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In bad met Tanja van de Ven

Armand en The Kik in OLTM

Kermis Aarle-Rixtel

Pag. 5

Pag. 13  

Jippie, nog even niet naar school!

Laarbekenaren in groten getale tevreden met huidige woning 

Abba Tribute Band
vrijdag 28 aug. 20.30

Middag Brabantse Lied
zondag 30 aug. 14.30

Rowwen Hèze
zaterdag 5 sept. 20.30

openluchttheater-mariahout.nl

Win kaarten voor
Rowwen Hèze
5 september 20:30 uur

openluchttheater-mariahout.nl

Beantwoord de volgende vraag:

Hoeveel jaar bestaat 
Rowwen Hèze dit jaar?

Mail naar
prijsvraag@mooilaarbeek.nl
en maak kans op 2 x 2 kaarten!

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Maar liefst 90% van de 
inwoners van Laarbeek is tevreden 
met zijn/haar huidige woning. Dit 
blijkt uit een enquête van burgerpanel 
TipMooiLaarbeek.nl, waar ruim 1200 
inwoners aan meedoen. Daarnaast 
geeft 90% van de inwoners aan dat de 
kans groter dan 50% is dat zij voor al-
tijd in deze gemeente blijven wonen. 

Tevreden
Het grote percentage dat tevreden 
is met zijn/haar huidige woning is 
zowel verdeeld over inwoners met 
een huurwoning als met een koop-
woning. Velen geven aan niet al-
leen het huis prettig te vinden, maar 
ook de omgeving waarin zij wonen. 

Huizenbouw
Op dit moment worden er veel 
huizen gebouwd in Laarbeek. Zo 

staan er diverse projecten op stapel 
in de Beekse Akkers, Hoge Regt en 
Voorzieningencluster Donk in Beek 
en Donk, komt er nieuwbouw in De 
Fontein en Nieuwenhof Noord in 
Lieshout en wordt er in Mariahout 
nog druk gebouwd in plan D’n 
Hoge Suute. Of de bouw van de 
huizen overeenkomt met de vraag 
naar huizen?  

Lees verder op pagina 3

Fotograaf: Marcel vd Kerkhof (Beek en Donk)

Laarbeek – De laatste week van de schoolvakantie is aangebroken en dat betekent dat het tijd is voor hutten bouwen, schminken, speurtochten, waterpret en nog 
zoveel meer activiteiten tijdens de jaarlijkse Kindervakantieweek in de vier kernen van Laarbeek. Wij stuurden onze fotografen op pad om de mooiste plaatjes te 
schieten in deze week vol kinderpret. Een impressie ziet u op de pagina’s 8 en 9 van deze week!

Pag. 23  

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Fotograaf: Liesbeth van BoxtelFotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

MariahoutBeek en Donk

Lieshout Aarle-Rixtel
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Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant is alle mo-
gelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.

DE KLEINBROEKDREEF

De Kleinbroekdreef is weliswaar bescheiden van aard, maar behoort 
niettemin tot een van de meest bekende straatnamen van Laarbeek. 
Want wie kan zich niet die prachtige episode herinneren van het pro-
gramma “Boer zoekt vrouw”?  Het was immers Peter van den Bogaard 
die hierbij de show stal met zijn onvergetelijke uitspraak ”frit leeg dien 
bak”!  Ja, Peter is geboren en getogen in de Kleinbroekdreef, waar hij 
onder meer de scepter zwaait over de stoeterij van de Hastronahoeve. 
In het Frans zou de Kleinbroekdreef  welluidend klinken als  “ L’ allee 
du Petit Pantalon”! Deze “dreef” is destijds vanwege de aanleg van 
de N279 voor een deel naar het oosten op moeten schuiven, zodat 
ie een stuk van de “ Smawsen bult” heeft in moeten palmen. De 
”Smawsen bult” is een restant van een hoger gelegen rivierduin , dat 
eertijds de grens van het dal van Aa“ markeerde. De herkomst van 
de naam is waarschijnlijk te danken aan Joodse handelaren, die hier 
een tijdelijke pleisterplaats vonden. ”Smaws” is immers een Brabants 
woord voor “Jood”. Deze bevolkingsgroep was in vroeger tijden min 
of meer vogelvrij en was voornamelijk op de vrije handel aangewe-
zen. Het Aarlese duo “Boel Nölle” bracht over deze “bult” nog ooit 
een romantisch liedje uit: “Doar op de smawsen bult, dor wier m’n 
wens vervuld. ik krig mun uurste kusje, zai beloonde min geduld. Der 
skeen un wèrme zon. Wa waar den Haikant skon, ik krigger ut ge-
vuul dè toen meen lève begon.” Menig bewoner van “Den Haikant” 
kan zich hierin herkennen! Rechts, voorbij de “Smawsen bult”,  ligt 
nog een klein paradijsje met een idyllische waterpartij, omzoomd met 
prachtige oeverplanten. In ieder geval viert de romantiek hier- aan de 
Kleinbroekdreef-  hoogtij! Of de keuze voor “klein broek” een toe-
valligheid is, is dus maar de vraag! De Kleinbroekdreef gaat verderop 
over in de Wolfsputten, maar die komt de volgende keer aan de beurt.

Henk van Beek
Heemkundekring Barthold van Heessel
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg                 

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    
www.facebook.com/Waterhof Uitvaartzorg

www.waterhofuitvaartzorg.nl

  06 55 14 04 83
Ongeacht welke (uitvaart) verzekering u heeft,

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

't Hoogh Huys 3     5421 LL Gemert

Wie weet wie waar dit was?
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 kwam o.a. de 
volgende reactie binnen:

Beste redactie,
Leuk om te lezen dat mijn tweede klas 
van de lagere school “Sint Leonardus”, te 
Donk, in 1957, inmiddels bij het historisch 
erfgoed hoort. De meesten zullen dat zo 
nog niet voelen, hoop ik.

Bovenste rij van links naar rechts:
Gerdie van Asseldonk, Francien Donkers, Berdie Bunthof, Wilma Kluytmans, Christien 
Siroen, Tonny Heesakkers, Adri van Veghel, Anny Rühl, Maria van Gemert.
Middelste rij van links naar rechts:
Ans Rooyakkers, Maria van Sinten, Beppy Jansen, Anne van Schijndel, Jeanne Dries-
sen, juffr. Alexia van Thiel (dochter van Lex van Thiel), Ria Koppens, Truus Beckers, 
Nelly Sips, Anny Vogels.
Onderste rij van links naar rechts:
Mientje van Denken, Nelly Vlemmings, Johnny Prick, Gertie v.d. Tillaert, Els van Deur-
sen, Antoinette Smulders, Marion Kluytmans, Hetty Schepers.
(n.b. de juf had op die foto een groene trui aan en links zie je nog een raam van het 
klaslokaal waarin wij zaten)

Hartelijke groeten van ‘n klasgenoot van toen, Maria den Burger- van Gemert.

Historische beelden

week te lezen!

   Je liefde en je kracht, je warmte en je lach,
   we zullen je missen, iedere dag.

Heel verdrietig maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, 
hebben we toch nog onverwachts afscheid moeten nemen van 

onze lieve moeder en trotse oma

Nellie Graat-Derks
echtgenote van

Jan Graat  †
Wanroy, 24 maart 1935      |       Beek en Donk, 24 augustus 2015

We zullen haar kracht, zorgzaamheid en hartelijkheid enorm missen !

  Leonie en Toon, Koen, Dirk, Fleur
  Annemarie en Frank, Mark, Stan, Laura
  Peggy en Lejan, Janneke, Thijs

Correspondentieadres
Hoogstraat 1
5428 NE Venhorst

De uitvaartdienst voor ons mam wordt gehouden op zaterdag 29 augustus om 
10.30 uur in de H. Michaëlkerk gelegen aan de Kerkstraat in Beek en Donk. 
Aansluitend leggen we haar te ruste bij ons pap op begraafplaats 
De Oude Toren, Dr. Timmerslaan in Beek en Donk.

Ons mam is op haar kamer in De Regt, Beverstraat 155 in Beek en Donk. 
Iedereen is welkom om persoonlijk afscheid te nemen op vrijdag tussen 
14.00 en 16.00 uur en tussen 18.30 en 20.30 uur. 
        
  Iedereen die zich betrokken voelt is welkom

Peter Merks wist een paar mooie plaatjes te maken. De libelle zat bij 
Peter in de tuin. De Longhorn wist hij te spotten in een waterpoel in 
de bossen van Aarle-Rixtel. 

Mooi Gespot
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Zo net na de vakantie sta je voor de 
kast en voor een moeilijke keuze. 
Welke stukken leer met veter zullen 
deze dag je edele voeten eens lekker 
gaan vervelen. De laatste weken zijn 
het slippers, sandalen of sneakers 
geweest.  Soms zelfs helemaal geen 
schoeisel. De tenen lekker frivool 
friemelend in de openlucht. De 
zweetklieren direct blootgesteld 
aan de atmosfeer van de Spaanse, 
Griekse, Italiaanse of Zeeuwse natuur. 
Maar ja, dat kan niet op het werk. 
Vrouwen hebben het dan nog een 
stuk moeilijker dan mannen, want de 
helft van hen heeft meer dan dertig 
paar schoenen terwijl acht procent 
meer dan honderd paar schoenen 
in de kast heeft staan. Kast zeg ik, 
daar heb je een aparte bijbouw voor 
nodig. Maar nog geen tiende van de 
mannen klaagt hierover. En dan heb 
je nog geluk want negen op de tien 
vrouwen dragen schoenen die een 
maatje te klein zijn. Wie de schoen 
past trekke hem aan wordt niet erg 
letterlijk genomen. Laatst zie ik een 
vrij pompeuze vrouw die haar voeten 
werkelijk in haar schoenen gepropt 
moet hebben. Het bleke vlees puilde 
overal over het smalle koeienleder. En 
nog wel op hoge hakken. Smakelijk. 
Vroeger waren hoge hakken het 
teken dat je bij de high society 
hoorde en niet geslachtsgebonden. 
Dus ook mannen droegen destijds 
hoge hakken. Alweer vijf miljoen jaar 
geleden werden de eerste schoenen 
al gemaakt van dierenhuiden en dat 
doen we nu nog steeds. Je hebt goed 

schoeisel dan ook hard nodig want 
de gemiddelde mens loopt tijdens 
zijn leven meer dan vier keer de aarde 
rond. Dat kan ook best want ons 
lijf is erop gebouwd. Een kwart van 
alle lichaamsbeenderen bevinden 
zich in je voeten. In één paar voeten 
zitten maar liefst 52 beentjes. Dieren 
hebben het een stuk makkelijker. Die 
kijken ’s morgens naar hun voeten 
en denken: ‘die schoenen draag ik 
vandaag ook maar, nog lang 
niet versleten.’ “Hé Skauwe, wat 
zijn dat voor mooie schoenen.” 
Ik kijk de stamgast aan en 
antwoord naar waarheid: “Dat 
zijn echte krokodillen-lederen 
schoenen.” Enkele weken 
later zien we elkaar in dezelfde 
kroeg en zijn hele lichaam 
is bedekt met krassen, 
wondjes en blauwe 
plekken. Met verbaasde 
blik kijk ik hem aan en trek 
vragend mijn schouders 
op. “Ja kijk, op een gegeven 
moment zag ik een mooi 
groen gekleurd paar, maar 
die zelfzuchtige alligator wilde 
ze echt niet uitdoen.” Schoenen 
worden echt niet alleen gebruikt 
om te lopen. In Hongarije is 
het traditie voor de bruidegom om 
een toast uit te brengen met de 
bruidsschoen. In gedachten zie 
ik boer Harms zijn heildronk 
uitbrengen, gedronken uit een 
houten klomp. “Jaren gerijpt op 
echt beuken.”

Knellende schoenen Volgens P. Skauwe
COLUMNBjörn Kerkhof verovert koningstitel

 

        

 

 
 Snel afgeleid 

Deskundige, naschoolse 
studiebegeleiding in nabije omgeving 
(hulp bij het organiseren, plannen, 
maken en leren van huiswerk).  
Rust, regelmaat en structuur in het 
schoolwerk.  
Vrijblijvend intakegesprek! 
 

 Moeite met plannen 
 Matige schoolcijfers 
 Strijd met ouders 
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Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

Wilhelminaweg 3   Beek en Donk  

De maand augustus geven wij
10% korting op onze voorraad

Vervolg van de voorpagina

Tevredenheid onder Laarbekenaren over woonsituatie
Daar zijn de meningen van de 
Laarbekenaren over verdeeld. Zo ge-
ven diverse personen aan dat er te 
weinig voor starters en senioren ge-
bouwd wordt. Ook Aarle-Rixtel loopt 
volgens sommige panelleden achter 
qua nieuwbouw. Weer een ander deel 
van de respondenten geeft aan dat er 
te veel huizen te koop staan en dat er 
dus wel minder gebouwd zou mogen 
worden. 

Koop versus huur 
Sinds 1 januari 2015 is de fusie 
van Woningstichting Laarbeek met 
WoCom een feit. Ruim driekwart van 
de inwoners zegt hier niets van te 
merken. Veel van deze respondenten 
geeft aan een koopwoning te hebben 
en daarom niets met WoCom te ma-
ken te hebben. Panelleden die wel in 
een huurhuis wonen, zijn bang dat het 
contact een stuk onpersoonlijker wordt 
en vinden de woningstichting door 
de fusie te groot worden. Zo geven 

zij als minpunt aan dat het kantoor in 
Lieshout verdwenen is en dat nu alles 
digitaal moet. 

De grootste verandering in de werk-
wijze van de woningstichting zit in 
het aanbod van huizen. Eerst kwam 
je op een wachtlijst te staan en kreeg 
je telefoon als je bovenaan stond en 
een woning toegewezen kreeg. Dit is 
nu helemaal veranderd. Er zijn geen 
wachtlijsten meer. Geïnteresseerden 

kunnen zich nu per woning inschrijven 
voor een loting. Sommigen zien dit als 
een voordeel, anderen – die bijvoor-
beeld na jaren net bovenaan de lijst 
stonden – zien dit voor hen nu als een 
groot nadeel.

Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

‘Ik ben tevreden met mijn huidige woning’

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Aarle-Rixtel – Op het terrein van het Jan 
van Dooren Paviljoen in Aarle-Rixtel 
vond afgelopen dinsdag het traditionele 
kermiskoningschieten plaats. Het was 
een bijzondere dag voor het O.L.Vrouwe 
Gilde want al na een jaar moest er op de 
vogel geschoten worden. 

Aanvang
Nadat de waarnemend koning van huis 
is afgehaald, gaan zowel de Rode als de 
Blauwe Schut naar de Parochiekerk voor 
de plechtige Gildemis waarin de konings-
vogel en de vier koningskandidaten wor-
den gezegend. Tijdens de dienst wordt 
bij loting de volgorde van de schietbeurt 
van de kandidaten voor de hoogste 
waardigheid binnen het gilde bepaald. 
De duur van het koningschap is beperkt 
tot de twee jaar die nog resteren voordat 
om het gebruikelijke aantal van drie jaar 
koningschap wordt gestreden 

Voorbereidingen
Na de Heilige Mis worden de vendels 
gezwaaid voor de celebrant van de 
Gildemis Pater Wester. Bij de familie 
Prinsen laat men zich de kermisborrel 
goed smaken evenals de koffietafel in 

het Jan van Dooren Paviljoen. De gilde-
tuin wordt in gereedheid gebracht en al 
snel blijkt de kraan niet hoog genoeg om 
met de kogelvanger de vogel boven op 
de schutsboom te  bereiken. Na de no-
dige improvisatie wordt de koningsvogel 
op vernuftige wijze binnen de kogelvan-
ger naast de schutsboom geplaatst. Er 
wordt driemaal rond de geïmproviseerde 
schutsboom getrokken om deze vrij te 
maken van kwade invloeden.

Spannende strijd
De vier kandidaten Eugène Barten, Mari 
Kerkhof, Gerard Maas en Björn Kerkhof 
beginnen in volgorde aan de schietsessie 
en al snel is de vogel koploos. De schut-
ters  wandelen af en aan van de bank 
naar het wapen en ze lossen vele scho-
ten. Wapenmeester en maker van de 
prachtige vogel, Henri van der Putten, 
heeft er de handen vol aan. Steeds meer 
vogeldelen fladderen omlaag en terwijl 
twee straaljagers overvliegen, draait de 
vogel om zijn spil. Er zijn inmiddels al 
zo’n 100 schoten gelost en de pauze om 
15.30 u is dan ook echt nodig. De span-
ning stijgt bij de schutters en hun fans: 
wanneer laat dat beest zijn laatste veer? 

Geluk is wat de schutters nodig hebben 
en daar ontbreekt het aan totdat Björn 
Kerkhof de vogel neerhaalt en hij de ko-
ning wordt van het Gilde van O.L.Vrouw 
voor een periode van twee jaar. Het is 
18.15 uur op de klok en er zijn 238 scho-
ten gelost. 

Rituelen nieuwe koning
Met een munt in het wasbekken lost de 
nieuwe koning zijn ereschuld en hij wast 
zijn handen als teken van zijn oprecht-
heid. Hij verklaart tegenover alle aan-
wezigen zijn taak naar eer en geweten 
te vervullen. Het koningszilver wordt 
hem omgehangen en de staf wordt 
hem aangereikt door de afgaande ko-
ning. De broeders van het O.L.Vrouwe 
Gilde feliciteren hun nieuwe koning ge-
volgd door de Gildebroeders van het Sint 
Margaretha Gilde en alle aanwezigen. 
De drie aanwezige Gildekoningen,-van 
Laarbeek, het Sint Margaretha Gilde en 
het Onze Lieve Vrouwe Gilde- slaan ge-
zamenlijk het vat met koningsbier aan. 
De pullen met koningsbier worden de 
Gildebroeders aangereikt en er wordt 
geproost op een goed koningschap.

SCHADEHERSTEL EN SPUITWERK VOOR CAMPERS EN CARAVANS

H&S PAINT B.V. T 0492-352811

KORENMIJT 21 E info@hns-paint.com

5741 PP BEEK EN DONK I www.hns-paint.com

SCHADEHERSTEL EN SPUITWERK
VOOR CAMPERS EN CARAVANS

H&S PAINT B.V.
KORENMIJT 21
5741 PP BEEK EN DONK

T 0492-352811
E info@hns-paint.com
I  www.hns-paint.com

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

VERBOUWINGSOPRUIMING

27 augustus t/m 22 september

Alles moet weg!
Korting oplopend tot 70 %

Fotograaf: Joost Duppen
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Vrijdag 28 augustus

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 29 augustus

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

13.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Huwelijksviering Hessel Diekerhoff en Annetje van 
Thiel

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering ter ere van Zalige pater Eustachius 
van Lieshout m.m.v. oMase koor
Intenties in deze viering voor: Zalige Pater Eustachius 
van Lieshout, Pastoor Jac van Eijndhoven, Pater 
Jan van der Aalsvoort, Wim van den Berg (mged), 
Overleden familie Lukassen–Spoor.

Zondag 30 augustus

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering ter ere van Zalige pater Eustachius 
van Lieshout m.m.v. O.L. Vrouw presentatie koor en 
gilde St. Margaretha en het O.L. Vrouwe gilde
Intenties in deze viering voor: Zalige pater Eustachius 
van Lieshout, Ben Sibon (verj), Overleden ouders de 
Rijk–Sillekens, Doris Verberne–van Zogchel en over-
leden familieleden, Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering ter ere van Zalige pater Eustachius 
van Lieshout. m.m.v. Kerkkoor
In deze viering worden de beelden van Damiaan de 
Veuster en van de zalige pater Eustachius van Lieshout 

gezegend en krijgen ze een plaats in deze kerk
Intenties in deze viering voor: Zalige pater Eustachius 
van Lieshout, zuster Aurea (fund), Toon Bouw (mged), 
Noud Vermeulen (mged), Sjaak van de Ven (verj).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering ter ere van Zalige Pater Eustachius 
van Lieshout m.m.v. Michaëlkoor, Leonardusgilde 
en het Sint Antonius gilde
Intenties in deze viering voor: Zalige pater Eustachius 
van Lieshout, Betsie Lammers-Swinkels en echtge-
noot Henk, Corrie Vereijken-van den Bogaard, Jaan 
Jansen-van de Burgt, Grard Bouw, Jet Vereijken-
Swinkels en Theo Vereijken haar echtgenoot.

Maandag 31 augustus 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 1 september

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 2 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 3 september 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Parochienieuws
Op zondag 30 augustus a.s. is er een fietstocht uitge-
zet die gaat van kerk naar kerk.
Beginpunt is bij alle kerken van Laarbeek, tevens is er 
een mogelijkheid om een kijkje achter de schermen 
te nemen bij alle kerken. Voor een drankje met hapje 
wordt gezorgd. 

In Lieshout worden op zondag 30 augustus tijdens 
de viering een beeld van Damiaan de Veuster en een 
beeld van de zalige pater Eustachius ingezegend. De 
MooiLaarbeekKrant heeft al eerder over deze beelden 
bericht. Ze krijgen een plaats in de St. Servatius-kerk 
te Lieshout

Maandag 7 september Info-avond voor alle vorme-
lingen uit Laarbeek die in 2016 hun Vormsel willen 
doen om 19.30 uur in de St. Servatiuskerk te Lieshout

Woensdag 9 september info-avond voor alle commu-
nicanten uit Laarbeek die in 2016 hun eerste communie 
willen doen, om 19.00 uur O.L. Vrouw Presentatiekerk 
te Aarle-Rixtel

Woensdag 30 september dagtocht naar Kevelaer
Opgeven voor deze dagtocht kan tot en met woens-
dag 23 september op alle parochie-centra. De kosten 
voor deze reis bedragen € 35,00 te voldoen bij opgave.

