

Zaterdag 27 augustus
D’n Ekker, Beek en Donk
19.30 Dames 1 – United Breda 

Zondag 28 augustus
D’n Ekker, Beek en Donk
15.00 Dames 1 – Niobe
16.10 Heren 1 – Swift 
Kijk op www.hvbedo.nl voor eventuele 
wijzigingen

tafeltennis
TTV Een en Twintig
Uitslagen
Senioren 1 - Veldhoven 1 1-9
ECVA 1 - Senioren 2  9-1
Senioren 3 - JCV 6 6-4
Deurne 4 - Senioren 4 8-2
Geenhoven 5 - Senioren 5 7-3
Senioren 6 - Smash ‘73 5 9-1
Jeugd 1 - ATTC ‘77 2 5-5
Jeugd 2 - ATTC ‘77 3 6-4
Jeugd 3 - Kruiskamp ‘81 2 1-9

ATTC’77
Uitslagen
Herwaarden 3 – ATTC’77 1 8-2
Bergeijk 4 – ATTC’77 2 7-3
Geenhoven 1 – ATTC’77 3 7-3
ATTC’77 4 – Unicum 8 6-4
ATTC’77 5 – Best 5 3-7
ATTC’77 6 – Bergeijk 9 8-2
Valkenswaard 1 – ATTC’77 jeugd 1 8-2
Een en twintig 1 – ATTC’77 jeugd 2 5-5
Een en twintig 2 – ATTC’77 jeugd 3 6-4

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen van maandag 22 september 
Henk van de Vegt - Ad Barten  0-2
Hans van der Ligt - Henk van den Bergh  2-0
Lambert van Bree - Henk Jansen  2-0
Ad de Koning - Guus van de Elsen  2-0
Wim Swinkels - Martien Swinkels  2-0
Antoon Smits - Jan Hesselmans  2-0
Jan van Neerven - Mies van de Biggelaar  2-0
Harrie Bouwmans - Antoon Rooijakkers  2-0
Antoon Smits - Cor Verschuren  0-2
Bert van de Vorst - Joop Kerkhof  2-0
Theo Spierings - Bennie Beerens  2-0
Pieter Rooijackers - Theo van Hoogstraten 0-2
Joop Kerkhof - Theo Spierings  0-2
Jaspert Swinkels - Frits Tak  0-2
Antoon Wagemans - Jan van Hout  2-0
Piet van Zeeland - Antoon van Osch  2-0
Tonnie Raaijmakers - Piet Verhagen 2-0

Uitslagen dinsdag 23 september 
Jan Verbakel - Henk Verhappen  2-0
Tonny de Louw - Guus van de Elsen  2-0
Henk Mastbroek - Herman van de Boom  2-0
Ad de Koning - Gerrit van Osch  2-0

Harrie van Kleef - Lou Muller  2-0
Wim Swinkels - Frits Wilbers  0-2
Martien Swinkels - Marinus Steegs  2-0
Cor van den Berg - Antoon Maas  2-0
Willie Vorstenbosch - Mari Verbakel  0-2
Jan van Dijk - Theo van Hoogstraten  2-0
Theo van Rossum - Albert Kluijtmans  2-0
Bert van de Vorst - Hendrik Korsten  0-2
Piet Goossens - Leo Migchels  0-2
Evert Baring - Cor Oppers  0-2
Bert van Wanrooij - Hans Heldoorn  2-0
Hans de Jager - Henk Meerwijk 0-2

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 17 september  
Lijn A
1.José en Jan  69,94%
2.Jan en Mari  65,77%
3.Mien en Jeu  58,93%
4.Helma en Joke  56,55%
5.Bernadette en Antoon 55,06%

Lijn B
1.Nellie en Rie  59,03%
2.Lien en Mia  58,68%
3.Riet en Cor  56,25%
4.Lien en Corry  55,00%
5.Wilma en Erik  53,82%
De volgende zitting is op woensdag 1 
oktober, aanvang 19.30 uur in Café-Zaal 
De Tapperij.

Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslag 17 september 
A lijn
1.Wim en Erik  62,92% 
2.Riky en Mari  56,46%
3.Jan en Cellie  49,38%
4.Gerda en Ellen  47,29%   
5.Willy en Trees  46,48%  

B lijn
1.Tonnie en Jurgen   63,13%
2.Kori en Martien  58,28%
3.Marian en Leny  51,88%
4.Corry en Joos  50,50%
5. Leo en Ron 44,79%

Uitslag 23 september
1. Cellie en Hans 64,88%  
2. Christel en Loek 57,74%
3. Ger en Tonnie 56,25%
4. Riek en Mari 55,95%
5. Corry en Frans en Dorie en Cas 55,35%
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 Lieshout
Uitslagen 18 September
1. Jan en Maria                   62,50%
2. Toon en Roos                        
     Marie en Kees                59,00%  
4. Dora en Mien                  56,00%
5. Ans en Jan                        52,00%
De volgende zitting is op donderdag 25 
September, aanvang 19.30 uur plaats in 
het Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen  23 september 
1.Diny en Jos  71,88%
2.Jos en Lien  60,00%
3.Riet en Jan 57,50%
4.Pieta en Rie  55,63%
5.Cor en Nelly  55,00%

De volgende zitting is op dinsdag 30 
september, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl



Donderdag 25 september 2014 35
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
korfbaltafeltennis

wandelen

Flamingo’s 
verliest van De 
Merels

Melderslo/Mariahout - In de 
hoofdklasse B van het vrouwen-
korfbal verloor Flamingo’s de vier-
de wedstrijd op rij. In Melderslo 
was het plaatselijke De Merels 
met 16-3 te sterk, na een 7-1 rust-
stand. 

Goed spel
Het was er Flamingo’s alles aan ge-
legen om punten de pakken tegen 
De Merels dat voorlaatste stond op 
de ranglijst met slechts één punt. 
De afgelopen week was er hard 
en goed getraind en er werden 
wedstrijdafspraken gemaakt. In 
de eerste helft was dat zichtbaar. 
Flamingo’s speelde goed schot-
rebound in de aanval en de verde-
diging gaf weinig weg. Een puntje 
van zorg was het feit dat de kansen 
niet werden benut. Na een minuut 
of 30 was het 3-1 voor De Merels 
en in de wedstrijd lag vijf minuten 
voor rust dus nog alles open. Het 
leek wel of Flamingo’s daarna de 
draad even kwijtraakte. Die doel-
punten die Flamingo’s vooral niet 
tegen wilde krijgen, maakten De 
Merels toch. De defensie was niet 

voldoende scherp in de slotfase 
van de eerste helft. Dat resulteerde 
in een 7-1 ruststand. 

Hoofdklasse onwaardig
De tweede helft speelde 
Flamingo’s hoofdklasse onwaar-
dig. Het ontbrak een aantal speel-
sters aan de felheid en beleving 
die op dit niveau horen. Felheid 
die de Limburgse formatie wel 
aan de dag legde en bovendien 
verzilverde De Merels de kansen 
wel. Trainer Eric van Veghel moest 
machteloos toezien hoe De Merels 
de score uitbouwde. Flamingo’s 
speelde 30 minuten prima, maar 
korfbalde daarna collectief onder 
de maat. En dan duurt zo’n wed-
strijd erg lang. Het werd 16-3. Na 
afloop werd er kritisch nagepraat. 
Volgende week komt het sterke 
Prinses Irene uit Nistelrode naar 
Mariahout. De wedstrijd begint 
om 13.00 uur. 

Reserve hoofklasse
Flamingo’s 2, gesponsord door 
Harold Vereijken gereedschappen 
en verhuur, reisde af naar Diessen 
voor de wedstrijd tegen DSV 2. 
Het werd 8-4 voor DSV. 

Nijmegen – 
Rotterdam 160 
km wandelplezier

Beek en Donk - Op dergelijke 
lange afstanden zijn er natuur-
lijk geen honderden deelnemers. 
Meestal is het een beperkt groep-
je van echte liefhebbers, waar-
onder de Beek en Donkse Mari 
Vereijken. Maar ook wandelaars 
die elkaar wel kennen van eerdere 
lange afstand wandeltochten. Een 
tocht is officieel een lange afstand 
mars als hij langer is als 105 km.

