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VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Mariahout - Cabaretier Mark 
van de Veerdonk speelde 
zaterdag 23 augustus zijn 
voorstelling ‘Weltebarsten’ in het 
Openluchttheater Mariahout. Een 
bijna gevuld theater gierde het uit 
van het lachen.

Openlucht
Het spelen in een openluchttheater 
is Mark van de Veerdonk met de 
paplepel ingegoten. Zijn eerste 
herinneringen gaan over een 
openluchttheater in Heeswijk, 
het bekende theater Kersouwe. 
“Mijn vader was de eerste die 
op het podium daar iets heeft 
gezegd. Ik zat dan veel op de 
tribune de wespen te verjagen en 
af en toe ook nog naar het stuk 
te kijken. De binding met het 
publiek is in een openluchttheater 
sneller gelegd dan in een gewoon 
theater, ondanks de gracht! 
Vóór de voorstelling probeer ik 
iets te weten te komen over het 
dorp waar ik optreedt, een paar 
markante figuren of iets dat leeft 
in het dorp.”

Communicatie
Aan het begin van de voorstelling 

staat op het podium een PTT-
telefooncel, weliswaar zonder glas, 
als het symbool voor het thema 
communicatie, dat als een rode 
draad door de voorstelling loopt. 
Constant is Mark bezig het publiek 
op het verkeerde been te zetten. Zo 
is er die beschrijving van het genot 
van een sigaret achter het stuur, 
die na gedane arbeid door het 
geopende raam naar buiten wordt 
geschoten. Een paar minuten later 
begint het in de auto te stinken. 
De gedachten van de gemiddelde 
toeschouwer gaan toch al gauw 
richting een opflakkerende brand, 
maar nee :”Je kijkt achterom… en 
je ziet dat… op de achterbank… 
een chihuahua zit te schijten.”

Woordgrappen
Na de pauze is de telefooncel 
veranderd in een keukentje 
compleet met magnetron en 
kookgerei. Knap is dat Mark de 
hele tijd na de pauze speelt op 
de vierkante meter van de cel. 
Alleen aan het einde komt hij 
eruit. Regelmatig krijgt hij telefoon 
van zogenaamd zijn moeder of 
vriend, die hem om raad vragen 
of gewoon maar opbellen om 

zijn stem te horen. Direct wordt 
de toeschouwer onder een 
grappenlawine bedolven, steeds 
weer draaiend om het op twee 
manieren kunnen uitleggen van 
woorden. Zoals zijn moeder, die 
gegeven had aan een collecte ‘red 
de panda’, omdat ze dat zo’n leuk 
autootje vond. 

De waterval van grappen wordt 
af en toe onderbroken door 
een rustgevend muziekje dat 
alleen maar tot doel heeft de 
toeschouwers weer klaar te maken 
voor de volgende woordgrap, die 
door Mark anders wordt uitgelegd 
dan zijn omgeving, want aldus 
Mark: “Ik houd van dingen, die 
kloppen.”

Cabaretier Mark van de Veerdonk zet humoristische avond neer in het Openluchttheater

“Ik houd van dingen die kloppen!”

Cabaretier Mark van de Veerdonk in het telefoonhokje tijdens de voorstelling 

Prikkelarme kermis nog steeds uniek in Nederland
Beek en Donk – ‘Meer mogelijk 
maken door minder te doen’, dat 
is het motto van de prikkelarme 
kermis. Geen felle, knipperende 
lichten en harde geluiden, maar 
alleen de achtergrondmuziek van 
het Piet van Thielplein, zodat de 
kermis voor iedereen toegankelijk 
is. 

Volgende week vindt deze 
prikkelarme kermis in Beek en 
Donk voor de tweede keer plaats. 
Door zoveel mogelijk prikkels weg 
te nemen, kan nu iedereen naar 
de kermis. 

Een onbeschrijfbare glimlach
Al een paar jaar kwamen er vanuit 
diverse kanten geluiden om 
een kermis te houden voor met 
name kinderen en jongeren met 
epilepsie en autisme. Vorig jaar 
werd deze kermis werkelijkheid, 
op initiatief van Jos Dijstelbloem. 
“Ik heb zelf een kleinzoon met 
autisme. Als hij voorheen op een 
kermis kwam, deed hij zijn handen 
tegen zijn oren en rende hij hard 
weg. Hij kan niet tegen al die 
prikkels. Vorig jaar ging hij voor 
het eerst samen met zijn broertjes 
‘echt’ naar de kermis. De glimlach 
die op zijn gezicht werd getoverd 
is onbeschrijfbaar.”

Bredere doelgroep
Na de pilot-versie vorig jaar bleek 
de doelgroep veel groter te zijn dan 
gedacht. Wethouder Theodoor 
Biemans: “De prikkelarme 
kermis is natuurlijk ook voor 
volwassenen. Er liepen vorig jaar 
volwassenen op de kermis rond, 
die voor de allereerste keer in hun 
leven naar een kermis gingen, 
dat is geweldig. Daarnaast bleek 
het concept ook heel geschikt te 
zijn voor mensen met een andere 
vorm van beperking, bijvoorbeeld 
slechthorenden.” Jos vult aan: 
“Vorig jaar zat er ook iemand in 
de Crazy Wave - ronddraaiende 
lange bank – die vanwege een 
bloedstollingsziekte niet in hard 
draaiende attracties mocht. Tijdens 
de prikkelarme kermis draaien 
de apparaten op halve kracht, 
waardoor ook deze persoon in de 
attracties kon.”

Olievlek 
Dit jaar is waarschijnlijk het 
laatste jaar dat de kermis alleen 
in de gemeente Laarbeek is. 
Het idee kreeg vorig jaar veel 
ruchtbaarheid. Zelfs de gemeente 
Tilburg werkt eraan om volgend 
jaar het Laarbeekse concept over 
te nemen. “Dat zou heel mooi 
zijn”, vertelt Agnes Franssen, 
medewerkster van de gemeente 
Laarbeek. “Het moet ook niet 
té druk worden op onze kermis, 
want dan krijgen de bezoekers 
alsnog te veel prikkels. Wij hebben 
nu de scholen in de regio Helmond 
en Eindhoven aangeschreven. 

Hopelijk zijn er volgend jaar 
meer gemeentes die dit concept 
overnemen.”

Medewerking
Aan de Beek en Donkse kermis 
werken maar liefst 45 vrijwilligers 
mee. Jos: “De groep bestaat uit 
bijna allemaal dezelfde mensen als 
vorig jaar. Zij zijn allemaal heel erg 
enthousiast. De vrijwilligers zijn 
tijdens de kermis de oren en ogen 
voor de kermisexploitant.” Agnes 
vult aan: “Ook deze uitbaters van 
de attracties vinden het allemaal 
een geweldig initiatief en werken 
graag mee.”

Beek en Donk
In de gemeente Laarbeek blijft 
de aangepaste kermis in de 
toekomst alleen in Beek en 
Donk plaatsvinden. Wethouder 
Theodoor: “Het Piet van 
Thielplein is mede door de vaste 
geluidsinstallatie heel geschikt 
hiervoor. Het plein is ruimtelijk 
en er is voldoende aanbod.” De 
prikkelarme kermis vindt plaats op 
zaterdag 7 en zondag 8 september 
van 12.00 tot 14.00 uur. Vanaf 
14.00 uur is er weer een reguliere 
kermis.

Archieffoto van de prikkelarme kermis in Beek en Donk vorig jaar 

“Er werd een 
onbeschrijfbare glimlach 
op zijn gezicht getoverd”

Geen krant 
ontvangen (op 
donderdag)?

MooiLaarbeek streeft ernaar dat 
ieder huishouden op donderdag 
De MooiLaarbeekKrant op de 
deurmat heeft liggen. Heeft u 
de krant niet (op donderdag) 
ontvangen? Laat dit zo snel 
mogelijk weten aan ons. Wij 
treffen meteen maatregelen, 
zodat dit de volgende keer 
niet meer gebeurt en kunnen 
- als het voor vrijdag 12.00 
uur wordt gemeld - zorgen 
voor nabezorging. U kunt deze 
meldingen doorgeven aan info@
mooilaarbeek.nl of telefonisch 
via 0492-832182.
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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

d
e

g
ro

o
fu

it
va

a
rt

ve
rz

o
rg

in
g

.n
l

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

DANKBETUIGING

OVERLĲDENSBERICHTEN

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg 

‘t Hoogh Huys 3         5421 LL Gemert

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    

www.waterhofuitvaartzorg.nl

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

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

De Wieken is een straat in de bebouwde kom van Lieshout. Deze straat ligt 
in de buurt van molen ‘De Leest’. Hier dragen sommige straten de naam van 
een onderdeel van een molen.

De wieken van een molen zetten de kracht van de wind om in een draaiende 
beweging. De wieken zetten op hun beurt de bovenas in beweging. De bo-
venas op haar beurt, zet de koningsspil in beweging. 

Als er weinig wind is, bevestigt de molenaar  zeilen op de wieken. Als er erg 
veel wind is verwijdert hij de ‘windborden’.  Een windbord is  de onderste 
plank van een wiek. Vervolgens plaatst de molenaar de molen ‘op de wind’. 
Dit heet kruien.  de wieken moeten loodrecht op de windrichting staan, an-
ders draaien de wieken niet. De wieken kunnen pas  gaan draaien als de vang 
gelicht wordt. De vang is een soort rem op de bovenas om de molen stil te 
zetten. De wieken van (bijna) alle molens draaien linksom.

Als de wieken  vroeger niet draaiden, werden ze  in een bepaalde stand gezet. 
Daardoor weten anderen wat er aan de hand is als de molen niet draait: Van 
links naar rechts: Ruststand voor korte duur, Ruststand voor langere duur, 
Vreugdestand, Rouwstand. De vreugdestand en de rouwstand hadden te ma-
ken met geboorte of overlijden binnen het molenaarsgezin.

Molen ‘De Leest’  is in 1899 gebouwd. De molen is, gebouwd met onder-
delen uit andere molens en was van 1907 tot 1974 eigendom van de familie 
De Leest.  In 1974 kocht de toenmalige gemeente Lieshout de vervallen mo-
len. Direct daarop is De Leest ‘maalvaardig’ gerestaureerd. Graan malen voor 
menselijke consumptie is wel toegestaan, maar de voorschriften op het ge-
bied van hygiëne zijn zó streng, dat weinig molens daar aan kunnen voldoen.

Het standbeeld vóór de molen is een standbeeld voor alle Nederlandse mo-
lenaars en is in 1976 door prins Claus onthuld. Drie molenaars houden als 
vrijwilliger molen De Leest draaiende: Dorus de Leest (0499-422782), Willy 
de Vocht (0492-537220) en Jan Tielemans (0499-425202). Molen ‘De Leest’  
is op afspraak te bezoeken.

Openingstijden           Molen ‘De Leest’ 
’s zomers: zaterdag  10:00 tot 16:00 u
’s winters: zaterdag  12:00 tot 16:00 u
Gehele jaar: dinsdag  13:00 tot 16:30 u
  
Activiteiten in en om de twee 
Lieshoutse molens worden ge-
coördineerd door de werkgroep 
molens van heemkundekring 
’t Hof van Liessent. Molen ‘De 
Vogelenzang’, Molendreef 8, is 
in principe open als hij draait. 
Molenaar Pieter Sanders houdt 
als vrijwilliger deze molen draai-
ende. (0499-421298).

Lees meer over molen De Leest 
en de ondertekening van het 
eerste Laarbeekse molenaars-
contract op de pagina hier-
naast. 

Jac Babin 

DE WIEKEN

Langs deze weg willen wij graag onze dank uitspreken voor de vele blijken 
van medeleven die wij hebben ontvangen voor en na het overlijden van 
onze dierbare moeder en lieve oma

Mien van Acht-Kanters

mogen ontvangen. Hiervoor onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar het verzorgend personeel en 
vrijwilligers van zorgcentrum De Regt afdeling Kleinschalig Wonen voor al 
hun goede zorgen.

Toos en Mario van den Tillaart-van Acht
Lenie en Arie van Sleuwen-van Acht

De kleinkinderen

Als het leven lijden geworden is
De kans op beter worden er niet is
Dan zal ik naar een plek toegaan

Waar ziekte en pijn niet meer bestaan.

Na een leven met veel mooie herinneringen is een bijzonder mens, ons 
mam, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder van ons heengegaan

Ons mam is in haar appartement,
Beverstraat 71, Beek en Donk.

U kunt afscheid van haar nemen, donderdag van
18.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 31 augustus om 10.30 uur 
in de kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie, Dorpsstraat 5 te Aarle Rixtel, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof.

Samenkomst in de kerk, waar tevens gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Nelly Schepers-Gerse

Piet Schepers †
echtgenote van

in de leeftijd van 87 jaar.

Ton en Anny

Marianne en Rinie
Bjorn en Miranda, Luka - Mees
Sven en Liedewij, Ivar
Niels en Anne, 

Aarle-Rixtel:

Helenaveen:

Beek en Donk, 26 augustus 2013
Correspondentieadres:
Broekelingstraat 22
5735 HC Aarle-Rixtel

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182
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Bibliotheek Beek en Donk open in nieuwe vestiging

Sfeervolle kindermiddag voor het goede doel

Beek en Donk – Na een hele tijd 
in het oude pand van basisschool 
De Raagten te hebben gezeten, 
is het dan deze week eindelijk zo 
ver. Bibliotheek De Lage Beemden 
(vestiging Beek en Donk) opent 
zaterdag haar deuren in het 
Ontmoetingscentrum. 

Er wordt al maanden veel verbouwd 
in het gemeenschapshuis. Zo 
komt er een nieuwe sporthal 
in, krijgt Radio Kontakt een 
grotere studio en is er een stuk 
aangebouwd voor de bibliotheek. 
De voorkant van de bieb is tevens 
de nieuwe hoofdingang voor het 
Ontmoetingscentrum, aan de kant 
van de ‘nieuwe’ Raagten. 

Wie de deur open doet, komt een 
grote, lichte ruimte tegemoet. Aan 
de zijkant zit een grote raampartij, 
met uitzicht op basisschool De 
Raagten. Midden in de bieb hangt 
een grote canvasfoto van het Oude 
Raadhuis. “Komende week komen 
alle spullen hier naartoe. Dan gaan 
we het verder inrichten”, vertelt 
Geja Olijnsma, directeur van De 
Lage Beemden.

Helemaal geautomatiseerd
De bibliotheek is deze week (26 tot 
en met 30 augustus) gesloten voor 
de verhuizing. Zaterdag kunnen 
klanten terecht op de nieuwe 
locatie. Geja: “De bibliotheek 
wordt helemaal geautomatiseerd. 
Met een pasje kunnen klanten 
zelf de boeken scannen, ook 
hangt er een betaalautomaat 
en nieuwe pasjes kunnen via de 
website aangevraagd worden. 
Hierdoor kunnen bezoekers in de 
toekomst op elk moment dat het 
Ontmoetingscentrum open is, 
een bezoek aan de bieb brengen. 
Daarnaast kunnen ze ook terecht 
op vrijdagmiddag en zaterdag.”

Pilot
Voor dit nieuwe concept is De Lage 
Beemden gaan kijken in Hengelo 
en Berlicum. “Bezoekers daar zijn 
heel tevreden over het concept. 
In Hengelo merken ze ook dat 
het systeem voor meer klanten en 
uitleningen zorgt.” De vestiging in 
Beek en Donk gebruikt de maand 
september om het concept op te 
starten. “We zijn die maand daarom 
alleen nog tijdens de reguliere 
openingstijden open. Na de 
officiële opening op 27 september 
gelden de ruimere openingstijden”, 
aldus Geja. Na drie maanden vindt 
er een evaluatie plaats en gaat De 
Lage Beemden kijken of ook de 
bibliotheek in Lieshout op deze 
manier ingericht kan worden. 

Medewerkers
De geautomatiseerde bibliotheek 
heeft geen ontslagen tot 
gevolg. “Doordeweeks zijn onze 
medewerkers van 14.00 tot 17.00 
uur in de bibliotheek om te helpen. 
Daarnaast is er elke zaterdag hulp 
van 10.00 tot 13.00 uur. Ook gaan 
wij ons meer focussen op scholen. 
Steeds meer scholen hebben een 
eigen bibliotheek, waarbij wij onze 
medewerkers inzetten voor hulp 
en ondersteuning.” De vestiging 

is daarnaast nog wel op zoek naar 
vrijwilligers. “We zoeken nog 
iemand die op donderdag van 16.00 
tot 16.30 uur wil voorlezen en we 
zoeken nog mensen die ’s ochtends 
de boeken willen opruimen in de 
bibliotheek.” 

Aanbod en indeling
Het aanbod boeken blijft in de 
nieuwe bibliotheek hetzelfde, 
dit wordt elke week ververst. 
De indeling wordt wel anders. 
De boeken staan verdeeld over 
zeven ‘werelden’: Cultuur en 
Maatschappij, Liefde en Leven, 
Spannend en Actief, 8 tot 12, Kids 0 
tot 8, Young Adults en ‘Aangepast 
Lezen’. Ook zal er een mediabar 
aanwezig zijn, waarbij klanten 
kennis kunnen maken met nieuwe 
media. 

Kennismaken 
Van 2 tot 7 september kunnen 
inwoners tijdens openingstijden een 
rondleiding krijgen door de nieuwe 
bibliotheek. Op 18 september 
kunnen senioren i.s.m. de KBO 
kennismaken met de nieuwe bieb. 
Vanaf zaterdag is de bibliotheek 
open op de reguliere tijden. Meer 
informatie is te vinden op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl. 

Directeur Geja Olijnsma vorige week in 
het nieuwe pand van de bibliotheek

Beek en Donk – Prachtig geföhnde 
lokken en kleurig gelakte nagels 
waren zondag 25 augustus voor 
een kleine bijdrage te verkrijgen 
bij ‘Traditions Kappers’. Deze 
gezellige kindermiddag voor het 
goede doel was opgezet door 
Wendy van den Berg en Kristy 
van der Heijden. Het ingezamelde 
bedrag willen zij schenken aan 
BeHoCa (Believe Hope Care), een 
stichting in Kenia waarvoor beide 
dames vrijwilligerswerk gaan doen.

Wendy van de Berg (24) uit Sint-
Oedenrode en Kristy van der 
Heijden (22) uit Son en Breugel 
raakten bevriend tijdens hun 
opleiding Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening (SPH) in Den Bosch. 
Zij spraken af om na hun studie een 
poosje vrijwilligerswerk te gaan doen 
in Afrika. Via school en een collega 
kwamen zij in contact met Melissa 
Kreps. Deze oud-studente SPH, die 
in 2012 in Mombasa (Kenia) de 
stichting BeHoCa oprichtte en daar 
ook is gaan wonen, kon wel wat 
tijdelijke hulp gebruiken. Omdat 
dit vrijwilligerswerk goed aansloot 
bij de gevolgde opleiding en 
omdat Wendy en Kristy vrij konden 
krijgen, (beide dames zijn inmiddels 
werkzaam in hun vakgebied), was 
de keuze zo gemaakt. Wendy: 
“We zijn nu nog jong.” Kristy: 
“Dit vrijwilligerswerk is echt een 
aanvulling op onze C.V.”

BeHoCa is een stichting die zoveel 
mogelijk straatkinderen in Kenia 
een thuis wil geven en een kansrijke 
toekomst wil bieden. Kristy: ”Deze 
kinderen zijn in het harde straatleven 
veel tekort gekomen. Door deze 
kinderen structuur en een thuis te 

geven kunnen ze weer kind zijn.” 
Wendy en Kristy gaan zich vijf 
weken voor BeHoCa inzetten. Hoe 
beide vrijwilligers hun dagen gaan 
vullen weten zij nog niet. Wendy: 
“We bekijken daar hoe we het beste 
een steentje bij kunnen dragen. Het 
project staat nog in de steigers.” De 
belevenissen van Wendy en Kristy 
zijn te volgen op KristyenWendy.
waarbenjij.nu. 

Het idee om geld in te zamelen voor 
de straatkinderen werd verzonnen 
door Wendy en haar vriendin 
Simone van ’Traditions Kappers’. 
Wendy: “We hadden al €1600 via 
andere acties, maar we wilden dit 
bedrag graag nog wat vergroten.” 
Tussen 13.30 en 16.30 uur konden 
kinderen, allemaal meisjes, voor een 
klein bedrag hun haren laten doen 
en zich op laten maken. Simone: 
“Ze worden echt prinsesjes.” Ook 
waren er kraamcadeautjes te koop 
van ’Babilo Kraamkado’ en konden 
de kinderen een tochtje maken met 

paard en wagen. Wendy en Kristy 
vonden het jammer dat de opkomst 
niet zo hoog was. Toch hebben 
ze geen spijt van deze dag. Kristy: 
“Het is nooit voor niks.”

Eén van de kinderen wordt als een 
heuse prinses opgemaakt

De initiatiefneemsters Wendy van den 
Berg (l) en Kristy van der Heijden (r)

Jan Tielemans ondertekent eerste 
Laarbeeks molenaarscontract

Lieshout – Jan Tielemans is 
de eerste persoon in Laarbeek 
met een molenaarscontract. In 
samenwerking met de gemeente 
ondertekende hij de overeenkomst 
donderdag bij molen De Leest in 
Lieshout. Hij kreeg dit uit handen 
van wethouder Frans van Zeeland. 

Twee molenaars beheerden tot op 
heden molen De Leest, te weten 
Willy de Vocht en Dorus de Leest. 
Met de komst van Jan is de molen 
voorzien van drie beheerders. 

‘Molen Tielemans’
“Ik ben niet bang dat molen De 
Leest nu Tielemans gaat heten, 
hoor”, roept Dorus de Leest. De 
molen is vroeger gekocht door zijn 
familie. Dorus is dan ook een echte 
molenaarszoon. Dit geldt ook voor 
Willy. Bij Jan ligt dit anders. “Mijn 
vader is elektricien. Niets met 
molens te maken dus… Maar sinds 
1989 kijk ik vanuit mijn huis tegen 
molen De Vogelenzang. Ik vind 
molens fascinerend. Daarnaast 
heb ik een liefde voor cultuur. En 
met mijn technische achtergrond 
leek het me geweldig om mee zorg 
te dragen voor een molen.”

Diploma
Maar molenaar ben je niet zomaar. 
Je hebt er een diploma voor nodig. 
Jan: “Je kunt dat diploma in twee 

jaar halen. De opleiding bestaat 
uit theorieavonden en daarnaast 
moet je de boeken induiken.” In 
april behaalde Jan zijn certificaat. 

Een passie voor molens 
Sinds afgelopen mei is de kersverse 
molenaar als beheerder bij De 
Leest betrokken. Jan woont al 42 
jaar in Lieshout en is enorm blij 
met zijn vrijwilligerswerk bij De 
Leest. Dat is ook te merken aan 
zijn enthousiasme, waarmee hij 
over de molen praat. Jan schudt 
het ene na het andere verhaal over 
de molen passievol uit zijn mouw. 
Maar wat maakt het nou echt 
zo leuk? “Ten eerste is de molen 
een machtig mooi monument. 
Daarnaast vind ik het vertellen 
van het verhaal aan bezoekers 
ontzettend leuk.”

Molenaarscontract
Maar wat houdt zo’n 
molenaarscontract nou in? 
Wethouder Frans van Zeeland: 
“Je kunt het zien als een soort 
onderlinge afspraak tussen de 
gemeente en de molenaar. Iets 
waarop we elkaar vertrouwen en 
wat we samen nastreven. In het 
contract staat bijvoorbeeld het 
aantal uren dat Jan bezig ‘moet’ 
zijn met het beheer en onderhoud 
van de molen.”

Molenaar Jan Tielemans en wethouder Frans van Zeeland met het molenaarscontract

Wespen?

0492 – 77 88 88
Paul vd Kam
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Speciale Eucharistieviering 
rondom pater Eustachius

Bijeenkomst voor ouders/verzorgers van communicanten 

Mooi Gespot: 32 ooievaars 

Beek en Donk - In de Michaëlkerk 
in Beek en Donk vindt op zondag 
1 september om 11.00 uur een 
speciale kerkdienst plaats. Tijdens 
deze dienst wordt herdacht 
dat pater Eustachius 70 jaar 
geleden is overleden. Bisschop 
Hurkmans zal voorgaan in deze 
speciale eucharistieviering. Het 
Michaëlkoor en het dameskoor 
Leonardus zullen de dienst 
opluisteren. Ook het Antoniusgilde 
en het Leonardusgilde geven acte 
de présence.

