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Laarbeek herdenkt massaal 70 jaar bevrijding 

“De vrijheid vieren om nooit te vergeten”

Redacteur: Jac Jabin
Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek - De drie heemkundekrin-
gen van  Laarbeek hielden afgelopen 
zondag een grandioos herdenkings-
feest rondom het thema ’70 jaar be-
vrijding in Laarbeek’. Om 12.00 uur 
meldde zich een konvooi van antieke 
legervoertuigen bij de Laarbeekse 
gemeentegrens. Het konvooi rukt 
allereerst  op naar het centrum van 
Mariahout. Vandaar voert de route 
naar Lieshout en Aarle- Rixtel om 
tenslotte te eindigen in Beek en 
Donk bij het oorlogsmonument. 

Mariahout
Om 12.00 uur is alles nog rustig in 
Mariahout. Plotseling wordt de rust 
verstoord door ronkende motoren 
en loeiende sirenes. Mannen van de 
Binnenlandse strijdkrachten, gehuld 
in blauwe overall, met oranje arm-
band, en pistool aan de koppel, leg-
gen het burgerverkeer lam. Het kon-
vooi stopt bij de kerk. Uit luidsprekers 
galmt nostalgische muziek. Het plein 
bij de kerk en de Mariastraat zijn in 
een mum van tijd gevuld met men-
sen. Het koor Marcanto, zingt nos-
talgische liederen. Het vertrek uit 
Mariahout is al even overrompelend 

als de aankomst. Het konvooi zet zich 
omstreeks 13.15 uur weer luidruchtig 
in beweging om ook Lieshout ‘ín te 
nemen’.

Het konvooi
Het konvooi bestaat uit ongeveer 25 
voertuigen en 5 motoren. Veel Jeeps, 
maar ook een enorme bergings-
truck uit het museum van Overloon. 
Vreemde eend in de bijt is de Duitse 
‘kübelwagen’ van Christian Bakker 
en Debby Gevers uit Beek en Donk. 
Weliswaar met de Amerikaanse vlag 
op de motorkap, maar toch. “Dit is 
oorlogsbuit”, lacht Christian. “We 

hebben hem eerlijk in beslag geno-
men.” Veel deelnemers zijn lid van 
verenigen als ‘Wheels’, of ‘Keep 
them rolling’.  Ook de Jeep van 
Antoon Raaijmakers en Piet van 
Houtert uit Mierlo, is opmerkelijk, 
met een  vouwfiets op de bumper 
gemonteerd. “Parachutisten hadden 
soms een vouwfiets om hun nek han-
gen, als ze sprongen”, zegt Antoon. 
Alle voertuigen zien er ‘piccobello’ uit 
en de bergingswagen hoefde niet in 
actie te komen.

Lees meer over 70 jaar bevrijding in 
Laarbeek op pagina’s 28, 29 & 31
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De burger meer laten participeren speerpunt collegeprogramma 
Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Het college van bur-
gemeester en wethouders pre-
senteerde deze week het college-
programma, dat voortgekomen is 
uit het coalitieakkoord. De burger 
meer later participeren is één van 
de speerpunten uit dit programma. 
Dit uit zich zowel in het betrekken 
bij gemeentelijke processen als 
deelnemen in de maatschappij. 

Het collegeprogramma bestaat uit 
acht onderdelen: veiligheid, woon- 
en leefklimaat, gezondheid en zorg, 
welzijn en onderwijs, economie en 
werkgelegenheid, directe dienstver-
lening, relatie tussen burgers en be-
stuur, financiën en bedrijfsvoering. 

De grootste verandering zit in de 
drie transities in het sociaal domein 
die vanuit het Rijk overgeheveld 

worden naar de gemeentes: 
Participatiewet, Jeugdzorg en 
AWBZ naar Wmo. Duurzaamheid is 
een belangrijk speerpunt in het col-
legeprogramma. Wethouder Joan 
Briels licht toe: “Dan heb ik het niet 
over zonnepanelen, maar over de 
inrichting van de samenleving. We 
gaan ons bijvoorbeeld minder op 
‘ziekte en zorg’ richten, maar meer 
op ‘gezondheid en gedrag’.”

De gemeente gaat bij inwoners met 
een uitkering kijken naar wat deze 
mensen nog wel kunnen en pro-
beren om ze op die manier via een 
vrijwillige bijdrage te laten partici-
peren in de samenleving. Daarnaast 
gaan de wethouders spreekuren 
houden in de dorpen en wordt er 
leeftijdscontrole bij alcoholgebruik 
toegepast. Bij processen, zoals het 
opstellen van het Wmo-beleid, 
wil het college de burgers meer 

betrekken. Briels: “We willen ho-
ren vanuit de inwoners wat zij wil-
len en daar ons beleid op aanpas-
sen. De burger woont namelijk in 
onze gemeente en daar moet het 
goed voor zijn.” Burgers dienen in 
de toekomst zelfstandiger te func-
tioneren. De gemeente speelt hier 
bijvoorbeeld op in met wijkteams. 
Elk dorp krijgt een wijkteam, waarin 
zorgvragen vanuit inwoners weg-
gelegd kunnen worden. Via de 
‘BIG MOVE’-methode worden ook 
scholen al in een vroeg traject hier-
bij betrokken. Deze methode staat 
voor gezondheid in combinatie met 
gedrag, en gaat uit van de eigen 
kracht van mensen. 

Financiën 
Op financieel gebied mag – ver-
geleken met diverse andere ge-
meentes – niet geklaagd worden in 
Laarbeek. De OZB-waarde wordt 

met ‘slechts’ 3% verhoogd. De ge-
middelde woonlasten blijven met 
€12,00 per huishouden laag. De 
begroting voor 2018 is sluitend. 
Toch kan Laarbeek niet onder een 
flinke bezuiniging van €1.2 mil-
joen uit, die al eerder in gang is 
gezet. Maar de gemeente voorziet 
hier geen problemen in. Met bijna 
45 miljoen aan totale reserves is 
Laarbeek een financieel gezonde 
positie, die ‘dit dalletje’ – aldus wet-
houder Joan Briels – ‘makkelijk’ aan 
moet kunnen. “We gaan ons finan-
ciële beleid continueren. We zien 
het collegeprogramma als een uit-
daging en hebben er samen enorm 
veel zin in om dit avontuur aan te 
gaan”, besluit hij. 

Lees meer over de participatie van 
mensen met een uitkering en over 
de spreekuren van de wethouders 
op pagina 3. 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Het kan natuurlijk niet missen dat de Molenstraat in Lieshout genoemd is naar 
de molen die zo mooi prominent midden in de Molenstraat staat. Nu heet hij 
molen De Leest, maar dat was niet altijd zo. Pas na de restauratie van 1975-
1976 kreeg de molen deze naam. Hij werd gebouwd in 1900 door een zekere 
Mannaards en staat in de boeken als een ronde stenen bergkorenmolen. 
De molen staat nu midden tussen de huizen, maar toen hij gebouwd werd, 
stond hij vrij tussen de akkers en weilanden. Dat was wel nodig om vol-
doende wind te krijgen. 
Mannaards heeft maar korte tijd gebruik gemaakt van de molen. Hij verkocht 
hem aan een zekere Lensen en die Lensen verkocht hem weer Theodorus de 
Leest. Deze was molenaar van beroep en was geboren in St. Oedenrode op 
Vressel. Hij was molenaar in Breugel. De molen in Lieshout stond te koop en 
Theodorus de Leest verwachtte in Lieshout een betere boterham te kunnen 
verdienen. Het huis bij de molen stond er toen niet. Dat werd in 1910 ge-
bouwd. Achtereenvolgens werkten ook de zonen Piet, Johan, Tom en Thieu 
op de molen, van wie de laatste bij veel Lieshoutenaren nog wel bekend zal 
zijn als Thieu de Mulder. 
In het boek ‘De Brabantse molens’ wordt de molen uitvoerig beschreven. De 
molen heeft een vlucht van 24,36 m., 
een gietijzeren as van 4.4 m. lengte, 
een Engels kruiwerk en een gewone 
Vlaamse of blokvang, met vangtrom-
mel. 
Toen in de 70-er jaren de Moster-
manslaan werd aangelegd, was de 
molen in verval geraakt. De weg 
kwam erg dicht bij de molen liggen 
en de aansprakelijkheid kwam om de 
hoek kijken. De molen werd toen aan 
de gemeente verkocht en die zorgde 
voor de restauratie. Een zoon van 
Thieu, Dorus, werd als molenaar aan-
gesteld. Er wordt al lang niet meer 
commercieel gemalen. Intussen is 
ook Lieshoutenaar Jan Tielemans geslaagd voor het mooie vak van molenaar 
en hij zorgt op dinsdag en zaterdag voor een draaiende molen. Je bent op die 
tijden van harte welkom om een kijkje te nemen want er valt veel meer te 
vertellen dan ik in dit korte stukje kwijt kan.

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent

MOLENSTRAAT

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

 Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, laten wij u weten dat 
we geheel onverwacht afscheid hebben moeten nemen van ons vader, 
trotse opa en overgrootvader

Theo Spierings
Theodorus Antonius

echtgenoot van

Jet Spierings - Vlemmings † 

 Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar.

   Theo en José
   Jan en Helma
   Moniek en Joris, Lynne, ♥
   Koen en Marloes
   Jos en Gerdy
   Paul en Ilfie, Kay, Roan
   Brenda
   Marco
   Willy en Marian
   Ariënne 
   Isabelle

29 september 2014
 Correspondentieadres: Beukenlaan 33, 5741 DL Beek en Donk
 Op donderdag zal er om 19.00 uur een avondwake worden gehouden in de 
parochiekerk H. Michaël, Kerkstraat te Beek en Donk.
Aansluitend is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van Theo te nemen 
in uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 3 oktober om 10.30 uur 
in bovengenoemde kerk. 
Samenkomst in de kerk. Voor aanvang van beide plechtigheden is er 
gelegenheid tot schriftelijk condoleren. 
Degenen die geen kennisgeving mochten ontvangen, hopen wij toch te 
bereiken met deze advertentie.

Alleen in de ochtend kleuren de bloemen de wereld blauw

Haar geest bleef sterk
Haar wilskracht onbegrensd
Nu is ze weer samen met haar geliefde Piet

 

Riet van den Eijnden – de Wit
weduwe van

Piet van den Eijnden

Heiloo, 30 juli 1930
Beek en Donk, 30 september 2014

Zuid-Scharwoude:  Kees  en Janneke van den Eijnden - Bosma
 Bart en Corine
 Niels

Haarlem: Pieter en Marja van den Eijnden - Talboom

Beek en Donk:  Frank en Chantal van den Eijnden – Van den Berkmortel
 Boukje
 Willem

Correspondentieadres:  Familie van den Eijnden
   Brandstraat 22
   5741 GH Beek en Donk

De plechtige Eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 4 oktober om 
11.00 uur in de Sint-Michaëlkerk aan de Kerkstraat te Beek en Donk. Hierna 
zullen we haar begeleiden naar kerkhof De Oude Toren.

Riet is thuis waar u van harte welkom bent om persoonlijk afscheid te nemen 
op donderdag van 19:00 tot 21:00 uur en vrijdag van 16:00 tot 18:00 uur.

Linda en haar zoontje Tijn Schellings 
die sinds 6 jaar in Lieshout wonen, 
fietsen genietend op een heel origi-
nele en luxe manier door ons Mooi 
Laarbeek.

Gezien door: Marcel van de Kerkhof 

Mooi Gespot
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Regiegroep voor senioren en gehandicapten geeft advies 
aan gemeente over nieuw Wmo-beleid
Redacteur: Louke Kreemers 

Beek en Donk - Het nieuwe Wmo-
beleidsplan van de gemeente wordt 
gepresenteerd op 13 oktober. De seni-
orenraad heeft in samenwerking met 
Platform Gehandicaptenbeleid Laarbeek 
al een advies aan de gemeente gegeven. 
Dit nieuwe beleid gaat in januari 2015 
van start. De gemeente is vanaf dat mo-
ment verantwoordelijk voor de zorg van 
langdurig zieken en ouderen. 

Vijf pijlers 
De Seniorenraad en het Platform hebben 
het advies opgedeeld in vijf pijlers: in-
formatie en communicatie, huisvesting, 
veiligheid, gezondheid en zorg en vrij-
willigerswerk. Voor elke pijler hebben de 
organisaties een werkgroep opgericht. 
Deze werkgroepen bestonden volledig 
uit vrijwilligers. “Er zaten ouderen en 
mensen met een beperking bij”, vertelt 
voorzitter van de Regiegroep Don van 
Sambeek, “maar zeker ook mensen die 
gewoon geïnteresseerd waren en niet tot 
de doelgroep hoorden.” Deze werkgroe-
pen gingen aan de slag met de vraag: 

‘Wat speelt er in de gemeenschap rond 
dit thema?’ In het voorjaar van 2014 
brachten alle werkgroepen een advies uit 
omtrent hun thema. Dit waren niet alleen 
aanbevelingen aan de gemeente om op 
te nemen in het beleidsplan, maar vaak 
ook opmerkingen voor de Seniorenraad 
en het Platform. 

Presentatie aan gemeente
In de zomermaanden bekeek de 
Regiegroep, die de leiding over het pro-
ject had, de uitgebrachte adviezen. Ze 
presenteerde deze ook aan de gemeente 
en ging met ze rond de tafel zitten. “We 
hebben geprobeerd duidelijk te maken 
wat voor ons echt speerpunten zijn”, 
vertelt Tineke van Hout, lid van KBO 
Lieshout. Eén van die speerpunten is 
de informatievoorziening voor ouderen 
beter maken. “Er is heel veel informatie  
voor ouderen en mensen die hulp nodig 
hebben. Vaak weten ze niet goed waar je 
de juiste informatie vandaan haalt”, ver-
telt Van Sambeek. “Wij willen graag een 
duidelijke structurele informatievoorzie-
ning. Dit is niet per se iets waar de ge-
meente alleen voor moet zorgen, maar 

wel iets wat aan de orde moet komen.”  
Een ander speerpunt is dat de zorg be-
ter in beeld komt. Met groepjes burgers 
uit de buurt of wijk samen de zorg be-
spreekbaar maken en actie ondernemen 
samen met de buurtvereniging.

Concretisering 
De Regiegroep Integraal Beleid is al heel 
blij met de vooruitgang van het afgelo-
pen jaar. “Als je ziet wat wij als organi-
satie met al die vrijwilligers al voor elkaar 
hebben gekregen, daar zijn we echt 
trots op”, vertelt Maria Gilsing, lid KBO 
Mariahout. De groep hoopt dat de ge-
meente veel van hun plannen opneemt 
in het beleidsplan. “Maar op 13 oktober 
wordt pas het concept gepresenteerd, 
dus er is nog ruimte voor aanpassin-
gen”, vertelt Van Sambeek. Het defi-
nitieve beleidsplan moet klaar zijn voor 
1 januari 2015, dan worden een hele-
boel overheidstaken overgeheveld aan 
de gemeente. De Seniorenraad en het 
Platform Gehandicaptenbeleid Laarbeek 
zullen ook dan nog het beleid scherp in 
de gaten houden. 

Koninklijke onderscheiding voor Tonny van Alem

“Tonny weet alle (tennis)banen in goede banen te leiden”
Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Aarle-Rixtel – Op de parkeerplaats van 
Tennisvereniging LTV De Hut in Aarle-
Rixtel is het zaterdagavond druk. Niet 
alleen viert de club hun 50-jarige ju-
bileum, ook zal het een speciale dag 
worden voor vrijwilliger Tonny van 
Alem. Familie, het voltallige college 
en zelfs De Rode Schut staan klaar om 
hem te verrassen. Na 36 jaar actief te 
zijn als vrijwilliger, verdient Tonny een 
Koninklijke onderscheiding. 

Vrijwilligerswerk
In een stoet lopen de belanghebbenden 
de banen van de tennisvereniging op. 
Burgemeester Hans Ubachs krijgt een 
microfoon toegereikt en roept daarmee 
Tonny en zijn vrouw Francien naar vo-
ren. Een gezellige drukte op de club is 
inmiddels veranderd in een stille mas-
sa. Vol lof wordt er gesproken over al 
het vrijwilligerswerk dat Tonny op zijn 
naam heeft staan. Zo is hij sinds 1991 
bestuurslid bij LTV de Hut. Hier neemt 
hij voornamelijk de kantinetaken en het 
onderhoud van de banen op zich. Daar 
eindigt het lijstje van de burgemeester 
nog lang niet. Van het betalen van de 
leveranciers tot het schoon houden van 
de friteuse, Tonny doet het allemaal. 

Naast zijn werkzaamheden bij de ten-
nisclub is Tonny sinds 1978 lid van de 
Vogelvereniging in Laarbeek. Vijftien 
jaar lang is hij hier secretaris voor ge-
weest en heeft zich altijd graag bezig 
mogen houden met de vogeltentoon-
stellingen. Dit alles bij elkaar heeft ertoe 
geleid dat Tonny benoemd is als Lid van 
de Oranje Nassau. 

De burgemeester vervolgt zijn toe-
spraak: “Jij bent één van die stille 
vrijwilligers, die er toch altijd is.” Op 
deze opmerking wordt flink gelachen 
door het publiek, want stil lijkt Tonny 
niet vaak te zijn. Voordat het formele 

gedeelte van de avond begint - het op-
spelden van de onderscheiding - wordt 
Tonny’s vrouw bedankt. “Francien had 
kunnen roepen: ‘Ben je nou alweer 
weg, Tonny’, maar dat deed ze niet”, 
vertelt Hans Ubachs dankbaar. 

Verrast 
Een lange rij van mensen vult de ten-
nisbaan. Iedereen wil Tonny felicite-
ren. De bossen bloemen worden flink 

uitgedeeld en de muziek springt weer 
aan. De Rode Schut, waar Tonny ook 
bij betrokken is als voorzitter van de 
Commissie Jeugd, hoor je op de ach-
tergrond aankomen. Het geluid komt 
steeds dichterbij, waarop ook zij op de 
tennisbaan aanwezig zijn. Tonny was 
flink verrast en ook Francien wist het 
pas een uur van tevoren. Hier konden 
zij samen van nagenieten toen ook het 
jubileum weer verder gevierd werd. 

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

Nóg meer fietsen, nóg meer service. 
triafietsen.nl    Papenhoef 21    Lieshout    Tel. 0499-42 53 60

Gratis binnenband
In oktober krijgt u een gratis Continental binnenband bij aankoop 
van een nieuwe Continental buitenband.
Actievoorwaarden in de winkel.

Tonny van Alem, vol trots met zijn net uitgereikte penning 

“Mensen met een uitkering iets terug 
laten geven aan de samenleving”

Wekelijkse spreekuren wethouders

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – De gemeente Laarbeek 
maakte via het collegeprogramma be-
kend dat zij mensen met een uitkering 
op vrijwillige basis iets terug willen 
laten geven aan de samenleving. De 
gemeente wordt verantwoordelijk 
voor de Participatiewet. In deze wet 
wil de overheid meer mensen met een 
arbeidsbeperking aan het werken krij-
gen. 

Wethouder Greet Buter legt uit: 
“Inwoners dragen geld af, dat gaat 
naar mensen met een uitkering. Het 
houdt niet in dat deze mensen hele-
maal niets meer kunnen. We gaan 
kijken naar wat deze mensen nog wél 
kunnen. We kunnen ze niet verplich-
ten, maar gaan ze wel aansporen tot 
vrijwilligerstaken. Op die manier kun-
nen zij dan weer iets teruggeven aan 
de samenleving, waardoor een win-
win-situatie ontstaat.”

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Gemeente Laarbeek start met 
wekelijkse spreekuren met wethouders. 
Om beurten houden de vier wethouders, 
verdeeld over de kernen, een spreekuur. 

De aftrap vindt op maandag 6 okto-
ber plaats. In Multifunctioneel Centrum 
De Dreef kunnen burgers tussen 16.00 
en 17.00 uur binnenlopen om wet-
houder Tonny Meulensteen te spreken. 
Binnenlopen kan zonder afspraak. Het is 
ook mogelijk om van tevoren aan te geven 
waarover je de wethouder wilt spreken. 

Vanaf 6 oktober vinden de spreekuren we-
kelijks op dit tijdstip plaats, steeds in een 
ander gemeenschapshuis. De gemeente wil 
zichtbaarder worden in de dorpen. Tot dat 
besluit zijn zij gekomen in het collegepro-
gramma dat zij deze week presenteerden. 
Het moet voor de burgers laagdrempeliger 

worden om een probleem, tip of idee met 
de wethouder te bespreken. Dat is de reden 
voor het invoeren van deze spreekuren. 

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

OPRUIMING 2014 
NU HEEL VEEL 

MERKMONTUREN
VOOR €20,14

*Bij aankoop van een complete bril
*informeer naar de voorwaarden
Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714

info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com
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Zaterdag 4 oktober  

18.30  O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering:
Intenties in deze viering voor: Voor alle inten-
ties van september die staan opgeschreven in 
het intentieboek Lourdesgrot, Marinus Beniers 
(mged), Pauline van den Elzen (mged), Bert 
Schevers (mged), Overleden ouders Toon en Lenie 
Aalders-van Enckevort, Grard en Lies van de Rijt-
Boudewijns en zonen Richard en John, Noud van 
Kleef, Frans Maas (verj), Onno Willems.

Zondag 5 oktober

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: overleden begunsti-
gers van het Onze Lieve Vrouwe Gilde, Hanneke 
van Berlo(mged), Tonia van de Pas-Janssens(verj), 
Mien Verhoeven,
Sien Nooijen(fund), Martien van der Linden, 
Overleden ouders Verbakel-van Lieshout, Ton 
Verbakel(par), Leen van Oort-Huibers(par), 
Marinus en Toos van Stiphout en kleinzoon Mart, 
tot welzijn van de parochie.

09.30 uur Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering, voorganger Mgr. Mutsaerts
50 jaar jubileum pater A. Wester
m.m.v. Beek en Donks Gemengd Koor
Intenties in deze viering voor: Miet, Truus en 
Jan van Dooren(fund), Jan van der Heijden, 
Zus van de Meulengraaf-Heesakkers(mged), 
Antoon Merkelbach(trouwdag), overleden leden 

van het Beek en Donks Gemengd Koor, Paula 
Jacobs-Swinkels(jrgt).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Nellie Swarts-van 
Dinter,
Will Toussaint-van Wingerden, Guus van Mil, 
Martien en Wieza van den Eijnde-Engels en over-
leden familieleden, Frans Coolen, overleden ouders 
De Koning-Leenders, Janus en Nellie van Zutven, 
overleden familie Van de Laar-Wienforth.

12.15 Beek en Donk Michaëlkerk Doopviering

13.00 Beek en Donk Michaëlkerk Doopviering

14.30 Aarle-Rixtel Kostbaar Bloed Doopviering 

15.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Najaarsconcert van het Gemengd Koor “De 
Klokkengieters

Maandag 6 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 7 oktober

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 8 oktober

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 9 oktober

Géén viering

Vrijdag 10 oktober

Géén viering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
4 - 10 oktober 2014

Opbrengst KWF kankerbestrijding 
Lieshout 2014

Opbrengst Nationale collecteweek Nierstichting 2014

ODE Laarbeek concerteert met Imémato 

Open dag Sint Servatiusgilde

Monseigneur Mutsaerts in Lieshout

Uitstapje parochies Laarbeek naar 
Kevelaer

Lieshout - De collecte voor KWF kan-
kerbestrijding Lieshout heeft dit jaar 
€1.372,24 opgebracht.Dank aan allen, 
die zo gul gegeven hebben. Ook wil 
de organisatie hun collectanten harte-
lijk bedanken voor hun positieve inzet 
waardoor ook dit jaar de collecte weer 
een mooi bedrag heeft opgeleverd.

Met het geld dat de collectan-
ten hebben opgehaald blijft KWF 

Kankerbestrijding zich inzetten voor 
minder kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven. Dat doet 
zij echter niet alleen, maar samen met 
patiënten, onderzoekers, artsen, dona-
teurs en vrijwilligers.  Samen moet en 
kan men tegen kanker strijden. Wie 
de collectant heeft gemist kan alsnog 
een gift overmaken op giro 26000 ten 
name van KWF Kankerbestrijding in 
Amsterdam. 

Laarbeek - In de 3e week van septem-
ber  zijn de collectanten  van Lieshout, 
Mariahout en Beek en Donk weer op 
pad gegaan om geld in  te zamelen 
voor de Nierstichting. 
 
Het totale bedrag dat in deze drie 
kernen werd opgehaald is €4686,74. 
De organisatie dankt alle collectanten 

en de gulle gevers voor hun bijdrage.  
Mocht u de collectant gemist hebben 
en alsnog een bijdrage willen leveren 
dan kan men terecht op de website van 
de Nierstichting www.nierstichting.nl. 
Uw donatie wordt zeer gewaardeerd 
en zal worden aangewend voor onder-
zoek naar en verbetering van de leef-
omstandigheden van de nierpatiënten.

De organisaties hopen dat ze volgend 
jaar weer op de enthousiaste mede-
werking van de collectanten en dona-
teurs mogen rekenen. Wil men collec-
tant worden in Beek en Donk dan kan 
men contact opnemen met de Familie 
Eijsbouts, tel. 0492-462436 of mail 
naar mtameijsbouts@hotmail.com.

Beek en Donk – ODE Laarbeek en mu-
ziekgroep Imémato uit Boekel geven op 
zaterdag 11 oktober samen een concert 
in Muziekcentrum Het Anker in Beek en 
Donk. Het programma start om 20.00 
uur. De toegang is gratis.

In 2013 hebben beide muziekgezelschap-
pen elkaar voor het eerst ontmoet. Dit 
leidde tot een geweldig concert met niet 
alleen enthousiaste toeschouwers, maar 
ook met enthousiaste koor- en orkestle-
den en niet te vergeten de beide dirigen-
ten. Koor en orkest wisselden elkaar tel-
kens na een paar nummers af en speelden 
daarnaast ook nog een paar nummers 
samen. Dat bleek een gouden greep. 
Iedereen vond dat dit concert een vervolg 
zou moeten krijgen en dat gaat nu op za-
terdag 11 oktober in de thuisbasis van 
ODE, het Anker, gerealiseerd worden. 

ODE (OverdagEnsemble) Laarbeek is in 
vijf jaar tijd uitgegroeid tot een orkest 
met veertig muzikanten en staat onder de 
bezielende leiding van Theo Lokin. ODE 
speelt gemakkelijk in het gehoor liggende 
muziek in diverse stijlen, zoals klassiek en 
swing. Zelfs nummers uit de hitlijst wor-
den niet geschuwd. Voor wie Imémato 
nog niet kent: het  is een enthousiast koor 
met combo uit Boekel, bestaande uit ruim 
60 zangers, zangeressen en muzikanten 
én meer dan 40 jaar ervaring.

Mocht u trompettist en/of klarinettist 
zijn en belangstelling hebben om ODE te 
komen versterken, kom dan eens kijken 
en luisteren op één van hun repetities op 
de woensdagmorgen in Het Anker. Deze 
starten om half tien.

Lieshout – Het Sint Servatiusgilde houdt 
op zondag 5 oktober een open dag van 
13.00 tot 17.00 uur op het gildeterrein 
aan de Beemdkant 30 in Lieshout. 

Tot voor kort is er door vrijwilligers van 
het Gilde lange tijd gewerkt aan de uit-
breiding van het op het gildeterrein aan-
wezige Paviljoen Bomé. Het resultaat 
mag er zijn.  Een paviljoen om trots op te 
zijn en waarbij efficiency in het gebruik 

een belangrijk uitgangspunt is geweest.  
Om de trots van het Gilde te kunnen de-
len met alle belangstellenden, organise-
ren zij deze open dag.  

Naast het open huis van het paviljoen 
heeft het Gilde deze dag nog veel meer 
te bieden. De Gildebroeders presen-
teren zich deze dag, ieder in zijn eigen 
functie binnen het Gilde.  Zo worden er 
demonstraties gegeven in het vendelen, 

het trommen, het schieten etc. en wordt 
de cultuur van het Gilde voor het voet-
licht gehaald. Ook zal er een gedeelte 
van hun zilver in het paviljoen worden 
tentoongesteld. De jeugd is eveneens 
van harte welkom. Speciaal voor hen is 
er onder andere een springkussen opge-
steld en er is gelegenheid zich te laten 
grimeren. Kortom, deze open dag biedt 
voor elk wat wils.  Elke belangstellende 
is dan ook meer dan welkom.

Lieshout - Aanstaande zondag 5 oktober 
zal de hulpbisschop van ’s-Hertogen-
bosch, Mgr. R. Mutsaerts, voorgaan in 
de eucharistieviering van 09.30 uur in 
de Sint Servatius kerk te Lieshout, daar-
bij geassisteerd door pater A. Wester en 
broeder Josep Lucas. 

De bisschop komt op uitnodiging van 
pater Wester bij gelegenheid van diens 
50-jarig professiefeest jl. 7 september. 
Pater Wester heeft de bisschop enkele 
maanden geleden gevraagd te komen 

preken over Sint Franciscus van Assisie – 
wiens feestdag de kerk op 4 oktober viert 
(tevens Werelddierendag) – en over de 
waarde van het religieuze leven in onze 
tijd. De bisschop stemde daarmee in.
Het Beek en Donks Gemengd Koor on-
der leiding van Arie Ketelaars zingt de 
Missa Brevis van W.A. Mozart, daar-
bij begeleid op de piano door Mevr. 
Jeanette Seijkens. Ook zal het koor nog 
enkele koorstukken tijdens de viering 
zingen. Sinds de sluiting van de kerk 
van Donk komt het koor eenmaal per 

jaar zingen in Lieshout, waarbij het koor 
haar overleden leden wil herdenken.

Na de Mis zal Mgr. Mutsaerts nog een 
vendelhulde door het Sint Servatius 
Gilde van Lieshout in ontvangst nemen. 
Vervolgens drinkt hij op de pastorie met 
pater Wester en broeder Lucas een kop 
koffie, en het is de bedoeling dat de bis-
schop rond 12.00 uur vanuit de pastorie 
vertrekt naar het Gilde-paviljoen Bomé 
aan de Beemdkant te Lieshout. Daar zal 
om 12.15 uur de uitbreiding van het pa-
viljoen en het nieuw aangelegde gilde-
terrein, welke werkzaamheden door de 
gildebroeders zelf zijn verricht, worden 
geopend en door de bisschop worden 
ingezegend. Na een rondleiding langs 
de tentoonstelling van het zilver en an-
dere kostbaarheden van het gilde, zal 
de bisschop rond 13.00 uur weer ver-
trekken. Om 13.00 uur begint dan het 
Open Huis van het gilde, waarbij de 
vele betrokkenen, zusterverenigingen, 
en allen die het Gilde een warm hart 
toedragen van harte zijn uitgenodigd.

Kevelaer - Op dinsdag 30 september zijn 
de parochies met 88 personen uit Laarbeek 

op Bedevaart naar Kevelaer geweest 
onder leiding van Pastoor Verbraeken.

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het reisbureau bij u thuis.
Voor elke vakantie, zonder extra kosten.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Spruiten     500 gram 0.49
Blauwe Druiven 500 gram 1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Muskaat Druiven 

        per kilo  1.99
Tomaten    per kilo  0.99

Gesneden Andijvie

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs
Frieslanders

per zak  1.25

MMet de deur in huis
In de rubriek “Met de deur in huis” intervie-
wen wij tien keer per jaar lukraak iemand 
uit de gemeente Laarbeek. Uit alle verha-
len wordt jaarlijks een winnaar gekozen 
door alle lezers van MooiLaarbeek. De win-
naar krijgt een ‘Unilux Plisséfit Hordeur’ van 
Raaymakers Keukens en Timmerwerken uit Ma-
riahout. De plissé-hordeur wordt door Raayma-
kers ingemeten, op maat gemaakt en uiteraard 
ook vakkundig geplaatst.   

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Mariahout - Achter elke voordeur, zit een verhaal. 
Dat blijkt weer in Mariahout. Op de vraag of ik 
een brutale vraag mag stellen - namelijk of ik voor 
deze rubriek binnen mag vallen - wordt ad rem 
geantwoord: “Alleen als ik een brutaal antwoord 
mag geven.” Toch zit er niets brutaals aan, wan-
neer (Marie-)Thérèse Biemans - Gras mij welkom 
heet in haar woning aan de Bernadettestraat. Ze 
woont hier met haar man, Albert Biemans, met 
wie ze, morgen (vrijdag 3 oktober) 23 jaar geluk-
kig getrouwd is. Thérèse heeft vier zonen en acht 
kleinkinderen.  

Aquarellen
In de woonkamer van Albert en Thérèse vallen de 
zelfgemaakte aquarellen op. Thérèse vertelt dat ze 
een aantal schilderscursussen gevolgd heeft, en 
zelfs een paar keer meedeed aan de Kunstroute. 
Man Albert is er niet. Hij is met een stel mannen 
aan het biljarten. “Albert is een echte Mariahou-
tenaar. Zelf ben ik geboren in Dedemsvaart, nabij 
Zwolle. We leerden elkaar kennen in een dancing, 
ik was toen begin veertig. Ik had al veel meege-
maakt en wilde ‘gewoon’ dansen. Albert had ik al 
vrij snel gezien, en toen we één keer met elkaar ge-
danst hadden, kwam er geen ander meer tussen.” 
Het stel trouwde in 1991. 

Levensloop
Thérèse vertelt: “Toen ik begin twintig was , besloot 
ik om de bejaardenzorg achter me te laten en op 
zoek te gaan naar iets nieuws. Ik las een oproepje 
van een weduwnaar met drie jonge kinderen. Hij 
zocht een huishoudster. Na drie dagen bedenktijd 
besloot ik om de uitdaging aan te gaan. (Vader) 
Anton en Thérèse werden verliefd en trouwden in 
1972. De broers, Berrie, Herjo en Peter krijgen er 
een broertje bij: Martin. Dan slaat het noodlot toe. 
Anton wordt getroffen door een hartstilstand en 
komt te overlijden. Thérèse is 36 jaar als ze achter-
blijft met vier zonen. “Dat was een moeilijke tijd, 
maar ik ging altijd door.”

Toekomst 
Samen met man Albert heeft Thérèse een mooi le-
ven in Mariahout. Ze is dertien jaar vrijwilligster bij 
‘Zorg om het Dorp’ geweest. Albert is druk als vrij-
williger bij de Lourdesgrot, het kerkhof, de pastorie 
en bij het onderhoud van het park. “Zet er maar in 
dat ik hoop dat we nog lang samen mogen zijn!” 
Morgen is het feest. “We gaan lekker samen uit 
eten”, besluit Thérèse. Gefeliciteerd!

Basisschool Brukelum krijgt 1690 groene voetstappen 

Redacteur: Louke Kreemers
Fotograaf: Louke Kreemers

Aarle-Rixtel – Een hele week lang 
hebben de kinderen van Eenbes 
Basisschool Brukelum ‘Groene 
Voetstappen’ gespaard. Op maandag-
ochtend overhandigde de leerlingen-
raad deze aan wethouder Frans van 
Zeeland. 

Met de step 
In een kring staan de kinderen onge-
duldig te wachten op wat komen gaat. 
De hele week hebben ze zoveel mo-
gelijk geprobeerd om met de step, te 
voet of met de fiets naar school te ko-
men. Bij elke rit naar school afgelegd 
via deze vervoersmiddelen, kregen ze 
een stikker. Er wordt hard gelachen 
als de wethouder en directeur Minke 
Westra al steppend het speelplein op 
rijden. 

1690 voetstappen 
De directeur en wethouder step-
pen richting de leerlingenraad die 
al staat te wachten met de ‘Groene 
Voetstappen’. Wethouder Van Zeeland 

houdt een woordje voor de kinderen 
en bedankt ze, omdat ze zo goed hun 
best hebben gedaan. “Sommige kin-
deren hebben zelfs het maximale aan-
tal Groene Voetstappen opgehaald”, 
vertelt wethouder Frans van Zeeland. 
Dan is eindelijk het moment daar 
om het aantal opgehaalde ‘Groene 
Voetstappen’ bekend te maken. Dat 

waren er maar liefst 1690! De wet-
houder hoopt dat de kinderen deze 
stijgende lijn voortzetten en ook de 
rest van het jaar te voet, met de fiets 
of met de step naar school komen. Als 
afsluiting steppen de wethouder en de 
directeur nog een rondje door de kring 
en dan mag iedereen weer snel terug 
naar zijn klaslokaal. 

Wethouder Frans van Zeeland en directeur Minke 
Westra gaan steppend over het schoolplein 

Een scholier van de leerlingenraad overhandigt het 
aantal voetstappen aan wethouder Frans van Zeeland 

Filmcyclus in Laarbeek
Laarbeek - De werkgroep Ouderenedu-
catie, de vier gezamenlijke Senioren-
verenigingen van Laarbeek en Stichting 
ViERBINDEN organiseren een filmcyclus. 
Deze filmcyclus bestaat uit 4 films. De ko-
mende maanden zullen ze steeds ingaan 
op een film en deze nader beschrijven. Op 
dinsdag 7 oktober wordt de 2e film ge-
draaid in het Dorpshuis Lieshout, aanvang 
13.30 uur. 