Zo’n lange afstand wandeltocht 
zit organisatorisch iets anders in 
elkaar als  de ‘normale’ een of 
meerdaagse tochten. Bij Nijmegen 
– Rotterdam loopt men na de start 
om 11.00 uur van uit het centrum 
van Nijmegen tot het 20 km punt 
als groep met 2 voorlopers in een 
tempo van + 7 km. In dit geval was 
dit tot de rustpost Heteren. Daarna 
loopt ieder zijn eigen tempo en 
ziet men dan ook al gauw diverse 
groepjes ontstaan. Ongeveer ie-
dere 7 km was er een drinkpost, 
dit wil zeggen langs de weg een 
tafel met diverse drank, vla, fruit, 
melk, karnemelk, koffie en thee. 
Dit is dus pakken en doorlopen. 
Op ongeveer iedere 20 km is er 
een rustpost. Vanuit de rustpos-
ten wordt er steeds gezamenlijk 
vertrokken op een vooraf bepaald 
strak tijdsschema. Is men dus op 
dat rustpunt vroeg dan moet men 
wachten, is men er op het tijdstip 
van vertrek niet dan is het einde 
oefening. Op de rustplaatsen is 
ook telkens je tas beschikbaar, die 
met een vrachtwagen wordt ver-
voert. Het was deze editie warm 
en benauwd weer en er vielen 
een paar flinke onweersbuien. De 
wandeling voert ieder jaar over de 

Ginkelse heide. Aangezien er op 
het moment dat de deelnemers 
daar liepen zo’n 400 parachutisten 
werden gedropt, hadden ze op de 
heide 40.000 man publiek.

Het was dus wel een kwestie van 
je weg zoeken tussen die mensen 
massa. Wel een imposant gezicht 
die laag overvliegende grote mili-
taire kisten met al die naar bene-
den springende parachutisten. Op 
zo’n km voor de volgende rust in 
Ede barste er een felle onweersbui 
los die geruime tijd aanhield , maar 
ja een andere optie als doorwan-
delen is er niet. In Leersum op het 
57 km punt wachtte hen een war-
me maaltijd compleet met soep 
vooraf en een ijsje na.

Vanaf rustplaats Bunnik, het 80 km 
punt, bleef het wel droog maar het 
bleef de hele tocht warm en be-
nauwd weer. Om 15.20 uur kwam 
men volgens planning aan op ver-
zorgingspost 16. Hier verzamelden 
ze en wandelden ze als groep de 
laatste 2,8 km naar de finishplaats.

De kantine van sportpark de Lange 
pad in Rotterdam. Er liepen deze 
keer 76 wandelaars mee waarvan 
12 voor de eerste keer en eentje 
voor de 39 keer. Mari Vereijken 
wandelde voor de 5e keer mee. 
Terwijl hij voor de 49e keer werd 
georganiseerd. Deze tocht is de 
klassieker onder de wandeltochten 
en als je het kunt moet je beslist 
een keer meedoen.

Tafeltenniscompetitie alweer in 
volle gang

Aarle-Rixtel - De tafeltenniscompeti-
tie is alweer in volle gang na een zo-
merreces van ruim vier maanden. De 
ATTC-ers hebben er inmiddels twee 
wedstrijden op zitten en voor som-
mige teams is nu al redelijk duidelijk 
waar ze staan. Deze week speelden 
team 4 t/m 6 een thuiswedstrijd in de 
gymzaal aan de Jan van Rixtelstraat. 

Koos Martinali, Thijs Smulders, Johan 
Heurter en Johnny van den Elzen spe-
len, na degradatie vorig seizoen, in de 
vijfde klasse en ze zijn de competitie 
goed gestart met een 6-4 overwinning 
op mede-Laarbekers Een en Twintig 
5. Op 19 september ontvingen Koos, 
Thijs en Johnny Unicum 8 uit Geldrop. 
De wedstrijd ging mooi gelijk op, maar 
bij 4-4 deelde ATTC’77 de genadeklap 
uit. Johnny won eenvoudig van Paul 
van de Hof en Koos maakte het super 
spannend tegen Paul Tholenaars. Hij 
trok uiteindelijk aan het langste eind 
met 12-10 in de beslissende vijfde 
game. Met deze tweede 6-4 overwin-
ning staan de heren voorlopig eerste.

Het vijfde team is vorig seizoen ook 
gedegradeerd maar omdat er een 
plaatsje over was mogen ze het toch 
weer proberen in de zesde klasse. 
De eerste wedstrijd wonnen ze over-
tuigend, maar deze week tegen Best 
5 keken Vincent Braak, Marijn van 
Krieken en Jeroen Doensen binnen no 
time tegen een 6-0 achterstand aan. 

Gelukkig wisten Vincent en Jeroen 
met één respectievelijk twee overwin-
ningen de schade nog te beperken tot 
3-7.

Het lukt het zesde team maar niet om 
uit de laagste, zevende klasse te pro-
moveren. Tessa van den Boogaard, 
Stephan Vergroesen, Marcel van 
Klingeren en Jan van de Broek draaien 
meestal bovenin mee, maar altijd is 

er wel een team dat sterker is. Maar 
goed dit seizoen proberen ze het ge-
woon weer. Speelden de heren en 
dame tegen ATTV’71-3 uit Asten nog 
gelijk deze week tegen Bergeijk 9 was 
de uitslag aanzienlijk beter. Met twee 
winstpartijen voor Tessa en Marcel, 
een hattrick van Stephan en winst in 
de dubbel stond er een overtuigende 
8-2 overwinning op het scorebord en 
staan ze gedeeld tweede.

Tafeltennis bij ATTC’77

Grote nederlaag voor TTV Een en Twintig

Beek en Donk - Het eerste senioren-
team van Tafeltennisvereniging Een 
en Twintig uit Beek en Donk liep vo-
rige week tegen een grote nederlaag 
aan. In de eigen tafeltennishal was 
Veldhoven met liefst 1-9 te sterk.

Zonder Peter van den Eijnde ging het 
team met invaller Rowena de Haas, 
Jordi Kivits en Stefan Hamelijnck tot 
het uiterste, maar boekte alleen Jordi 
een overwinning. Morgen krijgt het 
team een herkansing. Dan staat na-
melijk de lastige uitwedstrijd tegen 
Flash uit Eindhoven op het program-
ma. Het tweede seniorenteam kwam 
vorige week al in actie tegen een 
Eindhovense tegenstander, maar ook 
de wedstrijd tegen ECVA mondde uit 

in een flinke nederlaag. Dankzij Aum 
van Berlo werd de Beek en Donkse eer 
gered. Vanavond speelt het team van-
af 19.30 uur in de eigen tafeltennishal 
tegen Flash.

Toch was er bij de senioren ook goed 
nieuws. Het zesde seniorenteam 
maakte korte metten met Smash ’73 
uit Uden. De tegenstander werd met 
liefst 9-1 opzij geschoven door een 
sterk spelende Patrick Biemans en 
Hans Eekels, die beiden de volle winst 
pakten. Dochter Christi pakte twee 
punten en ook in het dubbelspel kwam 
Uden er niet aan te pas.

Jeugd
Bij de jeugd stond een dubbele derby 

met ATTC’77 uit Aarle-Rixtel op het 
programma. Het eerste speelde ge-
lijk dankzij overwinningen van Rico 
Megens, Marte Megens en Kevin 
Biemans. Team 2 pakte de winst te-
gen Aarle-Rixtel, onder meer door een 
sterk spelende Jip Engelhart. Hij won 
net als Bert Coolen twee partijen. Door 
de winst van Esra Verhoeven en de 
overwinning in het dubbelspel was er 
reden tot juichen: 6-4. De jeugd reist 
komend weekend af naar Uden, Budel 
en Waalwijk voor alweer de derde 
competitiewedstrijd.

Kijk voor meer informatie over TTV Een 
en Twintig op www.ttveenentwintig.nl 
of volg de vereniging op Twitter en 
Facebook.

Jeugdteam 2 in actie tegen ATTC’77 in de Laarbeekse derby

Raagtenstraat 21, Beek en Donk        0492- 593 440        beekendonk@cijferadvies.nl

Een momentje voor uzelf?
U kunt ervoor kiezen uw administratie
door ons te laten verzorgen!
www.cijferadvies.nl

-  Boekhouding
-  Belastingaangifte
-  Jaarrekening

-  Ledenadministratie
-  Incasso van ledengelden
-  Debiteurenbeheer Dressed Online is een webshop voor zeer betaalbare damesmode!

