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Voor Laarbekenaren

      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.500

Deze week ingesloten:
Snackpoint Le Patat

Verspreiding in centrum 
Aarle-Rixtel

Hair Visi
Verspreiding in delen 

van Lieshout

Gemeente roept via Dorpsplatform burgers op mee te denken

“Wie heeft er een idee voor de ‘Kop van Aarle-Rixtel’?”
Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – Recreatie op de ‘Kop 
van Aarle-Rixtel’: wat heeft u in ge-
dachten? Dit was de vraag die de ge-
meente voorlegde aan ondernemers, 
omwonenden en geïnteresseerden 
tijdens de forumavond die woensdag 
27 augustus werd gehouden in con-
ferentiecentrum De Couwenbergh 
te Aarle-Rixtel. Deze goed bezochte 
brainstormavond was georganiseerd  
door de gemeente Laarbeek in sa-
menwerking met het Dorpsplatform 
Aarle-Rixtel.

Forumavond 
Op de eerste dia wordt meteen zicht-
baar wat er met de ‘Kop van Aarle-
Rixtel’ wordt bedoeld: het gebied tus-
sen het oude en nieuwe gedeelte van 
de Zuid-Willemsvaart en de Albers 
Pistoriusstraat. Toeristisch ambtenaar 
Wendela de Ridder, die samen met 
Platformvoorzitter Pieter Verschuuren 
de avond leidt, licht toe: “Dit is onze 
eerste en enige dia. Er ligt geen plan. 
We willen gewoon aan jullie vragen of 
jullie ideeën hebben voor het ontwik-
kelen van meer recreatie op de ‘Kop 
van Aarle-Rixtel’.” Wel wijst zij de 
aanwezigen op drie externe aspec-
ten waar de gemeente mee te maken 
heeft: de waterbergingsopdracht voor 
dit gebied, de gentlemen’s agreement 

tussen Helmond en Laarbeek om het 
hele gebied op te waarderen en de 
provinciale plannen over de weg. 
Wendela: “Maar daar gaan we niet op 
wachten.”

Transparante discussie 
“Wij hebben de leefbaarheid hoog 
in het vaandel staan”, voegt Pieter 
Verschuuren toe: “Om deze leefbaar-
heid te vergroten denken wij aan toe-
risme. De passantenhaven is een groot 
succes. In de zomermaanden liggen 
hier veel boten. De lokale horeca en 
winkels merken dat zij hier baat bij 
hebben. Hoe gaan we nu verder?” 
De voorzitter van het Dorpsplatform 
wil dat inwoners door middel van een 
transparante discussie, meedenken 
over vragen als: “Hoe kunnen we dit 
gebied exploiteren? Hoe kunnen we 
meer toerisme trekken waar wij als ge-
meente van kunnen profiteren?”

Lokaal meedenken 
In het voorjaar is er al wat voorwerk 
verricht door een select groepje in-
woners, de ‘Denktank’ genaamd. Dit 
groepje adviseerde de gemeente onder 
andere om niet zoals gebruikelijk een 
bureau in te huren voor de ontwik-
keling van een plan, maar lokale on-
dernemers en inwoners hierbij te be-
trekken. Wethouder Joan Briels: “Wij 
staan open voor ideeën, wij willen als 
gemeente ook graag meedenken.” 

Diverse ideeën
Voorzichtig worden de eerste ideeën 
geopperd. Een bewoonster van het 
aangrenzend subkampje: “In de pas-
santenhaven liggen vooral senioren. 
Waarom niet meer aandacht voor ge-
zinnen met kinderen?” Wim van Dijk: 
“Het visitekaartje is ook belangrijk. De 
brug is toe aan een opknapbeurt en de 
bezienswaardigheden van Aarle-Rixtel 
zouden veel beter aangegeven kun-
nen worden.” Rini Daniëls stelt voor 
een klankbordgroep op te richten die 
mee kan denken bij de ontwikkeling 
van het gebied. 

Positief 
Nadat de aanwezigen ruim een uur 
ideeën hebben uitgewisseld, sluit voor-
zitter Pieter Verschuuren de bijeenkomst 
af met de belofte dat alle voorstellen 
worden vastgelegd en dat er zeker een 
vervolg komt op deze avond. Hij is te-
vreden: “Er is vanavond aandachtig 
meegewerkt.” Joan Briels voegt toe: “Ik 
proef hier een constructieve houding van 
mensen die graag mee willen denken. 
Deze manier van werken moeten we 
vaker gaan doen.” Ook onderneemster 
Rita Vogels van landgoed ‘D’n Heikant’ 
is positief: “Ik vind het een goed initi-
atief. Je wordt als ondernemer meteen 
geprikkeld om na te gaan denken.”

Fusie Laarbeekse parochies per 1 januari 2015 een feit 

“Het is niet mogelijk om alle vier de kerken open te houden”

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

De MooiLaarbeekKrant mag 
vijf keer twee kaarten verloten 
voor het Zo.Festival! Om kans 

hierop te maken, hoef je alleen 
maar het goede antwoord te 
geven op de volgende vraag: 
Welke artiest komt met een 
speciale XXL show naar het 

Zo.Festival? 
Stuur je antwoord vóór dinsdag 

9 september 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl en 
wie weet win jij twee kaartjes 

voor dit leuke festival! Op 
donderdag 11 september lees 

je in de krant of jij de winnaar 
geworden bent. 

Win gratis kaartjes 
voor Zo.Festival!

Redacteur: Nikki Barten

Laarbeek – Over een paar maan-
den heeft Laarbeek één parochie. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in volle 
gang. De naam is bekend, het logo is 
klaar en de organisatiestructuur staat. 
Toch zijn er nog een paar open ein-
des. De belangrijkste vraag die rijst: 
Hoeveel kerken gaan er dicht en welke 
zijn dat? Dit moet volgens pastoor Jos 
Verbraeken de komende maanden dui-
delijk worden. 

Fusie 
“We hebben in Laarbeek ongeveer 
400 vaste kerkgangers. Vier kerken 
daarvoor openhouden, is helaas niet 
mogelijk. De financiële druk wordt dan 
te zwaar, maar het is ook lastig om het 
werk dan goed verdeeld te krijgen. We 
weten absoluut nog niet welke kerk(en) 
openblijven”, aldus de pastoor. Er ligt 
een conceptplan op tafel dat eerst 
met alle betrokkenen goed besproken 
moet worden.  “Het kan zijn dat er 
uiteindelijk één kerk open blijft, maar 
dit kunnen er ook twee, of zelfs drie 
zijn. Eén ding is wel zeker: er komt één 
parochiekerk. Mochten er meer kerken 
openblijven, worden dat ‘bijkerken’.” 
Een speciale stuurgroep bespreekt het 
voorstel en deze groep ontfermt zich 
over het inhoudelijke gedeelte van de 
nieuwe parochie. 

‘Zalige Pater Eustachius van 
Lieshoutparochie’
Onlangs werd al bekend dat de nieuwe 
parochie de ‘Zalige Pater Eustachius 
van Lieshoutparochie’ komt te heten. 
De geloofsgemeente is vernoemd naar 
Pater Eustachius. Verbraeken: “Een 
belangrijk man, die in Aarle-Rixtel in 
1890 geboren is en daar woonde, in 
Beek en Donk naar de kerk ging en met 
zijn achternaam ‘Van Lieshout’ heette. 
Pater Eustachius is naar Brazilië vertrok-
ken en heeft daar heel veel goeds voor 
de mens gedaan. In 1943 overleed hij 
aan een insectenbeet. Hij werd in 2006 
door de paus zalig verklaard. Al met 
al genoeg redenen om de parochie 
naar hem te vernoemen.” 

Nieuw logo
Het nieuwe logo van de paro-
chie bestaat uit een duif, die 
een olijftak in zijn bek heeft en 
waaromheen vier sterren staan. 
“Iedere ster symboliseert een 
kern in Laarbeek”, legt de pas-
toor uit. Dat is ook de reden 

waarom in elke ster een afkorting van 
een Laarbeeks dorp staat. De duif staat 
volgens Verbraeken voor drie dingen: 
“De duif is het symbool van de ‘Heilige 
Geest’. Ook is de duif een symbool voor 
vrede, dus de vredesduif. Eveneens  
verwijst de duif naar de Ark van Noach 
(Gen. 8,11). Nadat de aarde was ver-
woest door het water werd de duif los-
gelaten vanuit de Ark. Ze kwam met 
een olijftak in haar bek terug. De olijf-
tak is een teken van een nieuw begin. 
De lijfspreuk van Pater Eustachius was 
‘Saúde e Paz’. Dit betekent ‘gezond-
heid en vrede’. Gezondheid naar het 
lichaam en vrede voor de ziel. Omdat 
het in het Portugees op het logo staat, 
verwijst dat weer naar Brazilië, waar 
pater Eustachius geleefd en gewerkt 
heeft en gestorven en begraven is. Al 
met al een heel symbolisch, maar toch 
modern logo.”

Plannen
Het is een spannende periode voor 
pastoor Verbraeken en alle leden/
medewerkers van de parochies in 
Laarbeek. “Ik heb er heel veel zin 
in, maar het gaat je niet in je koude 
kleren zitten. Niet iedereen staat 
achter deze plannen van één pa-
rochie. Gelukkig begint dit wel 
steeds meer te komen. Mensen 
krijgen ook in de gaten dat het niet 
meer anders kan.” De pastoor is 

van mening dat als er geen fusie plaats 
zou vinden, over een twintig tot dertig 
jaar alles afgelopen is. “Deze nieuwe 
parochie biedt nieuwe kansen en mo-
gelijkheden. Het kan zijn dat mensen 
besluiten om hierdoor niet meer naar 
de kerk te gaan, dat is natuurlijk jam-
mer. Maar de mensen die echt naar 
de kerk willen, die gaan wel. Waar die 
kerk dan ook staat. Overigens blijven 
alle secretariaten in de dorpen bestaan, 
zodat mensen in hun eigen dorp met 
verschillende vragen in hun eigen dorp 
kunnen blijven.”

Infoavonden 
Er staan een drietal infoavonden voor 
parochianen gepland. Deze vinden 
plaats op maandag 24 november voor 
parochianen in Lieshout en Mariahout 
in de St. Servatiuskerk, op dinsdag 25 
november voor parochianen in Beek 
en Donk in de Michaëlkerk en op 
woensdag 26 november voor parochi-
anen in Aarle-Rixtel, in de O.L. Vrouw 
Presentatie. Alle avonden beginnen om 
20.00 uur.

De Leonarduskerk sloot anderhalf jaar geleden als eerste kerk in Laarbeek. Welke kerken volgen? Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

“Deze fusie is noodzakelijk. 
Anders houdt het over 

twintig à dertig jaar 
helemaal op”
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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

In 1956 werden in Lieshout de eerste zes woningen voor senioren gebouwd, 
in de vorm van een pleintje, aan de Ribbiusstraat. Men noemde het pleintje 
Servaasplein naar de heilige Servatius. Onze parochieheilige. In de 11de eeuw 
liet de eigenaar van het Domein Lieshout aan het Hof een kerk bouwen en 
koos daarbij als patroonheilige de heilige Servatius. Over Servatius zijn veel 
legenden geschreven waarvan een 
groot deel onzeker is. Een van die 
legenden zegt dat hij een verre neef 
zou zijn van Johannes de Doper en 
van Jezus. Zeker is in elk geval dat 
hij de eerste bisschop van Maastricht 
was. Er wordt geschreven dat hij de 
eerste verifieerbare bisschop van Ne-
derland is. Waarschijnlijk is hij gebo-
ren in Armenië in de 4de eeuw. Hij 
stierf rond het jaar 384 en ligt begraven in Maastricht. In de periode dat in 
’t Hof in Lieshout de eerste kerk werd gebouwd was er veel verering voor 
Servatius. Aanvankelijk was die alleen in de omgeving van Maastricht, maar 
onder invloed van de Duitse keizers kwam er een sterke Servatiusverering in 
een groter gebied. Zo werden er eveneens kerken opgedragen aan Servatius 
in onze omgeving in Erp, Megen en Dinther. Servatius is een van de IJsheiligen 
en zijn feestdag wordt gevierd op 13 mei. Vanaf die allereerste kerk in de 11de 
eeuw bleef Servatius de heilige van de parochie in Lieshout. Ook het gilde in 
Lieshout draagt zijn naam. Het Servaasplein ontstond in de periode dat de 
eerste 65-plussers AOW ontvingen. Ze gingen trekken van Drees, die verant-
woordelijk was voor het invoeren van deze uitkering voor ouderen. Er werd 
dan ook wel eens gesproken van het pleintje van Drees. De woningen waren 
klein maar voldeden prima. Na bijna 50 jaar, in het jaar 2000, vond men de 
woningen niet meer van deze tijd en werden ze gesloopt. Er kwamen zes com-
fortabele woningen voor terug en het mooie pleintje bleef. Een beeldengroep 
van twee trommelaars van het Servaasgilde, van de Gemertse kunstenaar Toon 
Grassens, staat prominent op de hoek sinds 1998. Heel toepasselijk. Eén van de 
bewoners van het plein zorgt voor de bloemenzee die het hele jaar door veel 
bewondering oogst. Het mooiste plein van Lieshout: Het Servaasplein. 

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

SERVAASPLEIN

In memoriam Frans van den Heuvel
Frans van den Heuvel is op 27 augustus 
2014 op 66-jarige leeftijd overleden.

Het laatste grote deel van zijn leven 
werd gekenmerkt door een steeds dikker 
wordende mist die om hem heen hing en 
die het daarmee omgaan voor zijn vrouw 
en kinderen en kleinkinderen, familie en 
vrienden steeds zwaarder maakte.

Wij willen Frans gedenken in een 
vroegere periode van zijn leven, waarin 
hij als vrijwilliger vanaf 1965 tot circa 
2009 verantwoordelijk is geweest voor 
de aanleg en verzorging van de techniek 
van Openluchttheater Mariahout. 

Zijn gezin werd al snel betrokken bij het 
theater en ook echtgenote Gerda heeft 
in die jaren haar sporen zeker verdiend. 
Tevens was Frans actief bij de plaatselijke 
EHBO, wat weer goed van pas kwam 
tijdens voorstellingen.

Frans was vooral de man van de 
techniek. Hij verzorgde in deze lange 
periode het geluid en licht van vele 

voorstellingen en was een expert in het 
leveren van geluidseffecten. Er kon door 
diverse verenigen, zoals Toneelvereniging 
Mariahout, een beroep op hem gedaan 
worden. Zowel binnen als buiten 
Openluchttheater Mariahout.

Wij herinneren ons Frans van den 
Heuvel als een zeer gewaardeerde en 
inspirerende vrijwilliger, die altijd op de 
achtergrond bleef. Het theater is hem en 
zijn familie veel dank verschuldigd om 
zijn grote inspanningen over een heel 
lange periode.

Openluchttheater Mariahout

Waar een klein dorp groot in is!!
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens 
zijn ziekbed en na het overlijden van mijn lieve man, ons pap en opa

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat Martien bij zo velen 
geliefd was.

Maria van den Heuvel-Hoeks
Kinderen en
kleinkinderen

Mariahout augustus 2014

Martien van den Heuvel

Dankbetuiging
En toch telkens weer
zullen we je tegenkomen.
Zeg nooit: Het is voorbij.
Slechts je lichaam
werd ons ontnomen,
niet wie je was
en ook niet wat je zei.

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos. Heden hebben 
we afscheid moeten nemen van ons pap, schoonvader en opa

Riny Vaessen

Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

 Beek en Donk: Jean-Pierre en Anita
  Sharonna
  Evelien
  Kyscha     
 Velp: Robert-Paul en Desirée
  Dion
  Gino

1 september 2014
Correspondentieadres: De Esdoorn 3, 5741 DC Beek en Donk

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag  
6 september om 13.30 uur in de aula van crematorium 
Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van ons pap op donderdag 
van 18.30 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54 te Beek en Donk.
Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, gelieve 
deze advertentie als zodanig te beschouwen.
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Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Voor belangstellen-
den werd in en rond het Ontmoetingscentrum 

een e-biketraining georganiseerd. Er werd zo-
wel in de theorie als in de praktijk gewerkt aan 
het vertrouwd maken van de doelgroep met het 
nieuwe vervoermiddel.

Diverse invalshoeken
Je hoefde geen lid te zijn van een KBO (Katholieke 
Bond van Ouderen) in Laarbeek om mee te mo-
gen doen aan de fietstraining. “De meesten, die 
tot deze doelgroep behoren, zijn toch al lid van 
de bond”, aldus Marianne Swinkels van de werk-
groep educatie van de gezamenlijke KBO’s. Dit 
jaar werd de training in Beek en Donk georgani-
seerd. Vanuit diverse invalshoeken werd het ver-
schijnsel e-bike aangepakt. Alle 30 cursisten kre-
gen een theorieles, speciaal gericht op de fietser 
in het verkeer. Daarnaast werd door fietsenmaker 
Jan van den Berg uit Beek het één en ander uit-
gelegd over de e-bike, de verschillende uitvoerin-
gen en mogelijkheden. Er was zelfs ook gedacht 
aan een speciaal aanhangwagentje voor elektri-
sche fietsen, dat het vervoer vereenvoudigt.

Testjes 
Na een lunch kregen de deelnemers te horen hoe 
hun fysieke conditie was. Dit werd vastgesteld 
door iedereen een paar testjes te laten doen, die 
te maken hebben met het deelnemen aan het 
verkeer.  Belangrijke zaken in het verkeer zijn het 
reactievermogen en het vlot kunnen opstaan en 
gaan zitten. Voor de fiets zelf is het belangrijk, 
dat je de balans onder controle hebt. Natuurlijk 
werden de ogen getest en aan de hand van een 
vragenformulier werd gekeken hoe de algemene 
gezondheid van de belangstellenden was.

 
Praktijkgedeelte 
Het deel, waar door velen 
naar werd uitgekeken, was 
toch wel de praktische fiets-
les op het terrein naast het 
Ontmoetingscentrum. Jos 
Vermeulen van ‘Move for life’ 
uit Helmond verzorgde deze 
training. Er werd gewezen op 
de voordelen van de elektri-
sche fiets, maar ook op onver-

wachte nadelen. “Je gaat toch 
wel erg hard met zo’n fiets”, vertelt 

een deelnemer, die nog nooit op het ver-
voermiddel had gezeten. Begonnen werd om 
eens rustig achter elkaar aan te fietsen en op 
de juiste manier op- en af te stappen. Daarna 
volgden moeilijker onderdelen als de slalomproef 
en het door elkaar heen fietsen. Het is een be-
langrijke oefening, want veel ouderen gaan er 
vaak in groepen op uit per fiets. Er waren, zoals 
gezegd, enkele deelnemers, die geen elektrische 
fiets hadden. Daarom had Jan van den Berg ge-
zorgd voor enkele leen-exemplaren, zodat ieder-
een de les kon volgen.

Vervolg 
Het was de eerste keer dat deze cursus plaats-
vond. De KBO’s gaan dit jaarlijks herhalen. Dit 
omdat er veel vraag naar is. Ook volgend jaar 
hoopt de werkgroep educatie weer een e-bike-
dag te organiseren. Inlichtingen kunnen verkre-
gen worden bij de plaatselijke afdeling van de 
KBO. Op internet zijn alle afdelingen te vinden 
door de combinatie KBO en de eigen kern in te 
voeren.

Gemeente Laarbeek stelt Wmo-beleid op met burgers
Redacteur: Ans van de Kerkhof
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Laarbeek - De gemeente Laarbeek 
kiest  volgens beleidsmedewerker 
Lydia Bongenaar ervoor om expe-
rimenteel aan de slag te gaan met 
het nieuw vast te stellen Wmo-
beleid (Wet maatschappelijke 
ondersteuning). Het experiment 
houdt in dat er drie bijeenkomsten 
met burgers plaatsvinden, alvorens 
het beleidsplan wordt geschreven. 
Dinsdagmiddag vond de eerste 
inspiratiesessie plaats. Hier kwa-
men maar liefst 150 burgers op af. 
Komende weken volgen nog twee 
workshopmiddagen plaats, waarin 
verdieping wordt gezocht.

Inspiratiesessie
Wethouder Joan Briels opende de 
middag. Tijdens zijn inleiding claimt 
hij dat burgers eigenaar zijn van de 
problemen. Als de overheid haar 
burgers daarin serieus neemt en 
erkenning geeft, zijn burgers meer 
bereid om mee te werken aan op-
lossingen. Briels geeft aan blij te 
zijn met de grote opkomst, de di-
versiteit van de opkomst en vooral 
met de jeugdigen die hier aanwezig 
zijn. Beleid is immers niet voor de 
korte termijn maar vooral voor de 
toekomst. “Daarbij hebben we de 
jeugd hard nodig. Zij groeien op in 
deze tijd, en zijn flexibel in de aan-
pak. Gekanteld denken vraagt een 
lange adem om onze samenleving 
in het kader van zorg duurzaam in 

te richten. Vandaag begint voor mij 
het proces van loslaten”, aldus de 
wethouder. Hij benadrukt dat de 
gemeente Laarbeek burgerpartici-
patie belangrijk vindt. “Dat moet je 
dan ook terugzien in de werkwijze. 
Vandaar dat de burgers zo betrok-
ken worden bij de invulling van het 
beleidsplan.”

Kanteling Wmo 
Rianne Schwillens beleidsadviseur 
van de gemeente zoomt in op het 
waarom van de kanteling in de 
WMO en waar dit toe moet leiden. 
Doel is om de kwaliteit te verbete-
ren, de zelf- en samen redzaamheid 
te verbeteren en de financiële houd-
baarheid te borgen. Mensen dienen 
meer regie te houden op hun eigen 
leven en de gemeente wordt de re-
gisseur van de diverse nieuwe taken. 

Nieuw beleidsplan
De per 1 juli van dit jaar geformali-
seerde  Peelsamenwerking van Peel 
6.1 van de 6 gemeentes staat eigen 
beleid zeker niet in de weg. Dure 
specialistische zorg wordt regionaal 
georganiseerd. Eerstelijnszorg, vrij-
willige hulp en mantelzorg worden 
lokaal vorm gegeven.  Daar moeten 
deze sessies aan bijdragen. Tijdens 
de eerste bijeenkomst werd vooral 
gekeken wat er al is en welke goede 
initiatieven er al zijn in Laarbeek. De 
workshops met als thema’s ‘Gezond 
leven’ op 10 september en ‘Laarbeek 
voor elkaar’ op 16 september moe-
ten input leveren voor het nieuwe 

beleidsplan. Ambtenaren vertalen 
de inbreng van de burgers naar 
een beleidsplan, dat op 13 oktober 
wordt gepresenteerd. Schwillens 
maakt duidelijk dat het de ambitie 
van de ambtenaren is om dit be-
leidsplan ‘burgerproof’ te presen-
teren. Begrijpelijk en duidelijk voor 
iedereen. 

GGZ directeur Louis Overgoor 
brengt ‘BIG MOVE’ voor het voet-
licht. BIG  staat voor Beweging in 
Gedrag en MOVE betekent natuur-
lijke beweging. Overgoor bespreekt  
de invloed van de omgeving, de 
manier van leven, het hebben van 
werk en alles wat in het leven van 
burgers belangrijk is op de gezond-
heid.  “Gezondheid zit niet alleen in 

de fysiek, maar zeker ook in de psy-
che van mensen. Gezond voelen zit 
in het totaal van factoren.  Vitamines 
ABC en Z, aandacht, bevestiging, 
connectie en zingeving zijn de be-
langrijkste bouwstenen daarin”, al-
dus Overgoor. 

Vervolg
Na alle inleidingen wordt er in kleine-
re groepjes gediscussiaeerd over de 
bestaande initiatieven en zaken die 
goed en minder goed geregeld zijn 
in Laarbeek.  De catering wordt ver-
zorgd door de mensen van ‘Gasterij 
Buitengewoon Smakelijk’ met veel 
enthousiasme en kennis. Burgers die 
op de komende workshopmiddagen 
(10 en 16 september) deel willen ne-
men, zijn van harte welkom. 

Ruim 150 personen bezochten de inspiratiesessie over het Wmo-beleid 

Senioren krijgen dagcursus over de elektrische � ets

“Je gaat toch wel erg hard op zo’n ding!”
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Zaterdag 6 september

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Marinus Beniers 
(mged), Pauline van den Elzen mged), Bert Schevers 
(mged).

Zondag 7 september

09.30 Aarle-Rixtel O.L.Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
Intenties in deze viering voor: Overleden begunsti-
gers van het O.L. Vrouwegilde, 
Hanneke van Berlo (fund), Overleden ouders 
Manders–van de Bogaard, Johanna Bekx, Frans 
Vogels, Anneke Verbakel–van Dommelen, Sien 
Nooijen (fund), Martien van der Linden, Mien 
Verhoeven, Maria van Dijk–van de Kerkhoff, Leen 
van Oort– Huibers (par), Overleden ouders van den 
Heuvel–Bouw,
Wim van Dommelen, Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan van der Heijden, 
Jan Gilsing (Deense hoek), Jan van Rooi, Zus van 
de Meulengraaf-Heesakkers (mged), Marietje van 
Kaathoven-van Bakel (mged), Henri Swinkels (verj), 
Jan Roijackers, Sjef van Vijfeijken (verj).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Grada Meulders-van 
Bussel, Guus van Mil, Gerta Thijssens, Frans Coolen, 
Ger Christiaans, Lies Vesters-van Hout, Johan 
Huijbers Anna de echtgenote en Tonny de dochter, 
Rieky Huijbregts-Jansen, Martien Fleskens.

Maandag 8 september

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 9 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 10 september

18.30 Mariahout bij de zusters
Eucharistieviering

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 11 september

Geen viering

Vrijdag 12 september

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering voorganger Monseigneur A. 
Hurkmans

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 - 12 september 2014

Want waar 
er twee of drie 
verenigd zijn

in mijn Naam, 
daar ben Ik

in hun midden’.

Viering 70 jaar bevrijding met Revue Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Dit jaar is het 70 jaar 
geleden dat onze regio werd bevrijd 
van de Duitse bezetting. Ter gelegen-
heid hiervan zijn er in de Gaviolizaal 
in Helmond een aantal activiteiten 
met als thema ‘Bevrijding’, waaron-
der een avondvullend optreden van de 
Stichting Revue Aarle-Rixtel.

Op uitnodiging van het organiserend 
comité zullen de leden van de revue op 
woensdag 24 en donderdag 25 sep-
tember, telkens om 19.50 uur een fees-
telijk programma brengen rondom dit 
thema. Bezoekers kunnen genieten van 
een huldeblijk aan onze bevrijders, van 
enkele komische sketches en van vele 
bekende Engels- en Nederlandstalige 

liedjes uit die tijd. Dit alles zal worden 
afgewisseld met de gezellige muziek 
van de draaiorgels die in de Gaviolizaal 
staan opgesteld. Het zal anders zijn dan 
bij de viering van 50 jaar bevrijding, toen 
de Aarlese Revue met vele leden en een 
grote productie (de Bevrijdingsrevue) in 
de Dreef en in het Speelhuis stonden, 
‘groots’ wordt het ook nu.

Proef de sfeer van weleer en kom op 24 
of 25 september naar de Gaviolizaal. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
kaartjes à €5,00 (incl. een kopje koffie 
of thee) zijn verkrijgbaar bij Snoeperij 
Jantje in Aarle-Rixtel en bij de VVV in 
Helmond.

Verder brengt Revue Aarle-Rixtel op 
zondag 28 september van 16.00 tot 
17.00 uur een klein bevrijdingspro-
gramma met enkele liedjes op de kiosk  
in Aarle-Rixtel. Tot  ziens bij de Aarlese 
Revue!

Aarlese Revue

Specialist in Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi

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

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

• TUINAFSCHEIDINGEN
• METSELWERKEN
• BESTRATINGEN

Gaat er nu nergens een lichtje branden? Prachtig aangelegd breed 
fietspad wordt opgeschrikt door lantaarnpaal in Lieshout ... op weg 
naar het dorpshuis. 

Ingezonden door: Dieuwke Kommerij 

Mooi Gespot
Lichtend voorbeeld in Lieshout
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Tasty Tom    500 gram 0.99
Verse Vijgen  2 stuks  0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Blauwe Druiven 500 gram 0.99
Rucola Sla   per doos 0.99

Gesneden Slamix

1 + 1 gratis

Hollandse Aardbeien 

per doos  2.49

Beek en Donk krijgt een 
broodjeszaak: Sluys 6

Algemeen Belang Laarbeek 
houdt vooroverleg

Beek en Donk – Over ongeveer 
een maand opent broodjeszaak 
‘Sluys 6’ de deuren. De zaak komt 
voorin het pand aan de Kapelstraat 
3 in Beek en Donk te zitten. Dit is 
het pand waarin ook Grieks res-
taurant Aphroditi gevestigd zit. 

Niels Rutten - voormalig mede-ei-
genaar van restaurant Uniek – start 
deze broodjescorner. Over een 
maand hoopt hij bezig te zijn met 

proefdraaien, waarna hij de deu-
ren van deze nieuwe zaak officieel 
zal openen. De zaak krijgt binnen 
twintig zitplaatsen. In het voor- en 
zomerseizoen komt er voor buiten 
een terrasje, waar ook zo’n twintig 
personen kunnen zitten. Daarnaast 
gaat het bedrijf zich focussen op 
de bezorging van broodjes, voor-
namelijk voor bedrijven. “Goede 
broodjes, met een snelle service”, 
dat is het motto, aldus Niels. 

Beek en Donk - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt 
leden en belangstellenden uit voor 
het bijwonen van haar vooroverleg 
op maandag 8 september.

Op de agenda staat de voor-
bespreking voor de komende 

Raadsvergadering van donderdag 
11 september. De voorbespreking 
vindt plaats om 20.00 uur in de 
ruimte van de voormalige video-
theek aan de Kapelstraat 34 in Beek 
en Donk, tegenover de kerk. Meer 
info: www.abllaarbeek.nl. 

WELZIJNSWERK

Beek en Donk – Op industrieterrein Bee-
kerheide in Beek en Donk kunnen inwo-
ners van Laarbeek vanaf oktober terecht 
bij de kledingbank. Minimagezinnen 
kunnen er met een verwijsbrief gratis 
kleding krijgen. Daarnaast wordt er ook 
tweedehands kleding verkocht, bestemd 
voor alle burgers.

Idee
Het initiatief is bedacht en ontplooid 
door Marjan Reusien uit Beek en Donk. 
Samen met welzijnsinstelling ViERBIN-
DEN zet zij deze kledingbank op poten. 
De gemeente ondersteunt het idee met 
een financiële bijdrage, zodat de kleding-
bank kan starten en zelfstandig kan wor-
den. “Ik heb er heel veel zin in”, aldus 
een enthousiaste Marjan. 

Begin februari belde de initiatiefneemster 
dorpsondersteuner Henrie Bouwmans bij 
ViERBINDEN op met dit idee. “Ik was 
meteen enthousiast”, vertelt Henrie. 
“Zover wij weten, heeft Laarbeek nooit 
een kledingbank gehad. Dit is geweldig.” 
Henrie hielp Marjan met het uitwerken 
van haar idee. Ze presenteerde het bij de 
gemeente, die ook over de streep ging. 

Kledingbank 
Het idee ontstond spontaan bij Marjan 
door wat ze tegenkwam in het dagelijks 
leven. “Ik zie mensen om mij heen die 
te veel kleding hebben, maar ook kom 
ik mensen tegen die juist een gebrek aan 
kleding hebben.  Ik praatte erover met 

familie en kennissen en zo kwam ik op 
het idee om hier in Laarbeek een kleding-
bank te starten.”

Beekerheide
Henrie en Marjan vonden een ruimte 
op industrieterrein Beekerheide num-
mer 41, achter in een loods bij het be-
drijf ‘De Klusbink’. Marjan streeft ernaar 
om de deuren rond 15 oktober voor het 
eerst open te hebben. Twee dagdelen 
per week kunnen mensen bij de kleding-
bank terecht. In ieder geval op zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur en hoogstwaar-
schijnlijk op woensdagmiddag. Tijdens 
deze openingsuren kunnen mensen kle-
ding komen brengen, maar ook kleding 
komen kopen en, degenen die een ver-
wijsbrief hebben, kunnen de kleding gra-
tis afhalen. 

Doel 
Marjan zal in ieder geval elke zaterdag 
aanwezig zijn. “Maar het is niet de be-
doeling dat ik hier altijd blijf. Ik heb ook 
mijn gewone baan hiernaast. Ik vind de 
kledingbank een heel goed initiatief en 
wil dat mee uitwerken en opstarten. Uit-
eindelijk heeft het zelfs als doel om he-
lemaal zelfstandig te worden, zodat er 
mensen betaald kunnen werken.”

Minimagezinnen 
De komende periode laat Marjan rustig 
op zich af komen. “We hebben geen 
idee hoeveel minimagezinnen er zijn”, 
vertelt Marjan. “Alle eerstelijns zorgin-

stanties krijgen verwijsbrieven. Wanneer 
zij mensen zien, waarvan ze denken dat 
die heel goed gratis kleding kunnen ge-
bruiken, mogen ze deze meegeven. Met 
deze brief kunnen deze mensen zich dan 
aanmelden bij ons, waarna ze één keer in 
de drie maanden kleding mogen komen 
halen. Het zal dan rond de 6 à 8 stuks 
kleding per persoon per keer worden.” 
Henrie vult aan: “Als de kledingbank 
loopt, willen we ook kijken of het moge-
lijk is om mensen die bijvoorbeeld ergens 
moeten solliciteren in het ‘nieuw’ te ste-
ken, zodat zij goed gekleed voor de dag 
kunnen komen.”

Kleding 
Wanneer de opening is, is nog niet be-
kend. Heb je kleding voor de kleding-
bank? Dan kun je deze brengen zodra 
de kledingbank daadwerkelijk open is. 
“Ik heb al zóveel kleding gekregen. Dat 
is echt fantastisch. Ik kan het alleen thuis 
bijna niet meer kwijt. Het is daarom het 
verstandigst als mensen de kleding ko-
men brengen als we open zijn.”

Vrijwilligers 
Voor de realisatie van de kledingbank is 
Marjan nog op zoek naar diverse vrijwil-
ligers. Dit kunnen vrijwilligers zijn die als 
‘verkoper’ willen fungeren, maar ook 
mensen die kleding selecteren of die zich 
als klusjesman willen inzetten. Interesse? 
Neem contact op met Henrie Bouwmans 
via hbouwmans@vierbinden.nl of bel 
naar 0492-328803. 