De tweede film luidt: ‘Les neiges (de 
sneeuw) du Kilimandjaro’ van Robert Gué-
diguian, 2011 (102 min.). ‘Barmhartigheid’ 
en ‘ontferming’ zijn ietwat archaïsch klin-
kende woorden en hebben vaak een wat 
zoetsappig religieus gekleurde inhoud. 
Deze film laat zien dat ‘gewone’ mensen, 
buiten een direct religieuze of kerkelijke 
context, hun hart kunnen laten spreken 
ondanks het onrecht en leed dat hen is 
aangedaan. De film speelt in het zonnige, 
Zuid-Franse Marseille tegen de achter-
grond van ontslagen en werkloosheid. Ook 
Michel is ontslagen. Maar samen met zijn 
vrouw Marie-Claire slaat hij er zich door 
heen. Ze genieten van elkaar, hun kinderen 
en kleinkinderen, totdat hun geluk wreed 
verstoord wordt. Maar desondanks slagen 
ze erin hun positieve, sociale instelling en 
bewogenheid te behouden. Ze weten de 
verbittering om wat hen is overkomen te 
doorbreken en zich te ontfermen.  

De bijeenkomst start met een korte in-
leiding door Philip Verdult, theoloog/
filosoof van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Daarna wordt de film ver-
toond en dan, na een pauze met een 
kopje koffie of thee, volgt een interac-
tieve nabespreking van Dhr. Verdult. U 
kunt zelf bepalen of u bij deze nabespre-
king aanwezig wilt zijn. De middag duurt 
incl. nabespreking tot ongeveer 17.00 
uur. De entree bedraagt €7,00.

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

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

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

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

LEZERSPODIUM
Lezers van Heemblad  ‘D’n Tesnuzzik’
Door een grove nalatigheid van de re-
dactie van Heemblad D’n Tesnuzzik is in 
nr. 3 dat deze week uitkomt, in mijn ar-
tikel met als titel “Bommen op de Ruhr-
dam”, een essentiële alinea weggeval-
len en wel op pagina 9. Na de zin die 
eindigt met: in de buurt van het Duitse 
Kassel.  - moet u als volgt verder lezen:

Guy Gibson vloog met in totaal 6 toe-
stellen, bestemd voor de Möhnedam, 
tot op 10 m boven het zeeoppervlak de 
Noordzee over en kwam ter hoogte van 
de Oosterschelde ons land binnen. Zo 
ging het over Steenbergen richting Til-
burg, waar het glinsterend lintje wat het 
Wilhelminakanaal was, in de maneschijn 
werd opgemerkt door de navigator en 
de koers bepaalde om dit lintje op ge-
ringe hoogte te blijven volgen tot aan 
de T-kruising met de Zuid Willemsvaart. 
Ze waren bang voor het vliegveld van 
Gilse Rijen en Eindhoven aan hun rech-
terhand en dat van Volkel links, daarom 

was het geraden om zo laag mogelijk 
te vliegen. Je zult op dat moment in 
de buurt van dit punt hebben gestaan 
daar bij de brug aan de Oranjelaan of op 
de Wilhelminaweg, toen zo’n twaalftal 
Lancasters over kamen met ieder vier  
brullende motoren, elke motor uitgerust 
met twaalf cilinders en een vermogen 
van 954 kw wat ruwweg neerkomt op 
1250 pk’s per motor. Je zou niet weten 
wat je overkomt als je daar op dat mo-
ment zou hebben gestaan, deze brul-
lende luchtkastelen op geringe hoogte 
boven je die ieder bijna 29 ton zwaar 
waren en die in de maneschijn met hun 
herrie en die grote half uit het ruim ste-
kende bom, geleken moeten hebben op 
gedrochten van een andere planeet.

Daarna gaat u weer verder met|:   Na die 
bewuste T-kruising…..

Sorry voor dit ongemak.
Martin van de Ven

Pater Eustachiuslaan 13
Aarle-Rixtel

Bed & Breakfast Vakantiewoning

Irene Vereijken
06 - 10 74 74 67

www.bbdetomaat.nl
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Adriaan van den Heuvel 
makelaars en adviseurs
T: 0492 66 18 84

Van den Berk & Kerkhof 
Makelaars en Taxateurs
T: 0492 38 66 00

www.woneninhetklavier.nl

Bij aankoop van een patiowoning kunt u nu de NVM No-Risk clausule in uw koopcontract opnemen. 
Daarmee kunt u uw aankoop ontbinden, mocht de verkoop van uw huidige huis te lang duren. 
U koopt dus nu zonder risico en daarnaast betalen wij de makelaar voor de verkoop van uw huidige 
woning! Neem voor meer informatie contact op met een van de makelaars.

De verkoopprijzen van vier twee-onder-één-kapwoningen in fase 2 zijn fors verlaagd. 

Met de bouw van deze woningen kan zeer spoedig gestart worden. Door de 

prijsverlaging zijn deze woningen al te koop vanaf € 290.500,- vrij-op-naam. 

U kunt de woning echter bijvoorbeeld ook zonder keuken, sanitair en garage op 

laten leveren en dan koopt u al voor € 269.000,- vrij-op-naam! Het is nu dus 

wel erg aantrekkelijk om een nieuwbouwwoning in Het Klavier te kopen! Kom voor 

meer informatie op 4 oktober tussen 11:00 en 15:00 uur naar de bouwplaats 

(Het Klavier te Aarle-Rixtel) of neem contact op met een van de makelaars.

No Risk Clausule & GRATIS VERKOOP van uw huidige woning!

LAATSTE 2 WONINGEN, DIRECT BESCHIKBAAR!
Verkoopprijzen in overleg: kom naar de open dag en doe ons een goed voorstel!

A+NIEUWBOUW

A
B
C
D
E
F
G

A+NIEUWBOUW

A
B
C
D
E
F
G

Verkoopprijzen twee-onder-één-kapwoningen fase 2 fors verlaagd

OPENHUIZEN DAG
Zaterdag4 oktober!

Bezoek de woningentussen 11:00 en 15:00.Het Klavier Aarle-Rixtel

FASE
1

FASE
2
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In gesprek met: Eddy Slegers
Locatie:  Beekerheide 23, Beek en Donk
Datum:  25 september 2014
Tijd:  13.30 - 14.30 uur 

Redacteur:  Marie-Christine van Lieshout

Op industrieterrein Beekerheide huist sinds 
anderhalf jaar het bedrijf GlassDesign4all. 
Gespecialiseerd in glas-in-lood. De ramen 
van het pand zijn prachtig gedecoreerd. Bij 
het betreden van het atelier kijk je recht 
op het portret van vader Adriaan Slegers. 
Hij hangt prominent in de zaak. Zoon Eddy 
keek als kind over zijn schouder mee, om als 
20-jarige samen met vader in de zaak te gaan 
werken.

Je hebt hier een mooie ruimte, Eddy. Toch kan 
ik me herinneren dat je vroeger in Helmond 
zat. Wat heb je in de afgelopen jaren gedaan?
“Acht jaar geleden besloot ik met mijn be-
drijf aan de Dijksestraat in Helmond te stop-
pen. Na drie jaar ‘op de bank’ gezeten te 
hebben kwamen de muren op me af. Ik ben 
geen man om stil te zitten en kreeg zelfs li-
chamelijke klachten.” Een welkome afleiding 
vormde stadshobbycentrum ‘Het Baken’ in 
Helmond. Eddy begon hier cursussen glas-in-
lood en Tiffany te geven. “Na een open dag 
gaven 160 mensen zich op om een cursus te 
volgen.”

Eddy Slegers is een naam die bekend is in de 
wereld van het restaureren van glas-in-lood.
“Onze specialiteit was het herstellen van 
het werk van Nicolas. Daarvoor reisden mijn 
medewerkers door heel Nederland maar ook 
naar België, Duitsland en Frankrijk. In elke 
Helmondse kerk hebben we gewerkt. Ons 
laatste project was het herstellen van een 
glas-in-loodwerk van 640 m2 in Oisterwijk. 

Nog steeds weten mensen me voor herstel-
werkzaamheden te vinden, maar grote pro-
jecten, zoals die van het Bisdom, heb ik niet 
meer. Ik doe het rustiger aan.”

Hoe komt een Helmonds familiebedrijf in 
Beek en Donk terecht? 
“Het idee om naar Beek en Donk te komen, 
ontstond op een feestje. Mijn zwager heeft 
een schildersbedrijf op de Beekerheide. Boven 
dit pand zat nog een mooie ruimte, ideaal om 
cursussen te geven. Om mijn ambacht niet 
verloren te laten gaan, kan ik meteen mijn ne-
ven de kneepjes van het vak bijleren.”

Met jouw ervaring in het vak kun je cursisten 
prima begeleiden.
“In de wintermaanden wil ik met een groep 
hobbyisten starten met het werken met glas. 
Naast het maken van glas-in-lood en Tiffany 
kan er ook op andere manieren met glas ge-
werkt worden. Je hoeft niets te kunnen. Ik vind 
het gezellig om op een rustige gemoedelijke 
manier samen met mensen te werken en ze de 
fijne kneepjes van het vak te leren.”

Op jouw website zie ik dat je ook een HotPot 
verkoopt. Wat is dat voor een apparaat? 
“Met de HotPot kun je zelf persoonlijke sieraden 

van glas maken. Door glas te verhitten tot on-
geveer 800 graden wordt het vloeibaar en kun-
nen er verschillende vormen mee gemaakt wor-
den. Daarna kun je het gestolde glas ergens op 
lijmen. In de ruimte onder het atelier ben ik een 
winkel aan het inrichten. Hier kunnen alle mate-
rialen voor de HotPot, maar ook voor Tiffany en 
glas-in-lood gekocht worden.”

Interesse in een cursus of materialen? Via de 
website www.glassdesign4all.nl kunt u zich op-
geven voor een cursus. Via deze site kunt u ook 
informatie vinden over kopen van materialen 
en de HotPot.

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

IN GESPREK MET...  GLASS DESIGN 4 ALL  

AOFB
Laatst hoorde ik iemand grappen 
dat er drie soorten mensen in deze 
wereld zijn: mensen die kunnen 
tellen, en mensen die dat niet. 
Ondanks ik mijn lach niet kon 
bedwingen, zijn er volgens mij maar 
twee soorten mensen. Je wilt je 
saus op óf je wilt je saus naast de 
friet hebben liggen. Je kijkt naar 
het gerecht óf je kijkt eerst naar het 
prijskaartje. Je bent een katten- óf 
hondenmens. Je kiest voor koffie óf 
voor thee. Nike óf Adidas. Je eet een 
chocoladereep blokje voor blokje op 
óf je neemt willekeurige happen. Je 
bent een ambassadeur van Apple óf 
je verafschuwt juist die personen. 
Je kunt eindeloos eten zonder 
een grammetje aan te komen óf 
het bordje 
spaghett i 
carbonare 
h e e f t 

direct voor een stevig afdakje 
gezorgd. Pepsi óf Coca Cola. Hela’s 
Curry Kruiden Ketchup Original óf 
dan nog liever curryloos. Je vouwt 
óf je propt. Playstation óf Xbox. Je 
snoozet óf je slaapt zo lang mogelijk 
uit. Je pint het rondje óf je bent daar 
te pinnig voor. Je vindt mijn columns 
geweldig óf je kent ze niet. Je 
irriteert je mateloos aan spelfouten 
óf je ziet ze simpelweg niet. Bij dat 
laatste voorbeeld val ik in de eerste 
categorie. Het is misschien wel het 
belangrijkste criterium van mijn 
functie. Het verschil weten tussen 
de d’tjes en de t’tjes. Begrijpen 
wanneer de puntjes op de i moeten. 
Een check check double-check 
die verder gaat dan de standaard 
Word-spellingscontrole. En met 
plaatsvervangende schaamte in een 
hoekje kruipen als-dan verkeerd 
gehanteerd wordt. Welkom in het 
leven van een copywriter. Het lijkt je 
megasaai óf je ziet er de uitdaging 
van in. Of misschien wel beter 
geformuleerd: je glas is halfvol óf 
halfleeg. Wat voor type ben jij? Stoor 
jij je niet zo aan de spelling, als je 
maar begrijpt wat er staat? Óf krijg jij 
een enorme allergische aanval zodra 
je merkt dat zich in deze laatste zin 
een verschrikkelijke spelfout bevind?

Joey van der Leemputten 

COLUMN

Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Deze week is het de beurt aan acteur 
Jorrit Ruijs uit Mariahout. Op 27 okto-
ber start de AVROTROS met het derde 
seizoen Bloedverwanten. In deze serie 
speelt sinds vorig seizoen de Laar-
beekse acteur mee. Jorrit woonde een 
groot deel van zijn jeugd in Mariahout 
en kwam daar als jong kind voor het 
eerst in aanraking met toneel. 

Verhuizing naar Mariahout
Zeven jaar was Jorrit toen hij samen 
met zijn moeder en zus naar Maria-
hout verhuisde. Om meer mensen te 
leren kennen ging hij op zoek naar een 
hobby. “In Mariahout was er niet veel 
te kiezen; judo, voetbal of toneel.” Zijn 
keuze viel op het laatste. “Ik wilde tot 
mijn zevende altijd kaasboer worden 
en hoewel ik op mijn vijfde begonnen 
ben met ballet, heb ik uiteindelijk toch 
besloten om van die nieuwe hobby ‘to-
neelspelen’ mijn beroep te maken.”

Gedegen opleiding
Jorrit deed ervaring op bij de jeugd-
groep van toneelvereniging Maria-

hout. Daarnaast beoefende hij dus al 
jaren ballet. In Beek en Donk was hij 
lange tijd de enige jongen bij balletle-
rares Johanna. Jorrit kon moeilijk kie-
zen tussen dansen of acteren. Nadat 
hij de Bernadetteschool verliet, ging hij 
naar ‘De Knip’ in Helmond. Terwijl hij 
studeerde op het VWO volgde hij in 
zijn vrije tijd eerst de vooropleiding aan 
de dansacademie en later de voorop-
leiding aan de theaterschool. Meteen 
na het behalen van zijn VWO-diploma 
werd hij na audities toegelaten aan de 
toneelschool in Amsterdam. 

Ervaren acteur
Jorrit was 21 toen hij zijn opleiding 
voltooide. Afgelopen week is hij 34 
geworden. Hij heeft op zijn leeftijd al 
een schat aan ervaring. Het grote pu-
bliek zou hem kunnen hebben zien 
schitteren in ‘Soldaat van Oranje’ of 
‘Ciske de rat, de musical’, maar ook 
in de musical ‘Hair’ vertolkte Jorrit een 
van de hoofdrollen. “Bij deze rollen 
was het erg prettig dat ik op een be-
paalde manier het dansen en acteren 
kon combineren. Dat is iets wat ik erg 
leuk vind.” Afgelopen maanden is Jor-
rit bezig geweest met zijn eerste echte 

eigen productie: ‘Het temmen van de 
Faun’. Daarin gaat hij nog verder en 
maakt hij een voorstelling waarin dans 
en tekst echt versmelten en een heel 
eigen vorm krijgen. 

Verschillende werkzaamheden
“Het leven van een acteur is hollen of 
stilstaan.” Het geeft Jorrit een gevoel 
van vrijheid. Ten tijde van dit interview 
speelt hij een reeks voorstellingen in 
het openluchttheater van het Amster-
damse bos. “25 jaar geleden begon ik 
in een openluchttheater en nu sta ik 
weer in de open lucht.” In de tussen-
liggende jaren speelde Jorrit in zeer uit-
eenlopende producties, van toneel en 
musical tot televisie en film. Hij speelde 
mee in een videoclip van Moke, sprak 
animatiefilms in en deed zo nu en dan 
ook een reclame. “Het is maar net wat 
er op je pad komt.”

Toekomst
Jorrit is een tevreden mens. “Ik hoef 
niet beroemd te zijn. Het is begonnen 
met mijn liefde voor het spelen en dat 
is altijd zo gebleven.” Hij is daarom 
dankbaar dat hij kan doen wat hij nu 
doet.

Jorrit Ruijs als derde van links op de foto

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Pierre Heesakkers 
(Beek en Donk) 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Jurgen Ijsveld

2. Erna van de Biggelaar

3. Harrie Swinkels
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Woordzoeker
ANDER

BELANGRIJK

BLIND

CUPIDO

DATEN

GEDICHT

GELOOF

GENEGENHEID

GEVEN

GEVOEL

HARTJES

HOOP

JEZELF

KRIEBELS

KUS

LIEFDE

MOMENTEN

NEMEN

RELATIE

SAMEN

TOEWIJDING

VALENTIJN

VERKERING

VERLIEFD

VLINDERS

VRIENDSCHAP

Coq au vain (kip in rode wijn saus) 4 personen

www.kookcentrumbrabant.nl

• 2 kg kipdrumsticks

• Bloem

• Olijfolie

• 4 plak bacon

• 2 uien

• 1 teen knoflook

• 3,75 dl rode wijn

• 3,75 dl kippenfond

• 1 blikjes tomatenpuree

• 1 bakje champignons

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Haal de kip door de bloem en schud het overtollige bloem eraf. Ver-
hit in een stoofpan olijfolie en bak de kip rondom mooi bruin. Haal 
de kip uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Maak de ui en 
knoflook schoon en snipper de knoflook fijn en de ui grof. Snijd de 
bacon in gelijke blokjes. Bak de ui, knoflook en bacon aan in de pan 
waar de kip is aangebakken. Bak alles tot de uien mooi goudbruin 
zijn. Voeg de tomatenpuree toe en bak deze even mee. Voeg de 
kip, wijn, en de bouillon toe en breng alles aan de kook. Laat het 
op een laag vuurtje 30 minuten sudderen met de pan erop. Snijd de 
champignons in gelijke stukken (door vieren) en voeg deze toe aan 
de rest. Laat alles nog even 10 min inkoken tot de kip gaar is en de 
saus iets dikker is. Serveer met witte rijst. 

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Hard

5 2

3 8 6 2

5 7 9

2 3 4 7

4 3

1 7 8 5

2 5 7

3 6 2 4

6 9

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

GENEGENHEID VRIENDSCHAP BELANGRIJK
TOEWIJDING VALENTIJN VERKERING
KRIEBELS MOMENTEN VERLIEFD
VLINDERS GEDICHT HARTJES
RELATIE CUPIDO GELOOF
GEVOEL JEZELF LIEFDE
ANDER BLIND DATEN
GEVEN NEMEN SAMEN
HOOP KUS

Zoek de 10 verschillen
04-10 - DIERENDAG - LIEFDE

de razende reporter

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

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

Brood zonder toevoegingen? Dat is Mooi Gezond! Vanaf heden verkoopt ’t Verswarenhuys een assortiment 
steenoven gebakken brood. Dit assortiment bestaat uit steenoven gebakken pistolets, stokbroden en hele broden. 
Dit brood is 100% natuurlijk omdat er uitsluitend natuurlijke grondstoffen in worden verwerkt. Het deeg krijgt maar 
liefst 24 uur de tijd om te rijzen. Dat zorgt voor een luchtige deegstructuur en een ongeëvenaarde smaaksensatie. 
Door de ovenvloer van natuursteen krijgt het brood een mooie dunne, knapperige korst. Daardoor droogt 
het niet uit en blijft het langer vers! Dat is nog eens Mooi Gezond. ’t Verswarenhuys, eten van vandaag.

MOOI GEZOND
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Burendag
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Op de wielrenfiets rustig uitfiet-
sen, de laatste meters, en dan 
worden ingehaald door een man-
netje op zijn kinderfiets. Een jaar 
of zes, petje op. Blonde krullen 
in de wind en een verbeten blik, 
met een kleine grijns van over-
winning. Jeugdig enthousiasme, 
winnaarsmentaliteit in de dop. 
Vernederend, maar wel grappig!
 
Anders was het op de wielren-
fiets, in volle vaart, en dan met 
moeite in het spoor kunnen blij-
ven van een tweetal fietsers rond 
de 60 jaar. Op de elektrische fiets, 
genietend van de dag. Nietsver-
moedend de windvangers voor 
de achtervolgende wielrenner. 
Vernederend, maar wel handig!
 
Het tekent de diversiteit in het 
fietsverkeer van heden ten dage. 
De ontwikkeling van het oeroude 
vervoersmiddel raakt allerminst 
achterop. De E-bike zit in de lift. 
Voor sommigen de perfecte op-
lossing om met wat extra onder-
steuning toch een mooi tochtje 
te kunnen maken. Voor de ander 
een extra motivatie om nu wel op 
de fiets naar het werk te gaan.
 
Het is bijzonder te noemen dat 
de ontwikkeling van de fiets, van 
een eenvoudig en gebruiksvrien-
delijk vervoermiddel, zich op een 
inventieve manier staande houdt 
in de huidige markt. Een gezonde 
verhouding in wat de producent 
aan aanbod creëert en de consu-

ment aan producten vraagt. Het 
is zelfs speciaal te noemen dat 
een dorpswinkel als de rijwielhan-
del zijn plek in het dorpsgezicht 
weet te behouden, dit terwijl de 
dorpswinkel in het algemeen aar-
dige wind tegen heeft.
 
De online concurrentie voor de 
dorpswinkel is moordend. Online 
vergelijken, online shoppen en 
de volgende dag in huis. Massa 
inkoop, massa verkoop. Geen 
kapitale huurbedragen, slechts 
een depot op een verlaten indus-
trieterrein. Geen representatief 
personeel, juist efficiënte inzet 
van personeel. Daarnaast lijkt de 
komst van buitenstedelijke win-
kelcentra (direct aan de snelweg) 
slechtst een kwestie van tijd. 
Geen signalen van een frisse wind 
in de rug.
 
Gelukkig voor de dorpswinkel 
is er ook nog altijd de schreeuw 
naar vertrouwen, naar kwaliteit 
en eerlijkheid. We gaan weer te-
rug naar vervlogen tijden. Met 
de fietstas aan de drager op zoek 
naar een eerlijk stukje vlees van 
de slager, een vers stukje groente 
van de groenteboer en een ge-
zond brood van de bakker. Even 
langs de fietsenmaker voor wat 
extra lucht en hier en daar het 
ouderwets gebabbel over koe-
tjes en kalfjes. Wind mee of wind 
tegen? Voor de elektrische fiets 
geen verschil.

Mijn naam is Paul 
van den Berg. Ik kom uit Beek en Donk en 

neem jullie maandelijks mee door Laarbeek in ‘Ga toch fi etsen’. Een 
verhaal al fi etsend opgedaan, geen nieuws maar gewoon een verhaal.

Wind tegen

Aarlese Revue brengt bevrijdingssfeer tot leven
Redacteur: Thea Wich 

Aarle-Rixtel - Volledig uitverkocht 
waren beide uitvoeringen van de be-
vrijdingsrevue die 24 en 25 septem-
ber plaatsvonden in de Gaviolizaal te 
Helmond. Deze nostalgische avon-
den, waarin het bevrijdingsgevoel van 
zeventig jaar geleden tot leven kwam 
door middel van sketches en liede-
ren uit die tijd, werden verzorgd door 
Stichting Revue Aarle-Rixtel.

Een met Engelse, Nederlandse en 
Amerikaanse vlaggen versierde zaal, 
een militair bij de entree, spreuken als 
‘Thanks Liberators’ en toepasselijke 
muziek uit de prachtige orgels van 
de Gaviolizaal zorgden ervoor dat het 
veelal wat oudere publiek meteen in 
de sfeer van 1944 kwam. Dit gevoel 
werd in de loop van de avond alleen 
maar sterker door het overtuigend en 
enthousiast gebrachte bevrijdingspro-
gramma van de Aarlese Revue.

‘Een lach en een traan’ wisselden el-
kaar af. Na een moment van herden-
king met ‘Last Post’, Wilhelmus en 

emotioneel openings-
woord van medeorga-
nisator Annemie van 
den Heuvel, bracht het 
revuekoor een aantal 
mooi uitgevoerde ever-
greens zoals ‘Sentimental 
Yourney’ en ‘You are 
my sunshine’. Henk van 
Beek ontroerde het pu-
bliek met een prachtige 
vertolking van het Anne 
Frank-lied. Volop gela-
chen werd er tijdens de 
overtuigend uitgevoerde 
komische sketches over 
de Engels-Nederlandse 
spraakverwarring tussen bevrijders 
en Brabanders en tijdens het dronke-
manslied van ‘feestmenneke’ Harrie 
van Ganzenwinkel. ‘White cliffs of 
Dover’ en ‘Lili Marleen’ (onder de 
lantaarn) werden erg mooi gebracht 
door Leontine Kersten. De bevlogen 
presentatrice Mariëtte Brouwers, de 
vakkundige muzikale begeleiding van 
Peter Stultiëns en Ben van Meelis, de 
sfeervolle diapresentatie op de ach-
tergrond en de bevrijdingsmuziek uit 

diverse antieke draaiorgels in pauze 
en na afloop, maakten de avond com-
pleet.

De vele bezoekers genoten met volle 
teugen. De hele avond zongen zij 
uit volle borst mee. Na afloop kreeg 
de Aarlese Revue een staande ova-
tie. “Het was schitterend”, aldus een 
enthousiaste Dineke van Leunen uit 
Bakel: “Allemaal mooie en herkenbare 
liedjes. Ik heb veel liedjes mee kunnen 
zingen. Dank aan de organisatie.”

De Aarlese Revue trad vorige week 
in een uitverkochte Gaviolizaal op 

Wie weet waar dit was? 

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

Op de foto van vorige week kwamen verschillende reacties 
binnen:

Dit pand staat op de hoek Klokstraat - Kapellaan te Aarle-
Rixtel.
L.M.v.d.Heuvel.

Dit is een woonhuis met bedrijf uurwerkfabriekje.Dit woon-
huis is een Rijksmonument dat gebouwd is in 1926 in Over-
gangsstijl. Enkele delen 
die toegevoegd zijn 

aan het bedrijfsgedeelte vallen niet onder Monumentenzorg.
Aan de voorzijde is de topgevel betimmerd,er onder is het opschrift ,,De 
Klok A.D. 1782. Het gebouw heeft Cultuur-Historisch belang als voor-
beeld van de Sociaal-Economische ontwikkeling van de klokkengieterij 
en de uurwerkfabricage. Het is een Rijksmonument dat staat op de hoek 
Kapellaan-Klokstraat in Aarle-Rixtel.
Gerard Claessens Mariahout

Historische beelden

Proeven en beleven tijdens het Smaak Event van ’t Verswarenhuys 
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Mark Barten

Beek en Donk – Veel mensen wisten 
de weg naar ’t Verswarenhuys afge-
lopen weekend te vinden. Vrijdag én 
zaterdag vond het Smaak Event plaats. 
Er was van alles te proeven en bele-
ven in deze unieke winkel. “We kijken 
terug op een zeer geslaagd weekend, 
waarin veel inwoners van Laarbeek 
kennis hebben gemaakt met het ver-
haal achter onze winkel en de produc-
ten”, aldus een tevreden Roland van 
de Laarschot, mede-eigenaar. 

Leveranciers 
Zowel binnen als buiten stond het vol 
met kraampjes. Er was zoveel te proe-
ven, dat de bezoekers weer met een 
volle maag naar huis gingen. Bij alle 
producten in de winkel kregen ze – als 
ze dat wilden – het verhaal te horen 
achter het product. Zo waren bijvoor-
beeld de leveranciers van het vlees, 
de kaas en het brood aanwezig. Maar 
ook een Aziatische kok, voor het toko-
gedeelte in de winkel. Zij liet de bezoe-
kers heerlijke, Indonesische gerechten 
proeven. 

Niet alleen eten, maar ook een heer-
lijk glaasje wijn konden de bezoekers 
proberen. Leverancier Marc Mulder 
van ‘All about Wine’ presenteerde zijn 
producten. “Ik ben de nieuwe wijnle-
verancier van ’t Verswarenhuys. Het 
assortiment bestaat gedeeltelijk uit 

biologische en gedeeltelijk uit reguliere 
wijnen. Ze zijn kwalitatief heel goed, én 
betaalbaar. Je vindt hier wijnen tussen 
de €5,00 en €12,00.”

Buiten stonden onder andere Landgoed 
Croy en Laarbeeks Blond met hun pro-
ducten. “Wij bestaan pas vijf maan-
den”, vertelt Remco Driessens, mede-
eigenaar van Laarbeeks Blond. “Toch 
kent bijna iedereen ons bier al. Het 
loopt heel erg goed.” Compagnon 
Robin Janssens vult aan: “Ons bier 
wordt niet alleen verkocht in horecage-
legenheden. Hier bij ’t Verswarenhuys 
kun je het ook kopen. We hebben hier 
speciaal cadeaupakketten voor ontwik-
keld. Hartstikke leuk om aan iemand te 
geven!” 

Ook de schnitzels, van de Heyde Hoeve 
uit Nuenen, en de biefstuk van Stroj 
uit Castenray, vielen erg in de smaak. 

“Ons vlees is heerlijk en eerlijk vlees. 
Hierdoor verliest het vlees veel min-
der vocht bij het bakken waardoor de 
smaak behouden blijft. De liefde van de 
boer proef je terug in het vlees”, vertelt 
Roland. 

Tevreden
Na twee lange dagen kijken de broers 
van ’t Verswarenhuys, Roland en 
Jeroen van de Laarschot, tevreden te-
rug op het weekend. “Het is druk ge-
weest. Mensen hebben in onze winkel 
met van alles kennis kunnen maken. 
We hebben onze winkel vernieuwd. Zo 
staan er sinds deze week veilingkisten 
met fruit van Vink Fruitboerderij uit 
Kraggenburg in de winkel en hebben 
we ook een nieuwe steenoven gebak-
ken broodlijn. Klanten zullen ook erva-
ren dat de kassa’s zijn verzet. We heb-
ben er alles aan gedaan om onze winkel 
nóg beter te maken!”

Advertorial
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Bewoners van De Wingerd in Beek en Donk vieren voor de eerste keer samen Burendag 

“We zijn unaniem: dit doen we volgend jaar weer!”

Geslaagde burenmiddag voor bewoners van Zonnetij

“Je hebt iets om naar toe te leven”

“Ik zal ze eens naar buiten lokken”

Tweede Social Sofa van Aarle-Rixtel 
op Burendag onthuld

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Nikki Barten

Beek en Donk – Onder het mom ‘Beter een 
goede buur, dan een verre vriend’ besloten 
een paar bewoners van De Wingerd om dit 
jaar mee te doen aan Burendag. Het over-
grote deel van de straat reageerde enthou-
siast hier op. Het resulteerde in een zeer 
geslaagde eerste Burendag. 

Bewoners
“Er wonen ruim dertig gezinnen in deze 
straat, maar we kennen elkaar lang niet alle-
maal. In de loop der tijd – deze straat bestaat 
nu zo’n 25 jaar – zijn er al wat wisselingen 
van bewoners geweest. We vonden het 
hoog tijd worden om elkaar beter te leren 
kennen”, aldus Ingrid van Bussel, één van de 
initiatiefneemsters. 

Gezellige dag 
De uitnodigingen gingen de deur uit en bin-
nen no-time kwam hier positieve respons 
op. De vergunning om de straat af te zetten 
werd geregeld en schilder Bert Verhoeven 
zorgde voor een grote tent. Eén voor één 
druppelden de deelnemers zaterdagmiddag 
binnen. De organisatoren hadden een leuke 
quiz over Beek en Donk in elkaar gezet. 
Bewoner Grégor Beekmans won dit ken-
nisspel en werd de trotse eigenaar van een 
heuse ‘Wilde Wingerd’-plant. Tot 23.30 uur 
liep de vergunning nog door voor de tent. 
Ingrid: “Met veel bewoners hebben we deze 
dag na vele lekkere hapjes en drankjes ge-
zellig afgesloten en samen zowel letterlijk als 
figuurlijk ‘de tent afgebroken’. We waren 
unaniem over deze activiteit: dit doen we 
volgend jaar weer!” 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Joost Duppen 

Aarle-Rixtel - Een echte verwenmiddag kre-
gen de bewoners van Zonnetij voorgescho-
teld afgelopen zaterdag. Ria Bekkers, be-
woonster en vrijwilligster, organiseerde de 
bijeenkomst in het kader van Burendag. De 
middag vond plaats in de centrale ontmoe-
tingsruimte van het appartementencomplex.

Verbindingen bevorderen
“Veel bewoners hebben al een paar verhui-
zingen achter de rug”, vertelt organisator Ria 
Bekkers: “Van de Witte Poort, die afgebro-
ken werd, moesten ze naar Mariëngaarde en 
daarna weer terug naar Zonnetij. Ze hebben 
hier wel een mooi appartement, maar in ver-
gelijking met vroeger is het hier nu allemaal 
een stuk individueler geworden. Er blijven 
veel uurtjes over dat ze eenzaam zijn.” Reden 
voor Ria om een aanvraag in te dienen bij het 
Oranjefonds. Dit fonds, dat sociale initiatie-
ven steunt om verbinding te bevorderen tus-
sen groepen mensen, wil met de Burendag 
buurtbewoners dichter bij elkaar brengen. 
Buurten kunnen een subsidieaanvraag tot 
€500,- indienen om hun ‘Burendagplan’ uit 
te voeren. Ria vervolgt: “Ik wil de mensen 
met elkaar in contact brengen door middel 
van een verwenmiddag.”

Toen dit verzoek werd gehonoreerd kon Ria 
haar plannen concreet maken. Alle bewoners 
kregen een uitnodiging voor een verwen-
middag met een drankje, hapje en vermaak. 
“Maar liefst zestig mensen hebben zich aan-
gemeld”, aldus een blije Ria. 

Ontmoetingsruimte 
Ook beheerder Machteld Hoebergen, die 
in dienst van Stichting ViERBINDEN de ont-
moetingsruimte beheert, is enthousiast over 
het initiatief: “Het is een leuke gelegenheid 
voor mensen om elkaar te leren kennen en 
zo uit hun isolement te komen. We organise-
ren hier ook ander activiteiten. Deze worden 
altijd druk bezocht. Het animo is er dus, maar 
als je niks organiseert dan komen ze veel 
minder hier. Iedereen kan hier ’s morgens en 
’s middags binnenlopen om een kopje kof-
fie te drinken. Deze middag kan een stap 
zijn dat mensen in het vervolg eerder de weg 
naar de ontmoetingsruimte van Zonnetij we-
ten te vinden.”

Middag vol vermaak 
Met een kopje koffie en een heerlijk stuk 
slagroomtaart zitten de bewoners gezellig 
in groepjes te keuvelen. De vrijwilligsters Jo 
Hoebergen, Ineke Fransen en Ria zijn in de 
keuken druk in de weer met het klaarma-
ken van drankjes en hapjes. Met stralende 

gezichten genieten de bewoners van het op-
treden van ras-entertainer Henk van Beek. 
Al wandelend tussen de tafels door, hier 
en daar een schouderklopje of knipoog ge-
vend, brengt hij enkele van zijn klassiekers 
zoals ‘Het kapelleke’ en ‘Jantje’. Bij het in 
Aarle-Rixtel wereldberoemde ‘Pumpke’ en 
‘Platvoetindianen’ wordt er volop meege-
zongen en geklapt. Daarna gaat de verwen-
middag verder met een paar mooie voor-
drachten van enkele bewoners, een film over 
‘De Witte Poort’, lekkere hapjes en een ad-
vocaatje met slagroom.

Fantastisch idee 
“Ik vind het een geweldig initiatief”, al-
dus bewoonster Annie van Wetten. Annie 
Dijnagte voegt toe: “Je hebt iets om naar toe 
te leven, je hebt het moment zelf en iets om 
van na te genieten.” Vooral elkaars gezel-
schap wordt als heel fijn ervaren. Netty van 
Brug: “Zo leer je weer andere mensen ken-
nen.” Annie Dijnagte: “Zelf kan ik niet meer 
goed vooruit en zo kom ik toch nog onder de 
mensen. Fijn dat Ria dit voor ons over heeft.” 

Kijk voor alle foto’s van deze middag op 
www.mooilaarbeek.nl/fotos. 

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Ted Vlemmings 

Aarle-Rixtel – Tijdens Burendag is aan de 
Clovishof, in de wijk Strijp, de negende Social 
Sofa van Laarbeek onthuld. Een belangrijke rol 
daarin was weggelegd voor de 7-jarige ‘per-
sonal assistent’ Casper de Clonie Maclennan 
naast wethouder Joan Briels. “Dit geeft bin-
ding in de wijk én daar staan wij graag voor 
als gemeente.”

Social Sofa 
Op deze zonnige zaterdagmiddag staat de 
Social Sofa ingepakt onder een mooi blauw 
doek. Toegestroomde buurtbewoners verza-
melen zich rond de statafels, toepasselijk ver-
sierd met mozaïekstukjes. Na vijf maanden 
werken is iedereen nieuwsgierig naar het re-
sultaat. 

Krachten bundelen
Initiatiefneemsters Anne van de Ven, Fien van 
Berlo en Maria Krijnen hebben het project in 
gang gezet. Anne vertelt: “Wij hadden ons 
eerder al beziggehouden met een Social Sofa. 
Ik vroeg aan de creatieve Fien of ze ‘even’ tijd 
had. Zo ongeveer drie maanden”,  lacht Anne. 
Fien vervolgt: “Het project in Strijp leek me een 
mooie kans voor deze nieuwe wijk met veel 
tweeverdieners om elkaar beter te leren ken-
nen. Ik miste hier ook een bankje om naar mijn 
kleinkinderen te kijken.” De dames bundelden 
wederom hun krachten. Anne deed de ‘romp-
slomp’ van de aanvraag, Fien concentreerde 
zich op de creatieve kant samen met haar zus 
en toeverlaat Maria. 
 
Kindertekeningen  
Ruim twintig tekeningen van kinderen uit de 
wijk werden gebruikt om een ontwerp voor 
de bank te maken. De opdracht luidde: ‘Teken 
iets wat voorkomt in de wijk’. De compositie, 

waarin het kasteel van Croy uiteraard niet ont-
breekt, is gemaakt door Meike van Berlo. Een 
trotse Lente Vlietstra van 8 jaar, vertelt dat ze 
de kikker en de zwaan heeft getekend. Meike: 
“Ik heb ervoor gezorgd dat er van elke kin-
dertekening iets terug te vinden is.” Hanneke 
Lukassen vertelt dat ‘onze Beau’ een schaap 
getekend heeft en dat zij die heeft geplakt. 

