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      Door Laarbekenaren
Oplage: 11.500

“Voor de eerste keer met het hele gezin naar de kermis”

Prikkelarme kermis: de kunst van het weglaten
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Geen lichten, geen 
(rare) geluiden, geen clownsfiguren, 
ofwel: zo min mogelijk impulsen. 
De kunst van het weglaten, dat is de 
prikkelarme kermis. Dit jaar vindt het 
voor de derde keer plaats in Beek en 
Donk. Een initiatief dat is ontplooid in 
Laarbeek en inmiddels is overgewaaid 
naar onder andere Tilburg, Dokkum en 
Hasselt (Be). 

Geduld 
Alle kermisexploitanten in Beek en 
Donk hebben zich bereid gevonden om 
zowel komende zaterdag als zondag 
van 12.00 tot 14.00 uur hun attractie te 
laten draaien voor mensen met een be-
perking. Initiatiefnemer Jos Dijstelbloem 
legt uit: “Dat houdt in met zo’n min 
mogelijk prikkels. Maar daar komt ook 

geduld bij kijken. De exploitant past zich 
aan naar wat het kind wil. Op de kermis 
zijn tientallen vrijwilligers aanwezig om 
dit in goede banen te leiden.”

Unieke ervaring
Dat de prikkelarme kermis een succes 
is, blijkt wel uit de twee voorgaande 
edities. Jos: “Bezoekers kwamen van-
uit heel de regio de kermis bezoeken. 
Sommige gezinnen waren  tot voorheen 
nog nooit samen naar de kermis ge-
weest.” Dit gold voor Jos ook, waardoor 
hij op het idee van deze kermis kwam. 
“Mijn kleinzoon Stef heeft autisme. Als 
hij al die lichten en geluiden ziet op de 
kermis, wil hij meteen naar huis. Door 
de prikkelarme kermis kunnen we nu 
met de heel familie naar de kermis. Dat 
is echt fantastisch.”

Lees verder op pagina 3.

Fotograaf: Suzanne van EerdArchieffoto van de prikkelarme kermis in 2013 

 Inwoners Aarle-Rixtel maken zich massaal hard voor bankroete carnavalsclub 

“Het is overweldigend om te zien hoe iedereen zich inzet”
Redacteur: Nikki Barten

Aarle-Rixtel – Het zou je als ver-
eniging maar gebeuren. Je denkt 
dat je financiële situatie heel ge-
zond is, maar komt er ineens ach-
ter dat je failliet bent. Het gebeur-
de Stichting Organisatie Carnaval 
Ganzegat. Vorige week werd be-
kend dat er een flinke som geld 
is verduisterd bij de vereniging. 
In een week tijd zijn er ontzettend 
veel initiatieven ontplooid om de 
Aarlese carnaval te kunnen laten 
bestaan. 

Ontdekking 
“Het is verschrikkelijk als zoiets je 
overkomt”, vertelt Harrie van den 
Boogaard, voorzitter van de carna-
valsclub. “Je hebt vertrouwen in je 
mensen. Maar op het moment dat 
de jaarrekening uitblijft en de eerste 
aanmaningen op de mat vallen, ga 
je twijfelen. En dan kom je er ineens 
achter dat er al drie jaar op rij geld 
verduisterd wordt en dat je in plaats 
van een gezonde vereniging, hart-
stikke bankroet bent.” Het bestuur 
heeft inmiddels aangifte gaan. De 
politie onderzoekt momenteel de 
zaak. “Er gaan natuurlijk wel ge-
ruchten, maar de uitslag van het 
politierapport moet hierover eerst 
duidelijkheid geven.”

Leden
Het bestuur laste vorige week een 
extra ledenvergadering in om het 
nieuws mede te delen aan de 45 
leden. “Het was eerst een paar mi-
nuten stil. Vol ongeloof zat ieder-
een elkaar aan te kijken. Daarna 
kwam de woede en frustratie naar 
boven. Als bestuur sloten wij 
af met de woorden: “Of 
we gaan er met zijn 
allen voor en blijven 

positief of we zitten vandaag voor 
de laatste keer als club bij elkaar.” 

Initiatieven
Wat hierop volgde, was volgens 
Harrie ongelofelijk. “Al meteen na 
de vergadering kwamen de mensen 
met de eerste ideeën aan. Alles werd 
in een stroomversnelling gezet. Van 
alle kanten werd nagedacht over hoe 
we geld konden genereren.” Waren 
de leden niet boos op het bestuur? 
“Nee, het was in no time vergeten 
en vergeven. Wij hebben erkend dat 
we fouten hebben gemaakt. Er vindt 
ieder jaar een kascontrole plaats. Het 
is fout gegaan in het consumptie-
bonnenverhaal. Daar is een andere 
rekening voor en die is niet gecontro-
leerd. Natuurlijk hadden wij dit moe-
ten doen. Het is een heel harde les.”

Oktoberfest 
Het verhaal over de carnavalsclub 
ging in Aarle-Rixtel als een lopend 
vuurtje rond. “Al meteen bleek dat 
we niet alleen steun kregen van onze 
leden, maar van heel de gemeen-
schap. Waar een klein dorp groot 
in is. Ongelofelijk die betrokken-
heid.” Eén van de initiatieven die 
werd ontplooid, was een actie door 
de organisatie van het Oktoberfest. 
Organisator Hein van Brug: “Je leeft 
mee met zo’n vereniging en gaat 
bedenken wat je kunt doen. Ineens 
kreeg ik donderdagmorgen een idee. 
’s Avonds hebben wij als vereniging al 
vergaderd en iedereen was het una-
niem eens: ‘Doen!’, klonk het in koor. 
Wij gaan de Ganzegatters helpen.”

Het Oktoberfest vindt op vrijdag 3 
en zaterdag 4 oktober plaats. De 

organisatie verwacht op beide 

avonden zo’n 800 bezoekers. “We 
hebben 250 kaarten voor de vrijdag 
aan de carnavalsclub geschonken. 
Deze kaarten gaan zij zelf verkopen à 
tien euro per stuk. De opbrengst gaat 
in zijn geheel naar de Ganzegatters”, 
vertelt Hein. De kaarten kunnen be-
steld worden door te mailen naar 
secretariaat@ganzegat.nl of te bel-
len naar 0492-347151. Harrie vult 
aan: “We hebben er wel 1000% 
vertrouwen in dat al deze kaarten 
verkocht worden. Wij denken zelfs 
dat ze voor komend weekend al weg 
zijn.” Naast een gedeelte van de op-
brengst van de kaartverkoop heeft 
het Oktoberfest ook Tiroler-hoedjes 
gesponsord gekregen van de Houtse 
Bazar in Helmond. Deze hoedjes 
gaan de leden van de carnavalsver-
eniging tijdens het Oktoberfest ver-
kopen. Ook deze opbrengst gaat 
naar de club. “Je moet elkaar kunnen 
helpen als verenigingen onderling. 
Het zou toch verschrikkelijk zijn als de 
carnaval in Aarle-Rixtel hierdoor niet 

door zou kunnen gaan”, aldus 
de mede-organisator van het 

Oktoberfest.

Positief 
Het is slechts een week geleden 
dat het verschrikkelijke nieuws naar 
buitenkwam, maar Harrie kan al-
leen maar positief zijn en heeft er 
alle vertrouwen in: “We weten vol-
gende week al of we onze carnaval 
door kunnen zetten. Ik weet bijna 
zeker dat dit goed gaat komen. Als 
je ziet wat er ontplooid is, is dat ge-
weldig. Van alle kanten worden we 
geholpen. Zo wordt er, naast het 
Oktoberfest, over een tijdje ook een 
benefietconcert georganiseerd door 
de hofkapel en zijn we aanwezig tij-
dens de wintermarkt op de kiosk, om 
geld op te halen.  Dat is natuurlijk 
geweldig.”

Hij vervolgt: “We gaan nu eerst de 
achterstallige rekeningen betalen en 
dan zorgen dat we geld hebben om 
het carnaval van komend jaar te kun-
nen laten plaatsvinden. We streven 
ernaar om binnen een paar jaar weer 
een gezonde vereniging te zijn.”

Fotograaf: Liesbeth van Boxtel
Met deze inzet in het dorp staat de volgende prins net als Jan-Willem van Met deze inzet in het dorp staat de volgende prins net als Jan-Willem van 
Dijk vorig jaar, komend jaar hopelijk net zo vrolijk op de carnavalswagenDijk vorig jaar, komend jaar hopelijk net zo vrolijk op de carnavalswagen

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

De MooiLaarbeekKrant mag vier 
keer twee kaarten verloten voor het 

Oktoberfest. 

Vorige week was de vraag: Wie is 
de geluidsman van de Partyhosen? 
Het antwoord hierop was: Peter van 

Vlerken. 
Helaas bleek de vraag erg moeilijk en 
raadde niemand het goede antwoord. 

Wil jij kaartjes winnen voor het 
Oktoberfest? Geef dan antwoord op 

de volgende vraag:
Waar vindt het Oktoberfest plaats?

Mail het antwoord voor maandag 15 
september 12.00 uur naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl. Volgende week lees 
je in de krant of jij ze gewonnen hebt! 
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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 1923 kocht de gemeente Beek en Donk van de familie De Jong van Beek en 
Donk de Donkdijk, zoals de huidige Koppelstraat toen heette, de belendende per-
celen tussen deze straat en de Zuid-Willemsvaart ter grootte van 9 hectare. De 
gronden tussen de Donkdijk en het kanaal waren van oudsher moerassig en nat. 
Op een gedeelte van deze gronden kreeg harmonie Oefening en Uitspanning toe-
stemming om er de huidige Muziektuin aan te leggen. In 1926 begonnen ze er 
te graven en anderhalf jaar later was de Muziektuin klaar. Later werd er nog een 
paviljoen bij gebouwd, nu het Parkpaviljoen. 
In de raadsvergadering van 11 augustus 1933 deelde het raadslid Marjanus van 
Thiel de raad mede dat de Grondmij N.V. hem had aangeboden gratis een plan 
te ontwikkelen voor de aanleg van een sportterrein, wielerbaan, zweminrichting 
en een ijsbaan op de resterende gronden bij de Muziektuin. In het kader van de 
werkverschaffing (Nederland zat toen midden in de grote economische crisis van 
de jaren dertig) zou gerekend kunnen worden op een rijkssubsidie van 80%. In 
oktober 1933 werd het principebesluit genomen tot de aanleg van een zwembad 
en ijsbaan. 
Daarna ontstonden politieke problemen rondom dit project. De burgemeester (Jhr. 
Van Nispen tot Pannerden) trapte op de rem omdat hij vreesde geen subsidie te 
krijgen, terwijl de raad juist gas wilde geven. De raad zette haar zin met of zonder 
ministeriële beschikking toch door, want die zou er toch wel komen. Men kreeg 
van het ministerie helaas een afwijzende beschikking. Een van de argumenten was 
dat ze zonder toestemming van het ministerie waren begonnen. Een reis naar Den 
Haag was noodzakelijk om de zaak alsnog te redden. 
Dat lukte gelukkig wel en men kreeg alsnog de nodige subsidie voor dit project. 
Pas in oktober 1934 kon men volop verder. Als eerste werd met het oog op de 
komende winter de ijsbaan aangelegd. De ijsbaan was 200 meter lang en 80 meter 
breed en er kon water ter hoogte van een halve meter ingelaten worden. De baan 
was zodanig aangelegd dat er officiële wedstrijden op gereden konden worden. 
De krant schreef in die dagen : “De beschikbare ruimte is dusdanig dat duizenden 
ridders van het gladde ijzer ongehinderd hun beentje-over zullen kunnen maken.”
Voor de ijsbaan had men een ingenieuze constructie gebouwd. Het waterpeil van 
de ijsbaan en later dus ook van het nog te bouwen zwembad werd op peil gehou-
den met water uit het kanaal via een zogenaamd regeneratievijver, dat als reserve-
bassin dienst deed. Voor het optreden van scheuren in het ijs en holtes onder het 
ijs had men een ingenieuze oplossing bedacht. Naast de baan had men speciale 
tonnen geplaatst waarmee de watertoevoer geregeld kon worden. 
In de winter van 1935 kon men dus al gebruik maken van deze ijsbaan, een half 
jaar later het zwembad.
De ijsbaan was geen lang leven beschoren. Bij een van de restauraties van het 
zwembad werd op die plek een roeivijver aangelegd, die later een visvijver werd. 
De weg vanaf de Koppelstraat tussen links het zwembad en rechts de woonwijk ‘t 
Slotje is vernoemd naar de voormalige ijsbaan: de IJsbaanlaan. 
Martin Philipsen,
Heemkundekring De Lange Vonder

IJSBAANLAAN

Tijd voor mij, jou te verlaten
Ik was er aan toe en ben nu zonder pijn
Kijk naar de regenboog en weet
ik zal er altijd zijn

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die we van hem 
mochten ontvangen, laten wij u weten dat Jan, in de veilige armen van 
Nelly, rustig en dapper van ons is heengegaan

Nelly
Familie Lammers
Familie Klösters

Hugo Thijssensplein 3
5741  GJ  Beek en Donk

De afscheidsdienst en crematie hebben op 
woensdag 10 september plaatsgevonden. 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de hulp en belangstelling 
tijdens de ziekte en na het overlijden van Jan. 

Fijn om komende tijd ook wat steun te mogen ontvangen. 
Hartelijk dank, Nelly

Jan Lammers
lieve echtgenoot van

Nelly Lammers-Klösters

* Beek en Donk, 22 september 1943       † Beek en Donk, 6 september 2014

Dankbetuiging
Door de hoeveelheid kaarten, brieven en bloemen, na het overlijden van onze moeder

Mevrouw Liesje E.A.A. van Herk-Robeerst
Willen wij u langs deze weg hartelijk danken voor uw medeleven.
 
Het heeft ons goed gedaan, ook te weten dat ze bij velen zo geliefd was.
 
Kinderen van Herk

Veldafrikaantjes bij Croy, Aarle-Rixtel
ingestuurd door: Wim van den Broek

Mooi Gespot
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Prikkelarme kermis: de kunst van het weglaten
Overgewaaid 
Het succes van dit Laarbeekse initia-
tief is inmiddels overgewaaid naar an-
dere gemeentes. Zo vond in Tilburg, 
Dokkum en Hasselt (België) afgelo-
pen jaar ook een prikkelarme kermis 
plaats. Daarnaast krijgt de gemeente 
regelmatig vragen van andere ge-
meentes over dit initiatief. Jos vertelt: 
“Het is fantastisch dat dit initiatief 
verder ontplooid wordt. We moeten 
wel uit gaan kijken dat er niet in elke 
gemeente een prikkelarme kermis 
plaats gaat vinden. Als elke gemeen-
te dit zou doen met de kermis, is de 
doelgroep te klein om op elke kermis 
voor voldoende bezoekers te zorgen.”