NU: SKINNY JEANS IN ALLE MATEN. SLECHTS € 19,98!! 
EN LEDERLOOK BROEK IN ALLE MATEN, SLECHTS € 15,98!!

‘Final sale met kortingen tot 75%. Wees er snel bij want op=op!’ 
Verzendmogelijkheden: • U kunt uw bestelling laten bezorgen. • U kunt 

uw bestelling gratis afhalen op ons adres (op afspraak). 

Raagtenstraat 21, 5741CX Beek en Donk, tel. 0492-593444.
www.dressedonline.nl, info@dressedonline.nl

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 
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zaalvoetbal Van Kuringe Adviesgroep start goed

WTC Beek en Donk leeft zich uit in 
Spanje

Beek en Donk - In de allereerste com-
petitieronde stond meteen een kra-
ker van jewelste op het programma: 
de nummers 1 en 3 van het afgelo-
pen seizoen kruisten de degens. Van 
Kuringe Adviesgroep probeert uiter-
aard de titel te prolongeren, maar D3 
Architecten heeft ook een ploeg die 
daartoe in staat is. 

Na een kleine 10 minuten nam D3 een 
voorsprong en wist van Kuringe dat het 
aan de bak moest. Het duurde tot een 
kwartier voor tijd alvorens R. de Groot 
de gelijkmaker kon noteren vanuit een 
prachtige steekbal. van Kuringe werd 
sterker en kreeg een aantal goede mo-
gelijkheden om tot scoren te komen, 
maar ook D3 wist nog altijd gevaar te 
stichten voor de goal van van Kuringe. 
Na de 2-1 door L. Swaanen ging van 
Kuringe voor de genadeklap, maar de 
3-1 bleef uit. Zo eindigde een goede 
wedstrijd in een nipte overwinning 
voor de regerend kampioen, en liet D3 
zien dat het wederom een ploeg is om 
rekening mee te houden.

FC v.d. Burgt wint verdiend
Den Hurk Vastgoedmanagement heeft 
een aantal wijzigingen in de ploeg 
doorgevoerd in een poging om dit 
seizoen wat meer punten te behalen. 
Tegen FC v/d Burgt lukte dat nog net 
niet, maar verbeteringen zijn zichtbaar. 
FC v.d. Burgt kwam op voorsprong en 
bouwde die wel wat uit, maar een 
kwartier voor tijd stond het nog altijd 

maar 2-3. Een blessure aan de kant 
van Den Hurk legde de wedstrijd een 
tijdje stil en er gebeurde enige tijd 
niets, maar in de slotfase wist FC v.d. 
Burgt de beslissing te forceren en won 
alsnog verdiend met 2-5.

BrabantTent scherp in slotfase
FC Avondrood kwam op een 1-0 
voorsprong tegen BrabantTent, en 
kon die lang verdedigen. Lange tijd 
bleef deze stand op het scorebord en 
kon BrabantTent maar niet tot sco-
ren komen. Toen de 1-1 alsnog viel, 
8 minuten voor tijd, was de ban ook 
gebroken, want vanaf dat moment 
kon de keeper van Avondrood balle-
tjes uit het net blijven rapen. Na 36 
minuten speeltijd prijkte er dan ook 
een 1-5 winst op het scorebord voor 
BrabantTent, dat zo de nieuwe spon-
sor op een mooie overwinning in de 
eerste wedstrijd trakteerde.

Hurkmans Plaatwerk maakt indruk
Verrassend was het zeker dat Traxx 
Party en Kartcentrum, kampioens-
kandidaat in de B-klasse, haar eerste 
wedstrijd dik verloor van Hurkmans 
Plaatwerk dat daarmee ook meteen 
haar tanden liet  zien en dit jaar wel-
licht wel een serieuze gooi naar de 
titel gaat wagen. De 3-8 winst op 
Traxx was dik verdiend, maar kwam 
vooral in de slotfase tot stand. Beide 
ploegen hielden elkaar in evenwicht 
totdat een kwartier voor het einde 
Hurkmans de 2-3 liet aantekenen en 

daarna verder uitliep naar een ruime 
winst.

Rijwielhandel v.d. Berg start goed
Vesters Hoveniers debuteerde onder 
de nieuwe sponsornaam, maar moest 
lijdzaam toezien hoe Rijwielhandel v.d. 
Berg de lakens uitdeelde en de volle 
winst naar zich toe trok. Een zeker lij-
kende winst voor v.d. Berg kwam toch 
nog even in gevaar toen Vesters 8 
minuten voor tijd nog de aansluitings-
treffer wist te maken, maar in de slot-
fase was het toch weer v.d. Berg dat 
een verdiende 1-4 winst op het bord 
wist te schieten en daarmee een prima 
seizoensstart had.

Sevenmiles.nl/Café Zaal Dave v/d 
Burgt herboren
Sevenmiles.nl/Café Zaal Dave v/d 
Burgt kon het afgelopen seizoen zich 
maar ternauwernood handhaven in 
de A-klasse, maar daar was in de eer-
ste wedstrijd van het nieuwe seizoen 
weinig van te zien. Als een hongerige 
leeuw stortte het zich op Cafe Thuis, 
dat kansloos ten onder ging tegen 
een herboren Sevenmiles.nl. De ene 
na de andere sluwe aanval werd door 
Sevenmiles.nl afgerond en resulteerde 
in een ruime, maar dik verdiende over-
winning van 1-9. Daarmee mag het 
zich toch minstens voor 1 week kop-
loper in de A-klasse noemen.

Uitslagen, standen en programma op 
www.wacbeekendonk.nl

Beek en Donk - Wie Benidorm of 
Alicante zegt, denkt meteen aan zon, 
zee en bakken op het strand, in ieder 
geval lekker chillen. Toch is Calpe 
(vlakbij Benidorm) dit jaar de uit-
valsbasis van de Wielerclub Beek en 
Donk voor de jaarlijkse fietsweek in 
de bergen. 

Tijdens een minutieuze voorbereiding 
wordt er eerst gezocht naar een ge-
schikte bungalow waar ze met circa 
20 personen in kunnen. Ze moeten er 
natuurlijk ook in één ruimte kunnen 
eten, want zoveel mogelijk dingen ge-
zellig samen doen staat voorop. Een 
paar leden proberen van tevoren een 
aantal uitdagende routes uit te stippe-
len, gelukkig kun je er jezelf, hoewel 
er geen Mont Ventoux of Galibier om 
de hoek liggen, toch aardig uit leven. 
Wat verder het binnenland in kan er 
lekker geklommen worden. Omdat 
niet iedereen evenveel klimtalenten 
heeft, passen ze de intensiteit en het 
aantal klimkilometers aan, zodat men 
bij een groep kan aansluiten die bij je 
past.

Meestal gaan ze voor deze week naar 
Frankrijk, Italië of Zwitserland, maar 
dit jaar hebben ze dus een verdere 
bestemming gekozen. Daarom zijn 
een paar leden, met een grote bus 
(bagage en proviand) en aanhanger 
met alle racefietsen erop, afgelopen 
vrijdag al afgereisd naar Spanje. De 
overige leden zijn met het vliegtuig 
naar Alicante gevlogen. Ook dit jaar 
is het weer gelukt om het geheel voor 
alle leden betaalbaar te houden. Deze 
fietsweek is zo’n 20 jaar geleden door 

leden van de wielerclub voor het eerst 
georganiseerd en ook alleen voor le-
den van de WielerToerClub Beek en 
Donk.

Heb jij klimmersbenen, wil je deze 
ontwikkelen of lijkt het je gewoon 
leuk om een weekje op een racefiets 
in de bergen te fietsen? Geef je dan 
op als nieuw lid!  

volleybal Nevobo-
competitie van 
start 

Were Di krijgt Beek en Donkse 
sponsor

Gemert - De Were Di volleybalcom-
petitie op de woensdagavond is 
weer begonnen. Het team heeft met 
‘De Smulsmurf’ een nieuwe sponsor, 
waarmee ze heel blij zijn.