Beek en Donk vanaf oktober verrijkt met een kledingbank 

ViERBINDEN.NL

Marjan Reusien en Henrie Bouwmans

Het pand op de Beekerheide waar de kledingbank zich gaat vestigen

Ondernemers maken kennis met duizend en één 
mogelijkheden 

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Melissa Kanters 

Uden/Laarbeek – Bijna 200 aanwe-
zigen, voornamelijk ondernemers, 
maakten vorige week kennis met 
‘Duizend en één mogelijkheden’. Een 
show, inclusief netwerkavond, waar-
bij diverse ondernemers de krachten 
gebundeld hadden om te laten zien 
wat er mogelijk is. Hoofdinitiator 
is het bedrijf 3D Forma uit Beek en 
Donk van Paul en Cindy Verbakel. 

Sprookjesavond 
De blauwe loper is uitgelegd bij Van 
Oort Interieurs in Uden. Een heuse 
lakei ontvangt de genodigden. Op 
charmante wijze worden zij naar de 
ingang gebracht. Het sprookje van 
‘Duizend en één mogelijkheden’ is 
begonnen. Cabaretier Marlon Kicken 
heet de mensen welkom en is de 
spreekstalmeester van deze avond. 
De lakei leidt de aanwezigen naar de 
voorstellingsruimte.

Aldaar krijgen de gasten bijzon-
dere beelden te zien. Van de Punt 
Filmproducties uit Gemert heeft de 
professionele film in elkaar gezet. 
Judith Vermeulen van Admosfeer be-
dacht de huisstijl. De animaties zijn 
verzorgd door leerlingen van het Sint 
Lucas college in Boxtel. 3D-elementen 
zijn op diverse manieren in de film ver-
werkt. Zo zie je 3D naamgeprinte op-
zetstukjes voor op fietsen. Dit beeldt 
één van de zoveel mogelijkheden uit 
tussen het 3D-bedrijf en in dit geval 
Tria Fietsen uit Lieshout. Maar ook 
een 3D-geprinte schoen, uil en zelfs 
meubelstuk passeren de revue. Niet 
voor niets vindt deze avond plaats bij 
Van Oort Interieurs. Een avond vol 
boodschappen. 

Mogelijkheden 
Cindy Verbakel, eigenaar 3D Forma, 
licht toe: “Veel mensen weten niet 
wat je met 3D kan. Door middel van 
deze show willen wij laten zien dat er 
‘duizend en één mogelijkheden’ zijn. 
We werken veel samen met andere 
ondernemers. Het is belangrijk om je 
krachten te bundelen.” Na de show 

werd nog volop genetwerkt in de 
chique woonwinkel. De aanwezigen 
werden voorzien van culinaire hapjes 
van Kookcentrum Brabant en genoten 
van een leuke sketch door de Aarlese 
Marlon Kicken. 

Het project 
De diverse betrokken bedrijven zijn 
ruim een half jaar bezig geweest met 
dit project. “Niet alleen deze avond 
hoorde erbij, maar ook het voortraject. 
Genodigden ontvingen speciale uitno-
digingen op naam en een 3D-geprint 
entreeticket in de vorm van een 
schoen. Het was een beetje mysteri-
eus, waardoor mensen nieuwsgierig 
werden naar de avond. Dit merkte 
je ook aan het enthousiasme waar-
mee mensen binnenkwamen”, aldus 
Cindy. De ondernemers kijken terug 
op twee heel mooie avonden. Cindy: 
“Onderling klikte het perfect. Die sa-
menwerking ervaar ik als heel bijzon-
der. De naam ‘Duizend en één moge-
lijkheden’ is nu gevestigd. We gaan 
snel evalueren met alle ondernemers, 
want één ding is zeker: we willen hier 
een vervolg aan geven.” 

De ondernemers die samen de avond ‘Duizend en één mogelijkheden’ neerzetten. Helemaal rechts Paul en Cindy Verbakel van 3D Forma
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Kermis LieshoutKermis LieshoutKermis LieshoutKermis LieshoutKermis LieshoutKermis LieshoutKermis LieshoutKermis LieshoutKermis LieshoutKermis LieshoutKermis LieshoutKermis LieshoutKermis LieshoutKermis Lieshout
Het is weer bijna zo ver! De kermis in Lieshout staat weer voor de deur!

Van zaterdag 6 t/m dinsdag 9 september 2014 is er volop vertier en gezelligheid te vinden op de Floreffestraat in Lieshout. Opgesteld staan de 
autoscooter, draaimolen, grijpkranen, fotoschietsalon, babyflug, lunapark, rups, lijntrekspel, hengelsport. En natuurlijk wordt de inwendige mens 

niet vergeten omdat de gebakkraam, suikerspin- en popcornwagen, viskraam en suiker- en nougatwagen ook dit jaar weer aanwezig zijn.

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

Zaterdag is de opening met verloting van vrijkaartjes en knuffels. De kermis in Lieshout zal dit jaar officieel geopend worden door wethouder 
Tonny Meulensteen. Bij de opening zullen er vrijkaartjes en tien knuffels worden verloot. U maakt kans op deze vrijkaarten door de originele 

bon voor zaterdag uit deze MooiLaarbeekKrant in te vullen en tussen 13.30 en 14.00 uur in de ton op het kermisterrein stoppen. 
Om 14.00 uur zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt. En zal de kermis starten!

Dinsdag 9 september zijn er veel prijzen te winnen in de loterij! Hierbij valt te denken aan een Kickbike (hoofdprijs), leuke spellen, Loom 
bandjes pakket, Lego en nog veel meer! Om mee te doen moet u de tweede bon uit deze MooiLaarbeekKrant tussen 18.00 en 18.30 uur in 

de daarvoor bestemde ton op het kermisterrein doen.

We zien je graag op de kermis… 

In te leveren van 6 t/m 9 september 2014

kortingsbon
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Eendjesvissen
1 eendje extra per 
persoon per spel

Touwtje trekken
1 touwtje extra per 
persoon per spel

Gebakkraam
8 krentenbollen + 8 

oliebollen voor 10 euro

Babyflug
7 ritten voor 5 euro

Cakewalk
bij besteding vanaf 5 
euro 1 kaartje gratis

Draaimolen
bij besteding vanaf 5 
euro 1 kaartje gratis

Snoepkraam, zakjes 
witte en/of gekleurde 

nougat van 4,50 euro per 
stuk nu 3 voor 10 euro

Snoepkraam
alle zuurstokken van 2 
euro nu 8 voor 10 euro

Autoscooters
7 ritten voor 5 euro

Autoscooters
14 ritten voor 10 euro

Suikerspin
€ 0,50 korting bij 
aankoop van een 

suikerspin vanaf € 2,50

Schiettent
smilies, kinderen altijd 
prijs + 2 schoten extra

In te leveren van 6 t/m 9 september 2014 In te leveren van 6 t/m 9 september 2014 In te leveren van 6 t/m 9 september 2014 In te leveren van 6 t/m 9 september 2014

Fotograaf: Martin Prick
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Wilma Kammeraat (l) en Paula Smits - Franke (r) 

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

OP DE KOFFIE BIJ...  THERAPEUTISCH CENTRUM HELENA
In gesprek met: Paula Smits en Wilma Kammeraat
Locatie: Vogelenzang 43, Lieshout 
Datum: 22 augustus 2014
Redacteur: Nikki Barten
Tijd: 10.00 - 11.30 uur 

Rouw-, trauma- en verliesverwerking, indivi-
duele- en relatietherapie, spirituele workshops 
en mindfulness: het zijn slechts een paar van 
de therapieën waarvoor je bij Therapeutisch 
Centrum Helena terechtkunt. Ongeveer 17 jaar 
geleden maakte Paula Smits – Franke de stap 
om voor zichzelf te beginnen. Sinds een paar 
jaar werkt Wilma Kammeraat bij Paula. 

Waarom koos je hier zeventien jaar geleden 
voor?
“Ik was nachtzuster, maar raakte op mijn 44ste 
gehandicapt. Daardoor kon ik mijn werk niet 
meer uitvoeren. Tijdens het revalideren dacht ik 
na over mijn toekomst. Ik koos ervoor om me 
om te scholen. Elf jaar lang heb ik opleidingen 
gevolgd. Ik liep daardoor stage bij onder an-
dere de telefonische hulpdienst, slachtofferhulp 
en daklozenopvang. Dat vond ik enorm interes-
sant en heel leuk om te doen. Ik vond het alleen 
jammer dat ik cliënten maar voor een korte tijd 
meemaakte. Al vrij snel na mijn hulp werden 
ze doorverwezen naar een andere instantie. 
Daarom besloot ik voor mezelf te beginnen. Nu 
kan ik mensen begeleiden van het begin tot aan 
het einde van de therapie.”

En … nooit spijt gehad van deze stap?
“Nee, absoluut niet. Ik haal zóveel voldoening 
uit mijn werk. Ik ben zeventig en maak weke-
lijks nog heel veel uren. Ik ben heel erg dank-
baar dat ik dit mag en kan doen. Ik haal ener-
gie uit het werk. Na een lange dag werken heb 
ik ’s avonds meer energie dan ’s ochtends. Ik 
hoop dat ik dit nog wel twintig jaar kan blijven 
doen…”

Kun je uitleggen wat je allemaal doet en 
waarvoor mensen bij jou terechtkunnen? 
“Ik ben therapeut. Ik heb me heel breed ge-
schoold, zodat mensen voor alle soorten the-
rapie bij mij terechtkunnen, zoals ademsessies 
en relatietherapie. Ook geven wij workshops 
communicatie en mindfulness-cursussen. Ik 
werk samen met Wilma en Bart en daar ben ik 
dankbaar voor.” Wilma vult aan: “En ik vind 
het geweldig dat ik dit samen met Paula mag 
geven. Mijn hart ligt er! Bovendien heb ik de 
nodige levenservaring en mij verdiept in de 
opvoeding van kinderen.”

Nieuw bij Therapeutisch Centrum Helena is 
de cursus ‘Positief opvoeden, hoe kunnen 
we elkaar echt bereiken?’ Vertel hier eens 
wat meer over.  
“Wilma en ik hebben zelf een (werk)boek ge-
schreven met als titel: ‘Positief opvoeden. Hoe 
kun je elkaar echt bereiken?’. Het is een cur-
sus voor opvoeders, die zowel samen als indi-
vidueel gevolgd kan worden. Communicatie 
is heel belangrijk, vooral binnen een gezin. In 
deze cursus leren mensen hoe ze het beste 
kunnen communiceren en elkaar beter kun-
nen begrijpen. Je plek waar je opgroeit is je 
thuishaven, je basis. Daar moet het fijn zijn. Er 
is niks belangrijker dan een goede band met 
je kinderen. Je hebt overal een cursus voor, 
behalve voor opvoeden. Terwijl dat misschien 
nog wel het moeilijkste is wat er is. Deze cur-
sus bestaat uit 8 bijeenkomsten in Lieshout.”

Niet alleen de cursus over ‘Positief opvoe-
den’ is nieuw. Jullie geven ook driedaagse 
spirituele workshops: Word een liefdevol 
mens. Kun je hier ook iets over vertellen?
“Word een liefdevol mens zegt al heel veel. 
Je gaat in deze drie dagen op zoek naar de 
taal van jouw hart. Wat wil jouw hart jou ver-
tellen? Hoe lief heb jij je zelf? Waar stroomt 
jouw hart van over? Waar word jij blij van? 

We leren mensen om bewust positief naar 
het leven te kijken. In deze workshop ga je 
aandacht geven aan het liefdevolle positieve 
in jouw. Wat je aandacht geeft groeit. Het 
leven is een weg en hoe wil jij die weg af-
leggen? We werken met prachtige thema’s 
om ons doel te bereiken. Aan de hand van 
visualisaties, meditatie, experimenten, mu-
ziek, lezingen en mooie creatieve opdrachten 

kunnen deze dagen voor een ieder een ver-
rijking zijn!”

Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website 
www.centrumhelena.nl voor meer informa-
tie. Op deze website vind je ook de agenda 
met de komende workshops en cursussen. 
Voor meer informatie kun je ook bellen naar 
0499-423588. 

Team The Shooters aan kop in 3e gezondheidsrace van Laarbeek
Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Martin Prick

Lieshout -  Deelnemers, onder-
steuners en juryleden van de 
Gezondheidsrace Laarbeek kwa-
men afgelopen zondag bijeen in 
het Dorpshuis van Lieshout. Na 
een gezonde barbecue presenteer-
den de teams hun activiteiten van 
het tweede blok en werden de ju-
rybeoordelingen bekendgemaakt. 
Het team ‘The Shooters’ scoort 
goed met 942 punten en gooit 
daarmee de hoogste ogen. Ze 
worden gevolgd door team Puur 
Groen. Op de derde plaats staat 
Di-eAt Team en hekkensluiter is 
het team van GezondBezig. Maar 
zoals bij elke wedstrijd: Er is nog 
van alles mogelijk …

Kleurrijk en gezond
De teams van de gezondheidsrace 
zitten er allemaal klaar voor. In ei-
gen kleurrijke teamkleding, aan 
lange tafels en met het gezicht 
naar de beamer. Achter in de zaal 
zitten de juryleden en vertegen-
woordigers van de gemeente. De 
presentaties kunnen beginnen. Er 
is een behoorlijke variatie in ac-
tiviteiten die de teams voor hun 
dorpsgenoten  hebben georgani-
seerd. Het Di-eAt Team uit Beek 
en Donk organiseerde bijvoor-
beeld voor jong en oud een ‘Kom 
je buiten speeldag’ in speeltuin ‘De 
Octopus’. Het knaloranje team 
‘GezondBezig’ uit Aarle-Rixtel ging 
dauwtrappen op Hemelvaartsdag. 
En ondanks het vroege tijdstip 
genoten dertig mensen van het 
‘zingend en blootsvoets’ lopen. 
Team Puur Groen uit Lieshout/
Mariahout maakte indruk met een 
film over hun gezonde activiteiten 

en won met deze presentatie een 
kookworkshop. In de film, die zij 
lieten zien, was een lied te horen 
dat Martin Vermeulen - hij over-
leed in juli - qua tekst en muziek 
had aangedragen aan het team. 
“Dansen op de maat, das wat 
we allemaal doen”, ingezongen 
door Sander Bekkers klonk vrolijk 
in de grote zaal. Met de Qi gong 
workshop op de Janmiekeshoeve 
in Mariahout zorgde dit team 
voor zichtbaar ontspannen men-
sen. Team ‘The Shooters’ uit Beek 
en Donk organiseerde tijdens de 
Open Tuinenroute een fietstocht 
van 22 kilometer door Laarbeek.  
Dit team had niets te veel gezegd 
met hun opmerking dat plaatjes 
meer zeggen dan woorden. Zij 
hadden een ‘gelikte’ presentatie 
die ter promotie van de gezond-
heidsrace zo ingezet kan worden.  

Terugkijkend naar het doel  
De Gezondheidsrace heeft tot doel 
om inwoners uit Laarbeek bewust 
te maken en te stimuleren tot een 
gezonde leefstijl. De opzet van de 
Gezondheidsrace  gaat uit van een 
wedstrijd tussen teams uit de ker-
nen van Laarbeek.  Het team dat er 
het beste in slaagt om dorpsgeno-
ten te stimuleren tot een gezonde 
leefstijl, wint. Daarnaast worden 
de teamleden zelf ondersteund bij 
het realiseren van hun eigen ge-
zondheidsdoelen. De deelnemers 
gaan aan de slag met het derde en 
laatste blok. Hierin moeten ze drie 
opdrachten uitvoeren en een keu-
ze maken uit de volgende vier the-
ma’s: ‘back to basic’, samen lachen 
is gezond, verbinden en creëer een 
blijvende speelplek voor kinderen.  

Tot slot
Het team ‘GezondBezig’ uit Aarle-
Rixtel is voor de laatste periode 
op zoek naar mensen die actief 
mee willen doen en leuke ideeën 
hebben. Is dit iets voor jou? Bel 
dan met Tom Schepens op 06-
15690059. De afsluiting van deze 
3e gezondheidsrace is op zater-
dag 13 december in ‘De Dreef’ in 
Aarle-Rixtel. En dat deze presen-
taties meer publiek verdienen dan 
alleen de organisatie en de teams, 
laat dat duidelijk zijn. Iedereen in 
beweging!

Het team van The Shooters uit Beek en Donk staat op dit moment bovenaan 

Hendriks 
Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

Volgende week zijn wij de hele week gesloten.
van 8 t/m 16 september
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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:

Bep van Zeeland 
uit Mariahout 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Herman Biemans

2. Odile Vringer

3. Chantal Rovers
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Woordzoeker

BAD

BEVRIEZEN

DOUCHE 

DRINKEN

GEZOND

KOKEN

KOUD 

KRAAN

MEER

NAT

PLAS

REGEN

RIVIER

SCHOON

SCHOONMAKEN

SLOOT

SPELEN

VIES

WARM

WATER

WOLKEN

ZEE

ZUIVER

ZWEMMEN

Heerlijke stoofpot met Laarbeeks Blond (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 600 gr sukadelappen
• 2 el bloem
• 2,5 uien
• 3 teen knoflook
• 2 tak tijm
• 2 blad laurier
• 1 flesje Laarbeeks Blond
• 1 bruine boterham
• Grove mosterd
• Peper en zout
• ½ bouillonblokje

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Snijd de sukadelappen in grove blokjes . Bestrooi ze met peper en zout 
en bestuif ze voorzichtig door de bloem. Maak de uien schoon en snijd 
in grove stukken, maak de knoflook schoon. Bak in een braadpan 
zachtjes de uien aan en voeg later de knoflook toe. Bak de knoflook 
even kort mee en zorg dat het niet verkleurt. Bak in een koekenpan 
kort het vlees aan op hoog vuur zodat het dichtschroeit. Voeg het vlees 
en het bakvocht bij de pan met de uien. Voeg vervolgens het flesje 
Laarbeeks Blond, kruiden, peper en zout en het bouillon blokje toe. 
Breng alles goed aan de kook. Besmeer de bruine boterham royaal met 
mosterd en leg deze met de mosterd naar beneden in de pan om het 
vlees. Laat alles 1 uur zachtjes sudderen op een klein vuurtje. Roer alles 
na 1 uur zachtjes door elkaar zodat de boterham is opgelost. Verwijder 
de tijm en laurier en breng alles goed op smaak. Bon appetit! 

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Hard

3 4 2 5

5 1 8

6 7 4

3 7 6

6 8

8 9 4

2 1 9

3 9 7

4 5 9 3

Puzzle #195780

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

SCHOONMAKEN BEVRIEZEN DRINKEN
ZWEMMEN DOUCHE GEZOND
RIVIER SCHOON SPELEN
WOLKEN ZUIVER KOKEN
KRAAN REGEN SLOOT
WATER KOUD MEER
PLAS VIES WARM
BAD NAT ZEE

    

Zoek de 10 verschillen
VALSE START VOETBALSEIZOEN

In Nederland eten we van oudsher weinig kokos, maar kokosolie, kokosnoot en kokoswater zijn ontzettend gezond! Ze verhogen 
je vetverbranding en beschermen tegen ziekte. Kokos is ontstekingsremmend en het heeft een antibacteriële werking. Dat maakt 
kokosolie een goed middel tegen onder meer verkoudheid, eczeem, koorts en keelpijn. Ook blijkt uit onderzoek dat kokos de kans 
op hart- en vaatziekten vermindert en beschermt tegen diabetes. Kokos versterkt je immuunsysteem en beschermt je tegen ziek 
worden. Een verklaring is dat kokos veel laurinezuur bevat. Je lichaam zet laurinezuur om naar mono-laurinezuur en dat is ook 
een onderdeel van moedermelk. Dit mono-laurinezuur versterkt je immuunsysteem.Sommige mensen denken dat je dik wordt van 
kokosnoot en kokosolie. Maar het tegendeel is waar. Uit onderzoek blijkt dat het eten van de gezonde vetten uit kokos 
je vetverbranding met 5% verhoogt! Verder is kokos vezelrijk en voedzaam. Bij ‘t Verswarenhuys hebben wij veel op het 
gebied van kokos, de beste kwaliteit...en altijd voor de beste prijs!   Leuk toch?!

MOOI GEZOND
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Nietwerk
In augustus werd het 
drieëntwintigste kaarsje op 
mijn taart gesetteld. En zoals 
het de laatste jaren het geval 
is, had ik ook nu niets op mijn 
verlanglijstje weten te zetten. 
Hoe ouder en wijzer, hoe minder 
je mist. Op de basisschool, toen 
je alle kaarsjes in een adem uit 
kon blazen, was het cadeau 
uitkiezen nog een big thing. De 
uitblinker was toch wel de fiets. 
Je eigen stalen ros die toegang 
gaf tot een ontdekkingstocht 
veel verder dan het eigen 
schoolplein. Maar het krijgen 
van je eerste eigen mobieltje 
was pas echt een ding. De 
mobiele vrijheid die je met de 
fiets werd geschonken, werd 
met de gsm 
en ig s z i n s 

ingeperkt. Bedoeld als stok 
achter de deur in geval van 
nood, maar doorgaans gebruikt 
als pronkstuk in de vele 
tussenuren. Het netwerkbereik 
deed er niet toe. Als het frontje, 
de spelletjes en de polytone 
ringtones maar in de smaak 
vielen bij je klasgenoten. En 
dat werd, onder sterke druk 
van het kind zelf, gehonoreerd 
door de papa’s en mama’s. Tien 
jaar geleden koos je nog tussen 
KPN of Vodafone. Vandaag 
zijn er tientallen providers die 
claimen een cent (!) goedkoper 
te zijn dan zijn roze, blauwe of 
oranje concurrent. Niets mis 
mee, totdat eerder deze week 
KPN door NU.nl aan de bel 
werd getrokken. Wat bleek: 
op ruim 50.000 adressen in 
Nederland is het noodnummer 
112 niet met een mobiele 
telefoon te bereiken. Oftewel, 
de enige reden waarom een 
twaalfjarige jongeman of 
vrouw een mobieltje in zijn veel 
te grote tas heeft zitten, wordt 
volledig teniet gedaan. Daarop 
adviseert de overheid mensen 
altijd een vaste lijn te nemen. 
Allemaal leuk en aardig, maar 
daar heb je geen f*ck aan als 
je in the middle of nowhere 
wordt aangerand door vier 
zwaarlijvige negroïde mannen. 
Simpel als dat. Hopelijk gaat er 
nu een belletje rinkelen…

COLUMN

Beekseweg 2, Lieshout 
Tel: 0499 421623 

E-mail: Janlentjes@zonnet.nl

Beekseweg 2, Lieshout 
Tel: 0499 421623 

E-mail: Janlentjes@zonnet.nl

Huidige namen vervangen door: 
 
 
 
Auto	   Bouwjaar	  
BMW	  3-‐Serie	  318I	  Business	  Line	  AUT6	   2008	  

Ford	  Fiesta	  1.3	  8V	  51KW	  3D	  Futura	  XL	   2007	  

Ford	  KA	  1.2	  51KW	  Cool	  &	  Sound	   2007	  

Ford	  KA	  1.2	  51KW	  Titanium	  X	   2009	  

Kia	  Picanto	  1.1	  LXE	  AUT4	   2007	  

Opel	  Astra	  Z1.6SE	  8V	  Statw	  Comfort	   2001	  

Opel	  Combo	  1.3CDTI	  55	  KW	   2007	  

Peugeot	  107	  Urban	  Move	  1.0-‐12v	  3D	   2007	  

Suzuki	  Swift	  1.5	  3DR	  GLS	   2006	  

Toyota	  Aygo	  1.0	  12V	  5DR	  Comfort	  Navigator	   2011	  

Volkswagen	  Caddy	  2.0SDI	  51KW	  Bestel	  Baseline	   2005	  

Volkswagen	  Golf	  Plus	  1.6	  75KW	  Comfortline	   2006	  
	  

Occasions

Laarbeeks tintje tijdens Brabantse Dag Heeze 
Fotograaf: Martin Prick 

Heeze - De Brabantse Dag vond afge-
lopen zondag in Heeze plaats. Vorige 
week was al in De MooiLaarbeekKrant 
te lezen dat er een wagen mee zou 
doen met een Laarbeeks tintje.

Het thema van dit jaar was 
‘Krantenkoppen’. Er kwamen di-
verse schitterende wagens voorbij. 
Vriendengroep De Rooie Hoek beeld-
de het samengaan van de melkfabriek 
van Beek en Donk met Lieshout uit 
(zie foto). 

De groep die met hun wagen de 
massale uittocht naar Canada na-
bootste, kwam als winnaar uit de 
bus.

WAT EET U MET DE KERMIS?

De kermissen in Lieshout en Beek en Donk staan voor de deur! 

Altijd weer de vraag: wat eten we met de kermis?                           

 't Verswarenhuys helpt graag om het u de gezellige dagen met 

de kermis gemakkelijk te maken. Wat dacht u van spareribs en 

worstenbroodjes! Beiden van de beste kwaliteit, makkelijk klaar 

te maken en nog betaalbaar ook!

En u weet: proeven mag atlijd!

MALSE SPARERIBS

Super mals en makkelijk te 

bereiden: piri-piri of naturel!

kilo995

WORSTENBROOD 

VAN OERS

doos

30 stuks698
Piet van Thielplein 5 | Beek en Donk

T: 461687 | W:www.verswarenhuys.nl
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Beek en Donk - Ter ere van haar 
80e verjaardag zal Gerry Maas 
uit Beek en Donk haar nieuwste 
kunstwerken exposeren in ‘t Oude 
Raadhuis. De expositie, genaamd 
‘Textielsculpturen’, loopt van za-
terdag 6 september t/m zondag 28 
september 2014. Openingstijden 
zaterdags en zondags van 14.00 tot 
17.00 uur (toegang is gratis). Gerry 
Maas zal gedurende deze tijden 
zelf aanwezig zijn. Ook schenkt ze 
één van haar werken voor de loterij 
(prijs per lot €2,00). 

Het zijn inmiddels geen wandkle-
den die ze maakt, maar prachtige 

handwerken die een geweldige 
warmte en sfeer uitstralen. Door ge-
bruik van fantasie zie je in haar wer-
ken een geabstraheerde realiteit. 
Haar meest geliefde onderwerpen 
zijn ‘composities’ en ‘de mens in zijn 
natuur’. De techniek die Gerry Maas 
toepast is erg bewerkelijk. Ze begint 
met een opzet van verschillende 
witte stoffen, waarmee een bepaal-
de compositie wordt gemaakt. Dit 
wordt dan met de hand beschilderd 
met speciale verf. Zelf zegt ze: “Het 
is telkens weer een verrassing welke 
kleur een bepaalde stof zal aanne-
men, want geen enkele stof verft 
hetzelfde”. Als de juiste compositie 

is gevonden wordt het stuk nog 
langdurig met naald en draad ge-
perfectioneerd. Tot slot worden de 
stukken ingelijst, vaak met gebruik 
van meerdere passe-partouts om 
een nog grotere dieptewerking te 
bereiken.

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

Aarle-Rixtel – Harmonie De Goede 
Hoop zamelt oud ijzer in. Op 13 sep-
tember, 18 oktober, 15 november en 
20 december kunt u oud ijzer inleve-
ren op het parkeerterrein van Grand 
café Stout aan de Dorpsstraat. 

Heeft u oude metalen (ijzer, koper, 
zink, messing, roestvrij staal) elektra-
kabels en oude elektromotoren waar u 
vanaf wilt, lever deze materialen dan 
maandelijks in. Op de inleverdata zijn 
daar mensen van de harmonie aan-
wezig om de spullen in ontvangst te 

nemen. Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt 
u daar terecht. Heeft u erg veel, dan 
kunt u bellen met Willem Verhoeven, 
tel. 06-38900299. Die regelt dan een 
aanhanger om het spul bij u op te ha-
len.

Röllik Goewd begint aan 25e seizoen

Beek en Donk - Het Beek en Donkse 
muziekgezelschap Röllik Goewd is 
maandag gestart aan het 25e seizoen. 
Na een heel korte vakantie is het orkest 
weer vol enthousiasme begonnen met 
de eerste repetitie voor dit jubileumsei-
zoen.

De vakantie van Röllik Goewd was in 
verband met een aantal optredens wel 
heel erg kort. Zo waren er optredens 
bij de Heikneuters in Mariahout, tijdens 
de Kennedymars van Someren, bij het 
tuinevenement Bloem en Tuin nabij de 
Gulbergen, een optreden op het mu-
ziektuinpodium in Beek en Donk en 

tenslotte een bijzonder geslaagd con-
cert op het Carat podium in Helmond. 
Dat door al deze optredens de vakan-
tie erg kort was is niet te merken aan 
de muzikanten, de eerste repetitie werd 
weer bezocht door alle leden van het 
orkest. Ook dit 25e seizoen staat Röllik 
Goewd weer onder leiding van Martien 
Wagelmans en beloofd weer de nodige 
hoogtepunten.

Slagwerker gezocht
Röllik Goewd ontbreekt het momenteel 
aan een slagwerker. Al enige tijd is het 
orkest op zoek naar iemand die deze 
super gezellige groep komt versterken 

in het slagwerk. Iemand die op maan-
dagavond een paar uurtjes tijd heeft 
om de altijd aangename repetitie bij 
te wonen en om een aantal optredens 
per jaar mee te verzorgen, is van harte 
welkom. Heb je interesse, dan kun je 
altijd contact opnemen met een van de 
leden, via tel. 06-57768682 of per mail: 
w.snijders3@chello.nl.

Tijdens het jubileumjaar zal Röllik Goewd 
weer regelmatig van zich laten horen en 
zoals altijd is het motto: ‘Muziek maken 
voor ons eigen, maar ook vooral voor 
andermans plezier.’

Röllik Goewd

Bosscheweg 30
Beek en Donk     

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

APK KEURING BIJ VERSCHUREN... 

SNEL, EERLIJK EN VOORDELIG

GRATIS Herkeuring
binnen 1 maand

UW BANDEN VOORDELIG
ONLINE BESTELLEN
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NLNE

Expositie Gerry Maas ter ere van haar 80e verjaardag

Oud ijzer voor harmonie De Goede Hoop

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Restaurantavond Zonnetij 
Aarle-Rixtel

ViERBINDEN op zoek naar 
vrijwilligers

Cursus EHBO in Lieshout

Aarle-Rixtel - Onder het motto ‘Eten 
en ontmoeten’ houdt ViERBINDEN 
in samenwerking met Savant culinair 
elke 2 weken een restaurantavond in 
de ontmoetingsruimte van Zonnetij. 
De  eerstvolgende avond zal plaats-
vinden op dinsdag 16 september.

Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het di-
ner wordt geserveerd om 18.00 uur. 
Inschrijven en een plaatsje reserveren 
kan tot uiterlijk donderdag 11 sep-
tember 15.00 uur. U kunt dit doen 
via het secretariaat van ViERBINDEN, 
tel. 0492-328800 of via een mail naar 

stichting@vierbinden.nl. De restau-
rantavonden vinden iedere 14 dagen 
plaats en worden steeds bekend ge-
maakt in De MooiLaarbeekKrant.

Voor 16 september staat het volgen-
de menu op het programma: Meloen 
met Parmaham, Spaghetti bolognese, 
Lasagne met spinazie en ricotta kaas, 
Salade caprese (tomaat, vers basilicum 
en mozzarella) en Panna cotta met 
zwarte kersen.

Voor dit driegangenmenu betaalt u 
€ 13,50. Graag tot ziens in Zonnetij.

Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwilligers-
werk Laarbeek is voor voetbalvereni-
ging ELI op zoek naar een verslagge-
ver/fotograaf (m/v) die op zaterdag 
foto’s en een verslag maakt van één 
van de jeugdwedstrijden. Dit ten be-
hoeve van b.v. De MooiLaarbeekKrant 
en Omroep Kontakt.

De exacte tijd van de werkzaamheden 
hangt af van de wedstrijd die op het 
programma staat.

Meer informatie:
Voor meer informatie over boven-
staande of andere vrijwilligersvaca-
tures kunt u contact opnemen met 
Suzan de Koning van ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek, Otterweg 
27, 5741 BC Beek en Donk. Tel. 0492-
328 807 of mailen naar: vrijwilligers-
werk@vierbinden.nl   

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

Lieshout - EHBO vereniging Lieshout 
start bij voldoende aanmelding op 
woensdag 29 oktober met een nieuwe 
EHBO cursus. De meeste ongevallen 
gebeuren in en om het huis. 

Een verstuikte enkel, verslikking of een 
schaafwond is zo gebeurd. Het kan 
ons allemaal overkomen, niet alleen 
bij de buren. Ook buitenshuis gaat 
er wel eens wat mis, bijvoorbeeld op 
het werk, de speelplaats of tijdens het 
sporten. Weet jij wat je moet doen in 
zo’n situatie? In ongeveer 15 lessen 
word je wegwijs gemaakt in het her-
kennen van letsels, maar ook de ken-
merken van lichamelijke aandoeningen 
zoals bijvoorbeeld hartfalen, beroerte 
of suikerziekte worden geleerd, en wat 
dan de eerste hulp is. 

Bij voldoende belangstelling begint de 
cursus Eerste Hulp op woensdag 29 
oktober in het Dorpshuis in Lieshout. 
De cursus is inclusief reanimatie en 
het bedienen van een AED. Voor deze 
cursus is geen specifieke vooroplei-
ding vereist, iedereen vanaf 15 jaar 
kan zich aanmelden. Heb je interesse, 

dan kan je voor nadere inlichtin-
gen contact opnemen met Dinie van 
Geffen, tel. 0499-421566 of per mail 
ehbolieshout@hetnet.nl.

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJST!
STRAKSTEEN

TROMMELKASSEI
EN WILDVERBAND

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

EN DIVERSE SOORTEN 
KUNSTGRAS!

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

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Nu eerste nieuwe 
oogst Elstar
€1 per kilo
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Vanaf woensdag 03-09-2014

1.75
v   van 1.79

0.85
v   van 0.89

2.49
v   van 2.59

1.59
v   van 1.65

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

2.99

4.99

499.00

2.29

4.49

99.99

19.99

39.99

149.00

GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

Verse 
maatjesharing
2 stuks. Ca. 130 g.80 g

Streaky bacon

Herfstanemonen of Phlox Paniculata 
in meerdere kleuren. 
Vanaf woensdag 03-09-2014.