Betrokkenheid 
Wethouder Frans van Zeeland is al 
sinds de start vrijwilliger bij de prik-
kelarme kermis. Sinds het nieuwe col-
lege vallen zelfs de kermissen onder 
zijn portefeuille. “Ik voel me altijd al 
heel betrokken bij mensen met een 
beperking. Zo ben ik niet alleen vrij-
williger van de prikkelarme kermis, 
maar bak ik bijvoorbeeld ook ieder 
jaar pannenkoeken bij De Bleek en ga 
ik met dementerenden van zorgboer-
derij de Malbergh mee vissen tijdens 
het jaarlijkse uitstapje.” Frans heeft in 

de afgelopen jaren geleerd hoe hij met 
mensen met autisme om moet gaan: 
“Het is heel belangrijk dat het kind 
zich niet aan jou aanpast, maar dat 
jij je aanpast aan de structuur van het 
kind. Dat is heel belangrijk voor hen.” 

Bijzonder
De wethouder deed ervaringen voor 
het leven op tijdens de voorgaande 
prikkelarme kermissen. “Ik stond als 
vrijwilliger bij de draaimolen. Ik heb 
een autistisch meisje geholpen om 
in de draaimolen te gaan. Ik beloof-
de haar op dezelfde plek te blijven 
staan en met haar mee te tellen met 
de rondjes. Na zeven rondjes moest 
de draaimolen precies op dezelfde 
plek als het startpunt weer stoppen. 
Daarna wilde ze alleen nog in de 
draaimolen als ‘die meneer er weer 
was’. Dat is natuurlijk geweldig om 
dat zo mee te maken.”

Vrijwilligers
De gemeente Laarbeek is voor zowel 
zaterdag als zondag nog op zoek naar 
vrijwilligers voor de prikkelarme ker-
mis (van 12.00 tot 14.00 uur). Voor 
aanmeldingen of meer informatie 
kan men terecht bij Jos Dijstelbloem. 
E-mail: jos.dijstelbloem@laarbeek.nl. 

Miré van de Nieuwenhof introduceert scheidingscafé: ‘Gezond scheiden voor kids’

“We trekken geen partij, we zijn er voor het kind”
Redacteur: Nikki Barten

Beek en Donk – Kinderen van ge-
scheiden ouders kunnen - als ze 
willen - vanaf volgende maand op 
maandag na schooltijd een uur-
tje naar het scheidingscafé toe. 
Hier staan vier vrijwillige pro-
fessionals klaar voor de kinde-
ren. Initiatiefneemster Miré van 
de Nieuwenhof kijkt ernaar uit 
om dit concept in Beek en Donk 
– en eventueel later ook in heel 
Laarbeek – uit te rollen. 

Uden 
Het concept werkt op vrijwil-
lige basis en is overgewaaid vanuit 
Uden. Miré is afgestudeerd als kin-
der- en jeugdpsycholoog en is ook 
werkzaam in dit vakgebied. Via 
een reportage op televisie kwam ze 
in aanraking met het scheidingsca-
fé in Uden. “Ik heb daar een aan-
tal keren meegelopen. Het is een 
heel goed concept. Eenderde van 
de huwelijken eindigt in een echt-
scheiding. De kinderen zijn hier 
vaak de dupe van.” 

Concept 
Het concept is simpel: kinderen 
van gescheiden ouders komen 
op eigen initiatief naar het schei-
dingscafé toe. Hier doen zij waar 
ze zelf zin in hebben. Aanmelden 
is niet nodig en deelname is gratis. 
Dit ook om het zo anoniem moge-
lijk te houden. Miré legt uit: “Als 
kinderen willen praten, kunnen ze 
praten. Als ze liever gaan kleuren, 
is dat ook prima. Het gaat erom 
dat ze even zichzelf kunnen zijn. 

We gaan spelenderwijs educatief 
bezig zijn.” 

Deelname 
Vanaf oktober kunnen kinderen 
elke maandagmiddag  terecht van 
16.00 tot 17.00 bij Café-Zaal van 
de Burgt in Beek en Donk. Het café 
gaat altijd door, behalve tijdens de 
schoolvakanties. De initiatiefneem-
ster benadrukt dat het voor ieder-
een vanaf basisschoolleeftijd is. 
“Kinderen van vier of vijf jaar zijn 
welkom, maar er zijn misschien ook 
wel twintigers die hier behoefte aan 
hebben. Ook die zijn welkom, net 
als kinderen met een beperking.”

Miré hoopt dat het een succes gaat 
worden in Beek en Donk, zodat het 
concept na een tijdje ook verder 
uitgerold kan worden over de an-
dere dorpen van Laarbeek. “Het is 
nog even wachten hoe het uitpakt. 
In Uden is bijvoorbeeld gebleken 
dat het in de zomer veel rustiger 
is als in de winter. Maar eigenlijk 
maakt het ons niet uit hoe druk het 
is. We zijn met vier vrijwillige pro-
fessionals, waarmee we een maxi-
mum van zo’n twintig tot dertig 
kinderen aankunnen. Ook als er 
maar 1 of 2 kinderen zijn gaat het 
scheidingscafé door. We vinden het 
heel belangrijk om er voor het kind 
te zijn.”

Informatieavond 
Op dinsdag 23 september vindt 
een informatieavond plaats voor 
geïnteresseerden. “Dit is niet be-
doeld voor kinderen, maar voor 
iedereen die meer informatie wil 

over dit concept.” De informatie-
avond start om 20.30 uur en vindt 
plaats bij Café-Zaal van de Burgt. 
Aanmelden is niet nodig.

Contact 
Wil je alvast meer informatie over 
dit initiatief? Neem dan contact op 
met Miré via het telefoonnummer 
06-20620929. Mailen kan ook: 
mirevandenieuwenhof@hotmail.com. 
Meer informatie over het concept 
is te vinden op
www.gezondscheidenvoorkids.nl. 

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

APK-actie bij AUTO CORSTEN

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

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

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

In De MooiLaarbeekKrant stond 
vorige week een prijsvraag 
waarmee je kaartjes kon 
winnen voor Zo.Festival.

De vraag was: Welke artiest 
komt met een speciale XXL show 
naar het Zo.Festival? Het goede 

antwoord was FeestDJRuud. 

De volgende personen hebben 
ieder twee kaartjes gewonnen:

Thom van Zutphen  
Chella Krone  

Wessel van Beerendonk 
Inge van der Aa 

Janneke Pool Vorstenbosch 

Deze personen krijgen per mail 
de kaartjes toegestuurd. 

Winnaars kaartjes 
Zo.Festival! 

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.

Fotograaf: Suzanne van EerdArchieffoto van de prikkelarme kermis in 2013 
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Zaterdag 13 september

14.00 tot 17.00 
Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Orgelconcert i.v.m. de Nationale Orgeldag

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Toon van de 
Wijdeven (mged), Toon Biemans, overleden gasten 
en vrijwilligers van het afgelopen jaar van de 
Zonnebloem.

Zondag 14 september

09.30 Aarle-Rixtel O.L.Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. de Cantorij
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders 
Jansen–Bens, zoon Tinie en dochter Antonette, 
Overleden ouders Schrama– Jacobs, Martina 
Renders–Rooijakkers (KBO),
Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Martien Daniëls (nms 
buurt), Sjaan Reloe-Coppens (mged), Janus Bekx 
(jrgt), Maria van de Ven-van den Heuvel en zoon 
Peter (verj), Wim van den Elzen.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Jos van Gemert en 
Ida van Gemert-Naus, Theo Rovers, Stefan Malinak, 
Frans en Mina van der Horst-Huijbers (KBO).

Maandag 15 september

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 16 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 17 september

18.30 Mariahout bij de zusters
Eucharistieviering
Na afloop van de viering wordt er door de zusters 
een kop koffie aangeboden

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 18 september

Geen viering

Vrijdag 19 september

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering 

De viering in Franciscushof op donderdag 
12 september gaat niet door, omdat de 

bisschop niet kan komen.

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 
13 - 19 september

De Heilige Kruisverheffing is een feest 
in de liturgie van de Katholieke Kerk 
dat op 14 september wordt gevierd. 

Het wordt eveneens gevierd in de Oosterse 
orthodoxie. 

De oorsprong van dit feest ligt in de jaarlijkse viering 
van de kerkwijding van de basiliek 
van het Heilig Graf in Jeruzalem, 

die samenviel met de vondst van het Heilig Kruis 
door Sint-Helena. 

De wijding vond plaats op 13 september 335. 
Deze basiliek staat volgens de overlevering op de 

plaats 
waar Christus tussen kruisdood en verrijzenis lag 

opgebaard.

ViERBINDEN zoekt vrijwilligersFilmcyclus voor senioren in Laarbeek

Lezing ‘Natuur dichtbij huis’ bij IVN Laarbeek

Kom dansen in de Waterpoort

Workshop Poëzie in het 
mantelzorgcafé

Laarbeek - ViERBINDEN Vrijwil-
ligerswerk Laarbeek is voor ORO de 
Bleek in Beek en Donk op zoek naar 
een enthousiaste kookvrijwilliger 
(m/v), die het leuk vindt om 1x per 
week (op woensdag of zaterdag), sa-
men met een cliënt een maaltijd te 
bereiden.

Meer informatie:
Voor meer informatie over 
bovenstaande of andere 

vrijwilligersvacatures kunt u con-
tact opnemen met Suzan de Koning 
van ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek, Otterweg 27, 5741 BC 
Beek en Donk. Tel. 0492-328 807 of 
mailen naar: 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl   

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

Aarle-Rixtel - Na een welverdiende 
vakantie wordt er weer gestart met 
de dansmiddagen in de Waterpoort. 
Op dinsdag 23 september wordt 
in de ontmoetingsruimte van de 
Waterpoort weer een dansmiddag 
gehouden. 

Onder leiding van de ervaren Disk 
Jockey Antoon van Bussel zullen ver-
schillende gezelschapsdansen voor-
bij gaan komen van de Wals, Sirtaki, 
Cumbia, Tango tot aan een Swing. 
Iedereen is welkom, men heeft geen 

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

23 september van 14.00u tot 16.00u. 
Voor meer informatie kun je terecht 
bij ViERBINDEN Machteld Hoebergen, 
mhoebergen@vierbinden.nl of tel. 06-
45203227. Zegt het voort, op naar de 
Waterpoort!

Beek en Donk - Iedere vierde maan-
dag van de maand organiseert 
ViERBINDEN een mantelzorgcafé. 
Hier kunnen mantelzorgers elkaar 
ontmoeten, met elkaar in gesprek 
gaan en even ontspannen. Het is erg 
belangrijk om goed voor uzelf te zor-
gen, en af en toe even met alle aan-
dacht voor uzelf iets te ondernemen. 
Zo doet u weer nieuwe energie op! 

Het volgende mantelzorgcafé is op 
maandag 22 september van 10.00 
tot 11.30 uur en vindt plaats in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 29 in Beek en Donk. Tijdens 
deze bijeenkomst krijgen de deelne-
mers een workshop poëzie. 

Wie heeft wel eens een gedicht ge-
maakt?  Wie denkt: “dat kan ik niet!”?  
Weet u wat: iedereen kan het. Het is 
heerlijk om te doen, en u zult verrast 
zijn over uw eigen gedichten en over 
die van anderen. Wat fijn om dit met 
elkaar te kunnen  delen! De workshop 
wordt verzorgd door Hella Hertogs. 
Zij inspireert en helpt u om de juiste 
woorden te vinden. 

Voor deze workshop dient u zich aan 
te melden. Dit kan tot vrijdag 19 sep-
tember. Voor aanmelden of meer in-
formatie kunt u contact opnemen met 
Xandieme Megens, coördinator man-
telzorgondersteuning ViERBINDEN, 
via xmegens@vierbinden.nl of tel. 
0492-782901.

ViERBINDEN
verbinden in vitale kernen

Laarbeek - De werkgroep Ouderen-
educatie, de vier gezamenlijke 
Seniorenverenigingen van Laarbeek 
en ViERBINDEN organiseren een 
filmcyclus bestaande uit 4 films. 

De komende maanden zullen we 
steeds ingaan op een film en deze 
nader beschrijven. Deze week film 1: 
‘Le gamin au vélo’ (Het jochie op de 
fiets) van J-P. en L. Dardenne, 2010 
(84 min.), te zien op dinsdag 16 sep-
tember in Ontmoetingscentrum Beek 
en Donk, aanvang 13.30 uur.

Aan deze eerste film wordt het label 
‘betrokkenheid en zich begaan voelen 

met’ gekoppeld. De film schetst de 
verwoede, hartstochtelijke zoektocht 
van een elfjarig jochie, Cyril, naar zijn 
vader, die z’n dierbaarste bezit, z’n 
fiets, heeft verpatst en hem in een 
kindertehuis heeft achtergelaten, met 
de belofte hem later te komen opha-
len. Maar de vader komt zijn belofte 
niet na. Een op het eerste gezicht 
willekeurige, vreemde vrouw, kap-
ster  Samantha, trekt zich het lot van 
het jochie aan en toont zich bereid 
hem (aanvankelijk in het weekend) 
op te nemen. Aan het moment dat 
het getraumatiseerde en woedende 
joch uiteindelijk iets van openheid en 
vertrouwen jegens haar durft te laten 

blijken, gaat een lang en moeizaam 
proces met veel frustratie en teleur-
stelling vooraf. 

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

Aarle-Rixtel - De zeer beken-
de Brabantse natuurfilmer Mark 
Kapteijns uit Wintelre is op don-
derdag 18 september aanwezig in 

het IVN gebouw de Bimd aan de 
Beekseweg in Aarle-Rixtel nabij het 
volkstuinencomplex. Het belooft een 
zeer interessante avond te worden. 

De 44-jarige Kapteijns filmt al vanaf 
zijn dertiende. De meeste films maak-
te hij in zijn directe woonomgeving. 
Met engelengeduld ligt Kapteijns 
vaak uren in het water. Dan tuurt hij 
rond in een natuurgebied, wachtend 
op dat ene, verrassende shot voor 
zijn natuurfilm. Ook vertoeft hij vaak 
in een zelfgemaakt schuilhutje om 
zo onopvallend mogelijk te blijven 
voor de dieren. Zich vervelen doet hij 
zich in de tussentijd nooit. Meestal 
rekent Kapteijns tien uur werk voor 
één minuut film. Vaak filmt hij vroeg 

op de dag, als het net licht begint te 
worden. Al dat geduld heeft hem al 
diverse mooie films en prestigieuze 
prijzen opgeleverd. In het dagelijks 
leven is Kapteijns veldmedewerker 
van Brabants Landschap. Zijn col-
lega Mari de Bijl, ook  bekend van 
het Eindhovens Dagblad, schrijft de 
teksten en spreekt deze in als aan-
vulling op de prachtige beelden van 
Kapteijns. In zijn lezing ‘Natuur dicht-
bij huis’ presenteert hij in samen-
werking met Brabants Landschap de 
natuur dichtbij huis. Het belooft een 
zeer interessante avond te worden in 
de Bimd. Zoals gebruikelijk begint de 
avond om 20.00 uur.