Petro en Dorien van Hout waren zo 
aardig het team geheel in het nieuw 
te steken. Met zulke schitterende shirts 
kan het niet misgaan en de eerste pun-
ten voor De Smulsmurf zijn ook al bin-
nen. Namens het team nogmaals har-
telijk dank!

Team ‘De Smulsmurf’ met links en rechts 
de sponsoren Petro en Dorien van Hout

Beek en Donk - De heren, dames en 
jeugd van Bedovo speelde afgelopen 
zaterdag hun eerste competitiewed-
strijd. De recreanten speelden vorige 
week alweer hun 3e wedstrijd van het 
seizoen. 

Bij de Nevobo-spelers waren de resul-
taten wisselend. Tegen het Boekelse 
Unitas bleken de heren van Café Thuis; 
Bedovo H1 kansloos. De door blessu-
res en afwezigheid uitgedunde selectie 
was niet opgewassen tegen hun jonge 
tegenstanders en verloor met 4-0.

Voor Next; Bedovo D1 verliep de sei-
zoensstart meer succesvol. De punten 
vielen niet vanzelf, maar met hard 
werken, moest het verschil gemaakt 
worden. Pas in de tweede helft van 
de set wist Bedovo iedere keer het 
verschil te maken. Nieuwbakken dia-
gonaal, Kyona van den Hurk, was de 
uitblinkster in deze seizoensopening.

Ook de meiden van Bedovo waren 
succesvol. Zij speelden als enige team 
van Bedovo thuis in een daarom wat 
lege zaal. Dat deed echter niets af aan 
hun overtuigende spel. Met klinkende 
cijfers werd een knappe 4-0 overwin-
ning binnengehaald tegen Podarwic 
MB 1.

Voor de recreanten was het nieuwe 
van het seizoen er al af, maar onder 
meer door een bijna volledig Beek 
en Donkse derby was ook dit weer 
een spannende week. Bedovo DR 3 
speelde tegen het 2e damesrecreanten 
team van De Smulsmurf. De bekend-
heid met elkaars spel vanwege de trai-
ningen, zorgde voor extra lading. Na 
een 1-1 gelijkspel ging de winst uitein-
delijk naar De Smulsmurf.

Daarnaast zorgden de heren van de 
recreanten voor nog meer mooie uit-
slagen. Na hun eerste wedstrijd was 
Sportshop Laarbeek; Bedovo HR1 
nu een stuk minder onwennig. De 
goede start was er voor tegenstander 
Kastanjehof, maar dat bleek nog niet 
het halve werk. Toen de 6 heren van 
Bedovo op stoom waren, wisten zij 
met slim spel uit te lopen tot een 3-0 
overwinning. 

Ook het tweede herenteam van de 
recreanten deed goede zaken door 
opnieuw met 3-0 te winnen. Ondanks 
het maximale puntenaantal staan zij in 
de competitie nog net onder heren 1 
van Bedovo dat tweemaal wist te win-
nen met overtuigendere setuitslagen. 

wielersport

WTC Beek en Donk

10e Veldtoertocht Lieshout
Lieshout - De bladeren vallen, de 
herfst komt eraan en ook de veld-
toertochten. De supportersclub ‘De 
Lieshoutse Wielrenners’, houdt zon-
dag 28 september voor de 10e keer 
een veldtoertocht. 

In de directe omgeving van Lieshout 
worden twee tochten uitgezet. Een 
tocht van 30 kilometer en een tocht 

van 45 kilometer. Veelal onverhard 
terrein door bossen en over zand-
paden, een ATB waardig parcours. 
Ook is er een pauzeplaats gesitu-
eerd. Tussen 8.30 uur en 10.00 uur 
kan er ingeschreven worden in sport-
hal ‘De Klumper’, Papenhoef 2 in 
Lieshout. Het inschrijfgeld bedraagt 
€4,00 per deelnemer. Kijk ook op 
www.lieshoutsewielrenners.nl.

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies
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MooiLaarbeekkrant
vissen Peter Beerens wint slotwedstrijd 

H.S.V. Het Geduld
Hengelaars HSV ’t Sluisje naar 
Friesland

Beek en Donk - Het was alweer de laat-
ste van de acht wedstrijden die werden 
gevist om de koningstitel 2014. Met 
een mooie opkomst van  maar liefst 19 
deelnemers gingen de vissers om 14.00 
uur van start op de Beek en Donkse vij-
ver om de laatste drie uur van de com-
petitie te vissen.

De grote vraag van die dag was, wie 
wordt de nieuwe koning?  Wie neemt 
de kroon over van de huidige koning 
Daan van Dartel? Zo ook hoge span-
ning bij de jeugd, je kon de hartslag van 
koploper Mark Wijgergangs van meters 
afstand horen. Wat een mooie wed-
strijdspanning heerste er op de vijver.

Met mooi visweer en op het einde toch 
nog een fikse bui als toetje werd er 

om 17.00 uur afgeblazen en de telling 
kon beginnen. Frans Vereijken had de 
meeste vis gevangen, maar liefst dertig 
stuks, maar kwam met het gewicht niet 
goed uit de verf. Die eer ging naar Mark 
Geurts. Mark haalde bijna vier kilo vis 
naar boven, maar had in verhouding 
met Frans niet genoeg aantal vissen om 
de dagzege te pakken. De dagzege ging 
naar Peter Beerens. Peter werd tweede 
in het aantalklassement en derde in 
het gewichtsklassement en verzamelde 
daardoor de meeste punten. De dag 
uitslag is als volgt, 1 Peter Beerens  47 
pt. 2. Ad van de zanden 45 pt. 3. Frans 
Vereijken en Mark Geurts met 44 pt.

Bij de jeugd was deze keer Mark 
Wijgergangs de winnaar van de dag. 
Mark bleef Dennis Gruiters en Teun 

Bosmans ver voor en liet goed zien zien 
wie de beste was.

Helaas kan en wil de organisatie nog 
niet verklappen wie nou uiteindelijk de 
kampioen van 2014 is geworden. Dit 
wordt pas bekendgemaakt op zondag  
5 oktober bij clubhuis Café/Zaal van de 
Burgt. Aanvang van de prijsuitreiking is 
11.00uur.

Zaterdag 27 september heeft H.S.V. 
Het Geduld nog een koppelwedstrijd in 
petto op de vijver. Deze wedstrijd is ter 
afsluiting van het seizoen. Iedereen die 
lid is van de club mag hier kosteloos aan 
meedoen. Aanvang loting om 13.30 uur 
en de wedstrijd duurt tot 17.00 uur. De 
organisatie hoopt weer op een mooie 
opkomst.

Mark Geurts wist 4 kilo vis naar boven te halen

Lieshout - Een dertiental vissers van 
HSV ’t Sluisje uit Lieshout trokken 
op woensdag 17  september naar het 
Friese Follega om een paar dagen tot 
bezinning te komen. Deze dagen ston-
den in het teken van ontspanning, dus 
vissen en plezier maken. Gezelligheid 
staat hoog in het vaandel maar gevist 
werd er zeker ook. 

Onder geweldige weersomstandighe-
den werd er iedere dag gevist in het 
kanaal direct aan het schitterende on-
derkomen ‘de Oase’ en werd de nodi-
ge vis aan de haak geslagen. Rolf van 
de Laar wist een snoek te vangen van 
101 cm. John Ramakers ving zelfs een 
tas, waarin nog de nodige documen-
ten zaten van de eigenaar. Deze spul-
len werden aan de politie overhandigd 
toen deze een kijkje kwamen nemen. 

Verder werd er snoekbaars, brasem en 
andere soorten witvis gevangen.

De ‘opkikker’ van het weekend was 
voor Frans Verkuijlen en ook aan 
Marinus Swinkels werd nog gedacht, 
hij is een van de vaste deelnemers aan 
dit uitstapje maar door een opera-
tie kon hij deze keer niet mee. Mede 
door de koks, Ton, Henk en Jan kwam 
de innerlijke mens niks te kort en ’s 
avonds werd er een kaartje gelegd en 
flink geouwehoerd en natuurlijk ont-
brak een biertje en een borreltje niet.  
Ook de gebruikelijke gerookte paling 
door Toon en Rinus werd met smaak 
verorberd. Het was weer een weekend 
om met plezier op terug te kijken en zo 
bleek maar weer eens dat gezelligheid 
geen tijd kent en deze dagen dan ook 
voorbij vlogen.