Nazomerbloeimix

* Prijzen geldig t/m 07-09-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

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

200 g

Ambachtelijke
salades

330-400 g

Gehakt cordon 
bleu of Zigeuner 
gehaktschnitzel

Intel Core i3-4100M processor met 2.5 GHz
en 3 MB Smart Cache.

15.6" Notebook MD 99422

50 vel A4-formaat of 
150 vel formaat 10x15 cm.

Fotopapier 

40 cm, 15 stelen 
of 50 cm, 
max. 12 stelen.

Rozen*

50 cm, 20 stelen.

Bloemen-
boeket*

1-persoons of lits-jumeaux.

Donzen 4-seizoenendekbed

Dekbedovertrek 
hotelkwaliteit
1-persoons of lits-jumeaux.

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Ik was net vier jaar toen de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak, zo 
jong denk en beleef je alles heel 
anders dan zeventig jaar later. 
Nu is je ervaring gekleurd door 
wat je hebt gehoord, gezien, 
gelezen en bestudeerd over de 
oorlog. Toen was thuis, de buurt 
en het dorp, de wereld. 
In mei 1940 brak de oorlog uit, 
er hangt mij nog een vaag beeld 
bij. Het gevoel van de angst 
dat de mensen had bevangen 
heb ik toch ergens opgevangen. 
Er mag, wanneer het donker 
is, geen licht te zien zijn; de 
ramen van de huizen zijn dicht 
gemaakt, verduisterd met karton of triplex dat ‘s 
morgens wordt weggehaald. Wij hebben aan huis buitenluiken, 
vensters, die met een ijzeren stang worden vastgezet. Bij ons 
verandert er dus  op dit punt niets, de vensters gaan toch 
altijd dicht om het binnen fris of warm te houden. 
Soms rijdt er iemand op de fi ets rond met een handbediende 
sirene, dan moet je naar de kelder, die er nagenoeg in elk 
huis is. Het is een koud en nat verblijf dat door grote kist 
aardappels onfris ruikt en op planken staan allemaal 
wekfl essen met groenten. Bij ons in den hof is er ooit eens 
aan een schuilkelder begonnen maar het werd niet meer dan 
een schuilhut. Ik was buiten, hoorde een vliegtuig en dook 
die schuilkelder in. Na een lange tijd hoorde ik ons moeke 
angstig naar mij roepen, ze was me kwijt. 
Het leven gaat zijn gewone gang, spelen op straat, naar 
school, naar bed en weer op. Het eten komt steeds meer uit de 
hof en het brood is meer van zemelen dan van meel. ’s Avonds 
zitten de mensen buiten op straat te buurten, wij spelen 
midden op straat tot het bedtijd is. Op school oefenen we, we 
moeten langs de muren op de vloer gaan liggen tot het over 
is. Wat er over was, weet ik nog steeds niet, maar de angst van 
de groten had je geregistreerd. De maandelijkse sirenetest 
roept altijd nog iets op uit die tijd en bidden deden we van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Het wordt zomer, lente, herfst en winter. Op de ramen in het 
achterhuis staan dik de bloemen. De voorraad brandstof is 
beperkt, alles is op de bon. Het leven gaat gewoon door. Een 
zomerse dag, de warmte kringelt omhoog van de straatstenen 
en geeft vreemde spiegelingen. Het zand langs de straat is 
droog en hard. Er komen vliegtuigen over en langs de straat 
spuit ineens water omhoog. De waterleiding is kapot, overal 
worden emmers gehaald die vol gedaan worden aan de gratis 
bron. En het wordt weer stil. Het zand tussen de straat en de 
stoep is modder. 
Af en toe hoor je een stem die stemloos in en uit klinkt. Op 
elk moment kan er iets onverwachts gebeuren. Je hebt geleerd 
tegen vreemden nooit iets te zeggen dan: dat weet ik niet. 
Allerlei verhalen en gebeurtenissen gaan aan je voorbij tot 
de spannende fi lm van de bevrijding begint.

OPROEP: verhalen over 70 jaar bevrijding!

Deze maand is het 70 jaar geleden dat Zuid-Nederland is 
bevrijd. In Laarbeek wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. 
Er zullen de komende periode diverse activiteiten rondom 
70 jaar bevrijding plaatsvinden. Ook De MooiLaarbeekKrant 
besteedt hier aandacht aan. Dit huis-aan-huisblad publiceert 
de komende tijd persoonlijke verhalen over deze bevrijding. 

Wilt u met uw verhaal in de krant? U mag dit zelf 
schrijven. Dit kan per e-mail gestuurd worden naar 
redactie@mooilaarbeek.nl, maar het mag ook afgegeven 
worden op kantoor (Heuvelplein 3, 5741JH, Beek en Donk). De 
MooiLaarbeekKrant kan ook foto’s bij het verhaal plaatsen. 
Deze kunnen - indien nodig - ingescand worden op het 
MooiLaarbeek-kantoor. Voor vragen of meer informatie, 
bel naar: 0492-832182.

70 jaar bevrijding
Persoonlijk verhaal, geschreven door: Louis Barten 
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Een ‘straatfoto’ van Louis Barten, 
gemaakt tijdens de oorlogsjaren  
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Van Schijndel, Passie voor wonen Kraam huren tijdens vlooienmarkt 

harmonie O&U

Beek en Donk - Van Schijndel, 
Passie voor wonen is een eigentijd-
se winkel op het gebied van wonen 
en lifestyle, met inspiratie van over 
de hele wereld! De winkel biedt 
meer dan 4000m2 aan meubelen, 
teak, eiken, verlichting en woon-
accessoires met een landelijke uit-
straling.

Ook oude, unieke meubelen van-
uit China, India of Indonesië zijn 
bij hen te verkrijgen. Tevens horen 

banken, fauteuils, love sits en long-
chairs in stoere ledersoorten of juist 
eigentijdse stoffen tot de vaste col-
lectie. Wat velen niet weten is dat 
Van Schijndel prachtige op maat 
gemaakte teakmeubelen leveren, 
maar ook een naar uw wensen ge-
maakte eiken tafel of bank.

Bij Van Schijndel, Passie voor wonen 
kunt u ideeën opdoen in het ruime 
assortiment met een mix van stijlen 
en kunnen ze u advies geven. U 

krijgt persoonlijke aandacht en een 
goed en eerlijk advies. Tevens kunt 
u gebruik maken van de stylisten, 
zowel bij u thuis als voor projecten 
en bedrijven. Kom de winkel gauw 
eens bezoeken.  De koffie en thee 
staan klaar.

Noteer alvast in uw agenda: don-
derdag 6 november sfeeravond van 
18.00 tot 22.00 uur. Van Schijndel, 
Passie voor wonen is gevestigd aan 
Wilhelminaweg 5a te Beek en Donk.

Beek en Donk - Harmonie O&U biedt 
particulieren de mogelijkheid om een 
kraam te huren tijdens de vlooien-
markt op zondag 5 oktober.

Na de zomer aan het opruimen en weet 
je geen raad met de overtollige spullen? 
Huur een kraam tijdens de vlooienmarkt 
van O&U.  Het is een ideale  manier om 
van gebruikte kleding, tweedehands 
speelgoed, technische apparatuur en 
snuisterijen af te komen.   

De vlooienmarkt vindt plaats 
op zondag 5 oktober van 10.00 
tot 16.00 uur in Muziekcentrum 
Het Anker in Beek en Donk. 
Bij belangstelling voor het hu-
ren van een marktkraam, kun 
je terecht bij Jordi van de Steen, 
tel. 06–81135591 of kijk op 
www.vandersteenevenementen.nl.  
Meer informatie is ook te vinden op 
de website van O&U www.oenu.nl.

Advertorial

Wijziging route buurtbus tijdens Kermis Lieshout

KBO Lieshout naar Philharmonie 
Zuid-Nederland

Lieshout – In Lieshout wordt van 
zaterdag 6 september tot dinsdag 
9 september de kermis gehouden. 
Hierbij wordt de Dorpsstraat van de 
kruising Vogelenzang tot de krui-
sing Baverdestraat afgezet wegens 

het plaatsen van een tent op de 
Dorpsstraat. 

Hierdoor zal de buurtbushalte 
Baverdestraat niet bereikbaar zijn. 
De Buurtbus zal via de Vogelenzang, 

Balduinstraat, Floreffestraat, Grotenhof, 
Molenstraat naar de halte op de Heuvel 
rijden. Deze afsluiting zal mogelijk dins-
dag weer opgeheven worden waarna 
de Buurtbus weer de normale route kan 
volgen. Zij zien u graag in de Buurtbus.

Lieshout - Philharmonie Zuid-
Nederland nodigt groepen uit open-
bare repetities van het orkest bij te 
wonen. Deze repetities vinden plaats 
in het Muziekgebouw Frits Philips in 
Eindhoven. De eerstkomende is op 
donderdag 25 september van 13.15 
uur tot 15.30 uur. 

Onder leiding van dirigent Christoph 
Altstaedt speelt het orkest de rapsodie 
Espagnol van Maurice Ravel, concert 
voor piano en orkest van Camille Saint-
Saëns en Petroesjka van Igor Stravinski. 
Solist bij het pianoconcert is Hannes 
Minnaar. Seniorenvereniging KBO 
Lieshout is door Philharmonie Zuid-
Nederland uitgenodigd deze openbare 
repetitie bij te wonen. Men kan zich bij 
de Inloop aanmelden. De toegangsprijs 
bedraagt €3,00, bij de Inloop kan dit 
bedrag worden voldaan. Heeft u geen 
vervoer? Laat dat geen reden zijn om 
thuis te blijven. KBO Lieshout regelt dat 
u mee kan rijden.

Op 1 oktober organiseren de vier 
KBO-afdelingen van Laarbeek de vie-
ring van de ‘Dag van de Ouderen’ 
in Multifunctioneel Centrum De 

Dreef. De middag wordt verzorgd 
door Zanggroep Priamore uit Nuenen. 
Kaartverkoop voor Lieshout op dinsdag 
9 en 16 september bij de Inloop. Kosten 
zijn €5,00 per persoon. De Inloop is ie-
dere dinsdagochtend van 10.00 tot 
11.00 uur in het Dorpshuis. 

Kerkstraat 12 | 5741 GL Beek en Donk | Tel: 0492-450516 | Web: ww.syan.nl

Syan
a u t o m a t s e r i n g

Prijzen zijn inclusief BTW, actieprijs na cashback, actie is geldig tot 30 september 2014. Max. 5 stuks. OP=OP

€250
CASHBACK

OKI MC562dnw Multifunctional
Normale prijs: €694,-

Actieprijs: €444,-

      Syan ICT-oplossingen
      - hardware
      - software
            - back-up
      - hosting
      - VoIP
      - (draadloze)netwerken
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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 

Sophie van de Laarschot 

Dag beste mensen in Laarbeek,

Deze keer een stukje voor de 
Luchtpost vanuit het zonnige Be-
doin in Frankrijk aan de voet van 
de Mont Ventoux. Wij, André Vo-
gels en Jos Dijstelbloem, zijn hier 
om morgen (vrijdag 5 september) 
een uitdaging aan te gaan. We 
willen de Mont Ventoux drie keer 
beklimmen met de racefiets. Er zijn 
drie routes naar boven via verhar-
de wegen. De steilste is vanuit Be-
doin 21 km, de minst steile is van-
uit Sault 26 km en dan is er nog 
eentje vanuit Malauscene 23km.
Wij hebben voor deze uitdaging 
onszelf aangemeld bij ‘Grootver-
zettegenkanker’. Deze organisatie 
heeft als doel geld in te zamelen 

voor het KWF en heeft daarvoor 
het evenement georganiseerd om 
de Mont Ventoux eenmaal te be-
klimmen vanuit Sault. De start van 
deze klim is morgen om 09.30 uur. 
Er vertrekken dan ruim 500 deel-
nemers. Wij willen om 06.00 uur 
starten vanuit Bedoin voor onze 
eerste klim, om vervolgens af te 
dalen naar Sault en aan te sluiten 
bij de grote groep voor de officiële 
start van ‘Grootverzettegenkan-
ker’. Na deze klim nemen we een 
korte pauze. Onze echtgenotes 
Rina en Annie zijn dan met de auto 
boven als verzorgingspost. Daarna 
dalen we af naar Malauscene, wat 
aan de andere zijde van de berg 
ligt dan Bedoin en Sault. Vanuit 
daar start onze laatste klim. Als die 
erop zit dalen we weer af naar Be-
doin, wat de afsluiting van de hele 
onderneming zal zijn.
We zijn zondag 31 augustus, na 
een voorspoedige reis op de cam-
ping ‘Le Pastory’ in Bedoin aan-
gekomen. Een eenvoudige maar 
goede camping, die vooral ge-
bruikt wordt door mensen die de 
Mont Ventoux  lopend of met de 
fiets willen bedwingen. Maandag 
1 september hebben André en ik 
de eerste kennismaking met de 
berg gehad. We hadden daarbij 
de pech dat de kale top van de 
berg was afgesloten in verband 
met filmopnames. Jammer, want 
daar zit juist het venijn van deze 
berg. Geen enkele beschutting, 
stijgingspercentages van 11%, en 
wind, heel veel wind.

De mistral steekt in deze perio-
den verschillende keren op en kan 
snelheden behalen van wel 150km 
per uur. Het lijkt daarbij wel of je 
hem altijd tegen hebt. Dat was 
ook het geval tijdens onze test-
rit. Gestart vanuit Bedoin en na 
anderhalf uur stuiten we op de 
blokkade. Toen maar omgedraaid 
en afgedaald naar Sault en van-
daaruit de tweede klim gedaan. 
Boven aangekomen mochten we 
wel verder en konden we aan de 
kale top beginnen tot de laatste 
kilometer, die was nog afgesloten. 
Met een goed gevoel afgedaald 
naar Bedoin en de rest van de dag 
gerelaxt .
We zijn er klaar voor, al hopen we 
wel dat we vrijdag wat minder 
wind hebben, want die maakt het 
toch wel erg zwaar. Maar hoe dan 
ook we gaan vrijdag 3 keer naar 
boven en we denken ook wel dat 
dat gaat lukken.

Groetjes vanuit Bedoin, 
André en Rina en Jos en Annie.

Luchtpost

Frankrijk

heeft als doel geld in te zamelen 

De uitdaging

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

GEVONDEN
Nike rugzak met daarin PSV-shirt, Masita 
sportbroek, Adidas sportschoenen en sport-
sokken gevonden tussen Beek en Donk en 
Keldonk. Terug te halen via 0492-464070 
(na 18.00 uur)

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor het 
ophalen van alle bruikbare spullen, gebruikte 
en partijgoederen, woning/boedelontruiming, 
oud ijzer en metalen, defecte elektro en ook 
inkoop spullen + partijen ijzer. De Esdoorn 4. 
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 Laarbeek/Gemert/Bakel/
Veghel haalt nog altijd uw gebruikte meu-
bels bij u op. Ook uw witgoed wordt door 
ons opgehaald. Winkel: Leije 6, Gemert 
Tel. 0492-368747

Woonruimte gezocht in Laarbeek voor al-
leenstaande man (50+). Tot met €500,00 per 
maand. Tel: 06-18430758

Gezocht: Kinderfi etsen 20” en dames-en 
herenfi etsen 28” t.b.v. het Vluchtelingen-
werk Laarbeek, b.v.d. Tel. 06-58842046

Gezocht veetrailer kleinveetrailer vee-
wagen voor achter de auto . U kunt een 
mailtje sturen j.rooijackers@planet.nl of 
bellen naar 06-51644041

Verse noten gevraagd voor eigen gebruik. 
Tel. 0492-773120

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

Gratis af te halen: 4 siersteen bloembak-
ken. Oranjelaan 17, Beek en Donk

Gratis af te halen 2 konijnen met ieder een 
eigen hok. Ook apart af te halen. Bel 06-
14402895

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

Huis te huur in Lieshout. €715,00 per 
maand. Twee onder één kap. Voor meer 
info tel. 06-16174991

TE KOOP
Prima citybike crossfi ets met 24 inch wiel-
en. Banden en  remmen goed. Wel wat 
speling op trapas en achterwiel. €25,00. 
Tel. 0492-465148

Bakfi ets voor 4 kinderen, ook ideaal voor 
boodschappen. Bak is 90 bij 62 cm. Bakfi -
ets is 90 cm breed. Tel. 06-22347979

Jaren ‘60 vaas en oude ansichtkaarten. 
Zeer mooi, prijs n.o.t.k. Tel. 06-12857025

Fietskarretje te koop. Voor meer info, tel. 
0492-463180

Grote korting van 10 - 50% op alle vaste 
tuinplanten, heesters en stamheesters, 
laurier, hedera, rozen, orliander, rododen-
drons. Groencentrum van Heesch, Kerkdi-
jk-Zuid 7 b, Sint-Oedenrode

Grote hoeveelheid gebruikte houten 
balken, voor een redelijk bod af te halen, 
Tel. 0492-461953 voor meer info.

VACATURES
Gezocht scholier met groene vingers voor 
eenvoudig werk in onze tuin 2 tot 3 uur 
per week. Tel. 06-22960425

VERLOREN
Donkerbruine bril aan binnenkant geel ver-
loren tussen Molenweg en de Beekse brug. 
Tel. 06-33000937

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?Het is mogelijk om een gratis zoekertje 

te plaatsen in De MooiLaarbeekKrant 
en op de nieuwswebsite van Laarbeek: 
www.mooilaarbeek.nl. Als particulier zijnde 
kunt u een zoekertje eenvoudig aanmelden 
door een mail te sturen naar: info@
mooilaarbeek.nl. Voorwaarden: het zoekertje 
bestaat uit maximaal 20 woorden en er 
staan maximaal 2 zoekertjes per e-mailadres/
telefoonnr. in de krant. Een zoekertje blijft 
max. 2 weken staan in de krant en op internet.

Kaarten, cadeaus en bloemen,
allemaal te veel om op te noemen.

 

Feestelijke mensen en mooie klanken,
wij willen u daarvoor hartelijk danken.

 

Mede door uw belangstelling of aanwezigheid,
werd ons 50-jarig huwelijksfeest in korte tijd:

Een onvergetelijke herinnering.
 

Piet en Tonny van Neerven – van Extel
Kinderen en kleinkinderen

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

Heuvelplein passage 
Beek en Donk

Hoera! Vier generaties 

Vlnr: moeder Sharon Eijfferts (22 jaar), overgrootoma Maria Nooyen (66 jaar), oma Marjan 
Eijfferts (49 jaar) en in het midden baby Lana Robbescheuten, geboren op 14 augustus.

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

OP DE KOFFIE BIJ...  DE BRABANTSE KLUIS

Actuele  vacatures
• ORO De Bleek is op zoek 

naar een bezoekvrijwilliger 
voor een jonge mannelijke 
cliënt met een verstandelijke 
beperking om samen uit-
stapjes te doen, ongeveer één 
keer per maand. Liefst een 
jonge man (tussen 20 en 35) 
met rijbewijs

• Alzheimer Nederland is op 
zoek naar collectanten in heel 
Laarbeek 

• Zonnetij is op zoek naar gas-
theren/vrouwen om mensen 
te woord te staan, begeleiden, 
koffi e zetten en schenken, 
opruimen, etc.. Vooral op za-
terdag en zondag. 

• Zorgboogcentrum De Regt is 
op zoek naar een gastheer/-
vrouw voor bij de avond-
maaltijd. Dit gebeurt dagelijks 
van 16.30 tot 18.30 uur. 

De Bijzondere Vrijwilliger

Redacteur: Thea Wich

Deze week: Joke van den Ende (70) 
      uit Beek en Donk
Vrijwilligerswerk: Sinds 1976 bij ’t 
Oude Raadhuis: verzorgen uitnodig-
ingen en verzekeringswerk voor ko-
mende en lopende exposities beel-
dende kunst en vanaf 2006 ook 
organiseren trouwerijen in ’t Oude 
Raadhuis

Historie
Gemeente Beek en Donk gaf in 1976, 
na een ingrijpende restauratie van ’t 
Oude Raadhuis, de opdracht om het 
gebouw een cultureel-historische be-
stemming te geven. Alle gelederen van 
de Beek en Donkse bevolking zouden 
hierbij betrokken moeten worden. 
Het ‘Cultureel welzijn’ werd opgeri-
cht. Joke legt uit: “Van middenstand 
tot boerenbedrijf, alle groepen waren 
vertegenwoordigd. We waren met 
twintig personen.” ’t Oude Raadhuis 
werd een expositieruimte voor beel-
dende kunst. Joke vervolgt: “In 1984 
gingen we naar de notaris en zijn we 
een stichting geworden met nog altijd 
als doelstelling: de bestemming moet 
cultureel-historisch zijn. Het bestuur 
bestaat sindsdien uit acht personen.” 

Taakverdeling
Het bestuur, dat tot nu toe alleen uit 
vrouwen bestaat, beheert het gebouw 
en voert alle voorkomende werkzaam-
heden uit. “Wij hebben ieder onze 
eigen taken maar nemen gemakkelijk 
taken van elkaar over.” Joke licht toe: 
“We zijn een hechte groep waardoor 
we op elkaar kunnen vertrouwen.”

Uitnodigingen
Voor iedere expositie, dat zijn er gemid-
deld zo’n tien per jaar, zorgt Joke voor 
de verspreiding van de uitnodigingen: 
“Vroeger bezorgden we bijna huis-
aan-huis. Tegenwoordig versturen we 
veel informatie via de mail. Hierdoor 
hebben we een groter bereik en krij-
gen we meer bezoekers en exposanten 
van buitenaf.”

Verzekering
Alle kunstwerken die worden ten-
toongesteld in ’t Oude Raadhuis zijn 
verzekerd. Mocht er een beschadig-
ing optreden, dan onderhoudt Joke 
het contact met de verzekerings-
maatschappij. “Maar dat komt geluk-
kig niet vaak voor”, aldus de vrijwil-
ligster.

Trouwerijen
Sinds 2006 heeft ’t Oude Raadhuis 
toestemming om trouwerijen te organ-
iseren. Na het inventariseren van de 
wensen van het bruidspaar, “dat is het 
mooie hier, je kunt het heel persoonlijk 
maken”, richt de enthousiaste vrijwil-
ligster het raadhuis in. “We versieren 
ook de buitenkant met vlag, tule en 
rode loper.”

Voldoening
Exposities worden vaak bezocht door 
scholen. Dat is voor de Joke een mooi 
facet van haar vrijwilligerswerk: “Op 
deze manier leer je kinderen als het 
ware een museum binnen te gaan.” 
Ook is zij erg blij dat het pand als ex-
positieruimte bewaard is gebleven: ”Er 
is veel afgebroken in Beek en Donk. ’t 
Oude Raadhuis is nog een van de wei-
nige gebouwen dat herinnert aan het 
oude Beek.”

www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Parklaan 6  |  Beek en Donk
www.lifestylecenterlaarbeek.nl

Beweegredenen
September is elk jaar de tijd dat de 
sportscholen massaal adverteren. In 
kranten, op TV, huis aan huis, op al-
lerlei manieren wordt bewegen onder 
de aandacht gebracht. En elk jaar in 
september vinden velen dan ook de 
weg naar de sportschool.

Waarom vraag je je misschien af. 
Waarom zijn we met zijn allen in sep-
tember wel gemotiveerd om bewegen 
onderdeel te maken van ons dagelijks 
leven maar wordt de gang naar de 
sportschool daarna vaak weer moei-
lijker.

De vraag is dus eigenlijk; “Zijn we in 
september wel echt gemotiveerd om 
te starten met bewegen?” En meteen 
daarop komt de vraag; “Waarom start 
je eigenlijk met bewegen?” Want zeg 
nou zelf, het vooruitzicht om 1½ uur 
te zweten op de cardio of 3 dagen met 
spierpijn rond te lopen na een workout 
kan niet de motivatie zijn. 

We weten allemaal wel dat regelma-
tig bewegen goed voor 

je is, maar om de stap 
te zetten naar een leven 
waarin bewegen als van-
zelfsprekendheid wordt 

opgenomen, is vaak 
wat moeilijker. Je 

hoort het vaak; “ik 
weet dat ik eigen-

lijk zou moeten gaan 
sporten, maar….., 

geen tijd, te druk, geen 
zin, noem maar op.”  
Eigenlijk zeg je op 
deze manier dat er 
andere dingen zijn 
die meer prioriteit 

hebben als bewegen. Als je bewegen 
belangrijk genoeg vindt, dan doe je 
het wel. Er bestaat nog steeds geen 
wonderpil die je een week slikt waarna 
je voor het leven voorzien bent van 
een fit, gezond en strak lichaam, die 
bestaat echt niet.

Dus… terugkomen op de vraag: 
Waarom wil je gaan bewegen?
Wanneer je dat goed helder hebt, dan 
heb je de eerste stap gezet. Want als je 
weet waarom, dan kun je voor je zelf 
de balans gaan zoeken wat je ervoor 
over hebt om je doel te bereiken. En 
laat je daarbij helpen met goed advies.

Voorbeeld; Je wilt de Mont Ventoux 
gaan beklimmen, maar je hebt nog 
nooit op een racefiets gezeten. Dan is 
de weg naar de top van de kale reus 
een weg met regelmatig duurtraining 
gecombineerd met spieruithoudings-
vermogen. En als je dat vandaag be-
sluit sta je echt morgenavond niet 
fit aan de top. Dat is dus geen reëel 
doel, maar met een goed advies en 
een goede voorbereiding kun je over 
enkele maanden wel op een gezonde 
manier de top bereiken.

Dus! Stel jezelf reële doelen, houdt 
goed voor ogen waarom je eens bent 
gestart en probeer dan je gezonde 
leefstijl, met bewegen wat bij je past, 
onderdeel te maken van je leven. Blijf 
regelmatig advies vragen aan je sport-
coach om vooral dicht bij jezelf te blij-
ven.  Je zult merken dat je bewegen 
dan leuk genoeg gaat vinden om het 
vol te houden.

Op deze manier is er geen hype in 
september voor jou!

tig bewegen goed voor 
je is, maar om de stap 
te zetten naar een leven 
waarin bewegen als van-
zelfsprekendheid wordt 
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hoort het vaak; “ik 
weet dat ik eigen-
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sporten, maar….., 
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zin, noem maar op.”  
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COLUMN

In gesprek met: Christa Migchels
Locatie: Herberg de Brabantse Kluis, Aarle-Rixtel 
Datum: 29 augustus 2014
Tijd: 10.00 - 11.00 uur 
Redacteur: Mark Barten 
Fotograaf: Joost Duppen

Een imposant klooster, professioneel melk-
veebedrijf en een gastvrije herberg vormen 
4 september precies 6 jaar een succesvolle 
drie-eenheid. Geert en zijn vrouw Christa 
Migchels runnen ‘Herberg de Brabantse 
Kluis’, een ongedwongen uitvallocatie 
voor vakantiegangers en dagjesmensen, 
te midden van een prachtige natuur waar 
je de dieren kunt zien, horen en ruiken. 
Geert staat in zijn blauwe overall tussen de 
koeien, terwijl Christa het gezicht van de 
Herberg is.

Jullie openden de Brabantse Kluis in 2008. 
“In december 2007 startten we met de 
bouw. Waar vroeger de machines van Geert 
stonden, bevindt zich nu het restaurant en 
het oude gastenverblijf van de zusters heeft 
plaatsgemaakt voor een achttal hotelka-
mers. Het nadenken over de inrichting was 
ontzettend leuk. We hadden allerlei wilde 
ideeën, maar een binnenhuisarchitect heeft 
ervoor gezorgd dat het geen ratjetoe aan 
stijlen werd. Onze uiteindelijke stijl is een 
mix van oude elementen met een eigen-
tijdse uitstraling. Zo zijn de houten balken 
nog zichtbaar, net als restanten van de oude 
gemetselde muur. We hebben wel gekozen 
voor moderne en frisse kleuren. In septem-
ber 2008 ontvingen we de eerste gasten. 
Vorig jaar, met het 5-jarig bestaan, zijn we 
overgegaan naar de slogan ‘Herbergt Hemel 
en Aarde’. Ook op onze menukaart in het 
restaurant. Een Hemelse kaart met allerlei 
luxe gerechten en een Aardse kaart voor 
‘gewoon’ lekker eten. Voor ieder wat wils”

Veel mensen hebben niet in de gaten, dat 
het oude woongedeelte van de herberg een 
hotel is?
“Met 8 ruime lichte kamers, biedt het veel 
comfort voor onze hotelgasten. Zoek je een 
overnachting voor een zakelijke relatie of 
geef je een feestje en krijg je gasten over 
die je thuis niet kunt herbergen, dan hoef 
je niet meer naar Helmond voor een hotel, 
maar kan dat ook lekker dichtbij in ons eigen 
dorp.”

Met ‘terrasweer’ kun je hier letterlijk tus-
sen de koeien zitten. Hoe reageren mensen 
hierop?
“Op het terras op de binnenplaats hebben 
de bezoekers uitzicht op de kalveriglo’s. Je 
kunt hier dicht bij de koeien zijn. Kinderen 
aaien kalfjes of zijn met een bezem in de 
weer, terwijl de ouders met een wijntje op 
het terras zitten. Als er op een drukke dag 
een koe kalft, staan er direct 50 mensen 
omheen. Dan hoop je natuurlijk wel dat er 
een gezond kalf geboren wordt, haha. Alles 
is ‘echt’ hier.”

De bezoekers weten de weg goed te vinden 
naar de Brabantse kluis?
“Vooral in het weekend is het spitsuur en 
is het terras goed gevuld. Op een doorsnee 
zondag hebben we hier 400 tot 500 bezoe-
kers. We hebben ook wel wat geluk gehad 
dankzij het programma ‘Boer zoekt vrouw’ 
van Yvon Jaspers. Daardoor is het boeren-
leven ook een stuk hipper geworden. Dat is 
voor ons een mooie bijkomstigheid.”

Wat is er verder allemaal te doen bij de 
Brabantse Kluis?
“We bieden een breed scala aan activiteiten 
voor alle leeftijden. Dus ben jij dit jaar aan 
de beurt om de familiedag of het bedrijfsuit-
je te regelen, neem dan zeker eens een kijkje 

op onze site. We hebben een aantal leuke 
activiteiten in ons assortiment, waaronder; 
Tour de Boer, Boerencasino, Wij houden van 
Brabant, Wie is de mol? Of een schilder-
workshop.”

Zijn er nog nieuwe plannen?
“We zijn op dit moment bezig met een 
nieuwe wandelroute die je op klompen kunt 

lopen. De route krijgt waarschijnlijk de naam 
‘Klompenpad’. We zijn altijd wel met iets 
bezig. Stilstaan is achteruitgaan.” 

De Brabantse Kluis vind je aan de 
Kloosterdreef 8 in Aarle-Rixtel. Kijk voor 
meer informatie op de website 
www.brabantsekluis.nl.
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Gezocht: (aankomend) timmerman 
 
Over Zandenbouw 
Zandenbouw is een jong bouwbedrijf in opbouw. Wij werken hard voor onze klanten en geloven dat 
goed samenwerken met alle partijen leidt tot de beste bouwkwaliteit. Als voorwaarden daarvoor zien 
wij vakmanschap en een heldere communicatie.  
 
De functie 
Je zorgt ervoor dat onze bouwplaatsen opgeruimd zijn en blijven. 
Je zorgt ervoor dat onze werkplaats steeds opgeruimd is, het materieel in goede conditie en de 
voorraad volledig. 
Waar mogelijk bereidt je bouwplaatstimmerwerk in onze werkplaats voor. 
Je biedt een helpende hand op de bouw en kunt eenvoudige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren. 
Je zorgt er voor dat het juiste materieel en materiaal tijdig op de bouwplaats is. 
 
We verwachten dat je: 
Enthousiast bent, hard werkt en goed met mensen kunt omgaan. 
Beschikt over een MBO diploma timmeren. 
De vaardigheden hebt om door te groeien naar vakvolwassen timmerman. 
Discipline hebt in de administratie van je werkzaamheden. 
2 of 3 jaar werkervaring hebt bij een bouwbedrijf. 
Zelfstandig de werkzaamheden kan verrichten. 
In het bezit bent van een rijbewijs B/E en de beschikking hebt over gemotoriseerd vervoer. 
Woont in (de buurt van) Laarbeek. 
 
Wij bieden: 

• Een aangename, plezierige werkomgeving, 
• Team spirit, 
• Veilige en schone werkomgeving, 
• Doorgroei mogelijkheden, 
• Goede beloning. 

 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joris van der Zanden, tel. 06-53427385. 
Heb je interesse mail dan voor 20 september een sollicitatie met cv naar joris@zandenbouw.nl 
 

Kies voor de
prijswinnende

hypotheekaanbieder:
RegioBank

Hoogste waardering van 
hypotheekklanten

bron: onderzoeksbureau GfK

Winnaar

Beste beheer

Wij houden het 
simpel, hebben  
een goede rente  
en doen aan  
nazorg.

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

Zelfhulpgroep ‘Leven met een verslaafde’

Het Kouwenbergs kerkje start nieuw seizoen

Openbare voorbespreking PNL
Lieshout – De zelfhulpgroep ‘Leven 
met een verslaafde’ start op dinsdag 9 
september en is voor alle mensen (niet 
alleen ouders) die leven met een ver-
slaafde. 

Het maakt niet uit aan welke versla-
vingssoort je partner, kind of andere 
huisgenoot lijdt of geleden heeft. Vanuit 
elke ervaring waarin jouw leven onder-
geschikt is geweest of nog is aan een 
ander en/of de ontstane situatie, maak 
je een zelfde proces door. Het is dan fijn 
te ontdekken dat je bij mensen met ge-
lijke ervaringen begrepen wordt zonder 
verdere uitleg.

Deze groep is een logisch vervolg op de 
thema-avond begin 2014 georganiseerd 
door Team Puur Groen uit Lieshout en 
Mariahout met het thema ‘Leven met 
een verslaving, van overleven naar le-
ven’. Waar twee krachtige dames over 
hun persoonlijke ervaringen en hun 
zoektocht naar overleven (de een van-
uit het leven met een verslaafde man en 
de ander met een verslaafde dochter) 
vertelden. Nu is door beide dames (met 
medewerking van een ervaren begelei-
der van zelfhulpgroep ‘Contactgroep 
Laarbeek’ en bestuurslid van de hiermee 
verbonden ‘Stichting Zelfhulp Verbindt 
Nederland’ (www.zelfhulpverbindt.nl) 

deze zelfhulpgroep opgezet.