Bij het IVN- gebouw kan men vanaf 
Beek en Donk komen door meteen 
na de brug bij de Hommel rechts te 
gaan richting Aarle-Rixtel, dan met 
de bocht mee naar links en kort 
hierna de eerste weg links, en dan 
aan de Beekseweg is het de tweede 
onverharde weg naar links. Vanuit 
Aarle-Rixtel gezien is het aan de 
Beekseweg de eerste onverharde 
weg naar rechts, die naar het IVN-
gebouw gaat. Men komt dan al vrij 
snel aan een parkeerplaats, en van-
uit hier kan men doorlopen naar het 
gebouw. De toegang is gratis en de 
gezelligheid ook. 

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
- Ontruiming
- Transporten 

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 
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Sprankelende ‘Robin Hood’ in Openluchttheater Mariahout
Redacteur: Marie-Christine van Lieshout

Mariahout - Zondagmiddag, de zon 
schijnt in het theater. Na maanden 
van repeteren brengt de volwassen-
groep van Toneelvereniging Mariahout 
‘Robin Hood’ op de planken. Een ge-
zinsvoorstelling, aanrader voor elke to-
neelliefhebber.

Sterk spel
“Waar is koning Richard gebleven?”, 
vraagt een jongetje na afloop. Een re-
gelrecht compliment voor de spelers-
groep die zo speelde dat deze dubbel-
rol het kind niet eens was opgevallen. 
Vanaf de eerste minuut weten de ac-
teurs het theater voor zich te winnen. 
Ze spelen dynamisch en houden de 
vaart erin. Acteren is een groepsproces, 
men versterkt elkaar in het spel. 

Robin Hood
Koning Richard, geliefd bij zijn volk, 
gaat op kruistocht. Hij draagt zijn ambt 
tijdelijk over aan zijn broer Jan, een uit-
muntende sukkel, goed neergezet door 
Peter van der Burgt. Jan is niet populair 
en krijgt bij zijn aantreden enkel spot 
en hoon. Na komst van de gemene 
Elizabeth van Cornwall krijgt Jan meer 
grip op zijn rijk. Als het tweetal  belas-
tingen gaat invoeren, krijgen ze het met 
Robin Hood aan de stok.

Iedereen de hoofdrol
Spelers kun je verdelen in twee groe-
pen: ‘koude kak’ (hof) en ‘zooitje on-
geregeld’ (volk).  Aan het hof vallen 
drie hysterische jonkvrouwen op met 
gestileerde maniertjes. Het volk maakt 
origineel zijn opkomst door alle bosjes 
te laten beven. Kinderen versterken het 
spel van volwassenen. Willem die met 
zijn kinderzwaardje de bewegingen van 
Robin imiteert. Rachel die bij elke vrij-
age van haar toneelmoeder luidkeels 
‘Maham’ roept, zodat moeders lusten 
nog meer opvallen. Iedere acteur, van 
klein tot groot,  zet consequent zijn ei-
gen karakter neer.

Twee regisseurs
Regisseuse Noortje van Roosmalen be-
gon het repetitieproces. Het moet moei-
lijk voor haar geweest zijn dat ze vanwe-
ge ziekte haar project door moest geven 
aan Janneke Houwaard. Samen hebben 
ze gezorgd voor een prachtige productie. 
De hand van de regisseurs is goed zicht-
baar; vechtscènes uitbeelden met vertra-
ging en tableau vivant (acteurs staan stil 
als beeld). Acteren buiten het speelvlak. 
Gebruik van moderne uitdrukkingen en 
grapjes zoals ‘group hug’. 

Spelplezier
“Dit jaar had ik een hoofdrol”, vertelt 
Wim Rooijakkers, jarenlang vaste kracht 
in het gezelschap. Hij zette een geloof-
waardige broeder Tuck neer. “Ik was ze-
nuwachtig, maar dit is een rol die bij me 
past.” Michelle van Daalhoff, tekstschrij-
ver, kent de groep  goed. Misschien had 
ze wat karakters in haar achterhoofd toen 
ze de rollen op papier zette. Eén ding staat 
vast: de spelers verdienen een vol open-
luchttheater door het plezier dat ze uit-
stralen en de kwaliteit die ze neerzetten. 

Voorstellingen 
U heeft nog de kans om te gaan kijken 
op 13 en 19 september om 20.00 uur en 
21 september om 14.30 uur. Voor meer 
informatie zie www.oltm.nl.

Fotograaf: Michelle Kanters 

Fotograaf: Michelle Kanters 

VBDS gaat over in Stichting Parkmanagement Laarbeek
Redacteur: Louke Kreemers

Lieshout - De vereniging bedrijven-
park de Stater (VBDS) gaat over in de 
Stichting Parkmanagement Laarbeek. 
Deze laatstgenoemde vereniging behar-
tigt de belangen van ondernemers op 
industrieterreinen. De Lieshoutse ver-
eniging stapt over op het parkmanage-
ment zodat er nog meer draagvlak wordt 
gecreëerd om de ondernemers een ster-
kere stem te kunnen geven tegenover de 
gemeente. 

Goede richting 
Joost van Luijt, voorzitter van de 
VBDS, Frits Rutten, organisator van het 
Parkmanagement en Frank van Asten, 
voorzitter van de SPL, zijn blij met deze 
ontwikkelingen. Dit omdat het volgens 
hen weer een stap in de goede richting is 
om als bedrijventerreinen een gezamen-
lijk gesprekspartner te vormen tegenover 
de gemeente. “Hierdoor zijn we als park-
management een aanspreekpunt voor 
de ondernemers op de industrieterreinen 
in deze gemeente, dat is veel handiger 
dan dat iedere ondernemer individueel 
bij de gemeente aanklopt”, vertelt Frits. 

Aanspreekpunt 
De Stichting Parkmanagement Laarbeek 
is een orgaan dat opkomt voor de belan-
gen van ondernemers op bedrijventer-
reinen. De stichting is opgericht vanuit 
de wens van de gemeente om een aan-
spreekpunt te hebben. “Maar vergis je 
niet”, waarschuwt Frank, “we zijn geen 
verlengstuk van de gemeente. We zijn 
er juist voor de ondernemers. Hoe meer 
ondernemers zich bij ons aansluiten hoe 
sterker onze stem wordt.”

Belangrijk
Daarom is het vrijwillig aansluiten van 

VBDS zo belangrijk voor de stichting. 
“We hopen dat dit andere ondernemers 
inspireert om ook verder te kijken”, zegt 
Joost. “Ze moeten niet vergeten dat 
de gemeente over een paar jaar tegen 
de ondernemers zal zeggen: jullie kun-
nen dit zelf wel regelen. Wij willen dan 
graag dat hier in Laarbeek een fris be-
leid gehandhaafd wordt op de industrie-
terreinen.” “Dit beleid willen we graag 
samenstellen met de gemeente, maar 
ook met zoveel mogelijk ondernemers”, 
benadrukt Frits, “dat zal het beleid juist 
sterker maken.”

Open avond 
Op maandag 29 september houdt 
Parkmanagement Laarbeek een open 
avond. Deze begint om 17.00 uur 
en vindt plaats bij Ilfari op Bemmer 
IV. Dit bedrijf is ook lid van het 
Parkmanagement. Aanwezigen krijgen 

een kijkje in dit bedrijf. Daarnaast vin-
den er twee presentaties plaats. Eén 
over Glasvezel breedband Laarbeek door 
Patrick Dankers. De andere presentatie 
geeft burgemeester Hans Ubachs en/of 
wethouder Frans van Zeeland. Deze gaat 
over het beleid op bedrijventerreinen 
voor veilig en goed ondernemen. 

“Het is de bedoeling dat ondernemers 
van bedrijventerreinen in Laarbeek 
op deze avond met elkaar netwer-
ken en ideeën uitwisselen”, benadrukt 
Frits. De avond is uitsluitend voor be-
drijven die met hun onderneming op 
een bedrijventerrein gehuisvest zijn. 
Aanmelden voor deze bijeenkomst is 
noodzakelijk en kan via het e-mailadres 
info@parkmanagementlaarbeek.nl. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.parkmanagementlaarbeek.nl

Fotograaf: Louke Kreemers 

Vlnr. Frank van Asten, Frits Rutten en Joost van Luijt 

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m woensdag

Muskaat Druiven per kilo   1.99
Broccoli     500 gram 0.99

Kermis 
maandag en dinsdag

zijn wij 

GESLOTEN

Gesneden 
Soepgroenten

1 + 1 gratis

Champignons

per doos  0.79
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Lieshout – Afgelopen zon-
dag nam een team van vier 
’ViaViela-zwemsters’ deel 
aan de Amsterdam City 
Swim.  Doel: zoveel mo-
gelijk geld ‘binnenzwem-
men’ voor ALS. Mieke 
Verhagen, Mireille Poos, 
Marloes Kersten en Juul 
Klarenbeek doken de – ja-
wel-  schone Amsterdamse 
grachten in. “Het is een 
eerbetoon aan onze 
oud-directeur, Jan Kees 
Broos. 

Zwemmen voor geld
Het ziet er indrukwekkend 

ViaViela-zwemteam in de 
Keizersgracht.  Met ‘zonne- 

vallen ze op tussen alle 
deelnemers. Cabaretier 
Peter Heerschop ziet het 

ook en interviewt het stel 
als ze aan land komen, na 
een zwemtocht van 2014 
meter. Hij lijkt zelfs even 
geen woorden te kunnen 
vinden, als hij hoort dat 
ze zwemmen voor hun 
oud-directeur, die twee 
weken geleden overleed 
aan deze ongeneeslijke ze-
nuw- en spierziekte. “Nou, 
dan had je wel een doel”, 
aldus Peter Heerschop. 

Allemaal binnen een uur
De dames waren vanaf 

april aan het trainen voor 
de Amsterdam City Swim. 
Trainer Tim Hoeijmans, 

  naa deed eem 6991 ni eid
de Olympische Spelen in  
Atlanta, als lid van de esta-
fetteploeg, hielp hen daar-
bij. Zo lukte het om binnen 

“Het ging hartstikke goed. 
We hielden elkaar goed in 
de gaten en hebben deze 
prestatie als team neer-
gezet. Marloes vertelt: “Ik 
kreeg eerst mijn adem niet 
goed geregeld. Gelukkig 

ging dat na de eerste sluis 
beter en werd het een ge-
weldige belevenis.” De 
route liep van het defen-
sieterrein Marine Etablis-
sement langs het Scheep-
vaartmuseum naar de 

“Op De Magere Brug stond 
het zwart van de mensen 
en doordat we een mooie 
vroege start hadden, kon-
den we lang van het en-
thousiaste publiek genie-
ten. Toeschouwers konden 
heel de route meelopen, 

dat maakt het extra leuk ”, 
vertelt Mireille. 

De teller loopt nog steeds
Met hun statiegeldbon-
nenactie bij de Jumbo in  
Lieshout haalden de dames, 
eind augustus, al ruim 400 
euro op. “ Wij bedanken al 
onze sponsoren die dit mo-
gelijk hebben gemaakt. Een 
speciaal bedankje verdient 
Jumbo Laarbeek. Zij stel-
den hun stand een dag ter 
beschikking en we mochten 
een collectebus in de winkel 
zetten”, vertelt Kim van As-
pert. Natuurlijk wil dit team 
graag de 8000 euro rond 
maken. De teller loopt nog 
steeds, dus wilt u dit team 
sponsoren, ook al zwemt u 
niet in het geld? Dit kan tot 
30 september. Kijk op: www.
amsterdamcityswim.nl/nl/
participants/view/viaviela

Papenhoef 21
5737 BS Lieshout

info@triafietsen.nl
www.triafietsen.nl

Tel. 0499-42 53 60
Fax 0499-42 54 77

ELKE DINSDAGOCHTEND OP UW WEEKMARKT TE LIESHOUT

“Het geeft een heel goed gevoel om iets te doen”

ViaViela-medewerksters zwemmen bijna 8000 euro bij elkaar
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Afgelopen week fietste ik op mijn stalen 
ros langs onze Laarbeekse kanalen. Niet 
zonder reden. Ik was op zoek naar de 
Waterpoort van de Peel want wilde 
wel eens weten hoe die poort er nu 
eigenlijk uitzag. Aan het uiteinde van 
Lieshout ben ik maar eens begonnen 
bij het Wilhelminakanaal bij Sluis V. Ik 
was duidelijk op zoek naar een poort 
in een muur die het kanaal toegang 
biedt tot de stad, luisterend naar de 
naam Peel. Het fietspad volgend tot de 
splitsing bij de Zuid-Willemsvaart ben 
ik eerst rechtsaf gegaan naar Aarle-
Rixtel tot de grens met Helmond om 
aan de andere kant van het kanaal in 
tegengestelde richting tot aan Keldonk 
te zoeken. Deze waterpoort heb ik 
niet gevonden. Wel andere opvallende 
zienswaardigheden. 
Zo arriveerde ik de passantenhaven in 
Aarle-Rixtel en ontwaarde tussen een 
hoop groen en bomen op het achterdek 
een boot, aangemeerd aan een van de 
vele tropisch hardhouten aanlegsteigers 
van de haven. Het bootje lag tussen 
de andere drijvende kapitaalgoederen 
waarop de eigenaren onder het genot 
van een kop koffie zaten te genieten van 
hun pensioen. Bij de brug nabij restaurant 
de Hommel zag ik hoe slechts een bootje 
met een simpele knopaanraking een file 
kan veroorzaken van tientallen auto’s. 
De Oranjelaan slipt dicht door rubber, 
de luchtwegen van de terrasbezoekers 
door de uitlaatgassen. De eikenbomen 
moeten met regelmaat herplant 
worden. Een brug verderop stropt het 
verkeer wederom. De automobilisten 

hebben mooi de tijd om de vissers zien 
stoeien met hun vislijn en dobbers die 
wild bewegen door de golfbeweging 
van het water, veroorzaakt door een 
plezierbootje. Die naam snap ik niet 
helemaal, geldt alleen voor de schipper. 
Weer een statie verder kijk ik met 
verbazing naar de kleurschakering van 
de verf op de brugdelen. De aanzet van 
ieder lakdeel vormt een lappendeken 
van blauwtinten. Bij de Laarbrug 
geven kijkers aan de schipper van 
een vrachtboot aanwijzingen. Zijn 
schip ligt te hoog in het water en de 
beste stuurlui staan dan uiteraard 
aan wal. Het mocht niet baten, 
want de kajuit ligt binnen luttele 
minuten in het water. Starend 
naar dit tafereel vraagt iemand 
aan me: “Hé Skauwe, witte 
gij woarum er wattur in ut 
kanaal zit?” Ik was teveel 
begaan met de pech van 
de scheepseigenaar en 
haalde mijn schouders op. 
“Nou, dan stieft het nie zoveul 
als er baute durvoare.” 
Zo kon ie wel weer. Even 
later fietste ik door het dorp 
en uiteindelijk had ik het 
gevonden. De Waterpoort, een 
appartementencomplex met een 
poortconstructie en een opgedroogde 
plas water ervoor. En de Peel dan? 
Nou, dit hoogveengebied op de 
grens van Limburg en Noord-
Brabant is grotendeels verdwenen 
en moeten we er maar bij denken.