De vissers van HSV ‘t Sluisje

NK voor leden van HBV Strijd 
in Vrede

Beek en Donk - In het weekend van 20 
en 21 september werd in de provincie 
Drenthe het NK Veld met Mark Kanters 
en Stefan Kouwenberg als deelnemers 
gehouden. Handboogvereniging De 
Vrijheid uit Zuidlaren mocht voor het 
eerst in haar bestaan een dergelijke 
wedstrijd organiseren. 

In een bosgebied was een parcours 
van ongeveer 6 kilometer uitgezet 
met 24 doelen die twee keer afge-
legd moesten worden. Mark nam op 
zaterdag een ruime voorsprong op 
zijn tegenstanders en op zondag bleef 
hij aan kop staan. Daarmee werd hij 
Nederlands Kampioen bij de heren ju-
nioren recurve. Stefan zat in een sterk 
bezette compound klasse maar wist 
toch een keurige 6e plaats te bereiken.

St. Petrustoernooi
Zaterdag 20 september was het de 
beurt aan de schutters van Strijd in 
Vrede om op bezoek te gaan bij de 
Haagse Rozenknop in Helmond. 
Zij organiseren dit jaar het St. 
Petrustoernooi. De opkomst van de 
Beek en Donkse schutters was niet 
groot en de scores waren matig. 
Alleen Theo de Jong lukte het om met 
de compound een goede score neer te 
zetten met 239 punten.

Uitslag recurve: 
Henk Caris 212, Henk Leenders 186, 
Wim van den Eijnden 185 en Martien 
van Deurzen 177.

Uitslag compound:
Theo de Jong 239, Louis van de Zanden 
218 en Theo van den Dungen 200.

Start indoorcompetitie
Eindelijk is het indoorseizoen gestart 
voor de schutters op zondag 21 sep-
tember. Over een afstand van 18me-
ter 30 pijlen wegschieten met stop-
licht. Altijd weer wennen zo’n eerste 
wedstrijd en voor sommigen helemaal 
als ze onverwachts door afmeldingen 
doorschuiven naar een hoger team en 

ook nog geconfronteerd worden met 
een Dutch Target. Oeps, als je dan 
buiten de 6 terecht komt heb je een 
misser. En missers werden er gescho-
ten door verschillende schutters in de 
Ereklasse recurve en niet alleen door 
de eigen mensen. Maar de kop is eraf 
en men kan zich altijd nog verbeteren. 
Bij de compounders werd er goed ge-
schoten door Twan van der Kruijs met 
287 punten waarmee hij de andere 
teamgenoten toch wat puntjes voor-
bleef. Bij de recurvers gaven Jolanda 
van der Kruijs en Bas van den Berg el-
kaar nauwelijks iets toe met scores van 
263 en 262. Bij de jeugd had Willem 
Vissers de wedstrijdzenuwen snel on-
der controle en schoot hij uitstekend 
met 228 punten.

Uitslag compound:
Twan van der Kruijs 287, Maikel 
van de Kerkhof 280, Melvin van de 
Kerkhof 278, Manou de Jong 278 en 
Theo de Jong 276.

Uitslag recurve:
Jolanda van der Kruijs 263, Bas van 
den Berg 262, Wietse Aarden 259, 
Damian Vaes 249, Willem Vissers 228 
en Rita Segers 216.

Strijd in Vrede was aanwezig 
op het NK in Zuidlaren

handbal HV Bedo presenteert haar teams
Beek en Donk - Op zondag 28 sep-
tember presenteren zich alle handbal-
teams van Handbalvereniging Bedo in 
D’n Ekker in Beek en Donk. Iedereen 
is van harte welkom. Vanaf 14.00 uur 
worden de spelers en teams aan het 
publiek voorgesteld. Daarna spelen 
zowel Dames 1 als Heren 1 een pre-
sentatiewedstrijd. Zij hopen op een 
volle zaal ter ondersteuning.

Met deze dag eindigt de voorbereiding 
voor de selectieteams. Er is zowel voor 

als na de zomer hard aan de weg ge-
timmerd om de hoge ambities dit jaar 
waar te maken. Heren 1 en 2 en Dames 
1 gooien hoge ogen dit jaar. Ook de 
overige teams zullen het onderste uit 
de kan halen. Het derde Herenteam 
speelt dit jaar voor het eerst in een 
nieuwe samenstelling nadat Heren 3 
en 4 bij elkaar gevoegd werden. Zij 
treffen voornamelijk op onbekende 
tegenstanders uit West-Brabant. Ook 
de nieuwe A-jeugd teams zullen on-
bekende tegenstanders treffen. De 

Heren A-jeugd treft vooral Limburgse 
teams terwijl de Dames A-jeugd deels 
naar West-Brabant zal afreizen. De 
D-jeugd, na een zeer succesvol jaar, zal 
dit jaar net als de A-jeugdteams in een 
nieuwe leeftijdsklasse gaan spelen en 
gaat verder als de Gemengde C-jeugd. 
De jongste jeugd speelt nog geen vas-
te competitie. In het weekend van 4 
en 5 oktober staan de eerste wedstrij-
den gepland. Alle teams hopen op een 
vurige aanmoediging.

Pole Fitness bij 
Sportcentrum Coach

Elke dinsdag en donderdag 
van 18.55 uur tot 19.55 uur

Bel voor een gratis 
proefles: 0492-468768 

Bekend van TV!!
webdesign

huisstijl

drukwerk

videografie
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MooiLaarbeekkrant
judo Budoclub Beek en Donk actief op 

instaptoernooi
Beek en Donk - Judo-vereniging 
Mierlo-Hout hield op zondag 21 sep-
tember een instaptoernooi, dit jaar in 
sporthal Westwijzer in Helmond. Deze 
sporthal is recentelijk nieuw gebouwd 
als onderdeel van het Wijkhuis Brede 
School Westwijzer. Van Budoclub Beek 
en Donk deden 5 judoka’s aan dit toer-
nooi mee.

Daan Wich, net 6 geworden, mocht 
als jongste vertegenwoordiger van 
Beek en Donk de mat op. Tijdens zijn 
eerste wedstrijd liet hij zich nog verras-
sen, waardoor hij verloor. Zijn tweede 
tegenstander wist Daan met een worp 
op de mat te krijgen en daarna in een 
houdgreep te houden, wat een ippon 
opleverde. Daarna verloor hij zijn derde 
wedstrijd. Hij werd er derde mee in zijn 
poule. Evi Somhorst deed voor het eerst 
met een instaptoernooi mee. Haar eer-
ste wedstrijd werd niet door een worp 
beslist, maar de scheidsrechter gunde 
Evi de overwinning, omdat ze meer 
had aangevallen. Haar volgende drie 
wedstrijden liepen minder succesvol af, 
daarin werd ze door haar tegenstanders 
met een worp afgetroefd. Evi werd vier-
de in haar poule. 

Sven Beckers had niet veel moeite met 
zijn eerste twee tegenstanders. Beiden 
werden met een worp op de mat ge-
dwongen en daarna stevig in een houd-
greep gehouden. Dat leverde twee keer 
een ippon op. Door nog een yugo in 
zijn derde wedstrijd te scoren wist Sven 
overtuigend de eerste plaats in zijn pou-
le op te eisen. Knap gedaan Sven! Suze 
van der Vleuten was minder gelukkig in 
haar wedstrijden. Ze bood goed tegen-
stand, was aanvallend bezig, maar kon 

niet voorkomen dat haar drie tegen-
standers er met de overwinning van-
door gingen door een worp resp. twee 
keer een houdgreep. Suze werd vierde 
in haar poule. Gijs de Visscher kwam als 
laatste aan de beurt. Hij kreeg met drie 
stevige tegenstanders te maken. Gijs 
kon ondanks zijn inzet niet voorkomen 
dat hij drie keer het onderspit moest 
delven. Twee keer werd hij na een worp 
in een houdgreep gehouden, en met 

een yugo verloor hij de andere partij. 
Gijs werd daarmee vierde in zijn poule.

Met weer voor iedereen een ervaring 
wijzer werd dit toernooi afgesloten met 
een prijsuitreiking waarbij alle deel-
nemers per poule op het erepodium 
mochten plaatsnemen, begeleid door 
muzikale omlijsting. Met voor ieder een 
mooie prijs konden de judoka’s tevre-
den naar huis terugkeren.

De Beek en Donkse judoka’s op bezoek in Mierlo-Hout

Judoclub Mariahout zeer 
succesvol in Mierlo-Hout

Mariahout - Negen judoka’s van judo-
club Mariahout hebben deelgenomen 
aan het Lage Bandentoernooi georga-
niseerd door Judoclub Mierlo-Hout. 
Dit toernooi werd op 21 september 
gehouden in de mooie nieuwe sport-
hal ‘Westwijzer’ te Helmond. 

Sem de Rooij wist al zijn vier partijen 
met ippon winnend af te sluiten en be-
haalde een mooie en verdiende eerste 
plaats. Een eerste plaats was er ook 
voor Bram van Lieshout. Hij kreeg voor 
zijn mooie worpen vaak een waza-ari 
score, welke gevolgd door een goede 
houdgreep tot de winst leiden. Hij wist 
al zijn vier wedstrijden uiteindelijk met 
ippon te winnen. Inge van de Ven en 
Sanne de Rooij zaten samen in een 
poule. Zij wisten beide 3 wedstrijden 
winnend af te sluiten. Beide lieten 
spectaculair en aanvullend judo zien 
met mooie worpen wisten zij soms al 
heel snel de wedstrijd in hun voor-
deel te besluiten. De wedstrijd tussen 
Inge en Sanne moest uiteindelijk de 
poulewinnaar bepalen. Na een span-
nende partij behaalde Inge met een 

muurvaste houdgreep de poule winst. 
Voor Inge dus een mooie eerste prijs 
en Sanne werd zeer verdiend tweede.  

Stan van den Boogaard wist met een 
mooie voetveeg drie keer een oppo-
nent te verrassen en op yuko deze drie 
wedstrijden winnend af te sluiten. De 
andere wedstrijd won hij op ippon, 
waarna Stan op de hoogste trede van 
het podium mocht plaatsnemen om 
zijn eerste prijs in ontvangst te ne-
men. Joost van den Boogaart wist in 
zijn poule twee overwinningen met de 
volle tien punten binnen te behalen en 
eindigde op een verdienstelijke tweede 
plaats.

Ruben Maas, Fabrizio Deben en Jens 
van der Aa zaten samen in een poule. 
Fabrizio wist van alle judoka’s en dus 
ook van zijn clubgenoten te winnen 
en behaalde een goede eerste prijs. 
Ruben wist het onderlinge duel met 
Jens te winnen en werd tweede. Jens 
had in alle partijen kansen op een goed 
resultaat. Door direct zijn eerste partij 
winnend af te sluiten werd hij derde. 

De judoka’s van Mariahout waren succesvol in Mierlo-Hout

Judoclub Avanti lage banden 
toernooi

Lieshout - De club uit Lieshout startte 
het nieuwe sportseizoen in sporthal 
de Westwijzer in Helmond. Er namen 
zondag 21 september 9 judoka’s uit 
Lieshout deel aan het toernooi. 

Bart van de Bogaart startte als eerste. 
Hij beheerst veel verschillende technie-
ken maar ervaarde in de eerste partij 
dat een goede judopakking essentieel 
is. Van proberen kun je leren, waar-
door hij de hierna volgende 3 partijen 
allemaal won. Ruud Opsteen had juist 
een goede judopakking maar de di-
versiteit in technieken was wat minder 
uitgebreid, hierdoor waren de twee 
eerste partijen een beetje moeizaam. 
Maar na wat oppeppende woorden 
van zijn vader herpakte hij zichzelf en 
maakte een schitterende heupworp. 
De teamgenootjes Marius Penninx 
en Teun Wagelmans zaten samen in 
een poule. Ze hebben beiden gemeen 
dat ze een redelijk ontspannen indruk 
maakten bij aanvang van de partij, 
totdat ze een buiging maken naar de 
tegenstander toe...

Maud Kastelijn en Amey van de Elzen 
waren de vrouwelijke vertegenwoordi-
gers van de club. Ze luisterden beiden 
erg goed naar de aanwijzingen van de 
trainer en leerden goed van hun fou-
ten in de eerste partij. Hierna lieten ze 
veel verschillende technieken zien en 
hebben bewezen dat meisjes niet on-
der doen voor de jongens! Teun Kuijn, 
Cas van Uden en Ferre van de Ven zijn 
allen judoka’s die technisch goed de 
judo beoefenen maar waarbij de snel-
heid van het inzetten van de worpen 
een klein beetje mist. De tegenstander 
profiteert hiervan en maakten ze het 
erg moeilijk. Maar na de instructie ‘niet 
denken maar doen’  en een beetje 
vastberadenheid wonnen ze allemaal 
diverse partijen. Alle  judoka’s hebben 
laten zien dat vallen niet erg is, als je 
ook maar weer opstaat!

Uitslagen: 1e Marius Penninx 1e 
Bart van de Bogaart,  2e Amey van 
de Elzen, 3e Cas van Uden, 3e Teun 
Kuijn,  3e Teun Wagelmans,  3e Ruud 
Opsteen, 3e Maud Kastelijn, 4e Ferre 
van de Ven. 

De kleine judoka’s van Avanti uit 
Lieshout zijn trots op hun prijzen

tennis T.V. ‘t Slotje naar KNLTB Masters 
Oost-Brabant 2014

Beek en Donk - T.V. ’t Slotje levert 
drie finalisten en twee halve fina-
listen KNLTB Masters Oost-Brabant 
2014. De dames hadden dit jaar wel 
een streepje voor. Er werden maar 
liefst drie finaleplaatsen en een halve 
finale behaald. 

Monique Herwegen had het maxima-
le uit zichzelf gehaald in de damesen-
kel 3 door in de halve finales verras-
send Jill van der Dungen uit Mierlo 
te verslaan. Ze kwam zelfs terug van 
een 5-2 achterstand en trok de eer-
ste set in de tie-break naar zich toe. 
De tweede set ging tot 3-3 gelijk op, 
waarna de gashendel open ging en ze 
doorstoomde naar 6-3. In de finale 
was Marjolein Theeuwen uit Nuenen 
toch net een maatje te groot met 6-1 
6-3. ZIJ was dit jaar ook wel de sterk-
ste over het hele seizoen gezien.

In de damesenkel 5 liet Britt Mennen 
een knap staaltje tennis zien door in 
de halve finale de eerste geplaatste 
Evi Buijsen uit Veghel met 6-2 6-4 te 
verslaan. In de finale was Tess Demin 
toch net iets te vast(3-6,3-6). Myrne 
van Erp liet op zaterdag zien dat ze al 
opgewassen is tegen de sterkste speel-
ster van dit seizoen in de 6. Manon 
van Beek werd na een schitterend ge-
vecht met 7-6 3-6 6-1 aan de kant 
geschoven. In de halve finale werd 
het wederom een marathonwedstrijd. 

Tegen Joes van Geijn uit Limburg kon 
Myrne nog wel de tiebreak met 13-
11 winnen, maar daarna kantelde de 
wedstrijd en na meer dan drie uur 
tennis moest Myrne het met 6-4 6-4 
het onderspit delven. 

De strijd in de kwartfinale was mis-
schien wel de moeilijkste wedstrijd 
voor Loes Vermeulen. Maar dat was 
ook voor Giulia Hens. Deze twee 
vriendinnen moesten het tegen elkaar 
opnemen. Het wedstrijdverloop was 
dan ook erg grillig. Giulia kwam 5-1 
voor, maar Loes ging toch met 7-5 
aan de haal met de eerste set. Ook de 
tweede set was een gevecht en vooral 
op het emotionele vlak. Eigenlijk ver-
diende deze wedstrijd geen winnaar. 
Toch won Loes de tweede set en 
stoomde zo door naar de finale waar 
de Griekse tegenstandster toch dui-
delijk te sterk was in twee sets.