De zelfhulpgroep wordt begeleid 
door een ervaren begeleid(st)er, te-
vens lotgenoot. De bijeenkomst is van 
19.30-21.30 uur en vindt plaats in het 
Dorpshuis Lieshout. De ruimte is een 
half uur voor aanvang open tot maxi-
maal een half uur na afloop. Dit maakt 
informeel contact vooraf en eventueel 
napraten over de bijeenkomst moge-
lijk met lotgenoten en/of begeleid(st)
ers. Deelname is gratis en anoniem. 
Meer informatie of aanmelden kan via: 
Nathalie Vogels, tel. 06-16063324 of 
via email: beginnu.nathalie@gmail.com.

Aarle-Rixtel - Binnenkort start 
het Kouwenbergs kerkje haar na-
jaars-en winterseizoen. Op zon-
dagmiddag 21 september wordt 
om half drie de aftrap verricht 
door niemand minder dan Marijn 
Brouwers, bekend van theater en 
televisie. 

Marijn is van huis uit een echte 
Laarbeeker: hij woonde zowel in 
Aarle-Rixtel als in Beek en Donk. 
Marijn brengt liedjes van Charles 
Aznavour. Binnenkort meer hier-
over. Op 5 oktober geeft Kupalje 

een concert. Kupalje is inmiddels 
een vaste gast van het kerkje en 
brengt schitterende  populair/klas-
sieke muziek. 

Zondagmiddag 8 november 
treedt Accordeonkwintet ARTE 
voor het voetlicht waarvan ons 
bestuurslid Diana Meulendijks 
prominent deel van uit maakt. 
Men kan nu al kaartjes reserve-
ren via tel. 0492-382943.Voor 
meer informatie kunt u terecht op 
www.kouwenbergskerkje.nl. 

Aarle-Rixtel - Maandag 8 september 
houdt PNL haar openbare voorbespre-
king ter voorbereiding op de raadsver-
gadering van donderdag 11 september. 

Op dit achterbanoverleg komen de 
agendapunten: Vaststelling aanwij-
zingsbesluit Wet Markt en Overheid én 
Vaststelling van de zienswijze Begroting 
2014-2015 en meerjarenplanning van 
Peel 6.1 aan de orde. Normaliter zou 
PNL in de raadsvergadering van 11 
september ook de antwoorden van het 
college op onze vragen d.d. 19 juni jl 
(over de nevenfuncties van wethouder 
Meulensteen) kunnen bespreken. Doch 
het college heeft nog niet alle vragen 
beantwoord, omdat ze eerst het rap-
port hierover van bureau Governance 
& Integrity willen afwachten. De 

bespreking zal dus pas in een volgende 
raadsvergadering zijn.

De agenda van de raadsvergadering 
kunt u ook raadplegen op www.laar-
beek.nl, klikken op ‘Bestuur en organi-
satie’, daarna op raadsvergaderingen en 
dan klikken op de betreffende datum 
voor de complete agenda met bijbeho-
rende stukken. 

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 8 sep-
tember om 20.00 
uur in De Dreef  
te Aarle-Rixtel. 
De koffie en thee 
staan klaar!

Marijn Brouwers

Wilhelminastraat 20c  |  Mariahout  |  Tel: 0499-422126 
www.huurbijharold.nl

 

 

Ook in ons assortiment te huur:
 

Traktor met frees en houtversnipperaar

 

“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

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media

Grafisch ontwerp

Websites

info@coverhoeven.nl
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Beek en Donk - ebm-papst Benelux, on-
derdeel van de wereldwijde ebm-papst 
Group, toonaangevende fabrikant van 
ventilatoren en motoren en pionier 
voor de ultra-efficiënte GreenTech EC-
technologie, gaat verhuizen! 

Vanaf 27 oktober 2014 is ebm-papst 
Benelux gevestigd aan de Polbeemd 
7, (Bemmer IV), 5741 TP te Beek en 
Donk. In het speciaal voor ebm-papst 
Benelux ontworpen duurzame nieuw-
bouwpand, zal de organisatie haar 
ondernemerschap voorzetten vanuit 
de entree van Brainport. 

Op woensdag 12 maart 2014 ging 
de eerste schop de grond in voor de 
nieuwbouw van ebm-papst Benelux. 
Inmiddels is er flink gebouwd op de in 
totaal ongeveer 8000m² grond. Vooral 
het high-end magazijn, met een op-
pervlakte van maar liefst 1500m², 
is fors uitgebreid en heeft een ware 
moderniseringsslag gemaakt. Dit was 
nodig om nog beter aan de wensen 

en behoeften van de klanten te kun-
nen voldoen en zodoende in te blijven 
spelen op de dynamische markt waar-
in ebm-papst Benelux zich bevindt. 

“De verhuizing staat symbool voor 
de verdere groei én professonalise-
ring van ebm-papst Benelux”, aldus 
algemeen directeur Ad van Nistelrooij. 
Aangezien ebm-papst Benelux aan de 
Engelseweg in Helmond uit haar jasje 
groeide, kon een verhuizing niet uit-
blijven. “We besloten dit direct accu-
raat aan te pakken, en lieten een ener-
giezuinig nieuw pand op een A-locatie 
aan de N279 in Beek en Donk bou-
wen”. 

Met de realisatie van dit duurzame, 
high-tech nieuwbouwpand heeft 
ebm-papst Benelux de logistieke be-
drijfsvoering en routing toekomstge-
richt en efficiënt ingericht. Zo blijft 
de organisatie vooruit lopen op de 
steeds groeiende, dynamische markt 
én speelt zij hier optimaal op in.

ebm-papst Benelux naar duurzaam nieuwbouwpand in Beek en Donk

ebm-papst Benelux verhuist 
De bouw is in een vergevorderd stadium

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

Van Schijndel 
Passie voor wonenPassie voor wonen

Driedaagse � etstocht KBO Mariahout
Mariahout - De KBO van Mariahout hield onlangs een driedaagse fietstocht in de buurt van Doetinchem. 
De seniorenvereniging kijkt terug op die plezierige, leuke dagen.  

‘Blauwe Thibodraad-kraan’ krijgt een nieuw plekje 

Redacteur: Nikki Barten 

Beek en Donk – De gemeente 
Laarbeek neemt de ‘blauwe kraan’ 
van Hitmetal – voorheen Thibodraad 
– over. Deze kraan staat nu nog aan 
de Bosscheweg, maar blijft hier niet 
langer staan. Waar de hijskraan naar-
toe gaat is nog onduidelijk.

Wethouder Joan Briels: “Het bedrijf 
Hitmetal vroeg ons de kraan kosteloos 
over te nemen. De kraan is kenmer-
kend voor Beek en Donk als industri-
eel erfgoed in de bloeiperiode van de 
metaalnijverheid. Het hoorde bij de 
Van Thiel-fabriek en is daardoor niet 
meer weg te denken uit het Beek en 
Donkse straatbeeld. Wij vonden het 
als gemeente daarom een goed plan 
om deze kraan over te nemen.”

Oproep
De gemeente wil inwoners van 
Laarbeek mee laten denken over een 
nieuwe plek voor de hijskraan. Voor 
15 oktober moet de kraan afgebroken 
zijn. Voorlopig wordt ie tijdelijk opge-
slagen. De kosten voor ontmanteling, 
transport en nieuwe fundering zijn 
voor de gemeente. Heb je ideeën voor 
een goede locatie? Neem dan contact 
op met de gemeente Laarbeek. 

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Frits Spierings
Dag en nacht bereikbaar
Ook als u verzekerd bent

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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*

  Nu met gratis D.E bewaarblik 
OP=OP

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

W37 - Aanbiedingen gelden van maandag 8 september t/m zaterdag 13 september 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Pitloze witte druiven
bak ca. 500 gram

Douwe Egberts 
Aroma rood koffi e
snelfi lter, grove maling, 
bonen, blond of donker
4 pakken à 250 gram

Westland
ambachtelijke slaatjes

kip, rundvlees of zalm
3 bakjes à 140 gram

Mona pudding
alle soorten

beker 450 ml.

Appel- of kersenfl appen
vers uit eigen oven

4 stuks

Shoarmareepjes
200 gram

Mosselen super
bak 2 kilo

Cruse selection wijnen*
Chardonnay of Merlot

2 fl essen à 750 ml.

Ariel wasmiddel
alle soorten

fl acon 1260/1310 ml.
pak 1170 gram

doos 16/30 stuks
3 stuks naar keuze

Markant vruchtensappen 
of cranberry drink

alle soorten
pak of fl es 1000 ml.

appelsap pak 1500 ml.

Lotus toiletpapier
royale of soft

pak 16/24 rollen
OP=OP

Haribo snoepzakken
of vrolijke drop

alle soorten (m.u.v. uitdeelzakken)
zak 120-300 gram

Yorkham
van onze versafdeling

125 gram

Calvé pindakaas
alle soorten 

3 potten à 350 gram

125 GRAM kilo 16.00

van 2.61 voor

3
POTTEN kilo 3.80

van 4.53-6.84 voor

3
BAKJES kilo 4.71

van 2.67 voor

ZAK
120-300

GRAM

van 1.13-1.70 voor

200 GRAM kilo 5.00

van 1.59 voor

PER PAK
OF FLES liter 0.50

van 1.05-1.70 voor

BAK
2 KILO kilo 2.50

van 6.99 voor

2
FLESSEN liter 4.00

van 9.98 voor

BEKER
450 ML. liter 2.22

van 1.34-1.61 voor

PAK 
16/24 

ROLLEN

van 6.99/8.40 voor

4
STUKS

van 3.56 voor

3
STUKS

van 16.83-22.17 voor

500 
GRAM kilo 2.00

van 1.99 voor

4
PAKKEN

van 10.92-11.44 voor

Beckers frikandellen
3 pakken à 4 stuks

3
PAKKEN

van 3.18 voor
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Deze week is het de beurt aan 
Enne van Asten - van Mechelen 
(62) uit Beek en Donk. Zij is blij 
verrast te horen dat De MooiLaar-
beekKrant getipt werd door een 
oud-leerlinge uit de jaren ’70 om 
haar te interviewen. Enne is ge-
trouwd met Rein (64), moeder van 
drie kinderen, én trotse oma van 
Julian: “Hij is al 1!”

Onderwijs
Het is  bijzonder dat er drie gene-
raties - opa van Mechelen, moeder 
Enne en dochter Suze - allemaal 
werk(t)en in het onderwijs van 
Beek en Donk. Enne vertelt: “Nog 
steeds volg ik de ontwikkelingen 
binnen het onderwijs. Ik ben gelijk 
te porren voor een klus. Zo klopte 
Suze laatst nog bij mij aan. Ik heb 
vierenveertig feestvarkens zitten 
knippen voor haar kleuterklas op 
basisschool ’t Otterke. Ik vind het 
belangrijk dat kinderen in een hui-
selijke sfeer opgroeien. Zelf stond 
ik vaak voor groep 3. Kinderen le-
ren lezen was ècht mijn ding. Ge-
weldig hoe snel die ontwikkeling 
gaat. Kunnen ze eerst nog geen 

potlood vasthouden, 
met Kerst kunnen ze 
lezen en schrijven! 
Prachtig.”

De Raagten
Als kind kwam Enne, 
geboren in Eindho-
ven, op 2-jarige leef-
tijd in Beek en Donk 
wonen. “Ik ben hier 
getogen en werd 
leerling van basis-
school ‘De Raagten’. 
Wat was het on-
wennig om Cees Huybregts, die 
eerst mijn leerkracht was, later 
als collega met de voornaam aan 
te spreken. Van 1972 tot 1980 
werkte Enne hier. Toen ze zwanger 
werd, moest er gekozen worden. 
Fulltime werken of stoppen? Dat 
was voor Enne niet moeilijk. “Ik 
ben gestopt en vond het heel fijn 
thuis. Ik benijd de vrouwen niet 
die werken. Je moet zoveel schip-
peren. En misschien is het ouder-
wets, maar al die verschillende 
opvoeders, waar een kind op één 
dag mee te maken krijgt, vind ik 
niet goed voor de hechting.” Een 
vrouw met een visie. Tot 1996 was 

Enne ‘thuis’. Eigenlijk klopt 
dit niet, want Enne bleef inzetbaar 
als verkeersbrigadier, speel-lees- 
en overblijfmoeder. “Vanaf 1996 
heb ik vervangen en de laatste 
negen jaar had ik,  in een vervan-
gingspool, een vast dienstverband 
bij ‘De Eenbes’. Toen de vervan-
gerspool anders georganiseerd 
werd, maakte ik de balans op en 
stopte. Een beslissing waar ik geen 
moment spijt van heb.”

Cursus  
Enne verveelt zich geen moment 
met haar hobby’s: borduren, naai-
en, fietsen en wandelen. En vanaf 
1975 wordt er bij toerbeurt ge-
kookt in een culinaire club met drie 
bevriende stellen. Vol trots laat 
Enne een zelfgemaakte menukaart 
zien. Samen met man Rein, die in 
oktober 35 jaar bij de Technische 
Universiteit in Eindhoven werkt, 
heeft Enne de cursus ‘Pensioen 
in zicht’ al achter de rug. “De be-
langrijkste les is, dat je actief moet 
blijven. Samen met Rein heb ik me 
opgegeven voor een cursus kunst-
geschiedenis. Verder is mijn plan 
om vrijwilligerswerk te gaan doen. 
Ik wil op mijn gemak bekijken wat 
er op mijn pad komt. En natuur-
lijk ga ik genieten als oppasoma 
van kleinzoon Julian en van onze 
vakanties met onze caravan...: 
Het gaat supergoed met juffrouw 
Enne!”

In Nederland mag en kan niemand 
verdwalen! Waar je ook bent, je 
wordt richting gegeven door de 
bordjes van de ANWB en keurig in 
banen geleid door de lijntjes op de 
weg. Tegenwoordig niet alleen de 
blauwwitte bewegwijzeringsbor-
den. Nee. Automatisch berekende 
verwachte rijtijden tot het volgende 
knooppunt en snelheidswaarschu-
wingen die automatisch oplichten 
boven de snelweg als we maar ze-
ventig of vijftig kunnen rijden. Het 
is de normaalste zaak van de we-
reld, we kunnen niet meer zonder. 
Digitale innovatie heeft zijn weg 
gevonden, ook in het verkeer.

Altijd op zoek naar verbetering en 
ontwikkeling, het zit in de mens. 
Maar gelukkig niet ten koste van al-
les. Zo worden nostalgie en historie 
niet gauw vergeten. Integendeel. 
Ze worden vaak in ere gehouden. 
Kijk maar naar de Heuvel in Lies-
hout. Rondom de kiosk staan drie 
antieke bewegwijzeringspalen met 
bovenop nog het oude logo van de 
ANWB en de klassieke vormgeving 
van voor de oorlog. Van toege-
voegde waarde voor de uitstraling 
van het plein. De blauwwitte palen 
met de brede witte borden hebben 
er in mijn beleving jaren gestaan 
zonder tekst, dus zonder beweg-
wijzering. Dat is zoiets als een klok 
zonder wijzers, je kunt er net niks 
mee. Sinds kort is het er dan toch 
van gekomen.

De noodzaak was er misschien ook 
niet echt naar, want zonder deze be-
wegwijzeringspalen blijft verdwalen 
in Lieshout een hele kunst. Beweg-

wijzeringspaal nummer een in Lies-
hout zou het kolossale gebouw van 
Bavaria kunnen zijn. Zelfs de schip-
per op zijn boot ziet van verre al 
waar zijn graan wordt gemout tot 
mout. Bewegwijzeringspaal twee 
en drie: de molens. Karakteristiek 
opgebouwd op een natuurlijke ver-
hoging, waardoor de wieken nog 
hoger boven het dorp uit steken. 
Alle drie herkenningspunten in het 
dorp die het voor de fietser een stuk 
gemakkelijker maken.

Maar zelfs zonder deze herken-
ningspunten weten wij met onze 
digitale gadgets onze weg wel te 
vinden. Het digitale tijdperk waar 
we in leven lijdt ons overal de weg. 
Misschien komt er wel een tijd dat 
de bewegwijzering van de ANWB 
niet meer nodig is, sterker nog, mis-
schien is het al tijd. Met Google-
maps binnen handbereik en drie 
drukken op de knop worden we 
compleet aan de kennis en kunde 
van onze smartphone overgelaten. 
Zonder enige twijfel laten we ons 
navigeren naar onze bestemming.

Volledig afhankelijk van de navi-
gatie. Ons richtingsgevoel wordt 
steeds minder belangrijk. Kaartlezen 
hoeft niet meer. Het is een devalu-
atie van onze eigen vaardigheden. 
Afhankelijk van de digitale wereld 
omdat alles eenvoudiger, sneller en 
gebruiksvriendelijker moet, dat is 
immers de drijfkracht achter inno-
vatie. Altijd op zoek naar verbete-
ring, nooit meer de weg kwijt. Of: 
helemaal de weg kwijt!

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.

Helemaal de weg kwijt

Tel 0492-365582  De Mortel

www.partyverhuur-goossens.nl

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

partyverhuur

Jacobs Auto’s sterke speler op markt gebruikte auto’s
Advertorial

Beek en Donk – Jacobs Auto’s is 
een universeel autobedrijf dat sinds 
1990 gevestigd is op bedrijventer-
rein ‘Beekerheide’ in Beek en Donk. 
Waar er begonnen werd met hoofdza-
kelijk reparaties, is het bedrijf inmid-
dels uitgegroeid tot een volwaardig 
BOVAG automobielbedrijf met een 
indrukwekkend wagenpark aan jonge, 
dan wel oudere first class occasions. 

Bij de gehouden kwaliteitseisen van 
de organisatie landelijk aangesloten 
bedrijven haalde Jacobs Auto’s een 
BOVAG score van 9,5. Dit is 2,5 punt 
hoger dan het landelijk gemiddelde.

Een veelzijdig bedrijf, die naam draagt 
Jacobs Auto’s met recht. Niet alleen 
laat men zich in met de in- en ver-
koop van jonge gebruikte auto’s en 
bedrijfswagens, ook worden er vak-
kundige reparaties en onderhoud in 
de eigen werkplaats gepleegd. “In 
1992 begonnen we voorzichtig met 
de verkoop van tweedehands auto’s 
in de goedkopere klasse. Drie jaar la-
ter schakelde we over naar occasions 
van gerespecteerde merken, die niet 
ouder dan 3 jaar waren. Zo groeide 
wij uit naar ieders wat wils in jongere 
en oudere first class occasions”, meldt 
eigenaar Ronald Jacobs. Gemiddeld 
bevolken zo’n 50 occasions het bedrij-
venterrein. Kopers zijn verzekert dat 
welk merk dan ook de juiste nazorg 
geniet. Speciaal opgeleid personeel 
staat daar garant voor.

Uniek daarbij is dat auto’s onder 
€4.500,00 drie maanden garantie 

genieten op uurloon. Mochten er on-
verhoopt mankementen binnen die 
termijn optreden, dan worden geen 
arbeidsuren in rekening gebracht. 
Jacobs Auto’s promoveerde in 2007 
tot leermeester en fungeert zodanig 
als leerbedrijf voor het opleiden van 
jonge monteurs. Daarnaast beschikt 
het bedrijf over een Drive-In service 
en alle faciliteiten voor regulier onder-
houd, aircoservice, het herstellen van 
ruitschade en het verrichten van APK-
keuringen. Ten slotte kunnen klanten 

terecht voor taxatie van autoschade 
en herstel hiervan, LM velgen, ban-
den, uitlaten, accu’s en schokdempers. 

Kortom, Jacobs Auto’s maakt zich 
sterk voor het leveren van kwaliteit. 
Voor een onafhankelijk advies zijn 
consumenten dan ook op het juiste 
adres.

Jacobs Auto’s is gevestigd aan de 
Beekerheide 24a in Beek en Donk. Kijk 
ook op www.jacobsautos.nl. 

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

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

auto 
onderdelen

Het pand waar Jacobs Auto’s sinds 2004 gevestigd is
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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.

LAARBEEK - Middels het project Actief Bodembeheer de Kempen worden binnen kort weer 
en-kele open zinkaswegen in Laarbeek gesaneerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd 
door Beerten Grondverzetbedrijf uit Budel. Op maandag 1 september wordt gestart met de 
werk-zaamheden die tot medio eind november zullen gaan duren.
Het betreft hier de volgende locaties:
- Liesdijk Beek en Donk 
- IJsbaanlaan Beek en Donk
- Duin Lieshout
- Opstal Aarle Rixtel
- Hemelweg Aarle Rixtel
- Vagevuur Beek en Donk
- t’ Brierke Aarle Rixtel
- Spechtlaan Lieshout

Bewoners zullen schriftelijk worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Voor nader infor-
matie kunt u contact opnemen met de heer H. Leduc, telefoonnummer 0492 469 700.

• De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan N. Rutten voor 
Sluys 6, Kapelstraat 3 in Beek en Donk (verzonden 21 augustus 2014).

• De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan Handboogvereni-
ging De Eendracht, Lijsterstraat 25 in Aarle-Rixtel (verzonden 25 augustus 2014).

• De burgemeester heeft besloten de drank- en horecavergunning te wijzigen met de toe-
voe-ging van enkele leidinggevenden aan Supermarkt Emté, Heuvelplein 73 in Beek en 
Donk (verzonden 26 augustus 2014).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes we-
ken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de ge-
meente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeen-tenieuwspagina’s.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• café De Koekoek, Dorpsstraat 49 in Lieshout voor het plaatsen van een terras met over-

kapping voor het café in de periode van 6 september 2014, 16.00 uur tot 8 september 
2014, 9.00 uur (verzonden 21 augustus 2014).

• Buurtschap De Heindert voor het houden van een garagesale in wijk De Heindert in 
Aarle-Rixtel op zondag 7 september 2014 van 9.00 tot 15.00 uur (verzonden 26 au-
gustus 2014).

• De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan:
• De heer Liu en mevrouw W. Chen, Kapelstraat 111 in Arnhem, op grond van artikel 2:28 

van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het uitbaten van Het Wokje, Dorps-
straat 15-17 in Lieshout (verzonden 21 augustus 2014).

• N. Rutten, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het 
uitba-ten van Sluys 6, Kapelstraat 3 in Beek en Donk (verzonden 21 augustus 2014).

• S.E.C. Steenbakkers en M.P.J. van Oorschot, op grond van artikel 2:28 van de Algemene 
Plaat-selijke Verordening voor het uitbaten van IJssalon de Verrassing, Heuvelplein 99 
in Beek en Donk (verzonden 26 augustus 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 gemeen-
tenieuwspagina’s.

Zaterdag 13 september 2014 van 11.00 tot 16.00 uur

LAARBEEK - Ieder jaar wordt de Internationale Dag van de Democratie gevierd. De dag is in het 
leven geroepen door de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Ook in Ne-derland 
wordt de Dag gevierd. Met één reden: Mensen laten beseffen hoe belangrijk het is dat ze in vrij-
heid hun stem kunnen laten horen. 
We willen u graag kennis laten maken met democratie, politiek en de rol van politici en politie-ke 
partijen en inzicht geven in het democratische besluitvormingsproces. 

Waar? Wanneer? Wat?
De Dag van de Democratie wordt in 2014 gevierd op zaterdag 13 september. In het gemeen-
tehuis Laarbeek staan de deuren op deze zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur voor u open.
Met verschillende activiteiten in en om het gemeentehuis kunt u (weer) kennismaken met de-mo-
cratie, politiek en de rol van politici en politieke partijen. De activiteiten variëren van work-shops, 
speeddaten met raadsleden, of het collegespreekuur tot de grabbelton voor de klein-tjes. En de 
Laarbeekse politieke partijen presenteren zich in een stand. U krijgt een beeld van hoe de ge-
meente samenwerkt met bijvoorbeeld het IVN, het Laarbeeks Landschap en de vogel-werkgroep 
begeleidt op ieder half uur een wandeling door de groene long. De jeugdgemeente-raad presen-
teert zich, voor deze jongeren een spannende tijd want de verkiezingen voor de jeugdgemeen-
teraad staan alweer voor de deur. Al met al is er veel te zien en te ontmoeten voor jong en oud!

Speeddaten met raadsleden
Raadsleden gaan graag met u in gesprek tijdens het ‘speeddaten’. Hoe werkt dat? Aan ver-schil-
lende tafels zitten enkele raadsleden klaar voor gesprek. U schuift aan de andere kant aan zodat 
iedereen een 1-op1 gesprek heeft over één onderwerp. Na vijf minuten wordt het eind-signaal 
gegeven. Dan schuift u een tafeltje op, zodat er nieuwe tweetallen worden gevormd die met elkaar 
in gesprek gaan over dat zelfde onderwerp. 
Er zijn sessies gepland voor het speeddaten die ongeveer een half uur duren, om 13.00 en 13.30 
uur en om 15.00 en 15.30 uur.
U kunt zich hier vooraf aanmelden. Dit kan via het e-mailadres griffie@laarbeek.nl. Geeft u daar-
bij alstublieft uw naam en telefoonnummer aan, op welk tijdstip u wilt deelnemen en over welk 
onder-werp u wilt praten met de raadsleden.

Workshop ‘Hoe oefen ik invloed uit?’
Het doel van deze workshop is de inwoners van de gemeente Laarbeek leren hoe zij invloed kun-
nen uitoefenen op het gemeentebeleid. De workshopleider legt een situatie uit, u bedenkt dan 
welke vorm van invloed uitoefenen u voor die situatie het meest geschikt vindt. Vervolgens gaan 
de deel-nemers over hun gekozen invloedvorm discussiëren. 
De workshop wordt deze dag twee keer gehouden, om 12.00 uur en om 14.00 uur, en duurt on-
ge-veer 30 minuten. Om verzekerd te zijn van een plekje kunt zich vooraf aanmelden voor de 
work-shop ‘Hoe oefen ik invloed uit?’. Dit kan via e-mailadres: griffie@laarbeek.nl. Geeft u daarbij 
alstu-blieft uw naam en telefoonnummer aan, op welk tijdstip u wilt deelnemen.

Schuif aan bij het collegespreekuur
De vier wethouders houden op deze Dag van de Democratie hun eerste inloopspreekuur. Van 
11.00 tot 12.00 uur zitten de wethouders Buter en Meulensteen voor u klaar. Om 14.00 uur hou-
den de wethouders Briels en Van Zeeland spreekuur. U kunt met de wethouders apart gaan zitten 
om in een 10 minutengesprek een onderwerp naar keuze met hen te bespreken. Het is een inloop-
spreek-uur dus u kunt gewoon aanschuiven. Als u echter verzekerd wilt zijn van een gesprek kun u 
zich daarvoor ook aanmelden via het e-mailadres griffie@laarbeek.nl. Geeft u daarbij alstublieft 
uw naam en telefoonnummer aan, het tijdstip waarop u wilt aanschuiven.
 
Rondleidingen Vogelwerkgroep IVN
Vanaf 11.30 start er om het half uur een rondleiding van door de Vogelwerkgroep. De gids  neemt 
u in wandeling van ongeveer een half uur mee, langs het dit jaar aangelegde Vogelnatuurpad door 
de groene long.

Hoe werkt het lokale bestuur, presentatie
Om 12.30 uur en 15.00 uur geeft burgemeester Ubachs een presentatie met uitleg over hoe het 
lo-kaal bestuur werkt in Laarbeek.  Een kijkje in de keuken van het democratische proces. U kunt 
hierbij aanschuiven.

Van alles te bekijken
Naast deze geplande activiteiten is er nog veel te doen en bekijken. We bieden een overzicht van 
bouwlocaties en u kunt kavelpaspoorten bekijken. Er wordt uitleg gegeven aan ruimtelijke plan-
nen en er zijn demonstraties van de 360-graden foto’s en cyclorama die de gemeente gebruikt. De 
bui-tendienst ontvangt u buiten, samen met het IVN en het Laarbeeks Landschap. 

U bent van harte welkom op van 11.00 tot 16.00 uur op zaterdag 13 september in het gemeente-
huis Laarbeek.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wet-houders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen 
de gemeente Laarbeek. 

Op vrijdag 5 september komt wethouder Buter aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Fotowedstrijd Dag van de Democratie en Gemeentegids 2015
• De Wmo, helpt u ons met de opstelling?
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Bezwaarschriften

Sanering zinkaswegen

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

De Dag van de Democratie!

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

• In verband met de kermis in Lieshout, die van 6 tot en met 9 september 2014 plaats-
vindt, wordt de Floreffestraat gelegen tussen de Dorpsstraat en de kruising met de 
Balduin-straat/Grotenhof afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. De Hertog 
Janstraat zal gestremd zijn voor doorgaand verkeer. Deze maatregelen gelden van 3 tot 
en met 10 septem-ber 2014. 

• In verband met activiteiten bij café ‘de Koekoek’ tijdens de kermis is de Dorpsstraat in 
Lieshout tussen de huisnummers 47 en 53 afgesloten voor alle verkeer behalve voor 
voetgangers. Deze maatregel geldt in de periode 6 september 2014 van 16.00 uur tot 
8 september 2014, 9.00 uur.

Diverse intrekkingsbeschikkingen omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht, dat de milieugunningen voor 
de inrichtingen aan de Donkersvoortsestraat 1 in Beek en Donk en Beemdkant 18 in Lieshout 
geheel, en aan de Broekweg 2 in Beek en Donk gedeeltelijk zijn ingetrokken.

De beschikkingen en bijbehorende stukken liggen van maandag 1 september tot en met 
maandag 13 oktober ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laar-
beek. Indien ge-wenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen in beroep gaan. U kunt bin-
nen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een beroepsschrift indienen bij de 
rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
- uw naam en adres;
- de datum waarop de brief is ondertekend (dagtekening);
- een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de reden(en) waarom u in beroep gaat.
Voor het instellen van beroep bij de rechtbank is griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u daarnaast een voorlopige voorziening 
aanvra-gen. Een voorlopige voorziening is een speciale regeling voor de periode dat het be-
roepschrift nog in behandeling is. Een genomen besluit dat in werking treedt kan dan voor-
lopig ongedaan worden gemaakt door een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. Het 
besluit van de voorzieningen-rechter is echter niet definitief en eindigt over het algemeen 
zodra er uitspraak is gedaan in de lo-pende beroepsprocedure.

Een voorlopige voorziening vraagt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Bra-
bant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
U dient hierbij een afschrift van het beroepschrift te overleggen. Voor een verzoek om voor-
lopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij de recht-
bank Oost Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel be-
schikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen om 
een omgevingsvergunning zijn ontvangen: 
Verlengen beslistermijn
Locatie                 Kern  Ingediend d.d.     Werkomschrijving
Karstraat 11       Beek en Donk 25-06-2014     veranderen van een woning (dak)

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                 Kern  Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Bijenweg 3         Beek en Donk bouwen bedrijfsgebouw bouwen 25-08-2014
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag 
van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de 
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het 
centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij 
het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Locatie Kern          Werkomschrijving  Activiteit
Dr. Timmersstraat 16 Aarle-Rixtel      verwijderen dakbeschot (asbest) slopen
Bemmerstraat 7 Beek en Donk   gedeeltelijk slopen opslagruimte slopen

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wet omgevingsvergunning Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Baltsende Roodborstjes

Als je in de natuur de dierenwereld ob-
serveert blijken de dieren soms toch 
wat menselijke trekjes te vertonen. De 
mannetjes komen soms met cadeau-
tjes aanzetten, meestal in de vorm van 
voer, om de vrouwtjes te verleiden. Ze 
hopen hiermee het vrouwtje zover te 
krijgen dat ze wil paren. De ijsvogel doet 
dit door het vrouwtje een visje aan te 
bieden wat vaak tot de paring leidt, dus 
je begrijpt dat ik regelmatig met iets van 
de visboer thuiskom.

Op deze foto, die ik bij onze boshut op 
het Laar gemaakt heb, biedt het man-
netje wat voer aan voor het vrouwtje 
dat hierop met trillende vleugeltjes rea-
geert. Het roodborstje is met zijn opval-
lende kleur en zijn gitzwarte grote ogen 
een mooi en nieuwsgierig vogeltje. Hij 
is niet bang voor mensen en is daardoor 
ook de meest geliefde tuinvogel. Vaak 
blijven ze als je in de tuin aan het werk-
en bent in de buurt zitten om eventuele 
wormen en insecten die je naar boven 
haalt op te peuzelen.

Zo zie je maar dat als je er oog voor hebt 
je ook in je eigen tuin kunt genieten van 
onze Mooie Laarbeekse natuur.

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Het Laar

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 
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Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

12 september vragen de advocaten van de vFAS aandacht voor ‘echtscheiden’

Gratis scheidingscheck tijdens ‘Dag van 
de Scheiding’, ook bij u in de buurt
De laatste jaren is het onder-
werp ‘echtscheiden’ volop in het 
nieuws. En dat is niet voor niets, 
want één op de drie huwelijken 
strandt, zo blijkt uit cijfers van 
het CBS. Daarom heeft de vereni-
ging van Familierecht Advocaten 
Scheidingsmediators, kortweg 
vFAS genoemd, de jaarlijkse ‘Dag 
van de Scheiding’ in het leven 
geroepen. Tijdens de Dag van de 
Scheiding, die dit jaar op 12 sep-
tember plaatsvindt, kan eenieder 
die meer wil weten over dit onder-
werp vrijblijvend terecht bij één 
van de ruim 980 kantoren die zijn 
aangesloten bij de vFAS. 

Kosteloos advies over scheiden
Tijdens de Dag van de Scheiding 
openen veel advocaten en advocaat-
scheidingsmediators van de vFAS 
hun deuren voor het brede publiek, 
zodat mensen vrijblijvend kennis 
met hen kunnen maken. Daarnaast 
is het mogelijk om een gratis schei-
dingscheck uit te laten voeren. Ook 
kunnen vragen worden gesteld en 
meer informatie worden verkregen 
over het onderwerp ‘scheiden’. Het 
kosteloos ingewonnen advies van 
de vFAS-advocaat-mediator geeft 
inzicht in de keuzes en/of gevolgen 
in specifieke situaties op het gebied 
van scheiden. Een overzicht van alle 

deelnemende kantoren is vanaf 1 
september te zien op www.verder-
online.nl, de consumentenwebsite 
van de vFAS.