Waterpoort van de Peel Volgens P. Skauwe
COLUMN

Bedrijf: Carma huidverzorging
Eigenaren: Anja en Carlijn van den Elsen
Locatie: Molenstraat 25, Lieshout
Datum: 8 september 2014
Tijd: 10:30 – 11:30
Redacteur: Louke Kreemers 

Basisbehandelingen, het verbeteren van je huid 
en zelfs een wellnessbehandeling. Je kunt het 
allemaal krijgen bij Carma Huidverzorging. 
Moeder Anja en dochter Carlijn zijn twee en-
thousiaste dames met pit, die staan te springen 
om je te helpen. Ze zijn vanaf deze zomer sa-
men het bedrijf Carma Huidverzorging gestart. 

Hoe is het bedrijf ontstaan?
“Zelf heb ik al een schoonheidssalon sinds 
1990”, vertelt Anja. “Ik deed van alles, zoals 
permanente make-up, pedicuren en elektrisch 
ontharen. Op een gegeven moment kwam het 
verzorgingsmerk ROSA GRAF op mijn pad en 
daar ben ik nu trainster voor. Naast die trainin-
gen heb ik altijd mijn eigen salon gehouden. 
Het is een erkend leerbedrijf en ik help ook 
beginnende schoonheidsspecialisten.” Dochter 
Carlijn onthult: “Ik heb deze ambitie eigenlijk 
nooit gehad. Toch ben ik op aanraden van mijn 
moeder eens bij een training gaan zitten; ik was 
meteen verkocht. Ik heb in 8 maanden tijd mijn 
huidverzorgingsdiploma gehaald.” Anja vertelt 
verder: “We zijn er dit jaar hard tegenaan ge-
gaan. Carlijn voor haar diploma en wij samen 
voor het bedrijf. Op 1 juli heeft ze haar diploma 
gehaald en nu zijn we de afgelopen zomer bezig 
geweest met het opstarten van het bedrijf.”

Jullie bedrijf heet ‘Carma Huidverzorging’. 
Waar staat die naam voor?
“Het eerste idee ervan is dat het een samen-
trekking is van de naam Carlijn en het woord 
mama”, vertelt Carlijn. “Maar toen gingen we 
een beetje op het internet zoeken en toen kwa-
men we erachter dat het in het boeddhisme 

betekent: Wie zaait zal oogsten. Dat slaat na-
tuurlijk erg op ons: wij zijn moeder en dochter 
en doordat mijn moeder zo enthousiast is over 
haar werk ‘oogst’ ze dat ik het ook ben gaan 
doen.” “Daarnaast  betekent het in het hindoe-
isme: vertrouwen”, vertelt Anja. “Hoe meer we 
over het woord en de betekenissen lazen, hoe 
meer deze naam bij ons ging passen. We heb-
ben daarnaast heel bewust gekozen voor het 
woord ‘huidverzorging’ dat is namelijk wat we 
willen, niet per se het ‘mooi  maken’ van men-
sen, maar ook de verzorging van de huid.”

Een bedrijf samen met je moeder of dochter 
is natuurlijk gezellig, maar misschien ook wel 
eens lastig. Hoe bevalt jullie deze werkrelatie?  
“Het is heel bijzonder”, vertelt Anja. “We heb-
ben altijd een heel goede band gehad en het 
is dan ook heel fijn om dit samen te doen. 
Daarnaast is het niet zo dat we altijd samen 
in de salon staan. Op maandag en dinsdag is 
Carlijn er en de rest van de dagen ben ik er.” 
“We zeggen wel eens dat we een WAT-relatie 
hebben”, lacht Carlijn. “Dat staat bij ons voor 
‘working apart together’ omdat we samen het 
bedrijf hebben, maar niet samen werken.” 
“Daarnaast leren we heel veel van elkaar”, ver-
volgt Anja. “Ik ben al een oude rot in het vak en 
kan Carlijn dus de basisdingen leren, en ik leer 
ook weer dingen van Carlijn.”

Hoe zien jullie nu de toekomst voor het bedrijf?
“We kijken eigenlijk nog niet echt naar de toe-
komst”, vertelt Carlijn. “We willen nu gewoon 
lekker werken en we zien wel wat op ons pad 
komt. Mijn moeder geeft veel trainingen vanuit 
ROSA GRAF en wellicht gaan we dat in de toe-
komst samen doen. Maar daar willen we nog 
niet teveel op vooruit lopen.” “We willen een 
salon zijn waar zowel mensen voor de ontspan-
ning naar de schoonheidsspecialist komen als 
voor mensen die het echt nodig hebben voor 
hun huid”, vertelt Anja. “We hebben dus nog 

genoeg te doen! Beiden zijn we dol op dit werk 
en dat helpt in het kijken naar nieuwe dingen. Ik 
hoor mensen wel eens klagen en aftellen hoe-
veel jaar ze nog moeten werken, ik denk dan 
wel eens: Ik kom tien jaar tekort!”

Wil je ook graag eens een behandeling bij 
Carma Huidverzorging? Of ben je gewoon 
benieuwd naar het bedrijf? Kijk dan op 
www.carmahuidverzorging.nl of bezoek de 
Facebook-pagina: facebook.com/carmahuidverzorging.

Moeder Anja en dochter Carlijn van den Elsen  

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...  CARMA HUIDVERZORGING

Redacteur: Thea Wich 

Deze week is het de beurt aan Bart de 
Jong (45). Samen met zijn broer Paul 
heeft hij Aarle-Rixtel op de kaart gezet 
van de internationale BMX-wereld.

Motorcrossen nadoen 
De zonen van Theo en Wies de Jong uit 
Aarle-Rixtel hadden midden jaren ’70 
helemaal geen interesse in fietsen. Bart: 
“Wij wilden motorcrossen maar dat zat 
er niet in voor een vijfjarige. Daarom gin-
gen we het motorcrossen maar nadoen 
op de fiets, inclusief helm en tank.” 

“Fietscrossen en crossfietsen bestonden 
toen nog niet”, legt Bart uit. De gebroe-
ders bouwden daarom hun eigen fietsen 
om tot ware crossfietsen en ‘crossten’ 
op zelfaangelegde baantjes. Deze ‘ge-
wone’ fietsen waren natuurlijk niet echt 
‘sprongbestendig’: “We gingen regel-
matig door ons frame heen.” 

Gelukkig bracht Sinterklaas in ’79 uit-
komst: “We hadden in een motorboekje 
gezien dat er in Amerika een echte 
crossfiets was ontwikkeld: de Bicycle 
Motorcross, afgekort BMX. Dat was pre-
cies wat we zochten.” Op 5 december 
werden de gebroeders verrast met ieder 
een prachtig exemplaar: “En fietsenma-
ker Hans Verbakel maar tegen ons zeg-
gen dat hij er niet aan kon komen.”

Overgewaaide sport 
De twee broers werden lid van de pas 
opgerichte Fietscross-club Beek en 
Donk: “Fietscross werd een echte sport 
die vanuit Amerika overwaaide naar 
Nederland. Overal in het land werden 
banen aangelegd. We reden elk week-
end wedstrijd, degene die als eerste 
over de streep was had gewonnen.”

“We vonden het ook leuk om trucjes te 
doen op de fiets.” Bart legt uit waarom 
hij en Paul in ’84 overstapte naar een 
nieuw BMX-onderdeel: “Freestyle is 
alles buiten de fietscrossbaan. Je bent 
heel vrij in je doen en laten. Niemand 
die zegt wat je moet doen. Hoe meer je 
fietst, hoe meer trucjes je leert.”

Bekendheid 
Langzaamaan kregen de twee Aarlese 
fietsers bekendheid in de BMX-wereld, 
mede door het verspreiden van eigen-
handig gemaakte BMX-boekjes en het 
organiseren van het jaarlijkse freestyle-
evenement ‘FATJAM’ (de eerste in ’87 
op de rolschaatsbaan, tegenwoordig op 
de ‘Sugar Hills’ aan de Valkendijk). Het 
tweetal bouwde hierdoor steeds meer 
internationale contacten op die ook 
daadwerkelijk werden onderhouden. 
Bart: “In de winter fietste ik drie maan-
den in San Diego en in de zomer door 
Europa. Zo heb ik vijf jaar geleefd.” 

Vanwege blessures moet broer Paul eind 
jaren ’80 een stapje terug doen in de 
sport. Hij vergaart daarna bekendheid 
als eigenaar van ‘Paul’s Boutique’ en ju-
rylid. Broer Bart wordt, naast jurylid, ook 
als actief BMX’er steeds bekender. Tij-
dens de wereldkampioenschappen ’91 
in Denemarken behaalt hij een tweede 
plaats voor het onderdeel ‘Street’. In ’92 
wordt hij in Hongarije wereldkampioen 
in de expertklasse ‘Street’. Bart: “We 
hebben eigenlijk nooit gefietst om de 

prijzen. Het was meer om met gelijk-
gestemden samen te zijn en een beetje 
de wereld te ontdekken.” Hij mag ook 
freestylen in diverse commercials en 
in de Telebelshow van Reinout Oerle-
mans: “Daar moest ik, zonder schans, 
over tien man springen.” Als jurylid reist 
hij, soms met zijn broer, de hele wereld 
over.

Aarle op de kaart 
Tegenwoordig woont Bart met zijn ge-
zin in Brandevoort. Als zelfstandig on-
dernemer is hij nog steeds een bekende 
in de BMX-wereld. Zo is hij mediama-
nager van de BMX Worldcup, marke-
ting manager van Haro Bikes en inter-
nationaal jurylid. Ook onderhoudt hij 
diverse wereldwijd bezochte BMX-sites. 

Bart zit nog regelmatig op zijn BMX. 
“Wel op mijn niveau”, lacht hij. Ook 
organiseert hij, samen met Paul, de 
jaarlijkse FATJAM. Bart: “Mooi dat het 
in Aarle-Rixtel altijd doorgaat. Inmid-
dels is de vierde generatie bezig met het 
onderhoud van de baan aan de Valken-
dijk.” Vele internationale BMX’ers heb-
ben in de loop der jaren dit evenement 
bezocht: “We hebben Aarle-Rixtel mooi 
op de kaart gezet. BMX-icoon Mat Hof-
fman uit de Verenigde-Staten weet nog 
steeds hoe je Aarle-Rixtel uitspreekt.”

Kijk voor meer informatie op de web-
site: www.fatbmx.com.

prijzen. Het was meer om met gelijk-

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

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

auto 
onderdelen
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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:

Danny Megens 
(Aarle-Rixtel)

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Jessica van Lierop

2. Peter Donkers

3. Jolanda Brouwers
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Woordzoeker

ANNEXIONISTISCH

BAUXIETBEDRIJF

BIJBELCODEX

CYTOTOXICITEIT

COMMUNICATIEMIX

DOXYCYCLINE

DUPLEXWONING

EXECUTIE

EXPORT

GROEPSEXPOSITIE

HULPEXPEDITIE

INDEX

JUKEBOX

KABELEXPLOITANT

LANDBOUWEXPERT

MAXIMUM

OLIEBOLLENMIX

PRACHTEXEMPLAAR

REFLEXCAMERA

SCHULDCOMPLEX

TAXI

TOXICOLOGISCH

WAXINELICHTJE

XYLOFONIST

Klassiek: Spaghetti Bolognese (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 2 uien
• 2 teen knoflook
• Olijfolie
• 400 gr half om half gehakt
• Paprikapoeder
• 500 gr tomaten
• 70 gr tomatenpuree
• 1,25 dl rode wijn
• Beetje tijm
• Beetje basilicum
• 400 gr spaghetti
• Parmezaanse kaas

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Snipper de ui en knoflook. Bak de ui en knoflook gla-
zig in een scheutje olijfolie. Voeg het gehakt toe en bak 
het circa 5 minuten mee met de uien en knoflook. Breng 
op smaak met peper en zout en paprikapoeder. Snijd de 
tomaten in blokjes en voeg ze toe. Voeg de tomatenpu-
ree en de rode wijn toe en laat alles 15 minuten zachtjes 
sudderen. Meng de tijm en fijngesneden basilicum toe 
en breng alles goed op smaak. Kook de spaghetti in 10 
minuten beetgaar. Maak op een bord een hoopje van de 
spaghetti en giet er de saus overheen. Bestrooi het geheel 
met verse Parmezaanse kaas. 