Vrijblijvend
Het knip- en plakwerk van de social sofa ge-
beurde in de avonduren. “We zagen wel wie 

er aan kwam waaien. Met koffie, thee en een 
snoepje hadden we een goede aanloop. Er wa-
ren avonden bij dat we met zes man zaten te 
plakken en soms met drie”, vertelt Fien. 

Hinkelpad
Na de onthulling wordt de buurt verrast door 
gezondheidsteam ‘Gezond Bezig’. Captain Ton 
Scheepens biedt een veilig hinkelpad aan. Op 
de laatste dag van de herfstvakantie worden 
hier de kampioenschappen hinkelen gehouden. 
Het sociale en sportieve mooi gecombineerd. 

“We zijn unaniem: dit doen we volgend jaar weer!”
De bewoners van De Wingerd beleefden zaterdag een leuke dag samen

Henk van Beek entertainde de aanwezigen tijdens de verwenmiddag in Zonnetij 
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Buurtvereniging ‘De Molen’ viert het 50-jarig bestaan

Burendag de Beekse Akkers: een geslaagde dag, in een jonge, kleurrijke buurt!

Creatieve en gezellige Burendag voor RCCH 

Een buurtbank voor bewoners van De Vang

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout - Buurtvereniging ‘De Molen’ 
werd opgericht in 1964 en viert dit jaar 
daarom het 50-jarig bestaan. Er werd 
niets aan het toeval overgelaten en met 
diverse activiteiten werd de verjaardag 
zaterdag gevierd met een echte burendag.

Saamhorigheid versterken
Voorzitter Marieke Heijne van de vereni-
ging was erg verguld met de aandacht, 
die de buurt kreeg van de gemeente. Een 
bezoek van de harmonie en steun van de 
gemeente werd door de buurt erg op prijs 
gesteld. In de statuten uit 1964 werd al 

gesteld, dat het doel van de vereniging 
was: “De saamhorigheid versterken en de 
buurtvriendschappen bevorderen”. “Over 
het algemeen wordt het gezellig samen 
bezig zijn vooral bereikt door de activitei-
ten die wij organiseren”, vult Marieke aan. 

Ontstaan van buurtverenigingen 
In 1957 al was het gebruikelijk, dat groe-
pen dorpsgenoten zich inspanden om 
een zo mooi mogelijke carnavalswagen 
te maken. De daarvoor benodigde ‘man-
kracht’ werd gehaald uit de buurt. “Op 
veel plaatsen in Lieshout is dat de aanzet 
geweest tot het ontstaan van een buurt-
vereniging”, vertelt Harry Verhagen, de 
eerste voorzitter van ‘De Molen’. “Het 
waren voornamelijk gezelligheidsvereni-
gingen met een nieuwjaarsreceptie, een 
feestdag voor iedereen en een uitstapje 
voor de kinderen.” Piet Vervoort, be-
stuurslid en man van de tweede voorzitter 
Annie Vervoort, vertelt over de beginda-
gen: “Het hoogtepunt van het jaar was de 

rommelmarkt, waarbij een veiling van de 
belangrijkste en mooiste spullen gebrui-
kelijk was. Er werden grote sommen geld 
opgehaald. Er werd daarom besloten niet 
alles voor de vereniging te bestemmen, 
maar ook een andere vereniging financi-
eel te ondersteunen. Voorwaarde was dan 
wel, dat de leden daarvan actief meehiel-
pen tijdens de rommelmarkt. Het einde 
van de markt bestond steevast in het in 
brand steken van de onverkochte waar!”

Activiteiten
Het programma van zaterdag had voor 
iedereen wat wils. Er mocht met verf wor-
den gekliederd door de kleintjes, zelfs met 
hun voetjes! Oud-Hollandse spelen ston-
den opgesteld en in een grote kring maak-
ten alle bewoners muziek met hun eigen 
lichaam. Marieke Heijne stimuleerde vol 
trots iedereen om toch vooral de verschil-
lende activiteiten te bezoeken. Daarbij 
werden alle buurtbewoners betrokken, 
ook degenen die nog geen lid zijn. Er was 

drank, snoep en eten uit een enorme hap-
jespan. Gecombineerd met stralend weer 
kan dit jubileum dus als een geslaagd eve-
nement in de boeken!

Beek en Donk - In april van dit jaar zijn een 
paar mensen bij elkaar gekomen om een kin-
deractiviteit te organiseren voor een paar stra-
ten in de Beekse Akkers. Omdat in juni alle 
speeltuinen in de wijk zouden worden opgele-
verd, ontstond al snel het idee om een speur-
tocht door de wijk te organiseren om zo alle 

speeltuinen in de wijk te leren kennen. En die 
speurtocht voor de kinderen uit een paar stra-
ten werd al snel ‘iets voor de hele wijk’. 

Dat was allemaal makkelijk besloten, maar wat 
moest de volgende stap zijn? Burendag 2014 
werd al snel genoemd, dus het weekend voor 
de allereerste Burendag voor de bewoners van 
de Beekse Akkers was al bekend. Afgelopen 
zondag 28 september was het dan zo ver: 
Burendag in de Beekse Akkers! Een fantastische 
dag, een hoge opkomst en prachtig weer.
 
De aftrap van de dag werd gedaan door 40 
kinderen uit de wijk met een mooie foto-speur-
tocht. Elke speeltuin in de wijk is aangedaan. 
Een kennismaking met de wijk voor veel kinde-
ren en de begeleidende ouders, velen kwamen 
in delen van de wijk waar ze normaal niet hoe-
ven zijn. Na de foto-speurtocht volgde even 

een officieel moment: de opening van de speel-
tuinen door wethouder Joan Briels. Een korte 
toespraak, de kinderen stonden vol ongeduld 
te wachten tot ze weer verder konden spelen, 
en met een heggenschaar mocht de wethouder 
proberen het lint om één van de speeltuinen 
door te knippen. Gelukkig had hij de hulp van 
alle kinderen… 

De dag werd afgesloten met een goed verzorg-
de barbecue voor zo’n 100 volwassenen en 30 
kinderen uit de hele wijk. Het was erg gezel-
lig. De inwoners maakten kennis met elkaar en 
kwamen tot de conclusie dat er een vervolg 
moest komen. Tijd dus om verder te gaan met 
de oprichting van een buurtvereniging. Op 
korte termijn komen de organisatoren van de 
Burendag bij elkaar om de buurtvereniging te 
starten. Woon jij in de Beekse Akkers en wil je 
in het bestuur plaatsnemen of meehelpen met 

het organiseren van activiteiten? Stuur dan een 
mail naar bv.beekseakkers@gmail.com en er 
wordt contact met je opgenomen.

De belangrijkste conclusie van de allereerste 
Burendag in de Beekse Akkers: een geslaagde 
dag in een jonge, kleurrijke buurt!

Lieshout - Het was afgelopen zondag een 
gezellige drukte in speeltuin ‘t Renneveld; 
dé ontmoetingsplaats voor buurtvereniging 
RCCH. Ter gelegenheid van Burendag vond er 
een brunch plaats voor zowel leden als niet- 
leden van de buurtvereniging. Na de brunch 
knutselden de kinderen een vogelhuisje en 
konden de volwassenen een wandeling maken 
door natuurgebied het Moorselen.

Terwijl de kinderen nog lekker aan het spelen 
waren, stonden Stijn Koudijs en Werner van 
den Brandt scrambled eggs te bakken op de 
scottelbraai. In de grote tent stonden lekkere 

broodjes en lange gedekte tafels klaar. Na het 
welkomstwoord en opening van het buffet 
door Jorrit van de Ven, kon iedereen beginnen 
met smullen. In de middag begeleidde Stijn 
Koudijs de kinderen bij het knutselen van een 
vogelhuisje. Binnenkort worden deze 35 kleur-
rijke creaties in de speeltuin opgehangen.

De wandeling door natuurgebied het 
Moorselen, in het buitengebied van Lieshout, 
werd begeleid door echtpaar Riet en Joop van 
den Baar. Riet, als IVN- gids, en Joop als des-
kundige van de Heemkundekring. De combina-
tie  zorgde voor een zeer leerzame wandeling. 

Arjenne Wagelmans, bestuurslid van RCCH: 
“Het idee om Burendag op deze manier te vie-
ren, speelde al langer bij me. Samen met Joan 

van den Brandt hebben we alles in gang gezet 
om het te organiseren. We kijken terug op een 
geslaagde dag met heerlijk weer!”

Lieshout - Hoewel in andere buurten er 
voornamelijk werd gefeest, maakten de 
bewoners van De Vang in Lieshout eerst 
met z’n allen hun buurt schoon. Dit zodat 
de nieuwe buurtbank een mooi en schoon 
plekje op het plein kon krijgen. 

De buurtbank wordt gesponsord door het 
Oranjefonds. Peter van Lieshout uit Beek 
en Donk wist in samenwerking met Benik 
Bosbouw de bank te realiseren binnen 
het beschikbaar gestelde bedrag. De hele 
dag werd er op De Vang flink geveegd 

en onkruid gewied. Zo zorgden de dertig 
bewoners ervoor dat het plein er spik en 
span uitzag. Als afsluiting van de dag ge-
noot iedereen met elkaar van een lekkere 
barbecue. De bewoners van De Vang von-
den de dag zeker voor herhaling vatbaar.  

De bewoners van De Vang op en rondom hun nieuwe buurtbank 

De kinderen van de buurt samen met hun gemaakte vogelhuisjes 

Kinderen van De Beekse Akkers genieten 
van hun nieuwe schommelstoel

Wethouder Joan Briels opende zondag officieel 
de speeltuintjes van de nieuwe woonwijk 
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BURENDAG 2014 LAARBEEK
Bewoners van de Slot- en Koppelstraat 
knappen hun dierenweitje op 

Oosterse Burendag voor Plan West 

Beek en Donk - De dierenweide een 
flinke opknapbeurt geven, is al jaren 
een traditie in de Slotstraat. Ook dit jaar 
hebben de bewoners weer flink geklust 
om ‘hun’ weitje er weer mooi uit te laten 
zien. De rest van het jaar heeft iedereen 
zijn eigen taak omtrent het op orde hou-
den van de wei.

Schilderen, onkruid wieden en klussen. 
Het moest allemaal gebeuren tijdens de 
Burendag in de Slotstraat. De bewoners 

van deze straat verzorgen samen de die-
renweide; elk jaar met Burendag staat 
de grote opknapbeurt gepland. Tussen 
11.00 en 12.00 uur was er koffie voor 
buurtbewoners en andere belangstellen-
den. Er werden ook palen in het weitje 
geplaatst die de toekomstige maand-
donateur van het weitje presenteren. 
Kortom een gezellige en geslaagde dag, 
de bewoners van de Slot- en Koppelstraat 
zijn weer trots op hun stukje gezamen-
lijke grond. 

Lieshout – Kroepoek, een rijstrace en 
Chinese hoedjes. Het kwam allemaal kij-
ken bij de Burendag van de Lieshoutse 
wijk Plan West.  De buurt had voor deze 
Burendag flink uitgepakt. 

De dag startte met een fietstocht door 
Laarbeek, Gerwen, Helmond en Stiphout. 
De fietsers kregen een blikje frisdrank en 
een zakje kroepoek mee; de toon van de 
dag was direct gezet. Want terwijl de fiet-
sers de mooie gedeeltes van Zuid-Oost 
Brabant bekeken, waren op het Martijn 
v.d. Baarplein de hele middag kinderactivi-
teiten. Bewoners konden knutselen en een 

rijstrace houden. Ondertussen konden ze 
ook nog al hun energie kwijt op het grote 
springkussen dat voor hen klaarstond. 

Barbecue 
Dat de Burendag populair is in de wijk 
blijkt wel uit het aantal deelnemers: vijf-
tig kinderen en zo’n honderd volwassenen 
deden deze dag mee. Voor hen allemaal 
stond er om 17.00 uur vlees klaar dat ze 
zelf op de barbecue konden roosteren. 
Rond 22.00 uur kwam er een eind aan de 
Burendag. De buurt bedankt Ilse, Frency 
en Yvette voor hun organisatie van deze 
activiteit. 

BUURTRESTAURANT

Mariahout – Op maandag, woensdag en 
vrijdag kunnen senioren en mensen met een 
beperking ’s middags komen eten in het 
buurtrestaurant in Mariahout (in het Buurt-
huis). Welzijnsinstelling ViERBINDEN ‘runt’ 
al ongeveer 12 jaar deze eetgelegenheid. Er 
kan ook gekozen worden voor maaltijden aan 
huis. Het aantal personen dat hun maaltijd 
komt nuttigen op deze restaurantmiddagen, 
mag meer worden. 

Gasten
Het aantal mensen dat gezellig komt eten op 
één van bovenstaande drie dagen varieert van 
vijf tot negen personen. Onderling hebben de 
gasten het heel gezellig, maar ze zijn unaniem: 
“We willen heel graag dat de groep groter 
wordt!” Coördinator Marie-Louise Wijnen legt 
uit: “Er vallen soms mensen weg, bijvoorbeeld 
door overlijden. Er is weinig nieuwe aanwas. Ik 
denk dat dit komt omdat mensen de drempel 
te hoog vinden. Dat is niet nodig, want het is 
juist heel laagdrempelig. Je kunt hier gezellig 
samen met anderen eten én je krijgt een goede 
maaltijd voorgeschoteld, die je zelf uitgekozen 
hebt.”

Buurtrestaurant 
Inwoners kunnen ervoor kiezen om op maan-
dag, woensdag en/of vrijdag in het buurtres-
taurant te gaan eten. Op overige dagen kun-
nen ze – als ze willen – voor maaltijdbezorging 
aan huis kiezen. De mogelijkheid bestaat ook 
om alleen het een of alleen het ander te doen. 
Inwoners hebben de keuze uit 75 verschil-
lende maaltijden van Culivers. Een complete 

maaltijd (drie gangen) kost €7.20 per keer, zo-
wel in het buurtrestaurant als aan huis. 

Gezellig
Noud Maas is één van de deelnemers aan het 
buurtrestaurant. “Ik doe dit al een jaar of acht 
hier”, vertelt hij. “Ik ben de enige man in het 
gezelschap. Het lijkt me leuk als meer man-
nen zich aansluiten op deze restaurantmidda-
gen. Het is echt hartstikke gezellig en het eten 
smaakt heel goed. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd.” Noud maakt zowel thuis als in het 
Buurthuis gebruik van de maaltijdservice van 
ViERBINDEN. “Ik eet drie dagen in de week 
in het buurtrestaurant en voor de vier andere 
dagen bestel ik maaltijden aan huis. Dit werkt 
perfect. Ik houd niet zo van koken en kan toch 
zelf mijn maaltijden uitkiezen”, vertelt hij met 
een tevreden glimlach.

Ook Annie Swinkels en Martina van der Lin-
den nemen al jaren deel aan de restaurant-
middagen. Annie: “Mijn kinderen en zussen 
hebben me hiertoe gezet. Ik ben blij dat ze dit 
gedaan hebben. Het is heel gezellig. We buur-
ten hier altijd even bij met zijn allen.” Martina 
vult aan: “Het is inderdaad echt heel fijn. Alles 
is naar wens. Wel willen we graag dat er meer 
mensen bijkomen, dat zouden we allemaal 
heel leuk vinden.”

Maaltijdservice
ViERBINDEN heeft op twee locaties eetpun-
ten, dat is in Mariahout in het Buurthuis en 
op het Dorus van den Elsenhof in Beek en 
Donk. In Zonnetij (Aarle-Rixtel) verzorgen zij 

één keer in de veertien dagen een restauran-
tavond en in De Waterpoort zit restaurant De 
Laarbikker gevestigd, waar op woensdag- en 
donderdagavond samen gegeten kan worden. 

Bij de eetpunten werken overal gastvrouwen. 
Zo ook in Mariahout. Mieke van den Heuvel is 
één van die vrijwilligers. “Ik doe dit al een jaar 
of vijf. Je kunt het zo zien dat wij als gastvrou-
wen het buurtrestaurant ‘runnen’. We dekken 

de tafel, dienen de maaltijden op, ruimen af en 
houden bij wie er wanneer is. Natuurlijk is ook 
het sociale aspect belangrijk. We praten gezel-
lig met de aanwezigen en sluiten het etentje 
altijd gezamenlijk af met een kop koffie.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie of aanmelden? Bel dan 
tussen 09.00 en 12.30 uur op werkdagen naar 
ViERBINDEN. Tel: 0492-328800. 

Inwoners van Mariahout genieten van hun 
maaltijden tijdens de restaurantmiddagen 

ViERBINDEN.NL

Buurtrestaurant Mariahout op zoek naar nieuwe deelnemers

“Het buurtrestaurant is geweldig: lekker eten én gezellig”
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Tum van de Ven

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

bij Intertoys Beek en Donk.

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

Bij het plaatsen van een 
geboorteadvertentie krijgt 
u een gratis speelgoedtrein 

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

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

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

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

AANGEBODEN
Ik ben op zoek naar een oppasadres, kinderen 
voor huiswerkbegeleiding of bijles. Gespe-
cialiseerd in kinderen met gedrags- en leer-
problemen. mandyverbeek3@hotmail.com

Bijles nodig in Laarbeek? Ik geef o.a. 
Wiskunde, Engels en Duits bijles. Voor 
meer info: lisa_123@hotmail.nl

GEVONDEN
LG Nexus telefoon gevonden (30 sept.) op de 
Lieshoutseweg tussen Beek en Donk en Lieshout. 
Eigenaar kan bellen met 0492-461024. 

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

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

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

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

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

Gezocht: oppasadres voor mijn speelse,  
trouwe hond, omgeving Beek en Donk. 
Meer weten? Tel. 06-24570660

(Klassieke) stalen racefi etsen/koersfi etsen, 
staat of merk niet allerbelangrijkst, tevens 
onderdelen gezocht. Tel. 06-19421860 , 
f.elzen@hotmail.nl

Gevraagd voor Vluchtelingenwerk Laar-
beek: Kinderfi etsen 20” en 24”, dames- en 
herenfi etsen, opknappers ook welkom. Tel. 
06-58842046 of mail Giel.r@live.nl.

Te koop gevraagd stuk grond in Lieshout 
of buitengebied. Geen bouwgrond. Tel. 
06-44266711

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

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

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

Gebruikte houten balken verschillende 
lengtes. Tel. 0492-461953

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

Lederen damesjas maatje 40, is als nieuw. 
Merk: SLD mokka bruin. Lengte: boven 
knie. Prijs €50,00. Tel. 06-25231838

Diverse leesboeken van Simone vd Vlugt, 
Jill Mansell en nog meer. Voor info en prij-
zen mail ferry_21_@hotmail.com 

Te koop: Jonge poesjes, tegen kleine ver-
goeding. Tel. 06-22849257

Fietskar zo goed als nieuw, 2 keer gebruikt. 
Tel. 0499-473053

Div. computers met windows 7, goed 
voor internet, tekstverwerking en school-
opdrachten. inclusief LCD monitor. v.a. 
€40,00. Kan hem komen aansluiten. 06-
19203954 b.g.g. teun1984@hotmail.com

Skybox,  voor Stationwagen. Merk: Thule 
(met sloten) in goede staat. Prijs: €50,00. 
Tel. 06-25231838

Bloeiende, winterharde violen, 20 stuks 
€4,99. Coniferen, heesters, vaste planten 
volop in voorraad. Alle soorten fruit-, laan- 
en parkbomen. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid 7b, Sint-Oedenrode

Massief blank Beukenhout kastje, 2 
schapjes. Deurtje met openmotief sierpa-
neeltje. Style: Riverdale/zelf te schilderen. 
H63,5cm x B50,0cm x D17,5 cm. €35,00. 
Tel. 06-25231838

Step voor op de weg. Cruiser, kleur zil-
ver, banden rood. 26 inch wiel maat. Tel 
06-22347979

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

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Tijdens een bergwandeling zat 
ik in mijn eentje op een bemoste 
steen een stukje stokbrood te 
eten. Mijn man was aan het oe-
fen-wandelen voor een komende 
berg-wandelvakantie en sjokte 
met dertien kilo stenen in zijn 
rugzak hoger over de bergkam. 
Na een enorme klim vond ik het 
welletjes zo. Ik wilde liever van 
het prachtige uitzicht genieten, 
beetje mediteren. We zouden el-
kaar later weer treffen op hetzelf-
de pad en de rust viel over me. 
Tot mijn grote verbazing kwamen 
her-en-der wilde everzwijnen 
op mij toegelopen die allemaal 
een stukje stokbrood kregen. 
Blanke, zwarte en schattig ge-
streepte jonge zwijntjes. Wowh, 
ik wist amper wat me overkwam. 
Maar toen ik opstond kreeg ik 
een harde klap in mijn knieholte 
waarbij ik werd gevloerd door 
de slagtanden van een keiler. 
“Godverdegodver (Ooohhh… 
God - Perdóneme - zo had ik het 

niet bedoeld). Hélp… hellup… 
h-e-e-e-l-l-u-u-p-p”! Vervol-
gens beet de keiler me achter in 
mijn rechterbil waar tot de dag 
van vandaag zijn afdruk nóg in-
staat! Wowh, ik wist amper wat 
me overkwam. Mijn man had mij 
horen gillen en kwam aangesneld 
toen het mannetjeszwijn er met 
mijn stokbrood vandoor ging. 
De opmerking die hij iets te uit-
bundig plaatste viel me zwaarder: 
“Wat een slim beest. Dat hij jou 
op het meest malse plekje wist te 
bijten en juist jij een tetanusinjec-
tie hebt gehad”. Ik heb veertien 
dagen niet kunnen zitten en ben 
net zolang boos op hem geweest. 
Moet toegeven dat het niet erg 
slim was om bij hongerige zwij-
nen een stokbrood te eten. Blond 
heh! Daarom beloofde mijn man 
het incident aan niemand te ver-
tellen. 

Een paar weken later kwamen 
vrienden op bezoek die een fles 
rode wijn meebrachten. Op het 
etiket stond een mannetjeszwijn 
met grote slagtanden. Tijdens de 
overhandiging wist ik NIET wat ik 
hoorde: “Dit hebben we speciaal 
voor jou meegebracht omdat je 
in jouw billen bent gebeten. Met 
de groeten van het zwijn.” Ver-
volgens keek mijn man mij héél 
schaapachtig aan. 

In Lliber struinen de blanke, 
zwarte en schattig gestreepte 
jonge zwijntjes dagelijks door 

mijn tuin. Met hun snuit woelen 
ze de grond om en halen stuk-
voor-stuk mijn Nederlandse tul-
penbollen uit de tuin. Ik heb blad-
cactussen op mijn landgoed staan 
die naalden hebben van zo´n drie 
centimeter. Ze bijten er gewoon 
een hap uit. Dan lijken die God-
wat-zijn-ze-groot-billen van mij 
toch even iets prettiger voor een 
zwijnengehemelte... Toch? 

Ach je bent een boerendochter 
of niet. Ondanks mijn entre-nous 
met de keiler, mijn spoorloos ver-
dwenen tulpenbollen en de ge-
havende bladcactussen horen ze 
nou eenmaal in mijn Spaanse le-
ven. Ik ben tenslotte in hun habi-
tat komen wonen dus vind ik dat 
ik me aan de zwijnen moet aan-
passen. Wij zijn vriendjes. Ahora 
estamos amigos… whaháááhhh!

Ik groet Laarbeek met Spaanse 
zonnestralen. Anne Wittebol-
Aarts. www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost

Spanje

Het zijn zwijnen… die zwijnen!

De Wolfsputten 6  •  Aarle-Rixtel  •  0492-381217  •  www.heikantje.nl
Buitenschoolse opvang & Kinderopvang

Wie heeft poes Rambo gezien?
Beek en Donk - Sinds 11 september 
is onze gesteriliseerde poes vermist. 
Haar naam is ‘Rambo’ en is afkom-
stig uit de Leliestraat in Beek en 
Donk.

Rambo is cypers grijs/wit met een 
bruinige buik. Heeft vier witte po-
tjes en witte borst. Rambo is gechipt 
maar heeft geen halsband om. Heeft 
u Rambo gezien? Graag contact op-
nemen via tel. 06-43438649.

Wie heeft Rambo gezien?

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Op dierendag 4 oktober, de 
verwendag voor alle dieren, hebben 
we in onze dierenopvang een 
speciale actie voor de oudste hond 
en kat in het asiel. Kijk op onze 
site wat deze actie precies inhoudt. 
Mechelse Herder Ranka is met haar 
negen jaar op dit moment de oudste 
trouwe viervoeter en wij hopen op 
dierendag een heel fijn thuis voor 
haar te vinden.  Ranka is een erg 
lieve, aanhankelijke en sociale dame 
die er graag samen met haar baas 
op uittrekt om de mooie Laarbeekse 
natuur te verkennen. Wie bezorgt 
Ranka de mooiste dierendag van 
haar leven?

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

Naam:        Ranka
Leeftijd:     9 jaar

GEFELICITEERD
Ronnie!

Bart, van harte 
gefeliciteerd met.. 

jouw verjaardag!
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Dit is onze Engelse buldog Bikkel. Op deze foto is hij 
11 weken oud. Inmiddels is hij alweer 15 weken. Hij is 
eigenwijs en nieuwsgierig. Groetjes, Maartje en Dick 

Waardebon voor een vaccinatie
t.w.v. €47,50 voor de winnaar

 
 

• Hoogstaande kwaliteitszorg 

• Voedingsadvies op maat • Haal- & brengservice 

• Vooruitstrevende behandelmethodes 

• Uitgebreide mogelijkheden hartonderzoek 

• scoop sterilisatie hond 

• Spaarzegelactie • weidedieren

Dierenkliniek Lieshout     Vogelenzang 28 – Lieshout     0492-423389     www.dierenklinieklieshout.nl

Bij Dierenkliniek Lieshout houden wij uw
huisdier in topconditie.

Hendriks 
Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

Waardebon 
t.w.v. €50,00 

voor één van de leukste dieren 

Daisy is een heel speciale hond, het is de signaalhond voor mijn 
vader, die heel slechthorend is. Daisy helpt mijn vader altijd heel 
erg graag. Het is een heel lieve, trouwe hond! Gr. Irene vd Eijnde

Dit is de liefste foto van onze teckel Mozes. Mijn man 
Willem kreeg hem als puppy. Sindsdien zijn die twee 
onafscheidelijk. Groet, Annegeert Steenbakkers

Dit is mijn allerliefste hond Lana. Ze is een Mechelse herder 
van 1,5 jaar. Ze is als een vriendin voor iedereen, zo lief. 
Groet, Heidi Migchels

Dit is ons allerliefste huisdier Diesel. Een echte 
allemansvriend en knuffelkont. Hier werd hij 7 jaar. Groet, 
familie De Jong

Ik ben Nina, een witte Bull Terrier. Dat kleintje dat bij me 
zit is een York Terrier, genaamd Klene. Wij zijn een mooi 
koppel. Namens ons baasje, Hanneke Vereijken

Dit is Bailey op d’r (paas)best. Ze heeft lang haar en is 
geregeld bij de kapper te vinden. Groet Edwin en Nadine

Dit is Hope. Na een drukke dag moet er even gerelaxed worden. 
Dat doet ze dan op deze manier. Groet, Willem en Annette

Dit is mijn hondje Spikey. Hij gaat graag mee op de fiets. Hij 
zit dan prinsheerlijk in de man rond te kijken. Groetjes, Anne

Dit is onze 9 jaar oude boxer Boris. Hij is liever lui dan 
moe. Op het strand en in het bos vermaakt hij zich prima! 
Groetjes, familie Dekkers

Dit is Ben... een heerlijk, grote lobbes met een klein hartje. 
Hij is de liefste kindervriend die je maar kunt wensen! Gr. 
Nathalie van Leuken

Dit is Indi. Ze is bijna 2 jaar oud en houdt 
heel erg van de zon. We zijn heel erg 
gelukkig met haar. Ze is lief voor ons en af 
en toe eigenwijs. Gr. Theo en Nancyen toe eigenwijs. Gr. Theo en Nancyen toe eigenwijs. Gr. Theo en Nancy

Dit is mijn lieve konijntje Nijntje. Ik kreeg haar voor mijn 2e verjaardag! 
Inmiddels ben ik 5 en zijn we nog steeds dikke vriendjes! Liefs Ilvy Vesters

Dit is onze Devil. Hij is 4 weken geleden geopereerd aan 
zijn oog en wordt nu natuurlijk nog meer in de watten 
gelegd dan anders. Groet, Jolanda van der Linden

Dit is de 11-jarige Spike.Hij heeft soms dagenlang een taak 
om de vijver te bewaken. Mooie bezigheid voor hem op die 
leeftijd! Gr. Jolanda van Erp

Bruno is onze lieve gekke hond. Hij vindt het geweldig om 
met ballonnen te spelen en er met zijn tanden overheen te 
glijden, zodat het een gek geluid geeft. Groetjes, Kim Zwanen 

Dit is Moh, 13.5 jaar oud. De hele Voorbeemd in Beek en 
Donk kent Moh

Dit is Joep, onze trouwe vriend van alweer 
11 jaar. Tijdens onze vakantie bewaakte hij 
ons blikje bier. Gr. Rianne Scheepersons blikje bier. Gr. Rianne Scheepers

A   Dierendag 2014   A

I                 J
De allerliefste huisdieren 

van laarbeek
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2.39
v   van 2.69

1.15
v   van 1.25

1.89
v   van 1.99

2.59
v   van 2.69

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

1.99 4.49

1.99

1.99

2.9911.99

29.99

279.00

Vanaf woensdag 01-10-2014

Vanaf maandag 29-09-2014

11%
goedkope

r

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig 
t/m 05-10-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

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

Pizza’s

Haring

Geschikt voor steppen, 
lopen, hardlopen en joggen.

Crosstrainer
Compleet met borstriem 
en fi etssensor.

Sporthorloge

Keuze uit handschoenen, hoofdband of muts.

Hardloopaccessoires
Damesmaten: 38 t/m 42. 
Herenmaten: L t/m XXL.

Sportshirt

1.5 l

Sinaasappelsap

1 kg

Lasagne

Diverse kleuren.

Grootbloemige winterviolen

50 cm, 8 stelen. 

Zonnebloemen*

40 cm, 20 stelen. 

Rozen*

50 cm, 20 stelen. 

Bloemenboeket*

Anita Slaats nieuw bestuurslid bij 
Waterschap Aa en Maas

Bestuurswisseling Koninklijke Harmonie 
Oefening & Uitspanning

Beek en Donk - Koninklijke Harmonie Oefening 
& Uitspanning heeft een nieuwe voorzitter. De 
formele voorzitterswisseling vond al op 18 au-
gustus plaats. Na negen jaar voorzitter geweest 
te zijn droeg Piet Kock de zware voorzitters-
hamer en de bijhorende taken over aan Pierre 
Heesakkers met de woorden: “Ik wens je veel 
wijsheid en geduld toe met muziekvereniging 
Oefening & Uitspanning.” 

Na de rondwandeling ter gelegenheid van het 
traditionele aanzeggen van de kermis bracht de 
harmonie op 14 september in gezelschap van 
een aantal commissarissen nog een verrassings-
serenade aan Piet om hem te bedanken voor zijn 
bewezen diensten. De kersverse voorzitter sprak 
een dankwoord uit en benadrukte dat Piet tijdens 
zijn voorzitterschap de eigenschappen geduld en 
wijsheid merkbaar in huis had. 

O&U waardeert Piet Kock enorm voor zijn inzet 
om een enigszins haperende machine weer vorm 
te geven en om te zetten in een goed lopende mu-
zikale organisatie. Uit zijn plan van aanpak blijkt 
het aangeboren geduld om beetje bij beetje de 
diverse bestuursperikelen voor het licht te houden 
en daar waar nodig aan te passen, zonder iemand 
voor het hoofd te stoten. In het belang van de ver-
eniging kwam Piet altijd tot een goede consensus. 

Ook de bekwaamheid om samen te werken met 
verschillende dirigenten en enthousiaste muzikan-
ten in zeer uiteenlopende leeftijdscategorieën, en 
hen hierbij de juiste weg te wijzen, ontbrak niet. 
De talrijke bestuursvergaderingen hadden de ei-
genschap wel eens wat uit te lopen, maar dat 
stond de doeltreffendheid niet in de weg. Evenals 
zijn kunde om vertrekkende leden in een eindge-
sprek begrijpend en aandachtig aan te horen en 
hier lering uit te trekken voor de toekomst. Hij be-
schikte over de wijsheid om na negen jaar zichzelf 
te bezinnen op de toekomst en meer te genieten 
van de vrije tijd in familiaire kring. Het is hem van 
harte gegund. Dit alles wordt door de vereniging 
zeer op prijs gesteld en zij hoopt dat Piet nauw 
betrokken blijft bij de vereniging. Dit laatste is al 
omgezet in een blijvende verbondenheid door toe 
te treden tot de Raad van Commissarissen.

Na dit dankwoord en het gezellige samenzijn 
in zijn eigen tuin kon Piet het niet nalaten zijn 
dank te betuigen aan alle leden van Oefening & 
Uitspanning en met name alle commissieleden, 
bestuursleden en dirigent Fried Dobbelstein voor 
de constructieve en prettige samenwerking. De 
oud-voorzitter heeft veel vertrouwen in zijn op-
volger, die vernieuwing en verjonging zal inbren-
gen, en hij wenst de vereniging veel succes met de 
ambitieuze doelstellingen en interessante plannen.

Lieshout - Vanaf oktober krijgt Laarbeek weer 
een vertegenwoordiger in het waterschapsbe-
stuur. Anita Slaats vervangt, namens de Algemene 
Waterschapspartij, de heer Harry Kuypers als lid 
van het Algemeen bestuur van Waterschap Aa en 
Maas.

Sinds de laatste waterschapsverkiezingen in 2008, 
is ze op de achtergrond betrokken gebleven bij het 
waterschapsbestuur. Dankzei de vele stemmen van 
u krijgt ze nu de kans om als bestuurslid voor uw 
belangen op te komen. De Nederlandse water-
schappen zijn verantwoordelijk voor het oppervlak-
tewater  en voor de waterzuivering.  Voldoende 
water (niet te veel of te weinig) en schoon water. 
Vanwege het grote belang van vooral de veiligheid, 
vormen de waterschappen in Nederland een apart 
bestuursorgaan die hun eigen belasting heffen. 
Daarom zijn er ook openbare bestuursverkiezingen.  

De Algemene Waterschapspartij staat voor een 
onafhankelijk deskundig waterschapsbestuur. 
Volgend jaar worden er weer verkiezingen gehou-
den voor de Waterschappen. Voor uitbreiding van 
het team zijn ze op zoek naar mensen met ken-
nis van water, hart voor natuur en belangstelling 
voor waterschapsbestuur. Herkent u zich hierin of 
kent u mensen die belangstelling hebben, dan ho-
ren we dat graag van u.  Voor informatie en voor 

andere waterzaken kunt u terecht op de website 
van het waterschap of de website van de Algemene 
Waterschapspartij.  www.aaenmaas.nl of 
www.algemenewaterschapspartij.nl.

Hond Silas Nederlands Kampioen
Beek en Donk – De groenedaeler reu Nevada (Silas) 
de Bruine Buck van Jos en Erna Strik, heeft tijdens 
de internationale dogshow op 27 september de ti-
tel Nederlands Kampioen behaald.

Om in aanmerking te komen voor deze titel moest 
hij 4 maal onder minimaal 2 verschillende keurmees-
ters het CAC; ‘Certificat d’Apitude au Championnat’ 
behalen met het predicaat uitmuntend. Met het be-
halen van deze titel is hij ook nog in aanmerking ge-
komen voor de NVBH (Nederlandse vereniging voor 
Belgische herders) Titel PE, geprimeerd voor de fok.

Silas is een groendaeler 
uit de wereldberoemde 
topkennel de Bruine Buck 
van Fam. Roozen uit 
Oirschot. Silas is inmid-
dels de derde hond uit 
zijn nest die Nederlands 
Kampioen is, dan kan 
men wel spreken van 
een zeer geslaagde fok-
combinatie. Op korte termijn mag Fam. Strik het 
Kampioensdiploma en het daarbij behorende 
Kampioenskruis van de Raad van Beheer in ont-
vangst nemen.

Oud-voorzitter Piet Kock en zijn vrouw aandachtig luisterend naar de serenade van O&U 
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

*

W41 - Aanbiedingen gelden van maandag 6 oktober t/m zaterdag 11 oktober 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Smiths zoutjes
Bugles, Wokkels of Nibb it
2 zakken à 100-115 gram
2.26-2.40

Boonacker vloerbrood
vers uit eigen oven

wit of bruin
heel, gesneden

2.25

Zuydpunt wijnen*
Chenin Blanc Viognier of Cabernet 

Sauvignon Shiraz
3 fl essen à 750 ml.

17.97

Palingworst
van onze versafdeling

100 gram
1.19

Peijnenburg ontbijtkoek
naturel, volkoren of minder suiker

per stuk 550 gram
1.52-1.91

Magere hamlappen
(varkensvlees)

kilo
8.99

Bullit energydrink
pak 6 blikjes à 250 ml.

3.72

Campina fruitmelk 
of Yoki framboos

literpak

Robijn wasmiddel
alle soorten

pak 1120-1130 gram
fl acon 560-1500 ml.

zak 10/16 stuks

Ola mini Magnums
alle soorten
pak 6 stuks

Vogue deodorantspray
alle soorten

bus 100/150 ml.

Bij aankoop van 4 artikelen 
1 spaarpunt

PolderGoud 
verse Franse frites
zak ca. 700 gram

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

HOTEL
COLLECTIE 
BADTEXTIEL!