Bij de hoogste categorie had Bowen 
de uiteindelijke winnaar de vuur aan 
de schenen kunnen leggen door de 
eerste set te winnen. Phillipe Drouen 
uit Stiphout drukte daarna toch wel 
door en won het in drie set en daarna 
de Masters. In de 6 had Gideon van 
Esch zaterdag de derde geplaatste 
verslagen. In drie sets werd Sven 
Penninx uit Deurne aan de kant ge-
zet met mooi schaaktennis. In de 
halve finale bleek Daan Coppelmans 

uit Waalre toch een maatje te groot 
(6-4 6-3). 

Deelnemers per categorie: DE 8 Kelly 
Slaets (verloor in de achtste finale 
met 7-5 6-4 tegen lijstaanvoerster); 
HE 8 Job Kool (achtste finale); DE 7 
Loes Vermeulen (finale) & Giulia Hens 
(kwartfinale); HE 7 Bas de Bont (be-
haalde kwartfinale, verloor van de 
tweede geplaatste); DE 6 Myrne van 
Erp (halve finale verloren met 6-7 6-4 
6-4) & Roos Kruisbrink (achtste fina-
le); HE 6 Gideon van Esch (halve finale 
verloren van de eerste geplaatste met 
6-4 6-3); DE 5 Britt Mennen(finale) & 
Barbara Kool van Esch(kwartfinale); 
HE 5 Pieter Sanders (kwartfinale); DE 
4 Joyce Mennen (kwartfinale);  HE 
4 Nils Herwegen (kwartfinale); DE 
3 Monique Herwegen (finale); HE 3 
Bowen Straatman (verloor in de kwart-
finale van de latere winnaar in drie 
sets) & Wesley Muijs(achtste finale).

Loes Vermeulen en Myrne van Erp

Bouw en Metselwerken
Akkerstraat 8

Aarle-Rixtel
06 13 95 31 02 

info@hvdbouwenmetselwerken.nl
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rolschaatsen Mooie resultaten RC de Oude 
Molen in ValkenswaardBeek en Donk - Op zondag 21 septem-

ber reden een aantal rijdsters van RC 
de Oude Molen in Valkenswaard. Zij 
kwamen uit in de vrije klasse A begin-
ners en B gevorderde.

Wedstrijd vrije klasse A beginners
Drie jeugdleden namen zondag deel  
aan de wedstrijd in Valkenswaard. 
Ze kwamen uit in klasse Beginners A 
vrijrijden en in de figuurwedstrijden. 
Elisabeth Janssen was als eerste aan de 
beurt met figuren. Het was voor haar 
de eerste keer dat ze meedeed aan een 
wedstrijd figuren. Het ging erg goed. 
Ze behaalde het erepodium met een 
tweede plaats. Samen met Anouk van 
den Akker en Anne van der Aa deden 
er nog 18 andere kinderen mee in de 
klasse beginners A vrijrijden. Ze reden 
alle drie een mooie wedstrijd en behaal-
den mooie plaatsen. Elisabeth werd 2e 
met figuren, een 4e plaats met vrijrijden 

en met de combinatie van beide werd 
ze 1e. Anouk behaalde een 9e plaats 
met vrijrijden en Anne een 12e plaats.

Wedstrijd vrije klasse B gevorderden
In de namiddag mochten de wat ou-
dere leden in actie komen. Janne van 
Lieshout en Lisanne Kanters begonnen 
deze middag met het onderdeel figu-
ren. Janne reed redelijk constant met 
haar grote figuren en de lussen. Dit 
werd dan ook beloond met een mooie 
2e plaats. Lisanne reed goede grote 
figuren, maar haar lussen waren wat 
minder. Julia van Zutven en Lisanne 
Kanters reden hun lange kür. Beide da-
mes zetten een mooie kür neer. De uit-
slag van deze middag: Janne 2e plaats 
met figuren, Julia 9e plaats met vrijrij-
den, Lisanne 6e plaats met figuren, 6e 
plaats met vrijrijden, combinatie van 
beide een 2e plaats. Elisabeth Janssen op de eerste plaats

badminton

Druk bezochte instuif bij BC Mixed

Jeugd Badminton Club Lieshout 
kent zware competitiestart

Beek en Donk – In de Week van het 
Badminton heeft badmintonclub 
Mixed op vrijdag 19 september 
veel kinderen en volwassenen naar 
sporthal d’n Ekker weten te trekken 
om een keer te komen badminton-
nen. De avond werd mede een suc-
ces doordat veel leden goed hun 
best hadden gedaan om mensen uit 
te nodigen. 

Voor de jeugd begon de avond om 
18.30 uur. Er waren allerlei badmin-
ton gerelateerde spellen georgani-
seerd zoals ‘jeu de badminton’ (jeu 
de boules met shuttles), korfbad-
minton, blikken mikken en gaten 
slaan. Tussendoor werden er uiter-
aard ook wedstrijdjes gespeeld. Voor 
het spelelement kregen de kinderen 
een scorebriefje, maar uiteindelijk 
was iedereen natuurlijk winnaar. De 
begeleiding was in de vertrouwde 
handen van de jeugdcommissie, die 
op iedere baan een begeleider had 
staan. In de kantine kreeg iedereen 
nog een glaasje drinken en een zakje 

chips en zo werd een leuke avond 
afgesloten.

Daarna was het de beurt aan de 
volwassenen. Daar hadden ook een 
aantal leden een introducé mee-
genomen voor een gezellig invita-
tietoernooi. De toernooicommissie 
zorgde voor het inzetten van de 
wedstrijden die steeds tien minuten 
duurden. Zo kreeg iedereen de mo-
gelijkheid om veel partijen te spelen. 
De reacties waren erg positief.

Mixed Grill
Een dag later was de traditionele bar-
becue als officieuze opening van het 
seizoen van Mixed, heel toepasselijk 
Mixed Grill genoemd. Zoals ieder jaar 
waren ze weer te gast bij de hartelijke 
familie Van der Vegt. Het werd een 
gezellige avond met lekker eten, het 
nodige drinken, tafelvoetbal, Xbox 
en natuurlijk de inschrijfmogelijkheid 
voor de Mixed Manager. Kijk voor een 
impressie van deze evenementen op 
de fotopagina van www.bcmixed.nl. 

Ballonnen? Moeten dat geen shuttles zijn? 

Lieshout - Ook de jeugd van 
Badminton Club Lieshout is aan de 
competitie begonnen. In de vooruit-
geschoven wedstrijd wist de oudere 
jeugd (tot 15 jaar) aardig partij te ge-
ven tegen de Eerselse leeftijdsgeno-
ten, maar moest toch de overwinning 
uit handen geven. De jongere jeugd 
(tot 13 jaar) was kansloos tegen de 
veel sterkere Bossche leeftijdgenoten 
en wisten dan ook geen enkel punt 
binnen te slepen.

BCL-U15/Rabobank – BC Eersel-U15: 3-5
In de zesde afdeling van de U-15 klas-
se heeft het team van Badminton Club 
Lieshout de eerste wedstrijd van het 
seizoen niet kunnen winnen. Dat ze 
niet hebben kunnen winnen lag vooral 
aan de singlepartijen. Geen enkele van 
de vier singlepartijen kon immers ge-
wonnen worden. Roel de Laat, Sabine 
Verbakel, Mathijs Janssen en Janne 
van de Laarschot verloren hun single-
partij allemaal in twee sets. In de dub-
belpartijen was het heel anders. Zowel 
de jongensdubbel (in drie sets) als 
de meisjesdubbel (in twee sets) werd 
met goed spel gewonnen. Doordat 
van de afsluitende mixpartijen er één 
werd gewonnen (door Roel de Laat 
en Gwenn Somers) en één verloren 
(door Mathijs Janssen en Janne van de 
Laarschot) werd uiteindelijk nét geen 
gelijkspel behaald. Toch een goede 
prestatie van BCL-U15/Rabobank die 
vooral door het goede samenspel bij 
deze competitiestart direct drie punten 
kunnen bijschrijven.

BCL-U13/VKS Autoservice –
BCH-U13: 0-8
In U-13 klasse is Badminton Club 
Lieshout dit seizoen vertegenwoor-
digd door een compleet nieuw team. 
Het merendeel van de spelers neemt 
dit seizoen voor het eerst deel aan de 
competitie en dat dat iets anders is dan 
training werd op de eerste, vooruitge-
schoven, wedstrijddag duidelijk. Tegen 
de leeftijdsgenoten van BCH uit ’s 
Hertogenbosch kwamen de Lieshoutse 
badmintonners er niet aan te pas. Nard 
van Loon, Pepijn Kerkhof, Margee 
Hildegenaar, Sofie van de Laarschot 
en Rick van Aspert kwamen in hun 

wedstrijden nauwelijks tot scoren. In 
de startende dubbelpartijen was dat 
al duidelijk: daar werden in de twee 
gespeelde sets respectievelijk 8 en 13 
punten door de Lieshoutse badmin-
tonners gescoord. In de singlepartijen 
was het niet anders. Ook die werden 
met duidelijke cijfers verloren. Dat de 
afsluitende mixpartijen ook verloren 
werden was dan ook conform de ver-
wachting. Gezien de enorme krachts-
verschillen wordt het een moeilijk jaar 
voor de jongste badmintonners: wel 
kunnen ze veel leren om zo in de na-
volgende seizoenen uiteindelijk veel 
beter te scoren. 

BCL-U13/VKS 
Autoservice met Nard 
van Loon, Pepijn 
Kerkhof, Margee 
Hildegenaar, Sofie van 
de Laarschot en Rick 
van Aspert

Gezellige vrijwilligersdag bij TV ’t Slotje
Beek en Donk - Zoals iedere vereni-
ging , is ook tennisvereniging ’t Slotje 
afhankelijk van haar vrijwilligers en 
sponsors. Om hen in het zonnetje 
heeft de vereniging afgelopen zondag 
haar jaarlijkse vrijwilligersdag geor-
ganiseerd. Alles had de organisatie 
van tennisvereniging ’t Slotje uit de 
kast gehaald om de vrijwilligersdag 
te doen slagen. En het mag gezegd 
worden, ze slaagde cum laude! 

Om 14.00 uur werden de vrijwilligers 
en sponsors verwacht op het prach-
tige tenniscomplex. De rode loper was 
zelfs uitgelegd om te laten zien dat 
een vereniging niet zonder vrijwilligers 
kan. Na een bakje koffie met iets lek-
kers, werd begonnen met de jaarlijkse 
activiteit. Diverse leden hadden zich 
al weer tevergeefs druk gemaakt over 
wat de organisatie nu weer bedacht 
zou hebben. Maar het viel reuze mee. 
Er moest worden getennist met een 
handicap. De rollators en rolstoelen 
stonden klaar op de tennisbaan, zodat 
er vanuit deze ‘wagens’ getennist kon 
worden. Voor sommigen viel dit niet 

mee, maar gezien de spelvreugde was 
het een bijzonder mooie activiteit. Op 
andere banen werd er met een mas-
ker op getennist en werden de raarste 
capriolen uitgehaald. Ook op deze ba-
nen werd er meer gelachen dan goed 
getennist. Daarnaast had de organisa-
tie een quiz voor alle teams in elkaar 
gezet. Zeer serieus werd hiermee om-
gegaan, maar toen iedereen vernam 
dat het team van Joshy Gevers ge-
wonnen had, werd er gesproken over 
doorgestoken kaart. 

Na de activiteiten hadden meester-
kok Roland Megens en groentespeci-
alist  Hans van Gend een overheerlijke 
barbecue klaar staan. Zelfs de biefstuk 
werd persoonlijk door oud slager Jan 
gecontroleerd en gelukkig meer dan 
goedgekeurd. Voor een heerlijk glaas-
je deze dag hadden Leo en Ankie  ge-
zorgd, zelfs de muziekkeuze van Leo 
was voortreffelijk. Max en Marthe 
zorgden dat alles keurig en perfect 
opgeruimd werd, waarvoor dank. De 
deelnemers bedankten de organisatie 
voor deze gezellige dag, benieuwd  
wat zij volgend jaar weer verzinnen!  

hardlopen Runnersclub in 
voorbereiding 
halve marathon 
Eindhoven

Lieshout - De laatste weken zijn de 
lopers van Runnersclub Lieshout druk 
met wedstrijden ter voorbereiding 
op de halve en hele marathon van 
Eindhoven.

Wendy Vane uit Aarle-Rixtel gaat voor 
haar eerste halve marathon. Als voor-
bereiding liep zij in Deurne een wed-
strijd over 10 kilometer. Wendy had 
duidelijke opdrachten gekregen van 
trainer Guus Bruijstens, de bedoeling 
was om het halve marathon tempo 
aan te houden van 5.36 min/km en de 
laatste 2 km te versnellen. Wendy liep 
continu onder dit schema wat resul-
teerde in geweldig persoonlijk record 

van 52:48 en een mooie 10e plaats. 
Terecht was ze apetrots op deze 
prestatie en dat belooft wat straks in 
Eindhoven.

Ook de tweeling Bram en Thijs Rijkers 
uit Beek en Donk bereiden zich voor 
op hun eerste halve marathon. Zij 
deden dat al vorige week tijdens de 
Keienloop in Uden. Met een gemid-
delde snelheid van ruim boven de 12 
km/u  legden zij de 15 kilometer af in 
super-tijden. Al is het nog steeds moei-
lijk te zien voor de toeschouwer wie nu 
Bram is en wie Thijs, was het toch Thijs 
die op een 8e plaats over de finish 
kwam in 1:12:09 gevolgd door Bram 
op een 9e plaats in 1:13:07.

Bantita Have liep haar eerste trail-
run in Maastricht. 32 kilometer met 
als decor de Enci-groeve en de Sint 
Pietersberg. Bij elke trail is natuurlijk 
ook Marjan van den Tillaar van de par-
tij, zij koos in Maastricht voor de 19 
kilometer. Op 26 oktober staat een 
trail in Nijmegen op het programma, 
wie gaan Marjan vergezellen?

Wendy Vane liep in Deurne de 10 kilometer

Gezellige familiedag bij TV ‘t Slotje
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Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Donderdag 25 september 
Expositie ‘Cats and Hats’ t/m 16 nov.
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, Beek en Donk

Tentoonstelling Gerry Maas 
naaldkunst ingelijst t/m 28 sept.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, Beek en Donk

Vitrine-expositie 70 jaar bevrijding 
t/m 28 sept.
Dorpsstraat 27, Aarle-Rixtel

Vrijdag 26 september 
Verswarenhuys Event
8.00 - 20.00 uur, Piet van Thielplein 
10, Beek en Donk

Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Nerd tienerdiso
20.00 uur, Club Energyruimte 
Dorpshuis Lieshout

Beginnerscursus Badmintonclub Mixed
20.50 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zaterdag 27 september 
Verswarenhuys Event
8.00 - 17.00 uur, Piet van Thielplein 10, 
Beek en Donk

Jungledag Scouting Regio
9.00 uur, Center Parcs Het Meerdal

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

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal Lage Heesweg, 
Beek en Donk

Ok-Moi`s Touwtrek toernooi
20.00 uur, Café de Koekoek, Lieshout

Muzikaal cabaret Stenzel & Kivits
20.30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 28 september 
WTC Beek en Donk, Hulsbeektocht
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

10e veldtoertocht Lieshout
8.30 uur, Sporthal De Klumper, Lieshout

Vlooienmarkt
9.00 uur, M.F.C. De Dreef, Aarle-Rixtel

Peuter/Kleuterviering
10.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Open dag Stichting Howeko
11.00 uur, Wethouder 
Heinsbergenplein 6, Beek en Donk

Optocht historische legervoertuigen
13.00 uur, alle kernen Laarbeek

Vrije wedstrijd Brabants wipschieten
13.00 uur, Jan van Dooren Paviljoen, 
nabij t’Hagelkruis

Presentatie teams Handbalvereniging Bedo
14.00 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk

Bevrijdingsrevue Aarle-Rixtel
14.30 uur, Kouwenberg, Aarle-Rixtel

Dinsdag 30 september 
Bedevaart Kevelaer
9.00 uur, Vertrek Michaëlkerk, 
Beek en Donk

Woensdag 1 oktober 
Huiskamerconcert Ad van Meurs
20.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Vrijdag 3 oktober 
Animal Party bij De Boemerang
19.30 uur, Tienerruimte De 
Boemerang, Beek en Donk

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