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
28 augustus - 3 september 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Wat is dementie nou precies?
Laarbeek - Dementie komt steeds vaker 
voor, maar wat is dementie nou precies? 
Hoe begint deze ziekte en welke ver-
schijnselen horen erbij? Wat merkt ie-
mand zelf van dementie en hoe verloopt 
een onderzoek om de diagnose te stellen? 

Ben je benieuwd naar het antwoord op 
een van deze vragen of heb je andere 
vragen over dementie? Wil je contact met 
lotgenoten, ervaringsdeskundigen, man-
telzorgers of gewoon kennis maken in een 
ongedwongen sfeer? Kom dan op don-
derdag  17 september naar het Alzheimer 
Café.  De heer Andrew Tan, klinisch geria-
ter werkzaam in onder andere het Elkerliek 
Ziekenhuis is dan te gast. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetings-
plaats voor iedereen die met dementie, in 
welke vorm dan ook, te maken heeft. In 
een ongedwongen sfeer kunt u lotgenoten 
ontmoeten, informatie krijgen en ervarin-
gen delen. Elke derde donderdagavond 

van de maand in Zorginstelling Alphonsus, 
Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout in Helmond.  

Als u een bezoek wilt brengen aan het 
Alzheimer Café kunt u op 17 september 
zonder aanmelding vooraf langskomen. 
De entree is gratis. Vanaf 19.00 uur bent u 
van harte welkom voor een kopje koffie of 
thee, het programma start om 19.30 uur. 
Na de inleiding is er tijd voor een drankje. 
Daarna kunt u vragen stellen en in discus-
sie gaan. Rond 21.00 uur, na de afsluiting, 
is er gelegenheid om nog iets te drinken 
en na te praten. Het Alzheimer Café sluit 
om 21.30 uur. Het Alzheimer Café is be-
doeld voor de inwoners van Laarbeek en 
omstreken.

Als u vooraf vragen heeft kunt u contact 
opnemen met Lies van Houtem, Stichting 
LEVgroep Leven & Verbinden, tel. 0492-
598989 (tijdens kantooruren).

Laarbeek - Dementie is een ziekte 
die veel vragen kan oproepen. Wat 
is dementie en hoe gaat het nu ver-
der? Ook als u in uw naaste om-
geving geconfronteerd wordt met 
iemand met dementie kan het heel 
prettig zijn om informatie te heb-
ben over het ziektebeeld. Hoe kunt 
u het beste met de dementerende 
omgaan?  

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer 
bestaat uit foldermateriaal, boeken 
en beeldmateriaal over dementie. In 
de koffer zit niet alleen informatie, 
maar ook verhalen van lotgenoten 
en spelletjes die u samen kunt on-
dernemen met de dementerende. 
De kinderboeken in de koffer leggen 
op een eenvoudige en duidelijke 
wijze aan kinderen uit wat dementie 

is. De EHBD koffer bevat informatie 
voor dementerenden, mantelzor-
gers, kinderen, familieleden en an-
dere geïnteresseerden. 

Bij ViERBINDEN kunt u de EHBD 
koffer lenen. Het lenen van deze 
koffer gaat net als in de bibliotheek. 
De uitleentermijn voor de koffer 
is 6 weken en alle informatie is ter 
inzage. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden, wel ondertekent u de uit-
leenvoorwaarden.

Indien u belangstelling heeft voor de 
EHBD koffer, dan kunt u contact op-
nemen met ViERBINDEN, Otterweg 
27 Beek en Donk, tel. 0492-328803 
of mail hbouwmans@vierbinden.nl.Eugenie van Vijfeijken

Raagtenstraat 4 | Beek en Donk |06-27179488
www.schoonheidssaloneugenie.nl

Heerlijke vakantie gehad, huid echter uit 
balans? Maak eens een afspraak voor 
gratis huidadvies. Tevens in de maand 

september 20% zomerkorting op 
behandeling naar keuze.

Ontwerp, aanleg & onderhoud van uw tuin
Ook voor overkappingen, sierbestrating, beregening & vijver aanleg

06-41698875   info@martgortshoveniers.nl   www.martgortshoveniers.nl

Stijlvol van nature

Informatiebijeenkomst en modeshow bij KBO Mariahout
Mariahout - Rabobank Peel Noord houdt 
in samenwerking met KBO Mariahout 
een gratis informatiebijeenkomst nabe-
staanden. 

Na het overlijden van een dierbare komt 
er veel op u af. Bovenop uw verdriet 
moet u van alles regelen. Allereerst na-
tuurlijk de uitvaart, maar vaak ook aller-
lei bankzaken. Kan ik beschikken over de 
rekening van de overledene? Wanneer is 
een verklaring van erfrecht nodig? Loopt 

de hypotheek gewoon door? Op al deze 
vragen krijgt u antwoord tijdens de infor-
matiebijeenkomst op 17 september om 
13.30 uur in het Buurthuis te Mariahout. 

Heeft u interesse om de informatiebijeen-
komst bij te wonen? Inschrijven kan via 
het strookje uit de nieuwsbrief. Deze kan 
elke woensdagmorgen tijdens de inloop 
van KBO Mariahout worden ingeleverd. 
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden 
bij Anneke Vialle, tel. 0499-842323. 

Modeshow
KBO Mariahout houdt in samenwer-
king met Germa Mode op 9 september 
een modeshow in het Buurthuis van 
Mariahout. Iedereen is van harte wel-
kom, de toegang is gratis. Aanvang 
13.30 uur. Opgeven kan bij de inloop 
of telefonisch bij Anny van Lierop, tel. 
0413-209375 of Anneke Vialle, tel. 
0499-842323.

Laarbeek - Een maatje kan op allerlei 
manieren helpen door bijvoorbeeld 
een bezoek thuis te brengen of door 
samen op stap of naar de film te 
gaan, te sporten, fietsen, wandelen, 
koffie drinken, spelletje doen of sa-
men met een hobby bezig zijn. ViER-
BINDEN maatjesproject is op zoek 
naar vrijwilligers die een maatje voor 
iemand willen zijn.

Een 75-jarige vrouw uit Aarle-Rixtel 
zoekt een maatje die met haar wil 
gaan wandelen. Mw. is daarbij afhan-
kelijk van haar rolstoel. Bij voorkeur 
gaat zij in de middag graag naar bui-
ten voor een wandeling. 

Voor een 41-jarige vrouw uit Lieshout 
zijn wij op zoek naar een vrouwelijk 
maatje die het leuk zou vinden om 
met mevrouw te gaan wandelen, een 
film te kijken, te gaan winkelen, naar 
muziek te luisteren, enz. De voorkeur 
gaat uit naar een maatje dat geduldig 
is en een goed luisterend oor heeft. 
Een 47-jarige man uit Beek en Donk is 
op zoek naar een maatje die hem kan 
helpen met het op orde houden van 
zijn post en belangrijke papieren. Me-
neer houdt van een gezellig praatje en 
een kopje koffie of thee.  

Ook is het maatjesproject op zoek 
naar een maatje voor een 79-jarige 

man uit Aarle-Rixtel. Deze meneer zit 
in een elektrische rolstoel die hij heel 
handig manoeuvreert en wil daarmee 
graag op pad met iemand die met 
hem meefietst en samen met hem een 
terrasje pikt of iets dergelijks. Bij slecht 
weer zou hij ook graag buurten.

Voor meer informatie over deze vaca-
tures of als u interesse heeft om ma-
tje te worden dan graag contact opne-
men met het maatjesproject Laarbeek, 
Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk, 
telefoonnummer: 0492-328807. 
Een mailtje sturen naar sdkoning@
vierbinden.nl kan natuurlijk ook.

Maatjes gezocht voor project ViERBINDEN

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer
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Laarbeek - Direct na de zomervakan-
tie, op maandag 31 augustus, houden 
de leerplichtambtenaren in de regio 
Peelland een grote controleactie in 
het primair onderwijs op het zoge-
naamde luxe-verzuim. 

Zij controleren bij een aantal scholen 
of de leerlingen echt aanwezig zijn. 
Bovendien moeten alle scholen mel-
den of kinderen afwezig zijn. Kinderen, 
van wie de school aangeeft dat ze om 
onbekende reden niet op school zijn, 
worden thuis bezocht. Als er niemand 
thuis is, laat de leerplichtambtenaar 
een brief achter waarop de ouders nog 
dezelfde dag moeten reageren.

Ongeoorloofd wegblijven van school 
door een leerplichtige leerling vooraf-
gaand of aansluitend aan een vakantie 
heet ‘luxe verzuim’. Als er leerlingen 
voor of na een vakantie afwezig zijn, 
dan moet de school dat melden bij 
de gemeente; die registreert het ver-
zuim. Tegen ouders die hun kind(eren) 
onder schooltijd meenemen op va-
kantie en waarbij geen sprake is van 
extra toegekend verlof, wordt altijd 
proces-verbaal opgemaakt. De boete 
bedraagt €100,00 per kind per dag. 
Met het streng aanpakken van luxe 
verzuim geeft de gemeente een dui-
delijk signaal af aan ouders, leerlin-
gen en scholen. Leerlingen hebben 
recht op goed onderwijs. Dat is de 

verantwoordelijkheid van de school. 
Daar staat tegenover dat ouders en 
leerlingen zelf moeten zorgen dat de 
leerlingen aanwezig zijn, ook rond de 
vakantieperiodes.

Voor de vakantie is deze actie al aan-
gekondigd via de kranten en zijn de 
scholen gevraagd via bijvoorbeeld hun 
nieuwsbrief ouders te informeren. 

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

www.top-gardens.nl

Vandaag gaan we in bad met niemand 
minder dan… Tanja van de Ven uit 
Beek en Donk!

Nou vertel eens…wie is Tanja 
van de Ven?
“Ik ben 42 jaar en geboren 
en getogen in het prachtige 
buitengebied van Beek en 
Donk. Getrouwd met 
Michel van de Ven 
en trotse ouder 
van vier zo-
nen in de 

leeftijd van 12, 10, 8 en 7 jaar oud. 
Ik kom zelf uit een echt meidengezin. 
Als klein meisje wist ik al dat ik agra-
risch ondernemer wilde worden. Toen 
noemde ik het nog gewoon ‘boerin’ 
hoor!”

Hoe komt het dat je toentertijd al zo 
verliefd was op dit vak?
“Ik ben opgegroeid tussen de koeien en 
de kalfjes en de varkens en biggetjes. 
Mijn ouders hadden namelijk een boer-
derij. Ik was altijd al in de buitenlucht te 
vinden. Heerlijk was dat! Na mijn Havo-

opleiding ben ik dan 
ook een agrarisch 

gerichte oplei-
ding gaan doen 
en zo lang-
zaamaan in 

het bedrijf 

gegroeid. Samen met mijn ouders en 
oom hielden we de boerderij draaiende. 
Zo hielp ik onder andere mee met het 
melken van de koeien en het verzorgen 
van de kalveren.”

En toen?
“Door het veel te jong overlijden van 
mijn lieve moeder, kon ik het bedrijf al 
op 25-jarige leeftijd overnemen. Twee 
jaar later ben ik samen met Michel de 
boerderij gaan runnen. Ons bedrijf telt 
nu 200 melkkoeien. De melkkoeien wor-
den gemolken middels drie melkrobots. 
Ook geef ik regelmatig presentaties 

en rondleidingen, omdat ik trots ben 
op de huidige agrarische sector en de 
consument graag inzicht wil geven in 
ons bedrijf.”

Hoe ziet de gemiddelde werkdag van 
Tanja eruit?
“Ik probeer altijd de juiste balans tussen 
het bedrijf en het gezin te vinden. Dus 
besteed ik aandacht aan zowel de kalf-
jes als de kinderen, de boekhouding en 
de voetbalwedstrijdjes en de huishou-
ding en het huiswerk! Ik sta meestal om 
06.00 uur op om de kalfjes te verzorgen. 
Nadat ik de kinderen gewassen en ge-
streken naar school toe stuur, is de admi-
nistratie en de binnengekomen post aan 
de beurt. Als ik de lunch van de kinde-
ren weer heb opgeruimd, is er echt altijd 
werk. Denk aan zorgen voor het erf en 
de tuin, de koeien en kalfjes. We hopen 
gereed te zijn met werken rond de klok 

van acht 

en dat dan zeven dagen in de week. 
Boer zijn is een ‘way of life’.”

En wat drijft Tanja om elke dag om zes 
uur ‘s ochtends op te staan?
“Ik vind het heerlijk om buiten te wer-
ken. Met de dieren en in de natuur. 
Om zo het bedrijf zo goed mogelijk 
aan de gang te houden. Helaas hebben 
ook wij te maken met gigantisch veel 
regeltjes. De regelgeving waaraan de 
agrarische sector heden ten dage moet 
voldoen, is bijna niet te doen. Ook het 
feit dat deze regelgeving constant ver-
andert, is voor veel boeren onwerkbaar. 
Desalniettemin laten we ons niet ken-
nen en blijven we dag in dag uit ons 
beste beentje voorzetten.”

Maak je tot slot ook gebruik van je ei-
gen zuivelproducten?
“De melk die wij op ons bedrijf pro-
duceren, leveren wij aan Friesland 

Campina. En zij weten van 
onze melk overheerlijke 

producten te maken, 
zoals yoghurt, ijs, 

kwark en even-
tueel ook een 
milkshake om 
b i jvoorbee ld 
hier in bad te 
nuttigen!”
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Redacteur: Joey van der Leemputten
Fotograaf: Joost Duppen

De MooiLaarbeekKrant pre-
senteert: ‘In bad met …’ Een 
nieuwe rubriek waarin promi-
nente Laarbekenaren in een 
bad vol schuim in gesprek 
gaan met een redacteur van 
MooiLaarbeek. Grappig, een 
tikkeltje ludiek en natuurlijk 
met een vleugje nieuws.

 Tanja van de Ven

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Roerbak Speciaal

1+1 gratisBroccoli          500 gram     0.99

Delbart       per kilo         1.99

Frieslanders                2.5 kilo        1.99  

Blauwe Pitloze Druiven  500 gram 1.79

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Aardbeien

per doos  2.492.49

Nieuwe oogst

Controle ‘luxe-verzuim’ op scholen na de vakantie

Aarle-Rixtel - De EHBO-
vereniging in Aarle-Rixtel start in 
september met een cursus EHBO 
bij kinderen. Iedereen die (jonge) 
kinderen heeft  of met kinderen 
werkt weet dat een ongelukje in 
een klein hoekje zit. Kinderen zijn 
snel, doen onverwachte dingen, 
je hebt ze niet altijd in de gaten 
en dan kan het gebeuren dat er bij 
een ongeluk(je) paniek uitbreekt: 
wat moet je doen? 

Tijdens de cursus EHBO bij 
Kinderen wordt in vier avonden in 

theorie en praktijk geleerd hoe u 
moet handelen. De cursus wordt 
gegeven door een gecertificeerd 
docente. Aan het eind van de 
cursus ontvangt u een certificaat.

De cursus start bij voldoende aan-
meldingen op dinsdag 22 sep-
tember. De andere avonden zijn 
op 29 september en 6 en 13 ok-
tober, steeds van 20.00 tot 22.30 
uur. De cursus wordt gegeven in 
De Dreef aan de Duivenakker. De 
kosten bedragen €65,00. Hierin 
zijn de kosten van het lesboek, het 

lesmateriaal, het verbandmateriaal 
en de koffie inbegrepen. Veel zorg-
verzekeraars vergoeden de EHBO-
cursus. Kijk hiervoor uw zorgpolis 
na. Aanmelden is mogelijk via 
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.

Start cursus EHBO bij kinderen

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer
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www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Paprika-Courgette soep:

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• 2 st paprika’s (rood)

• 4 st tomaten

• 1 st courgette

• 5 dl groentebouillon

    (1 blokje)

• 1 st ui

• 1 tl paprikapoeder

• ½ tl rozemarijn

• Peper en zout

• 125 ml (light) crème fraîche

• Beetje peterselie

• 1 el olijfolie

Bereiding:
Verwijder de steel en zaadjes van de paprika’s 
en snijd ze in stukken. Snijd ook de courgette 
in stukjes en de tomaat in kleine stukjes. 
Verhit olijfolie in een ruime pan. Maak de ui 
schoon en snipper fijn. Bak de ui  glazig in 
de olijfolie. Voeg de paprika toe aan de ui en 
bak deze 3 minuten mee. Voeg daarna de 
courgette toe en bak 2 minuten mee, voeg 
later de tomaat toe. Bestrooi de groenten 
met paprikapoeder en rozemarijn. Voeg de 
bouillon toe en laat de groenten 15 minuten 
zachtjes pruttelen. Mix de soep daarna met 
de staafmixer fijn. Voeg eventueel nog een 
snufje peper en zout toe. Schep de soep in 
kommen en serveer met een lepel crème 
fraîche en wat fijngehakte peterselie.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Woordzoeker

ADERS
BOTEN
COMBI
DRONE
EGAAL
FILMS
GRAAI
JOVEL
KUDDE

LICHT
MACHT
MANEN
PALEN
PLEIN
QUANT
ROBOT
STAAL
STAAN

TRUCK
UITEN
VELEN
VLOER
VOGEL
WAGEN
WATER
WOORD
ZICHT

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ADERS BOTEN COMBI
DRONE EGAAL FILMS
GRAAI JOVEL KUDDE
LICHT MACHT MANEN
PALEN PLEIN QUANT
ROBOT STAAL STAAN
TRUCK UITEN VELEN
VLOER VOGEL WAGEN
WATER WOORD ZICHT

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. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274, spoed 0499-423769

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

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

HiepHoi kindervakantieweek Beek en Donk... 
Sprookjes maar dan anders??’Do
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SudokuEasy

4 2 5

9 2 7 5 4

3 9 2 6

9 5 7 2 8

8 9

8 1 2 9 3

3 7 8 1

6 9 1 5 3

7 6 9

Puzzle #1520

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

“Piet van Thielplein, het winkelplein van Laarbeek”

TOPPER VOORDEELCOUPONS

LET OP!! U kunt uw Topper voordeelcoupons nog tot en 
met a.s. maandag 31 augustus 2015 inleveren bij 

deelnemende winkeliers, horeca en overige bedrijven. 

Heeft u geen voordeelcoupons meer? Bij YoursFashion  
en Eetcafé de Donck zijn de coupons gratis verkrijgbaar.

INWISSELBAAR TOT EN MET
MAANDAG 31 AUGUSTUS!

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op een waardebon van 
Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:
Winnaar: 
Roy van Dijk

Koen Schrama
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00 

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?
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2 STUKS

4 STUKS

PER STUK

CA. 500 G

PER STUK

500 G 1 KG

0.69
  WEEKEND

2.49
WEEKEND

0.79
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

1.29
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

Ca. 2.49
  WEEKEND

0.99
  

1.49
  

1.49
  

0.65
  

4.99/kg

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Mini-aardbeien-
vlaaitjes*

Spitskool

Gemarineerde 
spareribs*

Peper spekburgers*

Luxe slaschotel*

NectarinesPruimen

VOOR HUISMERKEN
Bron: Consumentengids juli/aug 2015

28 T/M 30 AUGUSTUS28 T/M 30 AUGUSTUS28 T/M 30 AUGUSTUS
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

IN ONS ASSORTIMENT

FOTOSERVICE
Bestel online via ALDIFOTO.NL

Verse gevulde 
pasta*

Buffelmozzarella*

Biologische 
kruidenthee

Biscy of cooky 
chocolade

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  * Uit de koeling.

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Lieshout – Wim en Anneke 
Staadegaard-Timmers namen 
in 1959, pas getrouwd, af-
scheid van een bus vol fami-
lie en bekenden op de kade in 
Rotterdam om een nieuw be-
staan op te bouwen in Canada. 
In 1968 keerden ze, inmiddels 
verrijkt met drie kinderen, terug 
naar Nederland. 

Avontuur en ‘boeren’
“Met de gedachte: ‘Ik zie jullie 
nooit meer terug’, zwaaiden wij 
vanaf de boot naar Halifax om 
het avontuur in Canada aan te 
gaan”, vertelt Anneke. “Na een 
reis van tien dagen, waarvan 
acht met de boot en twee met de 
trein, belandden wij in Hamilton, 
ten zuiden van Toronto. Ik wilde graag 
iets meer van de wereld zien en ondanks 
dat mijn vader zei: ‘Blijf maar thuis’ gingen 
we.” Man Wim vult aan: “Ik wilde ook 
daadwerkelijk emigreren naar Canada. Mijn 
kameraad Harry van der Zanden, die ik van-
daag nog aan de lijn had, emigreerde naar 
Canada in 1951. Hij vroeg me waarom ik 
niet naar Canada kwam, omdat mijn groot-
ste wens was om -als enige in het gezin van 
veertien kinderen- boer te worden. Harry 
stond garant voor ons toen wij de oversteek 
namen naar ons nieuwe land.”

Jong en vrij
Met een schenking van duizend gulden, 
dure wollen dekens, koffie en zeep, want 
zo luidde het advies, vertrok het jonge pas-
getrouwde stel naar Canada. “Maar je kunt 
natuurlijk niet zomaar een boerderij kopen”, 
vertelt Wim. “Het leek mij het beste om bij 
een boer te gaan werken, maar mijn vriend 
zei: ‘Dan verdien je bijna niets’. Ik 
werd vrachtwagenchauffeur 
bij een staalfabriek die ijzer-
erts vervoerde. Ik heb het 
nooit echt leuk gevonden, 
maar het ging en je pakte al-
les aan. Naderhand werkte ik 
nog zes jaar met veel plezier 
in een garage met tractoren, 
landbouw- en industriema-
chines.” Anneke zegt: “Alles 
was anders in Canada, maar 
het gevoel van jong en vrij 
zijn, was niet te evenaren. Wij 
zagen het echt alsof we in het 
aardse paradijs woonden.” 
Anneke vond werk in een 
atelier waar ze 65 dollarcent 
per uur verdiende en vertelt: 
“Moet je je voorstellen: In die 
tijd kostte een telefoontje naar 
Nederland 6 dollar en 50 cent 
per minuut. Daar moest ik tien 
uur voor werken! En dan deel-
den we die telefoonlijn met zes 
onbekende mensen. En wat 
ging je dan vertellen in die paar 
minuten? Je moest zeker niet 
gaan huilen als je de stem van 
je moeder hoorde, want dat 
kostte alleen maar geld. Het is 
ongelooflijk om te bedenken 
dat je nu, in 2015, maar twee 
en een halve eurocent per mi-
nuut betaalt!” 
 

Heimwee
In het eerste jaar na de emigratie naar 
Canada speelde Nederland nog een be-
langrijke rol: “Je houdt alles nog bij”, vertelt 
Anneke. “Maar dan ben je druk en je bur-
gert in. De grote verandering kwam, toen 
de kinderen geboren werden.” In 1961 
kwam zoon Eddy ter wereld. Anneke ging 
in 1962 op bezoek naar Nederland en be-
sefte wat ze in Nederland had achtergelaten 
… en kreeg heimwee. Uiteindelijk besloten 
Wim en Anneke in 1968 terug te keren naar 
Nederland en wisselde het gevoel van heim-
wee naar Nederland en naar Canada elkaar 
beurtelings af. “Het was alsof we faalden 
”, vertelt Wim. “Gelukkig hebben we de 
droom om te ‘boeren’ nog vierendertig jaar 
in Mariahout weten waar te maken. En de 
contacten met vrienden in Canada zijn nog 
altijd springlevend.” De avonturiers wonen 
nu met plezier in Lieshout.

WIm en aNnEke sTaAdeGaArd-tImMerSWIm en aNnEke sTaAdeGaArd-tImMerSWIm en aNnEke sTaAdeGaArd-tImMerS

zei: ‘Dan verdien je bijna niets’. Ik 

aardse paradijs woonden.” 
Anneke vond werk in een 
atelier waar ze 65 dollarcent 
per uur verdiende en vertelt: 
“Moet je je voorstellen: In die 
tijd kostte een telefoontje naar 
Nederland 6 dollar en 50 cent 
per minuut. Daar moest ik tien 
uur voor werken! En dan deel-
den we die telefoonlijn met zes 
onbekende mensen. En wat 
ging je dan vertellen in die paar 
minuten? Je moest zeker niet 
gaan huilen als je de stem van 
je moeder hoorde, want dat 
kostte alleen maar geld. Het is 
ongelooflijk om te bedenken 
dat je nu, in 2015, maar twee 
en een halve eurocent per mi-

Lieshout – Wim en Anneke 
Staadegaard-Timmers namen 
in 1959, pas getrouwd, af-
scheid van een bus vol fami-
lie en bekenden op de kade in 
Rotterdam om een nieuw be-
staan op te bouwen in Canada. 
In 1968 keerden ze, inmiddels 
verrijkt met drie kinderen, terug 

“Met de gedachte: ‘Ik zie jullie 
nooit meer terug’, zwaaiden wij 
vanaf de boot naar Halifax om 
het avontuur in Canada aan te 
gaan”, vertelt Anneke. “Na een 
reis van tien dagen, waarvan 
acht met de boot en twee met de 
trein, belandden wij in Hamilton, 
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Kindervakantieweken
Lieshout

Aarle-Rixtel

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
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Kindervakantieweken
Mariahout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Beek en Donk
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

ONDERHOUD VAN 
ALLE MERKEN,

OUD & JONG

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

Baboux Kids Store heeft een collectie update on-
dergaan om de Tieners van Laarbeek en omge-
ving een hippe en stoere outfit te kunnen bieden. 
Vooral de brugpiepers staan bij ons hoog in het 
vaandel, wij vinden het belangrijk dat de tieners 
zelfverzekerd naar hun nieuwe school kunnen 
gaan. Het leuke is dat we diverse bekende mer-
ken hebben en we hebben onze collecties zo sa-
mengesteld dat het voor iedereen betaalbaar is. 

Onze merken voor de jeugd in de maten 140 t/m 176: 
Tumble ‘n Dry, Camp David, Flo, Quapi, Twinlife, 
Mayoral, Blue Rebel, Blue Effect, etc...

Voor de Baby’s & Kids tot maat 134: 
Noppies, Feetje, Quapi, Born to be Famous, 
Mayoral jubel en sturdy.

Natuurlijk hebben we voor de Mama’s ook Positie 
& Damesmode! Registreer je als klant en ontvang 
altijd 5% korting, bij de eerste aankoop ontvang 
je nu direct 5,00 spaartegoed! Gratis parkeren, 
recht voor de deur, meer dan 80 parkeerplaatsen.

Baboux Kids Store
Kanaaldijk 2, Aarle-Rixtel
(in de Poort van Laarbeek)

Baboux Kids Store, nu ook voor Tieners 
tot 14 jaar!

Advertorial

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

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

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

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

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

Gesprek met een wethouder? Maak 
een afspraak 

Jubileumactiviteiten en lezingenreeks bij 
KBO Lieshout

Laarbeek - De inwoners van Laarbeek hebben 
geen grote behoefte aan bespreken van zaken met 
een wethouder tijdens het wethouderspreekuur in 
elk dorp. Die conclusie is te trekken uit de evalu-
atie van het wethouderspreekuur. 

Die spreekuren zijn van 1 oktober 2014 tot en met 
13 juli 2015 wekelijks gehouden. Relatief weinig 
inwoners maakten gebruik van het spreekuur. De 
drempel om een gesprek aan te gaan met een wet-
houder is in Laarbeek al erg laag. Inwoners weten 
de weg naar het gemeentehuis goed te vinden en 
een afspraak te maken. Dat maakt het ook mogelijk 
om een gesprek goed voor te bereiden en efficiënt 
te werken. Een gesprek in het gemeentehuis is ook 

flexibeler in te plannen dan afhankelijk te zijn van 
het roulatieschema in de dorpen.

Een andere conclusie is, dat het merendeel van de 
zaken die besproken werden in het spreekuur, mel-
dingen waren over de openbare ruimte; losliggen-
de stoeptegels, gevaarlijke wegsituaties, etc. Zeker 
belangrijk om te melden aan de gemeente, maar 
dat kan ook eenvoudig op de website van de ge-
meente. Op www.laarbeek.nl staat ‘melding open-
bare ruimte’ prominent op de beginpagina. Een 
melding kan ook telefonisch via tel. 0492-469700.

Lieshout - Drie bussen vol opa’s en oma’s vertrekken 
zaterdag 5 september met hun kleinkinderen naar 
attractiepark Irrland in Duitsland. Deze dag was ei-
genlijk gepland op 4 juli, maar door de ongekend 
hoge temperaturen in die week vond de organisatie 
het niet verantwoord  te gaan. Een nieuwe kans dus. 
Wie op 4 juli verhinderd was, maar nu wel mee kan, 
kan bij de Inloop informeren of er nog plaats is.

Grote feestdag
Op zondag 13 september wordt het Jubileumjaar 
feestelijk en officieel afgesloten met een grote feest-
dag die het hoogtepunt van het 60-jarig jubileum 
gaat worden. De dag begint om 10.00 uur met een 
mis in de Sint Servatiuskerk. Het Sint Servatiusgilde 
en koor Vogelenzang verlenen hun medewerking. 
Om 11.00 brengt het gilde een vendelgroet op het 
plein voor de kerk en harmonie Sint Caecilia zorgt 
voor een aubade. Vanaf 12.00 uur vervolgt het fees-
telijke programma in het Dorpshuis. Voor iedereen is 
er een uitgebreide lunch. Angelique Hesen-Swinkels 
zal met haar uitgebreide repertoire aan songs deze 
feestelijke middag muzikaal omlijsten. De dag wordt 
afgesloten met de trekking van de jubileumloterij. 
De buurtbus heeft toegezegd voor het vervoer te 
zorgen van mensen die zelf 

 

niet naar de kerk of het Dorpshuis kunnen komen. 

Lezingen kunstgeschiedenis
Liefhebbers van kunst kunnen terecht bij de vierde 
reeks lezingen kunstgeschiedenis. In zeven lezingen 
vertelt mevrouw Ine Pels over kunst vanaf de acht-
tiende eeuw tot de moderne tijd. Stromingen als 
classisisme, romantiek en impressionisme, maar ook 
kubisme, fauvisme en postmodernisme passeren de 
revue. Geïllustreerd met veel beeldend materiaal. 
Maandagavond 28 september, 20.00 uur  begint de 
eerste lezing. Locatie: Franciscushof aan de Ribbius-
straat.

Om vast in de agenda rekening mee te houden: Vrij-
willigersdag op 2 oktober, Superseniorendag dinsdag 
6 oktober, Museum Plus Bus dinsdag 13 oktober. 

De Inloop is vanaf 1 september weer in het Dorps-
huis. Van 10.00 tot 11.00 uur kunt u terecht voor 
informatie, om u aan te melden voor een activiteit, 
of zo maar voor een praatje met een kop koffie of 
thee. Blijf niet thuiszitten, maar kom gezellig naar de 
Inloop. U bent meer dan welkom.

Aarle-Rixtel - Traditiegetrouw wordt op de 
zaterdag van Open Monumentendag de 
Nationale Orgeldag gehouden. Dit jaar heeft de 
Monumentendag het thema Kunst en Ambacht.

Het is voor de veertiende keer in successie dat 
dit evenement in het gehele land wordt geor-
ganiseerd. 
De Nationale Orgeldag vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 12 september 2015. Wie dat wenst 
(jong en oud), kan tussen 14.00 uur en 17.00 
uur kennismaken met het prachtige Smits-orgel 

(in 1854 gebouwd, dus 161 jaar oud!) in de kerk 
van Onze Lieve Vrouwe Presentatie te Aarle-
Rixtel. Het machtige instrument kan worden be-
keken, bespeeld en beluisterd. Een aangename 
en welluidende kennismaking! Rob Rassaerts, 
organist van de kerk, geeft tekst en uitleg en de-
monstreert de mogelijkheden en eigenschappen 
van dit monumentale instrument.

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

Nationale Orgeldag in Aarle-Rixtel

Beek en Donk - Na een heerlijke zomerva-
kantie zal het Scheidingscafé voor kinde-
ren vanaf september weer van start gaan. 

De locatie is hetzelfde gebleven, namelijk 
bij Café/Zaal v.d. Burgt in het afgesloten 
zaaltje. Er heeft echter heeft er wel een wij-
ziging plaatsgevonden in de frequentie van 
het café. Voorheen was het Scheidingscafé 
wekelijks te bezoeken door de kinderen. Nu 
is dit 1 keer per maand geworden. Om te 
kijken of deze frequentie beter aanslaat bij 
de doelgroep, zijn tot op heden de eerste 
2 data bekend. Het eerste Scheidingscafé 

voor Kids zal plaatsvinden op maandag 7 
september van 16.00 uur tot 17.00 uur. 
Het tweede Scheidingscafé staat gepland 
op maandag 5 oktober van 16.00 uur tot 
17.00 uur. Het Scheidingscafé voor Kids 
biedt workshops aan voor kinderen van 
gescheiden ouders. Deze scheiding kan re-
cent of al een tijdje geleden hebben plaats-
gevonden. Met behulp van creatieve- en 
spelvormen proberen we de kinderen even 
in het middelpunt te laten staan en ervoor 
te zorgen dat ze op eigen kracht weer ver-
der kunnen. 

Scheidingscafé voor Kids weer van start
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Dat blijft toch wel hangen hoor na 
mijn vakantie in Nederland gedu-
rende Carnaval! Moet zeggen, het 
was een geweldig feest! En veel te 
veel bier!! Maar ik had zeker goed 
genoten van mijn vakantie! Was 
geweldig om iedereen weer te zien 
en met de meesten was het binnen 
tien minuten gewoon weer zoals 
het voorheen was. Dat zijn nou 
echte vrienden!! Nog een heel erg 
groot bedankje naar Nummerke 3!! 
Het was echt geweldig om weer 
met jullie mee te doen. Moet zeg-
gen dat ik nu toch regelmatig efkes 
snel een beetje op mijn trompet 
speel hier. En niet te vergeten mijn 
ouders en broertjes en de meiden 
die ik eindelijk heb kunnen ont-
moeten!! Bedankt voor alles en de 
geweldige tijd!!

Ik weet dat het weer lang geleden 
is dat ik geschreven heb, maar ik 
vergeet het elke keer weer. Denk 
eraan en dan door de drukte komt 
het er niet van. Heb besloten dat de 
redactie mij maar elke maand een 
mailtje moet sturen om mij eraan te 
helpen herinneren! 

Het zijn een paar bewogen maan-
den geweest sinds ik weer terug 
ben van mijn vakantie! Heb mijn 
competentie voor schieten gehaald. 
Ja… ik mag nu hier met een geweer 

schieten, en wel een .458 of .375. 
Mocht dat sommigen van jullie 
niks zeggen, nou… een .458 heeft 
de kracht om een olifant neer te 
schieten en een .375 krijgt hem zeg 
maar op zijn kont. Natuurlijk heb 
ik dit niet geleerd om dieren neer 
te schieten. Absoluut niet! Maar ik 
heb dit geleerd om in de toekomst 
in een Big 5 gebied te mogen wan-
delen met gasten. Als veiligheid 
moet je dan een van deze geweren 
dragen. Gelukkig is het gemiddelde 
dat een gids écht moet schieten 1 
keer in de 40 jaar. Dus dat is erg 
laag, maar toch moet je weten hoe 
je ermee om moet gaan. Naast het 
schieten zelf, moet je natuurlijk ook 
leren om niet in de situatie te ko-
men dat je moet schieten, en dat 
ga ik in de twee laatste weken van 
september doen. Ik 
heb al redelijk wat in 
Big 5 gebieden ge-
wandeld en al veel 
ervaring opgedaan, 
maar je moet 50 
uur met een trainer 
lopen voordat je 
je praktijkexamen 
mag doen. Dus die 
50 uur ga ik in sep-
tember doen. Ben 
benieuwd wat ik ga 
zien. In een open 
4x4 auto of te voet 

in een Big 5 gebied is een hele an-
dere ervaring. Mijn adrenaline loopt 
al op als ik eraan denk!

Zonnige groetjes uit het verre Zui-
den!! 

Amy

Luchtpost

Hallo Laarbeekers en Laarbeekerinnekes!!

september doen. Ik 
heb al redelijk wat in 
Big 5 gebieden ge-
wandeld en al veel 
ervaring opgedaan, 
maar je moet 50 
uur met een trainer 
lopen voordat je 
je praktijkexamen 
mag doen. Dus die 
50 uur ga ik in sep-
tember doen. Ben 
benieuwd wat ik ga 
zien. In een open 
4x4 auto of te voet 

Zuid-Afrika

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

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

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.

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

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

Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, ren-
ovatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

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

AANGEBODEN
www.cateringdekannelust.nl

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

06-40806493

GEVONDEN
Huissleutel met groen/roze hoesje gevon-
den op Lange Zwaard (Beek en Donk). Tel. 
0492-461186

Sleutel gevonden op Aarle-Rixtelsweg bij 
de afslag naar de grote overbrug. Er hangt 
een sleutelhanger aan in de vorm van een 
sleutel met diamantjes. Tel. 0492-845970

Zwarte portemonnee met klittenband 
gevonden (di. 25 aug.) in de Goudsbloem-
straat Beek en Donk. Geen inhoud. Af te 
halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

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

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

Te koop gevraagd, landbouwmachines: 
hooimachine, hark, maaier, ploeg, weisleep, 

mesttank, bloter, frees, kipper, tractor, vee-/
paardentrailer etc. Tel. 06-19076959

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed, zolderoprui-
mingen, etc. Tel. 06-13208306
Kringloopwinkel Oost-Brabant (J. Bruijn-
seels) haalt nog altijd zoals vanouds uw ge-
bruikte goederen op. Bellen naar 0492-
368747. Winkel open van ma. t/m za. 
9.00 – 16.00 uur. Leije 6, Gemert

Vervoer per 7 sept. (tegen vergoeding) 
vanuit Lieshout naar Industrieterrein Z.O. 
(sojadijk) Helmond. Werktijden 08:00 – 
16:30 van ma t/m do. 0499-421732.

LES/CURSUS
Stond u op vakantie weer met uw mond 
vol tanden? Volg een talencursus! Kijk op 
www.vuhelmond.nl.

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

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

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

Te koop: Sparta fi ets, 7 versnellingen, voor- 
en zadelvering. Zo goed als nieuw. €200,00. 
Tel. 0492-464541

Judopak Matsuru maat 130 (5-6 jaar) met 
embleem van budoclub B&D (verwijder-
baar). Nog in een fris witte kleur, dus z.g.a.n. 
€15,00. Tel. 0492-468680

Coloniaans teakhouten salontafel (L130 
x B65 x H48) €100,00. Coloniaans teak-
houten tv-meubel (L120 x B60 x H50) 
€100,00. Tel. 06-30403354

Trilplaat te koop of ruilen. Tel. 06-21451734

VACATURES
Met spoed gevraagd: weekendhulp ho-
reca, vanaf 16 jaar. Brief onder num-
mer 2781 versturen naar Heuvel-
plein 3, 5741 JH Beek en Donk of mail 
naar info@mooilaarbeek.nl o.v.v. 2781

VERLOREN
Fietstassen met inhoud (ketting, slot, 
regenpak, fl es met benzine) verloren 
(zondag 16-aug.) op weg naar Milheeze 
met de solex via Brugstraat, Grotels hof, 
Bakel. Eerlijke vinder graag bellen naar 
06-55338485. Ik kom het graag ophalen.

2 sleutels + 1 klein hangertje met lampje 
verloren. Graag afgeven bij De Mooi-
LaarbeekKrant of contact opnemen via tel. 
0492-832182

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Daan Kuijn

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

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

Evenement
of

Zakelijke bijeenkomst

daphnevanleuken.com
Meer info:

Jan & Tiny van Hoof 
40 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd!

Suzanne, Jolanda, Paul, Rob, Jarno, Rion en Collin

TE
 K

OO
P Inh. 550m3

Opp. 300m2
4 slaapkamers
Grote woonkamer
Gemoderniseerde badkamer

L. Huijbers      |     De Hazelaar 5     |    Beek en Donk     |    0492-464040 

 €279.000 k.k.

Modern woonhuis 2-onder-1-kap

Voor inlichtingen 
en afspraak:
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Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafi etsen.nl

Voor meer aanbiedingen 
bezoek onze winkel

Fiets & RegenkledingSALE  SALE  

Regenkleding  
50 tot 75% 

Korting

Openingstijden
Dinsdag - Vrijdag: 08.30 - 20.00Maandag: 13.00 - 20.00 Zaterdag: 08.30 - 17.00

Staff elkorting 
1 stuk = 15%

2 stuks = 25%
3 stuks = 35%
4 stuks = 45%
5 stuks = 50%

Korting oplopend tot Korting oplopend tot Korting oplopend tot 

90%
EXTRA ACTIE: Bij aankoop van  kleding zijn alle BBB accessoires BTW vrij.

Buurtvereniging de Beerput viert 40-jarig bestaan met jong en oud

Beek en Donk - Buurtvereniging  
‘De Beerput’ vierde zondag het 
40–jarig bestaan met een gezel-
lig samenzijn voor jong en oud. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje werden herinneringen 
opgehaald, oude foto’s bekeken 
en een natuurwandeling gemaakt. 
Ook werd er met elkaar een  Beer-
put-Kwizut gespeeld. Zes families 
ontvingen een oorkonde omdat zij 
40 jaar lang onafgebroken lid zijn 
geweest van de buurtvereniging.

Leden van buurtvereniging De 
Beerput zijn woonachtig in de 
Oude Bemmerstraat, Pater de 
Leeuwstraat,  ’t Hof en de Rogier 
Monicxlaan in Beek en Donk.

De Beerput dankt haar naam aan 
een historisch feit
In het begin van de vorige eeuw 
was er in Brabant een mestte-

kort om de schrale zandgronden 
vruchtbaar te maken. In vergelij-
king tot de huidige mestoverschot-
ten een bijna ondenkbare situatie. 
Een onderdeel van de Boerenbond, 
genaamd ‘De Hand’ bouwde in 
1905 een beerput met als doel een 
bijdrage te leveren aan de bestrij-
ding van het mesttekort in Beek 
en Donk. Schepen geladen  met 
‘den beer’ (stront) kwamen uit Den 
Bosch en pompten hun stinkende 
lading over in ‘D’n Beerput’, die 
gelegen was op de kadastrale per-
celen Sectie B no. 322 en 326. Deze 
waren gelegen hoek Oude Bem-
merstraat /Pater de Leeuwstraat. 
De gierkelder was 25 m. lang, 4 m. 
breed en 2 m. diep.  Boeren konden 
daar stront kopen voor bemesting 
van hun gronden. De prijs van ‘den 
beer’ varieerde van  3,00 tot 5,00 
gulden per kubieke meter franco 
in de put. De beerput is tot 1931 

in gebruik geweest. (Bron: D’n Te-
snuzzik,  jaargang 15, nummers 1, 
2 en 4, 1995)

Oprichting
Buurtvereniging De Beerput werd 
in maart 1975 opgericht door en-
kele mensen van ’t Hof en de Oude 
Bemmerstraat. Toen de Pater de 
Leeuwstraat uitgebreid werd en 
de Rogier Monixclaan ontwikkeld 
werd, konden bewoners van deze 
straten ook aansluiten.