SPAAR NU VOOR
MAAR LIEFST 80% KORTING OP

1.99

1+1
GRATIS

1.59

2e ARTIKEL
HALVE 
PRIJS

Magere hamlappen

0.89

4.99

1.39
kilo 2.53

2.99
liter 1.99

25%
KORTING

2 zakken

10.00
liter 4.44

3 fl essen

2+2
GRATIS

2+1
GRATIS

Bij aankoop van 4 artikelen 50% 
korting. Bijv: 4 bussen Vogue 
deodorantspray enjoy van 9.80 
voor 4.90

Bijv: Campina Yoki framboos 
van 1.11 voor 0.83

Bij aankoop van 2 artikelen 
25% korting. Bijv: 2 pakken 
Ola mini Magnum classic
van 7.18 voor 5.38

Bij aankoop van 3 artikelen 
33.3% korting. Bijv: 3 fl acons 
Robijn klein & krachtig color 
à 700 ml. van 17.01 voor 
11.34

Bij aankoop van 4 artikelen 

Bij aankoop van 4 artikelen 50% 

Vogue deodorantspray

Bij aankoop van 4 artikelen 50% Bij aankoop van 4 artikelen 50% 

+
spaarpunt

1 spaarpunt

Bij aankoop van 4 artikelen 50% Bij aankoop van 4 artikelen 50% 

Chenin Blanc Viognier of Cabernet Chenin Blanc Viognier of Cabernet 

3 fl essen à 750 ml.

Chenin Blanc Viognier of Cabernet 

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 
2 zakken van 2.38 voor 1.19
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De HeiSa Band zoekt nieuwe leden

Mariahout – Begin jij ook te dansen 
als je een sambaband hoort of ziet 
spelen? Hou je van ritme en vind je 
het leuk om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan? Dan is de HeiSa Band op 
zoek naar jou!

Zij zoeken nog leden die de sambaband 
willen komen versterken. Zij repeteren 
iedere 2 weken op de dinsdagavond. 
Wil je een keertje proefdraaien? Laat 
het hen dan weten, je bent van harte 
welkom. De HeiSa Band is een samba-
band uit Mariahout en onderdeel van 

carnavalsvereniging ‘De Heikneuters’ 
uit Mariahout. Dit houdt in dat de 
Band de carnavalsvereniging bege-
leidt naar diverse prinsenrecepties. Dit 
betekent ook een drukke, maar zeer 
gezellige tijd. Daarnaast verzorgen zij 
ook diverse andere optredens, zoals 
op markten, openingen en verjaarda-
gen! Voor ieder wat wils. 
Heb je interesse? Kijk op de 
Facebookpagina Sambaband-HeiSa 
of bel naar Yolanda van Lierop, 
tel. 0413-209999 of naar Erica 
Swinkels, tel. 0499-422442.  

‘De HeiSa Band’

OBS Het Klokhuis redt trouwerij

Yammas op hoogteactiviteit bij Outdoor Laarbeek

Beek en Donk - Na maar liefst 2 we-
ken school kregen de kinderen van 
OBS het Klokhuis al een moeilijk 
vraagstuk voor hun kiezen. Prinses 
Jasmijn zocht hulp! Ze wilde dol-
graag met Aladin trouwen, maar om-
dat hij maar een arme marktkoopman 
was, kon dit niet zomaar.

De prinses wilde hulp gaan zoeken bij 
de geest, maar deze was door de ro-
verhoofdman onzichtbaar gemaakt. 
Om hem weer zichtbaar te maken, 
was er een toverspreuk nodig. De 
hele spreuk was compleet, behal-
ve het laatste woord. Dat ontbrak 
nog…… De roverhoofdman had een 
kist met 10 sloten waar het missende 
woord van de toverspreuk in zat. En 
die kon Jasmijn niet alleen open krij-
gen.  Gelukkig heeft zij hulp gekregen 
van de kinderen  uit de groepen 1, 2 
en 3  van OBS het Klokhuis. Tijdens 
hun schoolreisje hebben de kinde-
ren allerlei spelletjes en opdrachten 
gedaan om sleutels te verdienen. 
Dit was soms erg gevaarlijk, want 

de roverhoofdman liep in het bos. 
Gelukkig is alles goed gegaan en heb-
ben zij de kist van de roverhoofdman 
kunnen openen.  Met  daarin.. het 
missende woord om de bruiloft door 
te kunnen laten gaan. De geest werd 
daardoor weer zichtbaar en vond 

toch een maniertje zodat de prinses 
met Aladin kon trouwen. Deze hele 
fijne dag is afgesloten met de  brui-
loft, waar ook alle ouders bij uitgeno-
digd waren en waar prinses Jasmijn 
met Aladin trouwde.

Mariahout – Bijna 50 Yammas leden 
zijn vrijdagavond  26 september naar 
Outdoor Laarbeek geweest  om te er-
varen hoe het is om te klimmen en 
te klauteren. Onder begeleiding van 
vele behulpzame ouders vertrokken 
ze groepsgewijs om 18.30 uur met 
de fiets naar Beek en Donk.  

De regen op dat moment was geen 
spelbreker en mocht de pret niet 
drukken. Om 19.30 uur kregen de 
kinderen uitleg over de huisregels, 
trokken ze de klimgordels aan en kre-
gen zij een helm op. Volgens het prin-
cipe van ‘challenge by choice’ koos 
iedereen zijn eigen uitdaging. Bij elk 
onderdeel kon iedereen zelf bepalen 

hoe hoog ze gingen.  De onderde-
len waren: laagteparcours, 4 meter 
parcours en abseilen, tokkelen 4 of 9 
meter hoogte en big swing. Iedereen 
deed enthousiast mee. Om 22.00 uur 

was de afsluiting met een consumptie. 
Wederom een zeer geslaagde avond 
en voor herhaling vatbaar. Yammas 
leden en ouders bedankt! Yammas be 
there! www.yammas.nl.

Schoolreisje van OBS Het Klokhuis

Yammas op bezoek bij Outdoor Laarbeek

ViERBINDEN zoekt vrijwilligers

‘Ouderwets’ diner met het Di-eAtteam

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Drukke week voor Tienerwerk ‘De Boemerang’

Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor de Zonnebloem 
afdeling Lieshout op zoek naar vrijwil-
ligers die begeleiding willen bieden aan 
gasten van de Zonnebloem bij een acti-
viteit of een uitje. 

De Zonnebloem heeft op 2 manie-
ren contact met haar gasten. Enerzijds 
een 1 op 1 contact: Onze vrijwilligers 
gaan regelmatig op bezoek bij een aan-
tal gasten voor een praatje of om iets 
met de gast te ondernemen. Anderzijds 
d.m.v. uitjes: Wij organiseren een aantal 
keren per jaar een uitje voor onze gas-
ten, variërend van een lokale activiteit 

tot een uitstapje met een bus. Onze 
website http://lieshout.zonnebloem.nl
geeft een goed beeld van de activiteiten 
van de Zonnebloem in Lieshout.

Meer informatie
Voor meer informatie over bovenstaande 
of andere vrijwilligersvacatures kunt u 
contact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC Beek 
en Donk. Tel. 0492-328807 of mailen 
naar: vrijwilligerswerk@vierbinden.nl. 
De vacatures zijn ook te bekijken via 
www.vierbinden.nl of te vinden in de vaca-
turemappen van de dorpsservicepunten.

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten en 
ontmoeten’ houdt ViERBINDEN in sa-
menwerking met Savant culinair elke 2 
weken een restaurantavond in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij. 

De  eerstvolgende avond zal plaatsvin-
den op dinsdag 14 oktober. Iedereen is 
ook dan weer van harte welkom vanaf 
17.30 uur en het diner wordt geserveerd 
om 18.00 uur. Inschrijven en een plaats-
je reserveren kan tot uiterlijk donderdag 
9 oktober 15.00 uur. U kunt dit doen 
via het secretariaat van ViERBINDEN, 

tel. 0492-328800 of via een e-mail naar 
stichting@vierbinden.nl. De restaurant-
avonden vinden iedere 14 dagen plaats 
en worden steeds bekend gemaakt in 
De MooiLaarbeekKrant.

Voor 14 oktober staat het herfstmenu 
op het programma: Erwtensoep met 
roggebrood en spek, Hutspot, boeren-
kool en zuurkoolstamppot met rook-
worstjes, speklapjes en gehaktballetjes, 
Vleesjus en Rijstepap met pruimen. Voor 
dit driegangenmenu betaalt u €13,50. 
Graag tot ziens op de restaurantavond.

Beek en Donk – De komende week 
is er veel te doen bij Tienerwerk ‘De 
Boemerang’ in Beek en Donk. Zo zijn er 
een disco, kleding- en speelgoedbeurs 
en een loterij ten bate van Jayden.

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

Kleding- & Speelgoedbeurs woensdag 
8 oktober
Voor ieder wat wils. Van dames-, he-
ren- en kinderkleding, boeken, fietsjes, 
knuffels tot playstation en babyspullen! 
Woensdagavond 8 oktober organiseert 
Tienerwerk De Boemerang in Beek en 
Donk een grote kleding/speelgoed-
beurs. Van 19.30 uur tot 21.30 uur is 
iedereen van harte welkom in het ont-
moetingscentrum, Otterweg 29 te Beek 
en Donk. De entree bedraagt €1,00 en 
de opbrengst komt volledig ten goede 
aan de tieners” van 10 t/m 15 jaar uit 
Beek en Donk van De Boemerang. 

Prijsuitreiking loterij Actie Jayden vrij-
dag 10 oktober
Jayden is een jongen van 6 jaar uit 
Beek en Donk en heeft een zeldzame, 
zeer agressieve vorm van kinderkanker 
in stadium 4 (neuroblastoom tumor). 
Om zijn kansen te vergroten is een be-
handeling in Amerika nodig en daar is 
nog steeds veel geld voor nodig. Om 
een steentje bij te dragen heeft De 
Boemerang een loterij georganiseerd.

De prijsuitreiking van deze loterij is 
op vrijdag 10 oktober van 19.30 tot 
22.00 uur bij ‘De Boemerang’ in de 
tienerruimte (aan de achterkant van 
het ontmoetingscentrum) in Beek en 

Donk. Iedereen is van harte welkom en 
de loten zijn natuurlijk ook nog bij de 
entree te koop. Alle tieners en vrijwilli-
gers hopen op een grote opkomst want 
er zijn grote en fantastische prijzen te 
winnen (gesponsord door inwoners en 
ondernemers van Laarbeek) en dat ze 
natuurlijk Jayden en zijn familie zullen 
verrassen met een groot geldbedrag!

Het volledige programma van activi-
teiten en alle foto’s van Tienerwerk 
‘De Boemerang’ staan op de website. 
Op de hoogte blijven kan ook via 
www.facebook.com/t ienerwerk.
deboemerang of volg via 
www.twitter.com/De_Boemerang.

Beek en Donk - In het kader van de 
gezondheidsrace 2014 houdt het Di-
eAtteam Beek en Donk de volgende 
activiteit op dinsdag 7 oktober van 
18.00 tot 20.00 uur. Zij organiseren 
een ‘ouderwets’ diner met als thema 
‘back to basic’.

Zij gaan voor u een heerlijke oud-
Hollandse kost bereiden in eetpunt de 
Laarbikker. Tijdens het diner zal chef-
kok Jan van de Nieuwenhof, bekend 

van kookcentrum Aarle-Rixtel, een 
lezing geven over de smaak van het 
eten van vroeger. Tevens is Jan de eni-
ge gastro-engineer in Nederland. Dat 
is iemand die beschikt over technische 
kennis van voeding, smaak en smaak-
sturing. Hij kan iets dat lekker is nog 
lekkerder maken!

Het menu zal bestaan uit Zondagse 
soep (voorgerecht), hete bliksem en 
bloedworst (hoofdgerecht) en vanille 

marie-koekjes pudding overgoten met 
warme bessensaus (nagerecht).

De kosten bedragen €7,20 p.p. excl.
de drankjes. Aanmelden kunt u 
doen tot en met 6 oktober via tel. 
06-38206337. Er is plaats voor 20 
personen, dus wees er snel bij want 
Vol=Vol. De Laarbikker is te vinden in 
de Waterpoort en te bereiken via het 
Rubensplein/Rembrandplein.

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Vakwerk binnen en buiten

Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

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

3 OKTOBER

4 OKTOBER

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

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

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

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

Entree 5 euro  |  Aanvang 21.30 uur

22 november Benefietavond 
Running Team Laarbeek

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

Entree 10 euro is voor het goede doel
Aanvang 19.00 uur

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

www.dorpscafedevrienden.nl

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

Entree 5 euro  |  Aanvang 21.30 uur

22 november Benefietavond 
Running Team Laarbeek

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

Entree 10 euro is voor het goede doel
Aanvang 19.00 uur

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

www.dorpscafedevrienden.nl

Mooi UIT in Laarbeek
Brandweerwedstrijden bij Bavaria

Vlooienmarkt in Muziekcentrum Het Anker

Opleidingsorkesten Lieshout, Gerwen en 
Son en Breugel bundelen de krachten

Wandelen maar dan anders

Uitwisselingsconcert Slagwerkgroep 
St. Caecilia en de Vooruitgang

Lieshout - De Bavariabrandweer houdt op 25 
oktober hun jaarlijkse brandweerwedstrijd. Dit 
jaar bestaat de Bavariabrandweer 35 jaar en is 
het de 30e keer dat deze wedstrijd wordt geor-
ganiseerd.

Deze wedstrijden staan bekend als realistisch, 
improviserend en leerzaam. Omdat het een 
lustrumwedstrijd is, wordt er een speciaal tint-

je aangegeven. De deelnemende korpsen zijn 
Brandweer Lieshout, Beek en Donk, Aarle-Rix-
tel, Gemert, Bakel, De Rips, Nuenen, Maarhee-
ze, Mierlo en Mars.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de Sta-
ter 5 in Lieshout. De wedstrijden beginnen om 
8.00 uur en de laatste ploegen starten omstreeks 
15.00 uur.

Beek en Donk - In Muziekcentrum Het Anker 
in Beek en Donk wordt door Harmonie O&U 
op zondag 5 oktober van 10.00 tot 16.00 uur 
een vlooienmarkt gehouden. 

Op deze vlooienmarkt kunnen particulieren 
een kraam huren voor de verkoop van twee-
dehandse spullen. Bezoekers vinden er kra-
men met kleding, snuisterijen, boeken, elek-
trische apparatuur, cd’s, platen, speelgoed en 
nog veel meer. Wil je eindelijk van spullen af 
komen die je zonde vindt om weg te gooien, 
huur dan een kraam. Op zoek naar iets leuks 

of dat item wat je nog mist in de collectie? 
Kom op 5 oktober gezellig even langs in mu-
ziekcentrum Het Anker en snuffel eens rond 
tussen de kramen. 

De toegangsprijs bedraagt €1,50 p.p. Voor 
kinderen t/m 12 jaar is de toegang gratis. Mu-
ziekcentrum Het Anker is gelegen aan de Pater 
Vogelsstraat 39 in Beek en Donk.  Er is voldoen-
de parkeergelegenheid in de directe omgeving 
(Heuvelplein). Voor informatie/boekingen kijk op 
www.oenu.nl, www.vandersteenevenementen.nl 
of bel 06–81135591

Lieshout - De opleidingsorkesten van St. 
Caecilia Lieshout, het Gerwens Muziekkorps 
en Pro Honore et Virtute uit Son en Breugel 
geven samen een concert. Het samengetelde 
super-jeugdorkest telt dan zo’n zestig muzi-
kanten. Het concert start zondag 5 oktober 
om 14.00 uur in het Dorpshuis in Lieshout.

Door de samenvoeging van de orkesten 
wordt het een bijzondere uitvoering, maar 
daar blijft het voor de muzikanten niet bij. De 

voorbereidingen voor het concert duren het 
hele weekend. 

De repetities van zaterdag vinden plaats in 
Gerwen. Het samengestelde orkest repeteert 
dan voor het eerst samen. Tussen de repeti-
ties door is er ook tijd voor ontspanning en 
de jonge muzikanten sluiten de dag af met 
een spannend avondspel. Zondagochtend 
worden de puntjes op de ‘i’ gezet voor het 
concert. 

Beek en Donk – Mari Vereijken uit Beek en 
Donk heeft op zaterdag 27 en zondag 28 sep-
tember de 9e Tocht om de Noord gelopen. 
Dit is niet een wandeltocht zoals 12 in een 
dozijn gaan. Deze tocht is 10 jaar geleden 
dan ook niet ontstaan vanuit een wandelclub 
of wandelliefhebber.

Deze tocht kwam er 10 jaar geleden omdat de 
provincie Groningen Peter Velthuis benaderde 
om de provincie Groningen met iets nieuws 
op de kaart te zetten. Zijn vrouw bedacht de 
naam ‘Tocht om de Noord’. Een wandeling 
met een thema en vol van beleving, Je leert 
Groningen kennen. Er kunnen 4500 wande-
laars meedoen en na een dag is de inschrijving 
vol.

Anders dan anders is aan de tocht dat deze 
niet aan een plaats gebonden is. Jaarlijks een 
andere lijn door Groningen. Het beleven en 
de zintuigen staan centraal en het is een cul-
turele ontdekkingstocht. Het thema dit jaar 
was de ziel van de Groningse molens. Men 
liep dan ook door 14 molens, niet steeds er-
gens langs maar ergens door. Je proeft steeds 
nieuwe Groningse streekproducten. Deze 
tocht van 80 km in twee dagen ging van 
Surhuisterveen naar Thesinge. Een tocht met 
veel vermaak langs de route en een perfecte 
organisatie. Gewoon een tocht waar men 
naar uitkijkt. Volgend jaar is het thema ‘Het 
Jacobie pad’.

Lieshout – Slagwerkgroep St. Caecilia geeft 
zondag 5 oktober een uitwisselingsconcert 
met de slagwerkgroep van fanfare de Voor-
uitgang uit Stiphout. Het concert start om 
19.30 uur in het Dorpshuis in Lieshout. Toe-
gang is gratis.

Beide korpsen maken muziek op hoog ni-
veau. Tijdens het concert speelt de Lieshoutse 
slagwerkgroep nummers die ook op 1 no-
vember bij het Jumbofestival in Volkel beoor-
deeld worden. Het programma bevat naast 
concertwerken ook lichte, goed in het gehoor 
liggende nummers. 

De slagwerkgroep en het samengestelde jeugdorkest in actie tijdens een repetitie vorig jaar
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EETERIJ TANTE  

POLLEWOP

DORPSSTRAAT 25, AARLE- RIXTEL

www.eeterijtantepollewop.nl
0492-382189

Avondje Tapas Tafelen
€ 19,95

Heerlijk À la carte Dineren

of

Surprise Menu van de chef
€ 24,50

Mooi UIT in Laarbeek
Kunst & curiosa in het Ontmoetingscentrum

Tuinder nodigt buurtgenoten uit voor kijkje 
op het bedrijf

Geslaagd touwtrektoernooi C.C. Ok-Moi

Maak kennis met verschillende 
landschapselementen

Beek en Donk - Ook zo benieuwd naar de 
waarde van een oud schilderij, dat sieraad van 
oma, of naar die muntenverzameling? Ook zo 
benieuwd of dat beeld antiek is?

Kom dan naar de taxatiemiddag op zaterdag 18 
oktober, van 13.00 tot 17.00 uur in het Ont-
moetingscentrum van Beek en Donk. Iedereen 
is welkom om voorwerpen te laten taxeren door 
het taxatieteam van Art Dumay uit Nuenen. Het 

team is gespecialiseerd in taxaties van schilde-
rijen, tekeningen en etsen, zilver en goud, siera-
den/juwelen, munten, antieke boeken, glas, tin, 
porselein, aardewerk en ander kleingoed.

De middag is georganiseerd door Seniorenver-
eniging KBO - Beek en Donk, maar nogmaals, 
iedereen is welkom! De kosten bedragen €3,00 
en u mag dan maximaal 3 voorwerpen ter taxa-
tie aanbieden.

Beek en Donk - Grote kans dat een aantal 
Laarbekenaren de tomaten  van Vereijken 
Kwekerijen al eens heeft geproefd zonder 
zich te realiseren dat ze van zo dichtbij ko-
men. Al meer dan 50 jaar besteden zij veel 
zorg, tijd en aandacht aan de verse produc-
ten die verkocht worden in de schappen van 
Albert Heijn. 

Om te laten zien hoe ze dat doen houdt de 
boer samen met Albert Heijn op 11 oktober 
de ‘Doe als een Boer-dag’. Iedereen, van 
binnen én buiten het dorp, is uitgenodigd 
om zelf te ervaren hoe zij te werk gaan en 
een dag te komen kijken op de boerderij/
kas. Kinderen kunnen zich uitleven op ac-
tiviteiten zoals koemelken, kruiwagenra-
cen, overall hangen en klomplopen. Met 
als resultaat: een echt boerendiploma! Dit 
alles kan bij Vereijken Kwekerijen aan de 
Peeldijk 8 in Beek en Donk van 10.00 tot 
17.00 uur. Meer informatie is te vinden op 
www.ah.nl/boerderijtje  en de entree is gratis.

Doe als een boer
Op zaterdag 11 oktober tijdens de ‘Doe als 
een boer-dag’ openen tientallen boerenbe-
drijven en telers hun schuur- , stal- en kasdeu-
ren voor het publiek. Aardappelen, groenten, 
fruit, zuivel en vlees; voor alle verse producten 
in het winkelschap van Albert Heijn zijn er op 
deze dag boeren en tuinders die jong en oud 
verwelkomen met allerlei activiteiten. En na-
tuurlijk is er ook van alles te proeven. De toe-
gang tot de boerderijen en kassen  is op deze 
dag gratis. Wel wordt geadviseerd om laarzen 
aan te trekken. 

Hans, Eric en Gerard Vereijken,  eigenaar 
tuinderij Vereijken Kwekerijen: “We zijn trots 
wanneer we bij Albert Heijn onze eigen Tasty 
Tom tomaten zien liggen en realiseren bij hoe-
veel mensen ze dagelijks op het menu staan. 
Normaal gesproken weten we natuurlijk niet 
wie deze mensen precies zijn. Daarom is het 
extra leuk om hen op de ‘Doe als een Boer-
dag’ te ontmoeten en te laten zien wat er al-
lemaal bij komt kijken voordat ze in het win-
kelschap en op hun bord liggen.”  

Lieshout - Bij café/Zaal de Koekoek in Lies-
hout vond zaterdag  de eerste editie van het 
touwtrektoernooi van Ok-Moi  plaats. Met 
een deelnemersveld van 11 teams werd er fa-
natiek en sportief getrokken door de deelne-
mende teams. 

De avond werd gepresenteerd door mastercal-
ler Hans Smits en de jury stond onder de be-
zielende leiding van Gerrit van Kaathoven. Uit-

eindelijk werd de finale bij de heren gewonnen 
door de Promillikantjes uit Veghel, die in een 
spannende partij de buurtvereniging  Dorps-
straat- Kuiperstraat  wisten  te verslaan. In de 
damesfinale trok het team van de Koekoek 
tegen de dames van Ok-Moi  aan het langste 
eind. De avond werd tot in de late uurtjes on-
dersteund door huis dj R-Bass. Ok-Moi  bedankt 
alle deelnemende teams en toeschouwers voor 
hun steun tijdens dit gezellige evenement. 

Mariahout – Wie zin heeft om te komen kij-
ken, luisteren, voelen, proeven  en te bewe-
gen, is welkom in de landschapskamers van de 
Janmiekeshoeve. Bezoekers kunnen terecht op 
zaterdag 11 oktober van 11.00 tot 13.30 uur. 
Deelname is gratis. 

In samenwerking met Sietske Klooster van 
ontwerpproject ‘de Melksalon’ hebben zij een 
rondleiding samengesteld waarbij je op een 
belevende manier kennis kan maken met de 
verschillende landschapselementen van de Jan-
miekeshoeve. 

Wie zich aan wil melden voor de rondleiding, 
kan zich opgeven via janmiekeshoeve@agro-
web.nl of tel. 0413-712450. Om niemand 
teleur te moeten stellen bij de ‘proeverij’ is 

aanmelden verplicht. De Janmiekeshoeve is ge-
legen aan De Hei 15 in Mariahout. 

Het winnende damesteam van de Koekoek

Maak kennis met verschillende 
landschapselementen op de Janmiekeshoeve
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste bevat-
ten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het 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 bezwaar-
schrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• kindcentrum De Sprankel voor het houden van een ANWB Streetwisedag op een gedeelte 

van het Grotenhof in Lieshout op dinsdag 14 oktober 2014 van 8.30 tot 12.30 uur (ver-
zonden 22 september 2014),

• A.T.T.C.’77 voor het organiseren van een Luikse markt  in de gymzaal aan de Jan van Rix-
telstraat 30 in Aarle-Rixtel op zondag 4 januari 2015 van 11.00 tot 15.00 uur (verzonden 
23 september 2014).

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen om 
een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern Ingediend d.d. Werkomschrijving
Achterbosch 10 Lieshout 18-09-2014 veranderingsvergunning Besluit 
   Huisvestiging Milieu

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern                Ingediend d.d. Werkomschrijving
Kannelustweg 24 Aarle-Rixtel            17-09-2014 verwijderen asbest

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.

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Locatie Kern             Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Jan van Amstelstraat 6 Beek en Donk      plaatsen woonunit bouwen 19-09-2014

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen geen bezwaarschrift 
indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, 
een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de 
Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. 
Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gron-
den van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te 
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

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

Locatie Kern  Werkomschrijving Activiteit
Kannelustweg 24 Aarle-Rixtel verwijderen asbest sloop

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het 
gemeentehuis Laarbeek. 

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. Hieronder 
treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen worden 
allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. De vergaderstukken 
liggen vanaf dinsdag 30 september tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laarbeek ter 
inzage. Uiterlijk vanaf woensdag 1 oktober kunt u de stukken ook raadplegen op www.laar-
beek.nl.

De vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein vindt plaats op dinsdag 7 oktober 
2014.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 17 juni 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Presentatie werkwijze werkbedrijf Atlant.
7. Stand van zaken voorzieningsclusters.
8. Stand van zaken transities Peel 6.1.
9. Beleidsplan jeugd incl. verordening Peelregio.
10. Besluit maatschappelijke ondersteuning Peelgemeenten Laarbeek 2014.
11. Verordening nadere regels maatschappelijke ondersteuning.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Op woensdag 8 oktober 2014 is de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk Domein.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Stand van zaken bouwplannen.
7. Stand van zaken Noordoost Corridor.
8. Ontwerp- bestemmingsplan Wish- Lekerstraat.
9. Zienswijze college op fusie Woningstichting.
10. Zienswijze verhoging inwonersbijdrage ODZOB.
11. Vaststelling bestemmingsplan 1e herziening Kom Lieshout.
12. Vaststelling bestemmingsplan Jeu de Boules accommodatie Mariahout.
13. Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding bedrijfsbestemming Bijenweg 1-3, Beek en 

Donk.
14. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Laarbeek 

2014, intrekking van de Telecommunicatieverordening 2010 en wijziging van artikel-
nummer 2.11 van de APV Laarbeek.

15. Ongevallencijfers 2009 tot en met 2013.
16. Stand van zaken urgentiegebieden geur en fijnstof.
17. Gladheidbestrijdingsplan 2014 - 2018
18. Rondvraag.
19. Sluiting.

De raadscommissie Algemene Zaken vergadert op dinsdag 14 oktober 2014.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vatstelling van de besluitenlijst van de vergadering van 28 augustus 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Presentatie stand van zaken en komende ontwikkelingen bij de veiligheidsregio.
7. Bespreking besluit Openbaar Ministerie om af te zien van strafrechtelijk onderzoek 

schending geheimhouding.
8. Voorstel tot vaststelling van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en com-

missieleden, gemeente Laarbeek 2014.
9. Behandeling Grondnota 2014.
10. Inventarisatie externe inhuur/advies 2013.
11. Planning en concept prioriteiten Integraal Veiligheidsplan Peel.
12. Collegeprogramma 2014-2018.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen 
de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 3 oktober komt burgemeester Ubachs aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Nieuwe Jeugdgemeenteraad Laarbeek
• 70 jaar bevrijding in Laarbeek
• Komt u ook een Broodje Brandweer eten?
• Onderhoudswerkzaamheden Endinet in Beek en Donk
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Bezwaarschriften

Verleende vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Vergaderingen raadscommissies

Gemeente actueel

Kort nieuws

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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MooiLaarbeekkrant

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

Burlende edelherten in de vroege ochtend
Normaal gaat mijn stukje over Laarbeek maar deze 
keer zoek ik het bij uitzondering iets verder weg, 
namelijk het Weerterbos tussen Weert en Maar-
heeze. Een aantal jaren geleden heeft men hier een 
25 edelherten uitgezet en nu in de bronsttijd is het 
een spektakel met burlende en vechtend mannetjes.
Het is inmiddels traditie dat we in deze tijd met 
vijf man van IVN fotoclub Kieknou in de vroege 
ochtend naar Weert trekken om dit gebeuren te 
aanschouwen en te fotograferen.
Nu was ik  zaterdag naar de reünie van Harley club 
Liberator geweest (ik had vroeger een luidruchtigere 
hobby!) dus toen om vier uur de wekker ging had ik 
nog maar net een goed uurtje geslapen. Vol goede 
moed vertrokken we naar Weert en in het donker 
gingen we de bossen in om na een wandeling van 
enkele kilometers bij het uitkijkpunt aan te komen. 
De omstandigheden waren goed: een heldere hemel 
en wat mooie grondmist. En zo wachtten we tot de 
zon op kwam en luisterden naar het geburl van de 
herten wat in het donker iets mystieks heeft. Door 
de mist konden we bij zonsopkomst mooie sfeer-
volle foto’s maken, en ook is het mooi om te zien 
hoe het mannetjeshert zijn groepje met hindes bij 
elkaar probeert te houden.
Na bij de Daatjeshoeve, aan de rand van het bos, 
onze inmiddels ook traditionele broodjes frikandel 
genuttigd te hebben vertrokken we weer voldaan 
terug naar ons Mooie Laarbeek.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

LEZERSPODIUM
De teleurstelling van de heer Jos 
Gruijters, raadslid De Werkgroep
Op zaterdag 20 september leek het 
de gemeente Laarbeek een goed 
idee met bepaalde activiteiten deel te 
nemen aan de “Dag van de Demo-
cratie”.  Ach ja, onze mooie demo-
cratie die voor de belastingbetalende 
burger volstaat met het een keer in 
de vier jaar een hokje, behorend bij 
de naam van het een of andere par-
tijlid, rood te maken. Daarmee houdt 
de democratie voor deze burger op; 
hij dient verder zijn mond te houden 
en is gehouden tot het betalen van 
belastingen. Deze burger heeft ook 
geen zeggenschap over wat met dat 
geld gebeurt, nòch heeft hij enige 
inspraak. Een “schitterend” demo-
cratisch beginsel, voorwaar!
In Laarbeek werd ook nog eens de 
verkiezingsuitslag met voeten getre-
den: uit angst voor het verlies van 
wethouderzetels brak het gesjoe-
mel in de achterkamertjes los, werd 
er een “cordon sanitaire” opgericht 
tegen de grootste gekozen partij en 
kwam er een samengeraapt college 
tot stand. Niet het college waarvoor 
de Laarbeekse inwoner had geko-
zen; om nog maar te zwijgen over de 
kundigheid van sommige wethou-
ders betreffende de hun toebedeel-
de portefeuille. Daarnaast is men in 

Laarbeek ook nog gezegend met een 
burgemeester, die het niet zo nauw 
neemt met de integriteit  die men van 
een burgervader mag verwachten. 
Het is dan ook een godspe, dat me-
neer Jos Gruijters zijn teleurstelling 
uit over de geringe opkomst van de 
Laarbeekse burger op die mooie dag 
van de “democratie”. Heel vreselijk 
voor het college en de raadsleden. 
De oorzaak is echter dat het meren-
deel van de inwoners van Laarbeek 
het volledig gehad heeft met het ge-
meentebestuur na de gepleegde ver-
kiezingsfraude en het gesjoemel van 
de burgemeester. Men wacht gela-
ten de volgende lastenverzwaring af: 
de burger betaalt voor het geblunder 
van het gemeentebestuur.  Alleen 
nieuwe verkiezingen en dan een 
college, dat samensgesteld wordt 
conform de verkiezingsuitslag kan 
mogelijk nog verandering brengen 
in de desinteresse van de Laarbeekse 
inwoner. Dus, meneer Gruijters, als u 
en uw mederaadsleden werkelijk iets 
willen gaan doen naar de burger toe, 
weet u wat u te doen staat.

S.P. Boltjes
Lieshout 

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

“Deze pinegel zat bij ons in de Nieuw-
straat (Lieshout), meer dood dan le-
vend. Ik heb hem bij mij op het gazon 
gezet  en pieren gevoerd (zeker géén 
melk). Toen kwam er weer meer leven 
in en na het eten was hij vertrokken.”

Leo van den Heuvel
Tips voor Leo, tel. 06-23551653

Mooi Gespot

14e Peellandse molendag 

Lieshout – Ter gelegenheid van de 
14e Peellandse Molendag draaien 
en/of zijn 14 molens opengesteld 
op zondag 5 oktober. Deze mo-
lendag staat speciaal in het teken 
van het 35-jarige jubileum van de 
Peellandse Molenstichting.
 
Alle deelnemende molens zijn open 
van 12.00 tot 16.00 uur, maar som-
mige doen al eerder de deuren open 
en er zijn er ook die wat langer open 
blijven. Op de website www.peel-
landsemolenstichting.nl, hoofdstuk 
nieuws, staat het volledige overzicht 
van de deelnemende molens en de 
openingstijden. Uiteraard wordt 
gehoopt op voldoende wind (en 
water, in geval van de Opwettense 
Watermolen) om de molens op zijn 
minst te laten draaien en als het even 
kan ook daadwerkelijk te laten ma-
len. In het kader van het jubileum 
worden er tijdens deze Peellandse 
Molendag op de meeste molens 
pannenkoeken gebakken. Zie voor 
de bakkende molens ook de website.

Er is de laatste jaren veel onderhoud 
gepleegd aan de molens, waardoor 
gemiddeld genomen de molens in 
Peelland er nog nooit zo goed bijge-
staan hebben als nu. Op dit moment 
vindt er nog groot onderhoud plaats 
aan de molen in Asten. De meer dan 

100 jaar oude wieken zijn onlangs 
gedemonteerd om gerestaureerd te 
worden in de werkplaats bij de mo-
lenmaker in Weert. Ook de berg-
molen De Volksvriend in Gemert zal 
(nog) niet mee doen, maar de plan-
nen zijn klaar en de financiering is 
(vrijwel) rond. De grootse restauratie 
van deze molen zal begin 2015 star-
ten, waardoor De Volksvriend over 
2 jaar zeker van de partij zal zijn als 
de volgende Peellandse Molendag 
wordt gehouden.

Ter gelegenheid van het jubileum 
van de molenstichting is in mei een 
fotowedstrijd uitgeschreven, waarop 
veel mooie inzendingen zijn binnen-
gekomen. Vanaf 12.00 uur zijn de 
foto’s te zien op Holtens molen in 
Deurne en daar wordt rond 17.30 
uur de uitslag bekendgemaakt.

Natuurlijk zijn beide Lieshoutse mo-
lens, de Leest en De Vogelenzang, 
die dag ook geopend. U bent har-
telijk welkom van 11.00 tot 16.00, 
en op beide molens wordt u een 
pannenkoek aangeboden (zolang er 
beslag is natuurlijk). De Peellandse 
Molendag maakt deel uit van de 
BankGiroLoterij Molendagen, die de 
afgelopen 2 jaar in geheel het land 
zijn gehouden.

Molen de Leest in Lieshout Molen de Vogelenzang in Lieshout
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WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT | 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

“Dat we in 22 jaar zo gegroeid zouden 
zijn, hadden we nooit verwacht”

Advertorial

Mariahout – Het gereedschappen 
en verhuurbedrijf Harold Vereijken 
is in de afgelopen 22,5 jaar enorm 
gegroeid. Van een klein eenmans-
zaakje aan het Oranjeplein, naar een 
grote zaak aan de Wilhelminastraat. 
“In de afgelopen 22 jaar is er ook 
veel veranderd.”

“We begonnen de zaak omdat 
Harold graag een verhuurbedrijf wil-
de beginnen”, vertelt Dion Vereijken. 
“We deden er wat verkoop en repa-
raties bij omdat hij dan in de avon-
duren lekker kon sleutelen. Na vijf 
jaar kregen we het echter niet meer 
bol gewerkt en dus kwam Leon erbij. 
Hij is verkoper en maakte het begin 
aan de automatisering. Wim is de 

monteur/sleutelaar van ons bedrijf. 
Inmiddels zitten we al acht jaar aan 
de Wilhelminastraat 20c. In die jaren 

hebben Mary, Ton en Danielle zich 
ook bij ons aangesloten en daarmee 
mogen we ons toch wel echt een 
goed draaiend bedrijf noemen.” 

“We hadden twintig jaar geleden niet 
verwacht dat ons bedrijf zou groeien 
naar wat het nu is”, vertelt Harold. 
“In de afgelopen 22 jaar is er ook een 
boel voor ons veranderd. De grootste 
verandering is toch wel internet. Voor 
ons bedrijf komt er best wat goeds uit 
internet, maar wij willen de klanten 
liever persoonlijk kunnen bedienen. 
Samen bepraten wat ze nodig heb-
ben, een advies geven en een praatje 
met een kop koffie erbij: dat is wat 
ons drijft in het runnen van onze win-
kel samen met onze medewerkers. “

Stenzel & Kivits daverend 
succes in Ons Tejater
Het was niet de eerste keer dat 
Stenzel & Kivits in Lieshout optra-
den. Men wist dus dat er kwaliteit 
op het podium zou staan. Toch was 
de voorstelling “The Impossible 
Concert” op zaterdag 27 september 
niet uitverkocht. De zaal zat wat je 
zou kunnen noemen gezellig vol en 
de aanwezigen hebben met volle 
teugen genoten. 