“Het was een gewone Brabantse 
jongen”, zegt pastoor Verbraeken. 
Eustachius (Huub) van Lieshout 
werd op 3 november 1890 
geboren in Aarle-Rixtel. Zijn 
geboortehuis stond op ‘D’n Dung’. 
Deze straat is later naar hem 
vernoemd, pater Eustachiuslaan. 
Huub werd gedoopt in  Beek en 
Donk, ontving er zijn Vormsel en 
droeg er ook zijn eerste Heilige 
Mis op. Pater Eustachius was lid 
van de Damiaans Congregatie 
van de Heilige Harten. Hij vertrok 
als missionaris naar Brazilië. Daar 

werd hij bekend en zeer populair 
als apostel voor de zieken en 
zwakkeren. Pater Eustachius stierf 
op 30 augustus 1943. Hij werd in 
2006 zalig verklaard in Brazilië.

Ook bisschop Hurkmans heeft, 
volgens pastoor Verbraeken, wel 
iets met pater Eustachius. Niet 
voor niets vond de bisschop een 
gaatje in zijn drukke agenda, om 
hier in de Michaëlkerk voor te 
gaan in deze  speciale viering. En in 
2006 reisde de bisschop zelfs naar 
Brazilië om aanwezig te kunnen 
zijn bij de zaligverklaring.
De lijfspreuk van pater Eustachius 
was ‘gezondheid en vrede’. Hij 
genas mensen lichamelijk en 
bezorgde hen  een innerlijke 
vrede. Pastoor Verbraeken zegt 
dat vrijwel iedereen  zich, na 
70 jaar, nog steeds zal  kunnen 
vinden in hetgeen pater Eustachius 
predikte. “Ik zet de deuren van de 
Michaëlkerk aanstaande zondag 
dus wagenwijd open, iedereen is 
welkom.” Na afloop van de viering 
is er voor iedereen koffie met cake.

Lieshout – Voor de ouders/
verzorgers van kinderen uit groep 
4, die eraan denken om hun kind 
de communie te laten doen, wordt 
een informatieavond gehouden 
op maandag 16 september. Deze 
wordt gehouden om 20.00 uur in 
de St. Servatiuskerk in Lieshout.

Na een zonnige zomervakantie 
is het nieuwe schooljaar weer 
van start gegaan. Dit schooljaar 

mogen kinderen uit groep 4 zijn 
of haar eerste heilige communie 
doen. De parochie Laarbeek heeft 
sinds 1 juni j.l. een nieuwe pastoor; 
Pastoor
Verbraeken. Bij een nieuwe 
wind hoort een andere 
aanpak en een eigentijdse 
communievoorbereiding.

Op maandagavond 16 september 
om 20.00 uur willen we de 

ouders/verzorgers, die er aan 
denken om hun kind de eerste 
heilige communie te laten doen, 
uitnodigen in de St. Servatiuskerk 
in Lieshout. U krijgt dan uitleg over
het nieuwe project. Aan de 
communie zitten, zoals ieder 
jaar, kosten verbonden. U kunt 
de €40,- contant betalen bij 
opgave aan het einde van de 
informatiebijeenkomst.

Mariahout - Harold Michels tipte 
de Lieshoutse fotograaf Leo van 
den Heuvel maandagmorgen dat 
er in de weiland tussen Mariahout 
en Zijtaart zo’n 20 ooievaars 
zaten.

Leo reed naar die plaats toe, en 
wat bleek? Er zaten maar liefst 32 
ooievaars. De fotograaf maakte 
veel foto’s van de vogels. Dit was 
volgens hem vrij lastig, omdat de 
ooievaars continue in het gras aan 
het pikken waren. Waarschijnlijk 
waren zij op zoek naar pieren en 
kevers in de grond.

Op één van Leo’s foto’s is de 
ring leesbaar. Hij stuurde het 
nummer op en kreeg al snel een 
melding terug dat de ooievaar in 
ringcentrale Helgoland in Duitsland 
geringd was. Leo verwacht dat de 
ooievaars rond 11.00 uur richting 
Afrika vertrokken zijn.

Heeft u tips voor Leo? Bel hem dan 
op 06-23551653.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN
Agenda 
29 augustus - 4 september 2013

Zaterdag 31 augustus 

18.30 uur Aarle-Rixtel Kerk 
Eucharistieviering. 
Samenzang. 
Betsie van de Sanden – van Kaathoven (verj. 
en sterfdag),  Peter Bordat,  Piet van der 
Velden(sterfdag), Dien Pennings - van der Cruijs 
(par.), Bijzondere intentie t.g.v. een 60 jarig 
huwelijk, Tot welzijn van de parochie.

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Tonnie Merks-
Roijackers (mged),  Anna de Korte (mged), Frans 
Maas (nms KBO).

Zondag 1 september

10.00 uur Aarle-Rixtel Kerk  O. L. Vrouw 
Presentatie
22e zondag door het jaar.
Eucharistieviering. 
Samenzang.  
Overleden begunstigers van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde, Hanneke van Berlo,
Sien Nooijen (fund.), Maria van Dijk – van 
de Kerkhoff, Marinus van den Heuvel (verj.), 
Anneke Verbakel – van Dommelen, Overleden 
ouders Loomans – Nooijen, Overleden ouders 
Schrama – Jacobs, Harry Swinkels, Sjaak 
Swinkels  (sterfdag), Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout St. Servatius
22de zondag door het jaar
Eucharistieviering.
Intenties in deze viering voor: Zuster Aurea (fund), 
Christiaan Vermeltfoort, Frits van Kaathoven (mged), 
Jan van der Heijden, Janus Bekx (jrgt), Marinus (verj) 
en Anna Daniëls-van den Baar, Piet en Ciska van der 
Zanden-Brouwers.
   
11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering ter gelegenheid van de 70ste 
sterfdag van Pater Eustachius. Voorganger in deze 
viering is bisschop Hurkmans uit ‘s-Hertogenbosch. 
M.m.v. Michaëlkoor, Dameskoor Leonardus, 
Antonius-, en Leonardusgilde.
Intenties in deze viering voor: Martien en Wieza van 
den Eijnde-Engels en overleden familieleden, Gerta 
Thijssens, Nellie van Zutven-Sterken, Sjaak Loos, 
Wim van Lieshout, Grard Bouw, Richard van der 
Heijden, Martina Vermeulen-van den Broek.

Maandag 2 september

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Dinsdag 3 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering.

Woensdag 4 september

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed.

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Parochieblad Lieshout 
Lieshout - Het parochieblad wordt in Lieshout 
niet meer huis-aan-huis bezorgd. U kunt het 
parochieblad, indien u daar prijs op stelt, 
meenemen het ligt achterin de kerk of in de 
sacristie.

Bij deze willen we de vrijwilligers die jarenlang 
het parochieblaadje hebben rondgebracht heel 
hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet 
om het parochieblaadje door weer en wind te 
bezorgen bij de inwoners van Lieshout.

Pastoor Verbraeken voor de ingang van de Michaëlkerk
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Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 6,95
kilo

lekker van Van Oers

doos 30 stuks

€ 6,95

worstenbroodjes

van Marjos Stiphout

kipfilet

€ 6,98
kilo

van Zuivelhoeve

jong belegen kaas

€ 0,99
500 gram

lekker zoete

witte druiven

van Marjos Stiphoutvan Marjos Stiphoutvan Marjos Stiphout van Zuivelhoevevan Zuivelhoeve

€ 6,98

jong belegen kaas

SPRING OP JE FIETS AANBIEDINGEN !!!

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Tasty Tom  500 gram    0.99
Peulen   200 gram   1.79

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Suikermais (2 stuks)  

        per pak  1.29
Pitloze Druiven  500 gram 1.49

Tjap-Tjoy Groenten

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Luistert U ook?

Elke zaterdag 
live programma's 

van 8.00 tot 18.00 uur.

Radio Kontakt 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Zorgboerderij Grootenhout: een geweldig onderkomen voor 
dementerenden
Mariahout – In het buitengebied van 
Mariahout staan een paar prachtige 
boerderijen bij elkaar. Ze zijn eigendom 
van het stel Doris van Vuuren en Noudje 
van Bussel. Sinds ruim drie jaar runnen 
zij samen Zorgboerderij Grootenhout. 
Er wonen 13 mensen. Daarnaast nemen 
er 20 mensen deel aan de dagbesteding. 

Noudje en Doris waren in eerste instantie 
op zoek naar een boerderij voor hun 
paarden, waarin zij een bedrijf runnen. 
Noudje: “Het kwam er per ongeluk op 
neer dat we twee huizen schuin achter 
elkaar hadden gekocht. We besloten de 
boerderijen te houden, maar hadden 
toen helemaal nog niet het plan om 
een zorgboerderij te starten. Doris 
vervolgt: “De tante van Noudje begon 
te dementeren. We wilden eigenlijk niet 
dat ze naar een verzorgingstehuis ging. 
Wij hadden hier plek genoeg. Daarnaast 
zit het zorgen voor elkaar bij ons allebei 
in het bloed. Daarom besloten we dat de 
tante hier kwam wonen.”

Het ontstaan
Na Noudjes tante volgde ook haar 
moeder, en weer daarna kwam er nog 
een moeder van een vriendin bij wonen. 
Noudje: “Het werd hier steeds drukker. 
Op een gegeven moment besloten we 
om er dagopvang bij te doen. Daarna 
zijn er nog meer mensen bij komen 
wonen en werden we officieel een 
zorgboerderij.” Noudje en Doris hebben 
alles behalve spijt van deze keuze. Doris: 
“Het is heel erg fijn als andere mensen 
ook kunnen genieten van onze plek en 
mogelijkheden hier. Dat geeft ons veel 
voldoening.”

Dementerenden
De zorgboerderij richt zich met name op 
dementerenden. Op de woonlocaties 
van de bewoners kunnen veel mensen 
jaloers zijn. Iedere bewoner heeft een 
eigen, grote kamer. Daarnaast is er in 

elk huis nog een gezellige woonkamer 
aanwezig en er zijn diverse badkamers. 
“Maar de bewoners leven vooral buiten, 
kijk maar eens hoe bruin ze zijn”, vertelt 
medewerkster Francien van de Ven. “Ze 
hebben het erg goed hier. Sommigen 
van hen helpen ook mee met de 
boerderij, anderen kunnen dat niet en 
richten zich alleen op de dagbesteding.”

De bewoners gaan regelmatig van de 
boerderij af. Francien: “We nemen ze 
zoveel mogelijk mee overal naartoe, 
zodat ze echt het gevoel krijgen dat ze 
erbij horen in de maatschappij. We gaan 
bijvoorbeeld met ze naar de bossen, 
boodschappen doen of nemen ze mee 
in de cabrio.”

Binding met Laarbeek
Tot op heden hebben Noudje en Doris 
met hun zorgboerderij nog niet echt 
de binding met Laarbeek gezocht. Hier 
willen ze verandering in brengen. “Wij 
komen niet uit Laarbeek en een deel van 
onze bewoners ook niet. Maar wij willen 
wel dat Laarbeek weet dat we hier 
zitten en wat we hier doen. Daarnaast 
willen we ook dingen organiseren voor 
Laarbeekse inwoners, zodat ook zij hier 
terecht kunnen.” 

Samen wandelen en zingen
Zorgboerderij Grootenhout start 

vanaf september met wandelingen. 
De primaire doelgroep hiervoor is 
(beginnend) dementerende inwoners 
van Laarbeek. Iedere deelnemer 
neemt daarnaast ook een persoonlijke 
begeleider/mantelzorger mee. De 
wandelingen zijn onder begeleiding 
van een fysiotherapeut. Daarnaast start 
de zorgboerderij met een zanggroep. 
Eén keer in de zoveel tijd willen ze 
een middag houden, waarbij iedereen 
komt om samen liedjes te zingen. Ook 
hier geldt dezelfde primaire doelgroep 
en dat er een persoonlijke begeleider/
mantelzorger meekomt. 

Toekomst
Noudje en Doris zijn unaniem over 
het feit waarom ze dit werk zo leuk 
vinden. “We willen onze mensen hier 
geluksmomenten bezorgen. Het is zo 
geweldig als je ziet dat mensen het 
fijn hebben. Voor de toekomst hebben 
we nog genoeg ideeën. We willen het 
alleen maar nog beter maken.” 

Interesse
Wilt u meer informatie over de 
zangavonden en de wandelingen? 
Neem dan contact op met Zorgboerderij 
Grootenhout. Dit kan via de website 
www.ouderenlandgoed.nl of per mail 
via ouderenlandgoed@gmail.com. 

Een gymnastiekles tijdens de dagbesteding op de zorgboerderij 

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...

Wie laat voor Gerrit het zonnetje 
weer schijnen? Gerrit is een 
ontzettend lieve knuffeltijger, 
maar hij is in het asiel niet 
gelukkig. Hij vindt andere katten 
niet leuk en houdt ze dan ook 
het liefste op afstand, maar dat 
gaat zo moeilijk als je met zoveel 
soortgenootjes bent. Mensen 
weet hij wel te waarderen, zodra 

hij je ziet komt hij naar je toe om kopjes te geven en te laten merken 
dat hij o zo graag aandacht wil!

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

Hennie, de pup die vorige week mooi dier was, is samen met zijn 
broertje Henry zaterdag al naar zijn nieuwe baasjes in Beek en Donk 
verhuisd. Weer een super mooi resultaat! 

Naam:        Gerrit 

Vedder Vlaai, 10 pers.
In de smaken: Abrikozen, Kersen of Frambozen

Van     e14,50
Voor

1160

slagroom soesjes
Van     e3.10
Voor

248

Chocolade soesjes
Van     e4.50
Voor

3603

Vedder Vlaai
Van     e14,50

Tijd voor een feestje!?

Geldig van 
26 t/m 31 augustus
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Easy

5 6 8 7 1

3 2 8 4 7

9 6 5

1 4 6 5

5 6

1 5 9 2

7 8 4

9 6 2 1 3

4 6 9 8 5

Puzzle #253019

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Van Balkom
Beek en Donk

Van Balkom
Beek en Donk

Wij gaan verbouwen en sluiten op woensdag 
4 september om 17.00 uur.

Feestelijke opening 
dinsdag 17 september om 18.00 uur

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Albert van de Bogaard 
uit  Mariahout 
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Betsie Biemans

2. Neeltje van de Ven

3. Harold Vereijken

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Betsie Biemans

2. Neeltje van de Ven

3. Harold Vereijken

Oplossing vorige week:
Industry bioscoop

Gerard Claessens uit Mariahout kan tot 4 september zijn prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Kook de vellen in ruim kokend water en laat ze uitlekken. Rooster de 
pijnboompitten in een pan zonder olie. Snijd de courgette in kleine blokjes en 
kook ze kort. Verwarm de boter in een pan en voeg de gekookte courgette, 
pijnboompitten, ricotta toe en breng op smaak met nootmuskaat. Roer alles 
goed door elkaar en zet apart. Snijd de aubergine in stukjes en bak deze in 
olie gaar. Voeg 150 ml water en de sojasaus toe en laat het sudderen tot de 
aubergine zacht is. Pureer de aubergine tot een glad mengsel en zet weg. 
Bedek de bodem van een ingevette rechthoekige ovenschaal met 4 vellen. 
Bedek de vellen met de helft van het courgettemengsel en leg er vervolgens 
4 vellen op. Bestrijk de vellen eerst met de helft van het auberginemengsel 
en smeer er vervolgens de rest van het courgettemengsel over. Leg er de 
laatste vellen op en besmeer ze met de rest van het auberginemengsel. 
Bestrooi het met de geraspte kaas en bak de lasagne 40 minuten in een 
oven van 200°c tot de kaas mooi goudbruin is.

12 vellen lasagne
75 gr pijnboompitten
25 gr boter
700 gr courgette
250 gr ricotta

olijfolie
1 tl nootmuskaat
1 aubergine
2 tl sojasaus
85 gr geraspte kaas

Recept van de week

Lasagne met courgette en pijnboompitten (vegetarisch) (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

Woordzoeker

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

LIESHOUTSEWEG

KOPPELSTRAAT

GEMEENTEHUIS

DORPSSTRAAT
BEEKERHEIDE DUIVENAKKER

ACHTERBOSCH

HEINDERTWEG

KAPELSTRAAT

ORANJELAAN

BOSSCHEWEG

GINDERDOOR

TORENAKKER

MARIAHOUT

LIESHOUT

KANAAL

BEMMER

STATER

AARLE

BROEK

BEEK
DONK

BRUG

CROY
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Hoe is het nou met.....

Beek en Donk       Heereindsestraat 2 

•	Bouwjaar:	1933
•	Perceelsoppervlakte:	2.220	m²	
•	Woonoppervlakte:	ca.	140	m²
•	Inhoud:	ca.	1.450	m³
•	Verkeert	vrijwel	geheel	in	
originele	staat
•	Mogelijkheid	tot	splitsing

Te koop bij inschrijving
Deze	authentieke	woonboerderij	is	vrij	gelegen	en	toch	dicht	
bij	het	centrum	van	Beek	en	Donk.	Het	ruime	perceel	heeft	een	
oppervlakte	van	2.220	m².	Rondom	de	boerderij	bevindt	zich	een	
tuin	ingericht	met	een	gazon,	veel	groen	en	diverse	boomsoorten.	
Verder	treft	u	op	het	perceel	een	bakhuis,	een	hobbydierenverblijf	
met	wei	en	een	schuurtje.	Kom	vrijblijvend	een	kijkje	nemen	in	
deze	bijzonder	fraaie	en	karakteristieke	woonboerderij	met	vele	
authentieke	elementen	en	diverse	bijgebouwen.	Splitsing	van	de	
boerderij	behoort	tot	de	mogelijkheden.	

Kijkdagen op woensdag 18 september van 16:30 – 17:30 
uur en donderdag 26 september van 16:30 – 17:30 uur. 
 
Inschrijven is mogelijk tot 10 oktober 2013, 12:00 uur.

WWW.BERKKERKHOF.NL
TEL.: 0499-37 55 65

Niks koi karpers
Sommige dingen blijven me 
verbazen. De laatste drie 
kampioenschappen van de 
Godenzonen. Naïeve huismoeders 
die keer op keer in de ‘indien-u-
de-Snuggie-binnen-10-minuten-
bestelt-ontvangt-u-tijdelijk-geheel-
gratis-ons-compacte-press-and-
open-boeklampje’ acties van Tel Sell 
trappen. Maar waar ik ditmaal op 
doel zijn de doorsnee nachtvissers. 
Zij die hun slaap inruilen voor een 
achttal uren dobberstaren. Daar 
waar menig leeftijdsgenoot zijn 
heil in de kroeg probeert te vinden, 
probeert deze groep nachtenlang 
iets anders aan de haak te slaan. 
Karpers welteverstaan. Eerst gaat 
het om het aantal, de andere keer 
om die vis met de meeste grammen 
om z’n wervel. Als het gaat om de 
mooiste, zullen ze echter achter het 
net vissen. Deze heeft onze Jozef 
in z’n privézee zitten. En dat is 
maar weer gebleken ook. Zo deed 

mijnheer Van de Ven afgelopen 
week mee aan de grootste Koi 
Show ter wereld. Althans, acht van 
zijn vinvrinden. Dat resulteerde 
in driemaal de eerste en driemaal 
de tweede prijs. Helaas vielen de 
andere twee net buiten de boot. 
Desalniettemin weet Koi Select de 
vijfentwintigduizend visliefhebbers 
in Arcen te verbazen met zijn zestal 
karpers. Want koi mag je ze niet 
noemen. Onze Jozef ja. Niet voor 
niets de ‘voedstervader van Jezus’ 
genoemd. Maar wat zal het geheim 
van deze kanaalbewoner betreffen? 
Wat is het geheime ingrediënt dat 
deze vissen prijswinnend maakt. 
Is het botox? Zijn het speciale 
omega3-pillen? Of is het toch dat 
ananasdieet: alles eten behalve 
ananas. Joost.. ik bedoel Jozef mag 
het weten…

Joey van der Leemputten

Diamanten huwelijk voor Gerard en Riek Aarden-Slits
Aarle-Rixtel – Gerard Aarden (84) 
en Riek Aarden-Slits (88) hebben 
zondag 1 september feest. Het 
echtpaar is op deze dag precies 60 
jaar getrouwd.

Gerard en Riek leerden elkaar 
kennen in ’49 tijdens Gemert 
kermis. Gerard woonde in Aarle-
Rixtel en Riek in Sint-Oedenrode. 
Die avond bracht Gerard Riek nog 
niet naar huis. Gerard: “Na een 
potje bier en een kusje als afscheid 
fietste Riek met haar broer mee 
naar Rooi.” Ze spraken wel af om te 
gaan corresponderen. Gerard moest 
immers twee weken later als soldaat 
naar het toenmalige Nederlands-
Indië.

Meer dan 100 brieven, sommige 
aangevuld met foto’s, werden er 
in 16 maanden tijd over en weer 
gestuurd. Riek: “Door het schrijven 
groeide de vriendschap.” Gerard 
vult aan: “Op de eerste brieven 
durfde ik er nog geen kruiske 
bij te zetten.” Riek vond het 
wachten op Gerard niet moeilijk. 
“Ik had het thuis druk. Ik was de 
oudste van een groot gezin met 
14 kinderen”, waarop ze lachend 
toevoegt: “Af en toe ging ik wel 
dansen met een vriendin, maar 
daar ben ik geen andere vriend 
tegengekomen.” Gerard: “En wij 
mochten ondertussen patrouille 
lopen in Indonesië.”

Bij Gerards thuiskomst, in november 
’50, werd Gerard (jongste van 
zeven kinderen) verwelkomd 
door de hele familie, inclusief 
Riek. Riek: “Toen begon de echte 
verkering.” Na hun huwelijksdag, 
1 september ’53, vestigde het 
paar zich in een noodhuisje, dicht 
bij Gerards ouderlijk huis op ‘Het 
Laar’. “Eigenlijk was het een soort 
directiekeet van 7 bij 3 1/2 meter. 
De helft om te slapen en de helft 
om te wonen”, aldus Gerard. Hier 
werden de oudste drie kinderen 
geboren. Riek: “Het derde kind 
moest in de kinderwagen slapen.”

Blij waren Gerard en Riek met 
hun gezinsverhuizing in ’57 naar 
de bungalow in de Kerkstraat. 
Daar werden de overige drie 
kinderen geboren en wilde Gerard, 
paardenliefhebber in hart en nieren, 
op de markt zijn eerste pony kopen. 
Hij vroeg hierbij aan Riek welke 

kleur haar voorkeur had waarop 
Riek antwoordde: “Ik geef er niks 
om als het maar ginne bonte is.” 
’s Avonds kwam Gerard thuis met 
een prachtige bonte Shetlander. 
Riek: “Toen is Gerard zijn hobby 
begonnen.”

In ’68 verhuisde het gezin 
noodgedwongen naar hun huidige 
boerderij aan de ‘Laarweg’. Gerard: 
“We hadden goed d’n aard in 
de bungalow, maar we moesten 
weg vanwege de bouw van het 
‘Terlingenplein’. “ Gerard kreeg 
hierdoor wel mogelijkheid zijn 
hobby uit te breiden. Gerard: “Ik 
heb allerlei pony’s en later paarden 
gehad en veel veulens gefokt.” De 
meeste paarden werden gebruikt 
in de sport door enkele van hun 
kinderen en gastruiters. 

Gerard en Riek hadden een 
druk leven. Gerard: “Als 
vrachtwagenchauffeur maakte 
ik veel uren. Daarna ging ik de 
paarden nog verzorgen en op 
zondag was het vaak concours.” 
Huisvrouw Riek: “Met zes kinderen 
heb je een druk gezin. Ze brachten 
ook vaak vrienden mee. Het was 
bij ons altijd ‘zoete inval’.” In haar 
spaarzame vrije tijd ging Riek naar 
de KVO en naar de gym.

Het echtpaar zit nu in rustiger 
vaarwater. De kinderen hebben 
allemaal een eigen gezin gesticht en 
Gerard is twee jaar geleden gestopt 
met zijn paardenhobby. Gerard: “Ik 
voelde dat het niet meer ging.” Door 

de vele aanloop en diverse hobby’s 
komt het diamanten paar de tijd 
echter goed door. Zij zijn gelukkig 
en tevreden met het alledaagse 
leven. Gerard: “We kloten een 
bietje hinne, we zitten op ons 
eigen en we doen het rustig aan.” 
Waarop Riek aanvult: ”Ge moet het 
optimistisch bekijken anders hedde 
ook geen leven. Zolang ge elkaar 
nog het dan kunde tevreden zijn.”

De receptie is op zondag 1 
september tussen 14.30 en 17.00 
in café-zaal  Van Bracht aan de 
Kerkstraat te Aarle-Rixtel.

Mooi Jong in het Vak
Nieuwe damesmodezaak in Beek en Donk
Beek en Donk – Het Heuvelplein 
is vanaf morgen verrijkt met 
een nieuwe dameskledingzaak: 
Stephanie’s Mode. De winkel is 
gevestigd op de Smalleweg 45b 
en wordt gerund door moeder Els 
en dochter Stephanie Muller uit 
Mariahout. 