‘Een goede buur is beter dan een 
verre vriend’
Onder dit motto is er in 40 jaar veel 
lief en leed met elkaar gedeeld en 
zijn de betrokkenheid en de on-
derlinge verstandhouding met el-
kaar altijd heel goed gebleven. De 
buurtvereniging speelde daarbij 
een grote rol, door aanwezig te 
zijn bij belangrijke gebeurtenissen 

van haar leden. Menig kraamvisite 
werd afgelegd, zieken werden be-
zocht en attenties werden verzorgd 
bij huwelijken en  jubilea. Kerst- en 
nieuwjaarswensen werden bezorgd 
bij de senioren en de aanwezig-
heid van buurtgenoten bij overlij-
den werd erg gewaardeerd. Verder 
werd er samen gesport  en werd er 
volop deelgenomen aan  activitei-
ten in Beek en Donk zoals de meer-
kamp, zwemestafette,  volleybal-, 
voetbal-, en tafeltennistoernooien.
Hoogtepunten waren en zijn nog 
elk jaar de uitstapjes, de Sinter-
klaas-, en de paasviering voor de 
kinderen en de jaarlijkse feestavond 
met barbecue voor de volwasse-
nen. 

De jubileumvieringen ten gevolge 
van het 10- en 20-jarig bestaan, 
met bonte avonden verzorgd door 
eigen leden en de ‘flower-power-
party’ bij het 25-jarig jubileum wa-
ren onvergetelijke avonden voor 
alle aanwezigen. Een andere abso-
lute topper is de rikcompetitie die 
inmiddels al 27 jaargangen telt! 

‘Beerputnieuws’, het buurtblad 
waardoor iedereen op de hoog-
te blijft  van het wel en wee van 
buurtgenoten en van activiteiten 
van de buurtvereniging verschijnt 
inmiddels ook al 37 jaar.

Ter gelegenheid van het jubileum 
kwam er zondag een extra uitgave 
van ‘Beerputnieuws’ uit met daarin 
het laatste nieuws en een overzicht 
van activiteiten en feestelijkheden 
van de afgelopen 40 jaren. De 
nieuwste activiteit: deelname aan 
Kwizut zorgt opnieuw voor goede 
onderlinge contacten en samen-
werking in de buurt. Jong en oud 
spelen  en  werken fanatiek samen 
om een zo hoog mogelijke score te 
halen.

Het bestuur van De Beerput  hoopt 
net als in de voorbije jaren, nog 
heel veel jaren een steentje bij te 
kunnen dragen aan de leefbaarheid 
in de buurt en het welzijn van haar 
leden. Want: ‘Een goede buur is en 
blijft beter dan een verre vriend’.

Herinneringen ophalen.. weet je nog wel?

‘Mini-Beerput-Kwizut’ voor de jeugd
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Mariahout - Neerlands hardnekkigste 
protestzanger aller tijden Armand en 
Nederbietband The Kik verzorgden af-
gelopen vrijdag een prachtig optreden 
in het Openluchttheater van Mariahout. 
Armand is bekend vanwege zijn hit ‘Ben 
ik te min?’, zijn druggebruik en zijn ex-
travagante hippie-uiterlijk. The Kik speelt 
Nederlandstalige muziek, geïnspireerd op 
de jaren ’60 en is de ‘huisband’ van het 
tv-programma ‘De Wereld Draait Door’. 

Voorpret
Om acht uur is het terras van het 
Openluchttheater al goed gevuld. De 
avond is zwoel, de sfeer gezellig en het bier 
lekker. Frank van de Kam uit Beek en Donk 
en Patrick de Leeuw uit Eindhoven zeggen 
dat ze vooral voor The Kik komen. “Ik vind 
Armand maar ‘unne aparte mensch’, lacht 
Patrick. Jongeren blijken vooral voor The 
Kik te komen. Ouderen voor de kick om 
Armand in levende lijve te zien.

Voorprogramma
Yorick van Norden brengt mooie muziek 
in het voorprogramma, maar het publiek 
komt voor Armand en The Kik! Dan 
wordt er een pauze  aangekondigd. De 
grappen zijn niet van de lucht. Iemand 
uit het publiek weet te melden dat 
Armand er nog niet is. Een ander heeft 
echter al rookslierten boven de coulis-
sen zien hangen. Weer iemand anders 
ruikt… Theo van Rossum uit Beek en 
Donk laat De MooiLaarbeekKrant een 
foto zien. Samen met Armand zit hij op 
een bed, in pyjama. “Ik heb nog nooit 
met zoveel plezier in het ziekenhuis gele-
gen”, lacht Theo.

Armand en The Kik
The Kik en Armand worden onthaald met 
een donderend applaus als ze het podium 
betreden. In het licht van de schijnwer-
pers oogt Armand broos en fragiel. Zijn 
stem klinkt krachtig. Meer dan een uur 
vermaakt hij het publiek met zijn protest-
songs, die hij met veel humor aan elkaar 
praat. Het publiek geniet zichtbaar.

Heel gevoelig klinken de songs  ‘Waar 
is je glimlach?’, en ‘Als iemand van je 
houdt’. Verder protesteert Armand met 
zijn sarcastische teksten tegen van al-
les en nog wat: met ‘Fuck the blues’ 
tegen eentonige en saaie liedjes en 
‘Wonderschone planeet’ gaat over het 
milieu. The Kik gaat instrumentaal vol-
ledig los in de drugs-gerelateerde liedjes 
‘Snelle jongens’ en ‘Ik kocht een water-
fiets’. Armand eindigt zijn spetterende 
optreden met zijn bekendste succesnum-
mer ‘Ben ik te min?’. Ondanks smeekbe-
den van het publiek komt Armand niet 
meer terug op het podium. De reden 
wordt al snel duidelijk.

Backstage
Op een bankje voor de kleedkamer vindt 
De MooiLaarbeekKrant Herman van 
Loenhout. Hij zit uit te hijgen. Hij oogt 
nu nog fragieler dan op het podium. Om 
hem heen de afgetrainde sportschoolli-
chamen van The Kik. Zij ontdoen zich van 
hun krappe jarenzestig outfit. Het con-
trast kan niet groter. “Godverdomme, 

solo kan ik tenminste mijn eigen tempo 
bepalen of een coupletje weglaten”, 
laat Armand zich ontvallen. “Maar nu 
word ik in het tempo van The Kik mee-
gezogen.”  Onlangs lag Armand in het 
ziekenhuis met een longontsteking. 
Het optreden in Mariahout kwam ei-
genlijk te vroeg. Toch neemt Armand  
de tijd om De MooiLaarbeekKrant uit-
voerig te woord te staan. Eerst in het 
Nederlands met een Eindhovens ac-
centje, later in het meer vertrouwde 
Brabants. Verschillende onderwerpen 
passeren de revue: zijn liefde voor taal 
en dialect, zijn samenwerking met de 
rasmuzikanten van The Kik en zijn 
opmerkelijke carrière. “Hebben zijn 
protestsongs de wereld veranderd?”, 
vraagt De MooiLaarbeekKrant. 
“Jazeker”zegt Armand stellig. “De 
songs die vroeger werden geboycot 
omdat er in werd gevloekt of omdat 
ze over seks en drugs gingen, worden 
nu godverdomme het meeste gewaar-
deerd door het grote publiek! Mooi 
toch!”

Armand en The Kik schitteren in Mariahout  

www.oltm.nl

Lenie Smulders
en Diny Raaymakers 

hebben beiden twee kaarten 
gewonnen voor Abba in het  

Openluchttheater. Gefeliciteerd! 
Bovenstaande winnaars krijgen 

bericht per e-mail.

Prijswinnaars

In gesprek met: Bernard en Ina Donkers
Locatie:  Brakenstraat 7, Beek en Donk
Functie:  Ina is verkoopster en Bernard  
  werkt in de zagerij

Redacteur:  Martien van den Heuvel

Al meer dan 15 jaar zijn Bernard en Ina Donkers 
werkzaam in de bosbouw geweest. Sinds enkele 
jaren geleden hebben ze hun eigen zagerij en 
handel aan de Brakenstraat 7 in Beek en Donk. 
Hoog tijd voor een gesprek aan de picknicktafel 
in de werkplaats.

Vanaf 1998 zijn jullie bezig met bosbouw en 
houthandel. Vertel eens iets over jullie bedrijf.
“Met een ruime ervaring in de bosbouw, beslo-
ten we enkele jaren geleden onze eigen houtza-
gerij op te richten. Ook verkopen wij speeltoe-
stellen, picknicktafels en overkappingen. Maar 
ook schaduwproducten, steigerplanken en ve-
randa’s. Voor planken en balken kunt u ook bij 
ons terecht. De klant hoeft ons maar te mailen 
met zijn of haar aanvraag, en wij zorgen voor een 
passende offerte. En dankzij onze jarenlange er-
varing en grote contactenkring door Duitsland en 
Benelux  leveren wij hout van uitstekende kwali-
teit. De houtsoorten die wij het meest leveren zijn 
douglas, lariks en inlandse eik. En ook vurenhout 
voor de steigerplanken,” aldus Ina Donkers.

Lariks en de eik zijn wel bekende bomen, maar 
wat is douglashout? 
“Die vraag krijgen we heel vaak. Douglas is een 
naaldboom. Die is, net zoals de lariks, voor prak-
tisch alle doeleinden geschikt. De douglas is uiter-
mate geschikt voor het zagen van lange balken. 
Daarnaast is het een sterke en duurzame hout-
soort. De douglas is roodachtig van kleur. Wij 
gebruiken deze houtsoort vaak voor onze pro-
ducten. Nog één heel groot voordeel: deze hout-
soort hoeft niet geïmpregneerd of behandeld te 

worden. Hij is dus heel milieuvriendelijk en ook 
zonder behandeling uitermate geschikt voor bui-
tengebruik.”

Wat gebeurt er op de zagerij?
“Wij zagen het  rondhout tot balken en planken. 
De klant hoeft maar een mail te sturen met de 
afmetingen en wij gaan aan de slag. Wij leveren 
standaard maten balken en planken maar ook 
specifieke maten. En daarnaast leveren wij tot 
aan huis aan particulieren maar ook aan bedrij-
ven . Wij hebben al veel klanten blij gemaakt met 
ons maatwerk van goede kwaliteit. Dankzij onze 
goede kennis van bosbouw hoeven wij geen toe-
gevingen te doen op het gebied van kwaliteit,” 
vertelt Bernard in de zagerij.

Hoe is de rolverdeling in jullie bedrijf geregeld?
“Wij helpen samen de klanten, maar ik ben ook 
vaak te vinden in de zagerij. Mijn vrouw Ina re-
gelt dan de verkoop en ze zorgt ervoor dat alle 
offertes de deur uit zijn. Ik doe het zagen, maar 
zij is de baas,” lacht Bernard. “En dat gaat prima 
zo. Samen zorgen we ervoor dat alle producten 
perfect in orde bij de klant terechtkomen.”

Hoe onderscheiden jullie je van de concurrentie?
“Ten eerste door ons maatwerk. Wij kunnen 
dankzij onze eigen zagerij gemakkelijker vol-
doen aan specifieke wensen van de klant dan 
de echte groothandel. Iedere balk wordt bij ons 
apart aangezien, dus geen massa productie, maar 
kwaliteit. Daarnaast leveren wij ook veel acces-
soires. Zoals een schommel bij de speeltoestel-
len en bevestigingsmateriaal. Maar we hebben 
ook verf, tuinbeits en douglassolie. En we leve-
ren overkappingen en schaduwproducten, zoals 
harmonicadoeken en schaduwdoeken, eventu-
eel ook maatwerk mogelijk. We bieden een heel 
ruim assortiment met bijpassend advies en een 
uitstekende service. Wij gaan door tot de klanten 
volledig tevreden zijn. Het beste dat de mensen 

kunnen doen is gewoon met ons contact opne-
men en een kijkje komen nemen. Zo kunnen ze 
zich het beste van ons kwaliteitsvol houtwerk 
overtuigen.”

Als u geïnteresseerd bent in de producten van 
Benik Houthandel en Zagerij, kunt u van maan-
dag tot en met zaterdag een kijkje gaan nemen in 

de winkel aan de Brakenstraat 7. Doordeweeks 
van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 8 tot 17 
uur. Via www.benikhout.nl krijgt u ook een 
kijkje achter de schermen. Daarnaast is Benik 
Houthandel en Zagerij ook telefonisch bereik-
baar via 0492 551414 en via e-mail 
info@benikhout.nl. 

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

IN GESPREK MET … BENIK HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

Bernard en Ina Donkers
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 27 augustus 2015.

Kort nieuws

Commissie

Fietskijkdag op 29 augustus

Verleende vergunningen 

Kennisgeving ontwerpbeschikking

SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant

Nationale FietsTelweek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Geen spreekuren van wethouders meer in de dorpen
- Controle op ‘luxe verzuim’ op school
- Geen schuim meer op Aa en Leijgraaf, nog wel blauwalg in vijvers
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws

De agenda van de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken. 
De commissie vergadert op dinsdag 1 september 2015 om 19.30 uur in het 
gemeentehuis in Beek en Donk.

1.   Opening
2.   Vaststelling van de agenda
3.   Spreekrecht
4.   Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2015
5.   Ingekomen stukken en mededelingen (o.a. Toelichting politiebeleidsplan Oost en      
      werkdruk bij het ambtelijk apparaat)
6.   Betrokkenheid raadsleden bij de Metropoolregio Eindhoven
7.   Nota reserves en voorzieningen 2015
8.   Voorstel tot invulling van de rekenkamerfunctie
9.   Voorstel tot vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en 
      andere werkzaamheden van de raad 2015
10. Rapportage onderzoek archiefbeheer gemeente Laarbeek 2014
11. Stichting en samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis
12. Invulling taakstellende bezuiniging op politieke ambtsdragers en ondersteuning
13. Voorstel tot vaststelling van de nota lokale heffingen 2015-2018
14. Voorstel tot vaststelling wijzigingen begroting 2015 (aangehouden in raad van 8 juli jl.)
15. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
16. Rondvraag
17. Sluiting

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek organiseert op zaterdag 29 augustus 2015 
een fietskijkdag. Fietsen die in Laarbeek gevonden zijn of gestolen fietsen, worden 
bij de gemeentewerf in Lieshout bewaard. Mensen die hun fiets missen, kunnen 
komen kijken of hun verdwenen fiets daar bij staat. U kunt dan tussen 10.00 en 
12.00 uur naar de gemeentewerf Laarbeek aan de Stater 4 in Lieshout komen. U 
moet kunnen aantonen dat u de eigenaar van de fiets bent. Dit kan door middel van 
een aankoopbewijs, een reservesleutel of een gedetailleerde beschrijving van de 
kenmerken van de fiets. Het gaat deze keer om zo’n 20 fietsen. 

Exploitatievergunning
De burgemeester heeft op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening besloten een exploitatievergunning te verlenen aan mevrouw Van der 
Elsen – van der Linden voor het exploiteren van de horeca-inrichting in sporthal De 
Klumper, Papenhoef 2 in Lieshout (verzonden 19 augustus 2015).
 
Drank- en Horecavergunning
De burgemeester heeft op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet besloten 
een vergunning te verlenen aan mevrouw Van der Elsen – van der Linden ten 
behoeve van de horeca-inrichting in sporthal De Klumper, Papenhoef 2 in Lieshout 
(verzonden 19 augustus 2015).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders 
op de gemeentenieuwspagina’s.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Laarbeek maken bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen 
voor het aanpassen van de voormalige pastorie en het klooster, Dorpsstraat 7 in 
Aarle Rixtel volgens de uitgebreide procedure.

De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 
28 augustus 2015 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in 
Beek en Donk. De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken zijn in te 
zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden 
ingebracht. Zij moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders 
van Laarbeek en worden verzonden aan . In deze periode kunnen ook zienswijzen 
mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na 
telefonische afspraak met M. Jansen, telefoonnummer 0492 469 700.

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

Hét regionale meldpunt bij een acute crisis
Op 1 september start SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant; hét centrale regionale 
meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn. Wanneer 
nodig grijpt SpoedvoorJeugd in bij een crisissituatie, er wordt dan passende 
vervolghulp voor kinderen, jongeren en het gezin geregeld. Spoedvoorjeugd Zuidoost 
Brabant is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 088 0666 999.

Direct hulp in crisissituaties
Bij er een crisissituatie waar er voor een kind of jongere tot 23 jaar een ernstige 
bedreigende situatie is ontstaan kunt u bellen met SpoedvoorJeugd. Dit kan als de 
veiligheid van het kind op het spel staat en de stabiliteit van het gezin in gevaar is. 
Wanneer het nodig blijkt, is een medewerker van SpoedvoorJeugd binnen twee uur 
ter plaatse en wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld. Crisissituaties kunnen 
worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of 
psychische problemen. 

Wie kan SpoedvoorJeugd bellen?
Kinderen, jongeren of hun ouders in de regio Zuidoost Brabant kunnen bij een crisis 
SpoedvoorJeugd zelf bellen. Maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving 
met kinderen, jongeren en gezinnen in een crisissituatie te maken krijgt. Bijvoorbeeld 
lokale wijkteams, huisartsen, politieagenten, leerkrachten, buren, familieleden of 
vrienden.

Samenwerking
SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband tussen 18 partijen 
uit de sectoren Jeugdzorg, (L)VG, GGZ, Welzijn en Maatschappelijke Opvang. 

Meer informatie over SpoedvoorJeugd? www.spoedvoorjeugdbrabantzo.nl is vanaf 
1 september actief.

    SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant
    088-0666999, 
    24 uur per dag, 7 dagen per week

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

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

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

Meten. Weten. Verbeteren.

www.laarbeek.nl 

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

30
29
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Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 
AD in Beek en Donk. Een be-
zwaarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Als u een be-
zwaarschrift heeft ingediend, is 
het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening 
in te dienen. Een voorlopige voor-
ziening vraagt u aan bij de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U dient 
hierbij een afschrift van het be-
zwaarschrift te overleggen. Voor 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening is griffi erecht verschuldigd.

Kennisgeving stookontheffingen wet milieubeheer Verleende omgevingsvergunningen

Aangevraagde vergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders van Laarbeek maken bekend, gelet op artikel 3:19 van 
de Algemene wet bestuursrecht en gelet op de notitie verbranden van snoeihout in 
het Buitengebied, dat zij besloten hebben om positief te beschikken op het verzoek 
om ontheffi ng van het stookverbod op grond van artikel 10.63, lid 2 van de Wet 
milieubeheer van:

Nr.  Naam                         Stooklocatie                           Kadastraal
22504  H. Gotenbosch     Rooijseweg 18a Mariahout    LHT00M3G0  
 
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 24 augustus 
2015 t/m 5 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis aan 
de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op 
de stukken worden gegeven.

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving   Activiteit   Verzonden
Wilhelminastraat 25 Mariahout  bouwen van een woning   bouw/strijdig gebr.  
’t Slotje 5 Beek en Donk  wijzigen dakkapel/dak bouw/strijdig gebr. 
Beemdkant 6 Lieshout plaatsen tijdelijke woonunit  planologie 21-08-2015
Beemdkant 6 Lieshout herbouwen van woonboerderij bouwen 24-08-2015

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

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Schoolstraat 1-3 Aarle-Rixtel 20-08-2015 brandveilig gebruik
Trentstraat 36 Beek en Donk 24-08-2014 vergroten van een woning 
 
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Trentstraat 23 Beek en Donk 18-8-2015 verwijderen van asbestplaten
Rooijseweg 33 Mariahout 20-08-2015 verwijderen van asbestplaten

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Locatie Kern Werkomschrijving  Activiteit
Beemdkant 6 Lieshout slopen van muren en fundering slopen

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 27 augustus 2015. www.laarbeek.nl 

19-08-2015
19-08-2015

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Herfst?
Terwijl ik dit stukje zit te schrijven 
slaat de regen tegen de ramen en 
waait de wind om het huis, het lijkt 
wel herfst!
Het is een cliché, maar hoe ouder 
je wordt, hoe sneller de tijd lijkt te 
gaan en ook de seizoenen volgen 
elkaar steeds sneller op. Zo zit je 
tijdens de vakantie nog lekker in 
het zonnetje aan een lekker glaasje 
bier en zo lijkt de herfst weer toe te 
slaan. Nu is wat fotograferen betreft 
de herfst toch een hele mooie en in-
teressante tijd met zijn ochtendnevel 
en verkleurende bladeren. Maar om 
nog even in een zonnig humeur te 
blijven deze foto van een libel in de 
vroege ochtend bij een mooie opko-
mende zon. Ik kan er heel erg van 
genieten om ‘s morgens heel vroeg 
op pad te gaan en dan in alle rust 
de zon op te zien komen. Libellen 
kom je overal tegen maar Grotel is 
wel een hele mooie plek waar ook
af en toe zeldzame soorten gespot 
worden. Komend weekend ga ik de 
grote modderkruipers fotograferen 
en dan niet de zeldzame vis die af 
en toe in Laarbeek gespot wordt, 
maar mijn vrouw en kinderen die 
in Boerdonk mee gaan doen met 
de Buffelrun! Lijkt me ook heel leuk 
om te zien en dan keer ik volgende 
week weer terug naar onze Mooie 
Laarbeekse natuur!Tip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: Heikant

"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

HEUVELPLEIN 93, BEEK & DONK | 06-514 452 67
 WWW.BOEDELTOTAAL.NL  
INFO@BOEDELTOTAAL.NL 
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Knorr
Wereldgerechten
2-3 personen
alle varianten
per pak
2.02-2.99
Prijs per pak vanaf 1.01

1+1
GRATIS

*

OP=OP

Milner kaas -
plakken 20+/30+
alle varianten
m.u.v. oud
pak 160-175 gram
2.45-2.99
Prijs per kilo vanaf 7.03

1+1
GRATIS

*

euro

boodschappen

Gratis
ter waarde van

Kom boodschappen doen bij 
Jan Linders en wie weet bent 

u de gelukkige winnaar!