Vermoeiend was soms het razend-
snelle tempo waarin een en an-
der zich afspeelde. Vooral Stenzel 
sprong over het podium als een 
kind met ADHD. Het pianospel van 
Kivits was uitzonderlijk. Hoe hij aan 
of op de vleugel zat maakte niet uit. 
Het klonk altijd voortreffelijk. 

En wat een stem heeft Stenzel. 
Vraag niet hoe het kan, je moet het 
gezien hebben, maar hij zong een 
geweldig duet met de al jaren over-
leden Caruso. Technische hoog-
standjes wisselden elkaar af en je 
moest goed bij de les blijven of je 
miste wat.  Er is flink wat geknutseld 
om een automatische muziekstan-
daard te maken of een Hammond 
orgel in te bouwen in een vleugel. 
De glijbaan kenden we nog van de 
vorige keer, net als de rook uit de 
nek van Stenzel tijdens de Minuten-
dans. 

De vliegende Hollander, alias The 
Flying Dutchman, zat ook gewel-
dig in elkaar. Steeds weer waren er 
verrassende items voor het publiek. 
Inderdaad: Impossible!

De voorstelling duurde niet lang, 
krap twee keer drie kwartier, maar 
het tempo was adembenemend. 
Soms moest het publiek letterlijk 
naar adem happen om het allemaal 
bij te houden. Aan het einde was 
er nog gelegenheid voor enkele 
verzoeknummers. Het duo kreeg 
een staande ovatie van het publiek 
dat zeer tevreden naar huis ging. 
De kop is er weer af voor Ons Te-
jater. Er staan ons nog veel mooie 
voorstellingen te wachten in deze 
geweldige nieuwe zaal voor het 
komende seizoen. Hopelijk stroomt 
het publiek wat meer toe, zodat we 
nog lang kunnen genieten in Ons 
Tejater zo vlak bij de deur. 

Nelly de Groot-Cooijmans

RECENSIEGrottendorfer blaaskapel naar de wijnfeesten

Thema-avond over alcohol voor Beek en Donkse leden KVO

Mariahout - De Grottendorfer blaas-
kapel uit Mariahout kan andermaal 
terugzien op een geslaagd weekend in 
het Duitse Wolf. In dit aan de Moezel 
gelegen wijndorp wordt het jaarlijkse 
straatfeest ter gelegenheid van de 
aanstaande druivenpluk opgevrolijkt 
met de klanken van de kapel. 

De plaatselijke bevolking en de toe-
gestroomde bezoekers uit binnen- en 
buitenland weten de inzet van de 
muzikanten te waarderen. Op vrijdag 
wordt bij een lekker nazomers zonne-
tje het begin ingeluid en de vrolijke no-
ten klinken tot in de nachtelijke uurtjes 
door de straatjes van Wolf.

Na het ontbijt op zaterdagmorgen is 
er eerst een fietstochtje langs de traag 
stromende rivier ingepland. Het zal 
niemand verbazen dat dit de eetlust 
voldoende heeft aangewakkerd voor 
een lichte lunch. Daarna volgt een ex-
cursie per huifkar door de wijnvelden 
helemaal naar het hoogste punt van 
de omgeving. De sportiefste klimmen 
daarbij nog een dikke honderd treden 

naar een uitkijkpunt in een toren waar-
bij de twee lussen in de rivier duidelijk 
kunnen worden overzien. Na de terug-
tocht per fiets en een stevige maaltijd 
in het hotel worden de instrumen-
ten opgewreven voor andermaal een 
avondje muziek. Helaas gooit de regen 
later op de avond de muzikale glazen 
een beetje in. Maar het is hartverwar-
mend om te zien hoe overal vandaan 
mensen met paraplu’s opduiken om 
zowel muzikanten als instrumenten te 
vrijwaren van de stevige buien. Ook 
dit mag gezien worden als een teken 
van waardering voor het gezelschap 
en de feestmuziek die geproduceerd 
wordt.

Zondag, de laatste dag van dit ener-
verend weekend, beginnen de festi-
viteiten al vroeg en het zal niemand 
verbazen dat de Grottendorfers er als 
eersten bij zijn. Ook nu is het erg druk 
in Wolf en het publiek is ook nu weer 
enthousiast en deint mee op de vro-
lijke deuntjes die de Mariahoutenaren 
te berde brengen. Het vertrek staat 
gepland voor net na de middag, het 
is toch nog 300 kilometer rijden naar 
huis. Maar dat wordt op de koop toe-
genomen. Het enthousiasme en het 
plezier van de mensen in Wolf staat 
voorop.

De Grottendorfer blaaskapel op bezoek in Duitsland

Beek en Donk/Uden - Helder Theater 
en Novadic-Kentron hebben een 
thema-avond over alcohol ontwik-
keld. Voor leden en belangstellen-
den van de KVO kring Uden, die veel 
Beek en Donkse leden heeft, is deze 
thema-avond op woensdag 8 okto-
ber in Ontmoetingscentrum Ter Aa, 
Den Uil 1A te Erp. De avond begint 

om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.30 uur.

De inhoud van de avond bestaat uit af-
wisselend informatie over invloed van al-
cohol op je lichamelijke gezondheid, de 
sociale norm rondom alcohol (gezellig-
heid, relaxen en vrije tijd) en hanteren en 
voorkomen van problemen met alcohol. 

Een groter wordende groep mensen 
gaat naarmate ze ouder worden meer 
en vooral ook vaker alcohol drinken. De 
afgelopen jaren wordt er in de hulpverle-
ning een stijgend aantal 55-plussers met 
een alcoholhulpvraag geconstateerd. In 
Brabant was in 1998, 14% van de cli-
enten bij Novadic-Kentron (Brabantse 
verslavingszorg) vanwege alcohol- pro-
blematiek 55 jaar of ouder. In 2007 was 
22% 55 jaar of ouder.

Twee acteurs van Helder Theater en een 
preventie werker van verslavingszor-
ginstelling Novadic-Kentron verzorgen 
deze avond.  Een informatieve, interac-
tieve maar vooral ook een leuke avond 
van maximaal 2,5 uur. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. Voor meer infor-
matie kan men terecht bij het Bestuur 
KVO Kring Uden, secretariaat 0492-
464579. Aan deze avond zijn geen kos-
ten verbonden.  Koffie/thee voor eigen 
rekening.

Kat aangereden
Zondagochtend 28 september 
rond 9.00 uur heb ik een kat 
aangereden op de T-splitsing 
Bosscheweg/Vonderweg, langs 
het kanaal, nog net binnen 
Beek en Donk. Hoewel deze 
gewond moet zijn, heb ik hem 
niet terug kunnen vinden. Het 
ging zo snel dat ik de kleur van 
de kat niet zeker weet, maar ik 

meen iets van rood/oranje te 
herinneren. 

Is uw kat gewond thuisgeko-
men of mist u deze, dan mag u 
mij even bellen. 

Jelle Douma 
(Tel. 06-16193586)

LEZERSPODIUM

4 oktober van 10.00 tot 17.00 uur

Open Dag Paardenpraktijk Sweenslag
Op zaterdag  4 oktober aanstaande 
houdt Paardenpraktijk Sweenslag 
uit Erp (Zijtaart) een Open Dag. Het  
is dan de jaarlijkse open dag voor  
dierenartspraktijken en natuurlijk 
dierendag. Een mooie gelegenheid 
om de deuren open te gooien voor 
iedereen die belangstelling heeft. 
Paardenpraktijk Sweenslag is gele-
gen aan de Sweenslag 20 te Zijtaart. 
Ze starten met een uitgebreid pro-
gramma om 10.00 uur.
 
Paardenpraktijk Sweenslag is een 
modern, goed geoutilleerde prak-
tijk, die zich in eerste aanleg volledig 
heeft toegelegd op de geneeskunde 
van het paard. Hierdoor zijn zij in 
staat, zowel op eerste- als op twee-
delijns niveau, hoge kwaliteit dierge-
neeskunde voor paarden aan te bie-
den. De kernpunten van de praktijk 
zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, des-
kundigheid, kleinschaligheid en een 
gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

De klant is absoluut geen nummer 
en de kleinschaligheid is de kracht 
van de praktijk. Dat zorgt er mede 
voor dat eigenaren  van paarden uit 
de regio, maar ook uit plaatsen als 
Den Helder, Breda en Maastricht de 
weg naar Paardenpraktijk Sweenslag 
weten te vinden.
 
Ga aanstaande zaterdag tussen 
10.00 en 17.00 uur eens kijken 
en ervaar de professionaliteit en 
de veelzijdigheid van de praktijk. 
Omdat zij steeds meer vragen krij-
gen over gezelschapsdieren zijn zij 
op zoek naar een dierenarts hier-
voor. Veel ervaring is een vereiste. 
Bent u geïnteresseerd of kent u 
iemand? Neem dan contact op 
met Paardenpraktijk Sweenslag. 
Paardenpraktijk Sweenslag, 
Sweenslag 20, 5469 KA Erp, 
info@paardenpraktijksweenslag.nl. 
Kijk ook op www.sweenslag.nl of bel 
naar: 0413-350443

Advertorial

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren
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AAnbod vAn

•  Vrijstaande woning  
•  Bouwjaar 2004
•  Woonopp. 185 m2 / Inh. 630 m3

•  Perceeloppervlakte  560 m2

•  Inhoud garage 315 m3

•  Unieke vrije locatie!

Helmondseweg 12
5735 RB Aarle Rixtel

0492 - 38 38 84
info@harrymoesmakelaardij.nl
www.harrymoesmakelaardij.nl Vraagprijs: € 549.000,- k.k. 

aarle-rixTel
Laag Strijp 24 AAnbod vAn

deelnemers open Huizen dAg 4 oktober 2014

deelnemers open Huizen dAg 4 oktober 2014
kom vrijblijvend deze woningen bezicHtigen

tussen 11.00 uur en 15.00 uur
een uitgebreide omscHrijving vAn de deelnemende woningen kunt u vinden op www.fundA.nl

Dorpsstraat 8a
5735 ED Aarle-Rixtel

0492 - 38 66 00
info@berkkerkhof.nl
www.berkkerkhof.nl

• Vrijstaande woning  
• Bouwjaar 1960
• Woonopp. 140 m2 / Inh. 450 m3

• Perceeloppervlakte  1.250 m2

• 4 slaapkamers
• Ruime garage 

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1964, verbouwd vanaf 1999
• Woonopp. 120 m2 / Inh. 465 m3

• Perceeloppervlakte  364 m2

• 3 slaapkamers
• Garage, berging en carport 

• Vrijstaande woning  
• Bouwjaar 1923
• Woonopp. 248 m2 / Inh. 900 m3

• Perceeloppervlakte  860 m2

• 4 slaapkamers
• Vele mogelijkheden 

Vraagprijs: € 359.000,- k.k. Vraagprijs: € 295.000,- k.k. Vraagprijs: € 399.000,- k.k. 

aarle-rixTel
Laarweg 27

aarle-rixTel
Jan van Rixtelstraat 3

aarle-rixTel
Dorpsstraat 17

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1985
• Woonopp. 115 m2 / Inh. 383 m3

• Perceeloppervlakte  289 m2

• 4 slaapkamers
• Ruime garage & vrij uitzicht 

Vraagprijs: € 242.500,- k.k. 

aarle-rixTel 
Laarweg 44

• Hoekwoning 
• Bouwjaar 1971
• Woonopp. 130 m2 / Inh. 381 m3

• Perceeloppervlakte  462 m2

• 4 slaapkamers
• Hobbyruimte en garage

Vraagprijs: € 219.000,- k.k. 

aarle-rixTel 
Molenstraat 56

NVM Open Huizen Dag: Binnen zonder kloppen
Redacteur: Hans Kik
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Dranghekken zullen nog net niet 
nodig zijn. Maar het wordt wel druk 
op zaterdag 4 oktober. Gezellig 
druk. Want dan vindt de NVM Open 
Huizen Dag plaats in Laarbeek. 
Reken maar dat er heel wat moois 
valt te ontdekken. Of, als je de ma-
kelaars mag geloven: “Het is nu een 
uitstekend moment om te kopen!”

70 huizen
Altijd al je droomhuis van binnen wil-
len bekijken? Maak je dromen waar 
en doe mee met de Open Huizen 
Dag. Plan een route die leidt door 
Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout 
en Mariahout. “Er zijn maar liefst 
zeventig woningen te bezichtigen”, 
vertelt makelaar Harry Moes. “In alle 
prijsklassen en elk type woning. Zo 
ongeveer elk segment.”

Voor iedereen
“De Open Huizen Route is er voor 
iedereen”, vult collega-makelaar 
Perry Jacobs aan. “Zowel starters als 
doorstromers kunnen hun licht op 
komen steken. Geheel vrijblijvend. 
Wij maken het de woonconsument 
makkelijk. Het is letterlijk binnen 
zonder kloppen. Je bent welkom om 
te komen kijken.”

Een huis ervaren
“Internet is makkelijk” aldus ma-
kelaar Drieke van den Hurk. “Goed 
voor een eerste indruk. Maar een 
huis koop je niet vanaf je iPad of lap-
top. Een huis wil je vooral ervaren. 

Komen de kamers een beetje over-
een met je gevoel? Is de buurt aan-
trekkelijk? De straat? Je gaat met 
andere ogen naar je droom kijken. 
Kritischer.”

Groen licht
Volgens makelaar Yves Lamé staan 
alle seinen op groen om te kopen. 
“De hypotheekrente staat historisch 
laag: 3,2% voor tien jaar vast. En ook 
fiscaal zijn de mogelijkheden aan-
trekkelijk. Tot 1 januari 2015 kunnen 
ouders een steentje bijdragen door 
hun kinderen tot €100.000,- belas-
tingvrij te schenken. Zo’n steuntje in 
de rug kan net het laatste zetje zijn. 
Vanaf 1 januari 2015 ligt dat bedrag 
fors lager.”

NVM
De Open Huizen Dag is een initia-
tief van de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars, NVM. In Laarbeek 
is deze dag mede mogelijk gemaakt 
dankzij Van den Hurk Makelaars, 
Van den Berk & Kerkhof Makelaars 
en Taxateurs, Trieling & Jacobs 
Makelaars – Taxateurs en Harry Moes 
Makelaardij. Dennis van Buggenum, 
Van den Berk & Kerkhof, benadrukt 
het belang van samenwerken. “Het 
stelt ons in staat om in één keer het 
complete aanbod in de schijnwerpers 
te zetten. De woonconsument kan zo 
zijn route uitstippelen. Binnen zonder 
kloppen begint bij www.funda.nl.”  

De Open Huizen Dag wordt mede mogelijk gemaakt door Harry Moes, 
Yves Lamé, Drieke van den Hurk, Dennis van Buggenum en Perry Jacobs

Openbare voorbespreking PNL 

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek 

Aarle-Rixtel – PNL houdt haar openba-
re voorbespreking te voorbereiding op 
de commissievergaderingen op maan-
dag 6 oktober.

Op deze voorbespreking komen de 
punten aan de orde zoals die op de 
agenda van de commissies staan, o.a. 
het Beleidsplan Jeugd incl. verordening 
Peelregio, besluit Maatschappelijke 
Ondersteuning Peelgemeenten 
Laarbeek 2014, ontwerpbestemmings-
plan Wish-terrein, bestemmingsplan 
1e herziening Kom Lieshout, bestem-
mingsplan voor de Jeu de Boules ac-
commodatie in Mariahout, Verordening 
Ondergrondse Infrastructuur Laarbeek 
2014, Gladheidsbestrijdingsplan winter 
2014 – 2015, zienswijze van het colle-
ge op de fusie van de Woningstichting, 

brief van OM om af te zien van on-
derzoek naar schending geheimhou-
ding, Grondnota 2014, prioriteiten 
Integraal Veiligheidsplan Peel en het 
Collegeprogramma 2014-2018.

De volledige agenda’s met bijbeho-
rende stukken kan men raadplegen op 
de website van de gemeente Laarbeek, 
klikken op ‘Bestuur en organisatie’, dan 
‘Raadscommissies’ en daarna op de be-
treffende commissie en juiste datum.

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee-
praten, heeft u vragen of opmerkingen, 
ook over andere onderwerpen, dan 
bent u van harte welkom op maandag 
6 oktober, aanvang  20.00 uur, in De 
Dreef   te Aarle-Rixtel. De koffie en 
thee staan klaar!

Aarle-Rixtel - De fractie van PvdA 
Laarbeek nodigt belangstellenden uit 
om mee te praten over de onderwerpen 
die in de komende commissievergade-
ringen op de agenda staan. Dinsdag  
7 oktober zal de commissie Sociaal 
Domein advies gevraagd worden over 
het beleidsplan Jeugd. 

Een concept van dit beleidsplan staat op 
de website van de gemeente Laarbeek. 
Daar zijn alle stukken van de vergade-
ringen te vinden. Woensdag 8 okto-
ber wordt in de commissie Ruimtelijke 
Domein gesproken over o.a. het be-
stemmingsplan Kom Lieshout. Op don-
derdag staat de commissie Algemeen 
bestuur op de agenda. U bent van harte 

welkom op de achterbanvergadering 
op maandag 6 oktober, het overleg be-
gint om 19.00 uur en vindt plaats bij de 
Dreef in Aarle-Rixtel.

06-52696900
     ezra.hairstyling

ezrahairstyling@hotmail.com

UW KAPSTER AAN HUIS 
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AAnbod vAn

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1980
• Woonopp. 157 m2 / Inh. 530 m3

• Perceeloppervlakte 260 m2

• 4 slaapkamers
• Grote garage en kindvriendelijke 

ligging 

• Vrijstaande woning 
• Bouwjaar 1947
• Woonopp. 95 m2 / Inh. 370 m3

• Perceeloppervlakte 505 m2

• 3 slaapkamers
• Berging/garage en carport 

Vraagprijs: € 240.000,- k.k. Vraagprijs: € 242.500,- k.k. 

Beek en Donk 
Pater Becanusstraat 57

Beek en Donk
Smalleweg 35a

deelnemers open Huizen dAg 4 oktober 2014

deelnemers open Huizen dAg 4 oktober 2014
kom vrijblijvend deze woningen bezicHtigen

tussen 11.00 uur en 15.00 uur
een uitgebreide omscHrijving vAn de deelnemende woningen kunt u vinden op www.fundA.nl

Modelwoning nummer 105: 
Enorm ruim 4-kamer appartement met ruime woonkamer, keuken, drie slaapkamers, 
badkamer, wasruimte, gastentoilet en balkon. U heeft een schitterend uitzicht op de 
Zuid-Willemsvaart en sluispartij. 

naast woning 105 hebben wij nog de volgende woningtypes in verkoop.

Type    slk.  opp. m2  prijs v.o.n. v.a. 
E   2  113   € 267.500,- 
M   3  135   € 300.000,-
K   3  126   € 296.500,-
P   2  113   € 292.500,-

Ook deze appartementen kunt u op 4 oktober 2014 tussen 11.00u en 15.00u 
bezichtigen. 

• Semi-bungalow 
• Bouwjaar 2013
• Woonopp. 111 m2 / Inh. 525 m3

• Perceeloppervlakte  195 m2

• 2 slaapkamers
• Direct beschikbaar  

No Risk & gratis verkoop huidige woning bespreekbaar! Compleet woonprogramma 
op de begane grond, fijne patio en veel ruimte op de verdieping.  Tevens casco te koop 
voor € 300.000,- v.o.n.

Tijdens de Open Huizen Dag informeren wij u graag over fase 2 waarin 4 concurrerend 
geprijsde twee-onder-een-kapwoningen worden gebouwd.

koopsoM Vanaf € 267.500,- V.o.n.koopsoM: € 314.000,- V.o.n.  

Beek en Donk
Pieter Breughellaan

aarle-rixTel
Het Klavier 8

Dorpsstraat 8a
5735 ED Aarle-Rixtel

0492 - 38 66 00
info@berkkerkhof.nl
www.berkkerkhof.nl

• 3-kamerappartement  
• Bouwjaar 2011
• Woonopp. 84 m2 / Inh. 270 m3

• 2 slaapkamers
• Ligging in centrum
• Berging en parkeerplaats in kelder 

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1972
• Woonopp. 138 m2 / Inh. 485 m3

• Perceeloppervlakte 314 m2

• 4 slaapkamers
• Vrijstaande garage 

• Twee-onder-een-kapwoning, vanaf 
2009 gemoderniseerd

• Bouwjaar 1968
• Woonopp. 190 m2 / Inh. 580 m3

• Perceeloppervlakte 399 m2

• 4 tot 5 slaapkamers
• Geheel uitgebouwd, riante garage

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.  Vraagprijs: € 200.000,- k.k. Vraagprijs: € 298.000,- k.k. 

lieshouT
Martien Coppensstraat 4

lieshouT
Burg. Mostermanslaan 6

lieshouT
Hertog Janstraat 22

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1996
• Woonopp. 169 m2 / Inh. 605 m3

• Perceeloppervlakte 297 m2

• 4 slaapkamers
• Nieuwe keuken van 2011 

Vraagprijs: € 319.000,- k.k. 

Beek en Donk 
Melodiestraat 11

• Twee-onder-een-kapwoning 
• Bouwjaar 1971
• Woonopp. 143 m2 / Inh. 505 m3

• Perceeloppervlakte 232 m2

• 4 slaapkamers
• Zeer ruime garage

Vraagprijs: € 245.000,- k.k. 

Beek en Donk 
Nachtegaallaan 29
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Van den Hurk
Makelaars o.z.

AAnbod vAn

AAnbod vAn

• Hoekwoning
• Bouwjaar 1970
• Woonopp. 106 m² / Inh. 296 m³
• Perceeloppervlakte 130 m² 
• 4 slaapkamers
• Achtertuin op het Zuidwesten gelegen
• Vrijstaande garage

• Halfvrijstaande woning
• Bouwjaar 2004
• Woonopp. 220 m² / Inh. 760 m³
•  Perceeloppervlakte 304 m²
•  5 slaapkamers
• Inpandige garage

• Bouwjaar 1987
• Woonopp. 210 m² / Inh. 800 m3

• Perceeloppervlakte 1.134 m2

• 3 slaapkamers
• Uitzicht achtertuin over weide & 

landerijen
• Royale inpandige garage

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1992
• Woonopp. 167 m² / Inh. 640 m³
• Perceeloppervlakte 570 m²
• 4 slaapkamers
• Extra kantoor/speelkamer b.g.g.

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1976
• Woonopp. 142 m² / Inh. 415 m³
• Perceeloppervlakte 651 m2

• 4 slaapkamers
• Privacy biedende achteruin

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 2003
• Woonopp. 130 m² / Inh. 440 m³
• Perceeloppervlakte 206 m²
• 3 slaapkamers
• Mogelijkheid bewoning begane grond

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1999
• Woonopp. 195 m² / Inh. 600 m³
• Perceeloppervlakte 304 m²
• 5 slaapkamers
• Achtertuin met een veranda met lichtkoepels
• Royale aanpandige garage

• Hoekwoning
• Bouwjaar 1968
• Woonopp. 105 m² / Inh. 338 m³
• Perceeloppervlakte 227 m²
• 3 slaapkamers
• Extra hobbyruimte/werkplaats

• Vrijstaande woning
• Bouwjaar 1960
• Woonopp. 170 m² / Inh. 540 m³
• Perceeloppervlakte 420 m²
• 4 slaapkamers
• Ruim overdekt terras en garage

• Tussenwoning
• Bouwjaar 1973
• Woonopp. 98 m² / Inh. 400 m³
• Perceeloppervlakte 140 m²
• 3 slaapkamers
• Inpandige garage met automatische kantelpoort
• Instapklare woning

• Halfvrijstaande nieuwbouwwoning
• Bouwjaar 2014
• Woonopp. 150 m² / Inh. 627 m³
• Perceeloppervlakte 338 m²
• 4 slaapkamers
• Inruil eigen woning bespreekbaar

• Hoekwoning
• Bouwjaar 1973
• Woonopp. 114 m² / Inh. 350 m³
• Perceeloppervlakte 223 m²
• 4 slaapkamers
• Luxe keuken en luxe badkamer

Vraagprijs: € 179.000,- k.k. 

Vraagprijs: € 439.000,- k.k.

Vraagprijs: € 695.000,- k.k.

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

Vraagprijs: € 374.000,- k.k.

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Vraagprijs: € 339.000,- k.k.

Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

Vraagprijs: € 379.000,- k.k.

Vraagprijs: € 174.000,- k.k.

koopsoM: € 315.000,- V.o.n.

Vraagprijs: € 209.500,- k.k.

Beek en Donk 
Kamillestraat 18 

aarle-rixTel 
Strijpsoord 12

aarle-rixTel
Julianalaan 7 

Beek en Donk 
Rietkampen 32

Beek en Donk 
Berkendijkje 17 

Beek en Donk 
Magnolia 13

Beek en Donk 
Muzenlaan 5 

Beek en Donk 
Korenbloemstraat 2

Beek en Donk 
Raadhuisplein 8

Beek en Donk 
Leliestraat 24 

Beek en Donk 
Malborg 7

lieshouT
Adriaan Boutlaan 18

deelnemers open Huizen dAg 4 oktober 2014

deelnemers open Huizen dAg 4 oktober 2014
kom vrijblijvend deze woningen bezicHtigen

tussen 11.00 uur en 15.00 uur
een uitgebreide omscHrijving vAn de deelnemende woningen kunt u vinden op www.fundA.nl

Heuvelplein 28
5741 JK Beek en Donk

0492-338170
info@trielingjacobs.nl
www.trielingjacobs.nl 

Heuvelplein 55a
5741 JJ Beek en Donk

0492 - 45 01 51
info@vandenhurkmakelaars.nl
www.vandenhurkmakelaars.nl

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1985
• Woonopp. 110 m² / Inh. 380 m³
• Perceeloppervlakte 210 m²
• 4 slaapkamers
• Royale hobbyruimte/atelier

• Twee-onder-een-kapwoning
• Bouwjaar 1976
• Woonopp. 135 m² / Inh. 465 m³
• Perceeloppervlakte 265 m²
• 4 slaapkamers
• Royale oprit met carport en garage

Vraagprijs: € 215.000,- k.k. Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

MariahouT 
De Nieuwe Erven 20

MariahouT 
Pioniersweg 14

VerkoChT onDer VoorBehouD
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Beek en Donk - De Teugelders van 
Ganzendonck bestaan dit jaar 55 jaar 
en dit jaar wordt het 44e jubileum boe-
renpaar bekendgemaakt. Net als voor-
gaande jaren wil de boerencommissie 
voorafgaand aan de bekendmaking, 1 
november bij Café/Zaal v/d Burgt, en-
kele aanwijzingen de wereld in helpen, 
zodat het raden kan beginnen.

Tijdens dit jubileumjaar wil de com-
missie geen cryptische omschrijvin-
gen maar afbeeldingen publiceren. 
Door middel van het plaatsen van 
een afbeelding willen zij aanwij-
zingen geven, zodat de geoefend 

lezer, dit jaar niet de ‘tekst’ maar 
het ‘beeld’ moeten ontleden, om 
er zo al in een eerder stadium ach-
ter te komen wie het boerenpaar is. 
Via de Website www.teugelders.nl
kan je reageren indien je een vermoe-
den hebt wie het 44e boerenpaar is.  

INTERIOR SBY VERSTAPPEN

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

NIEUW 
INTERIEURCONCEPT 

VER STAPPEN INTERIEUR S

INTERIEUR

STIJLVOL

LEVEN

WWW.HOUSEOFJAB.NL

Boerenpaar Teugelders zeer 
ongeduldig

Boerenpaar overhandigt opbrengst collecte aan 
‘Care for Joshua’

Benefi etavond door Ganzengatse Hofkapel

Vroege prinsbekendmaking in 
Beek en Donk
Beek en Donk - Carnavalsstichting 
Teugelders van Ganzendonck be-
staat op zaterdag 1 november pre-
cies 55 jaar. In het kader van dit jubi-
leum wordt op deze dag Prins Luuk 
XLIII bekendgemaakt. Deze bekend-
making wordt gehouden bij Café/
Zaal van de Burgt, vanaf 20.30 uur.

Zoals u van de Teugelders ge-
wend bent, zijn ook deze keer 
weer aanwijzingen gemaakt 

om de Ganzendonckers en 
Ganzendonckerinnekes aan het puz-
zelen te zetten. De eerste 3 van de 
11 aanwijzingen zijn: 1.Hij is werelds! 
2.De perfecte maat(e)! 3. Zij leven 
langs elkaar heen.

Op de website www.teugelders.nl 
kunt u een naam doorgeven, waar-
van u denkt dat die persoon de scep-
ter gaat zwaaien over Ganzendonck 
tijdens carnaval 2014/2015.

Beek en Donk - Boer Gerardus (Paul 
Meulensteen) en boerin Cato (Karin 
Biemans) traden op carnavalsdins-
dag, maart 2014, in de onecht bij de 
Teugelders van Ganzendonck. Tijdens 
de trouwerij werd een collecte gehou-
den voor een goed doel, wat bepaald 
wordt door het boerenpaar. Zij kozen 
voor de stichting ‘Care for Joshua’.

In een gesprek met medeoprichter
 van deze stichting, plaatsgenoot 
Ruben Verhoeven, legt hij het hoe en 
waarom uit van de stichting ‘Care for 
Joshua’ . De broer van Ruben, Joshua, 
heeft een chronische vorm van de 
ziekte van lyme. De ziekte van lyme 
wordt veroorzaakt door de beet van 
een besmette teek, welke niet of niet 
afdoende behandeld wordt. De ziekte 
van lyme kan veel klachten geven,  
zoals uitval van lichaamsfuncties, ver-
minderd afweersysteem, vermoeid-
heid, reumatische klachten, verlies van 
gewicht tot totaal disfunctioneren. In 
veel gevallen wordt de diagnose niet 
of pas laat gesteld. De ziekte van lyme 
verdient meer aandacht, erkenning 
en herkenning. Het leven van Joshua 
speelt zich voornamelijk binnens-
huis af, liggend op bank of bed. Hij 

wordt behandeld in Nederland, maar 
de medische wetenschap omtrent de 
ziekte van lyme is in het buitenland 
al een stuk verder. Mede daarvoor is 
veel geld nodig. De stichting organi-
seert zelf diverse activiteiten die geld 
opbrengen voor de behandeling van 
Joshua. 

De stichting ‘Care for Joshua’ is zeer 
vereerd dat het boerenpaar de op-
brengst van de collecte aan hen 
schenkt. Alle beetjes helpen om de 
ziekte van Lyme, en specifiek de ziekte 
bij Joshua, onder de aandacht te bren-
gen en geld te verzamelen voor on-
derzoek en behandeling.

Aarle-Rixtel - De Ganzegatse 
Hofkapel is geschokt door het nieuws 
in de pers dat de carnavalsvereniging 
met een leeggeroofde portemonnee 
het aankomend seizoen in moet. Ook 
zij zijn aan het denken geslagen hoe 
zij hun ‘moedervereniging’ kunnen 
helpen met deze financiële strop. 

Op een housewarming van zowel 
een lid van de kapel als van de car-
navalsvereniging kwam een spontaan 
maar goed idee boven water: een 

benefietavond, waarvan de opbreng-
sten ten goede komen aan Stichting 
Organisatie Carnaval Ganzegat. Zet 
het alvast in uw agenda: vrijdagavond 
7 november 2014 zal deze avond ge-
houden worden in MFC De Dreef. 
Aanvang is rond 20.00 uur. Kaarten 
bedragen het symbolische bedrag 
van €11,00 en dit bedrag gaat ge-
heel naar de lege kas van de carna-
valsvereniging. De Kapel is inmiddels 
volop bezig om een avondvullend 
en zeer leuk programma samen te 

stellen in de trant van een gebruike-
lijke Ganzekwekavond: amusements-
groepen, kletsers en kapellenmuziek. 
Hun medewerking is geheel gratis en 
met een zeer warm hart voor de ver-
eniging. Er moet nog veel werk verzet 
worden in een korte tijd, maar ze kun-
nen al melden dat ze al één ‘vis’ van 
kaliber uit de ‘tonpraat’ vijver aan de 
haak geslagen hebben. In de aanko-
mende gemeenschapsbladen en regi-
onale media wordt  u op de hoogte 
gehouden.

Vlnr: Boer Gerardus (Paul Meulensteen),  Ruben 
Verhoeven en boerin Cato (Karin Biemans)

Mooi agrarisch Laarbeek

Het is begin oktober, de dagen worden korter, 
de eerste bladeren vallen van de bomen en in 
onze landelijke gemeente komen we de grote 
tractoren met kiepwagen en maishakselaars 
weer tegen. Het is ‘maistijd’. De vele hectares 
mais die in onze gemeente staan worden de 
komende weken ‘gehakseld’, zoals dat in het 
jargon heet. 
 
Mais wordt in onze contreien gezaaid in het 
voorjaar, in de maand mei, het groeit binnen 3 
maanden naar een hoogte van ruim boven de 
2 meter waarna het in august kolf gaat zetten. 
De mais in Laarbeek wordt voornamelijk als sni-
jmais geteeld. Dat betekent dat op het moment 
van oogst de hele plant wordt gehakseld en in 
de kuil wordt gereden. De snijmais wordt geb-
ruikt als voer voor koeien. In de snijmais zit en-
ergie in de vorm van zetmeel  Daarnaast wordt 
de mais geoogst als zogenaamde korrelmais; hi-
erbij worden de maiskorrels van de plant en de 
kolf gescheiden met de combine. Deze korrels 
worden opgevoerd aan varkens en kippen. Daar 
de korrelmais tijdig nodig heeft om te rijpen 
wordt deze een maand na de snijmais gedorst. 

Het mais hakselen doet de boer niet zelf, dit 
wordt door  de loonwerker gedaan. Die heeft 
de grote tractors, kiepwagens en de nog grotere 
hakselaar beschikbaar die nodig zijn om de mais 
van het veld in de kuil te krijgen. Het materiaal 
is zo groot omdat er zo veel mais van het veld 
komt, tot wel 50 ton per hectare en dit moet snel 
en efficiënt afgevoerd worden. De hakselaar  
zelf is een imposante machine, 3 meter hoog, 
meer dan 500 pk die tot 8 rijen mais tegelijkerti-
jd fijn maalt. Een beetje hakselaar kneust zo’n 30 
hectares per dag en dat is nodig ook. In een kort 
tijdsbestek moeten de vele hectares van de ver-
schillende boeren gehakseld worden.  De, vee-
lal jonge,  mannen maken tijdens de maiscam-
pagne  lange dagen. Maar ze doen ze dit met 
veel plezier,  voor velen is dit het hoogtepunt 
van het jaar door het werk in teamverband met 
de grote stoere machines . Aandachtspunt voor 
elke loonwerker en zijn personeel is om de ver-
keersveiligheid ten allen tijde in acht te nemen 
en zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken 
voor de medewerkgebruikers. 

Algemeen Belang Laarbeek houdt 
vooroverleg
Beek en Donk - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt leden 
en belangstellenden uit voor het bijwo-
nen van haar vooroverleg op maandag 
6 oktober.

Op de agenda staat de voorbespreking 
voor de komende Commissievergadering.

De voorbespreking 
vindt plaats om 20.00 
uur in de ruimte van de 
voormalige videotheek 
aan de Kapelstraat 34 
in Beek en Donk, te-
genover de kerk. Voor meer informatie 
kijk op www.abllaarbeek.nl.

1e aanwijzing boerenpaar1e aanwijzing boerenpaar
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A   Dierendag 2014   A

I                 J
De allerliefste huisdieren 

van laarbeek

Waardebon 
t.w.v. 

€50.00 
voor één van 

de leukste 
dieren

06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 

Zak honden- of kattenvoer 
naar keuZe voor 

de Winnaar

de Stater 16  |  LieShout  |  0499-421916  |  WWW.petgigant.nL 

e voor e voor e voor 

de Winnaarde Winnaarde Winnaar

Dit is Sammie, een eigenwijze allemansvriend. Het is een 
huishond voor dementerende mensen. Hij fleurt altijd 
iedereen op als ie langskomt. Groeten, Frank Bekkers 

Dit is onze Kenzo. Hij is nu 14 maanden 
oud. En elke dag opnieuw ons zonnetje in 
huis! Gr. Anita Groeneveld

Kitty kwam negen jaar geleden bij ons aanwaaien. Sinds 
drie maanden is hij blind. Soms loopt ie tegen een muur, 
maar gelukkig redt ie zich vaak prima.

Onze hond is erg lief. Hij heet Pip en zelfs achter de piano 
blijft hij rustig zitten. Hij doet bijna alles voor eten; is dol op 
cake. Groetjes, familie van den Bergcake. Groetjes, familie van den Berg

Poes Punky en cavia Crunchy zijn de dikste maatjes. Punky wast 
zelfs Crunchy als hij de kans krijgt. Groetjes, Nicole van Haandelzelfs Crunchy als hij de kans krijgt. Groetjes, Nicole van Haandel

Dit is Suusje, ons Boomer-hondje van drie jaar en een heel 
lief allemansvriendje. Deze foto is gemaakt op het fantasy 
festival in Limbricht. Groet, Chris Eekels

Mozes is als 6-jarige hond te vondeling gebracht bij het asiel. 
Deze lieve hond is al 2,5 jaar bij ons. Op zondagmorgen 
leest ze graag De MooiLaarbeekKrant. Groet, Arno en Josette 

Onze hond Nova is de allerliefste omdat ze iedere dag 
trouw de afwas doet! Gr. Danny, Daniella, Thomas en 
Femke MegensFemke Megens

Het liefste huisdier is niet van ons, maar logeert bij ons. Het 
is Misty. Ze is al 20 jaar oud en héél lief. Groetjes vanuit 
Marjolein’s kattenpension

Oh jammer, hebben ze met toch nog op de foto weten te 
krijgen. Je kan tegenwoordig toch ook niet meer lekker 
gapen zonder dat ze het zien. Familie Maas uit Mariahout

Opa Jo en hond Joep zijn elkaars beste vrienden. Joep is 
een felle waakhond, maar o zo lief voor de familie. Bij opa 
Jo gaat hij vaak op zijn schoot liggen. Gr. CindyJo gaat hij vaak op zijn schoot liggen. Gr. Cindy

Jacky is het hondje van de opa en oma van Bram, die 
meervoudig gehandicapt is. Bram groeide op met Jacky. Ze 
hebben samen een heel goede klik. Gr. Robert v Aspert

Dit is onze rottweilier Lance. Hij is 10 jaar 
en heeft er sinds kort een vriendje bij. 
Hij leert hem alle regeltjes die we thuis 
hebben. Groet, Tanjahebben. Groet, Tanja

Ons hondje Suzie is een echte diva. Groet, Marleen Eekels

Pepper is een boomertje. Als er geknuffeld wordt in huis, 
komt Pepper als een mafkees aangescheurd om mee te 
knuffelen. Gr. fam De Vries

Woody is ons nieuwe (g)rashondje en de nieuwe aanwinst 
binnen ons gezin. Groet familie v. Louwbinnen ons gezin. Groet familie v. Louw

Samen met de hond pikken wij, na een lange wandeling, 
een terrasje. Groet, F.Bakelseen terrasje. Groet, F.Bakels

Tommie is een lief en aanhankelijk hondje. Wanneer er iets te 
klussen valt is hij erbij. Hij heeft zich bijzonder goed aangepast 
aan de kleinknideren en geaccepteerd als nieuwe gezinsledenaan de kleinknideren en geaccepteerd als nieuwe gezinsleden
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Luchtdoel geschut. V.l.n.r. Henk van Roij, Hans van Vlerken, 
Felix van Roij, Riekie Dona en twee Engelse militairen

Ingeleverde radio’s van de Tweede Wereldoorlog in het 
gemeentehuis van Aarle-Rixte. V.l.n.r. Henk Ellenbroek, 

Jan Biemans, Frans van de Kerkhof en Jacques Swinkels

70 JAAR BEVRIJD ING IN LAARBEEK 
FOTOGRAFIE DOOR MARCEL VAN DE KERKHOF

De noodbrug op de Zuid-Willemsvaart in Aarle-Rixtel voor voetgangers en f ietsers ter vervanging van de vernielde brug naar D’n Heikant. 

De Donkse brug in Beek en Donk werd tijdens de oorlog vernield

De Laarbrug, zoals die er zeventig jaar geleden uitzag. 
Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)

Foto van de bevrijdingsoptocht die in september 1944 door 
Lieshout en Mariahout trok. Op de foto de Dorpsstraat in Lieshout

Jan Biemans, Frans van de Kerkhof en Jacques SwinkelsJan Biemans, Frans van de Kerkhof en Jacques SwinkelsJan Biemans, Frans van de Kerkhof en Jacques SwinkelsJan Biemans, Frans van de Kerkhof en Jacques SwinkelsJan Biemans, Frans van de Kerkhof en Jacques SwinkelsJan Biemans, Frans van de Kerkhof en Jacques SwinkelsJan Biemans, Frans van de Kerkhof en Jacques SwinkelsJan Biemans, Frans van de Kerkhof en Jacques SwinkelsJan Biemans, Frans van de Kerkhof en Jacques SwinkelsJan Biemans, Frans van de Kerkhof en Jacques Swinkels

De pont over de Zuid-Willemsvaart in Aarle-Rixtel. Deze deed tijdelijk dienst als oeververbinding in 1944.

Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)Soldaat Coopmans uit Boxmeer bewaakt hier de Laarbrug (boogbrug)

FOTOGRAFIE DOOR MARCEL VAN DE KERKHOF

Openhakken van het kanaal in Lieshou
t

Drukte in de Dorpsstraat in Aarle-Rixt
el, vanwege de bevrijding
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70 JAAR BEVRIJD ING IN LAARBEEK 

HET IS 70 JAAR GELE
DEN DAT DE 

DORPEN IN LAARBEEK
 BEVRIJD WERDEN

VERVOLG VOORPAGINA

“DE VRIJHEID VIEREN OM NOOIT TE VERGETEN”

De MooiLaarbeekKrant bedankt de heemkundekringen 
van Laarbeek en Jos Bekx voor het beschikbaar 
stellen van de foto’s van 70 jaar geleden.

Lieshout
De luidruchtige intocht met herken-
bare muziek uit de jaren ’40 zorgt 
ervoor dat de Heuvel in korte tijd 
is gevuld met belangstellenden. Wim 
Robben, de trotse vicevoorzitter van 
Heemkundekring ‘ ’t Hof van Liessent’, 
ziet het allemaal tevreden aan. Heel 
opmerkelijk is het optreden van een 
Gardepeloton van het voormalige 2e 
Regiment Cavallerie uit Venlo,  o.l.v. 
Mark Lommen uit Lieshout. In hun 
feurige pakken met oranje sjerp 
geven zij een staaltje exerceren weg. 
Jos Bekx van de Binnenlandse strijd-
krachten zet met militaire precisie 
om 13.30 uur het konvooi in beweging. 
Op naar Aarle-Rixtel!

Aarle-Rixtel
Rondom de Kouwenberg, maar ook in 
de Dorpsstraat is het een drukte van 
belang. Weinig vlagvertoon, maar 

heel  veel volk op de been. Henk Ver-
beek verwelkomt het konvooi. De ki-
osk is gevuld met de leden van de 
Aarlese Revue. Prachtige en vooral 
vrolijke meezingers brengen zij ten 
gehore: It’s a long way to Tipperary,  
en ook De appeltjes van Oranje mogen 
weer gezongen worden. Er heerst op 
de Kouwenberg  een echte bevrijid-
ingssfeer. Jan Dekkers, voorzitter 
van Heemkundevereniging ‘Barthold 
van Heessel’, is zichtbaar blij, met 
het mooie weer en de grote belang-
stelling.

Vanaf hier rijdt DeMooiLaarbeekKrant 
mee met de Ford Jeep uit 1943 van 
Willem en Maria Heerings uit Eind-
hoven. Willem rijdt met zijn motor 
als konvooibegeleider mee. Maria 
bestuurt  de ‘dubbelklutsjeep’ naar 
Beek en Donk. 

Beek en Donk 
In Beek en Donk wordt het konvooi op-
gewacht door  veel toeschouwers, die 
zich langs de weg naar het gemeente-
huis hebben opgesteld. Overal staan 
zwaaiende en fotograferende mensen, 
het is een bijzondere gewaarwording.  
Het konvooi houdt halt op en langs 
het grasveld bij het gemeentehuis. 
Het publiek verzamelt zich rondom 
het oorlogsmonument.

Gardisten, stram in de houding, vor-
men een erewacht. Het Leonardusgil-
de en het Antoniusgilde stellen zich 
op. Harry Brugmans, voorzitter van 
Heemkundekring ‘De Lange Vonder’, 
houdt namens de drie Laarbeekse 
heemkundekringen een toespraak. Hij 
bedankt iedereen die aan het sla-
gen van deze herdenking heeft bi-
jgedragen. Verder benadrukt Harry 
de verplichting om “de vrijheid te 

vieren om nooit te vergeten”. Burge-
meester Hans Ubachs spreekt in zijn 
toespraak de hoop uit dat toekom-
stige generaties leren van hetgeen 
er in het verleden is gebeurd.

De burgemeester legt vervolgens een 
krans namens de gemeente Laarbeek. 
Daarna volgen de voorzitters van de 
drie Laarbeekse Heemkundekringen. 
Piet van Kessel en Jan Verkuijlen 
leggen een krans namens de verenig-
ing ‘De Laarbeekse Veteranen’. Theo 
en Anton van Osch leggen een krans 
uit dankbaarheid. Hun verhaal stond 
onlangs uitgebreid in deze krant. 
Hiermee eindigt een spectaculaire 
en sfeervolle herdenking. Onder de 
veelzeggende klanken van de song 
‘We ‘ll meet again’, verlaat het pub-
liek het terrein.

Zeventig jaar geleden trok een Nederlandse cavalerie door de Dorpsstraa
t in Aarle-Rixtel

HET IS 70 JAAR GELE
DEN DAT DE 

HET IS 70 JAAR GELE
DEN DAT DE 

Het huis aan de Koppelstraat 33 in Beek en Donk liep tijdens de oorlog schade op

Op 17 september 1944 werd Sluis V in het Achterbosch door Duitse troepen totaal vernield. Op dit punt staken twee vluchtende Duitse soldaten het kanaal over. Eén van hen verdronk hierbij. Het lichaam werd op het sluisterrein begraven en in juni 1949 herbegraven op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteijn. Ingekwartierde militairen in de blokhut van verkenners St.Tarcicius
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Expositie van tekeningen en schilderijen

Najaarsconcert Gemengd Koor Euphonia

Kleding- en speelgoedbeurs op 8 oktober

Beek en Donk – Theo van der Steen 
uit Oss exposeert tekeningen en 
schilderijen in het Oude Raadhuis in 
Beek en Donk. Theo woont en werkt 
in Tilburg. In zijn atelier aan het Wil-
helminapark tekent en schildert hij 
naar (naakt)model. Ook het land-
schap is een belangrijk uitgangspunt. 

Regelmatig is hij te vinden op locatie 
langs de Maas, in natuurgebied Huis 
ter Heide of bij de vennen in Oister-
wijk, waar hij buiten tekent. Sommige 
tekeningen zijn aanleiding om in het 
atelier een olieverfschilderij op te zet-
ten. Er is in vorm en kleur heel precies 
licht en ruimte getroffen die in de wer-
kelijkheid materieloos is, maar op het 
schilderij alleen in verf beklijft. Welke 
gedaante die verf dan aanneemt, is 
weliswaar moeilijk te bepalen en het 
is de vraag wat de schilderijen nu ei-
genlijk prijsgeven. Ze laten zien wat 
de kunstenaar heeft geschilderd. Een-
voudiger kan het niet, maar het gaat 
om de raadselachtigheid van de ge-
waarwording dat met de tastbaarheid 
van verf iets ontastbaars wordt weer-
gegeven. Er wordt je iets aangereikt 

waar je niet helemaal bij kunt. Meer 
informatie en foto’s zijn te vinden op 
www.theovandersteen.nl.

Het Oude Raadhuis, Heuvelplein 18, 
Beek en Donk. Geopend van 4 t/m 26 
oktober, op zaterdagen en zondagen 
van 14.00 tot 17.00 uur. Vernissage 
4 oktober 16.00 uur. Tijdens deze 
opening speelt zijn vrouw Margreet 
Wink op piano; China Gates van John 
Adams.

Aarle-Rixtel – Gemengd Koor Eupho-
nia houdt op zaterdag 11 oktober een 
najaarsconcert. Het  concert begint 
om 20.00 uur in de parochiekerk in 
Aarle-Rixtel. 

Medewerking wordt verleend door 
Sine Nomine uit Aarle-Rixtel en het 
Stedelijk Helmonds Senioren koor. Na 
afloop is er een gezellig samenzijn bij 
conferentiecentrum de Couwenberg.

Beek en Donk - Woensdagavond 8 
oktober houdt Tienerwerk ‘De Boe-
merang’ in Beek en Donk een grote 
kleding/speelgoedbeurs. 

Van 19.30 uur tot 21.30 uur is ieder-
een van harte welkom in het ontmoe-

tingscentrum aan de Otterweg 29 in 
Beek en Donk. De entree bedraagt 
€1,00 en de opbrengst komt volledig 
ten goede aan de tieners van De Boe-
merang in de leeftijd van 10 t/m 15 
jaar uit Beek en Donk. 

Een werk van Theo van der Steen

Lid worden van KBO Mariahout

Welpen van Scouts Laarbeek worden ‘waterproof’ 
tijdens de Jungledag

Mariahout – Iedereen vanaf 55 jaar 
kan lid worden van KBO Mariahout. 
Zij organiseren het hele jaar door di-
verse activiteiten voor haar leden. 

Enkele van deze activiteiten zijn: Jeu 
de Boules, fietsen, carnavalsavond, 

kersmarkt bezoeken en diverse dagex-
cursies. Voor de prijs hoeft men het niet 
te laten. De bijdrage is slechts €18,00 
per jaar, per persoon. Indien u lid bent 
van een KBO kan u bij vele ziektekos-
tenverzekeringen collectiviteitskorting 
krijgen. Bij CZ en VGZ bedraagt dat 

omstreeks €5,00 per maand. Deze be-
sparing van €60,00 per jaar is al een 
reden temeer om direct lid te worden 
van KBO Mariahout. Aanmelden kan 
bij Harrie Bekx, tel. 0499-421613.

Laarbeek - Het water in de jungle 
wordt verontreinigd door een stel 
schatzoekers. De motor van de boot 
lekt olie en dat is ook in de Talaab 
poel terecht gekomen. Malchi heeft 
daardoor moeite met ademen.. Met 
deze informatie namen de welpen van 
Scouting Lieshout-Mariahout, Beek 
en Donk en Aarle-Rixtel zaterdag 27 
september deel aan verschillende op-
drachten tijdens de Jungledag. 

Dit regionaal scoutingevent werd ge-
houden op het terrein van Center 
Parcs ‘Het Meerdal’ in America en was 
georganiseerd door de Regio Stam 
Helmond in samenwerking met de 
verschillende scoutingverenigingen uit 
dezelfde regio. Doel van de opdrach-
ten was om onderdelen voor een wa-
terfilter te verzamelen, zodat het water 
gefilterd  en de olie uit de Talaab poel  
verwijderd kon worden. De 8 verschil-
lende opdrachten vereisten moed, 
inzicht, sportiviteit, doorzettingsver-
mogen en kracht. Allemaal eigen-
schappen waar de welpen regelmatig 
mee bezig zijn tijdens de wekelijkse 
opkomsten. Water kwam in alle op-
drachten terug en was een duidelijke 
verbinding tussen de verschillende op-
drachten. Daarnaast was ook plezier 
maken tijdens en tussen de opdrach-
ten heel belangrijk.   

Gestreden werd er voor de winst bij 
een evenwichts- en behendigheidsspel 

met het overbrengen van bekertjes 
water  tussen welpen van twee scou-
ting verenigingen. Inzicht was van be-
lang bij het verdelen van verschillende 
soorten afval tussen GFT-, chemisch-, 
recyclebaar- en restafval. Genieten 
konden de welpen tijdens een boot-
tochtje over het meer. Kracht en moed 
was nodig bij het oversteken van een 
water met eendenkroos via een touw-
brug van twee boven elkaar bevestig-
de touwen.

Nadat alle onderdelen verzameld wa-
ren, kon het waterfilter gebouwd wor-
den. Hierna was het tijd voor ontspan-
ning en mochten de welpen genieten 
van de faciliteiten van het golfslagbad 
op het park. Tijdens de terugreis naar 
Laarbeek waren de welpen moe maar 
voldaan en werd er teruggekeken op 
een leuke en geslaagde Jungledag 

2014. De scouts in Laarbeek hebben 
speltakken voor alle leeftijden. 

Inge Migchels jongleert op het touw

niet in combinatie met andere aanbiedingen.

25%
korting

op alle verf van:

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

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

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires
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Laarbeek – Het vieren van de bevrij-
ding is belangrijk voor de inwoners 
van Laarbeek. Maar liefst 86% van 
de inwoners vindt dat we de oorlog 
moeten herdenken. Niet alleen omdat 
het een stukje geschiedenis is, maar 
vooral omdat vrijheid niet vanzelf-
sprekend is. Dit blijkt uit onderzoek 
van TipMooiLaarbeek.nl, een represen-
tatief burgerpanel. 

Belangrijk 
Het overgrote deel van de Laarbeekse 
bevolking heeft de Tweede Wereldoor-
log niet – bewust – meegemaakt. Toch 
vinden zij het belangrijk dat deze 
herdacht wordt, ze hebben verhalen 
gehoord van ouders en grootouders 
over hoe moeilijk deze periode was. 
Ondanks dat zijn er ook mensen die 
kritiek zijn op de herdenking: ‘Veel te 
lang geleden om bij stil te staan. In 
deze tijden gebeuren er zoveel ergere 
dingen. Laat die oorlog van zeventig 
jaar geleden maar zitten!’, beargumen-
teert een respondent.

Veel mensen vinden het herdenken van 
de oorlog niet per se belangrijk om-
dat het om de Tweede Wereld oorlog 
gaat, maar meer omdat het over vrij-
heid gaat. 58% van de Laarbeekse in-
woners is na de oorlog geboren en 
heeft dus altijd in vrede geleefd. Wel 
kent ruim 50% van de inwoners verha-

len uit de oorlog. ‘Mijn beide ouders
hebben de oorlog meegemaakt en ver-
telden daar wel eens over’, was veruit 
de meest gegeven toelichting. Ouders 
en grootouders hebben het beklem-
mende gevoel van oorlog en de drang 
naar vrijheid in hun verhalen over-
gegeven aan hun kinderen. Voor hen 
is het nu belangrijk om eens per jaar 
stil te staan bij het feit dat de vrij-
heid waarin ze leven niet vanzelf-
sprekend is. ‘Mijn familie heeft de 
oorlog niet in Nederland meegemaakt, 
maar in Nederlands-Indië. Een horror 
was het’ en ‘mijn beide opa’s hebben on-
dergedoken gezeten na de oproep voor 
de arbeidseinzats’ zijn een paar voor-
beelden van het gevoel dat de oorlog 
mensen nog steeds geeft.  

“Bij thuiskomst moest ik 
eraan wennen om niet meer 

bang te hoeven zijn”

Persoonlijke verhalen 
Sommige mensen weten juist heel goed 
wat voor gevoel oorlog tegenwoor-
dig geeft, Gijs uit Beek en Donk bi-
jvoorbeeld. Hij ging als hulp bij de 
lucht mobiele brigade twee keer mee 
op uitzending naar Afghanistan. 
“Het heftigst daar waren natuurlijk
de gevechtsmomenten”, vertelt hij. 
“Daar heb je dan jaren voor geoefend, 

maar het is heel wat anders als er 
opeens echte kogels om je oren vlie-
gen. Daarom is het ook zo onwerkelijk
als je terugkomt in Nederland. In 
Afghanistan ben je constant op je 
hoede en voel je een constante span-
ning en dan kom je hier en dan hoef 
je opeens nergens meer bang voor te 
zijn. Ik moest daar de eerste weken 
weer erg aan wennen, het zijn twee 
verschillende werelden.”

“Een vriend van me ging op 
een bermbom staan. Ineens was 

hij er niet meer”

Gijs stuit soms op onbegrip. Mensen 
die niet weten hoe het in het gebied 
is, kan hij moeilijk de situatie van 
daar uitleggen. “Daarom zijn mijn 
oude collega’s van de lucht mobiele 
brigade belangrijk voor me”, vertelt 
hij. “Je hebt een enorm gevaarlijke 
en intensieve tijd met elkaar doorge-
maakt. Dat schept banden voor het 
leven. Het moeilijkste was het verlies 
van een heel goede vriend van me. Hij 
ging op een bermbom staan. Dat laat 
die constante spanning zien, opeens 
was hij er niet meer.”

‘GEVOEL VAN VRIJHEID OVERBRENGEN IS HET BELANGRIJKST’
70 JAAR BEVRIJDING

len uit de oorlog. ‘Mijn beide ouders
hebben de oorlog meegemaakt en ver-
telden daar wel eens over’, was veruit 
de meest gegeven toelichting. Ouders 
en grootouders hebben het beklem-
mende gevoel van oorlog en de drang 
naar vrijheid in hun verhalen over-
gegeven aan hun kinderen. Voor hen 
is het nu belangrijk om eens per jaar 
stil te staan bij het feit dat de vrij-
heid waarin ze leven niet vanzelf-
sprekend is. ‘Mijn familie heeft de 
oorlog niet in Nederland meegemaakt, 
maar in Nederlands-Indië. Een horror 
was het’ en ‘mijn beide opa’s hebben on-
dergedoken gezeten na de oproep voor 
de arbeidseinzats’ zijn een paar voor-
beelden van het gevoel dat de oorlog 

maar het is heel wat anders als er Gijs stuit soms op onbegrip. Mensen 

Gijs tijdens zijn uitzending in Afghanistan 

Leef
 je i
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Een evenement voor iedereen
- Sport
- Recreatie

- Vrijetijdsbesteding
- Informatie

5 Oktober
van 13.00 - 17.00

De Dreef Aarle-Rixtel

Mooi UIT in Laarbeek

Aarle-Rixtel – In Multifunctioneel Cen-
trum De Dreef vindt zondag 5 oktober de 
6e editie plaats van ‘Leef je in, Leef je uit’. 
Het belooft een groot spektakel te worden 
in het thema ‘sporten en participeren voor 
iedereen’. De manifestatie bestaat uit de 
onderdelen sport, ontspanning en infor-
matie. 

De manifestatie wordt om 13.00 uur ge-
opend door Burgemeester Ubachs. Daarna 
kan men de vele activiteiten gaan ‘bele-
ven’ of ‘genieten’, zodat het ook dit jaar 
een fantastische middag gaat worden met 
mooie ervaringen voor jong en oud, met 
en zonder beperking!        

Sport
In de grote sportzaal geven veel sportver-
enigingen uit Laarbeek demonstraties in 
wat er mogelijk is om samen te sporten. 
Hierbij rekening houdend met een eventu-
ele beperking in het breedste zin van het 
woord.  Mooi is te zien dat er een interac-
tie ontstaat tussen de deelnemers en men 
ook kan ervaren dat er heel veel mogelijk 
is! Tevens verzorgen de Scouting en Out-
door Laarbeek een ludiek en leerzaam bui-
tenprogramma en de Handboogvereniging 
kun je vinden in de Eendracht. 

Informatie
In de foyer vindt een gezondheid- en wel-
zijnsinformatiemarkt plaats, met vele regi-
onale en lokale organisaties en initiatieven. 
Hier kan je informatie inwinnen over sport, 
recreatie en vrije tijd. 

Ontspanning
In de kleine zaal treden grote en kleine mu-
ziekgezelschappen afwisselend op. Ook is 
er een rustige ruimte waar voorgelezen 
wordt aan de kleinste deelnemers. Bijzon-
der Smakelijk zal zorg dragen voor lekkere 
hapjes en de ruimtes zijn mooi aangekleed 

door de Laarbeekse scholen. Kortom, er is 
dus van alles te doen en te beleven aan-
staande zondagmiddag in de Dreef. Kom 
gezellig een pijltje gooien bij het darten, 
kijken naar een leuk dansoptreden, mee-
doen aan de prijsvraag of deelnemen aan 
de special fitness. Iedereen is welkom bij de 
gratis manifestatie ‘Leef je in, Leef je uit’! 

Grootse 6e editie 
‘Leef je in, Leef je uit’

‘Leef je in, Leef je uit’

Advertorial

5 Oktober
van 13.00 - 17.00
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MooiBoerdonk
RKSV Boerdonk haakt even af Winnaar stickeractie ‘Mooi Wonen’ 

Boerdonk

Boerdonk laat je zien!

‘Opdat wij nooit zullen vergeten...’

Kienen & Loterij in Boerdonk

Judoclub Yomotaki Speelgoedbeurs 2014

Boerdonk – Dat voetbalclub Boerdonk 
even afhaakt kun je wel concluderen 
na het toch wel geflatteerde verlies 
van het eerste elftal. Om mee te blij-
ven doen moest van het Helmondse 
RKPVV gewonnen worden, zeker 
na de nederlaag van vorige week. 
RKPVV kwam in Boerdonk op be-
zoek met slechts 1 punt meer dan de 
Boerdonkenaren. 

Het was prachtig voetbalweer en met 
de kermismuziek op de achtergrond 
een ideale voetbalmiddag. Het was 
echter de tegenstander die meteen 
roet in het eten gooide. Een simpel 
afstandsschot hobbelde zo de goal 
in. Boerdonk werkte hard, maar wat 
de laatste weken ook het probleem 
was, er word te weinig gecreëerd. Het 
duurde tot de 30e minuut voordat er 
op goal werd geschoten door Jesse 
Oppers. Het was een prima aanval en 
er werd goed gecombineerd. Hierop 
volgend was het een aanval over links, 
waar Lars Vogels en Roy Swinkels, 
elkaar vlot vonden. Dit resulteerde in 

een voorzet die net te hoog was voor 
Sietze Penninx. Tim van Alphen had 
wat meer verdiend met zijn kopbal in 
de 37e minuut. Nu was het tijd voor 
de scheidsrechter om op te vallen. Uit 
een goede aanval, waar de spitsen zo-
maar door het hart van de verdediging 
speelden, wist Sietze Penninx de 1-1 
te scoren, maar het was de scheids die 
buitenspel zag. De grensrechter vlagde 
niet, de spelers van RKPVV protesteer-
den niet, alleen hij had het gezien. 

Na de rust werd er nog meer weer-
stand geboden door Boerdonk, maar 
te weinig echte mogelijkheden. 
RKPVV had de betere kansen. Deze 
kansen werden ook goals, een klutsbal 
die net goed viel, maar die tellen ook! 
Boerdonk had pech en de tegenstan-
der had het geluk mee. Roy Swinkels 
was het dichtst bij met een vrije trap 
op de lat en in de nastoot schoot Maik 
v.d. Zanden net naast. Met 0-3 verlie-
zen is niet niks, maar had net als vorige 
week ook niet gehoeven. 

Door dit resultaat haakt Boerdonk af 
voor de bovenste plaatsen, een ge-
luk is wel dat er tot op dit moment er 
nog geen club echt boven uitsteekt 
en er iedere week wel verrassingen 
zijn. Boerdonk staat nu 5 punten on-
der nummer 1 en 4 onder RKPVV, dus 
wat dat betreft valt het nog mee, maar 
dan zal er volgende week toch weer 
een positief resultaat gehaald  moeten 
worden tegen BVV’27. 

Boerdonk - Voor de zomervakantie 
heeft de Dorpsraad van Boerdonk een 
actie opgestart, om het dorp meer be-
kendheid te geven als ‘kei skon’ dorp 
om in te wonen. Onderdeel van deze 
actie zijn vijf stickers. 

De teksten hierop zijn o.a.: 
‘Boerdonkenaar aan Boord’, ‘I love 
Boering’ en ‘Boering’s beste’. Deze 
stickers zijn huis-aan-huis verspreid 
met de oproep om er ééntje te kie-
zen en deze op bijvoorbeeld je auto 
te plakken, zodat iedereen kan zien 
hoe trots de bestuurder op het dorp 
is! De Dorpsraad had hieraan nog een 
actie verbonden, waarmee een leuke 
prijs te winnen was: maak een ludieke 
foto van je auto (of caravan, koffer 
of iets anders) met een Boerdonk-
sticker op vakantie, en plaats deze 
op de Facebook-pagina ‘Wonen in 
Boerdonk’. 

Er waren diverse inzendingen, waaron-
der een aantal vakantiefoto’s, en ook 
nog een paar (overigens hele leuke) 
foto’s die mensen thuis in Boerdonk 
hadden gemaakt. De inzender van de 
leukste/origineelste foto is Agnes van 
Wijk geworden. Ze is afgelopen zomer 
met haar dochter Pien op vakantie 
geweest naar Ibiza. Samen hadden ze 
besloten om alle stickers mee te ne-
men, en daarmee op diverse locaties 

foto’s te maken. Uiteindelijk hadden 
Agnes en Pien zoveel mooie foto’s dat 
ze er een collage van gemaakt hebben, 
welke ze op Facebook plaatsten.

Vorige week ontvingen ze uit handen 
van de voorzitter van de Dorpsraad, 
Albert Dortmans, de bon voor een 
diner a deux in ons Boerdonkse res-
taurant ’t Veerhuis. Deze dinerbon is 
ook door hen gesponsord, waarvoor 
dank! De winnende foto is te bekij-
ken op Facebook-pagina ‘wonen in 
Boerdonk’. Hierop kun je nog altijd 
foto’s plaatsen en eventuele sug-
gesties doen voor deze actie van de 
Dorpsraad.

Boerdonk – Op zondag 12 oktober van 
vindt er van 10.00 tot 16.00 uur een ex-
positie plaats in Gemeenschapshuis Den 
Hazenpot. Er zijn 30 Boerdonkenaren 
die hun werk exposeren.

Deze tentoonstelling bestaat uit: 
schilderstukken, viltkunst, bloem-
schikken, modelvliegen, foto’s, kera-
miek, modeltreinen, sieraden, stenen 
beelden,wenskaarten, handwerken, 
etsen drukken op papier, plantaardige 
vormgeving, bronzen beelden, aquarel-
len, info computer, brood bakken, info 
vogelaar.

Tijdens de tentoonstelling wordt in de 
recreatieruimte koffie, thee en diverse 
dranken geserveerd. In samenwerking 
met Bouw Catering uit Boerdonk kunt 
u alleen deze dag genieten en proeven 
van een heerlijke kop Herfstsoep met 
twee belegde broodjes voor de prijs van 
€5,00.

Loop vrijblijvend binnen in gemeen-
schapshuis Den Hazenpot te Boerdonk, 
de deur gaat voor iedereen automatisch 
open. U bent van harte welkom, de toe-
gang is gratis!

Boerdonk - Op vrijdagmiddag 19 sep-
tember werd aan de Bosscheweg in 
Boerdonk, het monument ‘Opdat wij 
nooit zullen vergeten…’ onthuld. Dit 
kunstwerk herinnert aan een twee-
tal oorlogsvliegtuigen, die tijdens de 
tweede wereldoorlog in Boerdonk 
werden neergehaald. Het nieuwe mo-
nument is geplaatst bij de bestaan-
de gedenkplaat ter herinnering aan 
het neerstorten van een Lancaster. 
Waarbij zeven bemanningsleden om 
het leven kwamen.

Bij de plechtigheid waren burgemees-
ter Ina Adema en vertegenwoordigers 
van de betrokken ambassades aan-
wezig. Jan Kerkhof vertelde over de 
vliegtuigen die in Boerdonk neerstor-
ten: in februari 1943 een Wellington 
met Canadees/Engelse bemanning en 
in september 1944 een Amerikaanse 
Waco-glider. Hierna kwam de 
Amerikaanse Majoor Christopher 
Judge aan het woord. Na zijn ope-
ning in het Engels, vervolgde Judge 
zijn toespraak in het Nederlands, 

waarbij hij zich op voorhand excu-
seerde voor eventuele taalfouten. Hij 
sprak zijn verwondering én bewon-
dering uit over de betrokkenheid die 
Nederlanders - jong en oud - tonen bij 
het herdenken van de bevrijding. Ook 
bedankte hij de bezoekers: “Met uw 
aanwezigheid dankt u mannen die u 
nooit gekend heeft. Laten we er met 
zijn allen voor zorgen dat wij hun of-
fers nooit zullen vergeten.” 

Boerdonk - Zondag 26 oktober 
houdt Stichting Algemeen Boerdonks 
Belang de jaarlijkse kienavond. Net 
zoals andere jaren zijn ook dit jaar 
weer vele mooie prijzen te winnen. 
Gaat u met één van de prijzen naar 
huis?

Op deze avond vindt ook de trek-
king plaats van de loterij, met onder 
andere een hoofdprijs ter waarde van 
maar liefst €100,00! De opbrengst 
van deze loterij komt ten gunste van 
de intocht van Sinterklaas. De loten 
zijn dit jaar gesponsord door Albert 
Heijn Kanters in Erp. De kienavond 

en de trekking van de 
loterij vinden plaats in gemeenschaps-
huis Den Hazenpot in Boerdonk. De 
zaal gaat open om 19.15 uur, de eer-
ste kienronde start om 20.00 uur. De 
Stichting hoopt u deze avond te mo-
gen begroeten in Den Hazenpot!

Boerdonk - Op zondag 2 november 
houdt judoclub Yomotaki uit Boerdonk 
weer de jaarlijks goedbezochte speel-
goedbeurs in ‘Den Hazenpot’ in 
Boerdonk. Wil je voor een klein bedrag 
een kraam en/of kledingrek huren dan 
moet je er vlug bij zijn, want vol=vol.

Op deze manier kun je aan je overtollige 
speelgoed/kleding nog een leuk centje 
overhouden! Verder komt de opbrengst 
van de beurs volledig ten goede aan de 
leden van de judoclub. Een kraam van 
1x1 meter kost €7,00 en een kledingrek 
neerzetten (zelf meenemen) kost 
€5,00 per meter. Er zijn nog een aan-
tal plaatsen beschikbaar. Opgeven kun 
je doen door een mail te sturen naar: 
info@yomotaki.nl o.v.v. speelgoedbeurs 

2014. Vermeld in de mail je naam en 
het aantal meters kraam (of kledingrek) 
dat je wilt huren. Ook als er vragen 
zijn kunt u deze via info@yomotaki.nl 

stellen. Zij staan u 
graag te woord. 
 

Boerdonk leed voor de 2e 
week op rij een nederlaag

De overhandiging van de prijs 
aan Agnes van Wijk (l) door 
voorzitter Albert Dortmans (r)

P. Heijl Automaterialen is een technische groothandel gespecialiseerd in  
verkoop van automaterialen, banden, oliën en gereedschappen aan  
hoofdzakelijk de zakelijke markt. 

Voor onze filialen in BEEK EN DONK en SCHIJNDEL zoeken wij

ROUTECHAUFFEURS (FT)
                 
Ben jij die gemotiveerde man/vrouw met kennis van het wegennet en  
ervaring in klantencontact? 

Wij bieden je een zelfstandige functie binnen een team van ‘vakmensen’ 
met een prettig werkklimaat. Affiniteit met de automotive branche is bij 
ons een vereiste!

Heb je interesse in deze functie, stuur dan een motivatiebrief met CV naar: 
P. Heijl Automaterialen B.V. t.a.v. Dhr. F. Heijl, Pater de Leeuwstraat 7,  
5741 EE, Beek en Donk of via email: info@heijlautomaterialen.nl

Bij voorkeur je motivatiebrief met CV afgeven bij ons filiaal Beek en Donk 
of Schijndel.

De reacties op bovenstaande vacature zijn vaak dusdanig overweldigend dat 
het voor ons onmogelijk is om iedereen persoonlijk te informeren over de  
verdere voortgang van de sollicitatieprocedure. Geschikte kandidaten zullen 
door ons zo spoedig mogelijk worden benaderd.Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   

info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren
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badminton Mannenteam Badminton Club 
Lieshout kent vliegende start

Lieshout - Na twee wedstrijdronden 
staat BCL-M1/Sportpoint Gemert on-
bedreigd bovenaan in de eerste afdeling 
van de ‘Mannen-3 klasse’. Na eerst een 
goede uitoverwinning te hebben be-
haald op het mannenteam van Goirle, 
werd de eerste thuiswedstrijd tegen de 
mannen van Veerkracht met de maxi-
male score van 8-0 binnengehaald.

BC Goirle-M1 - 
BCL-H1/Sportpoint Gemert: 2-6
In de uitwedstrijd tegen de Goirlese 
mannen viel vooral de kracht van de 
singlepartijen op bij de Lieshoutenaren. 
Alle singlepartijen werden immers door 
Bert Manders, Ruud van Vijfeijken, 
Wouter van Vijfeijken en Jeroen van der 
Heiden binnengehaald. Zij deden dat al-
lemaal ook nog eens in twee sets: alleen 
Jeroen van der Heiden had uiteindelijk 
drie sets nodig om zijn tegenstander 

op de knieën te krijgen. In de vier dub-
belpartijen was het anders. Tim van 
Bommel en Wouter van Vijfeijken ver-
loren na een spannende wedstrijd nipt 
van hun Goirlese tegenstander (21-15, 
24-22). Ook de dubbelpartij van Bert 
Manders en Tim van Bommel werd 
in twee sets verloren. Daartegenover 
stond dat de broers Ruud en Wouter 
van Vijfeijken hun dubbel wonnen (in 
drie sets) en Bert Manders en Jeroen 
van der Heiden dat ook deden (in twee 
sets), waardoor de eindstand van 2-6 
op de borden kwam.

BCL-M1/Sportpoint Gemert – 
BC Veerkracht-H3: 8-0
De thuiswedstrijd tegen het derde man-
nenteam van BC Veerkracht uit Oeffelt 
was erg eenzijdig. In de eerste dubbel-
partijen was er nog enige spanning. Bert 

Manders en Wouter van Vijfeijken ver-
loren immers hun tweede set, waardoor 
zij een driesetter moesten spelen. Ruud 
van Vijfeijken en Jeroen van der Heiden 
lieten het niet zover komen. Zij won-
nen in twee sets. De singlepartijen wa-
ren niet anders. Wouter van Vijfeijken 
won, als eerste heer, soeverein met 21-
10 en 21-11. Ruud van Vijfeijken had 
het als tweede heer moeilijker en had 
een derde set nodig om te winnen. Bert 
Manders (als derde heer) en Laurence 
Roijackers (als vierde heer) wonnen 
weer met speels gemak en lieten hun 
tegenstanders nauwelijks punten ha-
len. Dat de afsluitende twee dubbel-
partijen in twee duidelijke sets beslist 
werden in Lieshouts voordeel was vol-
ledig conform de verwachtingen gezien 
de behoorlijke krachtverschillen in deze 
wedstrijd.