Uit elkaar, met respect voor elkaar
Bijna 120 jaar geleden, op 15 sep-
tember 1796, werd in Nederland de 
eerste echtscheiding uitgesproken. 
Daarom heeft de vFAS besloten om 
rond deze datum landelijk aandacht 
te vragen voor de noodzaak van 
deskundige begeleiding bij schei-
dingen. Zo hoeft een echtscheiding 
niet uit te monden in een vecht-
scheiding. De vFAS pleit ervoor 
om het proces tijdens en rondom 
een echtscheiding te verbeteren. 
Eventuele betrokken kinderen hoe-
ven zo niet de dupe van de schei-
ding te worden. Het motto van de 
vFAS is dan ook ‘uit elkaar, met res-
pect voor elkaar’. Sinds 2010 wordt 
jaarlijks de ‘Dag van de Scheiding’ 
georganiseerd.

Over de vFAS
Het merendeel van de aangeslo-
ten vFAS-leden is gespecialiseerd 
advocaat-scheidingsmediator. De 
vFAS-advocaat-scheidingsmediator 
beschikt, naast kennis op het rela-
tionele- en emotionele gebied en 
het gebied van kinderen, over de 
benodigde actuele juridische kennis 

om de echtscheiding op dit gebied 
goed te kunnen begeleiden; te den-
ken valt aan de onderwerpen als ali-
mentatie, de afwikkeling huwelijkse 
voorwaarden, pensioenverevening 
en het ouderschapsplan.

De deur van ons kantoor staat op 
12 september van 10.00 uur tot 
20.00 uur open voor alle geïnteres-
seerden die al hun vragen, uiteraard 
kosteloos, aan mr. Verstappen of 
mr. Trovatello kunnen voorleggen. 
Indien een bezoek aan ons kantoor 
u niet uitkomt op 12 september 
bent u natuurlijk ook op een andere 
dag welkom. Een e-mail naar ons 
kantoor info@trovatelloverstappen.
nl is voldoende. 

U mag van ons op deze dag ver-
wachten dat iedereen afzonderlijk 
te woord wordt gestaan. Wij gelo-
ven in een persoonlijke en vertrou-
welijke benadering. Voor algemene 
informatie over echtscheidingen 
verwijzen wij u graag naar de web-
site van www.verenigingfas.nl.  
Het kantoor Trovatello Verstappen 
Advocatuur en Mediation is ge-
vestigd aan Mierloseweg 2 te 
Helmond. U kunt ons ook vinden 
op www.trovatelloverstappen.nl.
Zie ook onze advertentie in deze 
krant. 

Advertorial

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103

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

Op de foto van vorige week kwam 
slechts één reactie binnen.

Ja, dat was voor mij deze keer niet moeilijk. De foto betreft namelijk de kruideniers-
winkel annex brandstoffenhandel van Ome Koos en Tante Anna, ofwel Koos van 
Schijndel en Anna van de Vossenberg, in de Raagtenstraat in Beek en Donk. In mijn 
jeugd, in de jaren vijftig van de vorige eeuw, kwam 
ik daar meerdere keren per dag langs, op weg van 
ons thuis in de Schoolstraat naar de jongensschool 
of naar de Leonarduskerk in de Kapelstraat.
 
Groetjes,
Jan van de Vossenberg

Historische beelden

Dag van de Ouderen
Laarbeek - De gezamenlijke KBO 
verenigingen van Laarbeek houden 
op 1 oktober weer de ‘Dag van de 
Ouderen’. Op deze dag kunt u luis-
teren en genieten van het Nuenens 
Theater zanggroep ‘Priamore’.

Priamore presenteert een keur aan mu-
ziekstijlen zoals operette, opera, zigeu-
nermuziek en muziek in allerlei talen, 
zoals Frans, Italiaans en Nederlands. 
Het ongeveer 40 leden tellend gezel-
schap treedt vóór de pauze op als 
een grote groep bontgeklede zigeu-
ners en na de pauze als Oostenrijkers. 
De middag wordt gehouden in het 
Multifunctioneel Centrum ‘De Dreef’, 
Duivenakker 76 te Aarle-Rixtel en 
duurt van 13.30 tot 17.00 uur. Bij bin-
nenkomst ontvangt u bij vertoon van 
een toegangskaart een heerlijke kop 
koffie of thee met iets lekkers. Om 
te voorkomen dat u de rest van de 
middag op een droogje moet zitten,  

ontvangt u ook nog twee consumptie-
bonnen. Daarnaast worden er lekkere 
hapjes geserveerd. In de pauze worden 
loten verkocht voor een mooie lote-
rij. Een middag vol amusement voor 
slechts €5,00. Toegangskaarten zijn te 
koop op onderstaande adressen

Aarle-Rixtel: dinsdag 9 en vrijdag 12 
september van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Pastorie, Heindertweg 1. Beek en Donk: 
woensdag 11 september van 14.00 
tot 15.30 uur Ontmoetingscentrum 
Otterweg 29. Lieshout: dinsdag 9 en 
16 september van 10.00 tot 11.30 
uur Dorpshuis Grotenhof 2 tijdens de 
inloop. Mariahout: woensdag 4 en 11 
september van 10.00 tot 12.00 uur in 
het Buurthuis, Bernadettestraat.

Dag van de Ouderen

KBO-Brabant
Belangenorganisatie van senioren

Beek en Donk - ‘Werkgroep 
Ontwikkelingsprojecten Beek 
en Donk’ heeft, op dinsdag 26 
augustus, de opbrengst van de 
Fietste-Meetocht officieel over-
handigd aan Jan van Erp en Toos 
Verbruggen. Elk werd een cheque 
ter waarde van €1.900,00 over-
handigd door Piet Aarts, voorzit-
ter van de stichting. 

Het ene bedrag is bestemd voor de 
Ahlus-Suffah School te Brufut in 
Gambia. Jan van Erp gaat samen 
met zijn vrouw Marian er voor 
zorgen dat er een nieuw leslokaal 
bij de school gebouwd wordt. Zij 
zorgen er persoonlijk voor dat er 
geen cent van het bedrag verlo-
ren gaat. Elk jaar gaan ze 6 we-
ken naar Gambia om daar alles in 
goede banen te leiden.

Toos Verbruggen gaat samen met 
haar man al 25 jaar naar Namibië 
om er voor te zorgen dat het geld 

elk jaar voor 100 procent op de 
plaats komt waarvoor het bestemd 
is. Het bedrag van de Fietste-
Meetocht 2014 is bestemd voor 
speeltoestellen voor een school in 
Warmquelle. De toestellen wor-
den door de eigen bevolking ge-
maakt en ook geplaatst. Zowel Jan 
als Toos zijn al enkele jaren bezig 
om het werk dat zij doen door te 
laten gaan in de toekomst.

De overhandiging van de cheques 
was de laatste handeling van het 
huidige bestuur van de Fietste-
Meetocht. Er zijn momenteel ge-
sprekken om deze jaarlijkse activi-
teit voort te zetten. In welke vorm 
dat zal gebeuren wordt te zijner 
tijd bekend gemaakt.

Overhandiging cheques Fietste-Mee

Vlnr: Jan en Marian van Erp, Piet Aarts en Toos Verbruggen.

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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Advertorial

Attentiv-Rob en Ton Slaets: persoonlijk en vertrouwd
Beek en Donk - Begin jaren ‘70 
begon Toon Slaets als verze-
keringsagent in Beek en Donk. 
Nu, 45 jaar later, hebben zijn 
zoons Rob en Ton Slaets een fi-
nancieel advieskantoor aan het 
Heuvelplein. Het kantoor bestaat 
inmiddels 13 jaar en richt zich op 
particuliere en zakelijke klanten. 
Die kunnen bij Attentiv terecht 
voor hypotheken, verzekeringen 
en banksparen. 

Persoonlijk en vertrouwd, dat 
credo staat bij Rob en Ton Slaets 
hoog in het vaandel. We hebben 
de keuze gemaakt om klein te 
blijven en we zijn gemakkelijk en 
goed bereikbaar. De klanten kun-
nen kiezen voor een afspraak op 
ons kantoor of, en daar ligt voor-
al de kracht, Rob en Ton komen 
bij de mensen thuis.

Hypotheken
De afgelopen maanden verschij-
nen steeds vaker berichten in 
de media dat de woningmarkt 
flink aantrekt. In onze dagelijk-
se praktijk merken wij dat ook. 
Het aantal klanten dat bij ons 
een afspraak maakt voor een 

hypotheekgesprek neemt sterk 
toe. Van starters tot doorstro-
mers en in alle leeftijdsklassen. 
Wij doen zaken met meerdere 
hypotheekverstrekkers zodat 
we altijd een scherpe rente en 
de beste voorwaarden voor uw 
situatie kunnen aanbieden. We 

begeleiden u van het eerste in-
formatieve gesprek tot de sleu-
teloverdracht.

Wilt u informatie over hypothe-
ken, verzekeringen en bankspa-
ren neem dan gerust contact met 
ons op.

Vlnr: Ton, Monika en Rob Slaets

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

Van Wetten
Is het kappersvak 
geschikt voor jou?

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

• Door ministerie van onderwijs en 
wetenschappen erkende CREBO-opleiding

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

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

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl

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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--
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--

--
---

---------------------

CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

DE ZEEPKIST
Participatiewet: 
voorbeeld van een antwoord op 
een veranderende samenleving.

Op 1 januari 2015 gaat de partici-
patiewet in. Met die wet willen we 
regelen dat zoveel mogelijk men-
sen meedoen in de samenleving, via 
werk, al dan niet met ondersteuning, 
al dan niet als vrijwilliger. De gemeen-
ten worden verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de wet. De participa-
tiewet is een van de drie grote veran-
deringen waar je op dit moment veel 
van hoort.

Vooral de problemen die mensen 
verwachten worden door de media 
breed uitgemeten en kunnen ooit 
schrijnend gepresenteerd worden. 
Ook de PvdA krijgt ervan langs als 
zouden wij de verzorgingsstaat ver-
kwanselen.
Wij, - van de Laarbeekse PvdA - 
denken dat er inderdaad risico’s zijn. 
Maar we vinden ook dat we waar 
mogelijk die moeten ondervangen. 
En, kansen zijn er ook.... Participe-
ren betekent voor ons samen doen, 
samen mogelijkheden scheppen om 
mensen te laten meedoen. Niet meer 
de overheid als alles regelende goe-
roe. Werkgevers gaan banen open 
stellen voor mensen met een beper-

king, toekomstige collega’s zullen 
nieuwkomers welkom gaan heten. 
Daarvoor moeten we samenwerken 
en gelukkig zijn we daar in Laarbeek 
goed in!

Het gaat niet alleen om mogelijkhe-
den. We zullen maatregelen en regels 
moeten vaststellen met als basis een 
andere kijk op mensen: hun mogelijk-
heden zien in plaats van hun beper-
kingen. En dat regelen doen we  niet 
van vandaag op morgen. Daar gaat 
een hele tijd overheen. De eerste 
stappen worden nu gezet. Ons stre-
ven is een Laarbeek waarin iedereen 
een waardevolle bijdrage kan leveren. 
Daar zijn we samen verantwoordelijk 
voor!

Frans Boudewijns, 
PvdA-Laarbeek

Hiep-Hoi 2014: Een super week!
Beek en Donk - De kindervakan-
tieweek is voorbij gevlogen en 
deze was weer erg leuk. Het was 
nog spannend wat het weer ging 
doen, maar dat viel reuze mee. Het 
was zelfs een leuke bijdrage aan 
het thema ‘Onderwie-wa-wie-wa-
waterwereld’. 

Op de website is van elke dag een 
kort verslagje terug te vinden met 
een paar foto’s. De groepsfoto’s 
staan hier ook op. De foto-dvd is al 
bijna klaar en kan binnenkort wor-
den rondgebracht. Hier wordt weer 
een oproep via Facebook geplaatst. 

De week is feestelijk afgesloten en 
bij het opruimen kwam men het 

een en ander tegen. Ben je nog iets 
kwijt, bel dan naar 0492-463520. 
De spullen worden één maand be-
waard. Tevens wil de organisatie al 
een oproep doen aan alle ouders 
van de kinderen. Ze zijn dringend 
op zoek naar volwassen leiding voor 
Hiep-Hoi 2015. De datum voor 
Hiep-Hoi 2015 staat binnenkort op 
de website. Al kan men maar 1 dag 
meehelpen, dat zou al geweldig zijn. 
Hiep-Hoi kan niet mogelijk worden 
gemaakt zonder alle vrijwilligers, 
maatschappelijke stagiaires, sponso-
ren en iedereen die zich inzet voor 
Hiep-Hoi. De organisatie wil ieder-
een dan ook heel erg bedanken voor 
hun inzet. Tot volgend jaar!

Cendra start met verbouwing

Aarle-Rixtel - Eindelijk is de kogel 
door de kerk. Tienerwerk CENDRA 
is begonnen met de werkzaamheden 
omtrent het vergroten van  de op-
slag- en knutselruimte. 

Zoals altijd zal CENDRA proberen om 
zoveel mogelijk jongeren te betrek-
ken bij dit project en onder begelei-
ding van de vrijwilligers Piet M. en 
Piet B. zal de ruwbouw mede door 

sponsoring van de Rabobank uitge-
voerd worden door leerlingen van de 
praktijk opleiding SBRH in Mierlo. Dit 
zijn jongeren die een vak willen leren 
in de bouw. Ook onze eigen jonge-
ren hebben al bewezen dat ze graag 
meehelpen. Er wordt getracht om het 
uit te besteden werk aan plaatselijke 
ondernemers te gunnen mits de prijs 
goed is. 

Zo zal aannemers bedrijf Jansen & Vis  
de bouwmiddelen en mankracht le-
veren. Het grondwerk, containers en 
hekwerk wordt verzorgd door firma 
Engels en het interieur wordt door 
de firma van Roij op zich genomen. 
Op 24 september  omstreeks 14.00 
uur zal de eerste steenlegging zijn en 
Cendra hoopt medio oktober de ope-
ning te houden.

Cendra is gestart met de verbouwing

Helmond

HG Assurantien Brabant¨

Al sinds jaar en dag uw verzekeringsadviseur

www.hgassurantienbrabant.nl

Bosscheweg 104
Aarle-Rixtel

Tel.: 06-20444601

Veedrift 1 A
Helmond
Tel.: 0492-754010

Theo de Jong
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Samen sterker

Kom zondag 14 september naar deze gezellige jaarmarkt.
Maak kennis met onze online diensten en ervaar het gemak. Wij presenteren u de mogelijkheden én voordelen op een groot beeldscherm. 
De kinderen verrassen we  met glittertattoos en ze kunnen zich  mooi laten schminken. 
Daarnaast organiseren wij voor de kinderen een leuke ballonnenwedstrijd, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. 
Wij ontmoeten u graag tijdens Gemert Mèrt!

Gebruikt u de stortings – of sealbagautomaten bij onze bijkantoren?
Op de locaties Aarle-Rixtel, Bakel en Lieshout verdwijnen de stortingsautomaten. 
Bij de kantoren Gemert en Beek en Donk kunt u geld blijven storten. 
Op de locaties Aarle-Rixtel en Lieshout verdwijnen de sealbagautomaten. 
In Gemert, Beek en Donk en Bakel blijven de sealbagautomaten beschikbaar. 
Al onze buiten-geldautomaten en brievenbussen blijven voor u behouden.

Een slimme ondernemer stemt zakelijk en privé op elkaar af.
Wilt u vrijuit ondernemen, de markt bewerken, investeren, de stap naar het 
buitenland maken? En  in de toekomst ook kunnen stoppen wanneer u daar 
aan toe bent zonder dat uw privé belangen hieronder lijden. Wij inspireren u als 
ondernemer graag met een aantal gratis online seminars.
Kijk op rabobank.nl/seminar en schrijf u nu in voor een online seminar naar keuze. 

Bezoek ons op 
Gemert Mèrt en maak kans op 

een Rabofiets!

Na 15 
september 

geld storten?
De locaties zijn 
gewijzigd.

Online 
seminars voor 
ondernemers

in september 
en oktober.
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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

Dorpsraad Lieshout zoekt mensen of verenigingen met ideeën 
Lieshout - In de afgelopen jaren zijn 
er diverse verzoeken voor een bur-
gerinitiatief binnengekomen bij de 
Dorpsraden. Omdat het woord bur-
gerinitiatief ook een politieke beteke-
nis heeft, hebben de vier Dorpsraden 
gezocht naar andere passende naam 
hiervoor. Dit is het ‘leefbaarheidsini-
tiatief geworden. Dit is een naam die 
beter aansluit bij het doel, namelijk 
de leefbaarheid in de dorpen verbe-
teren. 

In Lieshout zijn de afgelopen tijd een 
flink aantal aanvragen voor het leef-
baarheidsinitiatief gehonoreerd met 
onder andere een tafeltennistafel 
bij de nieuwe school . Ook de buurt 
kan door het openbare karakter van 
het plein gebruik maken van de tafel, 
wellicht samen een competitie op-
starten? De Dorpsraad bedankt het 
Kindcentrum voor het indienen van 
het burgerinitiatief.

Plaatsing hek
Bij de R.K. St. Servatius, is op initiatief 
van de Dorpsraad in samenwerking 
met de gemeente een 80 meter lang 
hek langs de gracht geplaatst. De re-
den  is dat het naast gelegen pad hel-
lend afloopt naar de sloot toe en om 
ongelukken met rollators en rolstoelen 
te voorkomen is dit hek geplaatst.

Vlaggenmasten
Bij de drie invalswegen van Lieshout 
zijn vlaggenmasten geplaatst. De 
Dorpsraad heeft deze in samenwer-
king met de gemeente laten plaatsen, 

zodat een evenement binnen onze 
kern extra in het zonnetje gezet kan 
worden en er een warm onthaal is 
voor de bezoeker van uw evenement. 
Indien u in het bezit bent van een ei-
gen vlag of uw organisatie gebruik wil 
maken van de vlag van Laarbeek, dan 
kunt u gebruik maken van de masten. 
Op onze site, kunt u dat vinden onder 
home: De vlag hangt uit voor..

Pannakooi 
Vanuit buurtvereniging De 
Nieuwenhof en RCH is een verzoek 
om een bijdrage in enkele pannakooi-
en toegekend. Pannakooien zijn een 
soort minivoetbalveldjes in een kooi-
vorm. Twee tot vier voetballers kun-
nen  zich hier uitleven. Een hoog hek-
werk voorkomt dat de bal de straat op 
gaat. De pannakooien zijn geplaatst 
en feestelijk in gebruik genomen.

Lieshout Culinair
Een aanvraag van buurtvereniging 
Dorpsstraat/Kuiperstraat  voor een 
bijdrage uit het Leefbaarheidsintiatief 
ten behoeve van een nieuw op te 
zetten evenement met de klinkende 
naam ‘Lieshout Culinair’ werd toege-
kend. Dit evenement werd samen met 
en door de plaatselijke winkeliers ge-
organiseerd en voorzien van hapjes en 
drankjes en is met veel succes gehou-
den op zondagmiddag 1 juni.

Contributie
Vanuit buurtvereniging S.M.W. werd 
een verzoek gedaan om een bijdrage 
te leveren aan de contributie voor het 

lidmaatschap van de buurtvereniging 
van enkele allochtone buurtbewoners. 
Dit in het kader van een goede inbur-
gering. Deze mensen hebben al aan 
verschillende buurtactiviteiten meege-
daan. Omdat dit een goed voorbeeld 

is van leefbaarheidsbevordering is de 
aanvraag toegekend.

Ideeën 
Dit zijn maar enkele voorbeelden 
van leefbaarheidsinitiatieven. Dus als 

u goede ideeën hebt dien ze in bij 
de Dorpsraad en wij zullen er goed 
naar kijken. De bijdrage is altijd een-
malig en kan niet structureel zijn. De 
Dorpsraad Lieshout ziet uw aanvra-
gen graag tegemoet.

De tafeltennistafel bij Kindcentrum de Sprankel

Klokkengieterij en Klompenschuurtje houden open dagen

Aarle-Rixtel - Tijdens de open mo-
numentendagen op 13 en 14 sep-
tember zet Klokkengieterij Petit & 
Fritsen haar deuren weer open. De 
klokkengieterij heeft haar bedrijfsac-
tiviteiten weliswaar gestaakt, maar 
in het monumentale pand is nog veel 
te zien. 

Als grote trekpleister geldt zeker de 
authentieke houtgestookte smelt-
oven. Eigenaar Frank Fritsen heeft 
voor deze gelegenheid een reusachti-
ge klokkenmal gebouwd aan de hand 
waarvan het gehele productiepro-
ces kan worden gevolgd. Leden van 
de Aarlese heemkundekring geven 
hierbij deskundige uitleg. Ook het 

nabijgelegen Klompenschuurtje van 
klompenmaakster Nicole van Aarle 
zet haar deuren wijd open. 

De klokkengieterij is zowel op za-
terdag als op zondag tussen 10.00 
uur en 17.00 uur te bezoeken. Het 
Klompenschuurtje is alleen op zondag 
open, ook van 10.00 tot 17.00 uur.

Open dag bij de Klokkengieterij 2013

Korenmijt 21, Beek en Donk     0492-352811     www.hns-paint.com

Caravan- en camper schadeherstel

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

Opkomen voor jezelf

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.flowlaarbeek.nl    06-44051822

“Ik laat me niet meer gek maken”
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Vers van Nederlandse bodem, de allerlekkerste Mosselen. De 
komende twee maanden is onze kaart aangevuld met een tweetal 
heerlijk smaakvolle combinaties om je vingers bij af te likken. Al-

lereerst mosselen op Stoute wijze waarbij we de mosselen afblussen 
met een glas Brand Weissbier en als tweede mosselen op Oosterse 
wijze waarbij we een klein beetje rode peper, citroengras en witte 
wijn doen.  Voor €24,- serveren we een mooie pan met daarbij ver-

schillende sausjes, en de keuze uit Mediterraans brood met kruiden-
boter of frites met mayonaise.   Wacht dus niet te lang en kom snel 

proeven voordat het seizoen voorbij is!!.

Tot zo bij Stout!

Openingstijden:
zomer: dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur
winter: dinsdag t/m zondag vanaf 11.30 uur

Ze zijn er weer!

Grand Cafe Stout
Dorpsstraat 86        5735EG Aarle-Rixtel          

www.grandcafestout.nl       info@grandcafestout.nl
06-41628031

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

3 OKTOBER

4 OKTOBER

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

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

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

Mooi UIT in Laarbeek

Toneelvereniging Mariahout speelt Robin Hood

Mariahout - De volwassengroep van 
Toneelvereniging Mariahout is er klaar 
voor om de voorstelling ‘Robin Hood’ 
te spelen, ze hebben een mooi thea-
ter aangekleed met decor, schitterende 
kleding, een humoristisch toneelstuk 
en een groep die er zin in heeft om 
het  te laten zien, als de weergoden 
met hen zijn, hebben ze alle ingredi-
enten om er een mooi geheel van te 
maken, kom genieten van de voorstel-
ling ‘Robin Hood’.

In het bos van Nottingham verschuilt 
Robin Hood zich samen met zijn vriend 
Tuck. Nu Jan op de troon van Koning 
Richard zit, is de voormalige koning niet 

langer welkom aan het hof. Jonkvrouw 
Elizabeth van Cornwall en haar onzeke-
re zoon George nemen hun intrek in het 
kasteel. Tot grote verbazing van Prinses 
Marian die van niets op de hoogte is. 
Terwijl Jan de kroon draagt is hij sterker 
dan ooit. Aangespoord door de valse 
Elizabeth voert hij opnieuw de belastin-
gen in. Gesteund door zijn handlangers 
vult hij zijn schatkist en buit hij het arme 
volk uit. Als Robin Hood er achter komt 
wat er op het kasteel gaande is wordt 
hij woest. Samen met zijn volgelingen 
uit het bos gaat hij de strijd aan met de 
edelen van het hof. En Marian? Lukt 
het Robin om haar te redden uit handen 
van die verschrikkelijke overheerser?

Kom deze zomer kijken naar het the-
aterspektakel ‘Robin Hood’, met een 
extraatje: de voorstelling wordt live be-
geleid door een tweetal muzikanten en 
een aantal dansers. Robin Hood is een 
familievoorstelling waar jong en oud 
van kan genieten.

De voorstelling ‘Robin Hood’ is te 
zien op zondag 7 september om 
14.30 uur, zaterdag 13 september 
om 20.00 uur, vrijdag 19 september 
om 20.00 uur, zondag 21 september 
om 14.30 uur in het openluchtthea-
ter van Mariahout. Meer informatie: 
www.toneelverenigingmariahout.nl.

Toneelvereniging Mariahout presenteert: ‘Robin Hood’

Bene� etconcert voor zieke Jayden 
Beek en Donk – ‘Laarbeek Rocks uni-
ted for Jayden’. Dat is de naam van 
het benefietconcert dat op zondag 14 
september plaatsvindt bij Café-Zaal De 
Tapperij in Beek en Donk. De opbreng-
sten gaan naar de stichting ‘Geef om 
Jayden’. 

‘Geef om Jayden’ zet zich in voor de 
6-jarige Jayden uit Beek en Donk. Een 
aantal maanden terug werd een ern-
stige vorm van kinderkanker bij hem 
geconstateerd. Om zijn levenskans te 
vergroten, moet Jayden in Amerika be-
handeld worden. Dit kost enorm veel 
geld. Inmiddels is er al een bedrag van 
bijna €50.000,00 opgehaald door veelal 
lokale initiatieven. 

Het benefietconcert is ook een initiatief 
om geld om te halen voor deze stich-
ting. Diverse Laarbeekse musici treden 
op deze middag gratis op. De bands 
Stompenoy, Lucid dreams en Mooon 
geven acte de pré-
sence. Daarnaast 
treedt zanger 
Maurice op en 
ontfermt DJ Rick 
Weijers zich over 
de draaitafels. 

Het benefietconcert vindt plaats op 
zondag 14 september vanaf 14.00 uur. 
Aanwezigen kunnen een vrijwillige 
bijdrage schenken in de daarvoor be-
stemde collectebus. De entree is gratis. 
Café-Zaal De Tapperij vind je aan de 
Kerkstraat 3 in Beek en Donk.

www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl
www.geefomjayden.nl

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Dit schattige kereltje is Uk. Helaas 
is er niets bekend over het verleden 
van deze Jack Russel, maar Uk laat 
in onze opvang zien dat het een 
vrolijk en erg lief hondje is. Uk heeft 
een sociaal karakter, hij begroet 
iedereen met enthousiasme. Hij maakt 
graag lange wandelingen met onze 
wandelvrijwilligers, hij loopt keurig 
mee aan de lijn en reageert tijdens ede 
wandeling rustig op andere hondjes. 

Uk vindt het heerlijk als je hem knuffelt, als beloning geeft hij je gezicht graag een 
wasbeurtje! 

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

Naam:        Uk 
Leeftijd:     5 jaar
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Mooi UIT in Laarbeek

IVN Laarbeek houdt wandeling in de Mosbulten

Laarbeek - De eerste activiteit van 
het IVN Laarbeek na de vakantie 
vindt plaats op zondag 7 septem-
ber. Er zal dan gewandeld worden bij 
de Mosbulten. Hier lagen ruim 100 
jaar geleden twee grote vennen, het 
Haverven en het Heikantsven. 

Op een gegeven moment is alles ont-
gonnen, ook al was zelfs in die ontgin-
ningstijd het gebied onder vogelaars 
bekend vanwege de grutto’s, wulpen 
en in de trektijd kleine steltlopers. Sinds 
een aantal jaren is een deel van de ont-
ginning weer teruggegeven aan de na-
tuur. Op de plek van de oude vennen  
zijn weer zeldzame planten te voor-
schijn gekomen. In andere poelen in de 
omgeving vindt men niet de zeldzame 
hogere planten en de kranswieren, 

die je bij de Mosbulten wel vindt. 
Overigens is de naam Mosbulten ver-
warrend voor dit laaggelegen gebied. 
Verderop ligt het hooggelegen gehucht 
de Mosbulten. Het natuurgebied heeft 
dus ook die naam gekregen, maar vroe-
ger heette het hier dus het Haverven 
en het Heikantsven, en later lag er de 
oude boerderij de Haverhoeve, die er 
nog steeds ligt. Om het nog verwar-
render te maken, de straatnaam is hier 
Olen, en hoort bij een uithoek van de 
gemeente Nuenen. Je hebt namelijk 
Breugel’s Olen en Nuenen’s Olen. Op 
deze wandeling  is er dus ook heem-
kundig van alles te vertellen, alleen al 
over de naamgeving. 

De wandeling begint om 10.00 uur 
en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Het 

vertrek is vanaf de parkeerplaats bij de 
Mosbulten. Hier komt men door van-
uit Lieshout de voor fietsers gevaar-
lijke Sonseweg in te slaan. Ongeveer 
halverwege de weg van Lieshout naar 
Son  komt men bij een bosgebied, 
waar zich een scherpe bocht bevindt. 
Daarna is het de eerste harde weg 
rechts. Na precies 500 meter kom je 
aan de linkerkant bij de parkeerplaats 
voor de Mosbulten. Je kan ook, als je 
veiliger wil fietsen, het fietspad langs 
het Wilhelminakanaal nemen en dan 
vanaf de Stad van Gerwen richting 
Mosbulten. Een andere mogelijkheid 
is binnendoor via onverharde wegen 
vanuit Mariahout. Je wordt wel ver-
zocht om stevige schoenen of laarzen 
aan te trekken, want het kan drassig 
zijn.

Lepelaars kunnen in de trektijd aanwezig zijn. 

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

Win kaarten voor het Oktoberfest! 
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober vindt het Oktoberfest plaats in 
Aarle-Rixtel. De MooiLaarbeekKrant mag vier keer twee kaarten 

verloten onder de lezers van dit huis-aan-huisblad.

Vorige week was de vraag: Wie is de nieuwe accordeonspeler van 
Die Partyhosen? Het antwoord hierop: Bobby van de Graef.

Esther Wijnhoven is de gelukkige prijswinnaar! Zij wint 
twee vrijdagkaarten voor het Oktoberfest! Deze kunnen opgehaald 
worden op het kantoor van MooiLaarbeek (Heuvelplein 3, Beek en 

Donk). 

Wil jij ook kans maken op twee kaartjes? Geef dan het antwoord op 
de volgende vraag:

Wie is de geluidsman van de Partyhosen?
Mail het antwoord voor maandag 8 september 12.00 uur naar 

prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Volgende week lees je in de krant of jij 
ze gewonnen hebt! 

Foto genomen bij de Mosbulten door Leo van den Heuvel
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MooiBoerdonk

Dorpsfeest Boerdonk een daverend succes

Wie weet wie de nieuwe prins wordt?

Boerdonk - “Wat een gezelligheid, 
wat een leuke activiteiten, wat een 
lekker eten en wat een leuke mu-
ziek!” Zomaar wat superlatieven die 
de vierde editie van het Dorpsfeest 
Boerdonk (22 t/m 24 augustus) pri-
ma kunnen kenmerken. 

Als zodanig ook diverse malen ge-
hoord tijdens het weekend onder 
de vele bezoekers aan het evene-
mententerrein in het dorpscentrum 
van Boerdonk gedurende de diverse 
activiteiten die tijdens het weekend 
gehouden werden. Ofwel: een feest 
zoals een feest hoort te zijn. Of het 
nu het optreden van René Bastiaanse 
(bekend van oa. het Omroep Brabant 
t.v.-programma De Wandeling) was 
tijdens de 55+ middag, de jeugd tus-
sen 10 en 16 jaar, die zich uit kon-
den leven tijdens het paintballen, de 
zeskamp voor de basisschooljeugd, 
de feestavond met bekendmaking 
van de Witte Gij Ut kwiswinnaars 

(met meer dan 1.000 deelnemers uit 
Erp, Keldonk en Boerdonk) en het 
geweldige optreden van coverband 
Eclips, of de grandioze familiedag. 
Alle bezoekers aan het evenement, 
niet enkel uit Boerdonk, vonden het 
prachtig!.

Een hoogtepunt van het weekend 
is moeilijk te kiezen uit de vele ge-
slaagde activiteiten, maar de prijs-
uitreiking van de Witte Gij Ut kwis 
zaterdagavond in een bomvolle gym-
zaal, waar de spanning te snijden 
was, alsmede de zondag die ondanks 
een kleine bui druk bezocht werd, 
komen hiervoor in elk geval in aan-
merking. Waar de kleine kinderen 
zich vermaakten in de nostalgische 
kermisattracties en het straattheater 
erg veel bekijks trok, waren ook de 
vele klassieke auto’s, de houtsculp-
turen, het zicht op Boerdonk vanaf 
ruim 40 meter hoogte, de live muziek 
acts door Bandtastic, Dwarsgetuigd 

en de Brandeleros en de aanwezige 
rollende keukens (met medewerking 
van de Boerdonkse agrariërs) zeer 
geslaagde ingrediënten voor een 
fantastische familiedag voor jong en 
oud. Uiteindelijk kwam op zondag-
avond het weekend ten einde met 
de trekking van de loterij waar een 
ballonvaart voor twee personen als 
hoofdprijs uitgereikt werd.

De zomervakantie werd hiermee 
op een fijne manier afgesloten en 
Boerdonk is niet alleen één Witte 
Gij Ut winnaar rijker (in de vorm van 
vriendengroep ‘De Zoaiers’), maar 
ook twee nieuwe jeu-des-boules 
kampioenen in de persoon van Edwin 
van Houtum en Willy Biemans. Met 
dank aan alle vrijwilligers en sponso-
ren. Op naar de vijfde editie van het 
Dorpsfeest Boerdonk op 28, 29 en 30 
augustus 2015! Voor de Witte Gij Ut 
kwis liefhebbers: noteert u vast 27 
juni 2015 in de agenda.

Boerdonk - Het is al weer september 
en over ruim 2 maanden is er een 
nieuwe jeugdraad en een nieuwe 
prins(es). Afgelopen maanden heeft 
CV de Zandhazen uitgerust om er in 
het komende seizoen weer vol te-
gen aan te gaan. 

De grote hamvraag voor de verkie-
zing van dit jaar is: wordt het een 
prins of een prinses? Voorlopig blijft 
het een open vraag want zelfs onze 
gerenommeerde paparazzi Cor weet 
het niet. Maar er staan nog andere 
belangrijke zaken op de agenda zo-
als de donateur actie en de sponso-
ractie.

De donateur actie is gepland in 
de week van 15 september. In die 
week komen de leden van de Raad 
van 11 weer bij u langs. Als u in de 
voorgaande jaren een automatische 
machtiging heeft afgegeven voor 
uw vorm van donateurschap dan 
komen we niet bij u langs en wordt 
zonder tegenbericht uw incasso ge-
ind. Uiteraard hopen we dat u de 

Boerdonkse carnavalsvereniging een 
warm hart toedraagt en dat we niet 
tevergeefs langskomen. Verder zul-
len de komende maanden ook de 
adverteerders en sponsoren weer 
worden benaderd. Mocht u nog 
geen sponsor zijn en dit wel willen 
worden, kunt u dat kenbaar maken 
bij leden van de Raad van 11 en 
komt dat in orde.

Zaterdag 15 november wordt 
de nieuwe jeugdraad gekozen 
en op zaterdag 22 november de 
opvolger(ster) van Prins Joan en 
Rosina. Schrijf deze data vast op de 
kalender want het wordt sensatio-
neel.  

Dorpsfeest Boerdonk was een daverend succes

Brabantse ‘na-zomer fair’ bij 
emaille museum

Het Pyama-House

‘De Zoaiers Boering’ winnen Witte Gij Ut 2014

Boerdonk - Zaterdag 13 september is 
er bij het Emaille-museum in Erp een 
Brabantse ‘Na-zomer Fair’. Er komen  
standhouders met diverse streekpro-
ducten, brocante, curiosa, antiek en 
natuurlijk emaille. Vanaf 13.00 uur 
is er een broodje Vair-burger of een 
broodje Vair-worst te koop.

Er staan rondleidingen door het muse-
um gepland om 11.00 uur, 13.00 uur 
en om 15.00 uur. Een deskundige zal 

uitleg geven over alle wetenswaardig-
heden rondom emaille. 

De entree tot de Fair is gratis en het 
Emaille-museum heeft aangepaste 
entreeprijzen. Normaal is dit €5,00 
maar tijdens de Fair slechts €4,00. Dit 
museum is vrij groot en heeft momen-
teel ruim 4.000 stuks emaille tentoon 
gesteld, dus zeker een bezoek waard. 
Emaille-museum ‘Het Kleine Aadal’ is 
te vinden aan de Hoek 7 in Erp.

Boerdonk - Tegenover de St. 
Servatiuskerk in Erp staat een huis 
dat in de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog een bijzondere rol heeft 
gespeeld: het Pyama-House. Daar 
woonden tijdens de oorlog de broers 
en zussen Otten. Ze riskeerden hun 
leven om bemanningsleden van neer-
gestorte geallieerde vliegtuigen in 
veiligheid te brengen. 

Over de geschiedenis van het Pyama-
House gaat de lezing die de historicus 
dr. Frans Govers op 8 september in 
Ontmoetingscentrum Ter Aa geeft. 
Zeventig jaar na dato verdienen de da-
den van de pilotenhelpers nog steeds 
onze bewondering. De historicus en 

publicist Frans Govers is geen onbe-
kende. Hij publiceerde diverse werken 
over de regionale historie. Met name 
de Tweede Wereldoorlog heeft zijn be-
langstelling. Zijn boek ‘Corridor naar 
het verleden’ over de geschiedenis van 
Veghel en omgeving in de jaren 1940-
1945 is alom bekend. Govers brengt 
tijdens de lezing een netwerk van pi-
lotenhelpers in kaart. 

De lezing van Govers op 8 september 
in Ontmoetingscentrum Ter Aa (Den 
Uil 1 te Erp) begint om 20.00 uur. 
Leden van heemkundekring Erthepe 
hebben gratis toegang. Niet-leden be-
talen €2,50 entree. 

Boerdonk - ‘De Zoaiers Boering’ heb-
ben de tweede editie van de Witte Gij 
Ut Dorpsquiz op hun naam geschre-
ven. Helaas waren de weergoden 
niet goed gezind, waardoor de finale 
niet op ’t Weike kon plaatsvinden en 
daarom verschoven werd naar Den 
Hazenpot.

Gelukkig lieten de deelnemers en be-
zoekers de organisatie niet in de steek 
en was er een mooie opkomst. Om 
half tien was de feestzaal vol, had de 
band de eerste set er al op zitten en 
werd gestart met het bekendmaken 
van de uitslag. Werkelijk iedereen 
was enthousiast over de eigen plek 
in de rangschikking. Blij dat ze geen 
laatste waren geworden, blij dat ze 
meer punten hadden gescoord dan 
verwacht of blij dat ze beter hadden 
gepresteerd dan een concurrerend 
team. Meest gehoorde opmerking in 
de zaal: “Volgend jaar gaan we het 
anders doen”.

Het slotstuk was extra spannend 
gemaakt. De teamcaptains van 
de vijf teams met het meeste aan-
tal punten werden door presenta-
tor Antoon Donkers op het podium 
geroepen. Onder hen de winnaar. 
Maar wie? Eerst werd gestart met de 

bekendmaking van de nummers 3 en 2 
zodat zij ook volop in de picture ston-
den voor hun topprestatie. Nummer 
3, ‘de ’s Mondoagse’, vernoemd naar 
de dag waarop de leden hun vaste 
kaartavond bij café Van Haandel heb-
ben. Nummer 2, ‘de Betweters’, een 
vriendengroep uit Erp. De cheque 
werd overhandigd en er klonk luid ap-
plaus uit de zaal. 

En toen stonden er nog 3 captains: 1 
daarvan zou winnaar worden en de 
andere captains zouden eindigen op 
plaats 4 en 5. Drie teams uit Boerdonk 
zodat wel zeker was dat de ervaring van 
vorig jaar flink had geholpen. Nadat 
bekend werd dat het team van de 
‘Gooise Vrouwen’  op de vierde plaats 
was geëindigd bleven Jan Lathouwers 
en Twan de Koning over. Jan, het 
hoofd van de familie Lathouwers, die 
de quiz vorig jaar had gewonnen. 
Twan als kopstuk van vriendengroep 
‘De Zoaiers Boering’, die vorig jaar net 
buiten de podiumplaatsen eindigden. 
Dit jaar lagen de rollen omgekeerd. 
De familie Lathouwers werd vijfde, 
de vrienden werden glansrijk eerste. 
Applaus voor De Zoaiers Boering. 
Top gedaan. Bij deze nogmaals gefe-
liciteerd. De volledige uitslag staat op 
www.wittegijutkwis.nl. Daar vind je 

binnenkort ook 
de volledige quiz met antwoorden.

Goede doelen
Voor de winnaars was er een cheque. 
Het geldbedrag dat daarop stond 
vermeld wordt zo snel mogelijk over-
gemaakt naar de goede doelen die 
de teams hadden benoemd. Voor 
‘De Zoaiers Boering’ is dat de stich-
ting ‘Vrienden van Ghana’, voor ‘de 
Betweters’ is dat ‘Villa Joep’ en inmid-
dels hebben ‘de Mondoagse’ aange-
geven dat ze het jammer vonden niet 
bij de uitreiking te kunnen zijn maar 
hun prijs ook beschikbaar stellen aan 
‘Villa Joep’. 

Bedankt
Via deze weg wil de organisatie ieder-
een nogmaals ontzettend bedanken 
voor de deelname. Ook de sponsors: 
super dat jullie je steentje hebben bij-
gedragen aan het welslagen van dit 
evenement! We hopen dat we ook 
volgend jaar op jullie mogen rekenen.

Alle opmerkingen en ideeën die op 
het formulier of terloops zijn gemaakt, 
staan genoteerd en  worden meege-
nomen naar de editie van volgend jaar 
(zaterdag 27 juni). Markeer die datum 
vast in je agenda. Tot dan! 

Zaterdag ‘pancake day’: Geallieerde piloten 
helpen mee met het bakken van pannenkoeken
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Achterbanoverleg 
PvdA Laarbeek
Beek en Donk - Fractie en bestuur 
van de PvdA afdeling Laarbeek 
willen graag samen met belang-
stellenden de komende raadsver-
gadering van 11 september voor-
bereiden. 

Laat uw mening horen en praat 
mee over de belangrijkste onder-
werpen in de gemeente. Voor de 
agenda van de raadsvergadering 
verwijzen zij naar  de site van de 
gemeente Laarbeek. Hier vindt 
men alle documenten. Iedereen 
is op maandag 8 september van 
harte welkom om mee te praten. 
Het achterbanoverleg vindt plaats 
bij café Thuis aan het Heuvelplein 
in Beek en Donk vanaf 19.00 uur.

Lieshout - Na de zomervakan-
tie komt de gemeenteraad van 
Laarbeek voor het eerste weer bij-
een op donderdag 11 september. 
Het lijkt erop dat het een rustige 
vergadering wordt gezien de agen-
dapunten.

Het enige bespreekpunt is de ziens-
wijze die de raad van Laarbeek 
vast moet stellen op de begroting 
van Peel 6.1. Het gemeentelijk sa-
menwerkingsverband dat voor 
6 gemeenten de zaken gaat re-
gelen op het gebied van WMO, 
Participatiewet en Jeugdzorg. De 
Werkgroep staat volledig achter de 
erg kritische zienswijze die het col-
lege heeft opgesteld.

De werkgroep mist ook de actieve ver-
nieuwende houding van de Peel 6.1 
organisatie, dat komt niet uit de be-
groting naar voren. Het op poten zet-
ten van die organisatie moet efficiënt  
en doelmatig werken te weeg brengen 
waardoor de nieuwe organisatie zowel 
in de uitvoering als in de kosten beter 
werkt dat de gemeenten afzonderlijk. 
Het moet beter zijn dan de eenvou-
dige  optelsom van zes gemeenten. 
De Werkgroep hoopt dat ook andere 
gemeentes dezelfde kritische houding 
zullen innemen zodat er echte veran-
dering in gang gezet wordt.

De Werkgroep wil graag met u van 
gedachten wisselen over die begro-
ting en over andere zaken die u in 

Laarbeek bezig houden. Zij houden 
hun bespreking op maandag 8 sep-
tember in het Dorpshuis in Lieshout. 
Belangstellenden zijn vanaf 20.15 
uur van harte welkom en de koffie 
staat uiteraard klaar. Wilt u meer in-
formatie, neem dan contact op met 
Ben Swinkels, fractievoorzitter De 
Werkgroep, tel. 0499-422017. Meer 
weten over De Werkgroep? Kijk op  
www.dewerkgroep.nl  of op Facebook 
bij De Werkgroep. Vragen? mail 
naar de werkgroep@gmail.com. De 
Werkgroep is er voor u. 

Voorbespreking raadsstukken De Werkgroep

‘Overlevingslucht’: inspirerende en 
ingrijpende autobiogra� e van Benny de Louw 
Beek en Donk - “Maak iets bijzon-
ders van uw leven. Het kan zomaar 
anders lopen en geniet daarom met 
volle teugen van de kleine dingen.” 
Dat is de boodschap van Benny de 
Louw (58), die afgelopen zondag 
zijn ingrijpende en inspirerende 
autobiografie ‘Overlevingslucht’ 
lanceerde in het bijzijn van vrien-
den en familie. Een boek waarin 
hij vertelt over zijn strijd om meer 
lucht, het ondergaan van een dub-
bele longtransplantatie en het ver-
lies van zijn zoon aan een levens-
bedreigende ziekte. 

Omstreeks 2000 - tijdens het ziek-
tebed van zijn levensbedreigend 
zieke zoon - bleek Benny’s conditie 
in hoog tempo achteruit te gaan. 
Zijn longfunctie was te laag en hij 
kreeg zijn eerste benauwdheidsver-
schijnselen. Het bleek dat Benny 
tijdens zijn werk slijpoliedamp inge-
ademd had, waardoor zijn longen 
waren aangetast. Zijn longproble-
men werden alsmaar erger en op 
het moment dat de artsen hem nog 
maar één week gaven, werd hij ge-
beld met de mededeling dat er do-
norlongen voor hem beschikbaar 
waren. Een geschenk dat Benny in-
middels alweer 11 jaar op de been 
houdt, terwijl zijn levensverwach-
ting na de longtransplantatie werd 
geschat op slechts 5 tot 7 jaar.

Volgens Benny heeft zijn zoon hem 
deze kracht gegeven. Zijn zoon 
stond bijzonder positief in het le-
ven en leerde ook Benny om posi-
tief naar het leven te kijken. Als een 
jongen van 15 jaar op zijn sterfbed 

zegt: “Pap, ik heb toch mooi 15 
jaar mogen leven”, dan geeft dit je 
onuitwisbare kracht. “Kracht die ik 
nodig heb gehad om moeilijke tij-
den te overwinnen en telkens weer 
de mooie dingen in het leven te 
zien”, aldus Benny. 

‘Overlevingslucht’ is een emotio-
neel verhaal met zowel hoogte- en 
dieptepunten, waarin Benny zijn 
gevoelens aan het geduldige papier 
toevertrouwd heeft. Met dit boek 
hoopt Benny enerzijds steun te bie-
den aan mensen die met soortge-
lijke problemen kampen en geïnte-
resseerden aan het denken te zetten 
over wat er echt toe doet in het le-
ven: liefde, vriendschap en genie-
ten van de dingen die maken dat u 
uzelf gelukkig voelt. Anderzijds wil 
hij u vragen om na te denken over 
het invullen van een donorcodicil. 
Slechts één handtekening kan één 
of meer levens redden en wellicht 
dat van uw partner, uw familie of 
uw beste vriend of vriendin.

‘Overlevingslucht’ is een boek dat 
niet in uw boekenkast mag ont-
breken. Het leert u relativeren en 
kan als een voorbeeld dienen voor 
het oproepen van kracht, moed en 
positiviteit om het beste uit het le-
ven te halen. Bent u geïnteresseerd 
in deze inspirerende en ingrijpende 
autobiografie of wilt u dit boek aan 
een ander schenken? U kunt deze in 
een handomdraai bestellen via het 
e-mailadres riabenny@live.nl. De 
verkoopprijs van het boek is slechts 
€10,00 exclusief verzendkosten. 
Van elk verkocht boek gaat €2,50 

naar Make-A-Wish Nedaerland. 
Make-A-Wish Nederland, voorheen 
stichting Doe Een Wens, vervult de 
allerliefste wens van kinderen tus-
sen 3 en 18 jaar met een levens-
bedreigende ziekte. Ook Benny’s 
zoon heeft tijdens zijn ziektebed 
een wensvervulling gekregen van 

Make-A-Wish Nederland. Make-
A-Wish Nederland haalt deze kin-
deren uit de zorgen en laat ze weer 
kind zijn in plaats van patiënt om op 
die manier deze kinderen maar ook 
het hele gezin kracht en hoop te ge-
ven voor de toekomst. 

Inmiddels heeft Benny inclusief addi-
tionele giften al €950,50 opgehaald 
voor Make-A-Wish Nederland. 
Tevens draagt hij stichting KiKa een 
warm hart toe. Middels donaties 
van vrienden en familie is er aan 
deze stichting een mooi bedrag van 
€430,00 geschonken.  

Benny de Louw

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NL

K

WWWWWWW W JOS
NIEUW!Zo comfortabel 

kan grasmaaien zijn! 

Bezoek onze website 
voor het complete overzicht 

SABO gazonmaaiers

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95 Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

Kom een kaartje leggen bij Sparta’25

Vrouwenbeweging start seizoen 
met een � etstocht

Beek en Donk – In de kantine van 
Sparta’25 wordt op woensdag na de 
kermis (17 september) weer een start 
gemaakt met het kaarten.

Iedereen is welkom. Deelname is mo-
gelijk voor zowel leden als niet-leden. 
Het kaarten is iedere woensdag vanaf 
17 september en start om 20.00 uur. 
Er zijn vleesprijzen te winnen van 
Superslagerij Brouwers.

Beek en Donk - De Vrouwenbeweging 
begint het seizoen met een fietstocht, 
op dinsdag 9 september. 

Ze vertrekken vanaf het 
Ontmoetingscentrum om 9.00 uur rich-
ting Erp, waar ze het emaillemuseum 

gaan bezoeken. Daarna hebben ze 
nog een mooie route uitgestippeld en 
zijn ze om ca. 15.30 uur weer thuis. 
Vergeet niet om een lunchpakketje 
mee te nemen. Mocht het slecht weer 
zijn, wordt de fietstocht uitgesteld.
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www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk

Verschillend identiek
(een greep uit onze  “opsta-hulp” fauteuils)

Ledenvergadering en activiteiten bij oMase

Mariahout - Tien dames van Omase  
hebben 26 augustus met de trein 
een bezoek gebracht aan Rotterdam. 
Er was aandacht  voor moderne 
Rotterdamse architectuur, zoals sta-
tion NS, Millenniumtoren, Delftse 
poort en er werd een bliksembezoek 
gebracht aan het oude stadhuis. Dit is 
een van de weinige gebouwen in het 
centrum die het bombardement van 
14 mei 1940 hebben doorstaan.

Na de lunch werd het museum 
Boymans van Beuningen bezocht, 
een museum voor beeldende kunst in 
Rotterdam. De dag werd afgesloten 
met een diner.

Ledenvergadering
Een dag later was de jaarlijkse le-
denvergadering. Na de gebruikelijke 
agendapunten was er een bestuurs-
verkiezing. Twee bestuursleden wer-
den herkozen en een nieuw lid werd 

in het bestuur gekozen. Na de pauze 
was er aandacht voor het 50-jarig 
jubileum van Mevr. Mariet Vogels, 
zij kreeg een attentie en een bloe-
metje overhandigd. Daarna werd 
het programma verder toegelicht en 
de nieuwe website van oMase ge-
presenteerd. Neemt u eens kijkje op 
www.omase.nl. Aan het eind van de 
avond kon men zich nog opgeven 
voor verschillende activiteiten.

Activiteit
Maandag 8 september wordt een 
bezoek gebracht aan de Stoerderij 
van Arjan Swinkels in Breugel, 
een boerderij met waterbuffels. In 
Europa worden de dieren gehouden 
voor het produceren van melk en in 
mindere mate voor het vlees. Het 
meest bekende product is de verse 
kaas Mozzarella, die van buffelmelk 
gemaakt wordt. Er is een rondleiding 
langs de dieren. Leden die zich hier-
voor opgegeven hebben, ontvangen 
nog bericht.

10 dames van oMase op pad

Bestuurswisseling bij PNL

Laarbeek - Tijdens de ledenvergade-
ring afgelopen juli, heeft er bij PNL 
een bestuurswisseling plaatsgevon-
den. Willy van de Ven heeft, na 12 
jaar  bestuurslid te zijn geweest, 
aangegeven dat het tijd is voor ver-
nieuwing en zijn bestuursfunctie ter 
beschikking gesteld.  

PNL dankt Willy hartelijk voor zijn 
vele werkzaamheden voor PNL  ge-
durende deze lange periode, en 
zijn blij dat Willy als lid nauw ver-
bonden blijft bij de partij. Nieuw in 
het bestuur zijn Hans Vereijken en 
Ronald Heijmans. Hans Vereijken is, 
na zijn installatie als wethouder in 
Landerd, lid gebleven van PNL en 
wil zich graag, nu als bestuurslid, blij-
ven  inzetten voor de partij. Ronald 
Heijmans, ook nieuw in het bestuur, 
is gekozen als secretaris.  Ronald 
heeft zich al van begin af aan zeer 

betrokken gevoeld bij PNL en had al 
in een eerder stadium aangegeven 
meer te willen betekenen voor de 
partij. Het nieuwe bestuur heeft on-
danks de politieke aardverschuiving 
het volste vertrouwen in het gevoer-
de beleid en zal daarom grotendeels 
dezelfde koers blijven varen.

Het vernieuwde bestuur bestaat nu 
uit: Wout Vermeulen ( voorzitter ), 
Monique D’Elfant (penningmees-
ter), Ronald Heijmans (secretaris), 
Karin Appeldoorn (bestuurslid), 
Gerrit Swinkels (bestuurslid) en Hans 
Vereijken (bestuurslid).

De nieuwe bestuursleden Ronald Heijmans en Hans 
Vereijken en scheidend bestuurslid Willy van de Ven

VOEDING & 
LIFESTYLE COACHING

06-13647408   www.geeef.nl

Wordt dit één van jouw doelstellingen?
• je gewicht onder controle
• je lichamelijke klachten verhelpen
• je algemene gezondheid verbeteren
Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!
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‘Back to school’ disco bij de Boemerang
Beek en Donk - Tienerwerk de 
Boemerang houdt op vrijdag 5 sep-
tember van 19.30 tot 22.00 uur de 
eerste disco na de zomervakantie. 
Tieners van 10 t/m 15 jaar uit Beek 
en Donk zijn van harte welkom op 
deze avond. De entree is €1,00 en de 
ingang is aan de Otterweg in Beek 
en Donk. Je kunt je aanmelden op de 
site en.. vergeet je vriendje of vrien-
dinnetje niet!

Sinds vorige week kunnen leerlingen 
gezamenlijk huiswerk maken. Hierbij 
zijn huiswerkbegeleiders aanwezig 
met de nodige kennis en kunnen kin-
deren gebruik maken van de biblio-
theek, inclusief computers en prin-
ters. Op dinsdag waren er enkele die 
gebruik maakten van de huiswerkbe-
geleiding of van de bibliotheek om 
dingen op te zoeken in de computer. 
Tevens werd er hulp geboden met 
het kaften van boeken. Op woens-
dag hebben de tieners heerlijk met 
elkaar kunnen spelen in de ruimte. 
Vanaf heden is de gameruimte nu 
ook gebruiksklaar. Een fijne ontmoe-
tingsplek voor de jeugd en gratis!

Op dinsdagmiddag kunnen mid-
delbare scholieren (t/m 15 jaar) 
van 14.30 tot 16.30 bij tienerwerk 
De Boemerang terecht en op de 

woensdagmiddag zijn de basisschool-
leerlingen vanaf 10 jaar van 14.30 tot 
16.30 op deze plek welkom. 

Zaterdag 20 september is ‘Outdoor 
Beats’, de Mini WiSH Outdoor voor 
de tieners van Laarbeek. Deze is van 
20.30 tot 00.30 uur en wordt dit jaar 
gehouden bij de Boemerang achter 
op het veld. Entree is €3,50 als je 
pashouder bent (€5,00 zonder pasje). 
Voor meer informatie/verkooppun-
ten en het aanvragen van dit pasje 
kun je kijken op www.tienerwerk-
laarbeek.nl.

Wegens uitbreiding van de activitei-
ten zoekt de Boemerang nog enkele 
enthousiaste vrijwilligers. Lijkt het je 
leuk om activiteiten mede te orga-
niseren/begeleiden meld je dan aan 
op de website. Voor 20 september 
zoeken we ook nog mensen die mee 
willen opbouwen/afbouwen van 
Outdoor Beats. Het volledige pro-
gramma van activiteiten en alle foto’s 
van Tienerwerk De Boemerang staan 
op de website. Op de hoogte blijven 
kan ook via www.facebook.com/tie-
nerwerk.deboemerang of volg ons op 
www.twitter.com/De_Boemerang.

De Boemerang startte vorige week met het huiswerkproject

Creaclub de Bezemsteel op zoek naar nieuwe leden

Tienwerken Laarbeek organiseren 
samen ‘Outdoor Beats’

Beek en Donk - Al vele jaren zijn kin-
deren vanaf zes jaar welkom bij crea-
club de Bezemsteel in Beek en Donk. 
De creaclub biedt kinderen de mo-
gelijkheid om met allerlei materialen 
(papier, klei, hout, verf etc.) te knutse-
len in groepsverband. 

Dit knutselen is iedere woensdagavond 
van 18.00-19.30 uur onder begeleiding 
van enthousiaste vrijwilligers in een spe-
ciale ruimte in het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg 27 in Beek en Donk. 
De kosten voor deelname zijn mede 
door financiering vanuit de gemeente 
‘slechts’ € 15,00 per kind per half jaar.

Door verloop zijn er wat plaatsen vrij-
gekomen. Mocht uw kind geïnteres-
seerd zijn of wilt u meer informatie, 
dan kunt u contact opnemen met de 
coördinator van de Bezemsteel, Dhr. 
René van Gend, via tel. 06-42598754 
of mail renevangend@hotmail.com.

Laarbeek - De vrijwilligers van tie-
nerwerken Laarbeek hebben als-
nog besloten om PLUSh Outdoor, 
wat voorheen plaatsvond op het 
Scoutingterrein in Lieshout een 
vervolg op te zetten met de naam 
‘Outdoor Beats’. Er komt alsnog 
een openlucht disco, dit keer op 
het buitenterrein van Tienerwerk 
Boemerang aan de achterzijde van 
het ontmoetingscentrum Beek en 
Donk.

Tienerwerk Laarbeek bestaat uit 
vrijwilligers van de tienerwerken 
De Boemerang Beek en Donk, 
Yammas Mariahout, Cendra Aarle 
Rixtel en &RG-teens uit Lieshout 
en hebben gezamenlijk het PLUSh 
Outdoor evenement een nieuw 
gezicht gegeven.

De avond zal aan elkaar gemixt 
worden door een team van lokale 
DJ’s, welke commerciële num-
mers uit de genres house, dubstep, 
moombahton en hardstyle zullen 
laten horen, het wordt een ‘hele-
maal uit je plaat sfeer’.

De toegang tot het alcohol-
vrije openlucht ‘Outdoor Beats’ 
evenement is bedoeld voor alle 
Laarbeekse PLUS tieners van het 
voortgezet onderwijs met een 
schoolpas en met een leeftijd t/m 

15 jaar. Niet-leden zijn ook wel-
kom op vertoon van een schoolpas 
of ID. Leden krijgen voorrang en 
voordeel. Je kunt je nog als lid aan-
melden via de website.

De entreekosten zijn €3,50 voor 
leden en €5,00 voor niet-leden per 
persoon. Kaarten worden verkocht 
in de voorverkoop voor verkoop-
adressen zie www.tienerwerklaar-
beek.nl 
 
De ingang van het terrein is te 
bereiken aan de achterzijde van 
het ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk. De fietsen kunnen op 
het terrein worden geparkeerd. 
Er wordt geen alcohol geschon-
ken en tieners ouder dan 15 jaar 
worden niet toegelaten. Er wordt 
gecontroleerd op alcohol aan de 
deur en gebruikers zullen worden 
geweigerd.  Het terrein gaat open 
vanaf 20.30 uur en om 00.30 uur 
is het feest afgelopen. Zorg dat je 
er op tijd bent, Vol is vol en binnen 
is binnen.

Beek en Donk - De vrijwilligers van 
het &RG-teens-team houden op 
vrijdag 12 september een Jeu de 
Boules avond voor de tienerleden 
van Lieshout. Een vermakelijke bui-
tenactiviteit voor het Dorpshuis te 
Lieshout. Tevens worden de pasjes 
voor de nieuwkomers uitgereikt.

De Jeu de Boules club ‘Ons genoe-
gen’ heeft een leuk programma op-
gesteld. De activiteit is voor begin-
nende en gevorderde tieners, dus 
iedereen kan meedoen.

De tieners zullen dit keer enkele 
spieren gaan gebruiken en slimme 

tactieken bedenken om hun tegen-
standers te verslaan.  Het is ook niet 
zo dat je een kei in deze sport hoeft 
te zijn, want er wordt als team ge-
streden. Dit belooft spanning, sensa-
tie en lol! Het speelt zich af aan het 
Grotenhof in Lieshout aan de voor-
zijde van het Dorpshuis. De deel-
namekosten van deze activiteit zijn 
€1,50 per persoon. Je dient je voor 
deze activiteit in te schrijven. Kijk op 
de website www.energyteens.nl hoe 
je moet inschrijven en de deelname-
kosten dien je vooraf over te maken. 
Voor deze activiteit dien je lid te zijn 
van &RG-Teens en je pasje moet je 
meenemen. De nieuwelingen krijgen 

die avond hun pasje uitgereikt. De 
hieraan verbonden huisregels tref je 
aan op de website.

DJ Bas zorgt voor de juiste muziek 
om de sfeer wat op te leuken.  Zorg 
dat je op tijd bent en kleed je pas-
send. Om 19.30 uur worden jullie 
verwacht omstreeks 22.00 uur is het 
de bedoeling dat jullie weer opge-
haald worden om terug naar huis te 
gaan. Let op, het kan iets uitlopen.

Deze activiteit is voor &RG-teens en 
de Lieshoutse &RG Plussers en dus 
voor de jeugd van groep 7 t/m 15 
jaar. 

&RG-teens start dit seizoen met Jeu de Boules

&RG Teens  

No. 2 Jong Belegen Kaas
Heerlijk zacht en vol van smaak. 
Lekker voor op uw boterham.
4,95 per 500 gram
Tegen inlevering van deze bon

ACTIE

Parmezaanse Kaas
Traditioneel met de hand 
gemaakte kaas. Italiaanse trots!
6,95 per 500 gram
Tegen inlevering van deze bon

De vorstelijke smaak!
Acties zijn alleen geldig van 8 t/m 20 september 2014 in de gemeente Laarbeek.
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NIEUW in BEEK & DONK 
Op Basisschool ’t Klokhuis, Wijnkelderweg 3a 

 

Hiphop en 
Breakdance 

 

1e les is op Vrijdag 12 september  
  15.30 Hiphop X-mini (4-5 jr.)

16.15 Hiphop Teens (va. 13 jr.)
17:00 Hiphop Mini ( 6-8 jr.)
17:45 Hiphop Kids (9-12 jr.)

18:30 Breakdance B-Boys/girls (5-7 jr.)
  19:15 Breakdance B-Boys/girls (8-12 jr.)

-  

 

Een cursus bestaat uit 15 lessen van 45 minuten. Kosten € 80,- 
www.mandersgemert.nl 

 

Inschrijven? Stuur een mail naar info@mandersgemert.nl of bel Jose 06-20882266 
 

 
 
 
 
 

NIEUW in BEEK & DONK 
Op Basisschool ’t Klokhuis, Wijnkelderweg 3a 

 

Hiphop en 
Breakdance 

 
1e les is op Vrijdag 30 augustus 
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www.mandersgemert.nl 

 
Inschrijven? Stuur een mail naar info@mandersgemert.nl of bel Jose 06-20882266 
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BREAKDANCE OF TOCH HIPHOP?

Beek en Donk/Gemert - Vakantie voorbij en tijd 
om na te denken over je vrijetijdsbesteding. 
Wat ga je doen na schooltijd of na je werk? 
Er zijn verschillende mogelijkheden die in de 
maand september allemaal van start gaan.

Ben JIJ een JONGEN (of meisje). En wil jij 
STOER dansen??? Dan is Breakdance iets voor 
jou.  Je ziet het heel  veel op televisie. Bij So 
You Think You Can Dance, Everybody Dance, 
noem maar op. Hip Hop, Breakdance, B-Boys 
. Allemaal stoere moves uitgevoerd door coole 
boys en girls. En jij kunt hier binnenkort mee 
starten. Manders Dance Factory gaat in Beek en 
Donk én Gemert een cursus breakdance starten.                                                                                                                                         
   Musical-les start in Gemert en is voor kinderen 
en tieners die graag willen toneel spelen, zingen 
én dansen. Dus een combinatie van 3 dingen. 

Een leuke uitdaging voor personen die graag op 
het toneel staan.  Bij Manders werken we naar 
een echte musical uitvoering toe.  Afgelopen 
seizoen brachten de leerlingen Sister Act op to-
neel. De toeschouwers waren zeer verrast. Het 
was een super optreden.

Hiphop is ook hélemaal van deze tijd. Vanaf 
4 jaar kun je al gaan hiphoppen. Op vrijdag 
12 september beginnen bij basisschool het 
“Klokhuis” weer nieuwe cursussen hiphop. 
Voor 4/5 jarige heet dat X-mini, voor 6/8 
noemen we dat Mini Kids. Voor 9-12 jarige 
Hiphop Kids en vanaf 13 jaar zijn het Hiphop 
Teen. Kom gerust een gratis proefles meedoen!  
Manders Dance Factory is er klaar voor. Info: 
www.mandersgemert.nl of bel gerust 
06-20882266.

Yammas Mariahout naar Walibi World

Mariahout - Zondag 31 augustus 
was het jaarlijkse uitstapje voor de 
Yammas leden. Om 8.30 uur ver-
trokken 46 jongeren en vrijwilligers 
richting Walibi World.

Hoewel het een lange rit was, wist 
iedereen zich  goed te vermaken 
in de bus. Rond 10.30 uur kon de 
jeugd zich gaan vermaken in de 
snelle achtbanen. Het was leuk om 

te zien dat de meeste  meiden een 
joekel van een handtas bij hadden, 
wel praktisch in een pretpark! Veel 
jongens waren herkenbaar in hun 
trainingspak van voetbalvereniging 
Mariahout. Soms kwamen de  jon-
geren of vrijwilligers bleekjes uit een 
attractie. Vooral op de bank werden 
ze helemaal dolgedraaid, en hadden 
ze weinig praatjes.

Rond 17.15 uur vertrok de bus weer 
naar Mariahout. In de Pelgrim kreeg 
iedereen nog een frietje aangebo-
den door Yammas. Yammas kan te-
rugkijken op een geslaagde dag. Dit 
uitstapje is mede mogelijk door de 
flessenactie van december 2013. Het 
nieuwe seizoen staat alweer voor de 
deur. Vrijdag 12 september is het 
zover. Hou de site goed in de gaten. 
Yammas be there! www.yammas.nl. 

Yammas op bezoek in Walibi World

Kindervakantieweek in Mariahout 
was weer gezellig
Mariahout - Van 18 tot en met 
22 augustus werd de 31e kin-
dervakantieweek gehouden aan 
de Ahorn in Mariahout. Het the-
ma van dit jaar was ‘Ridders en 
Jonkvrouwen’ en de organisatie 
kon zich verheugen op 205 kinde-
ren die ook dit jaar weer gezellig 
in hun laatste vakantieweek mee 
wilden doen aan alle activiteiten.
  
Commissie 1 & 2, de decorgroep, 
het ranjateam en extra vrijwilli-
gers hadden ervoor gezorgd dat 
op maandagochtend alles tot in de 
puntjes verzorgd klaar stond. De 
toneelgroep zorgde iedere ochtend 
voor een leuk toneelspel waarna 
alle kinderen konden starten met 
het programma. Maandagochtend 
natuurlijk bouwen en ’s mid-
dags gingen de jongste kinde-
ren naar de ‘Hippe Gasten’ in het 
Openluchttheater. Voor de kinde-
ren uit de middenbouw waren er 
leuke spellen rondom het terrein 
opgesteld en de kinderen van de 
bovenbouw gingen levend stra-
tego spelen in de bossen. Ondanks 
de buitjes  hebben alle kinderen 
zich prima vermaakt. Op dinsdag 
was er na de opening eerst tijd 
om de hutjes verder af te maken. 
Er werd volop getimmerd, geschil-
derd en zelfs al wat geknutseld 
voor de markt van woensdag. 
Later op de ochtend gingen de 
jongste kinderen in Mariahout op 
zoek naar de ‘vossen’ van de vos-
senjacht. Bij iedere vos mochten ze 
ook nog een leuk spelletje spelen. 
Alle andere kinderen gingen op de 
fiets naar zwembad ‘de Neul’ in 
Sint-Oedenrode. 

Woensdag was de markt van 15.00 
tot 17.00 uur. Alle groepjes had-
den prachtige kraampjes ingericht 

en je kon leuke knutsels kopen, 
lekkernijen proeven en spelletjes 
spelen. Natuurlijk allemaal voor het 
goede doel wat ieder groepje had 
bedacht. Het geld van het groepje 
wat het meeste had opgehaald zou 
ook echt naar dat doel gaan, al het 
overige geld is in de pot van de kin-
dervakantieweek gekomen. Helaas 
was de markt eerder afgesloten 
vanwege de regen. 

Donderdag was de zeskamp. Dit 
jaar waren alle spellen opgesteld 
bij de familie Corsten. Hier werd 
iedereen getrakteerd op friet met 
een snack. In de avond was er een 
gezellige barbecue voor alle vrijwil-
ligers die zich hadden opgegeven. 
Vrijdagochtend was het helaas tijd 
om alles op te ruimen. Om 18.00 
uur mocht iedereen terugkomen 
voor de afsluiting. 

Natuurlijk was eerst de ontkno-
ping van het toneel en kregen alle 
kinderen te horen welke groepjes 
dit jaar de meeste punten hadden 
verdiend. Voor hen was er een lek-
kere traktatie. Ook werd bekend 
gemaakt hoeveel geld tijdens de 
markt was opgehaald. De kinde-
ren van het groepje dat het meeste 
geld had opgehaald, mochten op 
het podium komen. Het bedrag 
wat zij met hun marktactiviteiten 
hadden opgehaald is door de or-
ganisatie afgerond op €150,00. Dit 
bedrag is door kinderen van het 
groepje symbolisch in een bus voor 
Jayden gedaan.  Als echte afslui-
ting mochten alle kinderen die dat 
wilden, touwtrekken tegen Anna 
en Liza, 2 heuse trekpaarden van 
‘t Brabants Span. Er wordt terug-
gekeken op een mooie week. Alle 
vrijwilligers en sponsoren van harte 
bedankt en graag tot volgend jaar!
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vissen Zomeravond competitie HSV ’t 

Sluisje prooi voor Willy Verhoeven
Lieshout - De onderlinge viscompe-
titie voor de leden van hengelsport-
vereniging ’t Sluisje uit Lieshout is dit 
jaar gewonnen door Willy Verhoeven. 
Maar liefst 29 leden hebben meege-
daan aan deze zomeravond wedstrij-
den. 

De wedstrijden die hoofdzakelijk op 
de eigen visvijver werden gehouden 
had 7 verschillende dagwinnaars en 
de concurrentie was groot. Ook bij het 
naborrelen kwamen de grote verhalen 
los en rees er telkens weer de vraag 
hoe het mogelijk was dat er door de 
ene visser wel vis werd gevangen en 
door de andere niet. Maar zoals altijd 
werd er door diegene die wel hadden 
gevangen, geen geheim prijsgegeven.

De top 10 in de eindstand
1. Willy Verhoeven  1342 cm
2. Mike Egelmeers  1041 cm
3. Jos de Beer  948 cm
4. Rolf van de Laar  802 cm
5. Piet van Hoof  773 cm
6. Marinus Swinkels  722 cm
7. Cor Kuijpers  666 cm
8. Peter van de Nieuwenhuizen 632 cm
9. Rinus Smits  466 cm
10. Gerry Dekkers  361 cm

Jan Geven, Wesley Peters, Frans 
Verkuijlen, Gerard Verhoeven, Toon 
Daniëls, John Ramakers, Noël Gulpen, 
Remon Swinkels, Geert van Dijk, 
Mike Pardoel en Henk Draad hadden 
ook allemaal vis gevangen, maar niet 

voldoende om in de top 10 te eindi-
gen. De organisatie kan weer terugzien 
op een mooie zomeravondcompetitie, 

waarvoor dank, met veel deelnemers 
en een geweldige winnaar.

Willy Verhoeven

Lieshout - De vissers van HSV ’t 
Sluisje trokken afgelopen zaterdag 
naar de visvijver om met elkaar de 
strijd aan te gaan om de felbegeerde 
Henk van Lierop trofee. Onder wis-
selende weersomstandigheden, waar-
onder een fikse regenbui, werd er fa-
natiek gevist.

Toen het eindsignaal had geklonken 
en de vis was gemeten, bleek dat het 
Gerry Dekkers was die de meeste cen-
timeters vis had gevangen en daarmee 

de winnaar werd. Zelfs het kleinkind 
van de schenkers van deze trofee deed 
mee aan deze wedstrijd maar Sil kon 
niet voorkomen dat Gerry toch won.

De uitslag
1. Gerry Dekkers  318 cm
2. Marinus Swinkels  127 cm
3. Henk van Lierop  73 cm
4. Frans Verkuilen  72 cm
5. Peter van de Nieuwenhuizen 54 cm
6. Piet van Hoof  25 cm
6. Sil van Lierop  25 cm

Henk van Lierop trofee voor 
Gerry Dekkers

Gerry Dekkers

Laarbeek - De bijeenkomst voor de 
wandelaars uit Laarbeek, die donder-
dag 28 augustus gehouden werd, was 
erg leuk. Er waren veel wandelaars die 
elk jaar terug komen maar ook wan-
delaars die er voor het eerst waren, 
wat de organisatie heel fijn vond. 

Tonny van Neerven en Mari Vereijken 
werden gehuldigd omdat ze dit jaar 
de 25e vierdaagse van Nijmegen lie-
pen. Francien Vereijken en Gerrie van 
de Vossenberg liepen dit jaar hun 10e 
vierdaagse.

Met een kopje koffie of thee en iets 
lekkers ging de avond verder met een 
drankje en hapje en heel veel wandel-
verhalen. Volgend jaar is de 20e bij-
eenkomst en rekenen ze op nog meer 
wandelaars die een kijkje komen ne-
men bij de andere wandelaars.

handboogschieten Nederlaag 
voor Krijgsman 
Soranus

Lieshout - Voor de eerste wed-
strijd na de zomervakantie moest 
Krijgsman Soranus naar Mierlo-
Hout, waar werd deelgenomen aan 
het toernooi van Houts Welvaren. 
Na opgave van de te schieten pun-
ten, werd aan de wedstrijd over 25 
pijlen begonnen.

Na afloop bleek, dat ondanks het 
trainen tijdens de vakantieperiode 
niet iedereen alweer in de juiste vorm 
verkeerde. Een klein verschil van 34 
punten onder het opgegeven aantal 
was hiervan het  gevolg. De beste 
schutter kwam in de persoon van Ad 
Endevoets wel uit Lieshout. Hij be-
haalde een totaal van 233 punten.

De uitslag
Ad Endevoets 233, Rik v/d Westerlo 
220, Theo v/d Laar 216, P. v/d Broek 
210, Stephan Wijffelaars 198, Arjan 

v/d Heuvel 195, Rita Endevoets 167, 
Toos v/d Graef 160, Nelly v/d Laar 
138.

Nationale veteranenkampioenschap-
pen
Afgelopen weekend werden in 
Schijndel op de accommodatie van 
Landmans Unie de nationale vete-
ranenkampioenschappen gehouden. 
Door Krijgsman Soranus werd hieraan 
door vier leden deelgenomen en wel 
met goede resultaten. Ad Endevoets 
werd eerste in zijn categorie 50-55 
jarigen met een totaal van 235 pun-
ten. Ook de overige drie deelnemers 
behaalden een goed resultaat met de 
volgende punten: Theo v/d Laar 207, 
Rita Endevoets 185, Nelly v/d Laar 
167.

wandelen

Beek en Donk - Wandelen is natuur-
lijk al zo oud als de mensheid. Maar 
het wandelen van nu scheelt wezen-
lijk met het wandelen van vroeger. 
Vroeger wandelde men uitsluitend 
om ergens te komen, een alternatief 
was er immers niet. 

Mari Vereijken wandelde zondag om 
3.00 uur alleen naar Kevelaer, een 
tocht over goede fietspaden. De af-
stand was 52 km heen en 49 km te-
rug. Het verschil zit hem in het voet-
veer bij Blitterswijk, dat begint pas 
om 10.00 uur aan zijn eerste vaart. 
Dit is trouwens een van de drukste 
kleine voetveren. Het is 11 jaar ge-
leden in de vaart genomen [max. 12 
personen á 50 cent] en het vervoerde 
afgelopen mei zijn 500.000e wande-
laar/fietser.

Mari: “Op het tijdstip dat het pondje 
begon te varen, wandelde ik Kevelaer 
binnen. Op dat moment ging er net 

een grote processie richting de pro-
cessietuin net buiten de kom. Na 
een kaarsje te hebben aangestoken 
en een moment voor mezelf in de 
grote basiliek, belandde ik op een 
vol in de zon liggend terras, waar ik 
me op een heerlijk stuk gebak met 
koffie trakteerde. Daar kwam ik al 
gauw in gesprek met een wielertoer 
club uit Deurne. Ze waren me on-
derweg voorbij gefietst en waren wel 
benieuwd waar ik vandaan kwam 
gewandeld. Na een poosje kwam 
ook de processie weer uit volle borst 
zingend door de straat richting kerk 
gewandeld, maar de snelheid richting 
kerk was lager als de snelheid richting 
terras. Om 12.30 uur ging de rugzak 
weer op zijn plaats en wandelde ik 
weer gewoon via dezelfde weg rich-
ting Beek en Donk. Met onderweg 
een terrasstop in Venray, was ik om 
20.00 uur weer op het heuvelplein. 
Een wandeling van 100 km gewoon 
in je eentje, zalig!”

Wandelen om gewoon ergens 
te komen

Huldigingen tijdens geslaagde 
wandelbijeenkomst

Vlnr: Gerrie van de Vossenberg, Francien Vereijken, Tonny van Neerven en Mari Vereijken 

Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

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

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

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

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

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

schadeherstel 
alle merken caravans en campers

4 jaar garantie 
op originele onderdelen

van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

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

CARAVAN & CAMPER
SCHADE HERSTEL!!!

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

4 jaar garantie
op originele onderdelen

Van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl
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MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

voetbal
Sparta’25
Zaterdag 6 september
09.15 Spartaantjes - Training
15.15 Sparta’18 A1 - Sparta’25 A1
14.30 Sparta’25 A2 - Boekel Sport A2
14.30 Sparta’25 B1 - SV Venray B1
14.30 Sparta’25 B2 - ASV’33 B2
14.45 Boekel Sport B3 - Sparta’25 B3
14.30 Avanti’31 B3 - Sparta’25 B4
13.00 Sparta’25 C1 - Gemert C2
13.30 Keldonk C1G - Sparta’25 C2
12.30 Handel C1 - Sparta’25 C3
13.00 Sparta’25 C4 - Blauw Geel’38 C4
12.00 Volharding D1G - Sparta’25 D1
11.30 Sparta’25 D2 - Erp D2
10.30 ASV’33 D2 - Sparta’25 D3
10.45 Mierlo Hout D6 - Sparta’25 D4
10.15 Sparta’25 E1G - Bruheze E1
09.15 Sparta’25 E2 - Rhode E2G
10.30 Boekel Sport E2 - Sparta’25 E3
11.00 Bavos E2 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5 - Brandevoort E10
09.15 Sparta’25 E6G - ASV’33 E4G
09.15 Rhode E7 - Sparta’25 E7
10.30 Sparta’25 F1 - Keldonk F1
10.30 Erp F2 - Sparta’25 F2
10.30 Erp F3 - Sparta’25 F3
09.00 Deurne F6 - Sparta’25 F4
10.30 Sparta’25 F5G - Rood Wit’62 F3
13.00 Sparta’25 G1 - UDI’19/Beter Bed G1
12.00 MULO JG2 - Sparta’25 JG1
13.00 SJVV MB1 - Sparta’25 MB1

Zondag 7 september 
14.30 Sparta’25 1 - RKJVV/V. Dalsen 1
11.00 Sparta’25 2 - Venlosche Boys 3
12.00 DAW 2 - Sparta’25 3
13.00 UDI’19 11 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - Mariahout 4
12.00 Gemert 6 - Sparta’25 6
12.00 Sparta’25 7 - Mierlo Hout 4
11.00 Sparta’25 8 - Gemert 7
11.15 ELI 5 - Sparta’25 9
11.00 Sparta’25 VR1 - Mierlo Hout VR1

Dinsdag 9 september 
20.00 Sparta’25 1 - VOW 1

Woensdag 10 september 
18.30 Sparta’25 D1 - ZSV D1

ASV’33
Jeugd zaterdag 6 september
15.00 ASV’33 A1 – Bavos A1

15.00 ASV’33 A2 – NWC A3
14.45 Bavos B1G – ASV’33 B1
14.30 Sparta’25 B2 – ASV’33 B2
15.00 ASV’33 MB1 – Rood Wit’62 MB1
12.30 ASV’33 C1 – Heeswijk C1
12.30 Rood Wit’62 C3 – ASV’33 C2
13.15 MVC C2 – ASV’33 C3
12.30 ASV’33 D1 – Handel D1
10.30 ASV’33 D2 – Sparta’25 D3
10.30 ASV’33 E1 – Mariahout E1G
09.15 Gemert E3 – ASV’33 E2
10.30 ELI E2 – ASV’33 E3
09.15 Sparta’25 E6G – ASV’33 E4G
09.15 ASV’33 F1 – Mariahout F1G
09.15 ZSV F3 – ASV’33 F2
09.15 Mariahout F2G – ASV’33 F3
09.15 ASV’33 F4 – Venhorst F3
09.15 ASV’33 F5 – Venhorst F4G

Veteranen zaterdag 6 september
16.30 RKPVV – ASV’33

Senioren zondag 7 september
14.30 ASV’33 1 – SSE 1
12.00 Hapse Boys 3 – ASV’33 2
13.30 RKPVV 4 – ASV’33 4

Uitslagen Jeugd zaterdag 30 augustus
Venhorst A1 – ASV’33 A1 2-4
Someren A4 – ASV’33 A2 1-6
ASV’33 B1 – MVC B1 12-1
ASV’33 B2 – Neerkandia 2 1-12
Sparta’25 MB1 – ASV’33 MB1 0-5
Mierlo Hout C2 – ASV’33 C1 2-4
ASV’33 C2 – Lierop C2 10-0
ASV’33 C3 – Bruheze C3 1-5
MVC D1 – ASV’33 D1 4-0
Boekel Sport D3G – ASV’33 D2 12-0
ELI E1G – ASV’33 E1 2-14
ASV’33 E2 – Boekel Sport E2 3-2
ASV’33 E3 – Venhorst E2 0-13
ASV’33 E4G – S.V. Brandevoort E11 15-0
Boekel Sport E7G – ASV’33 E5G 3-7
ELI F1G – ASV’33 F1 3-0
ASV’33 F2 – Bavos F2 2-1
ASV’33 F3 – Gemert F9 2-4
Mariahout F3G – ASV’33 F4 4-2
Gemert F10 – ASV’33 F5 6-2

Uitslagen Veteranen zaterdag 30 augustus
ASV’33 – Bavos 1-0

Uitslagen Senioren zaterdag 30 augustus
Elsendorp 1 – ASV’33 1 Afgelast

Zondag 31 augustus
ASV’33 2 – Neerkandia 2 0-3
Gemert 7 –  ASV’33 4 1-1

VV Mariahout
Programma donderdag 4 september
19.30     Mariahout 4 - Blauw Geel’38/
JUMBO 9

Programma  zaterdag 6 september 
09.15 ASV’33 F1 - Mariahout F1
10.00 Mariahout F4 - VOW F3
10.00 Mariahout F2 - ASV’33 F3
10.30 Mariahout E2 - VOW E2
10.30 ASV’33 E1 - Mariahout E1
10.45 MVC F2 - Mariahout F3
11.45 Gemert C5 - Mariahout C2
12.00 Mariahout C1 - ELI C1
13.00 VOW D1 - Mariahout D1
14.30 Mariahout A1 - ELI A1
14.30 Blauw Geel’38/JUMBO A5 - 
          Mariahout A2
14.30 Mariahout B1 - Blauw Geel’38/JUMBO B3
14.30 Blauw Geel’38/JUMBO B5 - 
          Mariahout B2

Programma  zondag 7 september 
10.00 Sparta’25 5 - Mariahout 4
11.30 Mariahout 2 - Heeswijk 3
11.30 Mariahout 3 - Boekel Sport 3
14.30 Lierop 1 - Mariahout 1

handbal
BEDO
Uitslagen
De Sprint - Heren 1  20-33

Zaterdag 6 september 
D’n Ekker, Beek en Donk
19.30 Dames 1 – United Breda 
21.00 Heren 1 – Zephyr 

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 30 en 31 augustus
De Korfrakkers – PupE1 1 – 4 
De Korfrakkers – AspC1 2 – 3 
MOSA’14 – AspB1 2 – 4 
Altior – JunA1 5 – 4 
Sen 2 – De Korfrakkers 3  5 – 9 
Sen 1 – De Horst 1  8 – 17 

Zaterdag 6 september 
Sportpark Mariahout
10.00 PupD2 – De Korfrakkers
10.30 AspC1 – Korloo
11.00 AspB1 – Altior
12.30 JunA1 – Geko
Sportpark Sint-Oedenrode
10.00 Odisco – PupF1
11.00 Odisco – PupE2
Sportpark Schijndel
12.00 Celeritas – PupD1

Zondag 7 september
Sportpark Ysselsteyn
13.00 De Peelkorf 2 – Sen 2 
Sportpark Heeswijk-Dinther
14.30 Altior 1 – Sen 1 

Woensdag 10 september 
Sportpark Mariahout
19.45 R1 – Spirit R1
Sportpark Sint-Oedenrode
20.00 Odisco MW1 – MW1
Sportpark Someren-Heide 
20.00 SVSH MW1 – MW2

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 1 september 
Herman van de Boom - Tonny de Louw  2-0
Guus van de Elsen - Leo van Griensven  0-2
Henk Mastbroek - Hans van der Ligt  2-0
Jan van Neerven - Wim Swinkels  2-0
Antoon Rooijakkers - Antoon Maas  2-0
Frits Wilbers - Harrie Poulisse  0-2
Lou Muller - Antoon Smits  0-2
Harrie Bouwmans - Harrie van Kleef  0-2
Antoon Rooijakkers - Frits Wilbers  0-2
Frits Poulisse - Joop Kerkhof  0-2
Jan van Dijk - Bennie Beerens  2-0
Theo van Hoogstraten - Piet Goossens  2-0
Jaspert Swinkels - Antoon Wagemans  0-2
Piet Verhagen - Theo Verheijen  2-0
Cor Oppers - Manuel Villalon  2-0
Antoon van Osch - Tonnie Raaijmakers 0-2

Uitslagen dinsdag 2 september 
Guus van de Elsen - Hans van de Ligt  2-0
Henk van den Bergh - Lambert van Bree  2-0
Hans Wagelmans - Jan Verbakel  2-0
Henk Verhappen - Henk van de Vegt  2-0
Henk Jansen - Ad de Koning  0-2
Marinus Steegs - Cor Verschuren  2-0
Jan Hesselmans - Cor van den Berg  0-2
Harrie Poulisse - Jan van Neerven  2-0
Antoon Smits - Martien Swinkels  0-2
Bert van de Vorst - Willie Vorstenbosch  0-2
Theo van Rossum - Theo Spierings  2-0
Jan van Dijk - Leo Migchels  0-2
Pieter Rooijackers - Albert Kluijtmans  2-0
Mari Verbakel - Piet Goossens  2-0
Bert van Wanrooij - Piet van Zeeland  0-2
Henk Meerwijk - Hans Heldoorn  2-0
Frits Tak - Hans de Jager 2-0

bridgen
Bridgeclub ‘Poort van Binderen’
Uitslag laatste zitting zomerbridge 27 augustus
1.Bets en Annie 62,50 %
2.Kori en Martien 56,40 %
3.Cellie n Leo 55,20 %
4.Francien en Ger 54,50 %
5.Riky en Jan 53,50 %

Uitslag 2 september
1. Ann en Roos                      69,7 %
2. Christel en Loek               61,6 %
3. Dorie en Frans                  59,7 %
4. Arno en Mari                     55,7 %
5. Nettie en Marijke            50,2 %

Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in het 
Bavaria Brouwerij Café in Lieshout. Meer 
info. www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslagen 27 augustus
Zomerbridge
1.Mia en Helma 62,50%
2.Annie en Thera 62,04%
3.Francien en Fons 60,88%
4.Lien en Corry 59,26%
5.Heidi en Angela 57,87%

De volgende zitting is op woensdag 10 
september. Competitie voor clubleden, 
aanvang 19.30 uur in Café-Zaal De Tapperij.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 28 Augustus
1. Marianne en Leni             60,00%
2. Marie Louise en Kori        57,92%  
3. Jan en Maria   
    Cellie en Annie           57,50%                                                                                                                                           
5. Emmie en Josephin    57,08%  

De volgende zitting is op donderdag 4 
September, aanvang 19.30 uur in het 
Dorpshuis Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag  2 september
1.Jo en Riet  56,50%
   Lien en Jos  56,50%
   Pieta en Rie  56,50%
4.Cor en Nelly  54,50%
5.Corry en Lilian  52,50%

De volgende zitting is op dinsdag 9 
september, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 2 september
1-0 Hein v. Bree - Herman Konter 
0-1 André Bergman - Johnny v.d. Laarschot
1-0 Erick Robbescheuten - Jef Verhagen
1-0 Albert v. Empel - Frans v. Hoof
1-0 Chris v. Laarhoven - Dirk-Jan  Gloudemans
0-1 Aloys Wijffelaars - Thijs Knaapen

Programma 9 september
Frans v. Hoof - Hans Claas
Jef Verhagen - Albert v. Empel
Willy Constant - Erick Robbescheuten
Herman Konter - André Bergman
Aloys Wijffelaars - Hein v. Bree
Dirk-Jan Gloudemans - Thijs Knaapen

Zie ook www.dotschaak.nl.

Vrijstaand Landhuis 
in het centrum van  
Sint-Oedenrode op A1 
locatie.  
Geheel gerenoveerde en gemoderniseerde woning met 
een inhoud van 1.155 m3 exclusief de bijgebouwen. 
Bijzonderheden: Absolute privacy aan de dorpsrand van 
Sint-Oedenrode en toch praktisch in het centrum  
gelegen.  
Parkachtige tuin aan de Dommel met eigen steiger 
Zeer representatieve ruime woonkamer (63 m2) en 
woon/eetkeuken (25m2). 
Biljart/hobbykamer, ook geschikt te maken voor levens-
loopbestendig wonen. 
Inpandige dubbele garage. 
Master bedroom en ruime badkamer 
Groot terras uitkijkend over de prachtige tuin 

 
VRAAGPRIJS € 1.095.000,-k.k. 

OPEN HUIS ZATERDAG 6 SEPTEMBER 
14.00u-16.00u 

Corridor 15 
 

Koninginnelaan 5 • Sint-Oedenrode • 0413 – 472983 •  
info@vandenbergmakelaardij.nl • 
www.vandenbergmakelaardij.nl 

Corridor 17A Sint-Oedenrode. 06-53330737 
info@ewijkmakelaardij.nl  
www.ewijkmakelaardij.nl 

Voor overige specificaties en 
plattegronden kunt u bij ons 
de brochure opvragen. Ook 
op Funda vindt u meer infor-
matie over deze woning. 
Belangstellenden zijn van 
harte welkom tijdens het 
open huis 

Corridor 15
"De schoonheidssalon...
voor een goed gevoel 
en een mooie huid"

Molenstraat 25,  Lieshout  
0499 422729

www.carmahuidverzorging.nl

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

Opruiming nieuwe collectie
In september hoge kortingen op de restant voorraad van de 2014 collectie fietsen.
Actievoorwaarden in de winkel.
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MooiLaarbeekkrant
Elfde Laarbeekse Golfkampioenschappen 
succesvol verlopen 

Fotograaf: Joost Duppen

Laarbeek/Nuenen - Onder perfec-
te weersomstandigheden vonden 
afgelopen vrijdag de Laarbeekse 
Golfkampioenschappen plaats. Niet 
zoals gewoonlijk op de golfbaan 
in Bakel, maar op De Gulbergen in 
Nuenen. Ruim tachtig Laarbekenaren 
streden om het kampioenschap. 

Er waren diverse prijzen te verde-
len. Er kon gekozen worden uit twee 
spelvormen: Individueel strokeplay en 
Texas Scramble (in teamverband van 4 
spelers, met handicapverrekening). Er 

waren ook nog prijzen te verdelen aan 
de ‘longest ball’ en het behalen van de 
‘neary’. 

De organisatie kijkt positief terug op 
de kampioenschappen. Landgoed De 
Gulbergen kent een schitterend bos-
rijk gebied. Met het hoogste punt van 
Brabant kijk je vanaf de golfbaan ver 
weg naar omliggende gemeentes.  

De uitslagen: 
De Longest:
Dames: Germa van Dulmen
Heren: Twan Wouters

De Neary:  
Dames: Maryke Brouwers
Heren:  Willem Ouwens               

Teamwinnaar Texas Scramble: 
Landgoed Heikant 1       

Winnaar Stableford:     
Dames: Mirjam Elzinga 
Heren: Rico Bussers 

Winnaar Strokeplay:    
Dames: Leni van Berlo
Heren: Toon van Berlo 

De deelnemers aan de Laarbeekse Golfkampioenschappen 2014 

Achteraan het bestuur van de golfkampioenschappen, vooraan wethouder 
Joan Briels met aan beide kanten naast hem winnaars Toon en Leni van Berlo

RESPECT!!!
Nu, het is dan zover! De competities 
staan te beginnen en het woord RES-
PECT komt direct om de hoek kijken! 
‘Respect’, wat natuurlijk geïnterpreteerd 
moet worden, als zijnde respect, begrip 
opbrengen voor mensen, dingen, ge-
beurtenissen, gevoelens en noem maar 
op.

Zo is nu de transferdatum passé en men 
weet waar men aan toe is, zowel speler 
als vereniging, als ook de spelersma-
kelaar! Respect voor diegene die alle 
transfers hebben doen slagen en eigen-
lijk toch naar eenieders tevredenheid 
het hebben afgerond.
Respect voor een Danny Blind, die on-
danks grote druk van buitenaf, de laat-
ste jaren zich staande heeft gehouden, 
zich als dragende speler bij Ajax, zich 4 x 
op een rij tot kampioen liet kronen, het 
tot international schopte en nu een ge-
weldige transfer verdient!
Respect voor een Vermeer, die zijn heil 
gaat zoeken bij de grote concurrent en 
respect voor een Depay die onze Ne-
derlandse competitie aantrekkelijk laat 
blijven!
Ook begrip opbrengend voor een Hera-
cles, die de trainer ontslaat, nadat de 
club 4 x op een rij verloren heeft? Of 
voor het voortdurend uitfluiten van Vi-
tessespeler Labyad, die PSV twee jaar 
geleden wat ongelukkig de rug toe-
keerde?
Misschien kunnen we ook veel begrip 
opbrengen voor van Gaal, die zich nes-
telt in een zeer matig Manchester en nu 
voor meer dan 200 miljoen nog spelers 
gaat aankopen?
Waar we in ieder geval zeker geen 
respect voor gaan opbrengen, zijn die 
enkele oefenwedstrijden in afgelopen 
week, die ontspoorden in een ordinaire 
vechtpartij.

Waar ik ook geen begrip voor kan op-
brengen, is voor KNVB-functionarissen, 
die de scheidsrechters aanwijzen van-
achter hun bureau en volgens mij nog 
eens niet weten wat voor iemand ze 
sturen.
Ik kan je vertellen dat ik, en ik niet al-
leen, gewoon medelijden had met de 
scheidsrechter die ‘onze’ bekerwed-
strijd floot, waardoor wij allen ietwat vol 
medelijden, lachend het veld verlieten, 
hoewel de eindstand dit niet over zich 
af riep. 
Een man van 73 jaar, met alle respect, 
die überhaupt de wedstrijd fysiek al 
niet kon volgen, maar ook geeste-
lijk vele dingen ‘liet liggen’. Deze man 
was dementerend; hij zat al anderhalf 
uur voor aanvang van de wedstrijd in 
zijn auto op de parkeerplaats, vroeg 
vele malen in welke kleur de ploegen 
speelde, had moeite met de nummers 
van de wissels, verwisselde de ploegen 

met het geven van vrije trappen, liep in 
de rust de kleedkamer binnen van één 
van de ploegen, had geen eindstand, 
kende geen spelregels meer {afkeuren 
van een penalty wegens buitenspel, op 
aandringen van een grensrechter, die als 
enige van de situatie ‘handig’ misbruik 
maakte) en die bij het verlaten van de 
kantine, aan mensen vroeg waar de uit-
gang was!

Het zal u niet verwonderen dat het 
van groot respect betuigt van de deel-
nemende ploegen, die de scheidsrech-
ter ‘hielpen’ de wedstrijd tot een goed 
einde te brengen. Ballen werden terug-
gelegd, er werd geholpen met het wis-
selen van de spelers en er werd weinig 
gemopperd op de hele rare en echt vele 
verwarde beslissingen van deze man in 
het zwart.
Respect voor de clubs, die later in de 
kantine ook hun zorg uitspraken over 
deze man en zich verplicht voelden om 
de KNVB iets te laten weten, ter be-
scherming van deze man welteverstaan, 
die misschien wel denkt een geweldige 
wedstrijd te hebben gefloten!
Respect, begrip opbrengend voor wat 
dan ook, doe je niet alleen, maar doe je 
inderdaad samen!
Ik hoop derhalve dan ook dat we een 
voetbalseizoen tegemoet gaan, waarbij 
we veel respect zien van velerlei aard. 
Hoewel ik over het algemeen altijd po-
sitief gestemd ben, hou ik toch mijn hart 
vast als het gaat hoe om te gaan met el-
kaar, op een goede respectvolle manier. 
Daar moet je samen in staan, maar 
helaas laten sommigen zich, door het 
kleinste of geringste, zich helemaal 
gaan, bij wie het woord respect nog niet 
eens binnendringt.

We zeggen wel eens: “Er moet eerste 
iets gebeuren, voordat…..”.
Er is al genoeg gebeurd, respect is aan 
de beurt!

R. van den Enden

COLUMN

20% korting op een FOCWA 
onderhoudsbeurt met keuringssticker*

*tegen inlevering van deze bon, geldig t/m 31 oktober 2014

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341
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korfbal Flamingo’s start veldcompetitie met nederlaag

Mariahout - Afgelopen zondag startte 
de veldcompetitie van het vrouwen-
korfbal. Het Mariahoutse Flamingo’s, 
gesponsord door Auto Corsten, 
startte in de hoofdklasse B met een 
thuiswedstrijd tegen De Horst. Op 
sportpark De Heibunders wonnen de 
gasten uit Groesbeek enigszins ge-
flatteerd met 8-17.

Eric van Veghel -de kersverse uit 
Helmond afkomstige trainer- stond 
onverwacht voor uitdagende keu-
zes. Om uiteenlopende redenen zijn 
Sanne Scheepers en Marleen de Groot 
enkele weken, respectievelijk enkele 
maanden niet beschikbaar. Helen van 
Wanrooij was nog niet terug van va-
kantie en Robin Vogels kon vanwege 
haar werk in de aanloop minder trai-
nen. De zussen Guusje en Martje 
van den Broek (17 en 15) en Anouk 
Roestenburg (18) startten daarom 
in de basis-acht. Flamingo’s en De 
Horst waren in de eerste helft gelijk-
waardige tegenstanders. Flamingo’s 
had veelal het initiatief en speelde 
goed samen. Ogenschijnlijk eenvou-
dig zette Flamingo’s de aanval op en 
organiseerde goed. Daarbij werden de 
kansen goed benut. Gaby Habraken 
mocht de score dit seizoen van dichtbij 
de korf openen: 1-0. Om en om werd 

er door beide ploegen gescoord en dat 
leidde tot een mooi schouwspel. Na 
een minuut of 25 was het 6-6. Met 
name Anouk van Eijndhoven (3x raak) 
en aanvoerder Manon de Beer (1x 
raak) speelden sterk. In de slotfase van 
de eerste helft kwam De Horst op 6-7.

In de tweede helft werd snel duide-
lijk dat De Horst over meer routine 
beschikte dan de jonge Mariahoutse 
ploeg. De Groesbeekse vrouwen com-
bineerden gemakkelijk en creëerden 
goede kansen en bleken trefzeker. Een 
aantal keren ging de verdediging van 
Flamingo’s niet vrijuit, met name in 
de overnamesituaties. De organisatie 
van Flamingo’s was na rust onder de 
maat. Na het schot viel de rebound 
daardoor vaak in handen van De 
Horst. Bovendien werd een aantal op-
gelegde kansen niet benut. Zodoende 
liep De Horst uit naar 6-11. Manon 
van Eijndhoven scoorde 7-11 vanaf 
de strafworpstip, mede een verdienste 
van Martje van den Broek die onre-
glementair werd verdedigd. De Horst 
bleef vervolgens scoren en liep uit naar 
7-17. Flamingo’s kwam dit mentaal 
niet meer te boven. Manon de Beer 
had het laatste woord in deze wed-
strijd. Zij trof doel vanuit de rebound 
en bepaalde de eindstand op 8-17. 

Senioren 2
Senioren 2 verloor in de reserve hoofd-
klasse met  5-9 van De Korfrakkers 3 uit 

Erp. In de eerste helft had Flamingo’s 
veel kansen. Maar de 4-3 voorsprong 
bij rust bleek  te weinig. In de 2e helft 

kon De Korfrakkers een tandje bijscha-
kelen en Flamingo’s niet. 

Aanvoerder en routinier Manon de Beer 
is uiterst geconcentreerd voor de rebound

scouting Groepskamp en open dag 
Scouting Beek en Donk

Open dag Scouting Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Scouting Aarle-Rixtel 
houdt op zondag 14 september 
een leuke open dag om het scou-
tingseizoen gezamenlijk te openen. 
Iedereen is hierbij van harte wel-
kom om zelf te ervaren wat scou-
ting is. Deze open dag duurt van 
13.30 tot 17.00 uur en zal in het te-
ken staan van het verhaal ‘Alice in 
Wonderland’.

Net als in het verhaal mogen kinde-
ren door een ‘konijnenhol’ kruipen 
en komen dan in het eigen ‘Scouting-
Wonderland’. Hier kunnen kinderen 
verschillende leuke en uitdagende 
activiteiten ondernemen. Zo worden 

enkele dingen klein gemaakt en an-
dere juist weer groot. Benieuwd wat 
er allemaal te doen is? Kom dan kij-
ken! Voor groot en klein is er van al-
les te doen en te beleven. Natuurlijk 
is er voor de ouders een lekker kopje 
koffie en kan er een kijkje genomen 
worden in het fotoarchief.

Scouting Aarle-Rixtel is te vinden 
aan de Duivenakker 74, achter de 
Dreef en is zowel te bereiken vanaf 
de weg als vanaf het zandpaadje 
naast de Dreef. Hou de website of 
Facebookpagina van Scouting Aarle-
Rixtel in de gaten voor meer infor-
matie.

Beek en Donk - Scouting Beek en 
Donk gaat, in het weekend van 6 
en 7 september, met de hele groep 
op kamp naar Mierlo voor een ‘Reis 
om de wereld’. Ze verzamelen op za-
terdag om 9.00 uur en zullen na het 
verwelkomen van alle leden en hun 
ouders op de fiets vertrekken. 

Wat ze allemaal gaan doen is nu na-
tuurlijk nog geheim, maar één ding is 
zeker; alle scoutingtechnieken gaan 
getest worden. Na diverse spellen zal 
uiteindelijk op zondag bekend wor-
den welke groepje zich de winnaar 
mag noemen.
De leden die de leeftijd bereikt 

hebben om naar een volgende spel-
tak te gaan, gaan op zondag ‘over-
vliegen’. Hiervoor voeren ze een 
opdracht uit die de oudere speltak 
verzonnen heeft. Hierna worden de 
leden met open armen opgenomen 
in de volgende speltak. De organisa-
tie hoopt dat ze alle leden met goede 
zin en mooi weer in hun rugzak za-
terdagmorgen zien verschijnen op de 
blokhut. 

Open dag
De scouting houdt een open dag 
op 20 september 2014 van 10.00 
tot 14.00 uur bij de blokhut aan de 

IJsweg 1. Alle speltakken laten zich 
dan zien. Er is een kampvuur waar-
op brood geroosterd kan worden en 
popcorn gepopt. Diverse pionier-
technieken worden getoond. Er is de 
mogelijkheid om een tocht te lopen 
met diverse wandeltechnieken en er 
is een stormbaan. Iedereen is welkom 
om te komen kijken wat Scouting 
Beek en Donk te bieden heeft. Men 
kan ook alvast even kijken op www.
scoutingbeekendonk.nl. Dus jongens 
en meisjes, papa’s en mama’s, opa’s 
en oma’s, jullie zijn allen van harte 
welkom. Tot ziens op 20 september.

mountainbike Kennismaken met 
mountainbiken 
door opstapdag 

Laarbeek/Gemert - Mountainbikeclub 
AT-Beasts uit Gemert houdt op zon-
dag 14 september een opstapdag om 
kennis te maken met de mountain-
bikesport. In Laarbeek zit geen moun-
tainbikevereniging. De Gemertse 
club telt daarom onder andere veel 
Beek en Donkse en Lieshoutse leden. 

De opstapdag is bedoeld voor zo-
wel beginnende als gevorderde fiet-
sers, van jong tot oud. Na een korte 
instructie vertrekt het gezelschap 
voor een tocht. Er is een leuke route 
uitgezet met hoogteverschillen, sin-
gletracks en technische paden met 
mul zand en wortels. De deelnemers 
rijden in groepjes, onder deskundige 
begeleiding van ervaren AT-Beasts-
leden. Halverwege is een pauzestop, 
gevolgd door een aantal clinic-oefe-
ningen onder begeleiding van een ge-
diplomeerd NTFU-instructeur. Hierna 
wordt de tocht vervolgd. Rond 11.00 
uur is de groep terug bij Berkvens. 

Deelnemers ontvangen een leuke at-
tentie. Deelnemers die lid willen wor-
den van AT-Beasts krijgen bovendien 
een aantrekkelijke korting op de con-
tributie. 

De opstapdag start om 8.30 uur bij 
Fietsservice Berkvens (Kapelaanstraat 
62 in Gemert). Iedereen die zich aan-
meldt, kan meedoen. Deelname is 
gratis. Rond 12.00 uur wordt de dag 
afgesloten. 

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor de opstapdag kan 
bij José Berkvens via 0492-365776 of 
berkven@zonnet.nl. Voor deelnemers 
aan de opstapdag zijn demobikes 
beschikbaar en een helm is verplicht. 
Ook voor helmen kan gezorgd wor-
den, geef dit aan bij aanmelding. Voor 
meer informatie: www.atbeasts.nl. 

All Style Tattoo & Piercing

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

paardensport Nederlandse kampioenschappen 
voor pony’s

Aarle-Rixtel - Afgelopen week-
end waren de Nederlands 
Kampioenschappen voor pony’s 
in Ermelo. Onze Lieve Vrouwe 
Ruitertjes uit Aarle-Rixtel hadden 
twee afvaardigingen naar dit kampi-
oenschap. 

Maartje Verbakel bij het springen en 
het 4-tal met Fleur Jansen, Marjolein 
Kuijpers, Frederique Kuijpers, Alyssa 
van der Linden en commandant Willy 
Migchels bij het afdelingsdressuur. 
Maartje Verbakel heeft het met haar 
pony Juliette bijzonder goed gedaan. 
Zij werd Reservekampioen in de klas-
se C-Z. een Top pres(en)tatie! Het 

4-tal dat twee weken geleden nog 
Brabants Kampioen geworden was in 
de klasse CDE-M, had een zeer nette 
proef gereden. Zij kwamen slechts 2 
puntjes tekort om op het podium te 
eindigen. Een mooie vierde plaats was 
uiteindelijk het resultaat.  Iedereen 
van harte gefeliciteerd!

Maartje Verbakel met ‘Juliette’, 
Nederlands Reservekampioen
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MooiLaarbeekkrant
darten ‘De Oranjebar’: een mekka voor darters

Redacteur: Martin Prick 

Mariahout - Binnenkort start de dart-
competitie weer. De ‘Superleage’ gaat 
van start met twee teams van ‘De 
Oranjebar’ van Peter van de Broek als 
vertegenwoordiging van Laarbeek. Het 
afgelopen seizoen werd een van deze 
dartgroepen zelfs Nederlands dart-
kampioen. 

“We willen die prestatie als het kan 
herhalen, het is tenslotte te vergelijken 
met de eredivisie in het voetbal”, aldus 
Peter, uitbater van ‘De Oranjebar’. In de 
hoogste klasse van Nederland strijden 9 
teams om het kampioenschap en twee 
van die teams zijn van ‘De Oranjebar’. 
Voor opvolging is ook al gezorgd, want 
in de overgangsklasse daaronder is ‘de 
bar’ ook al met een team vertegen-
woordigd. De andere teams stammen 
meestal af van beroemde namen als 
Raymond van Barneveld, Michael van 
Gerwen, Jelle Claassen en Co Stompé. 
“De eerste wedstrijd, die we nu ‘uit’ 
moeten is naar de club ‘The Switch’ in 
Den Haag, de thuisbasis van Raymond 
van Barneveld”, vertelt Peter. Thuis 
speelt de andere ploeg in Mariahout 
tegen ‘De Vrijbuiter’ uit Apeldoorn, 
waar Jelle Claassen lid is. Ook diverse 
toppers uit de PDC (Professional Darts 
Corporation) de hoogste dartcompeti-
tie, zijn in Mariahout een graag geziene 
gast. Zo heeft Peter al meer dan eens 
een pijltje kunnen gooien met de be-
roemde darter Phil Taylor.

Al 20 jaar
Bekende namen uit de Nederlandse 
dartsport zijn de 21 jarige Benito van 
de Pas uit Tilburg, die dit jaar wel eens 

hoge ogen zou kunnen gaan gooien. 
Bekende Laarbekers zijn Dennis Klamer 
en Roel Donkers, allebei uit Lieshout. 
Als het over dames gaat is uit deze 
omgeving Anneke Kuyten uit Gerwen 
een goede speelster. Er wordt bij Peter 
van de Broek in het café veel gedart. 
De hele oppervlakte van het café wordt 
ingenomen door dartbanen. Een echte 
opleiding is er niet. Mensen, die zin 
hebben om te darten worden door de 
aanwezige darters onder hun hoede 
genomen. Tijdens het spel leren ze 
dan de fijne kneepjes van de dartsport. 
Peter dart zelf al 20 jaar en probeert zo 
goed als het kan af en toe als scout te 
werken als hij in de zaal iemand ziet die 
talent heeft. “Ik vraag dan of die per-
soon interesse heeft om in één van de 
teams mee te draaien”, aldus een en-
thousiaste Peter. “Ik heb zelf al eens op 
televisie gespeeld in Duitsland voor een 
publiek van 2500 toeschouwers, dat 
was een hele ervaring”, vertelt hij trots.

Jongeren interesseren
Op Koningsdag is Peter van plan om 
een darttoernooi op te zetten voor de 
oudere jeugd. “Misschien komen er 
dan wat meer belangstellenden voor 
onze sport. Kinderen kunnen dan op 
een informele manier met onze sport 
kennismaken.” Op 10 september is 
de eerste wedstrijd van het nieuwe 
seizoen in ‘De Oranjebar’. Daarnaast 
is er elke dinsdagavond weer de mo-
gelijkheid om eens op een informele 
manier mee te doen tijdens de dart-
avond. Voor iedereen is er de moge-
lijkheid om op dinsdag vanaf 20.30 
uur tot een uur of half twaalf zelf te 
komen gooien. “Wel graag eigen pij-
len meenemen”, voegt een lachende 
Peter eraan toe. Misschien bestaat er 
daarna de mogelijkheid bij één van 
de teams uit Mariahout of bij één 
van de 23 bonden in Nederland toe 
te treden om van darten een leuke 
hobby te maken. 

Het kampioensteam van ‘De Oranjebar’, met helemaal rechts Peter van de Broek

jeu de boules

wipschieten

Laarbeekse kampioenschappen 
Jeu de Boules 

Kringwedstrijd Brabants wipschieten

Laarbeek – Op de jeu de boules-banen 
bij De Braak in Helmond vindt komende 
dinsdag (9 september) het Laarbeekse 
kampioenschap jeu de boules plaats. 
Het is voor de vierde keer dat de leden 
van alle vier de Laarbeekse clubs tegen 
elkaar strijden om de titel ‘kampioen 
van Laarbeek’ te bemachtigen. 

De wedstrijd vindt plaats bij De Braak in 
Helmond, omdat dit de dichtstbijzijnde 

locatie is waar genoeg banen zijn voor 
dit kampioenschap. Er zijn twee prijzen 
te verdelen: één gaat naar het beste 
koppel en er komt een clubwinnaar 
uit. De dag begint om 13.30 uur. Rond 
17.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. 
De kampioenschappen vinden buiten 
plaats maar mocht het slecht weer zijn 
dan verplaatst het evenement naar bin-
nen.

Vorig jaar gingen beide prijzen naar de 
vereniging in Mariahout: ’t Trefpunt. Zij 
werden clubwinnaar. Het koppel Tini en 
Hetty van Leuken uit Mariahout won 
het kampioenschap. De leden van ’t 
Trefpunt zullen er komende week alles 
aan doen om deze titel te prolongeren. 

Beek en Donk – Op het mooie schie-
terrein ‘’t Wipke’ in Beek en Donk is 
door het Sint Leonardus gilde zon-
dag 31 augustus een kringwedstrijd 
Brabants Wipschieten gehouden. 27 
schutters uit de kring gingen de on-
derlinge strijd aan. 

Het weer was slecht door de diverse 
regenbuien en de matige wind die er 
stond. Op het onderdeel bejaarde was 
Huub van den Heuvel van het Sint 
Leonardus gilde uit Beek en Donk de 
grote winnaar met de eerste prijs. Bij 
de vrije hand moest Gerard van de 
Linden van het Sint Servatius gilde 

uit Lieshout genoegen nemen met 2e 
prijs na afkampen met Jan van Bree 
uit Stiphout. Jan Rovers van het Sint 
Leonardus gilde uit Beek en Donk 
gebeurde hetzelfde bij het onderdeel 
Kampioen en werd hierdoor 2e op dit 
onderdeel. Voor henk Van der Velden 
van het Onze Lieve Vrouwe gilde uit 
Aarle-Rixtel was een 3e prijs weg-
gelegd op het onderdeel Personeel. 
Verder vielen nog de volgende puist-
prijzen voor: 2e Mario v/d Elsen uit 
Beek en Donk 5e Andre v Nuenen 
uit Beek en Donk en de 7e voor  Jan 
Geevers uit Beek en Donk. De vol-
gende kringschietwedstrijd is op 14 

september bij het Sint Antonius gilde 
in Lierop. 

Uitslagen Laarbeekse deelnemers
Kampioen: 2e Jan Rovers Beek en 
Donk 
Personeel: 3e Henk v/d Velden Aarle-
Rixtel 
Vrije Hand: 2e Gerard v/d Linden 
Lieshout
Bejaarden: 1e Huub v/d Heuvel Beek 
en Donk
Puist: 2e Mario v/d Elsen Beek en 
Donk, 5e Andre v Nunen Beek en 
Donk, 7e Jan Geevers Beek en Donk

Gerard  van de Linden bij het vrije hand Schieten

Het talent van deze week, Dave van de Burgt, kan zijn bon tot 
donderdag 11 september ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

De winnaar van de Sportshop Laarbeek prijsvraag van afgelopen week:
Ingrid van der Heijden

Kan tot donderdag 11 september haar bon ophalen bij Sportshop Laarbeek in 
Beek en Donk.

Vind jij dat jouw vader, neef, buur-
meisje, vriend of vriendin het Laarbeeks 
Sporttalent van de week is? Stuur dan 
een duidelijke foto van hem of haar op 
naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Ver-
meld hierbij de naam, de sport en leg in 
één zin uit waarom jij vindt dat deze per-
soon hier in aanmerking voor komt. Het 
talent van de week wint een waardebon 
van €10,00 van Sportshop Laarbeek!

DIRECT
GEZOCHT

Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Openingstijden: Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

Systeembeheerder (m/v)
Fulltime functie: 40 uur

Functie omschrijving
In deze veelzijdige functie houd je je voornamelijk bezig 
met systeembeheer, applicatiebeheer en netwerkbeheer. 
Je bent zelfstandig en denkt mee aan de continue 
doorlopende ontwikkelingen. Je draagt zorg voor 100 
werkplekken en je bent het aanspreekpunt voor het 
ondersteunen collega’s. 

Functie-eisen
• Kennis van Citrix
• Kennis van Exact, Pick-iT, Sumatra 

en Synergy Enterprise
• Kennis van handhelds, printers en labelprinters
• Kennis van SQL, SAN-systeem,  virtuele servers 

(Hyper-V) en VoIP zijn pre’s

Kijk voor meer informatie op:
www.dewitschijndel.nl/info/vacatures

‘Dave is de supervedette van 
Sparta’25 3 en de veteranen’

Dave van de Burgt

Sparta 25 team 3

Schilderwerken Wim van Dijk
Hoogstrijp 2

5735 PE  Aarle-Rixel
www.dijkschilderwerk.nl

06 537 947 53
0492-382473

Vakwerk binnen en buiten
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MooiLaarbeekkrant
badminton Zes competitieteams bij 

Badminton Club Lieshout 
Nieuw seizoen, nieuwe beginnerscursus

Lieshout - In het seizoen 2014/2015 zal 
Badminton Club Lieshout weer gaan deelne-
men aan diverse competities, die georganiseerd 
worden door BNL (Badminton Nederland). Dit 
seizoen zullen de Lieshoutse badmintonners 
met liefst zes teams vertegenwoordigd zijn: 
twee bij de senioren, twee bij de junioren en 
ook nog eens twee teams bij de midweekcom-
petitie.

Bij de senioren zal Badminton Club Lieshout ko-
mend seizoen met twee teams vertegenwoor-
digd zijn. Het eerste team (BCL-1/BouwCenter 
Swinkels) is een mixteam en zal deelnemen aan 
de districtscompetitie. In die districtscompetitie 
is het team ingedeeld in de tweede klasse, afde-
ling 4. In het team spelen de volgende team-
spelers: Nienke Houët, Boukje van der Werf, Luc 
Musters en Marc van Melick. Het eerste heren-
team (BCL-H1/Sportpoint Gemert) is, zoals de 
naam al zegt, een herenteam. Ook dit team 
neemt deel aan de districtscompetitie en is in-
gedeeld in de derde herenklasse, afdeling 1. In 
die klasse gaan de volgende spelers Badminton 
Club Lieshout vertegenwoordigen: Wouter van 
Vijfeijken, Laurence Roijackers, Jeroen van der 
Heiden, Ruud van Vijfeijken, Tim van Bommel 
en Bert Manders.

Bij de jeugd gaan de beide deelnemende teams 
allebei in de mixcategorie spelen. Zij gaan dus 
met jongens én meisjes samen spelen. Het oud-
ste team, BCL-U15/Rabobank, zal gaan spelen 
in de 6de afdeling van de U15 klasse. Dat is 
een leeftijdsklasse waarin alleen spelers deel-
nemen die niet ouder dan 15 jaar zijn. In dat 
team gaan de volgende spelers badmintonnen: 
Gwenn Somers, Janne van de Laarschot, Sabine 
Verbakel, Roel de Laat en Mathijs Janssen. In een 
iets jongere leeftijdsklasse gaat BCL-U13/VKS 
Autoservice deelnemen. Zoals de naam al aan-
geeft gaan zij Badminton Club Lieshout verte-
genwoordigen in de klasse tot en met 13 jaar. In 
dat team gaan de volgende spelers deelnemen: 
Sofie van de Laarschot, Margee Hildergenaar, 
Rick van Aspert, Nard van Loon en Tijn van de 
Baar.

Naast de districtscompetitie organiseert 
Badminton Nederland nog een tweede com-
petitie: de midweekcompetitie. Badminton 
Club Lieshout zal dit jaar, voor het eerst sinds 
tijden, weer vertegenwoordigd worden door 
twee teams. Het vaste team, BCL-R2/’t 
Verswarenhuys, dat al jaren aan deze competitie 
deelneemt, zal dit jaar gaan strijden in de 1ste 
poule van de vijfde klasse. Ook dit seizoen zul-
len zij dat met de bekende bezetting gaan doen, 
bestaande uit: Ingrid Bergé, Ine Schipperheijn, 
Peter van der Tol en Jos Kluijtmans. Dit seizoen 
zal BCL-R1/Bavaria voor het eerst gaan deel-
nemen aan de midweekcomptitie. Dit team zal 
gaan spelen in de 1e poule van de vierde klasse 
en gaan bestaan uit Karin van den Biggelaar, 
Corine Gevers, Stan van Vijfeijken, Walter van 
Leuken en Richard Essers.

Beek en Donk – Voor de leden van BC Mixed 
is op vrijdag 29 augustus het nieuwe badmin-
tonseizoen weer begonnen. Er staat dit seizoen 
weer heel veel op het programma voor de jeugd 
en de senioren. Vanwege het succes van de 
vorige beginnerscursus start er op vrijdag 26 
september weer een nieuwe beginnerscursus. 
Hieronder meer informatie daarover en de week 
van het badminton. 

Met een enthousiaste groep is in april gestart met 
de beginnerscursus. Na 10 lessen hebben alle 
deelnemers besloten om lid te worden. Tijdens 
de cursus hebben zij de belangrijkste beginselen 
van de badmintonsport geleerd. En natuurlijk 
hebben zij BC Mixed leren kennen. Vanwege de 
enthousiaste reacties start er op vrijdag 26 sep-
tember weer een nieuwe beginnerscursus onder 
begeleiding van een aantal geroutineerde trai-
ners. Die zullen onder andere aandacht beste-
den aan de spelregels en alle belangrijke slagen. 
En natuurlijk is er ook tijd voor een wedstrijd. 
De cursus is tijdens de trainingsavond in sporthal 
D’n Ekker op vrijdag van 20.50 tot 21.50 uur. De 
cursus zal 10 weken duren en de kosten zijn een-
malig €30,00. Men kan tijdens de cursus gebruik 
maken van een racket van de club. Het enige 
wat men moet meenemen zijn zaalschoenen en 
een dosis goede en sportieve zin. Want gezel-
ligheid staat bij BC Mixed voorop. Interesse? 
Meldt u dan aan via beginnerscursus@bcmixed.

nl of bel met Anja Beekmans op telefoonnum-
mer 06-14108593. Uiteraard kan men ook een 
keer komen kijken. 

Op vrijdag 19 september organiseert BC Mixed 
een instuif voor jeugd en senioren. Dit in het 
kader van de Week van het Badminton die lan-
delijk wordt georganiseerd. Voor de jeugdleden 
wordt een leuke spelletjesavond georganiseerd, 
uiteraard op badminton gericht. De senioren 
spelen een invitatietoernooi. Ze kunnen vrien-
den, bekenden en buren uitnodigen voor een 
potje badminton. 

Kijk voor meer informatie over BC Mixed op 
de website www.bcmixed.nl of volg de club op 
Facebook en twitter. Alle activiteiten zijn ook te-
rug te vinden in de evenementenkalender van 
De MooiLaarbeekKrant.

Leslie Heerdink in actie tijdens de eerste 
jeugdtraining van het nieuwe seizoen

Vanaf zondag 7 september weer elke zondag
live ‘Laarbeek Sport en Actueel’

 
14.00 tot 17.00 uur Voetbal
Presentator Frank van Beekveld

 
17.00 en 18.00 uur alle andere sporten

Presentator Gerard Brouwers
 

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

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

Ine Schipperheijn vertegenwoordigt 
komend seizoen Badminton Club 
Lieshout in de midweekcompetitie
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MooiLaarbeekkrant
boksen Nieuwe hoofdsponsor en kickboksgala 

voor Boksschool Laarbeek

Laarbeek - Autohandel Ronald Jacobs 
sluit een contract voor een jaar 
als hoofdsponsor van boksschool 
Laarbeek. Voor de boksschool is dit 
een fantastische meevaller.

Een groot boks en kickboksgala met de 
beste profs van Nederland wordt ge-
houden op zaterdag 15 november. Na 
een lange periode van blessures en te-
genslagen  is  Angelo Wilkes toch weer 
de regionale favoriet. In totaal worden 
20 partijen boksen, kickboksen en 

freefight afgewerkt. Dit gala staat on-
der de matchmaking van de grootste 
wereldbond WFCA. Op deze dag ko-
men ook de plaatselijke favorieten in 
de ring. Dit jaar wordt wederom een 
gedeelte gesponsord aan het kinder-
kankerfonds. 

Ronald Jacobs (l) is de nieuwe hoofdsponsor van boksschool Laarbeek.

voetbal Vaandelelftal Sparta’25 start 
zondag met competitie

Beek en Donk - Terwijl de overige se-
niorenteams van Sparta’25 strijden om 
de volgende ronde van het bekertoer-
nooi te bereiken, start voor het vaan-
delteam aanstaande zondag de com-
petitie in de 2e klasse F. Sparta start 
thuis tegen RKJVV uit ‘s-Hertogen-
bosch. Een totaal onbekende tegen-
stander zoals de meeste tegenstanders 
zullen zijn in de nieuwe klasse. 

Het 1e team kende een wisselvallige 
voorbereiding. Maar de twee reeds 
afgewerkte bekerwedstrijden zijn 
gewonnen, wat een positief gevoel 
voor start van de competitie geeft. De 

ruime overwinning op Handel 1 en een 
nipte overwinning op Venhorst 1 lijken 
daarnaast ook voldoende voor het be-
reiken van de volgende bekerronde. 
Dinsdag 9 september staat de laatste 
bekerwedstrijd tegen VOW uit Zijtaart 
op het programma. Sparta speelt deze 
wedstrijd thuis om 20.00 uur. 

Sparta verwelkomt dan ook graag de 
supporters op zondag en dinsdag op 
sportpark het Heereind. Natuurlijk is 
ook een ieder welkom op zaterdag bij 
de jeugdwedstrijden en op zondag bij 
de wedstrijden van de overige senio-
ren. 

Bijzondere activiteiten
Op kermismaandag 15 september 
vindt het jaarlijkse kermisvissen weer 
plaats. Inschrijven kan vanaf 10.00 
uur. De wedstrijd start op 10.30 uur. 
Wie vangt dit jaar de meest vis? Dit zal 
bekend worden gemaakt tijdens de af-
tervisparty in het clubgebouw, met dj 
snoekdog. 

Op maandag 29 september vindt de 
jaarvergadering plaats in het clubge-
bouw. Noteer deze datum alvast in de 
agenda.   

bridgen Beginnerscur-
sussen bridge in 
de winter

Laarbeek – Afgelopen jaar zijn de 
cursussen bridge een succes ge-
weest. Bij voldoende belangstelling 
wil de organisatie deze cursus voort-
zetten. 

Komende winter wil Fons van der 
Linden weer 2 beginnerscursussen 
bridge geven. Dit kan overdag of een 
keer ’s avonds. Iedereen kan hieraan 

meedoen. Alleen, als paar, maar 
ook als groep. De praktijk wijst uit 
dat veel mensen het een zeer pret-
tige manier van ontspanning vinden. 
Indien u meer wil weten of zichzelf 
wil aanmelden, kunt u contact opne-
men met Fons via tel. 0492-462415.

handbal HV BEDO start 
voorbereidingen 
nieuw 
handbalseizoen

Beek en Donk - Na 6 weken van rust 
en vakantie zijn de trainingen voor 
handbalvereniging BEDO weer van 
start gegaan. Het belooft weer een 
sportief jaar te worden met teams in 
verschillende leeftijdscategorieën. 

Zo start de club dit seizoen met ruim 20 
nieuwe F- en E-jeugdleden die afgelo-
pen jaar het handbalspelletje hebben 
ontdekt, staan de oudere jeugdteams 
weer te trappelen om te beginnen en 
zijn ook de senioren weer druk bezig 
om dit seizoen het hoogst haalbare te 
kunnen bereiken. De C-jeugd neemt 
deel aan de veldcompetitie. Zij spelen 
hun eerste wedstrijd in het weekend 
van 13 en 14 september. Voor de se-
lectieteams is de voorbereiding begon-
nen. Heren 1 speelde dit weekend de 
eerste oefenwedstrijd. Het blijkt dat de 
mannen zich gedurende de zomer in 
vorm hebben gehouden. Ondanks het 
feit dat er pas twee trainingen doorlo-
pen zijn, wisten zij hun tegenstander 
makkelijk opzij te zetten: 20-33.

Zin om een keer mee te komen doen? 
Kom gerust een keer kijken tijdens een 
van de trainingsavonden: op maan-
dagavond in De Klumper in Lieshout 

en op woensdagavond in D’n Ekker 
in Beek en Donk. Voor meer infor-
matie kun je ook een kijkje nemen op 
www.hvbedo.nl.

Aanstaande zaterdag staan twee 
wedstrijden gepland in het ka-
der van de voorbereiding. Deze 
wedstrijden vinden plaats in D’n 
Ekker. De teams hopen op een 
vurige ondersteuning.

tennis Geslaagd tenniskamp voor 
jeugdleden TV de Raam

Lieshout - Onder goede weersom-
standigheden heeft afgelopen week-
end het jaarlijkse tenniskamp plaats-
gevonden voor de jeugdleden van TV 
de Raam. 

Na zich eerst uitgeleefd te hebben 
op het coole luchtkussen, konden de 
slaapplekken ingericht worden en 
volgde een heerlijke barbecue. Het 

avondprogramma zat boordevol leuke 
spelletjes en door alle kinderen werd 
heel actief gestreden. Na de sportieve 
potjes ‘koekenpantennis’ werden nog 
tot in de late uurtjes suikerspinnen ge-
maakt en marshmallows gesmolten in 
het kampvuur. De kinderen lieten het 
zich goed smaken en dat alles onder 
het genot van de gave muziek van DJ 
Tijn. 

Na een kort nachtje en een goed ont-
bijt is nog volop gesprongen en ge-
speeld. Daarna was het toch echt tijd 
om moe maar voldaan huiswaarts te 
keren. Dankzij het enthousiasme van 
de kinderen en niet te vergeten de hel-
pende handjes van een aantal ouders, 
kan er terug worden gekeken op een 
zeer geslaagd kamp.

Tenniskamp bij TV De RaamTenniskamp bij TV De Raam

biljarten

Theo Rooijakkers nieuwe 
biljartkoning Sparta’25

Beek en Donk - Afgelopen donder-
dagavond beleefde de biljartclub van 
Sparta’25 haar hoogtepunt van de com-
petitie. Nadat eerder Mari van Oorschot 
afviel, waren Theo Rooijakkers, Jhon 
Verlijsdonk en Paul van de Vegt nog in 
de strijd om het kampioenschap.

Na enkele boeiende partijen ging 
Theo met de eer aan de haal en 

werd hij door aftredend competitie-
leider Sjef Bussers gefeliciteerd.

Aanmelden
Als je zin hebt om ook aan deze bil-
jartcompetitie mee te doen, kun je 
jezelf aanmelden bij Henk Kuijpers 
via tel. 0492-465019 of loop op 
donderdagavond gewoon even 
binnen in ons gezellige clubhuis.

Theo Rooijakkers (l) en Sjef Bussers (r)

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl
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E V E N E M E N T E N

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

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Vrijdag 5 september 
Pubquiz
Café Thuis, Beek en Donk

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

Disco Back To School
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Zaterdag 6 september 
Kermis Lieshout
Floreffestraat, Lieshout

Zondag 7 september 
Kermis Lieshout
Floreffestraat, Lieshout

WTC Beek en Donk, Bos en Heidetocht
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Garage Sale ‘De Heindert’
9.00 uur, Buurtschap de Heindert, 
Aarle-Rixtel

‘Vette Ketting’ Tourtocht
9.30 uur, start De Pelgrim, Mariahout

IVN Laarbeek wandeling in de 
Mosbulten
10.00 uur, parkeerplaats Mosbulten
aan het Olen, Son

Robin Hood - Toneelvereniging 
Mariahout
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Buikdansworkshop tegen kanker
20.00 uur, Sportcentrum Coach, 
Beek en Donk

Maandag 8 september 
Kermis Lieshout
Floreffestraat, Lieshout

Dinsdag 9 september 
Kermis Lieshout
Floreffestraat, Lieshout

Week van de Alfabetisering
10.00 uur, Kinderdagverblijf Klavertje 
Vier, Beek en Donk

Woensdag 10 september 
1e Rabobank Inloopavond bij 
Badminton Club Lieshout
18.30 uur, Sporthal ‘De Klumper’, 
Lieshout

Vrijdag 12 september 
Kermis Beek en Donk
Piet van Thielplein, Beek en Donk

Ray Delando met de kermis
21.00 uur, Café-Bar Bij Ons,
Beek en Donk

Kermis  Loco Loco Discoshow
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zaterdag 13 september 
Kermis Beek en Donk
Piet van Thielplein, Beek en Donk

Koningschieten kermis zaterdag Gilde 
Sint Leonardus
Schietterrein ’t Wipke Zwinkelweg, 
Beek en Donk

Open monumentendag
Klokkengieterij en omgeving, 
Aarle-Rixtel

Dag van de Democratie, open 
gemeentehuis
11.00 uur, gemeentehuis Laarbeek

Nationale Orgeldag Aarle-Rixtel
14.00 uur, Parochiekerk, Aarle-Rixtel

Robin Hood - Toneelvereniging 
Mariahout
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Jubileumconcert Harmonie de Goede 
Hoop
20.15 uur, Kiosk, Aarle-Rixtel

Duo Love Shack op het plein met kermis
21.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Kermis  Funkmaster B b2b Audio 
Addicts
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske,
Beek en Donk

Zondag 14 september 
Kermis Beek en Donk
Piet van Thielplein, Beek en Donk

WTC Beek en Donk, Bernhezetocht
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Opendag Scouting Aarle-Rixtel
13.30 uur, Duivenakker 74, Aarle-Rixtel

Laarbeek Rocks United for Jayden
14.00 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Avenue bij Café/Bar Bij Ons
15.00 uur, Piet van Thielplein, 
Beek en Donk

Kermis  dj Daniël Dex
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Maandag 15 september 
Kermis Beek en Donk
Piet van Thielplein, Beek en Donk

Matinee
14.00 uur, Café/Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Kermis  De gezelligste 
maandagavondborrel
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Ray Delando
21.00 uur, Café-Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Dinsdag 16 september 
Kermis Beek en Donk
Piet van Thielplein, Beek en Donk

Uitstapje Zonnebloem naar Dierenrijk 
Nuenen
9.30 uur, Vertrek Piet van Thielplein, 
Beek en Donk

Flügel Day
14.00 uur, Café/Bar Bij Ons, 
Beek en Donk

Kermis  Afsluiting voor de echte die-hards
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Woensdag 17 september 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

2e Rabobank Inloopavond bij 
Badminton Club Lieshout
18.30 uur, Sporthal ‘De Klumper’, 
Lieshout

Vrijdag 19 september 
Badminton Instuif bij BC Mixed
18.30 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Robin Hood - Toneelvereniging Mariahout
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Invitatietoernooi bij BC Mixed
20.30 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Zaterdag 20 september
Zo. Festival
13.00 uur, Brouwerijterrein, Lieshout

Zondag 21 september 
WTC Beek en Donk, Herfsttocht
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk