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

www.janlinders.nlActies geldig op maandag 24 
t/m zondag 30 augustus 2015

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.
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Het aankomende schooljaar mag ik 
een jaar bij u in de klas zitten. Dat lijkt 
me een leuke uitdaging. Ik hoop dat 
we er samen en natuurlijk met alle 
andere klasgenoten een fi jn, gezellig 
en leerzaam schooljaar van kunnen 
maken. Aan mij zal het in ieder geval 
niet liggen, ik heb een relaxte vakantie 
gehad en ben weer helemaal klaar om 
te starten met school. Fris en fruitig, 
zoals mama al zei.
Ik heb wel een vraagje aan u. Ik vind 
het rekenen nogal lastig, snapt u. Ik 
hoop dat dat dit jaar een stukje beter 
zal gaan. Wilt u mij daar een beetje bij 
helpen? Wat extra uitleg of soms wat 
extra sommen thuis zou fi jn zijn, dan 
kan ik net wat vaker oefenen en dat 
helpt me. Hopelijk hebt u dat geduld 
met mij. 
Afgelopen schooljaar vond ik ook 
wereldverkenning leren lastig. Miss-
chien dat u daar wat tips voor hebt? 
Ik leer vaak op het allerlaatst en dat 
blijkt toch niet zo succesvol te zijn, ben 
ik achter gekomen.
Oh ja, ik kan wel eigenwijs zijn, maar 
daar moet u zich niet al te veel van 
aantrekken. Als u moppert dan zal ik 
het wel verdiend hebben en vind ik 
dat u geen gelijk hebt, tsja, dan merkt 
u dat wel, haha!
In de klas wordt soms wel eens gep-
laagd. Over pesten hebben we al veel 
gesproken, maar dat zal ook komend 
jaar wel weer besproken worden, niet? 
Vind ik wel fi jn, want ouder worden is 
elkaar ook leren kennen en papa zegt 
dat het dan soms kan botsen tussen 
kinderen onder elkaar. Het zou pret-
tig zijn als u daar ook aandacht aan 
besteed.
Ik voel me wel op mijn gemak in deze 
klas. U gaat merken dat we elkaar 
vaak kunnen respecteren en ook erg 
behulpzaam zijn. We gymmen graag 
en vinden het leuk om zelfstandig aan 
het werk te zijn. Dan kun je lekker zelf 

bepalen wat er moet gebeuren. Som-
migen werken wel erg snel, verdacht 
snel als je het mij vraagt, haha!
Oh ja, we kijken al uit naar het school-
reisje. Maar ook naar andere activit-
eiten als de surprise en carnaval en de 
crea. Oh ja, we vinden uw lessen miss-
chien ook wel leuk, hoor, ben maar 
niet bang. Behalve schrijven, dat is zo 
oersaai! En ook studievaardigheden 
en die Cito-toetsen, daar zijn we ook 
geen groot fan van, maar dat gaat u 
wel merken.
Nou, dat was het dan wel zo’n beetje. 
Ik hoop dat u er ook zin in heeft, net 
als ik. Ik las pas op Facebook dat een 
juf een plaatje had gepost waarop 
stond: ‘Keep crying, the vacation is 
over’. Ze had dat zelfs als profi elfoto 
genomen! Zo erg is het toch niet om 
weer aan de slag te gaan? Ik hoop dat 
u niet zo’n gevoel heeft en er net als 
ik naar uit kijkt om er samen een boei-
end, bijzonder en wervelend school-
jaar van te maken.

Lieve groetjes en tot snel,
Leerling

Hoi meester of juf,

Lieve groetjes en tot snel,
LeerlingLeerling

COLUMN

Start blokfl uitlessen in Beek en Donk 
Beek en Donk - Eind september wordt 
er een start gemaakt met de blokfluit-
lessen. Zit je in groep 4 van de basis-
school of ben je 7 jaar of ouder, dan 
kun je je aanmelden. 

De blokfluitlessen worden aangebo-
den via de Stichting Muziekopleiding 
(SMO) van O&U en vinden plaats op 
vrijdag na schooltijd in muziekcentrum 
’t Anker. Blokfluitles geeft naast veel 
muziekplezier ook een goede basis voor 
het kiezen van een ander instrument. 

Wil je je aanmelden? Schrijf je dan in 
via opleiding@oenu.nl of neem contact 
op met Jolanda Rooijakkers, tel. 06-
10691537. U kunt uw kind ook nog 
aanmelden voor een ander muziekin-
strument, bijvoorbeeld hoorn of klari-
net.

Bedrijf:   WoCom en BAM   
  Woningbouw Zuid 
Locatie:  De Klumper, Lieshout
Redacteur:  Martien van den Heuvel

Lieshout - Op de plek in Lieshout 
waar jarenlang basisschool De 
Fontein heeft gestaan, realiseren 
BAM Woningbouw en woning-
corporatie WoCom (voorheen 
Woningstichting Laarbeek) een 
uniek nieuwbouwproject. 

Wonen in de Klumper
Aan de rustig gelegen straat 
de Klumper worden door BAM 
Woningbouw vier tweekappers ge-
bouwd. Mart Verhoeven van BAM 
Woningbouw vertelt: “Het betreft 
ruime woningen met een royale 
woonkamer en  drie slaapkamers. 

De ruime zolder is met een vaste 
trap bereikbaar. De woning heeft 
een inhoud van 456 kubieke me-
ter, exclusief berging. Deze berging 
kan omgezet worden in een garage, 
maar dit kan natuurlijk ook over een 
aantal jaren. Voor de afwerking van 
de keuken, badkamer en toilet kan 
gekozen worden uit een aantal op-
ties. Kun je hier geen keuze uit ma-
ken, dan kun je inspiratie opdoen in 
de showrooms om tot een geheel ei-
gen invulling te komen. De vloerver-
warming zorgt voor een behaaglijk 
binnenklimaat. De woningen heb-
ben hun voordeur aan de Klumper 
en beschikken allemaal over een ei-
gen oprit en eigen achterom.”

Starten of groter wonen
Mart vervolgt: “Het zijn ideale 

woningen voor de startende huis-
eigenaren of voor degene die de 
stap wil maken naar een grotere 
woning. De prijzen beginnen vanaf 
€ 207.000,- vrij op naam. Door 
de huidige lage rentestand wordt 
het dus erg aantrekkelijk om te nu 
kopen. Tel daar de voordelen van 
de uitstekende isolatie en de on-
derhoudsarme materialen van een 
nieuwbouwwoning bij op en je komt 
tot de conclusie dat de woonlasten 
aanzienlijk lager zijn dan die van een 
oudere woning.”

Interesse?
Van den Hurk Makelaars uit Beek en 
Donk en Van Santvoort makelaars 
uit Nuenen zijn betrokken bij de ver-
koop. De bouw van de woningen 
start nadat de verkoopdrempel is 
behaald. Om op de hoogte te blij-
ven van het reilen en zeilen van de 
bouw en de verkoop van de wonin-
gen kunt u terecht op de website: 
www.wonenindefontein.nl. Zo blijft 
u ook op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Er staat ook een 
fotoboek online waar u een mooie 
indruk krijgt van de woningen.

Levensloopbestendig, wat houdt 
dat precies in?
Mart legt uit: “Naast de vier koop-
woningen worden eveneens twintig 
huurwoningen gebouwd die bij 
uitstek geschikt zijn voor één- en 
tweepersoons huishoudens. Deze 
woningen hebben door de centrale 
ligging een plus voor senioren. De 
woningen worden levensloopbe-
stendig. Dus, voor het geval dat het 
in de toekomst ooit nodig mocht 

zijn, zit de 
zorg nage-
noeg om de 
hoek. U kunt 
hierdoor 
langdurig 
in uw eigen 
nieuwe 
woning blijven wonen! Ook 
deze woningen zijn goed voor 
het klimaat en gunstig voor de 
portemonnee van de bewoner. 
Want energielasten maken een 
steeds groter deel uit van de to-
tale woonlasten. Deze ‘zuinige’ 
woningen dragen bij aan een 
bescheiden energierekening.”

Dankzij dit project krijgt Lieshout 
in zijn bebouwde kom twee nieu-
we woonvormen: de patiobun-
galow en de levensloopwoning. 
De patiobungalow heeft geen 
verdieping; het volledige woon-
programma bevindt zich op de 
begane grond. 
De levensloopwoning heeft ook 
alle woonfuncties op de begane 
grond, maar beschikt tevens over 
een verdieping met slaapkamer en 
een grote bergruimte. 

Nieuwe straatnamen in Lieshout
Daarnaast krijgen Lieshoutse post-
bodes er twee nieuwe straten bij: 
Den Dissel en Den Effer. Den Dissel 
wordt een voetpad van De Klumper 
naar de Nieuwstraat waar zes patio-
bungalows worden gebouwd. Den 
Effer wordt een mooie groene straat 
met de uitstraling van een intiem 
hofje. Daar bouwt WoCom acht pa-
tiobungalows. 

Eerste oplevering al in oktober 2015
Mart besluit: “De huurwoningen zijn 
momenteel in aanbouw. De wonin-
gen aan de Nieuwstraat zijn bijna 
klaar. De daken zitten er op en het 
metselwerk is gereed. Op dit mo-
ment zijn we bezig met de afwer-
king. De woningen die zich op het 
binnenterrein bevinden, worden nu 
voorzien van het metselwerk. De 
voorziene datum van oplevering van 
de eerste woningen is in oktober 
2015. De opening zal een officieel 
tintje krijgen.” 

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... BAM WONINGBOUW 

woning blijven wonen! Ook 
deze woningen zijn goed voor 
het klimaat en gunstig voor de 
portemonnee van de bewoner. 
Want energielasten maken een 
steeds groter deel uit van de to-
tale woonlasten. Deze ‘zuinige’ 
woningen dragen bij aan een 
bescheiden energierekening.”

Dankzij dit project krijgt Lieshout 
in zijn bebouwde kom twee nieu-
we woonvormen: de patiobun-
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De patiobungalow heeft geen 
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een verdieping met slaapkamer en 
een grote bergruimte. 

Eerste oplevering al in oktober 2015
Mart besluit: “De huurwoningen zijn 
momenteel in aanbouw. De wonin-

De Tuinstraat mag niet op slot!
Als reactie op het artikel “Afslui-
ten deel eigen weg Tuinstraat” in 
de Mooi Laarbeek Krant van 20 
augustus 2015 gaat een groep 
buurtbewoners onderzoeken of 
het geplande afsluiten van een 
deel van de Tuinstraat rechtmatig 
is.
Historisch heeft de Tuinstraat al-
tijd een publieke functie gehad 
en werd en wordt door veel wan-
delaars als aanlooproute voor 
een rondje “rondom het kasteel” 

gebruikt. Mogelijk afsluiten van 
een deel van de Tuinstraat wordt 
dan ook ervaren als ontnemen 
van woonplezier. De in het arti-
kel gebruikte argumenten zullen 
op feitelijkheid en op juridische 
en maatschappelijke waarden 
worden beschouwd. Wij streven 
naar een Tuinstraat die voor fiet-
sers en wandelaars open blijft. 
Daarbij kunnen wij ons indenken 
dat niet alleen bewoners van de 
Tuinstraat en de Mgr. Verhagen-

straat deze weg open willen hou-
den. We zoeken dan ook naar 
een manier ter verbreding van 
het draagvlak bij alle wandelaars 
die regelmatig van deze route ge-
bruik maken.
Wordt vervolgd.

Namens bezorgde buurtbewo-
ners van de Tuinstraat,
Hubert Geurts, Tuinstraat 18.

LEZERSPODIUM

Aarle-Rixtel - Harley-Davidson club 
Liberator houdt op zondag 30 augus-
tus voor het eerst een motordag in 
Aarle-Rixtel.

Dit evenement wordt gehouden op 

de kiosk aan de Kouwenberg. Er staan 
diverse kramen opgesteld en ook de 
straten rond de kiosk worden gebruikt 
als showterrein voor motoren. De rock-
band ‘Square Roots’ zorgt voor live-
muziek. Verder zijn er activiteiten voor 

jong en oud en is er aan een hapje en 
een drankje gedacht. De motordag in 
Aarle-Rixtel begint om 12.00 uur en de 
entree is gratis, alle motoren zijn wel-
kom op het evenement.

Eerste Aarlese Motordag op de Kouwenberg
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De echte
komen ook!

MINIONS

GRATIS 
SOFTIJS!

Met muziek, amusement 
en nog veel meer!

Dorpsstraat 62, 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492 384 262

De echteMINIONS

SOFTIJS!SOFTIJS!

komen ook!

MINIONS

Dorpsstraat 62, 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492 384 262

komen ook!

MINIONS

Dorpsstraat 62, 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492 384 262

MINIONS

Zaterdag 29 augustus
van 14.00 tot 15.00

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

zondag 30 augustus 14:30 uur

Middag van het 
BraBantse Lied

zaterdag 5 september 20:30 uur 

rowwen hèze

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

2 OKTOBER

3 OKTOBER

HEUVELPLEIN 
AARLE-RIXTEL

VOOR TICKETS EN 
MEER INFORMATIE:

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

SPONSOREN OKTOBERFEST 2015

Mooi UIT in Laarbeek
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Kermistoernooi Jeu de Boulesclub Dû Tie Ut
Aarle-Rixtel - Zoals ieder jaar hield Jeu de Bou-
lesclub Dû Tie Ut op kermismaandag haar kermis-
toernooi. Gelukkig waren de weergoden hen goed 
gezind, zodat alles door kon gaan. Na koffie en 
thee met een lekkere koek konden de wedstrijden 
beginnen.

Tussen de wedstrijden door was er gelegenheid 

om een lekker glaasje te nuttigen en een gesprekje 
aan te gaan. Om half vijf was het tijd voor olie-
bollen, lekker vers gebakken, die ieder zich goed 
liet smaken. Na afloop werden de prijzen uitgereikt 
en kreeg eenieder nog een heerlijke attentie aan-
geboden. Omdat iedereen meehielp was alles in 
no-time opgeruimd en konden ze terugzien op een 
geslaagde middag.

Aarle-Rixtel - Voor het vierde achtereen-
volgende jaar gaat het team AIVgD de uit-
daging aan op de fiets voor de Stichting 
Ride4Kids. Het team gaat dit jaar in een 
gewijzigde samenstelling enkele beroem-
de Pyreneeën cols bedwingen. 

Het team
Het team bestaat uit 3 vrouwen en 2 heren. 
De dames zijn Elise Boogerd, Linde Wit die 
gaan fietsen en Heleen van Asten die de or-
ganisatie als vrijwilligster zal ondersteunen. 
Robert Wit en Gerjan Beniers fietsen dit jaar 
voor de 4e keer mee. Doel is wederom het 
in zamelen van zoveel mogelijk geld om  
wetenschappelijk onderzoek naar energie-
stofwisselingsziekten bij kinderen te kunnen 
financieren.

8000 hoogtemeters in 3 dagen
AIVgD staat voor Aarle-Rixtelse Inzet Voor 
goede Doelen. De inzet voor dit jaar is we-
derom Stichting Ride4Kids. Deze stichting 
organiseert in 2015 voor de 5e keer de 
Pyreneeën Challenge.  Op 9, 10 en 11 sep-
tember zetten bijna 200 fietsers en 40 vrij-
willigers zich in. Enkele legendarische ber-
gen in de Pyreneeën worden beklommen: 
De fietsers hebben de keuze uit een A-route 
van rond de 120 km of een B-route die rond 
de 65 tot 70 km per dag bedragen. Bergen 
die beklommen gaan worden in deze drie 
dagen zijn Hautacam, Luz Ardiden,  Col du 
Soulor, Col d’Aubisque, Col des Borderes 
en op de afsluitende dag de legendarische 
Tourmalet. Op deze berg wordt op vrijdag-
middag 11 september het monument ont-
huld ter nagedachtenis aan alle kinderen die 
te maken hebben met deze vreselijke ener-
giestofwisselingsziekte.

Defecte Batterij
Iedere week worden er twee kinderen ge-
boren met een ongeneeslijke energiestof-
wisselingsziekte. Deze kinderen hebben 
simpel gezegd een ‘defecte batterij’. Deze 

laadt heel langzaam op, is maximaal half-
vol, snel weer leeg en beschadigt het li-
chaam met afvalstoffen. Het merendeel van 
de kinderen wordt nooit volwassen en meer 
dan de helft overlijdt voor hun 10e verjaar-
dag. Voor de ouders, familie en vrienden 
is de gedachte dat er voor deze kinderen 
geen medicijn komen, ondraaglijk en onac-
ceptabel! Al het geld dat Ride4Kids ophaalt 
gaat naar het onderzoeksteam van Prof. Dr. 
Jan Smeitink, verbonden aan het UMC St. 
Radboud in Nijmegen

Het team is gedurende de tocht van 9 tot en 
met 11 september te volgen via Facebook: 
AIVgD 2015 Rid4Kids. Voor meer informa-
tie kan contact worden opgenomen  met 
Gerjan Beniers, tel. 06-15965405.

AIVgD gaat opnieuw de uitdaging aan

Vlnr: Elise Boogerd, Linde Wit, Heleen 
van Asten, Robert Wit en Gerjan Beniers

Fotowedstrijd ‘De mooiste en de 
lelijkste plek van Beek en Donk’
Beek en Donk - Voor de Buurtendag op 27 
september, georganiseerd door de Dorps-
raad, is fotoclub Objectief gevraagd om 
een fotowedstrijd te organiseren. Hierin 
wordt aan de deelnemers gevraagd om 
twee foto’s te maken van respectievelijk de 
mooiste en de lelijkste plek van Beek en 
Donk. 

De twee foto’s, afgedrukt op A4 formaat, 
kunnen 27 september tot 15.00 uur inge-
leverd worden in het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg in Beek en Donk. De 
foto’s worden op de zogenaamde Wall of 
shame en Wall of fame opgehangen.  De 

jury gaat bepalen welke ‘mooiste plek’ 
en ‘lelijkste plek’ foto heeft gewonnen en 
maakt dit rond 16.00 uur bekend. Aan het 
winnen is een geldprijs verbonden die na-
der bekendgemaakt wordt, daarnaast  wor-
den de foto’s geplaatst in de krant.
Naast deze fotowedstrijd is fotoclub Objec-
tief op de dag zelf aanwezig met een studio 
waar foto’s gemaakt kunnen worden, een 
kleine expo van eigen leden en een stand 
waar je met je camera terecht kunt voor 
vragen over de camera en tips voor het 
maken van mooie foto’s.  Succes met het 
maken van de foto’s en tot 27 september.

Succesvolle eerste fi etsenbeurs St. Caecilia
Lieshout – De eerste editie van de fietsen-
beurs in Lieshout was een succes. Zo’n 
zestig fietsen en een aantal accessoires 
werden verkocht. Harmonie St. Caecilia 
organiseerde de fietsenbeurs om geld in 
te zamelen voor haar jubileumfeest in juli 
2016.

Het speelplein van de Sprankel in Lies-
hout was goed gevuld met fietsen, er was 
volop belangstelling voor de beurs. Er was 

voor ieder wat wils, van mountainbikes tot 
kroegfietsen. Kinderfietsen en fietsendra-
gers.

De Lieshoutse en Mariahoutse harmonie is 
de particulieren die hun fiets te koop aan-
boden, maar ook de vele schenkers van 
fietsen erg dankbaar voor hun bijdrage. 
Vanwege het succes van de beurs komt er 
een volgende editie.  De datum wordt later 
bekendgemaakt. 

Veel fietsen en bezoekers op de eerste fietsenbeurs

Met aandacht in het hier en nu
In de Mindfulness Training leer je om met 
vriendelijke, niet (ver)oordelende aandacht 
in het hier en nu aanwezig te zijn. De vaar-
digheid om in aandacht te zijn, bouwen 
we op in acht bijeenkomsten van twee en 
een half uur. Dit doen we door gebruik te 
maken van verschillende oefeningen zo-
als de lichaamsscan, zitmeditatie en yoga 
oefeningen. Je ademhaling is daarbij een 
belangrijk hulpmiddel, eenvoudigweg om-
dat je ademhaling altijd aanwezig is. Van 
alle lichamelijke functies van de mens is de 
ademhaling uniek, omdat het de enige on-
willekeurige activiteit van het lichaam is, 
waar we een bewuste controle over kun-
nen hebben. De ademhaling is een anker 
voor het hier en NU. 

Je leert door zelf ervaren en door onder-
linge uitwisseling van de verschillende 
ervaringen van de andere deelnemers. 
Daarnaast is het belangrijk dat je thuis ie-
dere dag oefent, je krijgt hiervoor cd’s en 
huiswerkopdrachten mee.

Voor wie
De training is voor iedereen geschikt. 
Mensen die bezig zijn met spirituele groei, 
mensen met stressklachten (o.a. piekeren), 
angstklachten, depressieve klachten (o.a. 
negatief denken), vermoeidheidsklachten 
en (chronische) pijnklachten hebben er 
baat bij. Geef je zelf de kans om je te be-
vrijden van negatieve stressgedachten en 
word bewust van lichamelijk gewaar zijn, 
door Mindfulness toe te passen in je dage-
lijks leven.

Wanneer
We hebben besloten de cursussen op twee 
avonden te starten. Op maandag 7 septem-
ber 2015 start er een cursus. Op dinsdag 
8 september 2015 start er ook een cursus. 

Ze worden begeleid door 2 personen:
Therapeute Paula Smits-Franke
Holistisch therapeut Bart Nijland

De kosten zijn € 179,- waarbij inbegrepen 
een prachtig werkboek, cd’s, koffie en thee.

Ook starten we op woensdagavond 9 september 
en op donderdagavond 10 september 2015 met

twee cursussen Communicatie 
– Zelfbewustwording.
 
Ook deze cursussen worden begeleid door 
2 personen: Therapeute Paula Smits-Franke 
Stagiaire Creatief Therapeute i.o. Wilma 
Kammeraat.

Voor meer informatie en/of aanmel-
ding Therapeute Paula Smits-Franke 
0499-423588, 06-22956843. Zie ook 
www.centrumhelena.nl voor meer informatie.

Mindfulness Training

De kracht van Mindfulness

Advertorial

Veel zomerse artikelen nu in 
de uitverkoop. Wees er snel bij, 

want op = op
Dorpsstraat 20  Lieshout  www.bloemend.nl  0499-323192

SALE
Volop verse snijbloemen, 

boeketten, binnen- en 
buitenplanten 
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 Start in september en maak 
5 weken kennis met onze club 

met het BACK IN SHAPE 
programma.

Afh ankelijk van je doelstelling 
kies je voor SLANK-RELAX of 

POWER.

Voor informati e kun je 
terecht op 

info@lifestylecenterlaarbeek.nl

BACK IN SHAPE                             
Mooi UIT in Laarbeek

De Middag van het Brabantse Lied in OLTM
Mariahout – In het Openluchttheater 
van Mariahout wordt op zondag 
30 augustus ‘De Middag van het 
Brabantse Lied’ gehouden. Dit vindt 
om de twee jaar plaats. De middag 
wordt georganiseerd door de Stichting 
Brabants Dialectenfestival (www.
brabantsdialectenfestival.nl). U kunt 
genieten van Jeanne van de Rijt van 
Vandiekomsa.

Jeanne van de Rijt
Muziek is altijd de grote passie van 
Jeanne geweest. Zingen in een koortje, 
blokfluitlessen, gitaarles, keybord- en 
pianoles. Ze werd lid van de ‘Volkelse 
Vrollie’, de ontspanningsgroep van de 
Volkelse KVB, die ook ieder jaar aan de 
Volkelse carnavalszittingen meedeed. 
Daar begon ze met het schrijven van 
liedjes.

In 2000 stopte ze bij de Volkelse 
Vrollie, maar ze bleef liedjes schrijven. 
Toen werd ze gevraagd om te zingen 
op de nationale vrouwendag in Volkel. 
Dat was een succes en er volgden meer 
optredens. Er kwam een CD in 2003: 
‘Soumagne’ opgenomen in de studio 
van Jos Somers met arrangementen 
van Hubert Verest. In 2006 was de 
presentatie van de 2e CD ‘Uit m’n pen 

gevloge’. In 2006 won ze de Brabantse 
dialectpenning voor het beste liedje – 
festivalthema was: afscheid, het liedje 
heette ‘Los Laote’. In 2008 won ze 
deze penning voor de 2e keer, festi-
valthema: Taofele, het liedje heette 
‘Gruun Land’, dit was ook de naam 
van de 3e CD. 

In 2012 verscheen de 4e CD ‘Spiegel’; 
hieraan wordt door verschillende muzi-
kanten meegewerkt en er staan 2 du-
etten op o.a. met Ria Toonen met wie 
Jeanne ook op deze middag optreedt.

Vandiekomsa
In 2007 plaatst Hein Augustijn een op-
roep op Folkforum. De in Utrecht wo-
nende Brabantse zanger/gitarist heeft 
heimwee. Ramon de Louw (zang, 
trommel) reageert. Hij is liefhebber van 
dialect en verzamelaar van folkplaten 
en – hij weet nog wel iemand: David 
Cornelissen (snaren, zang, fluitjes) die 
vaak in Tilburg optreedt. De mannen 
vinden elkaar in het zingen en spelen 
van Brabantse klassiekers, maar al snel 
komt er eigen muziek en teksten. 
In 2011 volgt de 1e CD (zonder titel). 
De folky Brabantse nummers worden 
enthousiast ontvangen en er volgen 
mooie optredens. De groep wordt 

uitgebreid met Maarten Rooijackers 
(slagwerk) en Marcel van Cuijk (con-
trabas). In volle bezetting staat de 
band in 2013 op ‘Elastiek Muziek’ en 
‘Festival Mundial’. In het theater in 
Vught ontvangen ze de 2 prijs voor 
‘Brabants moiste Lied’: ‘Lied van de 
kiepenboer’. Eind 2013 verschijnt een 
EP: Baarschots Sessies. In 2014 wordt 
gewerkt aan een nieuwe CD. Kees 
Schoone (accordeon) wordt een vaste 
gastspeler. De CD ‘Vur Mekaar’ ver-
schijnt in 2015.

De aanvang van de voorstelling is om 
14.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 
€8,00 per persoon. Kaarten kunnen 
gekocht worden aan de theaterkassa, 
maar ze kunnen ook gereserveerd 
worden via www.oltm.nl: bij het kopje 
‘programma’ kunt u een bestelformu-
lier invullen. Hier kunt u kiezen voor 
een e-ticket of u kunt de kaartjes thuis 
laten sturen (voor deze laatste ser-
vice worden extra kosten berekend). 
Bij slecht weer wordt de voorstelling 
verplaatst naar het Buurthuis aan de 
Bernadettestraat in Mariahout. En voor 
uw agenda: op zondag 12 juni 2016 
vindt de elfde editie van het tweejaar-
lijkse Brabantse Dialectenfestival plaats.

Beleef ABBA en Rowwen Hèze 
met Openluchttheater Mariahout
Mariahout - Het is feest in het 
Openluchttheater. Dit weekend kun 
je lekker uit je plaat gaan op de gla-
mourous nummers van ‘s werelds beste 
ABBA Tribute band. Het weekend daar-
op: lekker pierewaaien en meelallen 
met Rowwen Hèze. 

ABBA Tribute
Terug in de tijd met ‘Dancing Queen’, 
‘Mamma Mia’ en ‘Waterloo’. Deze band 
werd uitgeroepen tot de beste ABBA tri-
bute band van de wereld, met een hoog 
muzikaal niveau, originele kleding zoals 
ABBA deze destijds droeg en een sfeer 
die je weer helemaal mee de jaren ’70 in 
zuigt. Een avond vol herkenbaarheid en 
verroering. Alles wordt live gespeeld en 
gezongen. ABBA Tribute is een levendi-
ge flashback naar de mooie muzikale tij-
den van weleer! (vr 28 aug, 20.30 uur)

Middag van het Brabantse lied
Sinds 2005 organiseert het dialectenfes-
tival Lieshout jaarlijks de Middag van het 
Brabantse Lied in het Openluchttheater. 
Deze gezellige middag staat in het te-
ken van de mooie muziek en leuke lied-
teksten van Brabants beste artiesten. 

Dit jaar met Jeanne van der Rijt en 
Vandiekomsa. (zo 30 aug, 14.30 uur)

Rowwen Hèze 
De band die bekendheid kreeg met 
de nummers ‘Bestel Mar’ en ‘Limburg 
(Kwestie Van Geduld)’. Muziek met 
een unieke sound, variërend van ge-
voelige ballads tot snellere tex-mex en 
folknummers, waarin het geluid van de 
plaatselijke fanfare doorklinkt. 

Vorig jaar heeft Rowwen Hèze al bewe-
zen wat voor waanzinnige show zij op 
het podium neerzetten. Niet alleen het 
publiek ging uit hun dak, ook de man-
nen van de band konden er geen ge-
noeg van krijgen. De sfeer zat er goed 
in en dat gaan ze dit jaar, samen met de 
‘Three Amigos’, gelukkig nog eens goed 
overdoen. (za 5 sept, 20.30 uur)

Kaartverkoop
Wil je deze voorstellingen niet missen? 
Wees er dan snel bij. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.oltm.nl of via de ver-
koopadressen in Laarbeek (zie website). 
Openluchttheater Mariahout. Beleef 
meer!

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com

HEEFT U EEN
HEKEL AAN
STRIJKEN?
Mandy’s

STRIJKSERVICE
KASTANJE 4 - BEEK EN DONK - TEL: 06-48752995

www.mandy-strijkservice.nl
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SPARTAN COLOR EXPERIENCE

ZONDAG 30 AUGUSTUS

AGENDA
EVENEMENTEN

SPORTPARK ‘T HEEREIND 
Tot en met 15 jaar €7,50 P.P. & vanaf 16 jaar €10,00 P.P.

Ook voor niet-leden

Inschrijving, aanmelding en ophalen goodybags 

van 10.00 tot 11.45 uur Aanvang programma 12.00 uur

m.m.v. DJ Bon Jaski en Dutch Tribbiani
Gratis toegang voor supporters en toeschouwers

Voetbalwedstrijd PSV-Feyenoord op groot beeldscherm

Mooi UIT in Laarbeek

Feestweekend Sparta’25 barst los
Beek en Donk - Na vele voorbereidingen 
staat het tweede jubileumfeestweekend 
van voetbalvereniging Sparta’25 op punt 
van beginnen. De club bestaat 90 jaar 
en heeft voor iedereen binnen en buiten 
Sparta’25 een aantal spectaculaire evene-
menten georganiseerd die ook al eerder 
in De MooiLaarbeekKrant zijn aangekon-
digd. Dit alles in en rondom een grote 
festivaltent die op sportpark ’t Heereind 
is opgezet.

Legends of the 90’s Party
Op vrijdag 28 augustus treedt in de feest-
tent een aantal bekende DJ’s uit de ja-
ren 90 op. Mental Theo en  DJ Jean met 
MC Maron vormen de hoofdacts van de 
avond die verder wordt verzorgd door 
Funkmaster B en J-Spock. 

Iedereen is van harte welkom. Kaarten zijn  
voor €10,00 verkrijgbaar, via de website, 
via de voorverkoopadressen en aan de 
kassa. Aanvang: 20.00 uur. 

Spartade
Op zaterdag 29 augustus nemen de 
jeugdteams van Sparta’25 deel aan de 
Spartade. Dit is een groots opgezette spel-
len dag die verder voor alle toeschouwers 
en supporters vrij toegankelijk is. Met een 
gezamenlijke barbecue en muzikale om-
lijsting van DJ Bon Jaski  wordt de dag 
feestelijk afgesloten. De deelnemers wor-
den om 10.00 op het sportpark verwacht 
en de spellen beginnen om 10.30 uur.

Spartan Color Experience
Op zondag 30 augustus vindt de Spartan 
Color Experience plaats. Hieraan kan en 
mag iedereen deelnemen. Tijdens een 
wandeltocht van 5 kilometer wordt je op 
diverse punten volgestrooid met kleur-
rijk poeder. Inschrijven kan vanaf 10.00 
uur en kost €10,00 voor volwassenen en 
€7,50 voor personen tot en met 15 jaar. 
De warming-up begint om 12.15 uur, 
waarna de deelnemers rond 13.00 uur 
kunnen beginnen met de tocht. Rond vier 
uur vindt de ‘Grande Finale’ plaats. Indien 

je niet deelneemt, is er toch voldoende te 
beleven op ’t Heereind. De feesttent is de 
gehele dag geopend. Er is een springkus-
sen voor de jeugd. Diverse DJ’s kleden de 
dag muzikaal aan en ook wordt er voor 
gezorgd dat de voetballiefhebbers de 
voetbalwedstrijd PSV-Feyenoord live kun-
nen volgen op een groot beeldscherm.

De organisatie hoopt je te zien op ’t 
Heereind bij een of meerdere evene-
menten. Meer informatie vind je op 
www.sparta25.nl.

Beek en Donk – Dansclub Tieners 
van Toen gaan weer gezellig dan-
sen op donderdag 27 augustus. 
De dansavond vindt plaats in zaal 
De Tapperij. 

Nieuwe leden zijn dan ook weer 
van harte welkom om op de 

donderdagavond gezellig te ko-
men dansen, dit kan samen of al-
leen. Op de wekelijkse avond wor-
den alle soorten dansen gedraaid 
door DJ Harrie, onder het genot 
van een kop koffie of iets anders 
natuurlijk.

Kom eens kijken hoe gezellig deze 
avonden zijn. Als je niet goed kan 
dansen wordt dat vanzelf geleerd. 
Iedereen is van harte welkom om 
mee te doen, ook van buiten Beek 
en Donk.

Gezellig dansen met de Tieners van Toen
Administratie & 

belastingadvieskantoor 

Beekerheide 6C, Beek en Donk, 0492 - 450811, www.artifexfinance.nl

• Financiële administratie
• Jaarrekeningen en rapportage
• Belastingaangiftes  (ook particulier)
• Salarisadministratie
• Financieel en fiscaal advies
• Begeleiding startende ondernemers

•
•
•
•
•
•

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

AANBIEDING

WOENSDAG DÉ BARBECUE- EN 
REEPJESPAN SPECIALIST

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG

WORST- EN GEHAKTDAG
INFORMEER NAAR DE 

MOGELIJKHEDEN

Gepaneerde schnitzels  500 gram 
€4,95     

kilo  € 5,50

AANBIEDING

4 Gehaktballen + 
4 Stroganoffburgers 

samen € 5,00   

MAANDAG-DINSDAG-WOENSDAG

oMase begint aan nieuw seizoen
Mariahout - De vakantie is weer voorbij 
en langzaamaan wordt alles weer opge-
start.  Zo ook bij oMase, die haar nieuwe 
programma presenteert op de Algemene 
Ledenvergadering van woensdag 2 sep-
tember. 

Naast de vaste agendapunten wordt 
het jaarprogramma toegelicht, is er een 
bestuursverkiezing en kan men zich al 
opgeven voor diverse activiteiten. Ook 
wordt er aandacht besteedt aan enkele 
jubilarissen, welke 25, 40, 50 en zelfs 60 

jaar lid zijn van KVO/oMase. De avond 
begint om 20.00 uur in zaal ‘de Pelgrim’ 
en staat natuurlijk ook in het teken van 
ontmoeten en gezellig samen zijn. Het 
bestuur hoopt vele leden op deze avond 
te mogen begroeten.
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Reünie Café D’n Gieterij

Aarle-Rixtel - Café D’n Gieterij (bij de 
meeste bekend als ‘De Gieter’) was ja-
renlang een gezellig café met een mooi 
terras op een toplocatie. Helaas is dit 
café er niet meer, maar het was jaren-
lang dé kroeg voor veel mensen uit ‘Ale’.
 
Vanaf 11 augustus 1994 waren Everd 
en Antoinette van de Ven de uitbaters 
van dit café. Het was niet alleen bij vaste 
gasten erg populair, ook de verenigin-
gen De Rode Schut, Aan de Wielen en 
de dartvereniging hadden er hun vaste 
thuishonk.
 
Helaas moet Everd wegens plotselinge 
gezondheidsproblemen in juli 2005 stop-
pen met zijn geliefde café. Maar in no-
vember van dat jaar werd De Gieter weer 
geopend door de nieuwe, enthousiaste 
eigenaren Jörgen en Miranda Fabrie. De 
vaste gasten hadden de weg naar hun 
stamkroeg weer snel teruggevonden 
en kwamen weer graag elke week een 

pilsje drinken. Helaas moesten Jörgen en 
Miranda ook stoppen met De Gieter we-
gens gezondheidsproblemen in 2008. Na 
jarenlange leegstand is nu Eethuis Saray 
hier gevestigd. 

De vaste gastenkring mist de kroeg nog 
regelmatig en daardoor zijn een aantal 
op het idee gekomen om een reünie te 
houden. Deze vindt plaats op zaterdag 
26 september vanaf 20.30 uur in Café 
Deja Vu in Aarle-Rixtel. Iedereen die re-
gelmatig bij De Gieter kwam is van harte 
welkom op deze reünie! Dit geldt uiter-
aard ook voor de mensen die toen bij de 
dartvereniging, Rode Schut en Aan de 
Wielen zaten.
 
Eric Hendriks, Linda de Hoop en Janine 
van Bree, organisatoren van deze reünie 
en vaste gasten van De Gieter hopen dat 
het een hele gezellige, drukke avond om 
nooit te vergeten wordt!

Café D’n Gieterij

75% KORTING
ACTIEARTIKELEN ZIJN VOORZIEN VAN ACTIE/KORTINGSTICKER

50% KORTING PER STUK50% KORTING PER STUK
 VANAF 2 STUKS VANAF 2 STUKS

SALE
PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

SALESALESALESALE LAATSTE WEKEN 
KORTING!

OP DE GEHELE ZOMERCOLLECTIEOP DE GEHELE ZOMERCOLLECTIE

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Cursus tekenen 
en schilderen
Mariahout - In september start 
Atelier Berloz weer met de cur-
sus tekenen en schilderen, op 
dinsdagmiddag en woensdag-
avond.

Het doel van de cursus is het 
leren omgaan met beeldende 
ideeën en materialen, het stimu-
leren van creativiteit en het ver-
werven van vakkennis in vorm 
en kleur.

Het atelier is voor iedereen toe-
gankelijk, beginners en gevor-
derden. Meer informatie: Will 
van Berlo, tel. 0499-422030 of 
will@berloz.nl 

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

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

auto 
onderdelen

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%
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Kermis   Aarle-Rixtel

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)



Donderdag 27 augustus 201524 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

ONTDEK LAARBEEK OP DE FIETS

DE BOER BIER WATER ROUTE KOMT ONDER ANDERE LANGS PIETER EN 
MARIA VERSCHUREN UIT AARLE-RIXTEL. GEDURENDE DE AFGELOPEN 25 
JAREN IS IN HUN BEDRIJF VEEL ONTWIKKELING EN INNOVATIE GEWEEST, 
MET NAME OP HET GEBIED VAN MILIEU EN STREVEN NAAR BIOLOGISCH 

TELEN.

OOK GEERT EN CHRISTA MIGCHELS VAN HERBERG DE BRABANTSE KLUIS 
TELEN GERST VOOR BIER BOER WATER. HET MOOIE IS, DAT HET GERST 

DAT NIET GESCHIKT IS OM TE BROUWEN, VOEDSEL WORDT VOOR HUN VEE.

Onder de noemer Boer Bier Water heeft een aantal lokale agrariërs de handen ineengeslagen met Gemeente Laarbeek, 
ZLTO, Bavaria, Waterschap Aa & Maas en Rabobank Peel Noord om de Laarbeekse bodem en daarmee de waterbronnen 

gezond te houden. In de afgelopen drie jaar zijn allerlei projecten gestart, welke onder te verdelen zijn in de pijlers: water, 
gewasbescherming, gezonde bodem en brouwgerst. Hiermee kunnen alle deelnemende agrariërs een bijdrage leveren aan het 

behouden van vitale bronnen in Laarbeek.  

Boer Bier Water heeft een speciale route uitgezet, waarmee je mooiste plekjes van Laarbeek op de fiets ontdekt. De route van 35 
kilometer gaat langs vijftien deelnemende agrariërs. Op diverse plaatsen in Laarbeek is de route verkrijgbaar. Het team van De 
MooiLaarbeekKrant ging op een zonnige middag op ontdekkingsreis en genoot van de warme gastvrijheid van de deelnemers. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Anja en Marjan Corsten van het Brouwerijcafé en naar Tanja van de Ven.

DE BOER BIER WATER ROUTE EDITIE 2015

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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Boer Bier Water streeft ernaar om alle vormen van de 
tuin- en landbouw in omgeving Laarbeek mee te laten 
profiteren van dit project. Een aantal agrariërs heeft 
hierdoor onder andere brouwgerst geteeld. Deze velden 
kunt u op de fiets bekijken. Het mooie hiervan is dat u 
als bewoner van Laarbeek in de zomer kunt genieten 

van een heerlijk Swinckels’ biertje, gemaakt met gerst 
van onze eigen nostalgische gerstvelden.

De Boer Bier Water Route start en eindigt bij 
het Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. Na de 

tocht kunt u hier genieten van een heerlijk glas 
Bavaria of Swinckels’, want dat heeft u na 35 

kilometer fietsen wel verdiend!

aantt

van een heerlijk Swinckels’ biertje, gemaakt met gerst 
van onze eigen nostalgische gerstvelden.

KIJK OP WWW.BOERBIERWATER.NL VOOR MEER INFO!

L I E S H O U T  H O L L A N D

THE COLOURS IN THE PDF ARE ONLY AN INDICATION OF THE REAL COLOURS. 

CUSTOMER

ARTIKEL

DESCRIPTION

FORMAT

DATE

PROPOSAL

COLOURSBAVARIA

BND006

BND LOGO NL CMYK

XX X XX  MM

08 - 06 - 2009

BLACK

GUIDES

BAVARIA DBLUE

BAVARIA LBLUE

BAVARIA GOLD

ALWAYS USE A COLOUR PROOF AS A 
REFERENCE TO PRINT THE CORRECT 
BAVARIA COLOURS.

DUE TO THE PHOTOSHOP DROPSHADOWS, 
THIS LOGO CAN ONLY BE ENLARGED UP 
TO A WIDTH OF 622MM ( in case of 300 
DPI )

HOLLAND

BND006

Even uitrusten bij Sneijers Boomkwekerij B.V. Agrariër en ZLTO-bestuurslid 
Paul Sneijers is één van de trekkers van het project Boer Bier Water

Een bezoekje aan de boerderij van ZLTO-voorzitter Tanja van de Ven is meer dan de moeite waard. Samen met Michel runt zij 
een zeer moderne melkveehouderij. In de stallen staan 220 koeien, die met drie melkrobots automatisch gemolken worden.
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MooiBoerdonk

 

*  Bij aankoop van een keuken. 
 Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 

T0493 441111  

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 

T0493 441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

NU EEN  
VAATWASSER 
CADEAU!*

Bij aankoop 
van een 
keuken.

Ruim 700 deelnemers bij 1e Buffelrun

Boerdonk - U heeft er waarschijn-
lijk al van gehoord: Dorpsfeest 
Boerdonk staat weer voor de 
deur. Traditiegetrouw op de laat-
ste zondag van de schoolvakan-
tie.

Gastvrij Boerdonk
Met dit nieuwe onderdeel van het 
Dorpsfeest tonen ze aan hoe gast-
vrij Boerdonk is. Mensen maken 
een lekker gerecht en het lot be-
paald wie van de deelnemers aan-
schuift bij de maker. Culinaire ex-
pressie, variatie en verrassing in 1 
avond. Alle ingrediënten natuur-
lijk voor een succesvolle avond 
en dat blijkt ook wel animo onder 
de Boerdonkse bevolking voor die 
avond op 28 augustus. 

Zaterdag 29 augustus staat over-
dag volledig in het teken van de 
zeskamp voor de jeugd van de 
basisschool. In het thema van de 
Buffelrun welke op zondag wordt 
gehouden neemt de jeugd op-
nieuw deel aan diverse spelactivi-
teiten om uiteindelijk natuurlijk te 
komen tot een winnaar.

Prijsuitreiking Witte Gij Ut
Zaterdagavond is de prijsuitreiking 
van de Dorpsquiz Witte Gij Ut die 
op 27 juni heeft plaatsgevonden 
in Erp, Keldonk en Boerdonk. 
Ongeveer 1000 deelnemers gin-
gen de uitdaging aan en een 

groot aantal wil natuurlijk zien of 
zij tot de toppers of mogelijk tot 
de winnaar behoren. Deze avond 
is er live muziek van No Exit uit 
Laarbeek. De toegang is gratis en 
de avond start om 20.30 uur.

Live Muziek, Rollende Keukens, 
Attracties en….
Op zondag 30 augustus vanaf 
12.00 uur start Ovation en BVB 
met een continu live optreden 
op het Weike in Boerdonk. De 
Rollende Keukens zijn opnieuw 
aanwezig en ook de kleinste kun-
nen -na aanschaf van een knip-
kaart voor €5,00- onbeperkt 
gebruik maken van de diverse 
(kermis)attracties.

Helikoptervlucht
Verder is er een mogelijkheid is 
in een helikopter de omgeving 
Erp, Gemert, Boerdonk, Laarbeek 
te verkennen. Mocht u interesse 
hebben en zeker willen zijn van 
een plaats, meld u zich dan aan 
via de volgende link: www.heli-
koptervlucht.nl/product/dorps-
feestboerdonk. Een vlucht van 
6 minuten kost daarbij slechts 
€37,50. 

Komt daarom allen en geniet van 
heerlijk eten, diverse activiteiten, 
gevarieerde openlucht muziek en 
natuurlijk de Buffelrun.

Boerdonk - Het kan u niet zijn 
ontgaan. In de regio gonst het 
namelijk al maanden en de op-
vallende billboards moeten u 
zijn opgevallen. Op zondag 30 
augustus vindt in Boerdonk de 
Buffelrun plaats.

Ruim 7 maanden geleden zijn de 
voorbereidingen gestart en in-
middels zijn ze in de afrondende 
fase. De obstakels zijn gebouwd 
en de ruim 700 deelnemers uit 
binnen- en buitenland kunnen 
aan de bak.

Hindernissen met de namen als 
‘Diving Hero, Buffelsplash, Ice 

Man, Sizzling Buffel’ etc. moeten 
worden overwonnen tijdens een 
5 of 10 kilometer hindernisloop. 
Kijk maar eens op www.buffel-
run.nl. Beelden zeggen meer dan 
woorden…

Vermoeiend? Zeker! Leuk om 
mee te doen? Inderdaad, maar 
helaas ben je hiervoor te laat. De 
inschrijftermijn is op 16 augustus 
gesloten.

Iedereen is van harte welkom om 
te komen kijken. De organisatie 
wil dit voor de regio unieke eve-
nement laten kennis maken met 
zoveel mogelijk mensen. Gewoon 

omdat het leuk is om te zien en 
wellicht heb je er al veel van ge-
hoord en had je mee willen doen? 
De reden maakt niet uit. De en-
tree is gratis en er zijn speciale 
zichtpunten ingericht bij bijzon-
dere obstakels voor bezoekers. 

De Buffelrun start omstreeks 
11.00 uur en de laatste runners 
starten omstreeks 13.00 uur. Het 
wordt een geweldig spektakel en 
u zult versteld staan van het en-
thousiasme van de deelnemers en 
van de door vrijwilligers gebouw-
de obstakels. Dit mag u echt niet 
missen.

Gevarieerd programma tijdens 
Dorpsfeest Boerdonk
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Sportend Laarbeek

PAK JE VOORDEEL TOT -50% 

Ornamenten

50
tot

Bomen, heesters 
en vaste plantenen vaste plantenen vaste planten

50
tot

Sfeer- en cadeau 
artikelen

Sfeer- en cadeau Sfeer- en cadeau Sfeer- en cadeau 

50
tot

Tuinmeubelen 

50
tot

Potterie

50
tot

Barbecues

25
tot

Biezenweg 2a 
Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Heerlijk softijs

Parasols
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Afscheidswedstrijd 
Thijs Kluijtmans bij Sparta’25

Thijs Kluijtmans

ELI verliest bekerwedstrijd 

Lieshout - Na overwinningen in de oe-
fenwedstrijden leed ELI 1 afgelopen 
zaterdag in het eerste bekerduel een 
wat geflatteerde 3-0 nederlaag tegen 
Stiphout Vooruit. Op het kunstgrasveld 
in Stiphout had ELI in de 1e helft het 
beste van het spel. 

Het aantal echte doelkansen was ech-
ter op de vingers van één hand te tel-
len, hoewel nieuweling David da Silva 
hard werkte in de spits. Frank van Erp 
zag zijn afstandschot rakelings voorlangs 
gaan. Een inzet van Willem Jan van den 
Brink werd door de Stiphout-keeper nog 
juist tot corner verwerkt. Vlak voor rust 

nam de thuisclub onverwacht een 1-0 
voorsprong door een onhoudbaar schot. 
Direct na rust kwam Frank van Berlo 
een teenlengte te kort om de gelijkma-
ker binnen te tikken. Hierna zakte het 
spelpeil en kreeg Stiphout de overhand 
op het middenveld. Dat leidde nog tot 2 
doelpunten voor de thuisclub.

Dinsdag speelde ELI de tweede beker-
wedstrijd tegen ONDO. Zaterdag speelt 
ELI de laatste bekerwedstrijd thuis tegen 
Blauw Geel’38 2. De aanvang van dit 
duel is 18.00 uur. Volgende week gaat 
de competitie van start met de wedstrijd 
ELI-Irene.

David da Silva (l) krijgt weinig ruimte van de Stiphout-verdediging

badminton Badminton Club Lieshout terug van vakantie
Lieshout - De badmintonners van 
Badminton Club Lieshout pakken 
woensdag 2 september de rackets 
weer op. Dan beginnen de wekelijkse 
speelavonden weer van deze sport-
vereniging en zijn nieuwe leden van 
harte welkom. Is badminton iets voor 
jou? Kom het proberen bij Badminton 
Club Lieshout.

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

Jeugd
De jeugd van Badminton Club 
Lieshout begint om 18.30 uur. Zij spe-
len tot 19.30 uur en sommigen tot 
20.00 uur. Dat doen ze onder leiding 
van een trainer en met behulp van 
enkele jeugdbegeleiders. Er staat dus 
altijd iemand klaar om je te helpen. 

Tijdens de speelavonden worden de 
grondbeginselen van het badminton 
bijgebracht, uiteraard in combinatie 
met het spelen van wedstrijdjes en het 
doen van oefeningen die gerelateerd 
zijn aan de badmintonsport. Je kunt 
altijd twee keer gratis meespelen voor-
dat je moet besluiten om lid te wor-
den. Zo kun je dus eerst rustig kijken 
of de sport iets voor je is en hoef je niet 
meteen lid te worden. Ook een racket 
hoef je niet meteen te kopen. Deze 
kun je gebruiken van de vereniging, 
die hier een speciaal aantal rackets 
voor op voorraad heeft. Kortom; geen 
enkele drempel om het eens te komen 
proberen. Kom daarom op een van 
de komende woensdagavonden om 
18.30 uur naar ‘Sporthal De Klumper’. 
Als je je sportkleding meebrengt kun je 
meteen meedoen en ervaren hoe leuk 
badminton kan zijn. 

Senioren
Ook senioren zijn natuurlijk van har-
te welkom. Zij spelen, op dezelfde 
woensdagavonden, vanaf 20.00 uur. 
Voor senioren is er geen verplichte 

training: iedereen mág deelnemen aan 
de training, die wel gefaciliteerd wordt 
en om 20.30 uur begint. Vóór die tra-
ning vangt om klokslag 20.00 uur de 
beginnerstraining aan. 

Heb je dus nog nooit gebadmintond 
en wil je het een keer proberen. Ook 
dat kan bij Badminton Club Lieshout: 
neem dan deel aan de beginnerstrai-
ning. Als je niet traint kun je vrij spe-
len op de resterende banen. Ook voor 

senioren geldt dat je twee keer gratis 
mag komen meespelen, voordat je lid 
moet worden van de vereniging. En, 
ook senioren kunnen gebruik maken 
van de leenrackets die de vereniging 
aanbiedt. Dus; ook voor senioren zijn 
er geen drempels of andere belemme-
ringen om eens uit te komen probe-
ren of badminton een sport voor jou 
is. Graag tot ziens bij badminton Club 
Lieshout.

Badminton, een leuke sport voor iedereen

Beek en Donk - Hij nam al eens 
afscheid van de A-selectie in 
2013. Het seizoen daarna ging hij 
lager voetballen maar kwam in 
dat zelfde seizoen al terug op zijn 
besluit. Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. 

Thijs Kluijtmans is een echte lief-
hebber van het spelletje. Verkoos 
tijdens zijn verblijf bij PSV ‘zijn’ 
Sparta’25 boven een langer ver-
blijf in Eindhoven. Naast een echte 
liefhebber van het spelletje is Thijs 
vooral ook een echte clubman. In 
zijn laatste seizoen 2014-2015 was 
Thijs misschien wel dé uitblinker 
van het eerste team. Maar nu gaat 
hij na vele seizoenen A-selectie 
toch echt afscheid nemen en gaat 
hij een plaats innemen in de ‘Galerij 
der Groten’ van de groenwitten. 

Ter gelegenheid hiervan biedt 
Sparta’25 hem een afscheidswed-
strijd aan, die gespeeld wordt op 
vrijdag 4 september om 19.00 uur 
op Sportpark ‘t Heereind in Beek 
en Donk. Een mooie gelegenheid 

om afscheid te nemen van deze 
grote voetballer en clubman.

In 2003 is het nieuwe erfrecht ingevoerd 
met een standaard langstlevende rege-
ling; de wettelijke verdeling.   
Maar wanneer u een testament heeft, 
dan geldt dit na uw overlijden en NIET 
die nieuwe wettelijke regeling. Deze 
geldt alleen als u geen testament hebt 
en u laat echtgenoot en kinderen achter.
Let op, dit is een zeer standaard regeling. 
Wat niet geldt is de anti schoonzoon- of 
schoondochter clausule. Deze voorkomt 
dat wat uw kinderen van u erven, ge-
deeld moet worden met een ex na echt-
scheiding.

Wat er wel geldt zijn de wilsrechten. 
Wanneer de langstlevende hertrouwt, 
dan hebben de kinderen automatisch 
deze rechten. Zij kunnen alvast de blote 
eigendom claimen van uw bezittingen. 
U mag dan wel het vruchtgebruik hou-
den en ze dus gebruiken, maar ze zijn 
niet meer van u! Het lijkt wel een anti- 
ouder clausule! 

U kunt deze wilsrechten uitsluiten. Dat 
doet u door het opstellen van een testa-
ment. En als u dan toch een testament 
maakt dan kunt u gelijk dat regelen wat 
u wél wilt. Ook kunt u zo op de erfbelas-
ting besparen én die eigen zorgbijdrage 
zo veel mogelijk buiten de deur houden! 
Heeft u alles goed geregeld? Informeert 
u gerust; iedere zaterdagmiddag inloop-
spreekuur in de Cacaofabriek! 

voetbal
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Monkey mee dragerverbreder nu met bon van 24.95 voor 

#
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

ad
co
m
m
u
n
ic
at
ie
.n
l

Iedere dag 
testdag met 

grote keuze uit 
onze collectie

elektrische 
fietsen.

(geldig tm 12 september 2015)

Allemaal weer
aan de gang

Wij hebben  
de fiets die bij u 

past nieuw  
of gebruikt.

€ 19.50
waardebon|ml

2 buiten en 2 binnenbanden CST met hollands ventiel nu van 53.96 voor
maten 28 5/8 3/8 en 28 1 1/2

(geldig tm 12 september 2015)
€ 25.-

Gratis parkeren!

VROEGE VOGELS!

€5,50*van 18 juli t/m 30 aug 2015 alle films tot 12:00 uur:

P

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

Volg ons op Facebook en  

blijf op de hoogte van al onze acties,  

premières en specials!
INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel, NCB-Laan 52a

*(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

schaken

judo Kom judoën bij 
Judoclub Mariahout

Mariahout - Judo is gereglementeerd stoeien, 
een spel van aanval en verdediging waarbij het 
beheerst met elkaar omgaan centraal staat. In 
judo kun je niet zonder elkaar. Elkaar helpen, 
samen oefenen en samen leren. 

In diverse spelsituaties wordt  er door een gedi-
plomeerde trainer de basis van het judo bijge-
bracht. De gedragsregels worden voortdurend 
gehandhaafd, dit met het oog op de veiligheid 
en de sociale normen. Er zijn nog plaatsen vrij. 
Heb je interesse in judo?  Wil je meedoen om 
uit te vinden hoe leuk het is?  Kom gewoon 
een keertje langs in de gymzaal van het buurt-

huis in Mariahout. Zij zijn weer gestart op 24 
augustus.

De trainingstijden zijn op maandag: 
Groep 1:  leeftijd 5 t/ m 9 jaar van 18.00 – 19.00 uur.
Groep 2: leeftijd 10 jaar en ouder van 19.00 –   
 20.00 uur.

Uw kind mag drie keer gratis mee trainen, wel 
is het handig te komen in een trainingsbroek 
met sweater of stevig shirt. Meer informatie 
Lea Manders 0499-422788/Jorieke Manders 
06-22212047.

Beek en Donk – De eerste zetten van 
het nieuwe seizoen worden door de leden van 
schaakvereniging De Oude Toren gezet op dins-
dag 1 september. In café Thuis aan het Heu-
velplein in Beek en Donk begint dan weer een 
spannende strijd op het bord met de 64 velden. 

Zij hebben nog plaats voor enkele nieuwe le-
den die op dinsdagavond met hen een spelletje 
willen spelen. De schaakavonden beginnen om 
20.30 uur. Je kunt je opgeven via e-mail: dot@
dotschaak.nl of kom dinsdag 1 september ge-
woon binnenlopen. Zij zien je graag.

Aarle-Rixtel – Het bestuur en de leden van 
Biljartclub Poedelvrees zijn op zoek naar 
biljarters, zowel dames als heren.

Zij spelen in competitieverband op maan-
dag- en donderdagmiddag. Daarnaast or-
ganiseren ze ook een nederlaagtoernooi 
met diverse clubs uit de regio. Voor infor-
matie kunt u na 17.00 uur bellen met B. 
Schepers, tel. 0492-383316 of kom gerust 

eens langs bij de Dreef in Aarle-Rixtel.

Beek en Donk - Het WAC zaalvoetbal te 
Beek en Donk maakt binnenkort een start 
met het seizoen 2015-2016. 16 Teams 
gaan in 2 klassen uitmaken wie ditmaal de 
titel op haar palmares mag gaan bijschrij-
ven. 

De eerste speeldag is gepland op donder-
dagavond 17 september. De week ervoor, 
donderdagavond 10 september, bestaat er 
de mogelijkheid voor de WAC-teams om 
onderling vriendschappelijk een partijtje te 
spelen. Je team opgeven kan via: competi-
tieleider.wac@gmail.com.

Scheidsrechtercursus
Een ander goed initiatief vanuit het WAC is 
de scheidsrechtercursus. Ben je nieuwsgie-
rig naar het leiden van het zaalvoetbalspel-
letje maar ken je de fijne kneepjes van het 
vak nog niet, geef je dan op bij de contact-
persoon omtrent de scheidsrechters, Eric 
van Heijnsbergen, tel. 06-27325840. Ook 
voor meer informatie omtrent de cursus 
kun je met hem contact opnemen.

Binnenkort gaat ook de nieuwe website 
online. Nog even geduld. Tot ziens bij het 
WAC.

Start schaakcompetitie 
De Oude Toren

WAC Beek en Donk 
klaar voor nieuw seizoen

Gezamenlijke seizoensopening Flamingo’s 
en VV Mariahout

Mariahout – Korfbalvereniging Flamingo’s 
en de jeugdafdeling van VV Mariahout 
houden op zondag 30 augustus de sei-
zoensopening. Tijdens deze dag worden 
alle nieuwe (jeugd-)teams gepresenteerd 
en worden leuke activiteiten gehouden. 

Voor de jongste kinderen is er een spring-
kussen en een gratis loterij. Vanaf 10.30 uur 
is iedereen van harte welkom op Sportpark 
de Heibunders, om samen het korfbal- en 
voetbalseizoen 2015 - 2016 feestelijk te 
openen. 

Korfbalvereniging Flamingo’s en VV 
Mariahout organiseren de seizoensopening 
gezamenlijk, waardoor in totaal circa 240 
jeugdspelers en speelsters van de korfbal- 
en voetbalvereniging aanwezig in de leef-
tijd van 5 tot 19 jaar. Dit is circa 60 tot 70% 
van het totaal aantal kinderen van deze 
leeftijd in Mariahout! De spelers en speel-
sters krijgen begeleiding van ruim 70 vrij-
willigers (trainers en leiders).

De dag begint om 11.00 uur met het pre-
senteren van de teams van Flamingo’s en de 

jongste teams – kabouters, F, E en D – van 
VV Mariahout. Ook worden de trainers en 
leiders gepresenteerd en alle sponsoren 
worden voorgesteld en bedankt voor hun 
steun en financiële bijdrage. Vervolgens 
wordt van ieder team een teamfoto ge-
maakt. Na de presentatie staan voor de 
teams allerlei leuke activiteiten op het pro-
gramma. 

De oudere jeugdteams van VV Mariahout – 
C, B en A - worden vanaf 13.00 uur gepre-
senteerd, samen met de leiders, trainers en 
sponsoren. Na het maken van de teamfoto’s 
gaan deze teams een mix-toernooi spelen. 
Om 13.00 uur vindt ook een demonstratie-
wedstrijd van korfbal van Senioren 1 plaats.

Kortom, een goed gevuld programma met 
voor ieder wat wils. De organisatie hoopt 
op een mooie, gezellige seizoensopening, 
waar iedereen goed voor de dag komt en 
waar ze met plezier het nieuwe seizoen 
inluiden? Graag zien zij u op zondag 30 
augustus om 11.00 uur op Sportpark de 
Heibunders in Mariahout.

zaalvoetbal

biljarten Biljartclub Poedelvrees 
zoekt nieuwe leden

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Het talent van deze week, Rolf van der Laar, kan zijn bon tot 
donderdag 3 september ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

Vind jij dat je vader, schoon-moeder, 
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.

Rolf van de Laar

Rolf van de Laar wist de 
zomeravondcompetitie van HSV ‘t Sluisje 
uit Lieshout te winnen

V i s s e n
Rolf van de Laar

SPARTA’25 IN DE 
KNVB-BEKER

Voetbalclub Sparta’25 kwam in de historie 
driemaal uit in het grote KNVB-bekertoernooi. Na het landskampioenschap 
in 1972, dat recht gaf op bekerdeelname, kwam FC Dordrecht naar De 
Koppelen voor de eerste ronde van het bekertoernooi. Onder toeziend oog 
van radiocommentator Theo Koomen zorgde Sparta’25 voor een daverende 
verrassing door de semiprofs via strafschoppen te verslaan. Wijlen Martien Crul 
stopte de beslissende strafschop. In de tweede ronde was subtopper FC Den 
Haag met Aad Mansveld en Dick Advocaat in de gelederen, de tegenstander. 
Na uitgebreide media-aandacht van de NOS en een 6-0 nederlaag in Den 
Haag was het bekeravontuur voorbij.

In seizoen 1985-1986 haalde Sparta’25 na een moeilijk seizoen alsnog de 
derde periodetitel in de Hoofdklasse, wat recht gaf op deelname aan de 
KNVB-beker. Daarin was FC Twente de tegenstander. Coach Kees Rijvers 
kwam de groenwitten hoogst persoonlijk een aantal keer analyseren. Onder 
toeziend oog van 2500 toeschouwers en bij het licht van de gloednieuwe 
lichtinstallatie op het hoofdveld verloor Sparta’25 van de Tukkers met 0-5, 
een ietwat gefl atteerde uitslag. In seizoen 2004-2005 degradeert Sparta’25 
troosteloos naar de vierde klasse. Het seizoen wordt toch nog memorabel 
afgesloten, want tijdens het bekerfi naletoernooi in Vierlingsbeek kwalifi ceert 
de ploeg zich zeer verrassend voor de Amstel Cup, de destijds nieuwe naam 
van het bekertoernooi. Hoofdklasser JVC wordt hierbij aan de kant gezet. Een 
mooie loting is het gevolg: eredivisionist NEC rolt uit de koker (zie foto). Op 
9 augustus 2005 houdt Sparta’25 75 minuten lang stand (0-2 tussenstand). 
Daarna is echter het verzet gebroken en lopen de Nijmegenaren alsnog uit 
naar 0-7, waardoor Sparta’25 werd uitgeschakeld.

Voetbalclub Sparta’25 kwam in de historie 

handboogschieten

vissen

wipschieten

Lieshout - Op een winderige zondag-
middag, 23 augustus, heeft er een 
vrije wedstrijd Brabants Wipschieten 
plaatsgevonden bij het Sint Servatius 
gilde in Lieshout. 

De best presterende Laarbeekschutter 
op het onderdeel Kampioen was 
Gerard van de Linden van het Sint 
Servatius Lieshout die hier de 3e prijs 
behaalde en op het onderdeel vrije 
hand de 6e plaats, bij het puist schie-
ten was de 2e prijs ook voor hem.

Op het onderdeel Personeel wist Goen 
Vorstenbosch van het Sint Servatius 
gilde uit Lieshout 2e te worden. Bert 
Vorstenbosch van hetzelfde gilde 
werd 7e op dit onderdeel en 2e op 
het onderdeel Bejaarden net achter 
Ruud Mijnsbergen die de eerste plaats 

opeiste. Gerard van Ganzewinkel van 
het Sint Margaretha gilde uit Aarle-
Rixtel werd 2e op het onderdeel 
vrije hand. De puistprijzen werden 
als volgt gewonnen: 1e Frank v/d 
Kamp Lieshout 2e Gerard v/d Linden 
Lieshout, 3e Toon Gevers Lieshout, 
5e Henk v/d Velden Aarle-Rixtel, 7e 
Gerard van Ganzenwinkel Aarle-Rixtel. 

De volgende kringwedstrijd vindt 
plaats bij het Sint Leonardus gilde uit 
Beek en Donk op 27 September aan-
vang 13.00 uur op het schietterrein ’t 
Wipke in Beek en Donk. U bent wel-
kom om de schutters de strijd aan te 
zien gaan.

Uitslag Laarbeekse deelnemers:
Kampioen: 3e Gerard v/d Linden 
Lieshout 
Personeel: 2e Goen Vorstenbosch 
Lieshout, 7e Bert Vorstenbosch 
Lieshout.
Vrije Hand: 2e Gerard van 
Ganzenwinkel Aarle-Rixtel, 6e Gerard 
v/d Linden  Lieshout
Bejaarden: 1e Ruud Mijnsbergen 
Lieshout, 2e Bert Vorstenbosch 
Lieshout
Puist: 1e Frank v/d Kamp Lieshout, 2e 
Gerard v/d Linden Lieshout,  
3e Toon Gevers Lieshout, 5e Henk v/d 
Velden Aarle-Rixtel, 7e Gerard van 
Ganzenwinkel Aarle-Rixtel.

Laarbeek - Tijdens deze laat-
ste week van de zomervakantie 
speelt zich in Gödöllö (Hongarije) 
de World Bowhunting Champi-
onships (WBHC) af. Aan dit eve-
nement nemen honderden hand-
boogschutters vanuit de hele 
wereld deel.

Tijdens dit wereldkampioenschap 
worden er in 10 verschillende klas-
sen gestreden om de felbegeerde 
wereldtitel. Uit Laarbeek zijn Arthur 

Verschuren, Dennis van de Sande 
en Mark Kanters afgereisd naar 
Hongarije om deel te nemen aan 
het Wereldkampioenschap. 

Mark Kanters heeft dit kampioen-
schap mede te danken aan de vol-
gende sponsoren die hem de reis 
mogelijk maakten: Aannemers-
bedrijf Kanters, Archerycentre.
com, Annies Tasjes, Bart Swaanen, 
Boomkwekerij Frank Beniers, Dro-

gisterij Jo Ceelen, Eeterij Uniek, 
Grondverzetbedrijf Gebr. Kanters, 
Het Brabants Jachthuis, Machinaal 
timmerbedrijf van der Sangen b.v., 
Mariosupersize.nl, Martens Tuin-
meubelen en Slagerij Brouwers.

Het Wereldkampioenschap is van 
24 tot en met 30 augustus. De 
scores van de Laarbeekse schut-
ters zijn live te volgen via www.
wbhc2015.org. 

Lieshout - De zomeravondcompetitie 
van HSV ‘t Sluisje uit Lieshout is weer 
afgelopen. Gedurende 15 woensda-
gen hebben de vissers gestreden om 
de 1e plaats. Met een aantal van 20 
vissers werd er gevist op de eigen 
vijver en in de verbreding van het ka-
naal, nabij de sluis in het Achterbos.

Vorige week woensdag was de laatste 
wedstrijd en tot deze wedstrijd waren 
er nog verschillende titelkandidaten. 
Voor het eerst werd er dit jaar gewerkt 
met een puntensysteem. Dat maakte 
voor de uiteindelijke winnaar niets uit, 
hij had de meeste centimeters aan vis 
gevangen en ook de minste strafpun-
ten vergaard, met 49 strafpunten en 
2015cm. vis werd Rolf van de Laar de 
verdiende eindwinnaar van deze zo-
meravondcompetitie.

Paul van de Pasch had de 2e plaats bij 
het aantal centimeters maar eindigde 
als 9e in het puntenklassement, en dat 
telde dit jaar.

De top 10 van de einduitslag zomer-
avondcompetitie 2015
1.  Rolf van de Laar 49 ptn.
2.  Peter van de Nieuwenhuizen 56 ptn.
3.  Frans Verkuijlen 58 ptn.
4.  Willy verhoeven 63 pnt.
5.  Jan Geven 66 ptn.
6.  Mike Egelmeers 68 ptn.
7.  Toon Daniëls 70 ptn.
8.  Gerry Dekkers 71 ptn.
9.  Paul van de Pasch 73 ptn.
10.Piet van Hoof 73 ptn.

Vrije wedstrijd Brabants 
wipschieten bij Sint Servatius 
Lieshout

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

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

Laarbeekse handboogschutters 
naar Hongarije

Rolf van de Laar winnaar 
zomeravondcompetitie 

Rolf van de Laar

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

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

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

Gebr. KantersGebr. Kanters

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

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

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJSD!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR.    10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK
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Een aandeel in elkaar

Benoeming ledenraadsleden

Rabobank Peel Noord

Rabobank Peel Noord is een coöperatie met een ledenraad. 

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

HERBENOEMING LEDENRAADSLEDEN

Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar zeven

ledenraadsleden aftredend, waarvan vijf herbenoembaar.

Op rabobank.nl/peelnoord staat de lijst met de herbenoembare

kandidaten. Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie over de

ledenraad.

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

directie@peelnoord.rabobank.nl

Directie Rabobank Peel Noord

Programma / Uitslagen

 ELI
Uitslagen bekerwedstrijden:
Stiphout Vooruit 1 – ELI 1  3-0
Mariahout 3 - ELI 2 2-5
ELI 3 - NWC 4 1-3
ELI 4 - WEC 6 2-2
ELI 5 - Boerdonk 3 2-2
Blauw Geel’38 14 - ELI 6 8-0

Programma bekerwedstrijden:
Donderdag 27 augustus
18.45 uur                ELI 2 - Boekel Sport 4

Zaterdag 29 augustus
09.30 uur ELI 9x9 toernooi
12.00 uur ELI D2 - OJC D10
14.30 uur   DVG A2- Eli A1
14.30 uur    Lierop B1- Eli B1
12.30 uur    Lierop B2- Eli B2
11.45 uur    Mifano C1- Eli C1
11.45 uur    Mifano C2- Eli C2
14.30 uur    SJVV D1- Eli D1
10.30 uur    Mifano E2- Eli E2
10.00 uur    Sjo Juventud F1- Eli F1 
(Nederwetten)
10.30 uur    Mifano F2- Eli F2
09.30 uur    Mifano F3- Eli F3
09.30 uur    Mifano F4- Eli F4
18.00 uur ELI 1 - Blauw Geel’38 2

Zondag 30 augustus
11.30 uur ELI 2 - Stiphout Vooruit 2
10.00 uur Nijnsel/TVE Reclame 6 - 
ELI 4
12.00 uur  Erp 7 - ELI 5
11.15 uur ELI 6 - WEC 35+1
11.00 uur Bruheze VR1 - ELI VR1

VV Mariahout
Uitslagen:
SV Brandevoort 1 – Mariahout 1 1-7
Keldonk 2 - Mariahout 2   1-2
Mariahout 3 - Eli 2   2-5 
Mariahout 4 - Erp 5   6-0

Donderdag 27 augustus 
20.00     Mariahout 2 - Blauw Geel’38/
JUMBO 3
18.45     Stiphout Vooruit 2 - Mariahout 3

Zaterdag 29 augustus 
18.00     Olympia Boys 1 - Mariahout 1

Zondag 30 augustus 
10.00     Someren VR3 - Mariahout VR1
14.00     Erp 3 - Mariahout 2
11.00     Boekel Sport 4 - Mariahout 3

Bridgeclub Poort van Binderen
Uitslag woensdag 19 augustus

1.Mari en Arno  61,98%
2.Corry en Joos  59,90%
3.Bets en Annie  53,60%
4/5 Ria en Gidi  
Gerda en Cellie 50,00%

Uitslag dinsdag 25 augustus
1. Mari en Arno 64,58 %
2. Nettie en Marijke 57,64 %
3. Leo en Rita 56,94 %
4. Bets en Emmy 54,86 %
5. Corry en Frans 53,82 %

Er wordt elke week op dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in het Bavaria 
Brouwerij Café Lieshout.   

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 25 augustus 

1. Marian en Pieta  61,00%
2. Jo en Corry  59,00%
3. Lien en Jos  58,00%
4. Annie en Helma  58,00%
5. Cor en Nelly  51,00%

De volgende zitting is op dinsdag 1 september, 
13.30 uur in het Ontmoetingscentrum te 
Beek en Donk.

UW ZORG, ONZE BORG

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

Een nieuwe of 2e hands auto 

gekocht?
Bereken uw premievoordeel op 

www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, 

vrijblijvend en deskundig advies, 

neem dan contact met ons op
Ook voor al u andere verzekeringen 

helpen wij u graag

www.vkgroep.nl

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

Opening overdekte hal Jeu de 
Boulesclub ’t Trefpunt

jeu de boules

Mariahout – De nieuwe over-
dekte hal van Jeu de Boulesclub 
’t Trefpunt in Mariahout wordt 
zaterdag 5 september om 14.00 
uur geopend. De hal is gelegen op 
Sportpark ‘De Heibunders’ aan de 
Veghelsedijk 1. 

Na veel omzwervingen werd 
deze locatie mogelijk omdat de 
Voetbalvereniging Mariahout en 
Korfbalvereniging De Flamingo’s  
het goed vonden dat er een hal op 
het Sportpark zou komen. De hal is 
gebouwd door een aantal vrijwil-
ligers van ’t Trefpunt en met spe-
cialistische hulp van sponsoren. De 

financiële middelen zijn voor het 
grootste deel door de leden van ’t 
Trefpunt bij elkaar gebracht door 
middel van de uitgifte van certi-
ficaten. Deze worden in de loop 
van 10 jaar aan de leden terugbe-
taald. Ook hebben diverse spon-
soren gratis materialen en werk 
geleverd. De gemeente Laarbeek 
heeft bijgedragen aan de bouw 
van de hal door de diverse leges-
kosten kwijt te schelden en Zorg 
om het Dorp Mariahout heeft ge-
holpen met subsidies van diverse 
instanties. Ook Premieplan van de 
KBO, Rotary/Wish Outdoor en het 
Oranjefonds hebben een bijdrage 

gedaan. Kortom; er hebben zich 
veel mensen ingespannen om deze 
hal te realiseren. 

Omdat de Jeu-de-Boulesclub erg 
trots op de hal is, is er op 5 sep-
tember na de opening een Open 
Dag voor alle inwoners van 
Laarbeek. De verwachting is dat 
het officiële gedeelte om en nabij 
15.00 uur afgelopen is, waarna 
voor iedereen koffie en iets er-
bij klaar staat. Bedreven spelers/
speelsters van de vier Laarbeekse 
Jeu-de-Boulesverenigingen geven 
demonstraties en leggen tactieken 
uit. 

bridgen

voetvolley
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rolschaatsen Colet Claessens naar EK Kunstrolschaatsen
Ponte di Legno/Laarbeek – De zomer-
vakantie stond voor kunstrolschaats-
ster Colet Claessens in het teken 
van de trainingen voor de Europese 
Kampioenschappen Kunstrolschaatsen, 
discipline Figuren. Vele trainings-
uren heeft Colet, samen met trainster 
Jeanne Jansssens, gemaakt om zo goed 
mogelijk voorbereid af te reizen naar 
het Italiaanse Ponte di Legno.

Op zondag 23 augustus vertrok Colet 
samen met Jeanne naar Italië om ver-
volgens maandag aan de officiële trai-
ningen deel te nemen. In de klasse 
Senioren kwamen nog 2 Nederlandse 
rijdsters aan de start. In een sterk deel-
nemersveld (15 rijdsters) moesten de 
3 Nederlandse rijdsters het opnemen 
tegen rijdsters uit o.a. Italië, Portugal 
en Spanje.

Wedstrijd
De officiële training ging goed voor 
Colet en zowel Colet als de trainster 
was zeer tevreden. Op dinsdag 25 au-
gustus begon voor Colet de wedstrijd. 
De wedstrijd ging over 4 Figuren, met 
ieder zijn eigen technische elementen 
die op de juiste manier uitgevoerd 
moeten worden. De eerste 2 Figuren 
gingen niet geheel naar wens, de ze-
nuwen waren sterker dan Colet wilde 
toelaten. Het derde Figuur herpakte 
Colet zich en kwam sterker terug, 
waarna ze ook het 4e Figuur zeer po-
sitief afsloot. Van de 3 Nederlandse 
rijdsters eindigde Dyana v.d. Doelen 
(Valkenswaard) op een keurige 10e 
plaats, Colet op een 12e en Sylvia 

Pistorius (Nieuwegein) op een 13e 
plaats. Al met al kunnen Colet en 
Jeanne zeer tevreden terug kijken op 
dit EK. 

Colet zal Italië verlaten en clubgenoot-
je Yessie Kusters (Mierlo) vertrekt naar 
Italië voor haar deelname aan de EK, 
discipline Figuren, klasse Jeugd. Voor 
Yessie begint het EK op zondag met 
de officiële training en op maandag 
31 augustus de wedstrijd. Trainster 
Jeanne blijft in Italië en kan in de tus-
sentijd genieten van de wedstrijden 
in de discipline Dansen en Vrijrijden, 
waar ook Nederlandse rijd(st)ers aan 
deelnemen.

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

Mark van Oosterhout
Rekening-courantschuld aan je 
eigen BV ? Pas hiermee op !
Ondernemers die hun onderneming 
exploiteren in een BV moeten op-
passen met een hoge of hoog oplo-
pende rekening-courantschuld. Deze 
rekening-courantschuld ontstaat door-
dat de ondernemer oftewel directeur 
grootaandeelhouder (hierna: dga) 
geld opneemt uit zijn eigen BV voor 
privédoeleinden. De rekening-cou-
rantschuld kan ook ontstaan doordat 
het salaris wat de dga ontvangt van 
zijn BV niet hoog genoeg is voor zijn 
privé-uitgaven. Met andere woorden: 
de dga maakt meer geld op dan zijn 
nettosalaris. 

De Belastingdienst neemt in dit soort 
gevallen regelmatig het standpunt 
in dat er sprake is van een dividend-
uitkering. Gevolg is dat de dga een 
25% aanmerkelijkbelangheffing 
(box 2) + boete moet betalen aan de 
Belastingdienst. 

Zaak Hessing (=verkoper van zeer ex-
clusieve auto’s):
In deze zaak liep de rekening-courant-
schuld van de heer Hessing op met 
bijna 3,5 miljoen euro in de periode 
2007-2010. In 2012 ging de BV (als 
onderdeel van een concern) failliet. De 
financiële positie van de heer Hessing 
in privé was in deze jaren verslech-
terd. De Belastingdienst heeft aan de 
heer Hessing in privé een enorme na-
vorderingsaanslag inkomstenbelasting 
(25%) + boete opgelegd. De dga moet 
deze navorderingsaanslag met pri-
vévermogen betalen ! 

Wat ging hier fout ?
Ondanks een top 5 accountantskan-
toor was er niet tijdig een rekening-
courantovereenkomst opgesteld !!  De 
BV van de dga had geen invorderings-
maatregelengenomen. Er was geen 
aflossingsschema opgesteld en er zijn 
ook geen zekerheden overeengeko-
men. 

Hoe kun je dit voorkomen:
1. Zorg altijd voor een schrifte-
lijke rekening-courantovereenkomst. 
2. Er moet een aflossing sche-
ma opgesteld worden en de BV moet 
zekerheden stellen. 
3. De BV moet invorderings-
maatregelen nemen. Zeker als de ver-
mogenspositie van de dga verslech-
terd. Bijvoorbeeld het vestigen van een 
hypotheek op de eigen woning van de 
dga.

Advies: 
Zorg dat je in ieder geval de formali-
teiten rond de rekening-courantschuld 
van de dga hebt geregeld. Vaak gaat 
het hier al meteen op fout !

Raagtenstraat 23, 5741 CX Beek en Donk, 0492-774865

            

Tante PiP
 is Jarig !

 Wendy & Jamie

En wie jarig is......viert feest!

Op zaterdag 5 september a.s. vieren 
wij ons 2 jarig jubileum feestje,

 van 09:30 tot 16:00 uur !

Ontvang deze dag bij besteding van 
50 euro een super leuke

 creatieve attentie !

En laat je verrassen met leuke 
akties en kortingen op deze 

feestelijke dag !
 

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

Op bijna alles SALE.

Vermogensopbouw
Hypotheken
Verzekeringen

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

www.larocfinancieeladvies.nl

APK

20e Bijeenkomst Laarbeekse 
wandelaars

Laarbeek - De bijeenkomst, bestemd 
voor alle wandelaars uit Laarbeek, wordt 
dit jaar gehouden op donderdag 10 sep-
tember. De wandelaars worden verwacht 
om 20.00 uur in de Schuurherd, gelegen 
aan Heuvelplein 32 te Beek en Donk.

De avond begint met koffie, thee en 
iets lekkers. Nadat het officiële gedeelte 
voorbij is, gaat de avond verder met 
een hapje en een drankje. Van iedere 
aanwezige op deze bijeenkomst wil de 
organisatie graag weten waar en hoe 
vaak ze een tocht gelopen hebben. Heb 
je bijvoorbeeld dit jaar de Kennedymars 

van Someren gelopen en hoe vaak heb 
je die al gelopen? En de 4daagse van 
Nijmegen? Of heb je nog meer 4daagse 
gelopen op andere plaatsen? Je mag alle 
wandeltochten opgeven die je gelopen 
hebt. Wandelaars die geen Kennedymars 
of 4daagse lopen, maar wel graag willen 
komen, zijn ook van harte welkom. 

Alle gegevens die de organisatie van 
u krijgt, kunnen zij gebruiken bij de 
opening van de bijeenkomst. Op-
gave voor de bijeenkomst is bij Annie 
Beekmans, tel. 0492-462459 of mail 
annie.beekmans@gmail.com. 

ELI-jeugd begint seizoen met 
9x9 toernooi

Lieshout – De ELI-jeugd opent 
zaterdag 29 augustus het nieuwe 
voetbalseizoen met het 9x9 toer-
nooi voor E-pupillen. Ook dit jaar 
komt er weer een sterk deelne-
mersveld naar Lieshout: Rhode, 
vv Gemert, RKSV Schijndel, Avanti 
‘31, SV OSS ‘20, FC de Rakt, SV 
Brandevoort, vv Heeswijk en 
RKVV Erp. Voor ELI zal de ELI-E1 
de strijd aangaan.

Voor de teams een mooie gelegen-
heid om zich voor te bereiden op 
de competitie. Voor jou een mooie 

gelegenheid om in het laatste 
weekend van de zomervakantie 
naar aantrekkelijk jeugdvoetbal 
te kijken, de geur van het frisse 
voetbalgras weer op te snuiven en 
vooral te genieten van een gezelli-
ge voetbaldag bij ELI. Het toernooi 
start om 9.30 uur met poulewed-
strijden. Vanaf 13.00 uur zijn de 
kruisfinales en finales.

De eerste winnaar van dit toernooi 
was DVG uit Liempde. De overige 
teams spelen oefenwedstrijden.
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Donderdag 27 augustus 
Kindervoorstelling Magica unplugged
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 28 augustus 
Legends of the 90’s Party
20.00 uur, Sportpark ‘t Heereind, 
Beek en Donk

ABBA Tribute Band
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Zaterdag 29 augustus 
Stout Open Aarlese tennistoernooi t/m 
6 sept.
Sportpark De Hut, Aarle-Rixtel
 
Thuis Culinair
17.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zondag 30 augustus 
Seizoensopening Flamingo’s en 
VV Mariahout
10.30 uur, Sportpark De Heibunders, 
Mariahout

BuffelRun
11.00 uur, Boerdonk

Fietstocht van kerk naar kerk
12.00 uur, Startpunt bij elke in gebruik 
zijnde kerk in Laarbeek

Spartan Color Experience
12.00 uur, Sportpark ‘t Heereind, 
Beek en Donk

Expositie “Diana’s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Middag van het Brabantse Lied
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Thuis Culinair
17.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Maandag 31 augustus 
Bridgen (Gratis)
19.30 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Dinsdag 1 september 
Uitstapje Zonnebloem Beek en Donk
10.00 uur, Dierenrijk Nuenen

Vrijdag 4 september 
Muzikaal uurtje: Klap eens in je 
handjes blij, blij, blij!
9.30 uur, Speelzaal basisschool het 
Klokhuis, Beek en Donk

Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

‘Back to School’ disco
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Zaterdag 5 september 
Kermis Lieshout t/m 8 sept.
Floreffestraat, Lieshout

Playing with light and shadows t/m 
18 okt.
16.00 uur, Atelier VONK, Aarle-Rixtel

Zondag 6 september 
Buitenrit voor paarden, pony’s en 
aangespannen
10.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Laarbeek Sportief
10.00 uur, Sporthallen: De Dreef, D’n 
Ekker, De Klumper, Laarbeek

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Expositie “Diana´s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

De drie musketiers
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Maandag 7 september 
Koningschieten Sint Servatius Gilde
14.00 uur, Paviljoen Bomé, Beemdkant, 
Lieshout

Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café-Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum
Beek en Donk

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

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

10.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 

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

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel

Fotograaf: Joost Duppen