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

Van Schijndel 
Passie voor wonen

6 november 
Sfeeravond van 18.00 tot 22.00 uur

Sint Servatius Gilde Lieshout brengt vendelhulde 
aan beschermheer

Stichting Ganzegat bereidt zich voor op carnaval

Lieshout - Het Sint Servatius Gilde 
uit Lieshout bracht zondag 28 sep-
tember een vendelhulde bij hun be-
schermheer Loek Swinkels, dit naar 
aan leiding van zijn 75ste verjaar-
dag. Ook zijn vrouw Christine is 
onlangs jarig geweest, dus was het 
tijd voor een gezellig feest. 

Er waren vele gasten uit binnen en 
buitenland die het vendelen van het 
Gilde wisten te waarderen. Na de 
vendelhulde bood Loek een herin-
neringsschild aan die de hoofdman 
Toon Gevers in ontvangst nam. 
Op het schild stond de volgen-
de tekst: ‘Pro deo -  Pro Europae 
Christianae Unitate – Pro Vita’. Dit 
betekent: God – voor een verenigd, 
Christelijk Europa – voor het leven. 
De tekst is overgenomen van de 
Europese Gemeenschap van histori-
sche Schuttersgilde die zich in zet-
ten voor een verenigd, Christelijk 
Europa. Ook Christine bood een 
schildje aan, weliswaar van een klei-
ner formaat maar gegeven met een 

groot hart. Het jeugdlid, Bas van 
Kaathoven, mocht dit schild in ont-
vangst nemen, waar hij apetrots op 
was.
 

Na een foto te hebben genomen 
voor het archief, heeft het Gilde zich 
nog enkele uren onder de gasten 
begeven waar ze nog vele compli-
menten kregen.

Aarle-Rixtel - De 11e maand is al weer 
in zicht en dat betekent voor de stich-
ting organisatie carnaval Ganzegat de 
start van een nieuw seizoen. Na een 
turbulente zomer waarin hen het wa-
ter aan de lippen kwam te staan zijn ze 
er dankzij velen in geslaagd om weer 
positief aan de slag te gaan. Hun dank 
gaat dan ook uit naar iedereen die op 
wat voor manier dan ook er mede voor 
zorg heeft gedragen dat carnaval in 
Ganzegat weer een goede toekomst 
heeft.

Programma
Het programma voor het seizoen 
2014/2015 ziet er als volgt uit: 9 
November 2014 Jeugdprinsenbal 
in de Dreef, 15 November 2014 
Prinsonthulling bij de Couwenbergh, 20 
December 2014 Prinsenreceptie in de 
Dreef, 17 Januari 2015 Seniorenmiddag 
in de Dreef, 17 Januari 2015 1e 
Ganzekwekavond, 31 Januari 2015 2e 
Ganzekwekavond en tot slot 14 t/m 17 
Februari 2015 Carnaval in Ganzegat

Wie wordt de prins van Ganzegat 
2015?
Op 15 november nemen ze op het bor-
des van de Couwenbergh afscheid van 
prins Jan Willem den Uurste en prinses 
Monique. Zij hebben het afgelopen jaar 
op enthousiaste wijze de carnavalskar 

getrokken. De komende weken wor-
den er in de media weer hints gegeven 
over wie de nieuwe prins van Ganzegat 
gaat worden. Hier volgt de eerste hint: 
1. Haiduugut. Nou, het eerste tipje van 
de sluier is opgelicht, het raden kan be-
ginnen.

Loek en zijn vrouw Christine, omringd door gildebroeders

Carnaval in Ganzegat

Van Wetten
Is het kappersvak 
geschikt voor jou?

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

• Door ministerie van onderwijs en 
wetenschappen erkende CREBO-opleiding

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

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

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nlWWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

Beweegredenen
Eten en bewegen, het blijft de eeuwige 
strijd voor velen van ons. Je kent het vast 
wel, mensen die van water al dik lijken 
te worden. En dan blijft het zoeken naar 
die ene geweldige manier om eindelijk je 
ideaalgewicht te bereiken.

Via Facebook, via Sell TV wordt er het 
ideale lichaam met een pilletje, een 
drankje, een geweldig alles in een appa-
raat belooft. Kortom men belooft je de 
wonderpil!
Maar als je eerlijk bent…. Geloof je dat 
nou echt? Je hebt vast alles al gepro-
beerd, het heeft je vele euro’s gekost en 
werkt het?
Eigenlijk is het voor de meesten van ons 
vragen naar de bekende weg. Nee, eigen-
lijk werkt dat allemaal niet zo geweldig. 
Ja misschien voor even, maar dan….. dan 
komen de kilo’s er nóg sneller weer aan 
als dat ze eraf vlogen.
Maar hoe dan wel? Hoe kun je werken 
naar een gezond gewicht? Naar een BMI 
tussen de 18 en 24,5?
Je moet een goede balans vinden tus-
sen dat wat je erin stopt en dat wat eruit 

moet, dat wat je verbrand.
Klinkt logisch toch? Maar 
hoe vind je die balans?
Hieronder een paar tips om 
wellicht een goed begin te 

maken.
• Als je hetzelfde blijft 

eten en drinken maar 
je gaat meer energie 

verbranden door elke 
dag een half uurtje te 
gaan wandelen in plaats 
van voor de TV te zitten 
dan ga je uiteindelijk 
gewicht verliezen. (En 
als je dan de snoepjes, 
de extraatjes laat staan 

werkt dat helemaal goed!)
• Laat je de motor nóg harder werken en 

kies je in plaats van de wandeling voor 
een half uurtje joggen, dan gaat het 
natuurlijk sneller.

• In de spieren gebeurt het allemaal! 
Spieren zorgen voor de vetverbranding. 
Dus zorg dat je je spieren flink laat wer-
ken. Ga eens tuinieren, ga werken met 
je lichaam en zorg dat je de dag erna 
voelt dat je de tuin hebt gedaan!

• Drink eens wat vaker een glas water in 
plaats van een glas cola, je zult zien dat 
dat wonderen doet!

• Eet rustig, eet meerdere keren per dag 
kleinere porties en durf eens een koekje 
in te ruilen voor een appel!

• Besef dat je in een half uur een gezon-
de warme maaltijd kunt bereiden. Als je 
bij de chinees op primetime je bestel-
ling gaat afhalen moet je vaak al langer 
wachten!

• Voordat je een koekje of snoepje in je 
mond stopt, tel tot 10. Vraag je in deze 
10 tellen af waarom je iets snoept. Is 
het voor de honger, voor de lekker 
of…. Je weet het eigenlijk niet. Laat 
het dan gewoon staan of pak een to-
maatje.

Wil je echt gaan werken aan een goede 
balans tussen je energieopname en je 
energieverbruik? Raadpleeg dan eens de 
professionals. Een diëtist kan je bijvoor-
beeld goed en persoonlijk advies geven 
op het gebied van gezonde voeding en 
goede beweging. En dit advies wordt ook 
nog eens vanuit de basiszorgverzekering 
vergoed (check wel even of dat ten koste 
gaat van je eigen risico!).
Maar ook door goed en gericht te bewe-
gen kun je al veel rendement behalen naar 
een gezond gewicht toe. Ook daarvoor 
zijn er tal van professionals die je graag 
helpen bij het vinden van jou balans!

COLUMN

Parklaan 6  |  Beek en Donk
www.lifestylecenterlaarbeek.nl

sen dat wat je erin stopt en dat wat eruit 
moet, dat wat je verbrand.
Klinkt logisch toch? Maar 
hoe vind je die balans?
Hieronder een paar tips om 
wellicht een goed begin te 

maken.
• Als je hetzelfde blijft 

eten en drinken maar 
je gaat meer energie 

verbranden door elke 
dag een half uurtje te 
gaan wandelen in plaats 
van voor de TV te zitten 
dan ga je uiteindelijk 
gewicht verliezen. (En 
als je dan de snoepjes, 
de extraatjes laat staan 

Kienen in Lieshout 
Lieshout - Op vrijdag 3 oktober  houdt 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof in Lieshout.

De jackpot is nog niet gevallen. De 
avond begint om 20.00 uur en de zaal is 
open om 19.00 uur. Iedereen is welkom 
om mee te doen.
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Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 4 oktober
17.00 Blauw Geel vet - Sparta’25 Vet
15.00 Schijndel A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 B1 - Wittenhorst B1
14.30 Sparta’25 B3 - Brandevoort B2
14.45 Erp B3 - Sparta’25 B4
13.00 Sparta’25 C1 - Erp C1
13.00 Sparta ‘25 C2G - FC Uden C1
13.00 Sparta’25 C3 - Gemert C4
13.00 DVG C3 - Sparta’25 C4
11.15 MULO D1 - Sparta’25 D1
12.45 Stiphout D2G - Sparta’25 D2
11.30 Sparta’25 D3 - Gemert D5
10.30 Boekel Sport D6G - Sparta ‘25 D4G
09.00 Montagnards E1 - Sparta’25 E1
09.00 Schijndel E3 - Sparta’25 E2
09.15 Sparta ‘25 E3G - SCMH E1
09.15 Sparta’25 E4 - Rood Wit’62 E4
09.00 Schijndel E6 - Sparta’25 E5
09.15 Sparta’25 E6G - Avanti’31 E5
11.15 Handel E3 - Sparta ‘25 E7G
09.30 Boekel Sport F1 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta ‘25 F2G - Irene F1
10.30 Sparta’25 F3 - Avanti’31 F2
10.15 Blauw Geel F11 - Sparta ‘25 F4G
10.30 Sparta’25 F5G - Merefeldia F6
14.00 HVV Helmond G1 - Sparta’25 G1
13.00 Sparta’25 JG1 - Heythuysen JG1

Zondag 5 oktober 
14.30 Sparta’25 1 - Helvoirt 1
11.00 Sparta’25 2 - Mierlo Hout 2
12.15 Volkel 2 - Sparta’25 3
10.00 Sparta’25 4 - Blauw Geel 6
10.00 DVG 4 - Sparta’25 6
12.00 Boskant 3 - Sparta’25 7
11.00 Sparta’25 8 - Bruheze 4
12.00 Sparta’25 9 - RKPVV 5
09.30 Prinses Irene VR2 - Sparta’25 VR1

ASV’33
Jeugd zaterdag 4 oktober
14.30 Liessel A1 – ASV’33 A1
15.00 ASV’33 A2 – MULO A3
14.30 Oranje Zwart B1 – ASV’33 B1
15.00 ASV’33 B2 – MULO B3
14.45 HVCH MB1 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – Prinses Irene C1G
12.30 ASV’33 C3 – ELI C2
12.30 ASV’33 D1 – Liessel D1
11.30 NWC D5 – ASV’33 D2
10.30 ASV’33 E1 – Schijndel E2
11.00 HVV Helmond E1 – ASV’33 E2
10.30 ASV’33 E3 – WEC E3
11.15 Milheezer Boys E2G – ASV’33 E4G
09.15 Gemert E11 – ASV’33 E5
10.30 Erp F1 – ASV’33 F1
09.15 ASV’33 F2 – Rhode F3
09.15 ASV’33 F3 – Gemert F8
10.30 Gemert F10 – ASV’33 F4
09.15 ASV’33 F5 – Venhorst F5G

Veteranen zaterdag 4 oktober
16.30 ASV’33 – Nijnsel

Senioren zondag 5 oktober
14.30 MVC 1 – ASV’33 1
11.00 SC Helmondia 2 – ASV’33 2
11.30 ASV’33 3 – Mifano 3
11.00 SC Helmondia 4 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Gemert 11

Jeugd zaterdag 28 september
ASV’33 A1 – Mierlo Hout A2 2-3
ZSV A3 – ASV’33 A2 5-5
Bruheze B1 – ASV’33 B1 3-2
ASV’33 B2 – Boerdonk B1G 0-4
ASV’33 MB1 – Sambeek MB1 afgelast
Nulandia C1 – ASV’33 C1 3-2
ASV’33 C2 – Deurne C3 6-1
SC Helmondia C3 – ASV’33 C3 6-2
SVSH D1G – ASV’33 D1 3-1
ASV’33 D2G – SJVV D2 3-5
Gemert E2 – ASV’33 E1 2-14
NWC E3 – ASV’33 E2 0-6
ASV’33 E3 – Rhode E5 2-16
ASV’33 E4G – ST Elsendorp/Fiducia E2 10-2
ASV’33 E5 – Sparta’25 E7G 2-0
ASV’33 F1G – Blauw Geel’38 F2 0-5
ELI F1G – ASV’33 F2 12-0
Ollandia F1G – ASV’33 F3 0-7
ASV’33 F4 – Rood Wit’62 F3 0-7
Bruheze F5 – ASV’33 F5 0-3

Veteranen zaterdag 27 september
RKVV Keldonk – ASV’33 5-2

Senioren zondag 28 september
Neerkandia 1 – ASV’33 1 0-3
ASV’33 2 – Olympia’18 2 2-1
ASV’33 3 – Sparta’25 5 1-2
ASV’33 4 – Mifano 4 5-5
Blauw Geel’38 17 – ASV’33 5 6-2
Stiphout Vooruit VR1 – ASV’33 VR1 1-3

Eli
Zaterdag 4 oktober 
12.30 ELI D1 – Rhode D3
12.30 ELI D2 – Nijnsel/TVE D1
10.30 ELI E1 – VOW E1
10.30 ELI E2 – Irene E2
10.30 ELI F2 – ERP F5
14.30 Lierop A1 – ELI A1
12.15 ERP C2 – ELI C1
12.30 ASV C3 – ELI C2
09.00 Bradevoort E10 – ELI E3
10.00 Mariahout F2 – ELI F1

Zondag 5 oktober 
14.30 RKMSV 1 – ELI 1
11.30 ELI 2 – Milheezer Boys 2 
11.00 ELI 3 – Avanti ’31  3
11.30 Keldonk 4 – Eli 4
12.15 Bavos 4 – Eli 5
12.00 ELI Vr 1 – Nijnsel Vr 2
12.00 Udi ’19 Vr 3 – ELI Vr 2 

Maandag 6 oktober
20.30 ELI B1 – Sparta ’25 B2

VV Mariahout
Zaterdag 4 oktober 
15.00 Berghem Sport A1 - Mariahout A1
14.30 Mariahout A2 - 
          Blauw Geel’38/JUMBO A5
15.00 Blauw Geel’38/JUMBO B2 - 
          Mariahout B1
14.30 Mariahout B2 - Venhorst B2
13.00 Volkel C1 - Mariahout C1
13.00 Mariahout C2 - Gemert C5
12.00 Mariahout D1 - Handel D1
10.30 Mariahout E1 - Boekel Sport E2
10.30 Boekel Sport E5 - Mariahout E2
10.30 VOW F1 - Mariahout F1
10.00 Mariahout F2 - ELI F1
10.30 Irene F2 - Mariahout F3
10.00 Mariahout F4 - SC Helmondia F3

Zondag 5 oktober 
14.30 Mariahout 1 - Bruheze 1
11.30 Mariahout 2 - Erp 3
10.30 Vitesse’08 3 - Mariahout 3
09.30 Mariahout 4 - Schijndel/DE WIT 5
11.00 Boekel Sport 6 - Mariahout 5

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 27 en 28 september
PupE2 – Nijnsel 1 – 3 
PupD1 – Prinses Irene 6 – 0 
PupE1 – De Korfrakkers 2 – 0 
PupF1 – Blauw Wit (Ha) 7 – 5 
Sen 2 – Rosolo 3  9 – 9 
Sen 1 – Prinses Irene 1  7 – 17 

Zaterdag 4 oktober
Sportpark Mariahout
10.00 PupD2 – NDZW
10.30 AspC1 – Emos
11.00 AspB1 – Be Quick
12.30 JunA1 – Korloo
Sportpark Sint-Oedenrode
9.30 Kv Rooi – PupF1
Sportpark Nuland
9.30 Be Quick – PupE2
Sportpark Nistelrode
10.00 Prinses Irene – PupE1 
Sportpark Loosbroek
13.00 Korloo – PupD1

Zondag 5 oktober 
Sportpark Mariahout
11.30 Sen 2 – Ajola/De Wilma’s 2 
13.00 Sen 1 – Ajola/De Wilma’s 1 

Woensdag 8 oktober 
Sportpark Mariahout 
20.15 MW2 – Oxalis MW2
Sportpark Landhorst
20.00 Ajola/De Wilma’s R1 – R1

Donderdag 9 oktober 
Sportpark Mariahout
20.00 Sen 1 – De Korfrakkers 1 
          (bekerwedstrijd)

badminton
Badminton Club Lieshout
Zaterdag 4 oktober
17.30 BC Oosterhuot U15-3 – 
          BCL-U15/Rabobank

Zondag 5 oktober
10.00 BC Geldrop 10 – 
          BCL-1/BouCenter Swinkels
10.00 BC Veerkracht M3 – 
          BCL-H1/Sportpoint Gemert
12.30 BC Geldrop U15-3 – 
          BCL-U15/Rabobank
11.30 BC Veldhoven U13-1 – 
          BCL-U13/VKS Autoservice

handbal
HV Bedo
Programma zaterdag 4 oktober
10.00 Gemengde C-jeugd – Tremeg
          D’n Ekker, Beek en Donk
19.30 Heren senioren 2 – Apollo 
          De Klumper, Lieshout
20.40 Heren senioren 1 – Jupiter ‘75 
          De Klumper, Lieshout
 
Programma zondag 5 oktober
10.00 Dames A-jeugd – MBDE/De Sprint     
          D’n Ekker, Beek en Donk
11.10 Heren senioren 3 – Roef 
          D’n Ekker, Beek en Donk
13.05 Vlug en Lenig – Heren A-jeugd 
          Glanerbrook, Geleen
Kijk op www.hvbedo.nl voor eventuele 
wijzigingen.

tafeltennis
TTV Een en Twintig
Uitslagen
Flash 1 – Senioren 1 7-3
Senioren 2 – Flash 3 2-8
Taverbo 3 – Senioren 3 10-0
Senioren 4 – Unicum 11 6-4
Smash ’73 3 – Jeugd 1 4-6
Budilia 2 – Jeugd 2 3-7
Waalwijk 2 – Jeugd 3 10-0

ATTC’77
Uitslagen senioren
Never Despair 2 – ATTC’77 1 9-1
Renata 3 – ATTC’77 2 8-2
ATTC’77 4 – ATTV’71 1 5-5
ATTC’77 5 – Meppers 4 5-5
ATTC’77 6 – Unicum 15 9-1

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen  van maandag 29 september  
Jan Verbakel - Herman van de Boom 0-2
Henk Verhappen - Tonny de Louw  2-0
Henk Jansen - Hans Wagelmans  0-2
Leo van Griensven - Lambert van Bree  2-0
Harrie Poulisse - Harrie Bouwmans  0-2
Jan Hesselmans - Frits Wilbers  1-1
Antoon Rooijakkers - Wim Swinkels  2-0
Antoon Smits - Harrie van Kleef  0-2
Lou Muller - Harrie Bouwmans  0-2
Harrie Poulisse - Martien Swinkels  0-2
Frits Poulisse - Bert van de Vorst  2-0
Piet Goossens - Bennie Beerens  2-0
Jaspert Swinkels - Theo Verheijen  2-0
Antoon van Osch - Hans de Jager  2-0
Cor Oppers - Bert van Wanrooij 0-2

Uitslagen van dinsdag 30 september 
Guus van de Elsen - Henk van de Vegt  2-0
Ad Barten - Henk Mastbroek  2-0
Gerrit van Osch - Jan Verbakel  2-0
Antoon Maas - Jan van Neerven  0-2
Wim Swinkels - Harrie Poulisse  2-0
Marinus Steegs - Harrie van Kleef  2-0
Mari Verbakel - Pieter Rooijackers  0-2
Jan van Dijk - Hendrik Korsten  2-0
Leo Migchels - Theo van Rossum  2-0
Theo Spierings - Theo van Hoogstraten  0-2
Jan van Hout - Theo Verheijen  2-0
Frits Tak - Antoon Wagemans  2-0
Henk Meerwijk - Tonnie Raaijmakers  0-2
Theo Verheijen - Evert Baring 2-0

bridgen
Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 24 september  
Lijn A
1.Heidie en Angela  70,58%
2.Mia en Jan  60,92%

3.José en Jan  60,54%
4.Ton en Annelies  59,21%
5.Henny en Mari  57,79%
Lijn B
1.Helma en Joke  57,60%
2.Fia en Huub  56,90%
3.Francien en Fons  56,30%
4.Pieta en Jo  54,10%
5.Diny en Jos  54,00%
De volgende zitting is op woensdag 8 
oktober, aanvang 19.30 uur in Café-Zaal 
De Tapperij.

Bridgeclub  ‘De Poort van Binderen’
Uitslagen 24 september 
Lijn A
1. Jan en Cellie  60,42 % 
2. Kori en Martien  59,38 %
3. Bets en Annie  57,64 %
4. Wim en Erik  54,86 %   
5. Riek en Leo  53,13 %        
6/7 Gerda en Ellen  52,78 %
6/7 Trees en Willy  52,78 %        

Uitslagen 30 september
1e Corry en Frans          71,13 % 
2e Bets  e n Mari            67,26 %
3e  Ria en Gidi           56,85 %
4e Mien en Jos               56,25 %
5e Christel en Frans       55,65 %
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout. Kijk voor 
meer Informatie op  www.poortvanbinderen.nl 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 25 September
1. Mari en Mien                  
    Emmie en Josephin         62,50%               
3. Jan en Ans                        60,00%  

4. Jan en Maria                    57,08%
5. Marianne en Leni            55,42% 
De volgende zitting is op donderdag 2 
oktober, aanvang 19.30 uur plaats in 
Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 30 september 
1.Francien en Marian  62,50%
2.Riekie en Jo  57,50%
3.Corry en Lilian  56,50% 
4.Nelly en Riet  54,00%
  Lien en Theo  54,00%
De volgende zitting is op dinsdag 7 
oktober, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk. 

schaken

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 30 september
1-0   Frans v. Hoof - Dirk-Jan Gloudemans 
½-½ Jef Verhagen - Chris v. Laarhoven
½-½ Willy Constant - Hans Claas
½-½ Johnny v.d. Laarschot - Albert v. Empel
½-½ Aloys Wijffelaars - Zjon v.d. Laar
½-½ Hein v. Bree - André Bergman
0-1   Erick Robbescheuten - Thijs Knaapen

Programma 7  oktober
Albert v. Empel - Zjon v.d. Laar
Chris v. Laarhoven - Hein v. Bree
Johnny v.d. Laarschot - Aloys Wijffelaars
André Bergman - Erick Robbescheuten
Herman Konter - Frans v. Hoof
Jef Verhagen - Dirk-Jan Gloudemans
Willy Constant - Thijs Knaapen
Harrie v.d. Laar - Hans Claas

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

Helmond:  Prins Hendriklaan 25   Tel:  0492-543093 
E-mail:        helmond@gldk-advocaten.nl     I:        www.gldk-advocaten.nl

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

Installaties           Verlichting
Systeemplafonds         Zonnepanelen
Data- en Telecommunicatie

Balieverkoop na telefonische afspraak
Donkersvoortsestraat 3, Beek en Donk     06-53 85 39 72   

www.vanlieropelektro.nl     0492-468000
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MooiLaarbeekkrant
tafeltennis

Het talent van deze week, Ardan Vergouwen, kan zijn bon tot 
donderdag 9 oktober ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

Ardan Vergouwen

BC Mixed 
Ardan Vergouwen

BC Mixed 

TTV Een en Twintig wint thuis van Geldrop

Gezellige dag voor vrijwilligers van ATTC’77

Beek en Donk - Met invaller Addy 
Verbakel won het derde team van 
Tafeltennisvereniging Een en Twintig 
uit Beek en Donk donderdagavond 
een belangrijke thuiswedstrijd van 
TTV Unicum uit Geldrop. Guido 
Graat was beslissend door al zijn en-
kelpartijen te winnen. Omdat ook het 
dubbelspel tegen de nummer twee 
op de ranglijst werd gewonnen en 
Addy Verbakel en Chris Kluijtmans 
beiden een enkelduel wonnen, is de 
spanning in de vijfde klasse helemaal 
terug.

Minder goed nieuws was er voor de 
andere seniorenteams. Zo leed het der-
de team een grote nederlaag in Boxtel. 
Henk van der Bruggen, Tonnie van 
Berlo en Ad Coolen waren kansloos 
tegen Taverbo/Sabo: 10-0. Morgen 

treden de promovendi aan tegen Flash 
uit Eindhoven. Het eerste team was 
daar met invaller Jeroen Engelhart 
vorige week al te gast, maar het be-
zoek mondde uit in een nederlaag. 
Het dubbelspel en overwinningen van 
Jordi Kivits en Stefan Hamelijnck hiel-
den de schade enigszins beperkt: 7-3. 
Jeroen speelde daags voor het duel 
met zijn eigen team ook al tegen Flash. 
Ondanks één gewonnen enkelpartij 
was ook daar een nederlaag het resul-
taat. Bij een zenuwslopend dubbelspel 
had Jeroen samen met Aum van Berlo 
een aandeel in de overwinning.

Jeugd
Bij de jeugd was Bert Coolen met drie 
overwinningen in de uitwedstrijd te-
gen Budilia uit Budel de speler van het 
weekend. Zijn team ging met dank aan 

overwinningen van Anique Saedt en 
Lucas Crooijmans met zeven punten 
op zak als koploper terug naar Beek en 
Donk: 3-7. Ook het eerste jeugdteam 
keerde na een duel met een gehavend 
Uden met winst terug naar huis. Kevin 
Biemans en Marte en Rico Megens 
wonnen allemaal een partij en omdat 
de tegenstander met slechts twee spe-
lers meedeed was een 6-4 overwin-
ning het mooie eindresultaat.

Alle jeugdteams spelen zaterdag een 
thuiswedstrijd. Iedereen is vanaf 13.30 
uur welkom in de tafeltennishal aan de 
Otterweg. Vanavond speelt een aantal 
seniorenteams vanaf 19.30 uur thuis. 
Kijk voor meer informatie over TTV Een 
en Twintig op www.ttveenentwintig.nl 
of volg de vereniging op Twitter en 
Facebook.

Aarle-Rixtel - Een vereniging draait op 
vrijwilligers, zo ook bij ATTC’77 uit 
Aarle-Rixtel. De vereniging is er trots 
op dat alles, zoals de bardiensten, het 
poetsen van de accommodatie, het ver-
zorgen van trainingen, begeleiden van 
de jeugd, het organiseren van activitei-
ten en het regelen van alles nog steeds 
door de eigen leden wordt gedaan. En 
daarom werden de vrijwilligers en hun 
partners op zondag 28 september let-
terlijk in het zonnetje gezet. 

Na ontvangst met koffie en cake was 
er een door de secretaris Johan Heurter 
in elkaar gezette fotospeurtocht door 
Aarle-Rixtel. Dus die groepjes mensen 
die overal in Aarle-Rixtel zo nieuwsgie-
rig leken rond te kijken, waren op zoek 
naar allerlei gefotografeerde details en 
weten nu dat er schorseneren worden 
verbouwd op Croy. Terug bij de gym-
zaal was de barbecue warm en werd de 
middag afgesloten onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Er werd het weekend ook gespeeld 
door bijna alle teams. De drie jeugd-
teams zouden in Stiphout moeten spe-
len. Voor Niels Doensen, Sander Bevers 
en Harm Steenbakkers van het tweede 

team werd dit echter afgezegd omdat 
Stiphout hun team heeft moeten terug-
trekken.

Bart Willems, Dennis van der Putten en 
Werner Doensen stonden tegenover 
Stiphout 3. De jongens van ATTC’77-
1 waren oppermachtig en verloren al-
leen het dubbel. Door de overtuigende 
overwinning staan ze tweede achter 
het sterke Valkenswaard 1, waarvan ze 
de week ervoor nog met 8-2 verloren 
waren. 

Het derde team van ATTC’77 bestaat 
uit vijf jongens en deze week speelden 
Juul Verbeeten en de broers Rens en 
Michiel van Schaik. Juul speelt al enkele 
jaren competitie en won dan ook alle 
drie zijn wedstrijden. Michiel speelt nu 
voor het derde seizoen competitie en 
volgde goed met twee overwinningen. 
Voor Rens is dit het eerste seizoen en 
hij won heel goed zijn eerste competi-
tiewedstrijd. Dit samen met winst in de 
dubbel leverde dit team een mooie 7-3 
overwinning op.

tennis

Laarbeekse night voor de 
tennisladies  bij TV ‘t Slotje 

LTV De Hut viert 50-jarig bestaan

Opening nieuwe tennisbaan 
TV de Raam

Beek en Donk - Tennisvereniging 
’t Slotje houdt op vrijdag 7 november
een gezellige Spaanse avond, alleen 
voor dames. De avond wordt gehou-
den in het tennispaviljoen aan de 
Kerkakkers in Beek en Donk. Op deze 
avond gaan de dames natuurlijk tennis-
sen, er is een DJ aanwezig en voor een 
hapje en drankje wordt ook gezorgd.  

De ladies night start vanaf 19.30 uur 
in Spaanse sfeer. De kosten voor deze 
avond zijn €15,00 en daarmee is alles 

betaald. Alle ladies 
die lid zijn van een 
Laarbeekse tennis-
vereniging (of lid 
willen worden) zijn 
van harte welkom op 
deze avond. 

De organisatie hoopt dat het, net 
als de vorige keer, weer heel ge-
zellig wordt. Opgeven voor deze 
avond kan vóór 1 november via 
senioren@tv-slotje.nl.

Aarle-Rixtel - Zaterdag 27 september 
heeft tennisvereniging LTV de Hut uit 
Aarle-Rixtel haar 50-jarig jubileum 
gevierd. De weergoden waren de ten-
nisclub goed gezind want het was een 
prachtige dag voor een feestje. 

De dag begon met tennisclinics in de 
ochtend voor de jeugdleden, gevolgd 
door clinics voor de volwassenen in de 
middag. Gelijktijdig was er de mogelijk-
heid voor oud-leden om herinneringen 
op te halen en bij te praten tijdens de re-
unie. Aan het eind van de middag werd 
het sportieve gedeelte afgesloten en 
konden de voorbereidingen worden ge-
troffen voor de receptie. Verschillende 
verenigingen uit en rondom Aarle-Rixtel 
hebben van de mogelijkheid gebruik 
gemaakt om LTV de Hut te feliciteren 
met deze mijlpaal. De receptie werd nog 

extra feestelijk omdat Burgemeester 
Ubachs bij Bijzondere Gelegenheid 
bestuurslid Tonny van Alem heeft be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 

Na een vendelgroet van het Sint 
Margaretha gilde werd er op baan 1 een 
demonstratiewedstrijd gespeeld tussen 
twee spelers uit de Nederlandse top 100. 
Het publiek werd getrakteerd op een 
wedstrijd van hoog niveau. Vervolgens 
is de feestavond door voorzitter Tom 
van den Heuvel afgetrapt met de offi-
ciële opening van het nieuwe terras en 
de bekendmaking van de winnaars van 
de loterij (uitslag op www.ltvdehut.nl). 
Hierna kon het feestgedruis losbarsten. 
Het bestuur en de jubileumcommissie, 
kunnen samen met de leden terugkijken 
op een meer dan geslaagde feestdag. 

Lieshout - In de  aanloop van de 
opening van de nieuwe ‘tennisbaan 
9’  vonden eerst  de jeugdclubkam-
pioenschappen enkel plaats. Na de 
poulewedstrijden van vrijdag en 
zaterdag werden in de middag de 
finales  op de nieuwe ‘baan 9’ ge-
speeld. 

In de categorie jongens tot en met 10 
jaar won Thijs de Wit vrij gemakke-
lijk van Hannes Boudewijns. Anouk 
van de Aa was te sterk voor Carlijn 
Swinkels in de categorie meisjes tot 
en met 16 jaar. Na een spannende, 
twee en een half uur durende wed-
strijd trok Niels Boudewijns aan het 
langste eind en won in de categorie 
jongens tot en met 16 jaar van Tim 
van de Ven.

De officiële opening startte met een 
demonstratiewedstrijd tussen Bowen 
Straatman en Dick Rooyendijk. Dick 

is de nieuwe aanwinst van de vereni-
ging en neemt voor volgend seizoen 
samen met Zoë Straatman de trainin-
gen voor zijn rekening. Na een heer-
lijke barbecue werd er meteen goed 
gebruik gemaakt van de nieuwe baan 
met een gezelligheidstoernooitje. De 

avond werd afgesloten met een ge-
zellige feestavond. Het bestuur wil 
de vrijwilligers die een grote bijdrage 
hebben geleverd aan het realiseren 
van de nieuwe baan zeer bedanken, 
want zonder hun hulp was het niet 
gelukt.

De deelnemers van de jeugdclubkampioenschappen op de nieuwe baan

De vrijwilligers van ATTC’77 werden in het zonnetje gezet

Gezelligheid tijdens het feest

Voor het betere 
onderhoud

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

KRAAMZORG-HOMECARE.NL                         040 - 206 44 44

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding en 
ontvang een cadeaubon bij de start van de zorg.
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CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

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

• TUINAFSCHEIDINGEN
• METSELWERKEN
• BESTRATINGEN
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MooiLaarbeekkrant
Bouwbedrijf Paul Meulensteen 
sponsor Sparta’25 C1 

Snoeperij Jantje nieuwe 
sponsor ASV’33 D2G

Beek en Donk – De ‘Café/Zaal van 
de Burgt koppelbokaal’ was de inzet 
afgelopen zaterdag tijdens de laatste 
officiële viswedstrijd van het sei-
zoen. Maar liefst negen koppels de-
den een gooi naar deze felbegeerde 
prijs.

De grote vraag is nu, wie neemt  
de Koningstitel over van Daan van 
Dartel en wie wordt de nieuwe 
jeugdkoning? Wie gaat er met de 
koppelbokaal aan de haal, die afge-
lopen jaar nog ten deel viel aan Frans 
Vereijken en Yvonne Bos. Frans heeft 
de titel al twee jaar op een rij gewon-
nen, zou het hem voor de derde keer 
ook lukken?

Zondag 5 oktober om 11.00 uur 
wordt bij clubhuis Café/Zaal van de 
Burgt op het Heuvelplein in Beek 
en Donk de einduitslag bekend ge-
maakt.  Aansluitend aan de prijsuit-
reiking wordt dat natuurlijk gevierd 
met een hapje en een drankje en ge-
zellig wat nakletsen, het zogenaamde 
visserslatijn. Iedereen is natuurlijk van 
harte welkom om de nieuwe konin-
gen te feliciteren na afloop van de 
prijsuitreiking.

vissen Wie wordt koning van H.S.V. Het 
Geduld 2014?

Alle kampioenen van 2013 vlnr: Koning Daan van Dartel, 
Jeugdkoning Sem de Rooij, Yvonne Bos en Frans Vereijken

Pr
ijs

w
ijz

ig
in

ge
n 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
on

de
r 

vo
or

be
ho

ud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

SKI & SNOWBOARD ONDERHOUD
NIEUW: MONTANA WAXFUTURE INFRAROODWAXEN, HET SUMMUM IN WAXTECHNOLOGIE, 

VOOR OPTIMAAL GLIJVERMOGEN EN DRAAICOMFORT!

NU SKIONDERHOUD VANAF 9,95
& SNOWBOARDONDERHOUD VANAF 19,95

OPRUIMING
SKI’S, SKISCHOENEN, SNOWBOARDS 

COLLECTIE 2013-2014 TOT

50%
KORTING

ALLE 
BEURTEN

10,-
KORTING

Renoveren 
vanaf 

de eerste paal 
tot en met 

de kit 
in de ramen

 

 

t. 0413 474286

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

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

voetbal Mariahout in slotminuten 
naar eerste competitiewinst

Mariahout – De Helmondse ploeg 
MULO, die 4 punten bij elkaar ge-
speeld had in de eerste 3 wedstrij-
den, kwam zondag op bezoek in 
Mariahout. Mariahout had tot nu 
toe 2x gelijk gespeeld en dus minder 
punten bij elkaar gespeeld dan de 
Helmondse opponent.

Mariahout begon sterk aan de wed-
strijd en kreeg  als eerste de kans op 
de openingstreffer, maar benutte deze 
niet. MULO benutte de kans wel. Via 
Jamal Tijani kwam de 0-1 op het sco-
rebord te staan. De Helmonders leken 
goed op weg naar de tweede compe-
titieoverwinning. Ze hielden druk op 

het doel van Mariahout en kregen nog 
een goede kans via Jos Roozendaal. 
Diezelfde Jos Roozendaal kreeg in de 
35e minuut direct rood van de scheids-
rechter voor een overtreding op Joost 
de Beer. De vrije trap die daarop volg-
de schoot Geert van Doorn tegen kee-
per Rob van Lieshout, die de bal los-
liet. Han Leenders reageerde als enige 
alert op deze bal. Hij trof de paal, en 
daarom bleef de stand met de rust ste-
ken op een 0-1 voorsprong voor de 
ploeg uit Helmond.

De tweede helft was voor degene met 
de langste adem.  MULO speelde nog 
steeds met een 0-1 voorsprong en 

heel lang leek dit ook de eindstand 
te worden. In de 85e minuut was het 
Mariahout die daar toch verandering 
in wist te brengen. Via Youri Vereijken 
kwam het welverdiende gelijkspel op 
het scorebord te staan 1-1. De slot-
fase was niet de beste slotfase voor de 
ploeg uit Helmond. Een te opzichtige 
handsbal in het eigen 16 meter gebied 
gaf Mariahout in de 91e minuut de 
kans vanaf 11 meter alsnog de winst 
binnen te slepen. Michel Leenders eis-
te de bal op en schoot overtuigend de 
overwinning  binnen 2-1. Mariahout 
hield de 3 punten in eigen dorp en 
staat nu met 5 punten boven MULO 
op de ranglijst in de vierde klasse F.
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MooiLaarbeekkrant
Sparta’25 lijdt eerste nederlaag

Beek en Donk - Sparta’25 verzuimde 
in Boxtel het prima spel in de eerste 
helft om te zetten in meer dan één 
doelpunt. Na rust leek dit alsnog te 
lukken toen de groenwitten door een 
wondermooi doelpunt van Robert 
Engels al snel op 2-1 kwamen. 

Daarna was niets meer te zien van het 
goede spel en profiteerde ODC op-
timaal van de fouten en de ontstane 
ruimtes in het veld. Het goede spel in 
de eerste helft leverde in de 24e mi-
nuut een doelpunt op van aanvoerder 
Jaccy van den Enden. Sparta kreeg 
helaas voor rust toch de deksel op de 
neus 1-1. In de 50e minuut was het 
wederom Sparta dat op voorsprong 
kwam. Een technisch hoogstandje 

van Nico Jansen gaf Nick van Erp 
de kans om een voorzet af te geven 
op spits Robert Engels. Deze draaide 
zich prima vrij en schoot hard binnen 
1-2. Helaas was het vrij vlug daarna 
gedaan met het goede spel van de 
Spartanen. Tussen de 65e en 75e mi-
nuut werd de voorsprong van 1-2 ver-
speeld naar een achterstand van 4-2. 
Uiteindelijk was de 5-2 nederlaag een 
feit. Onnauwkeurigheid, op beslis-
sende momenten verkeerde keuzes en 
een onervaren verdediging. Voor trai-
ner Stef Sijbers is er nog veel werk aan 
de winkel.

Sparta dames boeken zwaarbevochten 
overwinning
De Sparta dames, onder leiding van 

trainer Ard v/d Burgt, wisten zondag 
op het eigen sportpark drie punten 
binnen te halen tegen Venhorst. Kort 
na rust namen de dames uit Venhorst 
nog de leiding, maar Saskia Happé 
bleek een gouden wissel te zijn voor 
de Spartanen. Koud in het veld wist 
ze met een prachtig afstandsschot 
voor de gelijkmaker te tekenen. Kort 
voor het einde wist Linda Verheijen 
eveneens met een prachtig afstands-
schot de keepster van Venhorst kans-
loos te laten, wat een 2-1 overwin-
ning betekende voor de dames. Na 
3 wedstrijden staan ze op 6 punten. 
Komende zondag nemen ze het in de 
4e klasse op tegen Prinses Irene VR2 
uit Nistelrode.

Dope or not be doped? 
Bij grote sportevenementen zie je vaak, 
dat er op een later tijdstip, toch bekend 
wordt gemaakt dat er iemand doping 
heeft gebruikt! Heel veel controles 
worden tegenwoordig uitgevoerd, 
zo niet op het evenement zelf, dan 
wel al in een eerder stadium, naar de 
aanloop van de wedstrijd toe. En of je 
nu thuis zit of op vakantie bent, je zult 
je op gezette tijden moeten melden, 
aangeven waar jij je ophoudt en er zal 
gecontroleerd worden, of je wilt of niet.
Nee, ze zitten er voortaan wel 
achteraan!
Toch blijven enkele personen me nog 
heel goed bij, die betrapt zijn op doping 
en waar ik toch nog steeds respect voor 
voel. Ze zijn in ieder geval bij mij niet van 
hun trapje gevallen, zoals Ben Johnson, 
de sprinter en Lance Armstrong, de 
wielrenner. Voor mij toch in zekere zin 
nog helden van weleer.
Ik kan er ook een dozijn opnoemen van 
wie ik het net goed vind dat ze gepakt 
zijn, maar achter deze twee ‘betrapten’ 
heeft altijd wel een luchtje gezeten.
Zo werd Lewis de held i.p.v. Johnson 
en werden de Amerikaanse tourtitels 
door de ‘Fransen’ teruggevorderd. Bij 
beiden was er sprake van doorgestoken 
kaart? Wie zal het zeggen, maar er is 
inmiddels al heel veel over geschreven 
en meningen te over. Ieder heeft 
daar zijn zegje wel voor klaar! Zo 
ook met de Keniaan Kimetto, die het 
oude wereldrecord marathonlopen 
verpulverde met 26 seconden in de 
marathon van Berlijn! Zo’n prestatie, 
dat kan toch niet! Daar moet doping 
in het spel zijn! En meteen wordt de 
wereldse prestatie een stuk minder 
‘werelds’. Men roep het en neemt het 
over, wel of niet gecontroleerd.
Maar wie zeggen dat? Wat hebben 
ze gemeen met de sport of eerder; 

Wat hebben ze tegen de atleet, of zijn 
prestatie?
Geen enkele Nederlander zal zich 
hebben afgevraagd, waarom ineens 
Yvonne van Gennip drie olympische 
medailles pakte, terwijl ze dat seizoen 
alles verloor van enkele Duitse dames! 
Maar we waren wel heel vlug met 
oordelen over de Noor Koss, die in 
een belabberd olympisch seizoen, ook 
alle titels op het vierjaarlijkse festijn 
wegkaapte, voor enkele Hollandse 
kanshebbers!
En waren het niet de Noren laatst, die 
onze kanjer Sven Kramer bekritiseerde 
en zich afvroegen of alles wel ‘eerlijk’ 
was verlopen? Kom op nou! Ieder 
heeft zijn favorieten en eenieder heeft 
er zijn mening over en wil er wel of niet 
wat over kwijt. Zo ook over deze 42 
kilometer. Probeer maar eens twee uur 
gemiddeld rond de 20 km/u. te lopen! 
Dat is nog heel hard fietsen hoor! Toch 
knap!
Je geniet van een prachtprestatie of je 
bent achterdochtig, je oordeelt negatief 
of positief!
Maar ben je positief bevonden, tja…
in ieder geval heb je dan de tijd om 
even iets anders 
te ondernemen!

R. van den 
Enden

COLUMN

Gelukkige overwinning voor ELI

Eli E1 verslaat Sparta’25 E2 in derby

Lieshout - Op een zonovergoten 
sportpark ’t Luijtelaar in Lieshout 
heeft ELI een zwaarbevochten 4-2 
zege behaald tegen SPV uit Vlierden. 
Invaller Geert Minten werd de gevier-
de man door in de slotfase 2 keer te 
scoren. 

ELI start sterk
ELI kwam al snel op een 1-0 voor-
sprong. Sem Steenbakkers schoot 
de bal uit een vrije trap onberispelijk 
tegen de touwen. Na een kwartier 
soleerde Bram Donkers door de SPV-
achterhoede en bood dezelfde speler 
een niet te missen kans. Vrij voor de 
SPV-keeper verzuimde Steenbakkers 
om het veldoverwicht in een 2e goal 
uit te drukken. Hierna vervlakte de 
wedstrijd en wist de jonge garde van 
trainer Theo Donkers slechts spora-
disch gevaarlijk te worden. Willem Jan 
van de Brink schoot rakelings langs op 
aangeven van Arie van Hoof en kort 
voor rust schoot Bram Donkers de bal 

uit een afgemeten voorzet van Joost 
van der Tol tegen de SPV-sluitpost aan. 

SPV neemt heft in handen
De eerste kans na rust was weer voor 
de thuisclub. Donkers kopte een voor-
zet van Tom Maas, die voor het eerst 
in de basis startte, over. Hierna kan-
telde de wedstrijd en domineerde de 
Vlierdense ploeg. Keeper Robin Evers 
wist met een geweldige redding nog 
de gelijkmaker te voorkomen, door de 
bal uit de kruising te tikken. Even la-
ter kon hij bij een vrije trap de bal nog 
tot corner stompen. Een minuut later 
viel dan toch de verdiende gelijkmaker. 
De SPV-spits kopte van dichtbij raak, 
1-1. Even later namen de Vlierdenaren 
een 1-2 voorsprong via een zeer fraaie 
halve omhaal, waarbij de bal snoei-
hard boven de kansloze Robin Evers in 
het doel verdween. ELI had geluk, dat 
2 minuten later de bal tegen de paal 
belandde, toen de SPV-spits voor zijn 
man kroop. 

Invaller Geert Minten
ELI-trainer Theo Donkers trachtte het 
tij te keren door het inbrengen van de 
3 verse krachten Geert Minten, Rob 
Vereijken en Stan van Bragt. Dat lukte 
wonderwel. De thuisclub had daarbij 
het geluk, dat de scheidsrechter een 
strafschop toekende bij een overtre-
ding in het 16-metergebied. Bram 
Donkers benutte dit buitenkansje feil-
loos, 2-2. Dit werd het kantelmoment 
in de wedstrijd. SPV vergat te voet-
ballen en ELI nam het initiatief over. 
Dat leidde tot twee luid bejubelde 
doelpunten van Geert Minten. De 
3-2 schoot hij binnen na goed voor-
bereidend werk van Stan van Bragt. 
De laatste goal maakt hij na een fraaie 
actie van Sem Steenbakkers. Komende 
zondag gaat de Lieshoutse nummer 
2 in de stand op bezoek bij koploper 
RKMSV uit Meijel. 

Beek en Donk – Opnieuw stond 
deze week een derby tussen het 
Lieshoutse Eli en Sparta `25 op 
het programma.  Onder het motto 
‘morgenstond heeft goud in de 
mond’ stuurden de trainers Laurenz 
Hagedoorn en Michel de Wit het 
Eli E1- team het veld in voor de 
uitwedstrijd op het sportpark ’t  
Heereind.

Terwijl de grijze mist optrok, kwam 
Eli flitsend uit de startblokken. Al in 
de tweede minuut was het Tristan 
Hagedoorn die koel de 1-0 bin-
nenschoot.  Vertrouwend op een 
solide verdediging met Hannes 
Bouwdewijns en Sam Hazenberg 
konden de middenvelders Mike 

Swinkels en Mark Vermaeten mee 
in de aanval. Een tweede doelpunt 
kon niet lang uitblijven. 

Met een slimme steekpass  wist 
Thijs de Wit de spits Ramadan Ismail 
Ahmed te bereiken. Deze speelde 
zich handig vrij en scoorde met een 
fantastische lob de 2-0. Vlak voor 
rust draaiden de beide talenten de 
rollen om en na voorbereiding door 
Ramadan bracht Thijs de Wit de 
stand op 3-0.

Ook na de pauze regende het kan-
sen voor Eli maar de goed keepende 
Tom Verlijsdonk stond zijn manne-
tje in het Sparta-doel. Halverwege 
de tweede helft kwam Eli-keeper 
Nard Donkers lengte te kort bij een 
mooi Sparta-schot in de kruising. Eli 
raakte niet van slag door dit tegen-
doelpunt. Met mooie combinaties 
bleef het de sterkste partij. ‘Man 
of the match’ Thijs de Wit wist de 
stand op 4-1 te brengen.  En alsof 
dat nog niet genoeg was, draaide hij 
vlak voor tijd een vrije trap fraai in 
de kruising. Met een 5-1 eindstand 
haalde Eli het goud binnen. 

Na twee wedstrijden staat Eli op 
een gedeelde vijfde plaats in de 1e 
klasse. Aanstaande zaterdag staat 
de thuiswedstrijd tegen VOW uit 
Zijtaart op het programma. 

ELI E1 was een maatje te groot van Sparta’25 E2

ASV’33 boekt verdiende 
overwinning

Algemene Ledenvergadering 
Sparta’25

Neerkant/Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft 
in Neerkant tegen Neerkandia een 
verdiende 3-0 overwinning geboekt. 
De mannen van trainer Han van 
Rosmalen wisten deze week wel de 
geboden kansen te benutten en een 
zakelijke overwinning te behalen. 

Het blessurespook dwaalt ook weer 
rond binnen de selectie van ASV’33, 
zodat nu anderen een kans kregen 
en dat heeft goed uitgepakt. De ge-
hele wedstrijd was ASV’33 de betere 
partij en had Neerkandia eigenlijk 
maar weinig in de pap te brokke-
len. Het merendeel van de wedstrijd 
speelde zich dan ook af op de helft 
van Neerkandia, toch kwam ASV’33 
in de eerste helft niet verder dan 
een 0-1 voorsprong en die kwam al 
in de 17e minuut tot stand. Thomas 
Fritsen haalde verwoestend uit en liet 
daarmee de doelman van Neerkandia 
kansloos. De gehele eerste helft was 
ASV’33 erg dreigend. Neerkandia kon 
daar slechts een kopbal op doel te-
genover stellen.

In de tweede helft wist ASV’33 de 
voorsprong binnen 7 minuten uit te 
bouwen naar 0-3. Thijs van Uden le-
pelde de bal via de binnenkant van de 
paal de bal in het doel en een paar mi-
nuten later knalde Ronnie Heymans de 
bal van buiten de 16 meter onhoud-
baar in het doel, waardoor de wed-
strijd was gespeeld. Na enkele wissels 
aan ASV zijde kwam Neerkandia iets 
meer voor het doel van ASV’33 maar 
Marnic van Rosmalen, de doelman 
van de rood-witten, hoefde deze mid-
dag geen echte inspanning te leveren. 
Zo keerde ASV’33 met een verdiende 
overwinning huiswaarts, om zich op te 
laden voor het duel komende zondag 
met MVC uit de Mortel. Ook dit zal 
een zeer belangrijk duel worden om 
bovenin mee te blijven draaien.

Opstelling ASV’33; Marinic v Rosmalen, 
Robbert Mol, Ruud de Brouwer, Peter 
Raymakers, Kai Vervoort, Pim Dubois 
(82e Jordy Kuijpers), Thijs v Uden 
(60e Teun v Asten), Dennis Verbakel, 
Ronnie Heymans, Thomas Fritsen, 
Nick Hendriks ( 70e Erwin v Dijk)

Beek en Donk – De algemene le-
denvergadering van Sparta’25 vond 
plaats op maandag 29 september. 
Frank Bouw (Voetbalzaken, 6 jaar) en 
Cor Engels (Secretaris, 5 jaar)namen 
afscheid als bestuurslid. Sparta dankt 
hen beide voor de geweldige invul-
ling van de uitgevoerde functies.
 
Frank van Halteren (Communicatie en 
PR) werd herkozen voor een nieuwe 
termijn. Bart Engels (accommodatie), 
Mari Vesters (Vrijwilligerszaken) en 
Joan van de Gender (Wedstrijdzaken) 
werden nieuw gekozen als bestuurslid. 

Na de bestuursverkiezing heeft voor-
zitter Brechje Biemans de stand van 
zaken gegeven van het beleidsplan. 
Ook heeft zij een presentatie gege-
ven over de stand van zaken van het 
onderzoek naar het gewenste en zeer 
noodzakelijke kunstgrasveld. Na het 
bekende slotwoord van erevoorzitter 
Leo van Grinsven werd de vergadering 
afgesloten. 

Sparta’25 is een bloeiende vereniging 
waar heel veel goed gaat, er ook nog 
één en ander moet gebeuren en waar 
inzet van eenieder nodig en welkom is.  

Hendriks Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

Dierendag ook voor de buitenvogels
Pindakaas voor de tuinvogels 
alle smaken per pot     
€1.49
Zaterdag 4 oktober Dierendag verwen uw huisdier!

Werp de dobbelstenen 
voor uw dierendag-korting* 
*Het aantal ogen dat u gooit is uw korting. Niet geldig op lopende acties en grootverpakkingen
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rolschaatsen

Kerkdriel/Beek en Donk - Zondag 28 september 
werd in Kerkdriel de Jong Talent Cup gereden. 
Een dag met mooie en spannende wedstrijden 
voor alle jonge talentvolle Kunstrolschaatsers van 
Nederland. Maar liefst 18 leden van RC De Oude 
Molen streden mee. Laura Jacobs, Marit van de 
Kerkhof en Jill Donkers veroverden een plek op het 
erepodium.

Zoals de naam van de wedstrijd al doet vermoeden 
gaat het hier om jonge talenten. Als ze bikkelhard 
blijven trainen en steeds vooruitgang boeken op 
de Figuren, Küren en Roldansen maken ze kans om 
wedstrijden in de Internationale klasse te gaan rij-
den. In deze wedstrijden rijden ze tegen leeftijdge-
noten met ongeveer dezelfde basiscapaciteiten op 
de rolschaats. Er werd gestreden in zeven catego-
rieën. Het rijden van de Kür, de Figuren en de Dans 
voor het oog van de jury en het aanwezige publiek 
is super spannend. Als het allemaal lukt zoals in de 
training is dat al hartstikke goed. Maar natuurlijk 
willen ze zich in de wedstrijd ook meten met de 
concurrentie.

Jill Donkers reed een uitstekende wedstrijd inde ca-
tegorie Supermini’s. Deze jonge Kunstrolschaatsers 
moeten in de wedstrijd goede Figuren, een mooie 
Dans en een sterke Kür laten zien. Jill reed alle on-
derdelen prima, maar vooral haar Kür was zeer sterk 
waarmee ze flink wat punten veroverde. Ze werd 
beloond met een welverdiende tweede plaats.

Laura Jacobs en Marit v.d. Kerkhof reden een mooie 
wedstrijd bij de Rolrinckels. Dat zijn de allerjongste 
beginnende Kunstrolschaatsers. In deze catego-
rie reden de deelnemers allen hun beste Kür met 
zo moeilijk mogelijke technieken. Dat ze bij RC De 
Oude Molen uitstekend getraind hadden lieten de 
dames zien aan jury en publiek: Laura Jacobs werd 
2e en Marit van de Kerkhof werd 3e.

Ook de andere leden van RC De Oude Molen re-
den prima wedstrijden, maar een podiumplek zat er 

helaas voor hen nu niet in. In de klasse nationaal A 
pakte Noah Vesters een mooie 9e plek. Danique de 
Groot werd 14e, Isa Smits 19e en Kristy Westhoff 
behaalde een 20e plek. Bij Nationaal B veroverde 
Daantje Romonesco de 5e plek en Lana Raaijmakers 
de 6e plek. Bij Nationaal C werd ook een felle strijd 
geleverd. Pleun Willems werd 6e, Luna Hurkmans 
11e, Lana Vogels 13e en Carmen Raaijmakers 14e. 

De Pre-Pupillen reden eveneens sterke Küren en 
de dames, tevens trainingsmaatjes van RC de oude 
Molen, leken er een onderlinge wedstrijd van te 
maken. Saar Willems werd 5e, Anouk Verbugt 6e 
en Ilse van Melis 7e. Anne van Melis behaalde een 
mooie 5e plek in de klasse Pupil. Cloë de Ridder ver-
overde daar de 10e plek.

Alle jonge talenten gaan zich nu weer storten op 
de trainingen om in een volgende wedstrijd nog 
sterker aan de start te verschijnen. Maar daar-
naast zijn ze ook flink in training voor de aanko-
mende KerstROLLERshow die de vereniging 13 
en 14 december gaat presenteren in sporthal D’n 
Ekker. Deze jonge talenten zullen het publiek zeker 
aangenaam gaan vermaken met al hun kunsten 
op de rolschaats. Meer informatie over de sport, 
de vereniging en deze wedstrijd is te vinden op: 
www.rcdeoudemolen.nl Of volg via Facebook.

Laarbeek/Mierlo – De Lieshoutse Colet Claessens 
van Rolschaatsvereniging Olympia (Mierlo) heeft 
haar voorbereidingen voor de aankomende in-
ternationale wedstrijd erop zitten. Op vrijdag 3 
oktober reist zij af naar Reus (Spanje) om aldaar 
deel te nemen aan de Wereld Kampioenschappen 
Kunstrijden in de discipline Figuren, klasse 
Senioren. In het 11-jarig bestaan van RV Olympia 
neemt Colet voor de 2e keer deel aan de Wereld  
kampioenschappen Kunstrolschaatsen. Een pres-
tatie voor een jonge vereniging om zeer trots op 
te zijn!

Colet is afgelopen jaar doorgestroomd naar het  
hoogste niveau in Nederland; de Senioren. In 
deze klasse zijn veel rijdsters ingedeeld en is de 
concurrentie groot. Van de 3 wedstrijden wist ze 
maar liefst 3x op het podium te eindigen. Door 
deze podiumplaatsen werd Colet geselecteerd 
voor de Wereld Kampioenschappen Figuurrijden. 
In september heeft ze ook nog meegedaan met de 
Europese Kampioenschappen in Italië, om alvast 
te wennen aan het niveau. Helaas eindigde Colet 
in de achterhoede. Na terugkomst hebben Colet 
en haar Beek en Donkse trainster Jeanne Janssens 
de wedstrijd op de EK geanalyseerd en van daaruit 
het trainingsprogramma opgesteld. Colet heeft de 
afgelopen weken hard getraind en gaat 3 oktober 
goed voorbereidt naar Spanje voor haar wedstrijd.  

De Figuurrijd(st)ers in de klasse Senioren laten 4 
verschillende oefeningen met verplichte elemen-
ten zien aan de 7 internationale juryleden, welke 
bijna op het Figuur staan om alle bewegingen zo 
goed mogelijk te kunnen zien. Op het linker- of 
rechterbeen, voor- of achteruit (met verplichte 
elementen) rijden over een cirkel welke op de 
baan staat. Figuren is een uiterste concentratie 

sport, waar veel discipline voor nodig is. Rijdsters 
uit de Europese toplanden zoals Italië, Spanje en 
Portugal strijden samen met rijdsters uit de toplan-
den Taiwan, Brazilië, Australië om de hoogste eer 
tijdens dit WK. 

Colet blijft aankomend jaar veel op deze discipline 
trainen, om aankomend seizoen wederom tijdens 
de wedstrijden aan de top te komen. Naast de we-
kelijkse trainingen komt Colet ook iedere zondag 
naar de hal voor de showtrainingen voor de 11e 
Kerstshow, welke op 20 december (19.30 uur) en 
21 december (13.30 en 18.00 uur) a.s. in Mierlo 
wordt gehouden. Colet is ingedeeld in een aan-
tal shownummers welke ook deelnemen aan de 
Nederlandse Kampioenschappen Showrijden. 

De kaartverkoop start 1 november voor deze 
schitterende rolschaatsshow. Toch kunt u al via 
de email kaartjes bestellen voor deze wervelende 
show! Wilt u één van de shows komen bekijken, 
reserveer uw kaarten via kerstshow@rvolympia.
nl en profiteer van 10% vroegboek-korting op 
kaartjes van de zaterdag- én zondagavondshow 
(13 jaar en ouder) en zolang de voorraad strekt. 
De entree bedraagt €6,00 (t/m 12 jaar) en €10,00 
(13 jaar en ouder). 

Jonge talenten RC De 
Oude Molen presteren 
prima in Kerkdriel

Colet Claessens naar Wereld-
kampioenschappen Kunstrolschaatsen

Jill Donkers behaalde een 2e plaats 
in de categorie ‘supermini’s’

Colet Claessens uit Lieshout

Beginnerscursus bridge gaat van start 
Bridgeclub Lohengrin zoekt nieuwe ledenBeek en Donk – De beginnerscursus bridge gaat 

om donderdag 9 oktober van start. Er zijn al ruim 
voldoende aanmeldingen hiervoor binnengeko-
men.

De cursus wordt gegeven door Fons van de Linden. 
Wie geïnteresseerd is om ook deel te nemen aan 
de cursus, kan zich nog aanmelden. Dit kan door 
te bellen naar Fons via tel. 0492-462415.

Aarle-Rixtel – Bridgeclub Lohengrin heeft nog 
plaatsen vrij en is op zoek naar nieuwe leden 
voor op de donderdagavond.

Bridgen is één van de mooiste kaartspellen. 
Het houdt de hersens actief, waardoor het ook 

bijdraagt aan je algehele gezondheid. Kun je al 
rikken? Dan draagt dit bij aan het sneller leren van 
bridgen. Heeft u interesse? U bent van harte wel-
kom. Graag aanmelden bij mevrouw A. Adriaans, 
tel. 0492-537683 of bij de heer F. v/d Berkmortel, 
tel. 0492-381707.Hoera! 

De Kinder-
spaarweken

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

Kom nu sparen en krijgeen cadeau
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Beek en Donk - Sevenmiles.nl/Cafe 
v.d. Burgt kent een bliksemstart dit 
seizoen na alweer een prima winst. 
Vesters Hoveniers ging met 2-5 ten 
onder tegen een wederom goed spe-
lend Sevenmiles.nl. 

De ploeg liep gestaag uit naar een 0-4 
voorsprong alvorens Vesters 5 minu-
ten voor het einde de eerste tegentref-
fer wist te produceren. De overwin-
ning van Sevenmiles.nl kwam echter 
niet meer in gevaar en de ploeg lijkt dit 
seizoen voorlopig in een positieve flow 
te starten, waarmee de tegenstanders 
gewaarschuwd zijn.  
 
De Tapperij wint 1e wedstrijd
Café/Zaal de Tapperij speelde haar 
eerste wedstrijd tegen debutant 
Meulensteen/van Lieshout en ken-
de een relatief eenvoudige avond. 
Meulensteen probeerde met een 
sterke verdediging het de Tapperij zo 
moeilijk mogelijk te maken, en slaagde 
daar gedeeltelijk in. Na ruim 10 minu-
ten voetballen stond er een 3-0 voor-
sprong voor de Tapperij op het score-
bord, en dat bleef zo tot een minuut 
of 7 voor tijd. Meulensteen wist nog 
een eretreffer te maken waarmee het 
eindresultaat voor beide ploegen bleef 
steken op 6-1.

Brabant Tent laat winst gaan
In de B-klasse maakten Brabant Tent 
en FC v.d. Burgt er een spannende en 
leuke wedstrijd van. Een zeker lijkende 
winst voor Brabant Tent werd in de 
laatste 10 minuten gedegradeerd tot 
een puntendeling. Met nog 17 reste-
rende minuten leek de 4-1 voorsprong 
voor Brabant Tent voldoend voor de 
3 punten, maar FC v.d. Burgt had in 
de persoon van J. Gerrits iemand die 
andere plannen had. Een loepzuivere 
hattrick in de laatste 10 minuten to-
verde alsnog een 4-4 gelijkspel op het 
bord.
 

Avondrood haalt bijna dubbele cijfers
Den Hurk Vastgoedmanagement be-
leefde een vervelende avond tegen de 
ervaring van FC Avondrood. Het goed 
georganiseerde verdedigend werk van 
FC Avondrood bood geen mogelijkheid 
voor DHV om tot scoren te komen, ter-
wijl Avondrood vooral met J. Lamaizi 
een ware plaaggeest in de gelederen 
had voor DHV. Hij scoorde maar liefst 6 
keer en had daarmee een groot aandeel 
in de 9-0 overwinning van de ervaren 
ploeg.

Hurkmans Vloeren wint nipt
Hurkmans Vloeren zette de goede sei-
zoensstart voort tegen FC Geerts dat in 
haar eerste wedstrijd met 1-4 ten onder 
ging. Hurkmans is voorlopig daarmee 
de trotse koploper in de B-klasse en de 
ploeg mag proberen om dit seizoen lan-
ge tijd een rol van betekenis te spelen in 
de strijd om de ereplek. FC Geerts bleef 
lang in de buurt van de tegenstander, 
maar de 1-2 zo’n 8 minuten voor tijd 
bleek uiteindelijk beslissend. 

Eenvoudige overwinning Puur Baden
Puur Baden mag ook gezien worden als 
een outsider voor de bovenste plek in 
de B-klasse en startte tegen de ervaren 
mannen van Aben & Slag Advocaten 
prima. De 4-0 overwinning was dik 
verdiend. Aben & Slag verzette zich 
dapper, maar kwam toch tekort tegen 
de enthousiaste scoringsdrift van Puur 
Baden dat al vrij snel een voorsprong 
nam en eigenlijk geen moment meer in 
gevaar kwam. Aben & Slag heeft mo-
menteel te weinig mogelijkheden om 
gevaarlijk te zijn voor de goal en zal het 
van sluw combinatiespel moeten heb-
ben dit seizoen. 

Uitslagen programma en standen op 
www.wacbeekendonk.nl

zaalvoetbal Sevenmiles.nl 
boekt wederom 
goede overwinning

Vrije wedstrijd Brabants Wipschieten

Nederlaag voor 
Krijgsman Soranus

Aarle-Rixtel - Het was zondagmiddag 
28 september goed vertoeven op het 
‘Jan van Doorenpaviljoen’ in Aarle-
Rixtel bij het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde. Hier werd een vrije wedstrijd 

Brabants wipschieten gehouden voor 
de diverse schutters. 

Onder stralende zonnige omstandig-
heden kon elke schutter zijn wedstrijd 
schieten en gaan voor de beste resul-
taten. De resultaten van de Laarbeek 
schutters zijn gezien de matige deelna-
me goed. Op het onderdeel Personeel 
was de 1e plaats voor Henk van der 
Velden van  het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde uit Aarle-Rixtel de 2e plaats voor 
Henry van der Putten van het zelfde 
gilde. 3e werd Berry Vorstenbosch van 
het Sint Servatius Gilde uit Lieshout, 6e 
Annie Rovers van het Sint Leonardus 
Gilde uit Beek en Donk. Kampioen werd 
Henk van der Velden van  het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel. 

Op zondag 5 Oktober vinden de kring-
kampioenschappen plaats bij het Gilde 
Sint Antonius abt Lierop, aanvang 
12.00 uur en inschieten tot 14.00 uur. 
Hiervoor hebben zich diverse schutters 
en gilden uit Laarbeek geplaatst het af-
gelopen jaar.

wipschieten
Schutters in actie tijdens het wipschieten

handboogschieten

Lieshout - In het vervolg van haar 
eigen toernooi ontving Krijgsman 
Soranus de schutters van Kunst en 
Vriendschap uit Liessel. Beide vereni-
gingen waren enigszins gehandicapt 
door het ontbreken van enkele schut-
ters.

Het ontbreken van een aantal schutters 
mocht de pret niet drukken en degene 
die wel aanwezig waren, schoten er 
lustig op los. Vooral Ad Endevoets was 
weer goed op schot, want met zijn 237 
punten, een gemiddelde van 9,5 punt, 
was hij de beste schutter van de avond. 
De overwinning ging echter naar de 

gasten. Met een min van 0,39 punten 
bleven zij ruimschoots voor Krijgsman 
Soranus die een min van 12,14 moes-
ten noteren. Met dit resultaat, een plus 
van 11,75 bezetten de Liesselnaren de 
voorlopige 2e plaats in het totaalklas-
sement.

Persoonlijke uitslagen
Ad Endevoets 237; Rik v.d.Westerlo 
217; Theo v.d.Laar 211; Paul v.d.Broek 
211; Stephan Wijffelaars 193; Maarten 
v.d.Elsen 188; Rita Endevoets 162; 
Nelly v.d.Laar 149; Toos v.d.Graef 116;

judo Budoclub Beek en Donk neemt 
deel aan ‘Leef je in, Leef je uit’

Beek en Donk/Aarle-Rixtel - In sport-
hal de Dreef in Aarle-Rixtel de mani-
festatie ‘Leef je in, Leef je uit’ plaats. 
Tijdens de manifestatie (aanvang 13.00 
uur) wordt getracht om zoveel mogelijk 
mensen met en zonder een beperking 
samen te brengen om te tonen wat er 
binnen de mooie gemeente Laarbeek 
allemaal mogelijk is. 

Dit gebeurt op muzikaal, culinair, in-
formatief maar ook op sportief gebied. 
Budoclub Beek en Donk ondersteunt dit 
initiatief volledig en wil uiteraard hier 
een steentje aan bijdragen. Daarom zijn 
ze aanwezig met een kraam en verzor-
gen zij enkele spetterende demonstra-
ties, onder leiding van trainer Bart van 

der Linden. Zo wil men het publiek ken-
nis laten maken met Karate Jitsu (om 
13.15 uur) en Judo (14.30 uur).  Zij ho-
pen op een grote opkomst zodat deze 
manifestatie voor iedereen een groot 
succes wordt!

korfbal Flamingo’s verliest 
thuisduel van Prinses Irene

Mariahout - In de hoofdklasse B trad 
het Mariahoutse Flamingo’s, gespon-
sord door Auto Corsten, op sportpark 
De Heibunders aan tegen het gerouti-
neerde Prinses Irene uit Nistelrode. Na 
een 3-8 ruststand werd het uiteindelijk 
7-17 voor de bezoeksters.

Scherpte
In de openingsfase golfde het spel op en 
neer. Prinses Irene bleek scherper aan 
de wedstrijd begonnen dan de formatie 
van trainer/coach Eric van Veghel. Dat 
leidde na een paar verdedigingsfout-
jes tot een 0-4 achterstand. Gelukkig 
kwam Flamingo’s daarna beter in de 
wedstrijd. De aanval kreeg goede kan-
sen, maar de bal miste aanvankelijk 
doel en de rebound viel vaak in handen 
van de oranje-witten. Flamingo’s nam 
vervolgens het geduld om eerst de or-
ganisatie rond de paal zone te organise-
ren. Neeltje Berkvens bracht Flamingo’s 
met twee mooi afstandstreffers terug 
in de wedstrijd. Omdat Flamingo’s een 
goede fase doormaakte en de ploeg na 
de zeperd van vorige week vastbera-
den was om beter te korfballen, kreeg 
Prinses Irene het lastiger. Juist op dat 
moment beleefde de scheiderrechter 

niet zijn sterkste momenten. Het le-
verde Prinses Irene een – onterechte 
- strafworp op (2-5) waar de doorge-
broken Sanne Scheepers die in de rug 
werd geduwd er eentje werd onthou-
den. Op hoofdklasseniveau zijn dit cru-
ciale momenten. Aanvoerder Manon 
de Beer tekende hierna uit de rebound 
voor 3-5. Geroutineerd liep Nistelrode 
vervolgens uit naar een 3-8 ruststand.

Drive
Flamingo’s bleef ook in de tweede helft 
gedreven korfballen, maar de rood-
witte formatie had veel kansen nodig. 
Dat was toch deels te wijten aan iets 
te weinig conditie en kracht, waardoor 
de coördinatie soms niet optimaal was 
tijdens een doelpoging. In de trainingen 
wordt hier overigens hard aan gewerkt. 
Prinses Irene combineerde aanvallend 
prima en liep in eerste instantie uit naar 
3-10. Manon van Eijndhoven tekende 
van dichtbij voor Flamingo’s ‘vierde’. 
Op 4-11 ontstond er even een status 
quo. Flamingo’s zag de inspanningen 
eindelijk beloond. Sanne Scheepers 
scoorde 5-11 van afstand, daarna trof 
Nistelrode doel. Manon van Eijndhoven 
verzilverde een strafworp en haar zus 

Anouk was van afstand succesvol: 
7-12. Trainer/coach Marijke van de 
Veer zag zich genoodzaakt een time-
out aan te vragen. Dat had effect, want 
Prinses Irene speelde in de slotfase met 
veel overtuiging en realiseerde een 
goed schotpercentage, leidend naar de 
uiteindelijke overwinning. Flamingo’s 
probeerde het wel en creëerde genoeg, 
zelfs opgelegde kansen. De bal viel er 
niet in, zodat de kloof aan het einde 
‘tien’ was: 7-17. Er waren meer suppor-
ters op de wedstrijd af gekomen en die 
hebben zich geen moment hoeven ver-
velen. Want ondanks het verlies, was 
deze wedstrijd zeer de moeite waard 
om naar te kijken. 

Senioren 2
Senioren 2 nam het in de reserve 
hoofdklasse op tegen Rosolo 3 uit 
Reusel. De wedstrijd ging gelijk op. Het 
bleef twintig minuten doelpuntloos. 
Rosolo nam vervolgens de leiding. Bij 
rust had Flamingo’s de kloof gedicht: 
3-3. Flamingo’s werkte hard en verde-
digde sterk. Dat resulteerde in een 9-9 
puntendeling. Het eerste punt voor se-
nioren 2 is binnen.  

gelooft in mogelijkheden voor mensen 
met een (verstandelijke) beperking

Meer informatie: www.diomage.nl of 0492-362383

Diomage: Daar heb je wat aan!

Wonen

Dagbesteding

Ondersteuning in de thuissituatie

Informatie en advies

Heuvelplein passage 
Beek en Donk

IJs & Chocolade

VKS Autoservice

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

‘Niet zomaar repareren, maar altijd eerst een offerte’

Apk-keuring , reparatie en 
onderhoud + Haal + brengservice

De Stater 6 | Lieshout | www.vksauto.nl | 0499-423296

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Vrijdag 3 oktober 
Animal Party bij De Boemerang
19.30 uur, Tienerruimte De Boemerang, 
Beek en Donk

Zaterdag 4 oktober 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Expositie ‘Cats and Hats’ t/m 16 nov.
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Expositie Theo v/d Steen schilderijen 
en tekeningen t/m 26 okt.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

Release receptie Nouveau Vélo
15.00 uur, Café/Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Zondag 5 oktober 
Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum Het Anker, 
Beek en Donk

Leef je in, Leef je uit
13.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

Optreden Kupalje
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Najaarsconcert Gemengd Koor De 
Klokkengieters
15.00 uur, Parochiekerk, Aarle-Rixtel

Reunie Zeilkamp Laarbeek
15.00 uur, Scheepstal 3, Aarle-Rixtel

Dinsdag 7 oktober 
Bezoek aan Edah Museum Zonnebloem 
Beek en Donk
13.30 uur, Edah Museum, Helmond

Woensdag 8 oktober 
Kleding- & Speelgoedbeurs
19.30 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Ik tel tot 10... Inspirerende lezing/
workshop
19.30 uur, De Couwenbergh, 
Aarle-Rixtel

FIFA 15 Event
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Vrijdag 10 oktober 
Interactieve avond over Cyberpesten 
&RGteens
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Interactieve avond over Loverboys 
&RGPLUS
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Kijk voor alle foto’s van de bevrijdingsoptocht op www.mooilaarbeek.nl/fotos. 

Fotograaf: Joost Duppen 