“Trendy, betaalbare en exclusieve 
kleding, dat is wat we gaan 
verkopen”, vertelt Els. Waarop 
Stephanie aanvult: “Onze doelgroep 
zijn vrouwen tussen de 15 en 55 jaar 
oud. Het is hippe kleding, die je niet 
overal tegenkomt, en die ook nog 
eens betaalbaar is.” 

Stephanie is nog maar 17 jaar 
oud. Haar moeder Els helpt haar 
mee met het opstarten van de 
kledingzaak. “Als het eenmaal 
goed loopt, is het de bedoeling 
dat Stephanie het helemaal 
overneemt. Het wordt echt haar 
winkel”, aldus Els. 

Stephanie heeft erg veel zin in 
deze nieuwe uitdaging. “Ik vind 
het heel leuk. Onze slogan is 
‘passion for fashion’, dat komt 
voort uit mijzelf. Ik heb een passie 
voor kleding.” Ook voor Els komt 
de start van een damesmodezaak 
niet uit de lucht vallen. Jarenlang 

runde zij ‘Elsjes 
Boetiek’ in 
Gemert. 

Een paar dagen 
voor de opening 
zijn de contouren 
van de nieuwe 
winkel al goed te 
zien. De winkel 
is knus, maar erg 
gezellig ingericht. 

Naast dameskleding zijn er ook 
een aantal paar schoenen te 
vinden en leuke accessoires, zoals 
horloges en armbanden. 

“We willen een heel 
laagdrempelige winkel zijn. 
Mensen moeten hier lekker even 
binnen kunnen lopen, zonder dat 
ze zich verplicht voelen om iets 
te kopen. De koffie/thee en een 
koekje staan te allen tijde voor 
iedereen klaar. Daarnaast hebben 
we ook grote passpiegels in de 
kleedkamers hangen. We weten 
dat vrouwen dit fijn vinden”, 
aldus de dames. 

Stephanie’s Mode opent vrijdag 
30 augustus haar deuren. De 
openingstijden zijn als volgt:

Dinsdag tot en met donderdag: 
10.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 10.00 – 20.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur 

Ik ben een kind 

Ik ben een kind,
Ik ben een kind van 74 jaar
Ik ben een kind van een moeder van 99 jaar
Ik ben een kind
Ik ben een echtgenote 
Ik ben een moeder en schoonmoeder
Ik en een oma
Ik ben een overgrootmoeder
En toch nog steeds een kind van 74 jaar.

Wie kan mij evenaren?

Mariëtte Strik de Vries
E-mail: mastrik@onsbrabantnet.nl
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

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

RONDE PRIJSWEKEN
BIJ MCD!
De MCD acties van volgende week!

van 23.16-29.00 voor

4
PAKKEN

2 
FLESSEN

van 1.98-2.02 voor

Sun vaatwastabletten
alle soorten 
4 pakken à 26/40 stuks

150 GRAM
liter 13.33

van 3.14 voor

BEKER
500 GRAM

van 1.25/1.39 voor

100 GRAM

van 1.59 voor

5 
STUKS

van 1.95 voor

KILOSTUK

van 6.45 voor

Bon Appetit
jonge kaas
kilostuk

W 36 - Aanbiedingen gelden van maandag 2 t/m zaterdag 7 september 2013.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.   **Alleen verkrijgbaar in winkels met slijterij. Wij verkopen sterke drank alleen aan personen boven de 18 jaar.

Kaiserbroodjes
vers uit eigen oven
5 stuks

Botermalse
varkenshaas
100 gram

Markant frisdrank
lemon & lime, sinas, cola, cola light, 
lemon & lime light of sinas light
2 fl essen à 1500 ml.

Beenham
van onze versafdeling
150 gram

Zuivelhoeve boer’n vla
vanille, vanille/chocolade of 
met appeltaart
beker 500 gram

2 
BLIKKEN

liter 2.00

van 1.18-1.56 voor

Amstel pils
of blond bier*
2 blikken à 500 ml.

PER PAK

van 9.63/11.86 voor

Page toiletpapier
original of kussenzacht
pak 20/32 rollen

ZAK
450 GRAM

van 1.69 voor

Spinazie
zak ± 450 gram
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Tankstation Jo van Hout is in 
Beek en Donk en omstreken bij 
iedereen bekend.  Sinds jaar en 
dag is dit tankstation gevestigd 
aan het Heuvelplein  in Beek 
en Donk. Begin dit jaar heeft 
eigenaar Jo van Hout besloten zijn 
werkzaamheden neer te leggen 
en het station over te dragen aan 
Vissers Olie. Vissers Olie was al 
jaren de brandstofleverancier van 
het tankstation.

Tankstation Jo van Hout is dan 
daarom omgetoverd naar Esso 
Vissers Beek en Donk. Uiteraard 
is er aan de kwaliteit en de service 
die u gewend was niets veranderd. 
Sterker nog, we bieden u nog méér 
dan voorheen. Zo is er een  shop 
bij gekomen met allerlei lekkere 
en gezonde versnaperingen en 
gekoelde dranken. Ook voor alles 
wat met onderhoud van uw auto 
te maken heeft, bent u bij Vissers 
Olie Beek en Donk aan het juiste 
adres. Werkneemster Thea van 
Hout, voor de meesten ook geen 
onbekende in de regio, vertelt: 
“Voor de klant verandert er 
eigenlijk niks. Behalve dan dat we 
nog méér te bieden hebben dan 
voorheen. Als enige tankstation 
in de regio bieden wij bovendien 
nog bediening aan de pomp! Waar 
vind je dat nog tegenwoordig?”

Vissers Voordeelpas
Thea gaat verder: “Kent u de 
Vissers Voordeelpas al…? Veel 
van onze klanten profiteren 
inmiddels al van het unieke direct 
voordeelsysteem. Geen punten 
sparen of zegeltjes plakken. Bij 
Vissers Olie betaalt u met de 
Voordeelpas gewoon minder! 
Altijd 3 eurocent extra korting op 
de pompprijs bij contante betaling 
of via pin. Daarnaast ontvangt u 
altijd 10,5% korting op snoep en 
drank. Iets voor u? Kom gerust 
langs en vraag vandaag nog uw 
gratis Vissers Voordeelpas aan op 
ons station, wij regelen dat graag 
voor u.”

Altijd voordelig en dichtbij tanken 
met de Vissers Olie Tankpas
Ook voor zakelijke klanten heeft 
Vissers Olie een tankpas. De 
Vissers Olie Tankpas is te gebruiken 
op alle Vissers Olie tankstations 
én de bij Vissers Olie aangesloten 
tankstations. Inmiddels zijn dit er al 
ruim 120 in Nederland en België. 
Met de Vissers Olie Tankpas 
betaalt u altijd de scherpste prijs en 
is de tankinformatie voor u digitaal 
toegankelijk. Informeer gerust 
naar de mogelijkheden. 

Bij de tijd
Vissers Olie heeft een mobiele 
app ontwikkeld, waar u snel en 
gemakkelijk al onze stations vindt. 
In één oogopslag kunt u zien waar 
het dichtstbijzijnde Vissers station 
is! En om op de hoogte te blijven, 
volgt u ons uiteraard ook op 
Facebook en twitter! 

Graag tot ziens bij Esso Vissers 
Beek en Donk!

www.vissersolie.nl 

Esso Vissers nieuw in Beek en Donk Advertorial

JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Reacties:
Rieky van Dijk van Robbescheuten; Volgens mij is de rechtse Truus Jonkers uit de Baverdestraat.
Marjan Scheepers: Jo dacht ook dat het Truus is..de man weet hij niet.
Rieky van Dijk van Robbescheuten: Ik ok nie.

Foto: Francis Lijten

Lieshout

In deze rubriek vindt u elke week een highlight van een van de 
Facebook-pagina’s ‘Je bent een … als … ‘. Alle vier de kernen 
hebben deze Facebookpagina, waar leuke berichten op worden 
geplaatst en volop wordt gereageerd.

Computer Onderwijs Laarbeek 
beantwoordt gratis computervragen

Lotenverkoop Zonnebloem afdeling Lieshout weer van start

Laarbeek – Wanneer men even 
vast zit, een documentje zoekt 
en het niet meer kan vinden, niet 
meer weet hoe iets afgedrukt 
moet worden of een technisch 
probleempje met de computer 
heeft, kan men terecht bij 
Computer Onderwijs Laarbeek.

Iedere dinsdag van 10.00 tot 11.30 
uur is er voor dit soort problemen 
hulp in de foyer van het Dorpshuis 
in Lieshout. Hier kan men terecht 
met computervragen over 
zowel techniek als toepassingen. 
Wanneer men meer wil weten 

over de cursussen of eens een 
i-Pad uit wil proberen, breng dan 
gerust een tablet of laptop mee. 
De koffie staat klaar. 

Lieshout - De komende weken zullen 
vrijwilligers van de Zonnebloem 
afdeling Lieshout weer aanbellen 
voor de jaarlijkse lotenverkoop. 
Deze loterij maakt deel uit van de 
Nationale Zonnebloemloterij, die 
eerder dit jaar elders in het land al 
van start is gegaan. 

Met de opbrengst financiert de 
Zonnebloem landelijk tal van 
activiteiten voor ouderen, die door 
ziekte, een handicap of andere 
beperkingen in een isolement dreigen 
te geraken. Het bekendste voorbeeld 
zijn wel de uitstapjes die gemaakt 
worden met het in 2006 in de vaart 
genomen nieuwe schip, Ms de 
Zonnebloem. Met het schip worden 
jaarlijks bijna 3000 ernstig zieke en 
gehandicapte vakantiegangers over 
de Rijn naar Duitsland gevaren voor 
een fantastische vakantie. Zij worden 
daarbij begeleid door minstens 
eenzelfde aantal vrijwilligers, 
waaronder verpleegkundigen en 
verzorgers. 

Maar een deel van de opbrengst gaat 
ook naar de eigen afdeling Lieshout. 
Zij kan daarmee activiteiten voor 
haar eigen gasten organiseren. Met 
de aankoop van een lot helpt u het 
landelijke Zonnebloemwerk mogelijk 
te maken, maar ondersteunt u ook 
de activiteiten die door de afdeling 
worden verzorgd. Wellicht dat dit een 
extra stimulans is om loten te kopen. 
Op het programma van de afdeling 
staan jaarlijks een Brabantse middag, 

een dagboottocht, een busreisje, een 
ontspanningsmiddag en vele andere 
activiteiten. Vooral ook het bezoek 
aan voornamelijk bejaarde gasten 
die dreigen te vereenzamen, is een 
belangrijk werk van de ongeveer 20 
vrijwilligsters van de Zonnebloem 
afdeling Lieshout. Zij maken deel 
uit van de bijna 40.000 landelijke 
vrijwilligsters, die tezamen jaarlijks 
ruim een miljoen bezoeken afleggen. 
Vooral door de gasten zelf, maar ook 
door familieleden, worden al deze 
activiteiten erg gewaardeerd. Een 
lot kost €2,00 per stuk. En daarmee 
maakt u kans op een van de ruim 
5000 geldprijzen, waaronder weer 
de hoofdprijs van € 15.000,-.

Trekking en uitslag
De trekking van de Nationale 
Zonnebloemloterij wordt dit jaar op 
28 oktober a.s. verricht. De uitslag 
wordt bekendgemaakt via het 
speciale telefoonnummer 

0900 - 0633 en via internet, maar 
ook op teletekst. Bovendien zorgt de 
Lieshoutse afdeling voor publicatie 
in de Laarbeekse weekbladen. De 
loterij heeft het CBF-keurmerk, een 
garantiecertificaat van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving voor goede 
doelen, waarover de Zonnebloem 
beschikt. Dit wordt uitgereikt aan 
fondsenwervende organisaties 
die op een verantwoorde manier 
geld inzamelen. De Nationale 
Zonnebloemloterij is goedgekeurd 
door het Ministerie van Justitie. De 
vrijwilligers kunnen zich, zo U wilt, 
legitimeren door het tonen van hun 
Zonnebloempasje.

Heeft uw auto tijdens de vakantie een krasje,
een ster in de ruit of een deukje opgelopen?

Bel dan direct voor een afspraak. Wij werken voor iedere verzekerings-
maatschappij en herstellen de schade snel en vakkundig.

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Doe-het-zelf
Winkel www.raaymakersbv.nl

STIJLVOLLE KEUKENS
op maat en naar wens gemaakt

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

• gezond gewicht • lekkere recepten

Erkend 
gewichtsconsulent

Erkend 

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

Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk
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Lieshout - ‘Meditatie in beweging’, 
zo wordt Tai Chi Tao ook wel 
genoemd. Het is een rustige vorm 
van Tai Chi, waarin rekening wordt 
gehouden met de belastbaarheid 
van de deelnemers. In de 
aangepaste oefeningen staat het 
heilzame effect voorop. Geen grote 
krachtsinspanningen, terwijl toch 
alle spieren, pezen en gewrichten 
aan bod komen. 

Komend najaar biedt KBO Lieshout 
haar leden een cursus van 10 lessen 
aan onder leiding van Joke van Erp-
Brouwers. Zij bezit het diploma Tai 
Chi Tao en is natuurgeneeskundig 
therapeut. Om kennis te maken 
met deze vorm van beweging is 
er op dinsdag 3 september een 
informatiebijeenkomst in het 
Dorpshuis. Aanvang 13.30 uur. De 
lessen beginnen op woensdag 18 
september om 14.45 uur. 

Op donderdag 12 september gaan 
de supersenioren een middag op 
stap met Wim Daniëls als gids. De 
bus rijdt richting Eindhoven waar de 

ontwikkelingen van de stad worden 
bekeken. Op Strijp-S is een koffiestop 
en de middag wordt besloten met 
een gezamenlijke maaltijd in de 
Hofkamer van het Franciscushof 
in Lieshout. De kosten zijn 5 euro. 
De bus vertrekt om 13.30 vanaf 
het Franciscushof. De verwachte 
terugkomst is 17.00 uur.

Op maandag 16 september staat een 
dagreis naar Tiel op het programma. 
De bus vertrekt om 9.00 uur vanaf 
het Dorpshuis. Op deze dag staan 
de praalwagens uitgestald die het 
weekend ervoor aan het corso 
hebben deelgenomen. Er is ook 
gelegenheid om Tiel te bezoeken. 
Om 15.00 uur brengt de bus de 
deelnemers naar het Flipjemuseum 
De dag wordt besloten met een diner 
in Het witte Huis in Zeeland. 

Aanmelden voor activiteiten kan 
tijdens de Inloop in het Dorpshuis. 
Iedere dinsdag van 10.00 tot 11.30 
uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Loop 
eens binnen en maak kennis met een 
dynamische seniorenvereniging.

SEPTEMBER ACTIEMAAND!
60x60 tegels antra van €16,95 p/m²
en wildverband van €17,50 p/m²

Nu voor €12,95 per m²

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

BEZOEKADRES
DE VLONDER 100
5427 DE BOEKEL
TEL. 06 - 203 80 151

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

MooiMezelf
“Ik doe dingen die ik leuk vind”

Seniorenvereniging KBO Lieshout 
gaat cursus Tai Chi Tao gevenvind”

Negen boetes 
uitgedeeld bij 
snelheidscontrole

Raadslid Christian 
van de Berg gere-
habiliteerd 

Beek en Donk – Een geboren 
en getogen Beek en Donkenaar 
die de politiek op zijn pad vond. 
En het leuk vindt ook. “Sinds ik 
in de gemeenteraad zit, ben ik 
erachter gekomen hoe mooi onze 
samenleving zoals wij die hier 
hebben in Laarbeek, in elkaar zit. Je 
komt bij veel mensen, stichtingen 
en verenigingen en je ziet dan 
pas echt hoeveel mensen zich vol 
overgave inzetten voor hun clubje.” 

Voor de 44-jarige Jeroen Leenders 
horen er eigenlijk dertig uur in een 
etmaal te zitten. Hij is projectleider 
bij een bouwbedrijf, heeft diverse 
hobby’s en dan zijn er nog zijn 
vrouw en drie zonen. De steun 
van zijn vrouw Carla had hij ook 
wel nodig toen hij in definitief in 
de politiek stapte. “Tussen zeven 
en acht is het hier in huis spitsuur. 
De meeste raads-  en commissie 
vergaderingen beginnen om half 
acht. Dan heb je de steun van thuis 
hard nodig.”

Per toeval kwam Leenders in 2006 
op de kieslijst staan van de CDA. 
“Bert Vogels, de oom van Carla en 

voorzitter van CDA Laarbeek, vroeg 
of ik op de lijst wilde komen staan. 
Ik wist van mezelf dat ik vaak een 
menig had en dat ik het niet altijd 
overal mee eens was. Ik kwam er 
toen achter dat ik een mening had 
over zaken, zonder dat ik alle ins en 
outs ervan wist.” 

Jeroen kwam niet in de raad, maar 
begon wel met commissiewerk. 
Het duurde tot aan februari 2011 
voordat hij zich raadslid mocht 
noemen. Als opvolger van Marijke 
Nooijen kwam hij voor de CDA in 
de raad. Nu twee jaar later voelt 
hij zich op zijn plek. Maar is hij een 
politicus? “Zo voel ik me niet. Het 
politieke spelletje is niet altijd even 
geweldig. Ik kan niet tegen onrecht 
en sommige dingen gaan niet altijd 
even eerlijk. Ik doe het omdat ik 
het leuk vind. Het is belangrijk dat 
er goed wordt nagedacht over 
zaken. Er gaat veel geld om in de 
gemeente en beslissingen die wij 
nemen kunnen verstrekkende 
gevolgen hebben.”

De negatieve aandacht die de 
gemeentepolitiek de laatste tijd 

krijgt, doet het raadslid zeer. “Het 
is echt niet leuk, sowieso voor de 
betrokken niet. Ik ga ervan uit dat 
iedereen raadswerk doet met zijn 
hart, omdat ze het leuk vinden.   Dit 
is allemaal negatieve energie. Het is 
veel belangrijker om die energie te 
steken in veel belangrijkere zaken. 
Bijvoorbeeld het regelen van de 
jeugdzorg dat weer op het bord van 
de gemeente gaat komen.” 

Jeroen voelt zich thuis in de 
gemeenteraad en hoopt ook na 
de verkiezingen door te kunnen 
gaan. De twee jaar dat hij nu 
actief is smaken naar meer. Iets 
wat hij jaren terug niet verwacht 
zou hebben. “Als je tegen mij tien 
jaar terug had gezegd dat ik nu in 
de gemeenteraad zou zitten, zou 
ik zeggen:   ‘hè?’ Maar het kwam 
zoals gezegd toevallig op mijn pad, 
ik ben erin gestapt en het bevalt 
goed. Ik doe alleen dingen die ik 
leuk vind.”

Beek en Donk - De politie hield maandag 
een snelheidscontrole op de Monsigneur 
Verhagenstraat in Beek en Donk. Hierbij 
werden 193 voertuigen gecontroleerd. Er 
werden 9 verbalen uitgedeeld.

De boetes zijn uitgeschreven voor 
snelheden van boven de 50 kilometer per 
uur. Dit terwijl in de gehele bebouwde 
kom een limiet geldt van 30 kilometer 
per uur.

Laarbeek - In de commissie Algemeen 
Bestuur van Laarbeek dinsdag heeft 
griffier Rene van Heinsbergen raadslid 
Christian van de Berg gerehabiliteerd. 
Christian werd samen met collega 
raadsleden Peter Verschuuren, Tonny 
Meulensteen en commissielid Ton 
van de Wijdeven vernoemd in een 
onderzoek naar belangenverstengeling. 

De griffier bood dinsdag Christian van 
de Berg zijn excuses aan. Onderzoek 
had aangetoond dat hem niks te 
verwijten viel. Op 12 september tijden 
de raadsvergadering komen de drie 
andere gevallen wel ter sprake.

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl
- in- & verkoop  - betaalbaar onderhoud alle merken - camper onderhoud

auto 
onderdelen

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

Aanbiedingen in barbecues, tuinmeubelen en parasols

Martens Tuinmeubelen
voor een gigantische kwaliteit

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

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

Cortina U4  
transportfietsen 

van 529,- voor 
€429,-

w w w . h e i k a n t j e . n l
  Wo l f s p u t t e n  6     A a r l e - R i x t e l    0 4 9 2 - 3 8 1 2 1 7
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LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Huub Cloudt
Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Elma van der Aa

“Ik, Charles Vogels, ben een echte 
Gemertse jongen. Vroeger werkte ik bij 
Ber Vogels om het vak te leren. Omdat 
ik het bedrijf niet kon overnemen, ben 
ik in 1958 naar Canada, High River, 
vertrokken omdat er hier geen werk 
was. De regering betaalde de reis en 
als extra 48 gulden. In High River heb 
ik na de eerste week van alles gedaan. 
Na zes weken ben ik naar Calgary 
vertrokken en heb ik in een fabriek 
gewerkt.”

Maria de Jong: “Ik ben geboren op 
de Hees in Beek en Donk en ik kon 
niet mee naar Canada omdat wij nog 
niet getrouwd waren. Onze vader 
vond mij nog te jong. Maar de liefde 
bleef en een jaar later ben ik ook naar 
High River vertrokken. Ook ik kreeg 
48 gulden en met een huisraad en 50 
dollar op zak kwam ik in High River 
aan. Charles en ik hadden op het 
begin echt helemaal niets. Daar wordt 
je wel creatief van.” Charles: “Het 
brood bakken wilde in het begin niet 
lukken. Dat kwam door het hoogte 
verschil, de gist wilde niet rijzen. 
Iemand gaf mij een tip, meer gist en 
ander meel gebruiken En zo kwam 
ik in een bakery van een Duitser 
te werken. Maria kwam mee in de 
winkel werken.”

Maria vervolgt: “We kochten zelf 
een bakkerij, en hebben daar 15 
jaar in Calgary gewerkt. In 1982 

verkochten we de 
bakery en daarna hebben Maria en 
ik een bakkerij in Cranbrook gehad. 
Tot 1986 hebben we in Calgary 
gewoond en nu wonen we alweer 13 
jaar in Burnstick Lake. We genieten 
van onze 3 zonen en 1 dochter, alle 
kleinkinderen en 1 achterkleinkind. 
Of we ooit spijt hebben gehad? Nee, 
nooit.”

Luchtpost
canada

Proost 
op jullie 12,5 jarig 
huwelijksfeest!
Liefs xxx
Monique, Jeroen, Arnie, 
Mario, Pauline, Jeroen, 
Marissa, Rob, Aleidi en 
Robert

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

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

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

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

Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Julian

OPROEP

Kat Elvis is niet meer 

“Beste mensen, wie heeft mij 18 
augustus jongstleden met mijn 
scootmobiel uit de sloot verlost? 
Van die vrouwen en mannen zou ik 
graag een telefoontje ontvangen om 
hen te bedanken. Mijn nummer is 
0492-463854. Bij voorbaat dank.” 

Mevrouw Van der Leemputten, 
Beverstraat 17, Beek en Donk. 

“Op 16 aug jongstleden, op de sterfdag 
van Elvis Presley, is onze kat Elvis 
doodgereden. Recht bij ons voor de deur 
in een rustige straat in Aarle-Rixtel. Zoals 
ieder dier was ook Elvis speciaal. Hij 
verdiende het niet om zo achtergelaten te 
worden. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk 
dat er mensen zijn die dan doorrijden! 
En niet kunnen of willen stoppen om 
bijvoorbeeld de dierenambulance te 
bellen. Dit mooie beest had ook een ziel en 
een thuis. Gelukkig heeft iemand anders 
dit wel gedaan en is bij Elvis gebleven 
tot de dierenambulance er was. Graag 
wil ik deze vrouw bedanken. Ik zou het 
fijn vinden als ze me belt. En wil bij deze 
ook graag Stichting Dierenambulance 
Helmond bedanken!”

Dre Meulendijks  0611518689

Lieshout/Mariahout - De Heem-
kundekring ’t Hof van Liessent - de 
heemkundekring voor Lieshout en 
Mariahout - is van plan een boek 
te schrijven over de historie van het 
Wit-Gele Kruis. Deze vereniging 
bestaat bijna honderd jaar en heeft 
een rijke geschiedenis. 

De Heemkundekring heeft al veel 
gegevens verzameld. Maar er 
kunnen altijd nog meer historische 
verhalen aan deze verzameling 
worden toegevoegd. Zij vragen om 

verhalen, anekdotes e.d. aan hen 
toe te zenden of af te geven. Vooral 
foto’s zijn welkom, daar ontbreekt 
het op dit moment nog aan. Heeft 
u die nog liggen? Geef ze dan aan 
de Heemkundekring. Desgewenst 
krijgt men ze, na kopiëring, retour. 
Alle personen, die verhalen e.d. en/
of foto’s inbrengen, zullen (indien 
men daar geen bezwaar tegen 
heeft) in het boek met namen 
worden vermeld. 

Materiaal voor het boek kan 
afgeleverd worden bij Henk Verbakel, 
Rooijseweg 13, Mariahout. E-mail: 
verbakelteepen@onsbrabantnet.nl 
of tel.0499-421837. 

Peter is geslaagd! 

Proost!

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

Yoga brengt lichaam en geest in balans. De 
heilzame werking van yoga op bijvoorbeeld 
rug- en heupklachten is wetenschappelijk 
aangetoond. In de yogagroepen van Liset 
Paulussen zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Aanmelden of meer weten? Tel. 0492-
464412 of lisetpaulussen@hotmail.com.

Gratis: jonge poesjes, een zwart-witte en 
een grijze. 10 juni geboren en opgegroeid 
met kinderen en honden. Tel: 0413-209709

“Liesan” School voor Houding en 
Bewegingsvorming
Start: 5 september
Wat: Aerobic/Bodygym
Locatie: Buurthuis Mariahout
O.l.v.: Lies van den Aarssen (meer 
dan 30 jaar ervaring)
Info: 0492-385664 / 06-46320866
Kom een kijkje nemen of draai een 
proefl es mee.

Te huur gevraagd: Paardenwei, omgeving 
Beek en Donk, Gemert, Handel. Tel: 
0492-723013 of 06-30174344

Wij zoeken een poetshulp voor een 
ochtend per 2 weken in buitengebied 
Boerdonk. Graag reactie op 
poetseninboerdonk@gmail.com

Kleine Miele (G 450 SC) inbouw 
vaatwasser gezocht. Mag defect zijn. 
Tel: 0492-464850 of 06-53705580

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

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

Hulp in de huishouding. Een ochtend per 
week (3 uur). Aarle-Rixtel. 06-51560600

Gezellige garage sale! Zondag 1 
september van 11.00 tot 16.00 uur. Pater 
Vogelsstraat 43, Beek en Donk.

Blank grenen tafeltje (60 cm vierkant - 40 
cm hoog) In goede staat. €25,- 
Tel: 06-41379408

Zitzak van leer ,fuchsia roze. Ziet er mooi 
uit. €25,- Tel 06-41379408

Hondenbench, 120 cm lang. 76 cm hoog, 
78 cm breed. 10 euro 06-22347979

Blank eiken eettafel 90 x 150 cm  €75,- 
en blank eiken salontafel  140 x 70 cm  
€50,-  tel. 0492 464689

Ladenkastje (nachtkastje) licht hout 41 x 
39 x 55h €15,- en blank eiken TVkast 
89 x 49 x59h €40,- tel. 0492 464689

Te koop wegens beëindiging bedrijf 
enkele voedersilo’s en een  één tons 
kadaverkoeling. Tel: 06-22144410

Diepvrieskist Frigo. 99-85-60 (l-h-b) in 
prima staat. € 100,- . Tel. 0492-462038

Keyboard (digitaal elektronisch) Met 
cursus boekjes. € 25,- Tel. 06-22486480

Scootmobiel Handycare Throphy 6,  
roodmetallic, 3-wielig, I.Z.G.S., € 750,00, 
tel. 06-46061820 

Glazen tv meubel zo goed als nieuw. 
Nieuwprijs €204.95. Nu voor €100,-. Tel: 
06-53381076

Blauwe tas verloren op Heuvelplein, Beek 
en Donk. Er zaten kleren, een sleutel en 
een jas in. Zou de vinder willen bellen 
naar 0413-473110

Bedelarmbandje met o.a. een slakje en 
vlinder. Verloren bij zwembad de Drie-Essen 
op zaterdag 17 augustus. Tel: 06-22509841

Rammelaar, groen, paars en roze. Merk 
Bright Stars. Locatie: Lieshoutseweg 
t.h.v. tennispark ’t Slotje. Op te halen op 
kantoor van De MooiLaarbeekKrant.

Blauwe � etstas, niet zo groot. Gevonden 
vorige week op het Piet van Thielplein. 
Bel naar: 0492-462786 of 06-43429151

AANGEBODEN

GEVRAAGD

GEVRAAGD

OVERIG

GEVONDEN

TE KOOP

VERLOREN

Gratis Zoekertjes
Het is mogelijk om een gratis zoekertje te plaatsen 
in De MooiLaarbeekKrant en op de nieuwswebsite 
van Laarbeek: www.mooilaarbeek.nl. Als particulier 
zijnde kunt u een zoekertje eenvoudig aanmelden 
door een mail te sturen naar: info@mooilaarbeek.
nl. Voorwaarden: het zoekertje bestaat uit maximaal 
20 woorden en er staan maximaal 2 zoekertjes per 
e-mailadres/telefoonnr. in de krant. Een zoekertje 
blijft max. 2 weken staan in de krant en op internet.
 
Commerciële zoekertjes
1-20 woorden €5.00
21-40 woorden €10.00
Zoekertjes worden contant betaald op het kantoor 
van MooiLaarbeek, Heuvelplein 12 (om de hoek), 
Beek en Donk.

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

Pr ofi ciat 

Gezocht: 
historische 
verhalen en foto’s 
Wit-Gele Kruis
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“Neem eens contact met ons op om de 
bezem door uw financiële zaken te halen. 
Wij helpen u graag!”

“De basis van ons vak zijn niet de cijfers, 
maar de wereld achter die cijfers: 
u, uw bedrijf en uw mensen.”

A 

T 
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E
I

A 

T 
F
E
I

Daarom Holtackers, uw financieel partner

Het nieuwe boekhouden, voor de ambitieuze ondernemer.

Met een juiste visie brengen wij uw financiële situatie in kaart.
Wij werken en denken in uw belang, voor nu én in de toekomst.

Herkent u het om géén overzicht in uw financiën te hebben?
Wij zorgen voor een helder persoonlijk financieel overzicht.

Elke bank kan u alles vertellen over “HYPOTHEKEN”.
Welke BANK zullen zij adviseren denkt u?

Teveel betalen voor uw hypotheek en verzekeringen komt elke maand 
terug!
Vergelijken kost niets! 

Dubbele woonlasten of dubbel verzekerd?
Wij denken graag met u mee!

Natuurlijk doet In Balans  in vele opzichten wat elk administratiekantoor 
doet: we begeleiden onze klanten bij administratieve en fiscale zaken. 
Daarin zijn we goed, betrouwbaar en compleet, zoals u dat van elk admi-
nistratiekantoor mag verwachten. 

Waar we anders in zijn, is onze benadering. Wij willen u, de ambitieuze 
ondernemer, leren kennen, maar vinden het ook belangrijk dat u ons kent. 

Het komt erop neer dat we niet vóór u werken, maar mét u werken. Het 
is namelijk onze overtuiging dat we u veel praktischer van dienst kunnen 
zijn als we u echt kennen. De basis van ons vak zijn immers niet de cij-
fers, maar de wereld achter die cijfers: u, uw bedrijf en uw mensen.

Mocht u meer willen weten over In Balans Administratie- & Belastingdes-
kundigen, kunt u bellen, mailen of gewoon een keer binnen lopen.

Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  34 99 88
0492  34 99 89
info@holtackers.nl
www.holtackers.nl

Brouwersstraat 25
Beek en Donk
0492  37 01 50
0492  37 01 55
info@inbalansbv.nl
www.inbalansbv.nl

Inge van Vonderen Amy Vereijken  Kristel van de VenMark StoopMariël Swinkels

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers
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Actuele  vacatures
• Verschillende vrijwilligers voor 

Zorgboogcentrum De Regt, 
bijvoorbeeld kof� e serveren 
tijden kienen,  bloemschikken 
en bewoners helpen bij het 
koersballen

• Een leider/trainer bij Sparta’25 
voor het begeleiden en trainen 
van kinderen. 

• Een man of vrouw die graag 
trainingen geeft aan een 
groep lopers op dinsdag- en 
donderdagavond voor 

• Runnersclub Lieshout 
• Vrijwilligers voor De 

Vriendendienst. Dit is een 
‘maatjesproject’, waarbij 
vrijwilligers worden gekoppeld 
aan mensen met een 
psychiatrische achtergrond.

De Bijzondere Vrijwilliger

Deze week: Theo van Kaathoven
Vrijwilligerswerk: Personen-
alarmering  en Klussendienst van de 
gemeente Laarbeek onder de vlag van de 
Vierbinden

Zijn hele leven werkte Theo in 
een technische omgeving. Door 
omstandigheden kwam hij enkele jaren 
geleden thuis te zitten en zocht hij naar 
een invulling. Het liefst wilde hij iets dat te 
maken had met zijn vroegere werk.

Via mevrouw Wijnen kwam hij in contact 
met de groep die het uitgeven van 
alarmapparaten regelde. Dit apparaat 
bestaat uit een centraal ontvangststation 
en een alarmknop, die de –meestal- 
ouderen om hun hals hebben hangen. In 
geval van nood is een druk op de knop 
voldoende om hulp op te roepen. Om 
dat allemaal goed te laten functioneren is 
het nodig een administratief systeem op 
te zetten, zodat bekend is waar alarmen 
zijn geplaatst, maar ook welke typen in de 
verschillende woningen aanwezig zijn. Als 
er iemand geen gebruik meer maakt van 
het apparaat moet dit worden opgehaald 
en nagekeken. Na enkele testen en een 
grondige schoonmaakbeurt kan een 
alarm weer opnieuw ingezet worden. 

Soms zijn apparaten al heel wat jaren in 
gebruik en moeten zij vervangen worden 
om ervan uit te kunnen gaan, dat alles 
goed blijft functioneren. Daarvoor moet 
elk toestel jaarlijks worden gecontroleerd. 
Hiervoor heeft Theo voor zichzelf een 
applicatie gemaakt op zijn huiscomputer. 
Daarop is te zien, wat de toestand is 
van de onder de Laarbeekse bevolking 
aanwezige apparaten. Omdat de reserve-
alarmsystemen klaar voor gebruik moeten 
worden opgeslagen, kan Theo met zijn 5 

collega’s nu beschikken over drie plankjes 
in een kast in het Ontmoetingscentrum. 
Graag zouden zij beschikken over een 
grotere ruimte, waar behalve voor 
opslag van reserveonderdelen ook kleine 
reparaties uitgevoerd zouden kunnen 
worden. Vooral de opslag is nu een groot 
probleem.

Theo onderschrijft het idee van Vierbinden 
om te streven naar een kleinschalige 
opzet van het ter beschikking stellen van 
deze apparatuur en de klussendienst in 
het algemeen. “Nu is het allemaal zo 
vertrouwd en vlak bij de deur geregeld. 
We hebben geen grote instanties nodig 
en we kunnen goedkoop werken. 
Alles wordt ten slotte ge� nancierd uit 
gemeenschapsgeld”, aldus Theo. 

Het gevaar bij deze manier van werken 
schuilt in het feit, dat er af en toe 
oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van 
diensten. Mensen weten heel goed, dat 
het duur is om een monteur te laten 
komen. Iemand van de klussendienst 
komt het vaak kosteloos opknappen, 
maar de tijd van deze vrijwilligers is 
beperkt. Theo doet het werk met liefde 
en plezier, maar “soms heb je het gevoel 
de verkeerde mensen te helpen.”

Naam: Marie-José Kobussen
Vrijwilligerswerk: Voorzitter 
bridgeclub ‘De Poort van 
Binderen’, docent Computer 
Onderwijs Laarbeek, onderhoud 
van diverse websites, actief lid 
actiegroep ‘Niksweg’ 

In het zonnetje

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Feest bij 25-jarige Stroizakken
“Al jaren ging het er over: bij het 25 
jarig bestaan zouden we een groot 
feest organiseren...

Na vele vrijdagavonden ‘vergaderen’ 
(waarbij we inspiratie haalden uit de 
bekende blauwe kratjes) besloten 
we ervoor te gaan. Maar, als we 
dan een feest zouden geven, moest 
het wel goed zijn. Er gingen vele 
discussies aan vooraf over de meest 
uiteenlopende onderwerpen: flessen 
of vaten? Hoeveel springkussens? 
Welke kleur t-shirt doen we aan?... 

Al in de weken vooraf was het één 
en al kippenvel. Het enthousiasme 
van iedereen om ons heen was 
hartverwarmend. Geweldig dat de 
kaarten zo snel al waren uitverkocht. 
En dan al die media-aandacht! Echt 
gaaf!

Zaterdagavond om 20.00 uur 
stroomde de tent al behoorlijk 
vol met fans van Stömpenoy. Zij 
brachten meteen een gezellige sfeer 
met een stevig rock`n`roll repertoire. 

Als toegift hadden Frank Bouw 
en Eric van Boxmeer nog enkele 
nummers ingestudeerd. Het leek wel 
of Johnny Cash zelf op het podium 
stond. Wat een mooie verrassing!

Na de eerste band was het tijd om 
de ‘Stroizakkenmoeder’ Coby van 
de Kamp in het zonnetje te zetten 
vanwege de gastvrijheid in het 
Huukske, waar we al 25 jaar een 
thuishonk hebben. Ze heeft zelfs 
de naam van het café  veranderd 
in Herberg het Huukske, omdat 
er regelmatig Stroizakken bleven 
slapen. 

Vervolgens speelde Dr Rock. 13 jaar 
geleden speelden ze ook al bij ons. 
Met hun nieuwe zanger brachten zo 
nog meer kwaliteit. In die jaren zijn 
ze echt gegroeid. 

Tijdens het optreden van Rattle 
Snake Shake stond de tent helemaal 
op z´n kop. Van vooraan tot helemaal 
achterin, overal werd gedanst en 
feestgevierd. 

Handbalvereniging Bedo, die de bar 
beheerde, heeft stevig door moeten 
werken om de vraag naar drankjes 
bij te houden. 

Op zondag werd het veld 
omgetoverd tot kinderparadijs. Drie 
grote luchtkussens, een grabbelton, 
schminken, een hot-tub en natuurlijk 
een stroiberg. Alles zat vol kinderen 
die niet eens tijd hadden om hun 
snoepzak leeg te eten. Als grote 
verrassing kwam de rooie schut nog 
een vendelgroet brengen. 

De tent is inmiddels weer 
opgeruimd. Het weiland staat weer 
vol schapen. En wij? Wij zitten met 
z´n allen voorlopig nog wel op een 
roze wolk....

Iedereen heel erg bedankt voor het 
enthousiasme. Bedankt dat jullie ons 
feest mee hebben willen vieren. En 
speciaal voor Aniek Gramser: heel 
veel beterschap!”

Hopelijk tot een volgende keer. 
Misschien volgend jaar alweer????

Groetjes van de Stroizakken

met een stevig rock`n`roll repertoire. feestgevierd. 

Foto: Suzanne Smaling

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

 
grieks restaurant 

aphroditi 
 

Kapelstraat 3  Beek en Donk
Villa Leefdael

0492-465058  www.rest-aphroditi.nl
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De burgemeester maakt bekend de volgende vergunningen te hebben verleend:
• Aan Tienerwerk Lieshout &RGTeens voor het organiseren van de Laarbeekse 

Halloweentocht door de straten van Lieshout op zaterdag 26 oktober 2013 van 19.00 
tot 24.00 uur (verzonden 14 augustus 2013).

• Aan Grace Robinson Evenementen voor het organiseren van open dagen bij Vereijken 
Kwekerijen BV, Peeldijk 8 in Beek en Donk op 21 en 28 september 2013 telkens van 
10.00 tot 17.00 uur (verzonden 15 augustus 2013).

• Aan de gemeente Laarbeek voor het organiseren van de prikkelarme kermis in Beek en 
Donk op 7 en 8 september 2013 van 12.00 uur tot 14.00 uur (verzonden 20 augustus 
2013).

• Aan ViaViela B.V. voor het wassen van auto’s waarvan de opbrengst bedoeld is voor 
het ALS-fonds. Deze activiteit vindt plaats bij het kantoor en het parkeerterrein van 
ViaViela, Heuvel 11 in Lieshout op zaterdag 31 augustus 2013 van 10.00 tot 14.00 uur 
(verzonden 15 augustus 2013).

• Aan Volkstuinvereniging Beek en Donk voor het houden van de jaarlijkse barbecue op 
het terrein van de Volkstuinvereniging aan de Muzenlaan in Beek en Donk op zaterdag 
24 augustus 2013 van 19.00 tot 1.00 uur (verzonden 19 augustus 2013).

• Aan Volkstuinvereniging Beek en Donk voor het houden van de jaarlijkse barbecue op 
het terrein van de Volkstuinvereniging aan de Muzenlaan in Beek en Donk op zaterdag 
24 augustus 2013 van 19.00 tot 1.00 uur (verzonden 19 augustus 2013).

• Er is vergunning verleend op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Laarbeek 2011 voor het houden van het evenement Bavaria 
Zo Festival 2013. Het evenement wordt gehouden op het Bavariaterrein, Stater 1 in 
Lieshout op zaterdag 21 september 2013 van 13.00 tot 01.00 uur (verzonden 16 
augustus 2013).

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.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 
van de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het 
kappen van hieronder genoemde bomen.
• Een acacia, een bolesdoorn, drie eiken, negen esdoorns, drie essen, een grove 

den, twee hazelaars, een lariks, een lijsterbes, zes linden, twee Spaanse aaken, vijf 
sparen, drie suikeresdoorns, een zuiliep, een zuileik en 605m2 bosplantsoen, aan 
de Lage Heesweg 3-5, op het schoolterrein van De Raagten in Beek en Donk. Deze 
bomen worden verwijderd vanwege het opschonen van het terrein. De vergunning 
wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen heeft om de aanvraag te 
weigeren. Omdat fysieke herplant op deze locatie niet mogelijk is wordt een financiële 
compensatie opgelegd.

• Tien moerascypressen, staande op de Prinsenhof in Lieshout. De bomen worden om en 
om gekapt om enkele overblijvende moerascypressen meer groeiruimte te geven en 
zodoende een gezondere standplaats te creëren. 

• Zeven haagbeuken, een esdoorn, drie berken en een lijsterbes, aan de Burgemeester 
Mostermanslaan in Lieshout. De bomen worden gekapt om de overblijvende 
kastanjebomen meer ruimte te geven.

• 58 are bosperceel, gelegen in het Mariahoutse trimbos en bosgebied. De kap maakt 
deel uit van het reguliere beheer en hiermee worden enkele gaten gemaakt waarin 
verjonging van het bosbestand kan plaatsvinden.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 13 augustus 2013.

• Een houtwal aan het evenemententerrein aan de Otterweg in Beek en Donk, grenzend 
tussen het schoolterrein van de Raagten en het evenemententerrein De bomen 
worden verwijderd in verband met herinrichten van het terrein met een waterberging. 
Ter compensatie wordt een herplantplicht opgelegd van vijftien nieuwe knotwilgen, 
aan te planten rondom de nieuwe waterberging.

Bovengenoemd besluit is verzonden op 20 augustus 2013.

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  
Bosscheweg 4 Aarle-Rixtel
Laag Strijp 26 Aarle-Rixtel
Plevierstraat 3 Mariahout
Omgeving Kanaaldijk  Aarle-Rixtel
Dorpsstraat 50a Aarle-Rixtel

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern 
Sluisweg 4 Lieshout

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.

Ingediend d.d.
12-08-2013
13-08-2013
13-08-2013
15-08-2013
16-08-2013

Ingediend d.d.
13-08-2013

Werkomschrijving
vergroten woning
intern veranderen monument
plaatsen dakkapel
verbreden waterloop i.v.m. wateroverlast
realiseren appartement in kantoorpand

Werkomschrijving
verwijderen asbest dak

• In verband met een minizeskamp 
in Mariahout wordt het Oranjeplein 
afgesloten voor alle verkeer, behalve 
voetgangers. Deze maatregel geldt 
op 22 september 2013 van 12.00 tot 
18.00 uur. 

• In verband met het Bavaria Zo 
Festival 2013 in Lieshout op zaterdag 
21 september 2013 is de Stater 
afgesloten voor alle verkeer. Deze 
maatregel zal gelden op zaterdag 21 
september 2013 van 05.00 uur tot en 
met zondag 22 september 2013 02.00 
uur. Er geldt een snelheidsbeperking 
voor de Beekseweg/Lieshoutseweg. 

Er is gelegenheid tot parkeren op het 
daarvoor ingerichte tijdelijke terrein 
aan het Laar.

Aanvullende tijdelijke verkeersmaatregel 
kermis Beek en Donk
In verband met de kermis in Beek 
en Donk, die van 6 tot en met 10 
september 2013 plaatsvindt, wordt het 
gangetje naast supermarkt Plus, Piet van 
Thielplein 26 en ook het gangetje naast 
Piet van Thielplein 32 afgesloten voor 
fietsers en voetgangers. Deze maatregel 
geldt van 5 tot en met 10 september 
2013.

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

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

De burgemeester maakt bekend vergunning 
te hebben verleend op grond van artikel 
35 van de Drank en Horecawet tot het 
verstrekken van alcoholhoudende drank 
aan WiSH Events, tijdens het Bavaria 
personeelsfeest en het Zo Festival die zal 
worden gehouden op respectievelijk vrijdag 
20 september 2013 van 18.00 tot 0.30 uur en 
op zaterdag 21 september 2013 van 13.00 tot 
1.00 uur op het Bavaria evenemententerrein 
aan de Stater in Lieshout. 

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 ter 
attentie van de burgemeester. Zie hiervoor 
de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s. 

Gemeentenieuws

Verleende vergunningen

Kapvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kort Nieuws

Gemeente actueel

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Kermis Lieshout
• Kermis Beek en Donk
• Verplaatsing Mariabeeld ‘Madonna met kind’
• Nieuwe groenzone in Beek en Donk
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via de app Yazula.

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

Op vrijdag 30 augustus komen twee raadsleden aan het woord. 

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern               Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Opstal 3a Aarle-Rixtel         bouw woning  bouwen 16-08-2013

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

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

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.

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

De Libel

“Deze libel heb ik enkele weken 
geleden ‘s morgens vroeg op Croy 
gefotografeerd. Het is een net 
uitgeslopen exemplaar. Hij is nog 
nat van de dauwdruppels. Een libel 
leeft als larve één of enkele jaren 
onder water, dan kruipt hij langs 
een stengel omhoog en komt uit 
zijn velletje tevoorschijn als libel, 
zoals wij hem rond zien vliegen. Dit 
noemt men uitsluipen en dat is met 
de libel op de foto net gebeurd. De 
vleugels moeten nog opdrogen 
voor hij weg kan vliegen. De 
libel wordt slechts enkele weken 
tot twee maanden oud en in 
deze korte tijd moeten ze jagen, 
geslachtsrijp worden, een partner 
vinden, paren en eitjes afzetten. 
De meeste libellen sterven enkele 
dagen na de voortplanting. Als 
je een libel van zo dichtbij kunt 
bekijken is het een wonderlijk mooi 
beestje. Ik ben geen kenner op het 
gebied van libellen dus als iemand 
weet om welke soort het hier gaat 
hoor ik het graag!”

Afvalkalender
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Kijk voor meer informatie en actuele 
berichten ook op www.laarbeek.nl

OverWegen

Op 12 september 2013 neemt de 
Stuurgroep een belangrijk besluit 
over de Noord Oost Corridor.  De N 
279 wordt verbreed tot Asten, tot de 
aansluiting met de A67 en er komt een 
verbindingsweg tussen Ekkersrijt en 
diezelfde  N279. Laarbeek heeft zich 
lang tegen de oost-westverbinding 
verzet: totdat ook onze gemeente zich 
kon vinden in de gemeenschappelijke  
uitgangspunten die hebben geleid 
tot het Bereikbaarheidsakkoord: een 
situering van de weg  die belangrijke 
en waardevolle gebieden ontziet; waar 
ook vanwege de situering en aanleg 
van die weg bestaande buurtschappen 
bestaansrecht en leefbaarheid  
behouden.  Wat PNL betreft zijn deze 
uitgangspunten  nog steeds de basis 
waarop verdere besluitvorming  over de 
NOC moet plaatsvinden.  Besluitvorming 
vindt immers steeds plaats vanuit een 
gemeenschappelijke noemer, in dit 
geval het Bereikbaarheidsakkoord.  
Loslaten van deze overeenkomst, van 
deze basis, bij verdere besluitvorming 
over de NOC is voor ons daarom ook 
niet aanvaardbaar. PNL is zich er echter 
ook terdege van bewust dat voor een 
dynamische gemeente en leefbare 
kernen, een goede bereikbaarheid van 
groot belang is. De NOC geeft naast 
bedreigingen ook kansen. Kansen op het 
gebied van werkgelegenheid in Bemmer 
IV, het industrieterrein dat vanwege het 
opwaarderen van de N 279, ook als 
ontwikkel-as,  gerealiseerd kan worden. 
Kansen ook voor een betere leefbaarheid 
in de omgeving van de huidige 
verkeersknelpunten door regionaal 
verkeer. Kansen voor uitbreiding van de 
recreatieve voorzieningen , mits we ons 
ook hard maken voor compensatiegelden 
voor onze gemeente. Maar daarnaast 
moeten we ons blijven inzetten om de 
negatieve kanten van de NOC  voor 
onze gemeente tot het minimum te 
beperken. Met de basis als uitgangspunt, 
goede landschappelijke inpassing, 
behoud van bestaande buurtschappen 
(Heikant, Achterbosch, Deensehoek) en 
waardevolle natuurgebieden, ook over 
onze gemeentegrenzen. En natuurlijk: 
dat kost geld. En vanwege de huidige 
crisis heeft ook de Provincie en de 
Rijksoverheid geen onbeperkt budget 
meer. De goedkoopste variant was 
de door ons voorgestelde Noordelijke 
variant; met bovendien geen doorsnijding 
van onze gemeente. Doch deze variant 
is afgekeurd. Maar moeten plannen, 
waar nu over beslist wordt, en die in de 
verdere toekomst van invloed zijn en 
blijven, enkel  “afgerekend” worden op 
basis van het huidige budget? De NOC: 
één plan, één besluit. Twee wegen: 
verbreden van de N279 én een oost-
westverbinding tussen Eindhoven en de 
N279/Helmond. Past het niet beter in 
deze tijd om in het NOC-plan een knip 
te maken: eerst verbreden van de N279 
op een goede manier met het juiste tracé 
wat recht doet aan de bestaande leef-en 
natuurgebieden. En daarná, indien nog 
noodzakelijk, een oost-westverbinding op 
basis van de legitieme wensen waarover 
tussen de gemeenten overeenstemming 
is. De huidige tijd vraagt immers ook van 
de overheid  dat het keuzes maakt. 

Fractie PNL

De Zeepkist 

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

INZAMELDAGEN

In 2013 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

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

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 817. Ook kunt u uw melding 24 
uur per dag doorgeven op www.miconline.nl.

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.
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In 2013 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, 
 Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater,   
 Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37),  
 Stekkermortel, Bosven, Meerven (vanaf nummer 25), Knapersven (vanaf nr. 16),  
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kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 817. Ook kunt u uw melding 24 
uur per dag doorgeven op www.miconline.nl.
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 het afval mag niet te vast worden aangedrukt;
 de deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken;
 de zijde met de handvatten en wielen moet naar de weg gericht zijn;
 per adres worden containers toegewezen die aan dat huisnummer toebehoren. 

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

Voor de groene container (gft-afval) komen daar nog bij:
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  De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang  
 tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de Toegangspas milieu-
 straat. Ieder huishouden in Laarbeek heeft in 2006 een pas ontvangen.

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: Croy Aarle-Rixtel 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er meldingen op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door:
• Leato CV, Middenweg 4 in Beek en Donk (Z-13018529) voor het Activiteitenbesluit 

milieubeheer;
• Ho-Oosthoek, Everbest 4b in Beek en Donk (Z-13018499), voor het 

Activiteitenbesluit milieubeheer;

De meldingen liggen van maandag 26 augustus 2013 tot en met maandag 23 
september ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis 
Laarbeek. 

Wet milieubeheer

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
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Back to school!!

BJORN BORG ondergoed 

voor kids.

Ingrid Lingerie

Ingrid Lingerie
Koppelstraat 1
5741 GA Beek en Donk

S’ maandags gesloten

NU: Bjorn Borg actiepakket voor heren
3 stuks voor € 52,99.
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Willkommen in
AARLE-RIXTEL

4 OKTOBER

5 OKTOBER

WIR SIND SPITZE!

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

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

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 - Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

€ 39,75 pp (excl. drankjes) 
Vooraf reserveren 

 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

MuziektuinPodium op zondag 1 september

Platform Wereldhulp Laarbeek bij 
MuziektuinPodium

Koningsschieten Sint Servatius Gilde

Laatste Luikse Markt van het seizoen

Beek en Donk - De Stichting 
MuziektuinPodium houdt op zondag 
1 september weer een concert in de 
Muziektuin van Beek en Donk.

Het programma ziet er deze middag als 
volgt uit:
13:00 uur  Beek en Donks Gemengd Koor
                 Intermezzo: Trio Toon van Zutven
14:00 uur  Politiemuziekvereniging Brabant 
                 Zuid-Oost 
                 Intermezzo: Trio Toon van Zutven
15:00 uur  Lieholter Blaaskapel

Wij nodigen iedereen van harte uit deze 
gratis optredens te komen bekijken en 
beluisteren.
Voor meer informatie over de groepen en 
de overige concerten van dit seizoen, kunt 
u terecht op de website: 
www.muziektuinpodium.nl. 

Beek en Donk - Tijdens het 
MuziektuinPodium van zondag 1 
september, vanaf 13.00 uur, presenteren 
verschillende Laarbeekse organisaties zich, 
die zich inzetten voor projecten in derde 
wereldlanden. 

Platform Wereldhulp Laarbeek wil al 

deze groepen, stichtingen en organisaties 
graag een podium bieden waar zij over 
hun werk en het doel waarvoor zij zich 
inzetten kunnen vertellen. De organisatie 
dankt de Muziektuin-organisatie voor 
hun medewerking en hoopt op veel 
belangstelling voor beide organisaties.  

Lieshout –  Bij het Sint Servatius Gilde in 
Lieshout wordt het jaarlijkse koningsschieten 
gehouden op maandag 2 september. Voor de 
Gildbroeders houdt dit in dat ze om 08.15 
uur verzamelen bij paviljoen Bomé. Van daar 
vertrekken ze naar het koningspaar Frans en 
Riek Manders, waar de vendeliers  beginnen 
met een vendelgroet. Na afloop van de 
vendelhulde staat er voor de Gildebroeders 
en genodigden een heerlijk ontbijt klaar. 

Om 10.00 uur vertrekt het gilde naar 
het gemeentehuis van Laarbeek. De 
gildenbroeders zitten op een platte wagen 
die wordt voort getrokken door een oude 
tractor. Het koningspaar wordt vervoerd per 
koets met Yvonne van der Aa als koetsier.

Bij het gemeentehuis van Laarbeek wordt 
zoals elk jaar wijn gedronken uit de zilveren 
koningsbeker, die door de gemeente wordt 
aangeboden. Daarna worden de tinnen 
bekers, met zilveren houders, gevuld 
met wijn.  Hierna vertrekt het gilde naar 
Lieshout voor het maken van een foto van 
het koningspaar bij het schilderij van R. 
Pijnenburg.
Na de fotosessie vertrekt het gilde naar Café 
zaal de Koekoek waar men kan genieten van 
een goed verzorgde koffietafel rond 12.30 
uur. Om 13.30 uur vertrekt het Gilde naar 
het paviljoen aan de beemdkant voor het 
Koningsschieten. Om 14.00 uur wordt er 
onder de gildebroeders geschoten voor de 
nieuwe Koning. Daarna schieten de leden 
voor het Ere-Koningschap. 

Nadat de Koningen bekend zijn, wordt er op 
het gilde terrein nog tot 20.00 uur gezellig 
nagekeuveld, waarbij vermeld moet worden 
dat er rond 17.30 uur nog de mogelijkheid is 
om wat te eten.

Aarle-Rixtel – De Laarbeekse Veteranen Vereniging 
houdt op zondag 1 september tussen 09.00 en 
16.30 uur de laatste Luikse markt van dit seizoen. 
Deze wordt gehouden op het terrein naast De Dreef 
in Aarle-Rixtel. 

Voor wie iets wil weten over de Laarbeekse 
Veteranen Vereniging kan hier terecht. En verder: in 
een tijd van financiële crisis vindt men hier misschien 
net datgene wat men graag zou willen hebben en 
waarvan de prijs betaalbaar is. 

Kom lekker naar buiten, gezellig even naar de 

markt al is het maar om te buurten. Verder kan 
weer iedereen wie wil een kraam huren. Heeft men 
nog wat spulletjes over zoals serviesgoed, kleding, 
schilderijen, zelf gemaakte kunstwerkjes, kleine 
meubeltjes, kampeerspullen, speelgoed of andere 
bruikbare spulletjes van de zolder, uit de garage 
of schuur waar men vanaf wilt of men heeft een 
uitgebreide hobby waar iets van te verkopen valt: 
huur een kraam en verkoop het op de Luikse Markt 
waar de entree gratis en het gewoon gezellig is. Voor 
info: 06-46159727 of 0495-588008,  www.org-
vac.nl of mail naar info@org-vac.nl De Laarbeekse 
Veteranen Vereniging is heel erg blij met uw komst! 

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

Gasterij Buitengewoon Smakelijk | Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk | T. 0492-462521

W. www.buitengewoonsmakelijk.nl | I. info@buitengewoonsmakelijk.nl

Café-zaal De Koekoek

Dorpsstraat 49 Lieshout www.dekoekoek.com

Zaterdag 31 augustus Zondag 1 september

Dinsdag 3 septemberMaandag 2 september

in het Cafe vanaf 21.00 uur

Feest DJ Aad
Hij draait alle lekkere muziek 

uit de 70’s tot en met 00’s
 

In de Zaal v.a. 21.00 uur : 

Funkmaster B 
mixt een spetterende party in elkaar !!

Bij goed weer buiten op het terras 

Rock & Roll !!
Elvis / Jerry Lee / Buddy Holy noem maar op...

Vanaf 16.00 uur met 

“Mama’s Rockje”
 

In de Zaal v.a. 21.00 uur : 

Funkmaster B 
bouwt een feestje tot in de kleine uurtjes !!!

Vanaf 14.00 uur
“effe bijbuurten” met muziek van de huis dj!

Vanaf 12.00 uur
Gildendag met muziek van de huis dj.

Wij wensen U allen een fijne Kermis !! 
See you bij DE KOEKOEK !!!

Programma tijdens de kermis
zaterdag 31 augustus tot en met dinsdag 3 september

Kermis bij Café-zaal de Koekoek

Toneelvoorstelling ‘Slowen en Schuren’ 
in De Dreef

Nationale Orgeldag en Teerdag van de 
Blauwe Schut

Kermisavond voor bewoners van Het 
Dorus van den Elsenhof

Tributeband Bruce Springsteen in 
Openluchttheater

Aarle-Rixtel – Het AR-theater speelt de 
toneelvoorstelling ‘Slowen en Schuren’ 
op vrijdag 20 en zaterdag 21 september 
in zaal De Dreef in Aarle-Rixtel. Het AR-
theater bestaat uit Yvonne Gijsbers en Wim 
Daniëls, beiden oorspronkelijk afkomstig 
uit Aarle-Rixtel. 

Yvonne Gijsbers speelde eerder diverse 
voorstellingen met de Helmondse 
theatergroep Genesius. Wim Daniëls is 
bekend van zijn boeken en voordrachten en 
van zijn optreden in Spijkers met Koppen en 
Pauw & Witteman. 

Vorig jaar speelde het AR-theater al met 
veel succes de doldwaze voorstelling ‘Een 
ons komma’s’. ‘Slowen en schuren’ is een 
compleet nieuwe voorstelling, die wel net als 
de eerste voorstelling gespeeld wordt in het 
Brabantse dialect. Het stuk bestaat uit tien 
scènes, die allemaal draaien rond bijzondere 
taalverschijnselen. ‘Een striptease van de 
taal’, zo is de voorstelling al genoemd. En er 
valt opnieuw veel te lachen. 

De voorstelling duurt twee keer drie kwartier, 
met daartussen een pauze. De aanvangstijd 
is 20.00 uur. Kaartjes voor de voorstelling 
kosten €12,50. Deze zijn nu al te koop bij 
De Dreef, Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel. 
Telefoon: 0492-382149.

Mariahout - MooiLaarbeek mocht vijf VIP-arrangementen verloten voor de Bruceband, 
die morgen optreedt in het Openluchttheater. Er kwamen heel veel inzendingen binnen. 
De winnaars van dit arrangement zijn: 

Harm Ronde
Wim Aarts 
Teun Thur
Emely Versantvoort 
Sandra Schepers

Zij ontvangen donderdag persoonlijk bericht van MooiLaarbeek met alle informatie over 
het arrangement erin. Veel plezier!

Aarle-Rixtel - Traditiegetrouw wordt op de 
zaterdag van Open Monumentendag ook 
de Nationale Orgeldag gevierd. Dit jaar 
is het thema ‘Macht en Pracht’. Het is dit 
jaar voor de twaalfde keer in successie dat 
dit evenement in het gehele land wordt 
georganiseerd. 

De Nationale Orgeldag vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 14 september. Wanneer de 
bijna 690 jaar oude Broederschap van Onze 
Lieve Vrouw, de Blauwe Schut van Aarle-
Rixtel, haar teerdag viert en in vol ornaat, 
met slaande trom en vliegende vaandels, 
naar buiten treedt om dat feest te beginnen 
met een viering in de parochiekerk, is dat 
een gebeuren dat helemaal past in het 
thema van Open Monumentendag: Macht 
en Pracht. De installatie van enige nieuwe 
leden vergroot de omvang van het thema.

De Gildemis, op zaterdag 14 september, 
wordt om 13.30 uur gevierd, onder de 
klanken van het majestueuze Smits-orgel, 
een monument van techniek, virtuositeit 

en klank. Na de viering laat het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde zijn kwaliteiten in 
techniek, virtuositeit en klank zien op het 
Kerkplein wanneer de vendelgroet wordt 
gepresenteerd.
Daarna kan wie dat wenst (jong en oud) tot 
18.00 uur kennismaken met het prachtige 
Smits-orgel (in 1854 gebouwd) in de kerk 
van Onze Lieve Vrouw Presentatie te Aarle-
Rixtel. Het machtige instrument kan worden 
bekeken, bespeeld en beluisterd.  

Het is een aangename en welluidende 
kennismaking! Rob Rassaerts, organist van 
de kerk, geeft tekst en uitleg en demonstreert 
de mogelijkheden/de eigenschappen van 
dit monumentale instrument.
Tenslotte: op zondag, 15 september, tijdens 
de hoogmis van 10.00 uur, verzorgt de 
Cantorij, samen met alle kerkbezoekers, de 
Latijnse en Nederlandse gezangen. Ook dat 
in het kader van ‘Macht en Pracht’. Allemaal 
de moeite waard. Dus iedereen is van harte 
welkom!

Beek en Donk – In de Ontmoetingsruimte 
van het Dorus van den Elsenhof is er voor 
de bewoners een kermisavond op maandag 
9 september vanaf 18.00 uur.

Tijdens deze avond zijn er optredens van 
Britt van Dooren en zanger Maurice. Britt 
zingt Nederlands en Engels en voor haar is 
het op deze avond haar eerste optreden. De 
bewoners wensen haar veel succes toe. 

Mariahout - Goed nieuws voor alle Bruce 
Springsteen fans! Dit weekend kan men in 
het Openluchttheater Mariahout komen 
genieten van de rouwe klanken van deze 
wereldartiest. Want hoe je het ook went of 
keert, de Bruceband is als tributeband zeker 
zo goed als Springsteen zelf. Een daverende 
muzikale band, die ook voor de niet-fans 
een geweldige show op het podium zet. 

Op vrijdag 30 augustus om 20.30 uur 
kan men zich in het Openluchttheater 
omver laten blazen door de beste Bruce 
Springsteen-Tributeband uit Europa. De 
Bruceband bestaat uit zeer gedreven en 
ervaren muzikanten, die de nummers met 
evenveel passie over weten te brengen als 
Bruce Springsteen zelf. 

Bij The Bruceband kun je dezelfde sfeer 
verwachten als bij een Bruce Springsteen 
en de E-streetband-show. De band speelt 
uitsluitend nummers uit het repertoire van 
Bruce. Bij elk optreden komen in ieder geval 
de bekende hits aan bod. Daarnaast spelen 
ze ook een groot aantal minder bekende 
nummers, maar dat geeft ieder optreden 
weer een eigen sfeer. Een spetterend 
concert met veel interactie tussen de band 
en het publiek. Dat wordt gegarandeerd een 
geweldige muzikale show!

Voor kaarten en meer informatie kan men 
terecht op www.oltm.nl. Openluchttheater 
Mariahout, beleef meer!

Winnaars VIP-arrangement

Veel pl� ier!!

Advertorial
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Vertellingen 
van 1001 nacht

za 07 - vr 13 - za 14 september 20:30 u

Openluchttheater Mariahout presenteert :

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

Beleef meer!

GewOOn...... de allerlekkerste pannenkoeken

Huwelijksfeesten - Verjaardagen - Kof etafels
Personeelsfeesten -  Jubilea - Evenementen

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

www.pannenkoekenhuispluk.nl

Binnen & Buiten 
Speeltuin voor 

de kids

Originele

pannenkoeken!

n

Zonnig terras,prachtig uitzicht!

Voor iedere gelegenheid!

De Koppelen Catering

Complete feestverzorging

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

De vertellingen van duizend en één nacht

Kienen door CV De Raopers

‘Back to school’ disco druk bezocht

Mariahout - De volwassengroep van 
Toneelvereniging Mariahout speelt op  7, 
13, en 14 september de voorstelling ‘De 
vertellingen van duizend en één nacht’, in 
het Openluchttheater van Mariahout.

Wanneer Sultan Sjahriaar ontdekt dat zijn 
vrouw met een van de slaven vreemdgaat, 
doodt hij haar onmiddellijk. Verbitterd over 
zijn naïviteit om zo onvoorwaardelijk van 
iemand te houden, besluit hij nooit meer 
een vrouw te vertrouwen. Elke vrouw met 
wie Sjahriaar het bed deelt zal de volgende 
ochtend ter dood worden gebracht.
Zo gebeurt. Totdat de dochter van de vizier, 
de schone Sjeherazade, zich aanbiedt aan 

de wraakzuchtige Sultan. ’s Nachts vertelt 
zij Sjahriaar verhalen die zo spannend zijn, 
dat hij haar vraagt de volgende nacht verder 
te vertellen. Daarmee weet ze telkens haar 
dood een dag uit te stellen.

‘De vertellingen van duizend en een nacht’ 
is een sprookjesachtige voorstelling waarin 
de toeschouwer meereist naar oosterse 
sferen. Prachtige vertellingen en bijzondere 
personages in een fantasierijk decor brengen 
een sprookjesboek tot leven.

Kijk voor meer informatie op de site 
www.toneelverenigingmariahout.nl

Lieshout – Carnavalsvereniging De Raopers 
houdt een kienavond op vrijdag 30 augustus. 
Deze wordt gehouden in het Dorpshuis aan 

de Grotenhof en begint om 20.00 uur. De 
zaal is open om 19.00 uur en iedereen is 
welkom.

Beek en Donk - Iedereen had er zin in om 
weer even los te gaan. Met 90 kinderen uit 
Beek en Donk ging afgelopen vrijdag het 
dak eraf met DJ Dennis van Duinhoven. Er 
werden mooie prijzen (o.a. een douchegel 
of deodorant) weggegeven tijdens de 
tombola. Bij de entree kregen de kinderen 
een lot voor deze avond waarmee ze de 
prijzen konden winnen.

Na zo’n heerlijke schoolvakantie met 
fantastisch weer zijn hier alle scholen weer 
begonnen. Jammer, maar ook fijn om naar 
school te gaan én dat de activiteiten van het 
tienerwerk weer beginnen!! Vele kinderen 
kijken uit naar de disco’s en zijn benieuwd 
naar wat De Boemerang verder dit jaar 
gaat doen. Binnenkort komt het volledige 
programma voor de rest van het jaar op 

de website te staan. Men kan wel alvast 
definitief vermelden dat de Spooktocht 
Laarbeek is gepland op zaterdag 26 oktober 
2013. Dus reserveer alvast de datum! Deze 
activiteit is voor alle kinderen van 10 t/m 15 
uit Laarbeek.

De volgende activiteit van de Boemerang is 
‘Black en White’-Disco op vrijdagavond 13 
september van 19.30-22.00 uur voor alle 
kinderen van 10 t/m 15 jaar uit Beek en 
Donk. Ingang via het ontmoetingscentrum 
en de entree is 1 euro. Aanmelden kan via de 
website www.deboemerangbeekendonk.nl. 

Op de hoogte blijven van alle activiteiten 
en foto’s kan ook via www.facebook.com/
tienerwerkbeekendonk of volg ons op 
www.twitter.com/De_Boemerang.



Donderdag 29 augustus 2013 19
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

Café van de Burgt | Heuvelplein 21 | Beek en Donk
wwww.cafevandeburgt.nl

KERMIS 2013
VOORAANKONDIGING

Café Zaal van de Burgt
Organiseert in het kermisweekend van

6-7-8-9 september een

HOLLANDS FEEST 
WEEKEND

Voor meer info zie advertentie van volgende week 5 september in 
De MooiLaarbeekKrant

Wij gaan 
verbouwen 
en sluiten 

op woensdag   
4 september
om 17.00 uur.

Feestelijke opening 

dinsdag 17 september om 18.00 uur

Van Balkom

De Eerste Hulp Bij Dementie koffer

‘Opening’ volière in Lieshout

Kermis in Lieshout

Laarbeek - Dementie is een ziekte die veel 
vragen kan oproepen. Wat is dementie en 
hoe gaat het nu verder? Als u in uw naaste 
omgeving te maken krijgt met iemand 
met dementie kan het heel prettig zijn om 
informatie te hebben over het ziektebeeld. 
Hoe kunt u het beste met de dementerende 
omgaan?  

De EHBD koffer bevat informatie voor 
dementerenden, mantelzorgers, kinderen, 
familieleden en andere geïnteresseerden. 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 men samen kan 

ondernemen met de dementerende. De 
kinderboeken in de koffer leggen op een 
eenvoudige en duidelijke wijze aan kinderen 
uit wat dementie is. 

Bij ViERBINDEN kan men 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 verbonden, 
wel ondertekent men de uitleenvoorwaarden.  
Indien men belangstelling heeft voor de EHBD 
koffer, dan kan men contact opnemen met 
ViERBINDEN, Otterweg 27 Beek en Donk, 
0492-328803 of hbouwmans@vierbinden.nl

Lieshout - Wethouder Hans Vereijken 
‘opende’ woensdag 21 augustus de nieuwe 
volière aan de Floreffestraat in Lieshout. 

Locatie
De volière aan de Hertog Janstraat was al 
jaren een begrip in Lieshout. Het beheer en 
onderhoud van deze volière was in handen bij 
Vogelvereniging Laarbeek. Met de plannen 
van het voorzieningencluster Lieshout in 
2006 kreeg ook het perceel van de voormalige 
bibliotheek en peuterspeelzaal aan de Hertog 
Janstraat een andere bestemming. Of dit 
ook gevolgen zou hebben voor de volière is 
nog lange tijd onduidelijk geweest. Dit was 
afhankelijk van de definitieve bouwplannen. 
Toen de bouwplannen van Woningstichting 
Laarbeek duidelijk waren, is gezocht naar 
een nieuwe plek voor de volière. Bij de 
locatiekeuze zijn er in totaal 6 plekken in 
beeld geweest. Bedoeling was om de volière 
zo centraal mogelijk te houden, dus het liefst 
in de buurt van de oude locatie. De plek aan 

de Floreffestraat kwam als beste uit de bus. 
Voor de vogels is het een rustige plek en door 
het wandelpad hebben inwoners makkelijk 
toegang tot de volière.

Nieuw ontwerp
De gemeente heeft een nieuw ontwerp 
gemaakt van de volière. De definitieve vorm 
is in nauw overleg met de vogelvereniging 
tot stand gekomen. Een aannemersbedrijf 
heeft het werk uitgevoerd en de leden van 
de vogelvereniging hebben vele hand- en 
spandiensten geleverd.

De bouw van de volière is ondanks de lange 
winterperiode vlot verlopen en moest voor 
aanvang van het broedseizoen, dat loopt van 
1 april tot 1 september, klaar zijn.

Kortom: Lieshout heeft haar volière weer 
terug en de inwoners kunnen weer genieten 
van dit kleine stukje natuur in het centrum 
van Lieshout.

Lieshout - Het dorp Lieshout staat komend 
weekend in het teken van de kermis. Van 
zaterdag 31 augustus tot en met dinsdag 3 
september is er volop vertier en gezelligheid 
te vinden aan de Floreffestraat in Lieshout. 

Opgesteld staan de autoscooter, draaimolen, 
grijpkranen, fotoschietsalon, babyflug, 
lunapark, rups, lijntrekspel en hengelsport. 

Ook aan de inwendige mens is gedacht. 
Er staat een kraam met heerlijk gebak, een 
suikspin- en popcornwagen ook desuiker- en 
nougatwagen is dit jaar aanwezig. 

Op zaterdag en dinsdag vinden er extra 
activiteiten plaats. Kijk hiervoor, en alle 
kermisbonnen, op pagina 20 van deze krant.
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Kermis in Lieshout

Deze bon kunt u op dinsdag 3 september 2013 vanaf 17.30 uur in de bus op het kermis-terrein deponeren.,
om 18.30 uur zal de trekking plaatsvinden. Om aanspraak te maken op de prijs dient u op het kermisterein 
aanwezig te zijn. Als de winnaar niet aanwezig is wordt de prijs opnieuw verloot. Per persoon kan maar 
1 prijs gewonnen worden en maximaal 2 prijzen per adres.

Loterij 

dinsdag 3 

september 
Kermis lieshout
maak kans op leuke prijzen van lego. fatboy en playmobil.

NAAM

ADRES

Deze bon kunt u op zaterdag 31 augustus 2013 vanaf 13.30 uur in de bus op het kermis-terrein deponeren.,
om 14.00 uur zal de trekking plaatsvinden. Om aanspraak te maken op de prijs dient u op het kermisterein 
aanwezig te zijn. Als de winnaar niet aanwezig is wordt de prijs opnieuw verloot. Per persoon kan maar 
1 prijs gewonnen worden en maximaal 2 prijzen per adres.

Loterij 

zaterdag 31 

augustus 
Kermis lieshout
maak kans op tegoedbonnen

NAAM

ADRES

Het is weer bijna zo ver! De kermis in Lieshout staat weer voor de deur…  Van zaterdag 31 augustus t/m dinsdag 3 september 2013 is er volop vertier en 
gezelligheid te vinden aan de Floreffestraat in Lieshout. Opgesteld staan de autoscooter, draaimolen, grijpkranen, fotoschietsalon, babyflug, lunapark, 
rups, lijntrekspel, hengelsport. En natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten omdat de gebakkraam, suikerspin- met popcornwagen en de suiker- en 
nougatwagen ook dit jaar weer aanwezig zijn.

Op zaterdag en dinsdag zijn er extra activiteiten gepland waarbij

leuke prijzen te winnen zijn.
Op zaterdag en dinsdag zijn er extra activiteiten gepland waarbij leuke 
prijzen te winnen zijn. Zaterdag is de opening met verloting van  vrijkaartjes 
en knuffels. De kermis zal ook dit jaar officieel geopend worden door 
wethouder Biemans. Bij de opening zullen er tien knuffels en vrijkaartjes 
worden verloot. De bezoekers maken kans op deze vrijkaarten door de 
originele bon uit de krant in te vullen en tussen 13.30 en 14.00 uur in de bus 
op het kermisterrein te doen. Om 14.00 uur zullen de prijswinnaar bekend 
worden gemaakt. 

Op dinsdag kan tussen 17.30 en 18.30 uur kunnen de bezoekers het tweede 
lot uit de krant invullen en in de daarvoor bestemde ton deponeren. Om 
aanspraak te maken op de prijzen dienen de winnaars wel op het kermis 
terrein aanwezig te zijn. Dit geldt voor beide dagen.

Loterij met vele prijzen van merken als: 

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon

In te leveren van 31 augustus t/m 3 september 2013

kortingsbon
Touwtje trekken
1 touwtje extra 

per persoon
per spel

Schiettent
smilies, kinderen 

altijd prijs
+ 2 schoten extra

Eendjesvissen
1 eendje extra 
per persoon

per spel

Suikerspin
€ 0,50 korting bij 

aankoop
van een suikerspin 

vanaf € 2,50

Gebakkraam
8 krentenbollen + 

8 oliebollen
voor 10 euro

Cakewalk
bij besteding 
vanaf 5 euro

1 kaartje gratis

Babyflug
7 ritten voor 

5 euro

Draaimolen
bij besteding
 vanaf 5 euro

1 kaartje gratis

Autoscooters
6 ritten voor 

5 euro

Snoepkraam
zakjes witte en/of 
gekleurde nougat

van 4 euro per stuk 
nu 3 voor 10 euro

Autoscooters
14 ritten voor 

10 euro

Snoepkraam
alle zuurstokken 

van 2 euro
nu 5 voor 6 euro

Kermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in Lieshout



Donderdag 29 augustus 2013 21
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*
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App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

Van Moll Financiële Diensten
Dorpsstraat 66
5735 EE AARLE-RIXTEL
T 0492 - 38 13 99
E info@vanmoll.nu
I www.vanmoll.nu

Uitverkoop
wegens verbouwing

Onze winkel sluit op woensdag 4 september om 17.00 uur. Dinsdag 17 september tussen 18.00 en 21.00 uur zijn wij weer open!
* Met uitzondering van brood & banket en wettelijk niet toegestane artikelen.

25% 
DINSDag 3 September op alle 
verSproDucteN INcl DIepvrIeS

KortINg

*

50% 
KortINg

woeNSDag 4 September op alle 
verSproDucteN INcl DIepvrIeS

*

van balkom | Piet van Thielplein 30 | Beek en Donk | T: 0492 46 89 99 |

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00  www.plus.nl

Fotowedstrijd Gemeentegids 2014
Laarbeek - In december van dit jaar 
verschijnt de nieuwe gemeentegids van 
de gemeente Laarbeek voor 2014. De 
gids is al eens eerder mogelijk gemaakt 
met het gebruik van foto’s gemaakt 
door inwoners in Laarbeek. Ook dit 
jaar organiseert de gemeente een 
fotowedstrijd, waarbij veel foto’s een 
plaats krijgen in de gemeentegids.

Hoe doet u mee?
Wanneer u mee wilt doen aan de 
fotowedstrijd, kunt u tot en met dinsdag 
3 september uw foto(‘s) sturen naar 
margriet.swinkels@laarbeek.nl t.a.v. 
Margriet Swinkels onder vermelding 
van uw naam, adresgegevens en 
telefoonnummer. 

Prijzen
We zullen zoveel mogelijk goede 
en bruikbare foto’s plaatsen in de 
gemeentegids 2014. Natuurlijk met 
naamsvermelding van de maker. De drie 
mooiste foto’s worden beloond met een 
waardebon van €75,- (eerste plaats), 
€50,- (tweede plaats) en €25,- (derde 
plaats). 

Waar moeten foto’s aan voldoen?
Wanneer u mee wilt doen aan de 
fotowedstrijd houdt u dan rekening mee 
met de volgende criteria:
1. Alléén inwoners van de gemeente 

Laarbeek kunnen deelnemen aan de 
fotowedstrijd.
2. Per persoon mogen maximaal drie 
foto’s worden ingeleverd.
3. De foto’s moeten genomen zijn in 
Laarbeek, en moeten herkenbaar zijn 
voor de gemeente en/of de Laarbeekse  
samenleving.
4. De foto’s moeten digitaal aangeleverd 
worden, in JPEG/JPG formaat met 
een minimale resolutie van 300 dpi of  
minimaal 1 MB.
5. De foto’s moeten uiterlijk dinsdag 3 
september via het e-mailadres margriet.
swinkels@laarbeek.nl aangeleverd zijn.
6. Als u personen fotografeert, is het 
verstandig vooraf toestemming te vragen 
voor publicatie van de foto’s.
7. De gemeente Laarbeek kan de foto’s 
gebruiken voor promotionele doeleinden 
anders dan de gemeentegids. Bij 
deelname aan de fotowedstrijd geeft u 
toestemming voor het gebruik van uw 
foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke 
website, folders, flyers, brochures, 
nieuwsbrieven, het burgerjaarverslag, etc.
 
De foto’s en de namen en foto’s 
van de winnaars zullen algemeen 
bekendgemaakt worden. De winnaars 
krijgen natuurlijk vooraf schriftelijk 
bericht. Vragen? Neem dan contact op 
met Margriet Swinkels via 
margriet.swinkels@laarbeek.nl.

Om nog beter aan de wensen van de klant te voldoen zoeken 
wij ZZPers in alle technische disciplines.

www.vemso.nl              0654660540

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan Theo 
Briels uit Kienberg, een dorp in de 
Duitse deelstaat Beieren. Hoe komt 
een jongen uit Mariahout nu in 
Duitsland terecht? Theo logeerde 
deze week bij zijn familie Henrie 
en Jet Bouwmans in Mariahout. De 
MooiLaarbeekKrant zocht hem op 
en stelde hem deze vraag.  

Jeugdherinneringen
Op 10 juni 1960 zag Theo het 
levenslicht in de Bernadettestraat 
in Mariahout. Hij kijkt met  plezier 
terug op een mooie jeugd in huize 
Briels. Het was de tijd waarin hij 
met vriend Henry van de Hurk 
een geitenkar maakte. “Mijn 
vader had van een kinderwagen 
zo’n kar gemaakt en geit Mieneke 
trok dat ding. Geweldig was dat. 
De familie van de Hurk was een 
tweede thuis voor mij. Ze hadden 
een grote boerderij aan de Bosven 
en wij hielpen daar. Dat betekende 
elke werkdag 10 cent verdienen!” 

Het is de tijd waarin alle afstanden 
met de fiets worden overbrugd. 
“Eindhoven was al ver weg”, 
grinnikt Theo.

Zuster Egberta en jeugdprins Carnaval
In 1972 wordt Theo Prins Carnaval. 
Er stonden 3 genomineerden op 
het lijstje, maar het was al duidelijk 
wie jeugdprins zou worden. Theo 
was het lievelingetje van zuster 
Egberta, dus haar keus was snel 
gemaakt. Sowieso had de zuster 
een bepalende invloed: zij vertelde 
dat Theo het beste naar de LTS in 
Helmond kon gaan, terwijl Theo 
liever de MAVO had gedaan. Wel 
merkte hij dat de LTS, de gang naar 
Helmond, zijn horizon verbreedde. 
“Ik wilde iets bijzonders zien, weg 
uit Mariahout, weg uit die kleine 
gemeenschap.”

Van lasser tot woonbegeleider
Theo werd lasser en ging bij 
Bongers in Keldonk werken waar 

ze steigermateriaal maakten. Zijn 
echte vertrek uit Brabant volgt in 
1989. De liefde was de reden om te 
vertrekken naar Duitsland, waar zijn 
toenmalige vriendin in München 
studeerde. Theo gaat als lasser aan 
de slag in de bouw.  Maar op het 
moment dat hij daar een hekwerk 
voor een balkon maakte, knapte 
er iets. “Ik besefte me dat er nooit 
iemand op dat balkon zou zitten. 
Het was op een druk verkeersplein 
waar auto’s af en aan reden. Toen 
ging het roer om.” Theo wilde 
een sociaal beroep. Hij werkt al 
23 jaar als woonbegeleider met 
gehandicapten. “Ik kan me niet 
voorstellen ooit iets anders te gaan 
doen.”  

Nooit heimwee gehad tot afgelopen 
jaar…
Tot vorig jaar had Theo nooit last 
van heimwee. “Maar opeens 
besefte ik me dat het hier ook mooi 
is, kijk bijvoorbeeld maar naar de 
natuur. Ook de spontane rondleiding 
op zorgboerderij Grootenhout, waar 
ons pap is geweest, heeft diepe 
indruk gemaakt. Ik kom geregeld in 
Mariahout: hier woont mijn familie 
en ook de familie van Leonie, mijn 
dochter van negen en mijn zoon, 
David van 22 jaar. En als ik hier ben, 
wil ik altijd een paar oude vrienden 
zien. Dat hoort erbij. Ik heb nog 
steeds de Nederlands nationaliteit, 
maar er zitten nieuwe wortels in 
Duitsland.”

Laarbeek - In december van dit jaar 
verschijnt de nieuwe gemeentegids van 
de gemeente Laarbeek voor 2014. De 
gids is al eens eerder mogelijk gemaakt 
met het gebruik van foto’s gemaakt 
door inwoners in Laarbeek. Ook dit 
jaar organiseert de gemeente een 
fotowedstrijd, waarbij veel foto’s een 
plaats krijgen in de gemeentegids.

Hoe doet u mee?
Wanneer u mee wilt doen aan de ze steigermateriaal maakten. Zijn ze steigermateriaal maakten. Zijn 
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Boerdonk – De 6e editie van de 
Lunenburg Administratie- en 
Advieskantoor Supercup biljarten 
2013 vindt plaats op zaterdag 
31 augustus in Den Hazenpot 
in Boerdonk De Supercup is 
een strijd tussen de plaatselijke 
libre kampioenen biljarten uit de 
gemeente Veghel. Zij gaan op deze 
avond de strijd met elkaar aan met 
als inzet de titel ‘Kampioen der 
Kampioenen’.

Aan deze 6e editie doen 6 
kampioenen mee. Uit Keldonk is 
dat Ad Bouwe (70 caramboles), 
uit Zijtaart komt Toon Verbruggen 
(130 car.), uit Eerde wordt 
deelgenomen door kampioen Gijs 
Stapelbroek (85 car.), Veghel wordt 
vertegenwoordigd door Harrie vd 
Rijt (65 car), Jan vd Broek (70 car.) 
probeert de eer voor Erp hoog 
te houden en een thuiswedstrijd 
is het voor Geert Brugmans (56 
car.). Mariaheide is dit jaar niet 
vertegenwoordigd, omdat deze 
kampioen niet woonachtig is in de 
gemeente Veghel. 

Zoals men ziet wordt er gespeeld 
met een handicap, waardoor voor 
alle spelers de kansen gelijk zijn. 
Verwacht wordt dat het evenals 
de voorgaande keren, ook nu een 
spannende aangelegenheid gaat 
worden.

Om 19.15 uur is de officiële 

opening met het voorstellen van 
de deelnemers en de loting van 
de partijen, waarna om 19.30 
uur de partijen gaan beginnen. 
De finale staat rond 22.00 uur op 
het programma, met aansluitend 
de prijsuitreiking. Supporters en 
bezoekers zijn op deze avond van 
harte welkom.

Boerdonk - Het voetbalseizoen 
2013-2014 kan weer van start. 
De ballen zijn weer opgepompt, 
de shirts gestreken, de eerste 
trainingen zijn al achter de rug voor 
de jeugd en het eerste elftal heeft 
al wat oefenwedstrijden gespeeld 
met wisselende resultaten. 

Afgelopen zaterdag was de eerste 
serieuze test: een bekerwedstrijd 
tegen SV Brandevoort. Was dit wel 
een test, als je kansloos met 1-8 
verliest? Het goede nieuws was 
dat er 4 voormalige jeugdspelers 
hun debuut maakte in Boerdonk 1. 
Vorig jaar speelde deze 17-jarigen 
nog in Boerdonk B1, en ondanks 
de uitslag mogen deze jongens, 
Daan Dortmans, Willem vd 
Heijden, Jesse Oppers en Lars 
Vogels, op een zeer verdienstelijk 
debuut terugkijken. 

RKSV Boerdonk, gaat met 5 
senioren-, 1 vrouwen- en een 
veteranenelftal van start. Waar 
deze spelers allemaal als een berg 
opzien tegen de eerste trainingen 
om weer op conditie te komen, en 
het spierpijn wat daar aan gepaard 
gaat, zijn de jeugdspelers niet te 
stoppen. Ze vliegen er weer vol 
in op hun eerste trainingen en 
kennen het woordje spierpijn nog 
niet. 

Ook zijn er weer enkele nieuwe 
jeugdvoetballers die men bij de 
Mini F verwelkomen. Deze leden 
begonnen wat zenuwachtig aan het 
nieuwe seizoen, maar ook dat komt 
goed. De wedstrijden op zaterdag 
van mini F zijn een echte aanrader 
om eens een keer te bezoeken. 
Wars van alle tactiek en opdrachten 
gaan ze vol ten aanval, met zijn alle 
achter dat leren ding aan. 

Samen met de mini F, spelen er op 
zaterdag ook de D, E en F pupillen 
en de B junioren. Kortom er is weer 
volop actie op de Kerveheester. 
De organisatie wenst alle spelers 
en begeleiders weer een sportief 
en leuk seizoen toe, zo ook hun 
tegenstanders. 

Uitslagen zaterdag 24 Augustus
Boerdonk B1 - sv Brandevoord 1-8

Uitslagen zondag 25 Augustus
Gemert12 - Boerdonk 2          1-4

Programma zaterdag 31 Augustus
Eli B1 - Boerdonk B1        14.30

Zwaluwtoernooi voor 
Boerdonk D1 te Boerdonk    09.30
Boerdonk E1 te Elsendorp     09.30
Boerdonk F1 te Boerdonk     09.30

Bekerprogramma
Ollandia 1 - Boerdonk 1       18.00

Programma zondag 1 September
Boerdonk 2 - Mariahout 5    12.00
FC de Rakt VR 1 - Boerdonk VR1 12.30

Woensdag 4 september
Boerdonk B1 - ASV’33       19.00

Zaterdag 7 september
Boerdonk B1 - Schijndel B4   14:30
Boerdonk D1 - Schijndel D5  12:00
Brandevoort F10 - Boerdonk F1 10:00
Boerdonk/Keldonk - Avesteyn/
WHV (mini)         11.00
Handel vet. - Boerdonk vet.  17.00

Zondag 8 september
Boerdonk 1 - Irene 1          14.30
Boerdonk 2 -  Rhode 7        12.00
St. Hubert VR 1 - Boerdonk VR1 11.00

Neem voor meer informatie 
een kijkje op de website www.
rksvboerdonk.nl of stuur een 
mailtje naar info@rksvboerdonk.

MooiBoerdonk

Dorpsstraat 102, Lieshout
0499 - 42 14 69
www.merks-lieshout.nl

-  Reinigingssystemen

-  Grasmaaiers, tuingereedschap

- Verkoop, service en reparatie

-  Inruilmogelijkheid

6e editie van Supercup biljarten 2013 te Boerdonk

Vlnr Oud-supercup kampioen Martien Beks, Jan vd Broek, Gijs Stapelbroek, 
Harrie vd Rijt, Ad Bouwe, Geert Brugmans en Toon Verbruggen

RKSV Boerdonk gaat weer beginnen

Boerdonk - 65 Leden van De 
Zonnebloem afdeling Erp, 
Keldonk en Boerdonk brachten 
vorige week een bezoekje aan 
de voetbalkantine van RKSV 
Boerdonk. 

Vanaf 11.00 uur waren de leden 
welkom in de kantine. Daar 
stond een heerlijke kop koffie 

klaar. Na een welkomstwoordje 
gaf kantinebeheerder Piet van de 
Crommenacker rond 12.00 uur een 
speech. Hij vertelde over het wel 
en wee van de voetbalvereniging. 
Vervolgens genoten de bezoekers 
van een heerlijke lunch, om daarna 
tot 15.00 uur samen te kletsen en 
kaarten.

De Boerdonkse Toon Kanters 
was met een vriend aan het 
‘vogelspotten’ in Werkendam. 
Plotseling stond deze jonge vos 
voor hun auto. Toon wist het dier 
prachtig vast te leggen op zijn 
fotocamera. 

Leden van De Zonnebloem 
genieten middag in voetbalkantine

Leden van De Zonnebloem afdeling Erp, Keldonk, 
Boerdonk aan het genieten tijdens hun uitstapje

Mooi Gespot: 
Jonge vos

Fotograaf en redacteur 
voor Boerdonk gezocht!
De redactie van MooiLaarbeek is op zoek naar een 
fotograaf en een redacteur voor Boerdonk. Dit 
vanwege de uitbreiding van het verspreidingsgebied 
van De MooiLaarbeekKrant. De fotograaf en redacteur 
gaan foto’s maken tijdens Boerdonkse evenementen 
en eventuele nieuwsgebeurtenissen. Interesse of wil je 
meer informatie? Stuur dan een mailtje naar redactie@
mooilaarbeek.nl of bel naar 0492-832182.

Adressen Boerdonkse 
verenigingen/stichtingen
De redactie van MooiLaarbeek is op zoek naar 
alle adressen/contactgegevens van Boerdonkse 
organisaties. De gegevens kunnen doorgegeven 
worden per mail naar redactie@mooilaarbeek.nl. 
Bel voor meer informatie: 0492-832182.

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   
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Tandartsenpraktijk Lieshout krijgt kleur

Maatschappelijke Stage laat jongeren in Laarbeek meedoen Oppascursus voor 12 tot 15-jarigen

Wim van Dijk of� cieel nog steeds raadslid 
Lieshout - Afgelopen april heeft 
Tandartsenpraktijk Lieshout na een 
samenwerking van maar liefst 25 jaar 
afscheid genomen van tandarts V. 
van Dijk. Zijn taken zijn overgenomen 
door mevrouw K.C. Lee. Met de komst 
van deze veelzijdige tandarts, en de 
verdere versterking van het team met 
onder meer een preventieassistente, 
wil de praktijk zich ontwikkelen tot 
een allround mondzorgcentrum voor 
Lieshout, Mariahout en omgeving.

Daarnaast ziet Tandartsenpraktijk 
Lieshout voor zichzelf de 
maatschappelijke taak weggelegd 
de inwoners van Lieshout bewust te 
maken van het belang van een goede 
mondverzorging. In dit kader ontwikkelt 
de praktijk programma’s gericht op 
bewustwording onder jongeren en een 
goede mondhygiëne onder ouderen, 
ook buiten de muren van de praktijk. 
Zo bekijkt de praktijk momenteel samen 
met scholen in het dorp hoe voorlichting 
over mondverzorging kan worden 
geïntegreerd in de lesprogramma’s. 

Dit jaar gaf Tandartsenpraktijk Lieshout 
het startschot voor deze activiteiten met 
een kleurwedstrijd voor kinderen tot 12 
jaar. Afgelopen woensdag werden de 
allermooiste inzendingen beloond met 
een leuke prijs. De feestelijke uitreiking 

vond plaats in de praktijk aan de 
Vogelenzang 22. 

De prijswinnaars waren: Veerle 
Robbescheuten (10 jaar), Noor Bekkers 
(8 jaar), Eva van Eck (7 jaar), Evy 
Heiligers (4 jaar), Jersey van Leuken (3 
jaar) en Matthijs van Velthooven (4 jaar). 
Zij ontvingen hun prijzen uit handen van 
tandarts K.C. Lee.

Laarbeek - Met het nieuwe schooljaar 
gaat ook de maatschappelijke 
stage weer van start. Leerlingen 
van middelbare scholen maken 
via de maatschappelijke stage 
kennis met het vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligersorganisaties kunnen 
daarmee jongeren enthousiast maken 
voor hun organisatie. 

Begin van het schooljaar worden 
vrijwilligersorganisaties gevraagd 
hun stageplekken te melden bij 
ViERBINDEN, die deze invoert in 
Stagerage. Stagerage is de website 
waarop de leerlingen hun keuze 
kunnen maken voor een stageplek 
die bij hen past. Vorig schooljaar 

had de Dorpsraad Beek en Donk bij 
ViERBINDEN een leuke stageplek voor 
30 uur aangemeld: jongeren werden 
gevraagd om mee te helpen bij het 
MuziektuinPodium. Naar gelang de 
leerlingen het leuk vonden, konden 
ze helpen bij het opbouwen van het 
podium en het geluid, het klaarzetten 
en opruimen op de zondagen van de 
uitvoeringen, konden ze ondersteunen 
met de website en werden ingezet bij 
de vrijwilligersklusdag NL Doet. De 
Dorpsraad had ervoor gezorgd dat er 
een vast aanspreekpunt was, die de 
ontvangst en begeleiding op zich nam. 
Met de leerlingen zijn voorafgaand aan 
de stage duidelijke afspraken gemaakt, 
waarin de ideeën van de leerlingen 

werden mee genomen. De stage is 
heel erg goed gelopen. Zo goed zelfs 
dat de leerlingen na de verplichte 30 
uren stage, bereid waren om zich het 
hele verdere seizoen als vrijwilliger in 
te zetten bij het MuziektuinPodium.

Laat jongeren ook met uw 
vrijwilligersorganisatie meedoen! Een 
leuke stageplek of juist op zoek naar de 
mogelijkheden? Neem gerust contact 
op met ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek, via telefoonnummer 0492-
328800 of via email: vrijwilligerswerk@
vierbinden.nl 

Laarbeek - In september geeft 
ViERBINDEN en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin samen met 
de GGD, de Zorgboog en de 
LEV-groep een oppascursus in 
Laarbeek voor iedereen tussen 12 
en 15 jaar. 

Hier komt men van alles te 
weten over oppassen op (kleine) 
kinderen, bijvoorbeeld: hoe gaat 
men om met baby’s, peuters en 
kinderen? Hoe geeft men een 
flesje? Maar ook: hoe komt men 
aan een oppasadres? Iedereen 
kan meedoen, of men nou veel of 
weinig oppaservaring heeft. 

De cursus wordt gegeven 
op maandag 9, 16, 23 en 30 
september van 19.00 tot 20.30 
uur in het Ontmoetingscentrum 
in Beek en Donk. Deelname 
is gratis. Er zijn maar beperkte 
plaatsen, dus schrijf je snel in! 
Inschrijven kan tot 3 september 
door een mailtje te sturen naar 
Xandieme Megens via xmegens@
vierbinden.nl. Vermeld hierin je 
naam, adres, telefoonnummer en 
geboortedatum. Men ontvangt 
een bevestiging van inschrijving 
en verdere informatie. Ook als 
men vragen heeft of meer wil 
weten kan men van bovenstaand 
e-mailadres gebruikmaken.

Laarbeek - Een tijdje terug werd 
al bekend dat raadslid Wim van 
Dijk opstapte uit de gemeenteraad. 
Tijdens de commissievergadering 
dinsdagavond bleek dat Wim van Dijk 
formeel nog steeds lid is van de raad. 
Hij heeft nog geen officieel ontslag 
ingediend.  

Raadslid Bert Klessens zei deze avond 
dat hij het niet nodig vond dat Wim 
opstapte uit de raad. Burgemeester 
Hans Ubachs lichtte toe dat hij 
destijds bij Wim van Dijk op bezoek 
is geweest. “Wij waren overrompeld 
door de gebeurtenissen. Daarom ben 
ik toen bij Wim geweest. Ik heb hem 
gevraagd of hij even wilde wachten 
met zijn besluit, totdat er iets bekend 
is. Als er iets uit het onderzoek zou 
komen, kon hij nog altijd een besluit 
nemen.” 

De burgemeester ging zonder griffier 
naar Wim van Dijk. “Hij had een 
cursus die dag. Dat was lastig voor mij, 
want dit maak je niet elke dag mee. 
Ik heb de wetten en regels zo niet 
bij de hand.” Wim van Dijk besloot 
hierop toch op te stappen. “En daar 
heb ik mijn respect voor. Hij had 
daar zijn eigen redenen voor”, aldus 
burgemeester Hans Ubachs.
 
Wim van Dijk heeft in een gesprek met 
de griffier en Hans Ubachs aangegeven 
dat hij eerst de raadsvergadering van 
12 september, waarbij deze kwestie 
mogelijk besproken wordt, af wil 
wachten, alvorens hij zijn ontslag 
indient. 

Tandarts Casey Lee rijkt de 2de 
prijswinnaar, categorie 0-6 jaar, 
uit aan Jersey van Leuken

Sieraden
Galerie
Workshops

Gallery Berkendijkje
Berkendijkje 8
Beek en Donk
www.galleryberkendijkje.nl

Door Rob Meulendijks
Bent u bezig om uw bedrijfsprocessen 
te verbeteren, nieuwe producten of 
programmatuur te ontwikkelen laat 
u dan goed adviseren op de diverse 
subsidiemogelijkheden in onze � scale 
wet. 

- Een WBSO-subsidie van € 14,50 
per toegekend arbeidsuur voor starter 
aan de regeling. U kunt ervoor in 
aanmerking komen als uw bedrijf 
nieuwe producten of programmatuur 
ontwikkelt, uw bedrijfsprocessen 
optimaliseert c.q. verbetert, etc. Het 
gaat erom dat het voor uw bedrijf een 
nieuwe ontwikkeling is. U komt er veelal 
eerder voor in aanmerking dan algeheel 
door ondernemers wordt verwacht. 
- Als u een WBSO- verklaring heeft 
dan kunt u onder voorwaarden in 
aanmerking komen voor � scale 
aftrekposten:
a. RDA-aftrekpost:  deze bedraagt 
in beginsel 54% van de totaal 
goedgekeurde RDA-kosten en –
uitgaven. Bijvoorbeeld een nieuw 
bedrijfspand wordt voor € 200.000 
ingericht voor de productontwikkeling. 
De eenmalige aftrekpost € 108.000!
b. Innovatiebox: deze aftrekpost geldt 
alleen voor B.V.’s. Deze bedraagt 25% 
van de winst tot een maximum van € 
25.000. Mocht het meer zijn dan moet 
u dat aantonen. 

Tip 
Wellicht is de proces –of productwikkeling 
in uw bedrijf subsidiewaardig. De 
� nanciële voordelen zijn groots. Laat u 
goed adviseren.
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Erp – Aalders

Voetreflexmassage
Op een natuurlijke manier terug naar je gevoel

Pater Becanusstraat 67
Beek en Donk
0492-464929

PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK

0492 - 46 54 56         YOURSFASHION.NL

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

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

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl

Ook voor al uw barbecue, gourmet 

website www.megens.keurslager.nl

Uw adres voor de lekkerste  grillspecialiteiten!

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

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

Bestellen kan via onze website of telefonisch.

Bel gerust en vraag naar Danny voor de mogelijkheden.
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voetbal

biljarten

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

bridgen

Sparta’25 verliest bekerduel

Zondag spellendag voor mensen met een beperking

Beek en Donk – Het standaardelftal 
van Sparta’25 speelde afgelopen 
zondag haar eerste bekerduel 
tegen hoofdklasser r.k.s.v. Nuenen. 
De groenwitten misten in hun 
basisformatie liefst vier stamspelers 
en dat bleek na 90 minuten toch 
iets te veel. 

Sparta ’25 incasseerde in de 
4e minuut al een ongelukkig 
tegendoelpunt. Spartaan Rolan van 
Melis gleed uit op het natte veld 
en raakte daarbij met zijn hand de 
bal. Een strafschop volgde en Mark 
Werts schoot de bal onberispelijk 
achter doelman Tom Verhoeven van 
Sparta’25. Deze vroege tegenvaller 
inspireerde de jonge Sparta-ploeg 
nog meer. Met veel werklust en 
met vlagen goed positiespel moest 
hoofdklasser Nuenen toestaan dat de 
Beek en Donkenaren diverse kansen 

kon creëren. Gevaarlijkste man 
daarbij was spits Mischa Werdens. 
Liefst vier keer moest de bal na een 
inzet van een Sparta-speler door 
een Nuenense verdediger van de lijn 
worden gehaald. Na vijf pogingen 
was het toch raak. De zoveelste 
kopbal van Werdens kon door 
de Nuenen-goalie alleen worden 
tegengehouden. Werdens kreeg de 
bal weer voor zijn voeten en speelde 
de bal naar de volledig vrijstaande 
Elco van Schijndel die geen moeite 
had om de dik verdiende 1-1 
binnen te tikken. Dit was tevens de 
ruststand. 

In de tweede helft verspeelde de 
groenwitten een goed resultaat 
in enkele minuten. Joep van 
Maasakkers, veruit de beste speler 
van Nuenen, glipte makkelijk 
langs de groenwitte defensie 

en verschalkte Tom Verhoeven 
met een simpele voetbeweging. 
De definitieve nekslag voor de 
groenwitten volgden tussen de 65e 
en 75e minuut. Oud-Spartaan Noel 
Janssen zorgde van dichtbij voor de 
1-3 en 1-4, voordat Leroy Visser de 
eindstand op 1-5 bracht. 

Trainer Ronnie Couwenberg liet 
in de basis Jens van Hoof, Tim 
van Oort, Jaccy van de Enden en 
Tom Verhoeven debuteren in een 
officiële wedstrijd. In de tweede 
helft mochten ook de jongelingen 
Jasper Coenraad en Stan van 
Dinther hun debuut maken. Een 
ietwat geflatteerde overwinning 
van Nuenen, maar voor trainer 
Couwenberg voldoende informatie 
om zijn team op 8 september een 
goede competitiestart te laten 
maken.

Beek en Donk – Op het hoofdveld 
van Sparta’25 vindt zondag de 
spellendag plaats voor mensen 
met een beperking. Er zijn al meer 
dan 40 inschrijvingen ontvangen. 
Mensen die dit vergeten zijn, 
kunnen dit uiteraard alsnog doen. 
Dit alles vindt plaats in het kader 
van 10 jaar G-voetbal bij de 
groenwitten. Ook bij slecht weer 
gaat de spellendag door, omdat 
de diverse spellen dan binnen 
worden geplaatst.

De deelname is voor iedereen 
gratis en men hoeft natuurlijk 
geen lid te zijn van Sparta ’25 
of een andere vereniging. Vanaf 
15.00 uur kunnen groepen of 
mensen individueel deelnemen 
aan de verschillende spellen. 
Elke deelnemer ontvangt een 
persoonlijke scorekaart waarop 
zijn prestaties genoteerd kunnen 

worden. Alle spellen zijn individueel 
uit te voeren. Het is mogelijk dat 
sommige spellen ook met/tegen 
elkaar gespeeld kunnen worden. 
Spellen zijn voor elk niveau of 
kunnen voor elk niveau worden 
aangepast (eenvoudiger of 
moeilijker). Na deelname ontvangt 
elke deelnemer een oorkonde en 
krijgt men een frietje, snack en 
een consumptie. Alle activiteiten 
in het kader van het jubileum van 
het G-voetbal worden mogelijk 
gemaakt door sponsoring van 
Gemeente Laarbeek, Rabobank 
Peel Noord en de Vrienden van 
Sparta’25.

Het programma:
15.00 uur  Spellenzeskamp
17.00 uur  Muziek, Laarbeekse
      zangeres en uitreiking 
      oorkonde

Sparta’25 zorgt voor voldoende 
vrijwilligers om de spellen te leiden 
en deelnemers te begeleiden. Als 
er echter specifieke persoonlijke 
begeleiding noodzakelijk is dan 
wordt die bij voorkeur door de 
deelnemer zelf geregeld. Anders 
kan men dit bij opgave vermelden, 
zodat Sparta’25 hiervoor de juiste 
acties kan uitvoeren. 

Natuurlijk kan men zich nu ook nog 
opgeven via de site van Sparta’25 
waarop het aanmeldformulier is 
geplaatst. Mailen kan ook naar 
spellendag@sparta25.nl. Vermeld 
in deze mail je naam, leeftijd, je 
contact gegevens en of je in een 
rolstoel zit. Extra informatie is 
verder te vinden op de site van 
Sparta 25: www.sparta25.nl. Voor 
vragen of extra informatie kan 
ook telefonisch contact worden 
opgenomen met Pieter Jans  (06-
15050490) of Jan Leenders (06-
20643139).

Uitslagen ‘t Centrum 

Flamingo’s is klaar voor de competitie

Biljartclub ‘t Centrum Beek en 
Donk

Uitslagen 26 augustus
2-0  John Labes - Antoon Smits
0-2  Jan Verbakel - Harrie van Kleef
0-2  Tonny de Louw - Henk van de Vegt
2-0  Leo van Griensven - Henk van de Bergh
0-2  Cor Verschuren - Harrie Bouwmans
2-0  Huub Biemans - Lou Muller
2-0  Jan van Neerven - Albert Kluijtmans
0-2  Herman van de Boom - 
       Mies van de Biggelaar
2-0  Jan van Hout - Bert van de Vorst
0-2  Joop Kerkhof - Piet Goossens
0-2  Leo Migchels - Willie Vorstenbosch
2-0  Bennie Beerens - 
       Theo van Hoogstraten
0-2  Jaspert Swinkels - Antoon van Osch
2-0  Jan van Dijk - Cor Oppers
0-2  Henk Meerwijk - Hans de Jager

2-0  Antoon van Osch - 
       Tonnie Raaijmakers
2-0  Bert van Wanrooij - Theo Verheijen

Uitslagen 27 augustus
2-0  Lambert van Bree - Ad Barten
0-2  Martien Swinkels - Henk Mastbroek
0-2  Gerrit van Osch - Henk Verhappen
0-2  Ad de Koning - Guus van de Elsen
2-0  Wim Swinkels - Antoon Rooijakkers
2-0  Huub Biemans - 
       Herman van de Boom
0-2  Antoon Maas - Cor van de Berg
0-2  Martien van de Elsen -
       Marinus Steegs
2-0  Jan Hesselmans - Frits Wilbers
2-0  Pieter Rooijackers - Hendrik Korsten
0-2  Theo Spierings - Henk Hendriks
0-2  Evert Baring - Hans Heldoorn
0-2  Piet Verhagen - Tonnie Raaijmakers
0-2  Piet van Zeeland - Frits Tak
2-0  Evert Baring - Piet Verhagen

Mariahout - Na een druk 
bezochte en geslaagde 
seizoensopening, waar de 
korfbalteams zijn voorgesteld, 
de sponsoren in de bloemetjes 
zijn gezet en de ouders het 
soms moeilijk hadden in het 
ouder-kind toernooi, is het dan 
zover. Het begin van een nieuw 
en bijzonder seizoen, met het 
50-jarig jubileum in zicht op 24 
maart 2014.

Met zijn allen gaat men er 
een goed, gezellig, succesvol 
en feestelijk seizoen van 
maken. Met als hoogtepunt 
een jubileumweekend in mei. 
Toeschouwers zijn natuurlijk 
altijd welkom op Sportpark de 
Heibunders om de teams aan 
te moedigen of eens kennis te 
maken met het korfbalspel.

Programma: 
Zaterdag 31 augustus
Sportpark Mariahout
10.00 Pup D1 - Rosolo D2
10.45 Asp C2 - OVC ‘63 C1
12.00 AspC1 – Rosolo
Sportpark Veghel
10.00 SCMH – PupE2
Sportpark Velden
10.00 Swift – PupE1
Sportpark Oirschot
11.15 Spoordonkse Girls – JunA1

Zondag 1 september
Sportpark Erp 
12.00 De Korfrakkers 3 – Sen 2
Sportpark Groesbeek 
13.00 De Horst 1 – Sen 1

Woensdag 4 september
Sportpark Breugel 
20.00 De Corridor R1 – R1
Sportpark Schijndel
20.00 Celeritas (S) MW1 – MW2

Uitslagen 27 augustus 2013

1.Jo Dekkers/Lien Gruijters 68,50%
2.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck 64,00% 
3.Cor en Nelly Verschuren 61,00%
4.Rie Rooijackers/Diny Biemans 58,50%
5.Rietje en Dorry Zwets 50,50%
6.Mien Rooijackers/Ine van  
   Duijnhoven 50,50%

De volgende zitting is op dinsdag 
3 september 2013, aanvang 13,30 
uur. Plaats: Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg, te Beek en 
Donk. Iedere bridger met partner 
is van harte welkom om aan deze 
bridgdrives deel te nemen.

Beek en Donk - De vakantie is weer 
voorbij en na enkele maanden de 
zomerbridgeavonden verzorgd 
te hebben, start Bridgeclub `t 
Koppeltje woensdag weer aan een 
nieuw bridgeseizoen 

Elke woensdagavond van 19.30 
tot ongeveer 10.45 uur wordt er 
gespeeld in de zaal van Café De 
Tapperij, Kerkstraat 22  te Beek en 
Donk. Leden die verhinderd zijn 

dienen zich voor 10.00 uur bij het 
bekende adres zich af te melden. 
Nieuwe leden, zowel beginners 
als geoefende bridgers, zijn van 
harte welkom. Aanmelden kan bij 
de secretaris van de club, de heer 
Jos Wouters (tel. 0492-450395). 
Voor meer informatie kan men 
terecht op de internetsite www.
bc-koppeltje.nl  Er wordt in 2 lijnen 
gespeeld. 

Uitslagen ‘t Bedonkske

Bridgeclub ̀ t Koppeltje start nieuw seizoen

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

Ook leuk om cadeau te geven

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

Lid:

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

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

Zwitserse kwaliteits spuitapparatuur
NU ook in ons assortiment.

Mooi Laarbeek 13 Birchmmeier wk 35 36.indd   1 8/22/2013   9:49:22 AM

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

• Ramen wassen
• Gevel reinigen
• Riool ontstoppen

• Ramen wassen
• Gevel reinigen
• Riool ontstoppen

06-50621614      www.schoonmaakbedrijf-filip.nl
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Uitslagen ‘t Bedonkske

Lieshout – Vele vrijwilligers zijn 
tijdens de zomervakantie hard 
aan het werk geweest om bij 
voetbalvereniging ELI een eigen 
LaOla veldje te realiseren. Het 
idee is afkomstig van SV Deurne, 
waar een soortgelijk veldje ligt.

Een LaOla veld is omringd met 
borden en netten, waardoor het 
ook wel boardingvoetbal wordt 
genoemd. Door deze omheining 
kan de bal bijna niet uit het spel 
gaan, wat ervoor zorgt dat het 
speeltempo hoog ligt. Het veld 
van 14 x 28 meter bestaat uit 
kunstgras. Het is daarnaast een 
stuk kleiner dan een normaal 
voetbalveld. LaOla velden zijn 

vooral goed voor de technische 
‘skills’.

Zondag 25 augustus vond de 
opening van het veld bij ELI 
plaats. Deze dag stond in het 
teken van onderlinge wedstrijden 
tussen de jeugd van ELI. In 
de middag vond de officiële 
opening plaats. Voorzitter Nick 
Scheltens reageert op de komst 
van het LaOla veld: “Je leert 
positiespel en doorvoetballen. 
Conditioneel en positiespel, daar 
is het erg belangrijk voor. We zijn 

ook bezig om in samenwerking 
met Soccer Support Voetbalschool 
van Arno Meulendijks te kijken of 

we daar ook nog iets aan kunnen 
doen.” 

De realisatie van het veld 
is mede mogelijk gemaakt 
door de financiële bijdrage 
van de Supportersclub 

van ELI en de Vrienden van 
de ELI-jeugd. . Daarnaast gaat 
ELI obligatieleningen uitgeven 
waarmee leden en bedrijven 
de vereniging op een fiscaal-
vriendelijke wijze kunnen steunen.

Vrijwilligers Sparta v.l.n.r. Brigitte Jacobs, Lenie van Erp, Susan Manders, 
Erik v.d. Nieuwenhuizen, Gerry Vogels en Jos van Erp

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

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

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

Met de (waarschijnlijk afgeronde) transfer van Gareth Bale 
van Tottenham Hotspur naar Real Madrid voor 99 miljoen 
Euro is hij gelijk de duurste speler ooit.
Wie is Nederlands duurste speler ooit, en van/naar welke 
club ging deze speler toen?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Catri Martens
Antwoord vorige editie: 0 doelpunten

Cadeaubon kan tot 4 september worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagSeizoensopening jeugd VV Mariahout

Op de kof� e bij… 
de vrijwilligers van Sparta’25 

ELI creëert eigen LaOla veldje

Mariahout - Op sportpark De 
Heibunders vond afgelopen 
zondag voor de jeugd van VV 
Mariahout de seizoensopening 
plaats. Om 12.00 uur werd 
het startsein gegeven voor de 
feestelijke opening van het 
voetbalseizoen 2013-2014. 
De weergoden waren gelukkig 
gunstig gezind, waardoor de 
kleren, behalve tijdens het 
buikschuiven, droog bleven, 
en het een geweldige dag is 
geworden. 

De dag begon met de presentatie 
van de jongste spelers, uitkomend 
in de E- en F-klasse. Ook de shirt-
sponsoren werden in het zonnetje 
gezet, en bedankt voor hun 
financiële ondersteuning van de 
jeugdteams. Aansluitend werden 
enerverende wedstrijden tegen 
de moeders gespeeld, waarbij de 
kinderen alles op alles zetten om 
deze wedstrijd te winnen. 

Na het voorstellen van het 
jeugdbestuur en de commissies 
werden de C- en D-teams, 
inclusief de trainers en leiders, 
gepresenteerd. Deze teams 
speelden vervolgens een wedstrijd 
tegen de vaders, die zeker niet 
wilden verliezen. Gelukkig bleken 
de jeugdspelers meestal te sterk 
voor de vaders, waardoor ze met 
een voldaan gevoel van het veld 
afstapten.

Na een korte pauze en een loterij 
werd afscheid genomen van 2 

jeugdbestuursleden. René Segeren 
werd bedankt voor zijn inzet als 
jeugdvoorzitter. René was ruim 9 
jaar actief in het jeugdbestuur. Peter 
van den Broek heeft ruim 17 jaar 
allerlei activiteiten georganiseerd, 
en was tevens leider en trainer 
van diverse teams. Aansluitend 
werd de naam van deze nieuwe 
activiteit voor de jeugd van VV 
Mariahout bekendgemaakt. De 
seizoensopening wordt vernoemd 
naar Mies van den Heuvel: 
MIESKES SEIZOENSAFTRAP. Mies 
heeft zich tientallen jaren ingezet 
voor de jeugd van VV Mariahout. 
Hij deed in deze periode in zijn 
eentje wat nu door het hele 
jeugdbestuur wordt gedaan. De 
nieuwe naam, werd onder luid 
applaus ontvangen.

Het programma werd voortgezet 
met de presentatie van de A- en 
B-teams. Deze jongens gingen 
vervolgens de strijd aan in een leuk 
opgezette voetbalgolf-wedstrijd. 
De overige kinderen vermaakten 
zich ondertussen op een disco-
springkussen en met ‘kratje 
van het latje’ en ‘man van fiets 
trappen’. De spelers van het 1e 
elftal begeleidden deze activiteiten 
en dienden als schietdoel op de 
fiets. Onder het toeziend oog van 
de vele ouders leidde dit soms tot 
hilarische momenten. 

Kortom, een zeer geslaagde 
dag die zeker voor herhaling 
vatbaar is! Het jeugdbestuur wil 
alle vrijwilligers die meegewerkt 
hebben aan deze onvergetelijke 
dag nogmaals hartelijk bedanken.

Beek en Donk - Vaak staan ze op de 
achtergrond en lijkt het alsof het normaal 
is wat ze doen. Maar als vereniging 
heb je ze heel hard nodig en zijn ze 
onmisbaar: vrijwilligers. MooiLaarbeek 
sprak met vijf van de maar liefst 250 
vrijwilligers van voetbalvereniging 
Sparta’25, die wekelijks betrokken zijn 
bij de club.

Susan Manders, Brigitte Jacobs en Lenie 
van Erp draaien wekelijks urenlang in het 
washok. Ze zorgen ervoor dat alles na de 
wedstrijd direct netjes wordt uitgewassen 
en weer fris en schoon de voetbaltas in 
gaat. Lenie: “Onze jongens voetbalden 
hier en wij kwamen dan koffie drinken 
op woensdagmiddag. Henk Kuijpers is 
de aanstichter. Hij zei: ‘dat is nou net 
iets voor jullie’.” Vervolgens heeft Henk 
actie ondernomen en zitten de dames 
er nog steeds. Susan: “We zijn nu 9 
seizoenen verder. Zus van Heijnsbergen 
wast zelfs al 35 jaar.”

Gerry Vogels en Erik van de 
Nieuwenhuizen zijn twee van 
de vrijwilligers uit het groepje 
terreinmeesters. Zij zorgen onder 
anderen voor de velden en de materialen. 
Gerry: “Ik ben bij Sparta begonnen 
als jeugdtrainer. Vijf jaar geleden ben 
ik begonnen als terreinmeester. Op 
woensdagen en zaterdag ben ik hier. 

Als het eerste op zondag thuis speelt, 
heb ik ook dienst.” Erik: “In ’89 ben ik 
gevraagd als verzorger van het 2e elftal. 
Daarna heb ik EHBO gedaan bij de 
jeugd en dat doe ik nu op zaterdagen 
nog steeds. Op zondag spring ik bij als 
terreinmeester.”

Dat de sfeer goed is bij de vrijwilligers 
blijkt wel uit de vele grappen die over en 
weer gemaakt worden. “Op het C-veld 
komen we regelmatig konijnengaten 
tegen, die we op zaterdagochtend nog 
dicht moeten maken. Maar gelukkig 
zijn het oude konijnen die daar komen, 
het D-veld halen ze namelijk niet”, zegt 
Gerry lachend. 

Lenie: “Scheidsrechters vragen wel 
eens of ze ook gewassen mogen 
worden, maar als het zover is, dan zijn ze 
er niet. Haha.” Voor de vrijwilligers komt 
volgens hen veel waardering vanuit 
Sparta’25, maar ook vanuit andere 
verenigingen. Zij kijken vaak verbaasd 
op als ze zien dat Sparta wasdames 
heeft en een eigen EHBO’er.

Brigitte: “Wij blijven hier voorlopig nog 
wel. Als we vakantie hebben, kijken we 
uit naar het voetbalseizoen en aan het 
einde van het voetbalseizoen kijken we 
uit naar de vakantie.” Erik: “Helemaal 
waar!”

Helmond

HG Assurantien Brabant¨

www.hgassurantienbrabant.nl

Bosscheweg 104
Aarle-Rixtel

Tel.: 06-20444601

Veedrift 1 A
Helmond
Tel.: 0492-754010

Theo de Jong
Al sinds jaar en dag uw verzekeringsadviseur

Verhuur van blikvangers:

- Abraham
- Sarah
- Bierglas
- Skydrivers
- Ooienvaarsnest

- Baby
- Zuigfles
- Clown
- Etc.

www.coppensspellenverhuur.nl
06-22888818   Aarle-Rixtel

Spellenverhuur
Frans CoppensVan Schijndel 

Anteak
Dé woonwinkel

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

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

Websites
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handboogschieten

Start seizoen voor Strijd in Vrede
Beek en Donk - De meeste vakanties zijn 
voorbij, de trainingen binnen zijn weer 
begonnen en de verschillende 25meter 
wedstrijden staan gepland. Dus de 
schutters van Strijd in Vrede kunnen weer 
aan de meet voor een nieuw seizoen met 
nieuwe kansen. 

Hoewel nieuw? Sommige schutters hebben 
gewoon buiten doorgetraind en aan 
andere wedstrijden deelgenomen. Want 
door het jaar heen is er keus genoeg, voor 
wie wil, om te schieten. Wedstrijden op 
langere afstanden, veldwedstrijden en 3-D 
wedstrijden om maar een paar vormen te 
nomen.

Maar zaterdag 24 augustus was het een 
wedstrijd op de 25meter in het kader van 
het Zwaantoernooi en de gastschutters 
kwamen uit Lieshout van Krijgsman 
Soranus. 

De hoogste schutter van de avond was 
thuisschutter Stefan Kouwenberg die met 
compound 235 punten bij elkaar schoot. 
Hij werd wel op de huid gezeten door 
recurver Ad Endevoets uit Lieshout die met 
nieuw materiaal 232 liet noteren. Hiermee 
bleef hij slechts 1puntje voor op junior 

Willem Bekx, ook van Krijgsman Soranus, 
die een knappe 231 schoot. En Willem 
schoot, jawel hoor, met de oude boog van 
Ad. Zouden er toch ‘punten’ in een boog 
zitten? En kan men die dan erbij kopen?

Uitslag compound:
Stefan Kouwenberg 235, Piet van Schijndel 
223 en Louis van de Zanden 217.
Uitslag recurve:
Henk Caris 221, Wim van de Kerkhof 215, 
Rita Segers 211, Martien van Deurzen 197, 
Antoon Leenders 196, Paul Linders 189, 
Wim van den Eijnden 182 en Auke Segers 
167.

Let op beste Laarbeekse schutters en niet-
schutters uit Laarbeek!
Noteer zaterdag 2 november in de 
agenda want dan zijn er de Laarbeekse 
Kampioenschappen. Daar kan men als 
niet-schutter ook aan deelnemen en 
kosteloos eerst een introductie-cursus 
volgen. Men zorgt voor het materiaal en 
de trainers. Neem contact op via onze 
website of loop even binnen op dinsdag- 
of donderdagavond bij Strijd in Vrede aan 
de Heereindsestraat in Beek en Donk of kijk 
eens op 
www.strijdinvrede.nl

Goede seizoenstart voor Krijgsman Soranus
Lieshout - Voor de eerste wedstrijd na 
de vakantie moest Krijgsman Soranus 
naar Beek en Donk waar bij Strijd in 
Vrede deelgenomen werd aan het door 
hen georganiseerde Zwaantoernooi. Dat 
er in Lieshout ook tijdens de vakantie 
doorgetraind was, bleek wel uit de 
resultaten.

Beste schutter van de avond was Ad 
Endevoets met een totaal van 232 punten 
op de voet gevolgd door Willem Bekx 
die op 231 eindigde. De verrassing van 
de avond was echter Maarten van den 

Elsen die met zijn 209 punten een nieuw 
persoonlijk record schoot. Het resultaat 
van de avond was een overwinning voor 
Krijgsman Soranus met een verschil van 83 
punten.

De persoonlijke uitslagen:
Ad Endevoets 232, Willem Bekx 231, Paul 
v/d Broek 222, Theo v/d Laar 216, Rik 
v/d Westerlo 210, Maarten v/d Elsen 209, 
Martien v/d Graef 193, Theo Rijpkema 
193, Stephan Wijffelaars 158, Nelly v/d 
Laar 153, Toos v/d Graef 90.

handbal

Eerste instuif Handbalvereniging 
Bedo goed verlopen
Beek en Donk - De eerste van drie 
instuiftrainingen van Handbalvereniging 
Bedo vond zaterdag plaats in 
D’n Ekker in Beek en Donk. In de 
gloednieuwe accommodatie ging 
een groepje van 10 kinderen fanatiek 
aan de slag met balspelletjes en 
behendigheidsoefeningen. Op 
zaterdagochtend 31 augustus en 
7 september vinden nog twee 
instuiftrainingen plaats voor jongens 
en meisjes van 4 t/m 9 jaar. Deze zijn 
geheel gratis. Aanmelden is niet nodig. 
Meer informatie is te vinden op www.
hvbedo.nl/jeugdinstuif. 

Oefenprogramma 
Afgelopen weekend werden ook de 
eerste wedstrijden gespeeld. Heren 
1 trapte het oefenprogramma af. In 
verband met vakanties was het team 
echter nog niet op volle sterkte bij hun 
wedstrijd bij HV Dongen. Deze ploeg uit 
de 1e klasse speelde in een hoog tempo, 
een tempo dat de selectie van Bedo nog 
niet kon bijbenen. Maar ze verweerden 
zich kranig. Uiteindelijk werd met een 
verschil van tien doelpunten verloren, 
maar gezien het feit dat er pas twee 
trainingsweken achter de rug zijn en een 
deel van de selectie mistte kon men met 
opgeheven hoofd het veld verlaten.

Veldcompetitie
De veldcompetitie begon eveneens. 
Het Heren Senioren team heeft zich 
helaas terug moeten trekken. Drie 
overige teams begonnen met wisselend 
succes aan de competitie. Het Dames 
Senioren team, een gemengd team van 
Dames 1 en 2, schoot net te kort tegen 
de White Deamons terwijl de Jongens 

B-jeugd geen spaander heel lieten van 
hun tegenstander. Ook de Gemengde 
D-jeugd nam de punten uit Mill mee 
naar huis.

Aanstaand weekend spelen alle teams. 
Wegens enkele aanloopproblemen zijn de 
exacte tijden nog niet bekend. Raadpleeg 
hiervoor de website. Hier zullen de tijden 
verschijnen zodra ze bekend zijn. De 
Dames en Heren Senioren selectieteams 
reizen zondagmiddag af naar Oisterwijk 
voor oefenwedstrijden tegen het 
plaatselijke Taxandria.
Bedo zoekt versterking, vooral bij de 
jeugd. Kijk voor meer informatie op 
www.hvbedo.nl, op Facebookpagina 
www.facebook.com/hvbedo, of neem 
contact op per e-mail info@hvbedo.nl.

Uitslagen:
MHV ‘81 – Gemengde D-jeugd         8-13
MHV ‘81 – Jongens B-jeugd         11-
33
White Demons – Dames Senioren 
16-15 

Programma veldcompetitie:
Gemengde D-jeugd – Lido
Meisjes B-jeugd – E.H.V.
Jongens B-jeugd – Habo ‘95
Dames Senioren – E.H.V.
*Tijden en locatie nog niet bekend, houd 
de website in de gaten.

Programma oefenwedstrijden:
Zondag 1 september 
14:00 Taxandria – Heren Senioren — 
Oisterwijk
15:15 Taxandria – Dames Senioren — 
Oisterwijk

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Kijk snel wie er dit jaar op bezoek komen!

Rabobank Peel Noord nodigt jou uit voor de Sprookjesboom Ontmoet &

Begroet tijdens Gemert Mert op 8 september. 

Toegangskaartjes kunnen aangevraagd worden op rabobank.nl/peelnoord

Exclusieve ontmoeting voor onze jonge rekeninghouders!

bij Rabobank
Peel Noord

Efteling
Sprookjes-

boom 

Uitslagen Schaakvereniging 
DOT Beek en Donk

Uitslagen 27 augustus
½-½ André Bergman - Hein v. Bree 
½-½ Johnny v.d. Laarschot - Chris v. Laarhoven 
½-½ Frans v. Hoof - Aloys Wijffelaars 
1-0 Thijs Knaapen - Jef Verhagen 
½-½ Albert v. Empel - Dirk-Jan Gloudemans 

Gast Herman Konter speelde een verdienstelijke 
partij tegen Ferrie Sleegers.
De ervaring van Ferrie gaf de doorslag. 

Programma 3 september
Johnny v.d. Laarschot - Dirk-Jan Gloudemans
Frans v. Hoof - André Bergman
Thijs Knaapen - Albert v. Empel
Jef Verghagen - Hein v. Bree
Aloys Wijffelaars - Chris v. Laarhoven

Zie ook de website www.dotschaak.nl

denksportdenksport schaken

volleybal Volleybalclub De Doorzetters 
zoeken nog dames

Beek en Donk – Voor de donderdagavond is 
gym-volleybalclub De Doorzetters op zoek 
naar enkele dames die op de donderdagavond 
gezellig willen volleyen.
Zij doen dit in de gymzaal aan de Otterweg van 

21.00 tot 22.00 uur. Vanaf medio september 
is het in de sportzaal van het verbouwde 
Ontmoetingscentrum. Mocht je interesse 
hebben, bel dan naar 
0492-464534.

Wederom Gratis Bootcamp in de Muziektuin 
Beek en Donk - Omdat de gratis Bootcamp in 
de Muziektuin in de maanden mei en juni  een 
groot succes was, wil het Gezondheidsteam 
Beek en Donk (2011-2012)  nogmaals 10 
keer een gratis bootcamp aanbieden aan de 
bevolking van Laarbeek.

Het team vindt het belangrijk dat iedereen 
van de Laarbeekse bevolking de gelegenheid 
krijgt om op een gezellige, ongedwongen 
manier samen te kunnen sporten. Zeker in 
deze slechte economische tijden is dit helaas 
niet meer voor iedereen weggelegd. Het team 
is van mening dat juist in deze tijd bewegen 
belangrijker is dan ooit. Immers; bewegen is 
niet alleen gezond  voor lijf en leden, maar 
ook goed voor de geestelijke gezondheid.  
Volgens verschillende onderzoeken is een 
Bootcamp de fitness trend van dit moment. 
Bootcamp is een workout waarbij men 

conditie verbetert en de spieren verstevigt, 
lekker in de buitenlucht, weer of geen 
weer. Daarnaast is het zo dat een Bootcamp 
geschikt is voor elke leeftijd; jong en oud, 
iedereen kan mee doen.  

Vanaf maandag 2 september gaat de 
Bootcamp weer van start van 19.00 uur tot 
20.00 uur.  Onder deskundige leiding van Dick 
van den Biggelaar van Sportcentrum Coach 
sport men in de uitdagende, inspirerende 
omgeving van de Muziektuin, waarbij ook de 
trimbaan van de Groene Long in een training  
kan worden opgenomen.  De missie is om 
de  deelnemers met een voldaan en sportief 
gevoel weer naar huis te laten gaan. Opgave 
is niet noodzakelijk, maar wel prettig. Dit kan 
via mail; brigittebrookhuis@hotmail.com. Het 
gezondheidsteam hoopt wederom op een 
goede opkomst.
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wielersport

badminton Tips en tops! 
Wat een weelde weer en 
wat een genot met dit mooie 
weer! Zaterdagavonden en 
zondagmiddagen en door de week 
heen, zijn er weer tal van trainingen 
en voetbalwedstrijden te bezoeken. 
De een zoekt zijn favourite ‘cluppie’ 
op en de ander gaat alvast naar de 
tegenstander in de competitie kijken.
Nu, die ander zal dan wel een trainer 
of zijn zogeheten assistent zijn, om 
alvast de tegenstander te analyseren 
en aan de hand daarvan alvast 
gaan bepalen hoe men straks deze 
tegenstander zal gaan bestrijden en 
wellicht elimineren!
Want zeg nou eerlijk, dan win je toch 
altijd, als je alles van de tegenstander 
weet, of niet? Je weet waar de sterke 
en mindere kanten liggen en daarop 
kun jij toch zeker wel weer prima op 
weten te anticiperen!?
Nou, eigenlijk gaat die vlieger 
niet op! Er zijn nog zoveel meer 
factoren die kunnen bepalen hoe 
die wedstrijd gaat lopen. Al die 
‘wetenswaardigheden’ van de 
tegenstander, zullen heus wel 
bijdragen aan de tactische zetten 
van jouw team en jij als trainer kunt 
dan heel goed daar op inspelen. Je 
kunt het gebruiken om tactische 
formaties te verzinnen, of om op het 
gevoel van jouw spelers in te praten 
en ze zo ‘klaar te stomen’ voor de 
match, tegen die o zo zwakke of 
juist beresterke tegenstander. Op 
deze manier kun je ook jouw team 
motiveren en kan dus kennis van de 
tegenstander terdege van belang 
zijn, voor het op een juiste wijze 
beginnen aan de match!
Maar gaat het niet veel te ver, 
om inderdaad tegenstanders te 
bezoeken of om pops en paps 
(persoonlijke ontwikkelings- en 
activiteitenplannen) van je spelers te 
verwachten? 
Vorige week kreeg ik te horen dat 
spelers van een dameskorfbalteam 
(mijn stagiaire is korfbalster), hun 
eigen pop moesten opstellen, van 
wel 5 a-viertjes! Wat wilden ze 
leren, wat zijn hun sterke en zwakke 

kanten, wat verwachten ze van de 
trainer, welk doel leggen ze zichzelf 
op, wanneer denken ze dit doel te 
bereiken en noem maar op! Allemaal 
vragen die beantwoord moesten 
worden en waar ze het komend jaar 
mee aan de slag moeten! Niet alleen 
op school, nu ook nog bij mijn hobby 
moet ik tot in den treure alles gaan 
uitschrijven, met als doel uiteraard 
om beter te worden en dingen te 
leren”, moet mijn stagiaire gedacht 
hebben! Ze had er nu al helemaal 
geen zin meer in, en begrijpelijk 
toch? Natuurlijk zul je doelen 
moeten stellen, wetend waar je 
naar toe werkt, als speler maar ook 
als trainer zijnde. Je moet open zijn, 
gesprekken voeren en van elkaar 
weten hoe je ergens in staat. Een 
speler verwacht immers iets van zijn 
trainer, maar die trainer verwacht 
ook veel van zijn speler. En of dat op 
een hele zakelijke manier gebeurt of 
op een meer ontspannen manier, de 
doelstelling zal hetzelfde zijn, maar 
de uitvoering kan verschillen. Want 
wat mag je doen van de trainer, 
als speler zijnde, om jouw doel te 
bereiken? Niet meer dan twee keer 
de achterlijn bereiken als back zijnde, 
of niet van de linkse spitspositie naar 
de rechtse lopen? Het is immers ook 
fijn als die totale onbevangenheid 
bij een speler te constateren valt! 
Al met al renderen spelers het beste 
met een dosis vertrouwen, voor 
zichzelf en van de trainer, helderheid 
bij de doelstelling en niet te vergeten 
bij een perfecte uitvoering. Daar 
‘groeit’ iedereen van en zal ieder 
voor zich, al deze tips en tops 
moeten aanhoren en oppikken wat 
voor jou het beste werkt. Maar neem 
wel daarbij altijd als uitgangspunt, 
datgene wat de trainer voor ogen 
heeft, een doelstelling waar je samen 
achter staat!

R. van den Enden

Tweede inloopavond bij 
Badminton Club Lieshout 

Lieshout - Na de eerste 
inloopavond op 28 augustus 
houdt Badminton Club Lieshout 
op woensdag 4 september de 
tweede, en laatste, inloopavond. 
Heeft men interesse? Kom dan op 
4 september, met sportkleding, 
naar de thuishaven van Badminton 
Club Lieshout, sporthal ‘De 
Klumper’. Jeugd (vanaf 6/7 jaar) 
is welkom vanaf 18:30 uur en 
senioren (vanaf ca. 18 jaar) zijn 
welkom vanaf 20:00 uur. 

Bij aanvang van het nieuwe 
seizoen zijn er weer plaatsen vrij bij 
met name de jeugd van Badminton 
Club Lieshout. Om de jeugd van 
Laarbeek, en dus alle potentiële 
nieuwe leden, kennis te laten 
maken met de badmintonsport 
in het algemeen en Badminton 
Club Lieshout in het bijzonder, 
organiseerde Badminton Club 
Lieshout twee inloopavonden. Op 
28 augustus is de eerste geweest. 

Op de tweede avond, woensdag 
4 september, zijn geïnteresseerden 
wederom van harte welkom om 
mee te komen spelen en zo kennis 
te komen maken. Dankzij de 
ondersteuning van de Rabobank 
peel Noord kan iedereen gratis aan 
deze inloopavonden deelnemen. 
Breng wel sportkleding mee, zodat 
men meteen mee kan doen. Als 
je al een badmintonracket hebt 
kan je dat ook meebrengen. Wie 
dat niet heeft, stelt Badminton 
Club Lieshout gratis een racket 
ter beschikking. Aanvang van 
de tweede inloopavond is 
18:30 uur voor de jeugd. Ook 
zijn er enkele plaatsen vrij bij 
de senioren. Zij spelen vanaf 
20:00 uur en ook in die groep, 
die weer bestaat uit recreatieve 
spelers en competitiespelers, 
kan op de tweede inloopavond 
volop meegespeeld worden. 
Badminton Club Lieshout werkt 

de speelavonden (en wedstrijden) 
af in sporthal ‘De Klumper’ aan de 
Papenhoef in Lieshout.

Mocht je geen gebruik kunnen 
maken van deze tweede 
inloopavond, maar wel interesse 
hebben in badminton kom dan op 
een andere woensdagavond naar 
sporthal ‘De Klumper’ en spreek 
ter plekke een van de begeleiders 
of trainer aan. Zij kunnen je 

dan nader informeren over de 
mogelijkheden om alsnog mee 
te komen spelen bij Badminton 
Club Lieshout. Ook kan men via 
internet op de hoogte blijven van 
deze vereniging. Ga daarvoor naar 
het www.badmintonclublieshout.
nl voor alle gegevens of mail 
naar de vereniging via info@
badmintonclublieshout.nl Graag 
tot ziens bij Badminton Club 
Lieshout!

Tiny Koenen (l) en Kai Tchong (r)

Leenderheide tocht voor Wieler 
Toer Club

Beek en Donk – Wieler Toer Club 
Beek en Donk vertrekt op zondag 
1 september voor de Leenderheide 
tocht. De groep vertrekt om 08.00 
uur vanaf het Heuvelplein.

Men gaat richting Stiphout, Mierlo 
door de Lieropse bossen naar 
Sterksel, door de Leenderheide 

richting Achelse Kleuis naar 
de rustplaats Café Zomer Hof 
(Perjanneke) voor de welverdiende 
koffie. Na de rust vertrekt men 
door het mooie gebied van de 
Malpie naar Dommelen richting 
Riethoven, Steensel, Veldhoven 
langs het vliegveld naar Son 

en Breugel en weer terug naar 
Beek en Donk. De tocht eindigt 
weer op het Heuvelplein en is 
ongeveer 100 km lang. Verdere 
wetenswaardigheden van deze 
vereniging zijn te vinden op onze 
website www.wtcbeekendonk.nl/
zomerprogramma.

tennis Kamp voor de jeugdleden van 
Tennisvereniging De Raam

Lieshout - Onder perfecte 
weersomstandigheden heeft 
afgelopen weekend wederom 
het jaarlijkse tenniskamp 
plaatsgevonden voor de 
jeugdleden van TV De Raam. 
Nadat de slaapplekken waren 
ingericht, in en om het paviljoen, 
konden de ruim 40 jeugdige 
deelnemers genieten van een 
heerlijke barbecue.

De trainers hadden een sportief 
avondprogramma voorbereid en 
door hun enthousiasme werd 
door alle kinderen heel actief 
gestreden op de tennisbaan. Na de 
prijsuitreiking werd nog tot in de 
late uurtjes goed gebruik gemaakt 
van het spectaculaire springkussen 
en er is er nog volop gedanst op de 
muziek, verzorgd door de trainer 
die zich ontpopte als een ware 
DJ. Ondanks de vermoeidheid 
werd zaterdagochtend fanatiek 
meegedaan aan de zeskamp, 
waar wederom prijsjes te winnen 
vielen. In verband met het 35-jarig 
bestaan van TV de Raam had de 

organisatie een verrassing in petto; 
als afsluiter was een frietwagen 
geregeld, zodat de kinderen weer 
met een volle buik huiswaarts 
konden keren. Mede dankzij alle 

helpende handjes en een financiële 
bijdrage van de Rabobank, kan 
men terugkijken op een zeer 
geslaagd kamp.

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

29 augustus
Expositie kunst van Diana Swinkels 
t/m 29 sept.
Locatie: Gallery Berkendijkje, Berk-
endijkje 8, Beek en Donk

30 augustus
Bruceband, Tribute Band
Locatie: Openluchttheater Maria-
hout

Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
Locatie: Café Thuis, Beek en Donk

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

Kermis Lieshout
Locatie: Floreffestraat, Lieshout

Open Dag Scouting Aarle-Rixtel
Locatie: Blokhut Scouting Aarle-
Rixtel, Duivenakker 74

1 september 
MuziektuinPodium
Locatie: Muziektuin

Kermis Lieshout
Locatie: Floreffestraat, Lieshout

Feel good Tea - Event
Locatie: Theehuis “Bij de 
Boompjes” Heikant, Aarle-Rixtel

Spellen zeskamp mensen met 
beperking
Locatie: Sportpark ‘t Heereind 
Sparta’ 25, Beek en Donk

2 september 
Gratis bootcamp in de muziektuin
Locatie: Beek en Donk

Kermis Lieshout
Locatie: Floreffestraat, Lieshout

Koningsschieten Sint Servatius Gilde
Locatie: Gildepaviljoen, Beemdkant, 
Lieshout

3 september
Kermis Lieshout
Locatie: Floreffestraat, Lieshout

4 september
Rabobank Inloopavond Badminton 
Club Lieshout
Locatie: Sporthal “De Klumper”, 
Lieshout

6 september
Kermis Beek en Donk
Locatie: Piet van Thielplein, Beek en 
Donk

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

Kermis Beek en Donk
Locatie: Piet van Thielplein, Beek en Donk

Koningschieten, koningskruizen en 
kermiskoning(in)
Locatie: Schietterrein ’t Wipke, 
Zwinkelweg, Beek en Donk

Toneelvereniging Mariahout speelt: 
De vertelling van 1001 nacht
Locatie: Openluchttheater Maria-
hout

8 september 
Opendag Basicfl ow en Successie in 
Bedrijf
Locatie: Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Kermis Beek en Donk
Locatie: Piet van Thielplein, Beek en 
Donk

9 september 
Kermismatinee
Locatie: Restaurant en Feestzaal De 
Zwaan

Kermis Beek en Donk
Locatie: Piet van Thielplein, Beek en 
Donk

10 september
Kermis Beek en Donk
Locatie: Piet van Thielplein, Beek en 
Donk

13 september
Expeditie Robinson, &RG-
teens/&RG PLUS
Locatie: Scouting Lieshout/Maria-
hout

Toneelvereniging Mariahout speelt: 
De vertelling van 1001 nacht
Locatie: Openluchttheater Maria-
hout

14 september
Toneelvereniging Mariahout speelt: 
De vertelling van 1001 nacht
Locatie: Openluchttheater Maria-
hout

15 september
Open dag Herberg de Brabantse 
Kluis
Locatie: Kloosterdreef 8, Aarle-
Rixtel

Open Monumentendag 2013 - 
Macht & Pracht
Locatie: Heemkamer, Parklaan 5, 
Beek en Donk

20 september 
Instuif Badmintonclub Mixed voor 
jeugd en volwassenen
Locatie: Nieuwe sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

21 september
Zo. Festival
Locatie: Lieshout

22 september
MuziektuinPodium
Locatie: Muziektuin

25 september
Wim Beeren Jazz Society
Locatie: Café Van Bracht, Aarle-Rixtel

27 september
Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
Locatie: Café Thuis, Beek en Donk

28 september
NERD DISCO &RG-teens
Locatie: Club Energie zaal Dorpshuis 
Lieshout

SkateSwing
Locatie: Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk

Ierse avond met Molly Malone
Locatie: Ontmoetingscentrum, Beek 
en Donk

29 september
Vlooienmarkt
Locatie: MFC. de Dreef, Aarle-Rixtel

4 oktober 
Oktoberfest Aarle-Rixtel 2013
Locatie: Heuvelplein, Aarle-Rixtel

Pony Dressuur
Locatie: Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Comedy Diner met Duo Vreemd
Locatie: De Pelgrim, Mariahout

5 oktober 
Open dag Dierenopvang 
v/d Voorste Grootel
Locatie: Grotelseheide 11, Bakel

Oktoberfest Aarle-Rixtel 2013
Locatie: Heuvelplein, Aarle-Rixtel

6 oktober 
Rommelmarkt Buurtvereniging 
Reijakkers Noord
Locatie: Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk