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Hard

6 1 2 7

6 7

7 4 5 9

7 2 8 9

6 3

3 1 6 2

9 8 6 4

7 4

4 2 5 3

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ANNEXIONISTISCH COMMUNICATIEMIX GROEPSEXPOSITIE
KABELEXPLOITANT PRACHTEXEMPLAAR BAUXIETBEDRIJF
CYTOTOXICITEIT LANDBOUWEXPERT HULPEXPEDITIE
OLIEBOLLENMIX SCHULDCOMPLEX TOXICOLOGISCH
WAXINELICHTJE DUPLEXWONING REFLEXCAMERA
BIJBELCODEX DOXYCYCLINE XYLOFONIST
EXECUTIE JUKEBOX MAXIMUM
EXPORT INDEX TAXI

    

Zoek de 10 verschillen
HONDEWEER NA VALLEND BLAD?

de razende reporter

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

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

Op de nieuwe smaakafdeling van ‘t Verswarenhuys worden al volop de dagelijkse boodschappen gedaan: koffie, 
thee, soepen, broodproducten, broodbeleg, glutenvrijeproducten, sauzen, sappen, zoetwaren, chips, zuivel...
eigenlijk te veel om op te noemen! Het zijn biologische producten dus producten met veel smaak, geen onnatuurlijke 
toevoegingen en dus eerlijk, puur en natuur! U hoeft niet langer de gemeentegrenzen over om dit assortiment in 
uw keuken te krijgen: ‘t Verswarenhuys heeft inmiddels een assortiment van 1500 artikelen!!! En over de prijzen 
hoeft u zich ook geen zorgen te maken: ‘t Verswarenhuys heeft de smaakvolste, lekkerste en gezondste 
producten geselecteerd voor prijzen waarvoor u het niet hoeft te laten ... Kom gauw kennis maken en als u 
wilt: proeven!! ‘t Verswarenhuys: eten van vandaag!
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Openluchttheater
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Jan Brans

Bert van Leuken

Henk Coppens

Jan van Gerwen

Machteld Hoebergen

Sabine Smits

Jos Croijmans

Egbert Baks

Even voorstellen
Mijn naam is Jan Brans, sinds 2009 
lid van de Bewonersraad Laarbeek als 
bestuurslid.
Geboren in Son en Breugel en na mijn 
studie economie verhuisd naar Gemert. 
Inmiddels woon ik samen met mij vrouw 
Willemien met wie ik 45 jaar getrouwd 
ben en 2 zoons heb grootgebracht alweer 
geruime tijd in Lieshout. In het dagelijks 
leven geniet ik van mij 5 kleinkinderen 
en lezen over economie en politiek, en 
volg alle perikelen rondom de nieuwe 
woningwet op de voet.
Betaalbaarheid is een van de speerpunt-
en van de bewonersraad waarvoor ik 
mij hard maak. Op dit moment wordt 
er door het RIGO in opdracht van de 
woningstichting en gemeente onderzo-
ek gedaan naar de woonwensen waarin 
ook betaalbaarheid wordt meegenomen. 
Indien dit rapport onvoldoende inzicht 
geeft in de betaalbaarheid van “wonen 
in Laarbeek” zullen wij on hard maken 
voor een onderzoek naar woonlasten en 
betaalbaarheid.

De zeggenschap voor huurders is slecht geregeld  
in de plannen van minister Blok voor de her-
ziening van de Woningwet. Daarnaast dreigen 
er honderdduizenden woningen aan de sociale 
woningvoorraad te worden onttrokken.

Deze Novelle doet niets om de positie van huurders 
te verbeteren, terwijl we tijdens de parlementaire en-
quête Woningcorporaties hebben gezien dat dit hard 
nodig is.´ De Woonbond vindt dat huurdersorganisa-
ties meer te zeggen moeten krijgen over het beleid van 
de corporaties. Huurders financieren de corporaties 
bijna volledig en zijn in hun dagelijks leven sterk af-
hankelijk van de keuzes die een corporatie maakt. 
De Woonbond wil daarom instemmingsrecht voor 
huurdersorganisaties op belangrijke onderwerpen, 
zoals het huurbeleid, fusies of het verkoopbeleid van 
een woningcorporatie. Ook bij de prestatieafsprak-

en over het lokale woonbeleid tussen corporaties en 
gemeenten moeten huurdersorganisaties volwaardig 
partner zijn. ´Nu dreigt het gevaar dat huurders de 
dupe worden van afspraken waar ze niet over kunnen 
meebeslissen.

Het verdwijnen van honderdduizenden woningen uit 
de sociale huursector is een doorn in het oog. Deze 
woningen worden verkocht of worden geliberaliseerd 
wanneer er nieuwe huurders in de woning komen. 
Het verdwijnen van deze sociale huurwoningen is een 
grote aanslag op de beschikbaarheid van betaalbare 
woningen, terwijl steeds meer mensen hier behoefte 
aan hebben. 

De Woonbond vraagt de Tweede Kamer de Novelle 
van Blok niet te behandelen voordat het onderzo-
eksrapport van de parlementaire enquête af is. Dat 

rapport komt eind oktober uit. Wij verwachten dat de 
conclusies uit het rapport op belangrijke onderdelen 
afwijken van de voorliggende voorstellen voor de No-
velle, bijvoorbeeld over het externe toezicht, het taak-
gebied van corporaties en de inspraakmogelijkheden 
van huurders. 

De vakantie periode is weer voorbij en resten er 
nog enkele maanden voordat de fusie een feit 
is. Op dit moment is er nog geen ministeriële 
goedkeuring voor de voorgenomen fusie, desal-
niettemin worden alle noodzakelijk stappen ge-
nomen om een fusie op de voorgenomen datum 
een feit te laten zijn.

 De bewonersraad zal de komende weken samen met 
de klankbordgroep van de raad van commissarissen 
gaan werken aan de procedure t.b.v. sollicitatie en 
benoeming procedure van de nieuwe raad van com-
missarissen van de fusie coöperatie. De gezamen-
lijke bewonersraden van de fusie partijen hebben 
zoals statutair vastgelegd de mogelijkheid om 2 van 
de 5 commissarissen bindend voor te dragen. Ook 
een aantal beleidszaken zullen vooruitlopend op de 

feitelijke fusie nog geharmoniseerd moeten worden, 
hiervoor zal met ondersteuning van de woonbond 
een projectgroep worden samengesteld uit leden van 
de 3 betrokken bewonersraden. Zij zullen tezamen 
met de beleidsmedewerkers van de fusie partijen alle 
noodzakelijk stukken bespreken waarbij de project-
groep op basis van consent beleid zal harmoniseren 
waarbij voor de bewonersraad de huurder centraal 
staat.

Het voornemen is om eind 2014 een extra 
huurdersvergadering te organiseren waarin zoveel 
mogeijk met de huurders gedeeld zal worden en er 
ruimte is om vragen te stellen.

De komende tijd zal de bewonersraad eerder weke-
lijks i.p.v. gebruikelijk maandelijks bij elkaar komen 

om de zaken te bespreken. Ter ondersteuning van 
de bewonersraad zijn we dringend op zoek naar 
een secretaris en/of notulist welke ons bestuur 
wil komen versterken. Voor meer informatie 
neem contact op met onze voorzitter Egbert Baks  
(voorzitter@bewonersraadlaarbeek.nl) .

Herziening Woningwet verbetert positie huurder niet

Stand van zaken voorgenomen fusie
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Beek en Donkenaar krijgt 1.5 jaar cel 
voor ontucht en bezit kinderporno
Beek en Donk/’s Hertogenbosch – 
Een 48-jarige man uit Beek en Donk 
is vanmorgen veroordeeld tot acht-
tien maanden gevangenisstraf, 
waarvan zes maanden voorwaarde-
lijk. De man wordt schuldig geacht 
aan het plegen van ontucht met een 
minderjarig kind van wie hij de op-
vangouder was. Daarnaast had hij 
kinderporno in zijn bezit. 

Als gevolg van een problematische 
thuissituatie bracht het slachtoffer al 
op jonge leeftijd veel tijd door met 
de verdachte en zijn vrouw. In de pe-
riode van februari 2004 tot februari 
2008 heeft de man misbruik gemaakt 
van zijn overwicht als opvangouder 
en ontuchtige handelingen met het 
meisje gepleegd. Hij heeft het ver-
trouwen dat zij in hem stelde be-
schaamd. Ook heeft hij de ontuchtige 
handelingen met haar gefilmd, waar-
door hij zich schuldig heeft gemaakt 
aan het maken van kinderporno.

In februari van dit jaar kwam de 
rechtbank Oost-Brabant tot een an-
dere strafmaat. De man werd ver-
oordeeld tot een taakstraf van 240 
uur en een volledig voorwaardelijke 
gevangenisstraf. Hierop werd in ho-
ger beroep gegaan. Het hof vindt 
een taakstraf of een voorwaardelijke 
gevangenisstraf onvoldoende recht 
doen aan de ernst van de gepleegde 
feiten. Daarnaast kampt het slacht-
offer, mede door de gedragingen 
van de man, met een posttraumati-
sche stressstoornis. Ook weegt het 
hof mee dat de man tot het laatst 
geen blijk heeft gegeven aan het 
laakbare van zijn daden ten volle 
in te zien. Het hof legt daarom een 
zwaardere straf op, van 18 maanden 
gevangenis, waarvan 6 maanden 
voorwaardelijk. Naast deze gevan-
genisstraf moet de man het slacht-
offer een schadevergoeding betalen 
van bijna €5000,00. 

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

Bavaria presenteert nieuw soort bok: Bavaria Bok Bier 
Redacteur: Nikki Barten 

Lieshout – Over een kleine maand 
- vanaf maandag 6 oktober – is een 
nieuw soort bokbier van Bavaria te 
verkrijgen in de Nederlandse super-
markten en horecagelegenheden. 
Maandagavond werd het eerste vat 
hiervan aangeslagen bij het Bavaria 
Brouwerij Café. Gezamenlijk werd 
een toast uitgebracht.  

Communicatiemedewerker Inge van 
der Heijden vertelt: “Met een nieuwe 
smaak speelt Bavaria in op de vraag 
naar een toegankelijk speciaalbier. 
Speciaalbier wint de laatste jaren aan 
populariteit en de consument kiest 
vaak voor bokbier of witbier om ken-
nis te maken met het speciaalbierseg-
ment. Die toegankelijkheid is terugge-
bracht in de nieuwe receptuur, zonder 
daarbij de typerende smaak van het 
bier te verliezen.”

Het is bijna tachtig jaar geleden dat 
het eerste bokbier van Bavaria op de 
markt kwam. Het nieuwe design van 
Bavaria Bok Bier en het bijbehorende 

glas zijn gebaseerd op een 78 jaar oud 
beeld van één van de eerste bokbieren 
van Bavaria. Peer Swinkels, directielid 
van Bavaria, licht toe: “Bokbier bestaat 
al heel wat jaren en is ooit ontstaan om 
pilsdrinkers in het herfstseizoen een 
net wat zwaarder en meer karakteris-
tiek bier te bieden. In de loop der ja-
ren heeft het speciaalbiersegment zich 
sterk ontwikkeld en vandaag de dag is 
het samen met het alcoholvrij segment 

het hardst groeiende biersegment in 
Nederland. Je ziet dat er vooral veel 
aanwas is van zware bieren met een 
rijke en complexe smaak. Bavaria Bok 
Bier biedt een aangenaam alternatief. 
De smaak is karaktervol en toeganke-
lijk en de bijbehorende pul van twintig 
centiliter is een knipoog naar de pul 
die ook in 1936 al afgebeeld werd. 
Een heerlijk licht-bitter bokbier waar je 
simpelweg van kunt genieten.”

Bavaria proost met de kersverse Koning van het Lieshoutse gilde op het nieuwe bokbier 
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In De MooiLaarbeekKrant komen veel foto’s voorbij, die in Laarbeek 
zijn gemaakt. Allemaal vanaf de grond, en een enkele keer vanaf 

een verhoging. De MooiLaarbeekKrant komt nu met unieke foto’s, 
die letterlijk ‘Uit de lucht zijn gegrepen’. 

In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de 
foto staat. Uit de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant 
elke keer een prijswinnaar.  Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of 

haar woonhuis!

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

Antwoord week 33: Heilig Hartbeeld voor kerk Lieshout

Weet jij waar deze foto van is? 

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@

Antwoord week 33: Heilig Hartbeeld voor kerk LieshoutAntwoord week 33: Heilig Hartbeeld voor kerk Lieshout

Winnaar week 35: Marleen van den Elzen      

Altijd 10.000 
bouwmaterialen 
op voorraad!
Altijd een ruime keuze. Hebben we het product niet op voorraad? 
Dan halen het graag uit ons 27.000 m2 grote centraal magazijn.

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

Bouwcenter Swinkels
Deensehoek 8, Lieshout
T 0499 42 58 00
www.bouwcenterswinkels.nl

BOUWMATERIALEN | HOUT & PLAAT | GEREEDSCHAPPEN | KEUKENS | BADKAMERS | TEGELS | DEUREN

Bouwcenter Swinkels is hét adres voor iedereen die bouwt of verbouwt, 

zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen zich 

bij ons prima thuis. Want onder één dak bevindt zich alles waar het bij het 

bouwen op aankomt. Meer weten? Vraag het aan Bouwcenter Swinkels!

Gouden huwelijk voor Kees en Mieke de Jong 
Mariahout – Kermis in Keldonk, 1958. 
Voor Kees (74) en Mieke (73) de Jong 
uit Mariahout een onvergetelijke pe-
riode. Inmiddels zijn we tientallen ja-
ren verder en viert het echtpaar deze 
week hun gouden huwelijk. 

In de vele jaren die volgden na het 
begin van de verkeringstijd, is er veel 
veranderd in het leven van Kees en 
Mieke. Beiden woonden nog niet in 
Mariahout, maar zijn daar wel sa-
men naartoe verhuisd. Ze kregen vier 
kinderen: Annemieke (49), Jan (47), 
Robert (45) en Hanneke (35) en ne-
gen kleinkinderen. Bijna twee jaar 
geleden mochten ze zelfs hun eerste 
achterkleinkind verwelkomen: Finn. 

De geboortes van deze kinderen en 
kleinkinderen noemen de twee dan 
ook de mooiste gebeurtenissen die 
ze in 50 jaar huwelijk hebben meege-
maakt. “Maar ook de boerenbruiloft, 
de grote reis naar Australië en de va-
kanties met de kinderen zijn onverge-
telijke momenten”, beamen de twee. 

Kees en Mieke zijn beiden nog 
steeds heel actief. Ze delen in ieder 
geval twee gezamenlijke hobby’s: 
Country Line Dansen en fietsen. 
Het Countrydansen doen ze samen. 
Helaas is Kees onlangs geopereerd 
aan zijn knie, waardoor hij het even 
rustig aan moet doen en niet kan gaan 
dansen. “Maar ik mag wel kijken naar 
oma. Dat is alleen natuurlijk niet zo 
leuk als zelf ook meedoen”, zegt hij 
lachend. 

Mieke gaat naast bovenstaande acti-
viteiten nog graag bridgen. “Het lief-
ste de hele dag door”, vertel ze. “Ze 
doet dit zelfs online, ze is super mo-
dern”, aldus de kleinkinderen. Kees 
gaat daarnaast graag vissen. 

De twee zijn nog steeds dol op elkaar. 
Kees: “Mieke is heel lief en zorgzaam 
voor mij”, waarop Mieke antwoordt: 
“Ik vind Kees heel leuk. Hij is ook heel 
lief en (soms) heel gezellig.”

De kleinkinderen weten wel raad met 
hun opa en oma. Kleindochter Simone 

vertelt: “Waar ik aan denk als ik aan 
opa en oma denk? Dat zijn de lek-
kere familieontbijtjes met speklapjes, 
oma’s kroketten, verse jus d’orange 
en gevulde eitjes. Maar ook het te-
levisieprogramma ‘The Bold and the 
Beautiful’. Ik weet zeker dat ze daar 
nog geen aflevering van gemist heb-
ben. Maar ook het samen naar de 
sportschool gaan met opa, staat bij mij 
gegrift in mijn geheugen. Ik dansen 
en opa op de fitnessapparaten. Dat is 
toch geweldig?!” 

Simone wil ook zeker de carnaval be-
noemen, die voor Kees en Mieke erg 
belangrijk is. “Ze kijken hier elk jaar 
naar uit. Opa is ook prins carnaval ge-
weest en hij heeft jarenlang gekletst 
op kletsavonden. Opa en oma en de 
carnaval is een begrip in de familie.”

Eén ding is zeker: dit echtpaar is nog 
heel fit en heel gelukkig samen. Deze 
week proosten ze op hopelijk nog een 
heleboel fijne jaren samen! 

Er warm bij zitten

Redacteur: Hans Kik 
Fotograaf: Martin Prick

De nieuwe badkamer bij de familie Van de Weijer in 
Lieshout is een blikvanger. Fraaie zwart/wit-tegenstel-
lingen gaan hier samen met visuele effecten. Of deze 
kleurstelling nog iets te maken heeft met hondje Max? 
“Nou nee, die keuze staat los van zijn zwartwitte vacht. 
Puur toeval”, vertellen Peter en Mariska van de Weijer.

Antiek
“De oude badkamer was een beetje antiek geworden”, 
vertelt Mariska. “Na 32 jaar wilden we wel eens iets an-
ders. In de showroom bij Van de Ven Hollanders kwamen 
we op ideeën. Daar hebben ze een tekening gemaakt. 
Het werd een badkamer met alles erop en eraan: bad, 
regendouche, douche om je haren te wassen, toilet, bad-
kamermeubel, spotjes en afzuiging.”

Meedenken
“Het is fijn als een installateur zich inleeft. Dan ontstaat er 
iets moois. Een van de tips was om de zwarte tegels op de 
vloer door te trekken naar de wand. Dat werkt ruimtelijk. 
Extra LED-verlichting en een stopcontact in de badkamers 
waren andere tips. Zeer bruikbaar.”

Vakwerk Van de Ven Hollanders
Peter: “Het lijkt altijd zo simpel, even een badkamer ma-
ken. Op een klein aantal vierkante meters heb je echter 
veel specialisten nodig: monteurs, stucadoors, elektriciëns 
en kitters. Van de Ven Hollanders hield alles in één hand. 
Zij voerden de regie, vanaf het hak- en breekwerk tot en 
met de oplevering van de badkamer. In een woord: vak-
werk. Perfectie tot in de details. Zie je die afwerking van 

die randjes met kit? Die zie je bijna niet. Over afwerking 
gesproken.”

Bij de kinderen
Mariska: “Een nieuwe badkamer betekent schipperen. 
Hoe overbrug je die tijd? Waar ga je badderen? Wij von-
den het geen onoverkomelijk probleem. Kwestie van 
plannen. Bij de kinderen waren we welkom om in bad te 
gaan. Ook bij vrienden konden we terecht om ons op te 
frissen. Ach, het duurde maar drie weken.”

Er warmpjes bijzitten
Aan de Wieken baden Peter en Mariska in geuren en kleu-
ren. Mariska geniet elke dag van haar paradijsje. “Het is 
precies geworden zoals ik wilde. Alle leidingen zijn keurig 
netjes weggewerkt en de vloerverwarming is heerlijk. Ik 
heb nooit meer koude voeten.” Of de hond ook regel-
matig te vinden is in de badkamer? Mariska: “Max houdt 
niet zo van water. Dat is meer iets voor zeehonden!”

Badkamergeheimen met 
zwart/wit-tegenstellingen



Donderdag 11 september 201412 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
LEZERSPODIUM

‘De kop van Aarle-Rixtel’ Groepsweekend Scouting 
Beek en Donk

Enkele keren per dag maak ik een 
oversteek over de brug in Aarle-Rix-
tel, bijna altijd moet ik dan stoppen 
voor het verkeerslicht alvorens mijn 
weg te kunnen vervolgen. Op die 
momenten ben ik in de gelegenheid 
om mee te denken over de situatie 
daar ter plekke.  In de loop van de 
tijd zijn er ‘kleinere’ aanpassingen al-
daar gerealiseerd en in die trend zijn 
er nog wel meer vergelijkbare opties 
mogelijk zoals dhr. Van Dijk opmerkt 
een verfbeurt voor de brug (ziedaar 
de vakman).

Het is natuurlijk mooi en goed om 
de ‘kop’ en omgeving een facelift te 
geven, opnieuw een paardenkastanje 
vervangen is wellicht de eerstvol-
gende klus. Mooi maar toch in mijn 
beleving is er veel meer mogelijk en 
kunnen we meer dan alleen de hore-
ca en middenstand tegemoet komen. 
Welnu ik en velen met mij worden 
dagelijks met een brug geconfron-
teerd welke geen enkele functie meer 
heeft, handhaven ook als deze mooi 
geschilderd is heeft dus weinig tot 
geen nut.

Het is misschien een beetje buiten 
de lijnen denken maar mij dunkt dat 
we gezamenlijk veel rendement kun-
nen behalen door in plaats van het 
opknappen de brug beter kunnen 
verwijderen en vervangen door 100 

meter grote rioolbuizen.(bij wijze van 
spreken). Dit schept dan weer de mo-
gelijkheid om een flinke rotonde te 
maken, de beroerde verkeersituatie 
zoals die er nu is los je daarmee ook 
op. Natuurlijk het kost wel wat maar 
het onderhoud wat er nu is blijft in 
de huidige situatie ook geld kosten, 
het kost geen kapitaal maar wat me 
ook bevreemd is het feit dat de ‘ver-
keerslichten’ voor de scheepsvaart al-
tijd branden ondanks dat van scheep-
vaart geen sprake is. (in een leeg huis 
laat je toch ook geen licht branden) 
Externe factoren zullen ook mee-
genomen moeten worden zo is de 
boodschap, vermeld wordt het wa-
terbergend vermogen, met de optie 
van brug vervangen door ‘rioolbui-
zen’ zal dit nauwelijks van invloed zijn 
zeker als gekozen worden voor meer-
dere buizen op verschillende diepten 
in verband met flora en fauna.

Voor het te dichten gedeelte is zand 
nodig, vlakbij komt dat echter be-
schikbaar omdat de bocht in het 
kanaal noordelijk van de Aarlese 
brug verder verbreed wordt. Goed 
voorbeeld doet goed volgen, welnu 
als men in Helmond de nieuwe situ-
atie van Aarle-Rixtel kopieert maak 
je daar, op een paar gentlemen’s na, 
vele duizenden Helemonders blij en 
dat dag in en dag uit. Het opknap-
pen van de Julianabrug(gen) kost vele 

miljoenen zo is reeds becijferd en er 
worden maar enkele honderden me-
ters gewonnen zou men daar een ha-
ventje willen maken.
 
Als we derhalve het prestige aandeel 
in Aarle-Rixtel en Helmond kunnen 
laten varen hebben we de mogelijk-
heid om op termijn heel veel kos-
ten en ongemak te verminderen en 
neemt de doorstroming en veiligheid 
van het verkeer enorm toe. Niet en-
kele maar heel veel burgers maak je 
daarmee blij.

Wat betreft dhr. Van Heugten, een 
weg om de ruit compleet te maken is 
enerzijds door de voortdurende  cri-
sis inmiddels al achterhaald en als feit 
twee de huidige vergrijzing. Ook aan 
de zgn. babyboom van toen komt 
een einde met als gevolg een krimp 
van de (over)bevolking. Toch wel 
goed om hier even bij stil te staan 
omdat de vergrijzing een ander soort 
vervoer behoeft en een brede weg uit 
een pad mag bestaan wat rollator en 
scootmobiel vriendelijk is. Een aan-
vulling is ook een plek in de buurt van 
‘de poort van Laarbeek’ waar men als 
schippersgezin een (elektrische) fiets 
kan huren.  De fietspaden naar de 
omliggende dorpen en de stad liggen 
er al reeds. Het is maar een idee.

Henk Heesakkers

Concertreis Winterberg 
Ekkermuzikanten zeer geslaagd

Beek en Donk - Afgelopen week-
end stond een concertreis naar 
Duitsland op het programma van de 
Ekkermuzikanten. Na verschillende 
concertreizen in Frankrijk, werd er nu 
voor een locatie dichter bij huis geko-
zen. De Ekkermuzikanten waren te gast 
bij Hotel Der Brabander in Winterberg, 
een bekend hotel onder de Brabanders 
met een gezellige sfeer.

Er werd al vroeg vertrokken op vrijdag-
morgen. Er was een tussenstop bij De 
Hennesee, waar een boottocht gepland 
stond. Na deze rustgevende tocht, met 
goed weer, kwamen ze aan bij Hotel 
Der Brabander en ’s avonds vond het 
eerste optreden plaats op het terras. Na 
een gezamenlijk diner was er een fak-
keltocht, waar 80 mensen aan deelna-
men. De avond werd gezellig afgeslo-
ten in de bar met live-muziek.
 Zaterdagochtend ging iedereen na 
het ontbijt met het treintje richting 
het centrum van Winterberg. Het 
was Stadtsfest in het centrum en de 
Ekkermuzikanten waren gevraagd om 
daar muziek te maken. Er was een bra-
derie met veel eet- en drinkstandjes, 
straattheater en live muziek. De vrije 
middag kon ieder voor zich invullen 
met o.a. eenwandeling, de rodelbaan, 
stoeltjeslift of een bezoek aan het cen-
trum van Winterberg, waar ook het WK 
zeepkistenrace gehouden werd. Nadat 

iedereen voldaan was bij het diner, kre-
gen ze te horen dat er een verrassings-
optreden gepland was die avond. De 
Ekkermuzikanten, met hun blaaskapel, 
waren ‘de verrassing’ En… een verras-
sing was het zeker. De mensen waren 
heel enthousiast en de sfeer was ge-
weldig. Het optreden was dan ook van 
prima kwaliteit. 
 

Op zondag stond er een bezoekje aan 
de Warsteiner Brouwerij op het pro-
gramma. Een rondleiding in moderne 
stijl. Met filmbeelden en via een bus-
tocht was te zien hoe het Warsteiner 
bier gebrouwen werd. Natuurlijk 
mocht het bier ook geproefd worden. 
Daarna kon de reis naar huis kon be-
ginnen. Bij aankomst in Beek en Donk 
stond een warm en koud buffet klaar 
voor de gezamenlijke afsluiting. De 
Ekkemuzikanten kijken terug op een 
muzikaal weekend waar gezelligheid 
voorop stond.

Wilt u meer horen of zien van de 
Ekkermuzikanten of houd u van 
blaasmuziek? Op zondag 2 novem-
ber wordt het Ekkerfestival gehou-
den bij Café/Zaal van de Burgt. Het 
begint om 13.00 uur en de toe-
gang is gratis. U bent van harte wel-
kom. Neem ook eens een kijkje op 
www.ekkermuzikanten.nl. 

De Ekkermuzikanten op concertreis in Duitsland

Beek en Donk - Afgelopen weekend 
zijn alle leden van Scouting Beek en 
Donk op groepsweekend gegaan 
naar Mierlo. Hier hebben ze een 
‘reis om de wereld’ gemaakt. 

De leden werden verdeeld in groep-
jes en kregen een gps-coördinaat. 
Ze moesten per fiets naar dat co-
ordinaat fietsen. Op dat punt stond 
een van de vier posten klaar waar 
de groepjes een spel konden doen. 
Zo moesten ze in zakken kangaroe-
hoppen, hoefijzer gooien als een 
cowboy, zand verplaatsen via een 
kabelbaan en zoveel mogelijk pop-
petjes op de toren van pisa zetten. 
Met gebruik van verschillende scou-
tingtechnieken liepen de groepjes 
door de bossen van Mierlo langs de 
vier posten. ’s Middags hebben ze 
op het kampterrein nog een aantal 
spellen gedaan. De groepjes konden 
met een blaaspijp pijltjes schieten, 
water halen met een beker op hun 
hoofd en met autobanden jeu de 
boules spelen. Met al deze spellen 
waren punten te verdienen.

Nadat iedereen zijn slaapplek voor 
de nacht had ingericht, was er een 
buffet met gerechten uit verschillen-
de windstreken. Na het eten hebben 
de leden een spannend avondspel 
gedaan, waarbij alles draaide om 
handel drijven en het verdienen van 
zoveel mogelijk geld. Hierbij moes-
ten de deelnemers goed oppassen 
om niet overvallen te worden door 
struikrovers. De dag werd geheel in 
scoutingstijl afgesloten met een ge-
zellig kampvuur.

De volgende ochtend na het ontbijt 
vond het overvliegen plaats. Tijdens 
het overvliegen nemen de oudste 
leden van de verschillende speltak-
ken afscheid van hun oude speltak 
en worden ze verwelkomd door hun 

nieuwe speltak. Hiervoor moeten 
ze eerst een opdracht uitvoeren. De 
welpen hebben geblinddoekt een 
parcourtje gelopen. De oudere spel-
takken hielden het niet droog tijdens 
hun opdracht. Zij moesten door het 
water naar hun nieuwe speltak toe. 
Aan het einde van de ochtend is 
de scouting teruggekeerd naar de 
blokhut in Beek en Donk en was 
het groepsweekend ten einde. Het 
was groepje ‘Europa’ dat de meeste 
punten gehaald had. Zij mochten 
hun namen schrijven op de herden-
kingstotem die een plaatsje krijgt op 
de blokhut. 

Op zaterdag 20 september is er van 
10.00 tot 14.00 uur een open dag 
op de blokhut van Scouting Beek en 
Donk. Er is een kampvuur waarbo-
ven je broodjes kunt bakken, er is 
een stormbaan en je kunt een tocht 
lopen met scoutingtechnieken. 
Kom ook kijken hoe leuk scouting 
is! Iedereen is welkom. Kijk ook op 
www.scoutingbeekendonk.nl.

De jeugd vermaakt zich op 
kamp met diverse spellen

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Fielepien 17, 5422 DL Gemert   06 50601266
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat

Reisbureau at Home
Patricia Braat

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Indien een onderneming failliet gaat 
kan dat zeer ingrijpend zijn voor de 
schuldeisers maar ook voor de on-
dernemer zelf. De ondernemer die 
een eenmanszaak heeft of vennoot is 
in een vennootschap onder firma  of 
maatschap, loopt bij een faillissement 
ook privé risico’s. Een bestuurder van 
een failliete rechtspersoon zoals een 
B.V. of N.V. blijft in beginsel zelf bui-
ten schot.  
De wetgever wil daar nu verandering 
in aanbrengen. De wetgever heeft een 
wetsvoorstel opgesteld waarbij een 
malafide bestuurder in de toekomst 
geen rechtspersonen meer mag bestu-
ren. De rechter krijgt de bevoegdheid 
om aan een bestuurder een civiel be-
stuursverbod op te leggen. 
Dat kan niet zomaar. Er zal sprake 
moeten zijn van aansprakelijkheid van 
de bestuurder wegens wanbeleid in de 
drie jaren voorafgaand aan de datum 
van faillissement. Hiervoor is noodza-
kelijk dat de rechter bij onherroepelijk 
geworden uitspraak heeft uitgespro-
ken dat de gewezen bestuurder voor 
zijn handelen of nalaten bij die rechts-
persoon aansprakelijk is. 
Indien dit wetsvoorstel wordt aan-
genomen hebben de curator en het 
openbaar ministerie een extra middel 
in handen om een gewezen bestuur-
der van een failliete rechtspersoon on-
der druk te zetten. Het is een middel 
om een malafide bestuurder de moge-
lijkheid te ontnemen om zijn malafide 
activiteiten voort te zetten zodat meer 
schade bij derden wordt voorkomen. 
Wilt u advies op dit gebied? Neem 
dan gerust contact met ons op. Wij 
zijn bereikbaar via telefoonnum-
mer: 0492-468744 of per e-mail: 
info@ja-laarbeek.nl. 

Wetsvoorstel civielrechtelijk 
bestuursverbod
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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 

Sem Swinkels 

Deze luchtpost is geschreven 
voor Jeannette van Ameijde. Zij 
komt van oorsprong uit Beek 
en Donk. Cor en Jeannette heb-
ben in veel verschillende landen, 
verdeeld over de hele wereld, ge-
woond.  Op dit moment woont 
zij met haar man Cor in Frankrijk. 
Hieronder een passage uit hun 
tijd in Ecuador.

In 1993 werd Cor uitgezonden 
naar Guayaquil, de grootste stad 
van Ecuador. Hij werkte er al ruim 
een half jaar en zag tijdens het 
binnenvaren van een haven een 
kleine cruise helemaal naar links 
hellen. Dus de boot van Cor voer 
er op volle kracht heen. Mede 
dankzij de snelle reactie van de 
matrozen en de grote kraan aan 
boord kon worden voorkomen dat 
het schip zonk. Cor begreep ook 
meteen waardoor de boot zo naar 
links helde, de kiel was namelijk 
niet verzwaard. De eigenaressen 
van de kleine cruise, twee dames 

die ook een reisbureau in Quito 
hadden, nodigde Cor en mij uit 
voor een cruise naar de Galapagos 
eilanden. Dus in plaats dat Cor 
vier weken naar Nederland kwam, 
kreeg ik zijn vliegticket naar Ecua-
dor. Cor haalde mij op en we gin-
gen naar het aanbevolen pension. 
Het was er wat klein maar erg 
netjes. We zijn nog even door de 
stad gelopen en daar moest ik wel 
even wennen aan de hoogte 2000 
meter, nog niet wetend dat we 
nog veel hoger zouden gaan.
De volgende dag zijn we naar het 
reisbureau gegaan, waar Cor nog 
eens uitbundig werd bedankt. We 
kregen niet alleen de cruise aan-
geboden maar er werd ons ook 
gevraagd om in de jungle de tocht 
te controleren die zij organiseer-
den, zelf hadden de dames geen 
tijd. 
Wij besloten drie trips te maken, 
als eerste een tocht met paarden 
door de Andes, op eigen kosten. 
Daarna de cruise en de jungle-
tocht. De tussenliggende dagen 
gebruikten we om de omgeving 
van Quito te verkennen. De vol-
gende dag werden we door de 
gids opgehaald met een jeep en 
reden we naar de hacienda, een 
groot landhuis, waar de paarden al 
klaar stonden. Er ging ook een in-
diaan mee voor de verzorging van 
de paarden. Het waren vijf paar-
den, waaronder een pakpaard. 
De zadels zaten heerlijk, het was 
net alsof je op een luie stoel zat. 
Het eerste gedeelte van de tocht 
reden we door lava stenen aan 

de voet van de vulkaan Cotapaxi. 
Het werd al gauw avond, we wa-
ren pas na de middag vertrokken 
en het werd tijd om een slaap-
plaats op te zoeken. Dat werd 
onder een overhangende rots. De 
gids had brood voor die avond 
maar helaas had hij dit naast een 
fles benzine bewaard, waardoor 
het niet meer eetbaar was. Geluk-
kig was dit geen probleem want in 
de jungle was eten genoeg. Water 
werd gehaald uit een bron, alles 
werd samen in een pan gedaan 
en koken maar, het smaakte goed 
ook al wisten we niet precies wat 
het was. Na het eten wasten we 
ons en gingen we de slaapzak in. 
De volgende ochtend werden we 
gewekt door een kolibrie, deze 
vogels had ik nog nooit in het echt 
gezien, prachtig gewoon. Heerlijk 
wakker worden zo.

Hartelijke groeten uit het zonnige 
Franse.
Jeannette van Ameijde - van 
Zeeland

Luchtpost

Frankrijk

René Derksen & Helma van Ast
Stijn en Evi

Beukenlaan 25, 5741 DL Beek en Donk

/HairArt.by.Daisy 06 - 55376410

Ambulant kapsterHairArt by Daisy
Op vertoon van KVO of 

KBO pasje 10% korting

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

bij Intertoys Beek en Donk.

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

Gefeliciteerd met de geboorte van: 

Suze
Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u een gratis 

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

Gefeliciteerd 
Carly en Annemieke

Bedankt

Ons moeder, Maria Cooijmans-van den Baar, werd onlangs 
90 jaar oud. Door de vele felicitaties en blijken van 
belangstelling werd dit voor haar en voor ons een 

onvergetelijke dag. Bedankt daarvoor. Dank ook aan ’t Aauw 
Hermenieke voor de onverwachte mooie serenade. 

Het was een geweldige verrassing.

Familie Cooijmans-van den Baar, Lieshout OUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OOK OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL

Gefeliciteerd met de geboorte van: 

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. Vervan-
gen oude riolering, reinigen dakgoten. 
RISERO Rioolservice. Willy van der Rijt. 
Tel. 0413-206181 Mob. 06-10025295 
www.risero.nl

AANGEBODEN
Geen zin of tijd om te strijken? Ik help U 
graag voor een gunstige prijs. Voor meer 
info tel. 06-13187954

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

Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere 3de za-
terdag van de maand. 20 sept./ 25 okt. 
van 10.30 tot 11.30 uur.

Ik ben op zoek naar ‘n baantje (naast 
vaste baan) op woensdag/avonden. 
Liever zelf niet strijken? Oppas nodig? 
coolenk@live.nl /06-31511327

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

Fietssleutel (AXA fi etsslot) gevonden in 
Adriaanboutlaan. Neem contact op met 
tel. 0499-423615

(Fiets)sleutel gevonden op inrit met 
paarse hanger van een stier. Af te halen: 
Baverdestraat 47, Lieshout

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres 
voor het ophalen van alle bruikbare spul-
len, 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

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

Dik touw, hazelnoten en walnoten voor 
mijn eekhoorns. Tel. 0492-462909

Te koop gevraagd; een stuk bos of 
landbouwgrond in Laarbeek. Tel. 06-
44266711 Gratis ophalen van uw oud 
ijzer, accu’s s, tv’s, kabels, computers, 
zonnebanken, elektronica, fi etsen, wit-
goed, bruingoed, zink, lood etc. OHD Tel. 
06-11070700

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

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

Verse noten gevraagd voor eigen ge-
bruik. Tel. 0492-773120

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

TE KOOP
Te Koop Jonge bruine legkippen, volle-
dig ingeënt. Tel. 0499-471755 Mob. 
06-13894215

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, rodo-
dendrons. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-Zuid 7 b, Sint-Oedenrode

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

Honda XL700V Transalp, Bouwjaar 2009, 
Km stand ±30.000 met Givi topkoffer. 
Dealer onderhouden. €5.500,00. Tel. 
0499-423410

Moonwalker trampoline inclusief vang-
net te koop. Nieuw in doos. €120,00. 
Meer info via yvonnepenninx88@
gmail.com.

Etna inbouw oven, t.e.a.b. 
Tel. 0499-421001

Twee leren fauteuils, kleur rood/bruin. 
Als nieuw. €100,00. 4 stoeltjes €50,00 
per 2. Bed (Twijfelaar) compleet met 
2 nachtkastjes, jaren ’60. €100,00. 
Tel. 06-33792332

VERLOREN
Ik heb mijn wandelstok op de haag laten 
liggen, hoek Oranjeplein/Julianastraat, 
Mariahout. Tel. 06-30851414

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

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

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!
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Varkens kijken tijdens het ‘Weekend van het varken’
Aarle-Rixtel/Beek en Donk - Kom 
gezellig varkens kijken tijdens het 
‘Weekend van het Varken’ op zondag 
14 september op de boerderijen van 
de Familie Rooijakkers in Aarle-Rixtel 
en Beek en Donk.

Op zaterdag 13 en zondag 14 septem-
ber kan iedereen bij 35 varkensbedrij-
ven in heel Nederland varkens komen 
kijken en er zelf ontdekken hoe var-
kens leven. Op zondag 14 september 
is in Aarle-Rixtel en Beek en Donk ie-
dereen welkom op het varkensbedrijf 
van John en Maarten Rooijakkers. Zij 
geven er, samen met hun vrouwen, 
uitleg over de Nederlandse varkens-
houderij. Op zondag 14 september 
organiseren ze bovendien van 12.00 
tot 17.00 uur allerlei leuke activiteiten 
op hun erf. 

Moderne varkenshouders willen graag 
laten zien hoe ze voor varkens zor-
gen. Daarom organiseert de stichting 
Varkens in Zicht voor de achtste keer 
het ‘Weekend van het Varken’. Tijdens 
dit weekend kun je overal in Nederland 
varkensbedrijven bezoeken. Zo stelt 
de familie Rooijakkers hun bedrijven 
aan de Kloosterdreef 5 in Aarle-Rixtel 
en aan de Vonderseweg-Oost 1 in 
Beek en Donk, open voor het publiek. 
In de speciale zichtstal kan iedereen 
vanachter glas de varkens uitgebreid 
bewonderen. Zo kun je in Aarle-Rixtel 
het zeugenbedrijf bekijken. Je ziet er 
hoe een grote groep zwangere zeu-
gen leeft in een grote schuur vol stro. 
Daar wroeten, relaxen en kuieren de 
grote dieren op hun gemak. Ze krijgen 
elk hun eigen uitgebalanceerde portie 
voer. Vanachter glas is ook de kraam-
afdeling te zien waar moedervarkens 
en pasgeboren biggetjes worden ver-
zorgd. Het is een afdeling die veel zorg 
en aandacht vergt van de varkenshou-
der. In een andere stal groeien biggetjes 

op, die al zonder hun moeder kunnen. 
Aan de Vonderseweg-Oost 1 in Beek 
en Donk heeft de familie Rooijakkers 
een vleesvarkensbedrijf. Biggen vanaf 
ongeveer 25 kilo verhuizen naar deze 
stal om op te groeien tot volwassen 
varkens. 

Geniet van allerlei gezellige activitei-
ten op het boerenerf in Aarle-Rixtel
Tijdens het Weekend van het Varken 
zijn er alleen aan de Kloosterdreef in 
Aarle-Rixtel allerlei gezellige activi-
teiten te beleven. Zo geeft de familie 
Rooijakkers rondleidingen door hun 
stallen. Ze vertellen hun gasten alles 
over de Nederlandse varkenshouderij 
en beantwoorden graag alle vragen. 
Kinderen kunnen er biggetjes knuffe-
len, een rondrit maken op een trekker 
met platte wagen en springen op de 
trampoline. Ze mogen er ook spelen in 
de grote brokkenbak, verven, snuitje 
schieten en klimmen op strobalen. Een 
aantal maal wordt er een spannende 
biggenrace georganiseerd.  Speelse 
varkens rennen daarbij om het hardst 
over een strobalen baan terwijl het 

publiek een gokje mag uitbrengen op 
het snelste varken. Tenslotte is er een 
gezellige barbecue met vlees van de 
Heyde Hoeve, een tent met koffie en 
thee en live muziek.

Het hele jaar door varkens kijken in 
Aarle-Rixtel en Beek en Donk
Het Weekend van het Varken aan de 
Kloosterdreef 5 in Aarle-Rixtel is gratis 
te bezoeken op zondag 14 september 
en duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Bij de 
boerderijen van de familie Rooijakkers 
in Aarle-Rixtel en Beek en Donk kun 
je trouwens het hele jaar door, elke 
dag gratis en zonder afspraak varkens 
bekijken in de speciale kijkruimtes van 
de bedrijven. Dat geldt ook voor nog 
25 andere zichtstallen in Nederland. 
De adressen en openingstijden van 
deze zichtstallen vindt men op www.
stapindestal.nl. Men vindt daar ook 
de adressen van 35 varkenshouders 
door heel Nederland die meedoen aan 
Weekend van het Varken.

Varkens kijken tijdens het ‘Weekend van het varken’

&RG-teens start dit seizoen met 
Jeu de Boules

Tieners ‘De Boemerang’ in actie 
voor Jayden

Lieshout - 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.

Jeu de Boules club ‘Ons genoegen’ 
heeft een leuk programma opgesteld. 
De activiteit is voor beginnende en 
gevorderde tieners, dus iedereen kan 
meedoen.

De tieners gaan dit keer enkele spie-
ren gebruiken en slimme tactieken 
bedenken om hun tegenstanders te 
verslaan.  Het is ook niet zo dat je 
een kei in deze sport hoeft te zijn, 
want er wordt als team gestreden. 
Dit belooft spanning, sensatie en lol! 
Het speelt zich af aan het Grotenhof 
in Lieshout aan de voorzijde van het 
Dorpshuis. De deelnamekosten van 

deze activiteit zijn €1,50 per persoon. 
Je dient je wel voor deze activiteit in 
te schrijven. Kijk op de website www.
energyteens.nl hoe je moet inschrijven 
en de deelnamekosten dien je vooraf 
over te maken. Voor deze activiteit 
moet je lid te zijn van &RG-Teens en 
je pasje 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, kleed je passend, om 
19.30 uur worden jullie verwacht en 
omstreeks 22.00 uur is het de bedoe-
ling dat jullie weer opgehaald 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.  

Beek en Donk - Jayden is een jon-
gen van 6 jaar uit Beek en Donk en 
heeft een zeldzame, zeer agressieve 
vorm van kinderkanker in stadium 
4 (neuroblastoom tumor). Om zijn 
kansen te vergroten is een behande-
ling in Amerika nodig en daar is veel 
geld voor nodig. Met alle Boemerang 
vriendjes en vriendinnetjes wil het 
tienerwerk samen een loterij houden 
voor Jayden! Doen jullie mee?!

Het is de bedoeling dat je langs de 
deuren gaat om lootjes te verkopen 
(wil je dit niet, kan je natuurlijk ook 
je opa, oma en/of andere bekenden 
vragen een lootje te kopen). De lootjes 
kosten €1,00 per stuk en hier zijn veel 
mooie prijzen mee te winnen.

Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking van de loterij is op 10 
oktober van 19.30-22.00 uur bij ‘De 
Boemerang’.
Je krijgt van ‘De Boemerang’ de lootjes 
en ook voor jullie zit er een verassing 
aan vast bij verkoop van 50 lootjes én 
voor degene die de meeste lootjes heeft 
verkocht! Voor vragen kan je contact 
opnemen met Elly, tel. 06-23062617 
of Christel, tel. 06-50604541. Ook 
kun je bij hun de lootjes ophalen als 
je die nog niet hebt gekregen of als je 
er meer wilt hebben! Elly: Wilgenlaan 
5 en Christel: Leliestraat 76 (Graag op 
doordeweekse dagen tussen 18.00 en 
20.00uur).

Disco’s
Afgelopen vrijdag ging 70 tieners los 
bij de ‘Back to School’ disco. Er werden 
leuke prijsjes weggegeven tijdens de 
tombola. Na een heerlijke schoolva-
kantie zijn alle scholen weer begonnen 
evenals de activiteiten van het tiener-
werk! Veel kinderen kijken uit naar de 
disco’s en activiteiten en zijn benieuwd 
naar wat ‘De Boemerang’ verder dit 
jaar gaat doen? Kijk hiervoor op 
www.boemerangbeekendonk.nl

Huiswerkbegeleiding
Elke dinsdagmiddag kunnen middelbare 

scholieren (t/m 15 jaar) van 14.30 
tot 16.30 uur bij tienerwerk ‘De 
Boemerang’ terecht. Op de woens-
dagmiddag zijn de basisschoolleerlin-
gen vanaf 10 jaar van 14.30 tot 16.30 
uur op deze plek welkom. Er staat o.a. 
een biljart, flipperkast, Playstation, een 
Wii en je kunt er gebruik maken van 
huiswerkbegeleiding, de bibliotheek, 
computer en de printer. De ingang van 
de tienerruimte is aan de achterkant 
van het ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk.

Vrijwilligers
Wegens uitbreiding van de activitei-
ten zoekt de Boemerang nog enkele 
enthousiaste vrijwilligers. Lijkt het je 
leuk om activiteiten mede te organi-
seren/begeleiden meld je dan aan op 
de website. Voor 20 september zoeken 
we ook nog mensen die mee willen 
opbouwen/afbouwen van Outdoor 
Beats.

Activiteit
De eerstvolgende activiteit is klimmen 
bij Outdoor Laarbeek op vrijdagavond 
19 september van 19.15 tot 22.00 
uur en is voor alle kinderen uit Beek 
en Donk van 10 t/m 15 jaar. Start en 
finish bij Outdoor Laarbeek, Parklaan 
2 in Beek en Donk. Kosten zijn €3,50 
p.p. Meld je aan via www.boemerang-
beekendonk.nl want Vol=Vol.

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

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

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

Buikdansactiviteit voor Roparun groot succes

Beek en Donk - Afgelopen zon-
dag hebben 11 vrouwen en 4 
mannen een buikdansworkshop 
van buikdanseres Sarabi gevolgd. 
Daarmee hebben ze geld inge-
zameld voor team Laarbeek ten 

bate van de Roparun. Gedurende 
de twee uur durende workshop 
hebben ze mooie buikdansbe-
wegingen geleerd en in groepjes 
daarmee verschillende combina-
ties gedanst. 

Sarabi: “ik ben trots op alle deel-
nemers, ze hebben samen hun 
beste buikje voor gezet. De be-
wegingen zagen er mooi uit en 
de sfeer zat er goed in!” Gerard 
Brouwers van Omroep Kontakt 
was ook aanwezig, hij heeft en-
kele deelnemers en Sarabi geïn-
terviewd. Sportschool Coach in 
Beek en Donk heeft hun zaal be-
langeloos ter beschikking gesteld.

Aan het eind van de avond, toen 
iedereen aan het napraten was 
bij de waterpijpen, overhandigde 
Sarabi met gepaste trots een mooi 
bedrag aan Elly Faber van team 
Laarbeek: met deze workshop is 
maar liefst €335,00 opgehaald!

Wilt u een sfeerimpressie van 
deze workshop zien? Ga dan naar 
www.sarabi-dans.nl. In de galerij 
staan leuke foto’s van deze work-
shop. Tevens vind je op deze site 
informatie voor als je zelf wilt le-
ren buikdansen.

De workshop buikdansen bij Sportcentrum Coach
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Tijdens het middaguur van een dag in de tweede 
helft van september 1944, werd Beek en Donk 
bevrijd. Dat ging absoluut niet zonder de nodige 
oorlogsstrubbelingen. Tijdens de middagmaaltijd zat 
ik met m’n knieën op een stoel aan het aanrecht om 
mijn karig hapje te kunnen verorberen. Al doende, 
zag ik een stevig rookwolk plotseling onder de 
heg uitkomen tussen de buurvrouw (Tonia van 
de Laar) en ons. Het bleek later te gaan om een 
ontploffi ng van een granaat. Op deze ontploffi ng 
volgde een hele reeks ontploffi ngen, en wij moesten 
op last van Theo van Dijk, toenmalig lid van de 
Luchtbeschermingsdienst, snel het huis uit. Ik weet 
nog dat we door de voordeur het huis uitvluchtte. 
Buiten gekomen, zagen wij een Duitse soldaat met een 
geweer of mitrailleur, op ons gezin richtend. Direct 
daarop ging Theo van Dijk, recht op die Duitser 
af om hem tot kalmte te manen. Theo, getrouwd met 
zijn Duitse vrouw Victoria, wist de Duitse soldaat 
te bedaren, zodat wij niet beschoten werden. Snel 
hierna vluchtten wij verder, bijna het gehele gezin liep achter het huis van Tonia 
van de Laar naar de familie Klaassen een paar deuren verder. Ik, Theo van Osch, liep 
waarschijnlijk door de spanning naar de stoep voor het huis van Tonia in de Mgr. 
Verhagenstraat D55. Toen ik daar arriveerde, zakte Theo van Dijk op die stoep neer en 
sprak tegen Tieske van Veghel (wonend naast schoenmaker Piet Daniëls) de volgende 
woorden: “Tieske ik ben in mijn rug geraakt.” Waarschijnlijk liep hij die verwonding 
op, tijdens het met zand dempen van een granaat kratertje onder aan de zijgevel 
van ons huis D56 in de Mgr. Verhagenstraat. Nadat hij die woorden zei, viel hij. Later 
bleek hij dood te zijn. Kort daarop heb ik me als jongetje van toen zeven jaar oud, 
bij de familie gevoegd die te gast waren bij de familie Klaassen. Bij die familie 
Klaassen zijn we niet lang gebleven want er waren diverse gewonden: Vader en moeder 
Van Osch, waren behoorlijk zwaargewond, verder Piet Klaassen en Theo van Osch. Piet 
Klaassen zijn rechterarm moest worden geamputeerd, en de ouders van Van Osch met 
hun kinderen werden later gerepatrieerd naar het Zusterklooster in de Schoolstraat, 

het Leonardushuis. Daar zouden deze gewonden door 
Engelse militaire medisch worden verzorgd, terwijl 
de zusters het gehele gezin in het klooster opnamen 
en verzorgden. Zowel de overleden Theo van Dijk, als 
de genoemde gewonden hadden dat achteraf te danken 
aan een granaatregen, welke vanuit Donkersvoort was 
afgevuurd door de Engelsen. Zij dachten het geschut 
te hebben gericht op een groep Duitsers die achter 
de schutting van ‘van Thiels draadindustrie’ zich 
schuilhielden. Dat punt was noordelijk van onze 
achtertuin. Met andere woorden: die granaten kwamen 
per ongeluk op en rond ons huis terecht. 
Een aandachtig lezer, kan uit dit verhaal opmaken 
dat Theo van Dijk zaliger, zich heeft opgeofferd om 
het gezin van Toontje en Miet van Osch te redden. 
Toontje en Piet Klaassen raakte gewond door de hand 
en spandiensten die zij op vraag van Theo van Dijk 
hadden verricht. Toontje wist zwaargewond, kruipend 
over de straat het Julianapark in te kruipen. Daar 

vroeg hij om hulp bij de familie Wagemans, doch die konden hem niet herbergen of 
helpen. Hierna kroop hij verder over een zeer smal paadje achter de tuinen van de 
huizen aan de Mgr. Verhagenstraat, naar zoals zijn bedoeling was, de familie Hellings 
in de Vogelzangweg. Daar zou hij graag opgenomen hebben willen zijn, doch ook daar 
was geen plaats voor hem. Zijn weg kruipend vervolgend, kwam hij bij louter toeval 
bij de waterput uit die de scheiding was tussen de tuin van de familie Klaassen en 
de Vogelzangweg. De puthaak gebruikend, wist Toontje zich over de put de tuin van 
de familie Klaassen te bereiken om nog steeds zwaar gewond, veel bloed verliezend, 
zijn uiteindelijke doel te bereiken. Daar kon hij na zijn slopende tocht zich bij 
zijn gezin voegen. Na die samenvoeging werd het gezin door Juul Prick van het Rode 
Kruis met zijn hulp, op brancards richting het zusterklooster vervoerd. Daar de 
Donkse brug, niet lang hiervoor was deze opgeblazen, moest het gehele gezin over een 
steigerplank bij de kapotte sluis in de buurt van de familie Martens (Sluiswachter) 
naar de overkant gebracht worden. Er moest heel voorzichtig te werk gegaan worden. 
In het klooster aankomend, werden ze met liefde door de zusters verzorgd. Ik hoor 
mijn moeder nog zeggen: “Mochten we allen heelhuids weer huiswaarts keren, zal een 
volgend kind genoemd worden naar het Leonardus-gesticht.” In oktober 1946 was het 
dan zover, ons jongste zusje werd geboren en kreeg de naam Leentje (later Lenie).

Theo van Osch 

Wilt u ook uw bevrijdingsverhaal delen met de inwoners van Laarbeek? 
Stuur het op naar redactie@mooilaarbeek.nl of geef het af op 
kantoor (Heuvelplein 3, 5741JH, Beek en Donk). 

OPROEP: Theo van Dijk eren als oorlogsheld 
In de loop der jaren heeft schrijver van dit verhaal (Theo van Osch) een aantal pogingen 
gedaan om Theo van Dijk postuum te eren voor zijn heldendaad. Tot op de dag van vandaag 
is hem dat niet gelukt. Nu de plannen gesmeed zijn om in deze maand het feit te gedenken 
dat Laarbeek 70 jaar geleden is bevrijd, wordt het volgens hem tijd dat de organisatie van 
‘70 jaar bevrijding’ ervoor zorgt, dat Theo van Dijk alsnog kan worden uitgeroepen als 
oorlogsheld van Beek en Donk. Dit laatste kan volgens de schrijver op velerlei manieren 
geschieden. Voorbeeld: “De gemeente Laarbeek noemt een straat of plein naar hem of er 
wordt op het oorlogsmonument een gegraveerde plaquette geplaatst ter ere van hem. Als 
schrijver van dit oorlogsverhaaltje, hoop ik vurig dat mijn wens, door wie dan ook zal 
worden gerealiseerd.”

70 jaar bevrijding
Persoonlijk verhaal, geschreven door: Theo van Osch

Bevrijdingsverhaal Theo van Dijk

Groepsfoto met Theo van Dijk (r) met 
zijn vrouw en een paar Nederlandse 
soldaten achter het huis aan de Mgr. 
Verhagenstraat in Beek en Donk

Het is een bewolkte dinsdagmiddag. 
Het lokaal dampt van de inspanning. 
De groep 8-ers met beginnersstress 
hebben zojuist hun eerste huiswerktaak 
uitgelegd gekregen. Jubelend bewegen 
de schooloudsten zich richting de 
laatste activiteit van de dag. Overigens 
heeft die jubelstemming niets te maken 
met het eerdergenoemde huiswerk, de 
oorzaak ligt bij de verkregen agenda. 
Enfi n, terug naar het rumoer.  Mees 
staat al een tijdje te wachten op zijn 
speelse nieuwe leerlingen. ‘Kinders, 
kan er getekend gaan worden of hoe 
zit dat?’ Quasi ongeduldig kijkt mees 
op de klok. ‘Nou, ik zít goed.’ Er rolt 
een gevatte reactie van één der scherpe 
tongen. ‘Nu de rest nog, toch?’ De rest 
van de nieuwe kudde gehoorzaamt 
glimlachend en hervindt de aandacht 
voor de laatste instructie van de 
dag. De eerste dagen na de vakantie 
zijn een stortvloed van woorden en 
zinnen geweest. Het gehele oororgaan 
maakt overuren en ‘vuurrood’ is de 
meest frequente kleur op deze dagen. 
‘Jongens, we gaan een graffi ti maken. 
Weliswaar niet met echte spuitbussen …’ 
‘ O O O O O O O O O O O O O O O H ’ , 
er volgt direct een overdreven 
geacteerde uitroep van ellende die 
als soapcliffhanger niet had misstaan, 
waarna deze uitbarsting van wanhoop 
al snel wordt overgenomen door het 
gehele klassenpeloton. Nadat ook 
het ‘laatste-woord-kind’ adem tekort 
komt om nog een ‘OOH’ er achteraan 
te gooien kan mees verder. ‘We 
gebruiken stift, ok? Eerst kijken we 
even naar enkele voorbeelden. Dit alles 
ter inspiratie, om jullie tekentalenten 
verder te doen laten bloeien.’ 
Voorbeeld na voorbeeld komt voorbij. 
Ook de ‘Berekuil’ in Eindhoven wordt 
even genoemd, aangezien daar ook 
fl ink wat kunstwerken, legaal dan wel 
illegaal, te vinden zijn. ‘Ow, ik dacht dat 
daar echt beren leefden’. Heerlijk, die 
beelddenkers!
‘Tijd voor de laatste. Wat zie je op deze 
graffi ti, jongens?’, mees gaat verder.  
‘En meiden, meester!!’, tuurlijk, men 
is al vroeg geëmancipeerd in deze 
tijden. ‘Veel kleur valt me op’, meldt 
Iris. ‘Ik vind ‘m wel mooi, want je 

kan ook duidelijk zien wat er staat’, 
klinkt de zuchtende stem van Menno. 
Geheel in stijl want inmiddels hebben 
vele hoofden en nekken het begeven 
en worden ze heftig ondersteund door 
rechter- en linkerarmen. Klaarblijkelijk 
duurt de introductie te lang. Opeens 
licht Pim met een ruk zijn arm op. 
Priemend steekt zijn vinger in de 
lucht. Twee felle ogen kijken door 
een rond brilletje gefocust naar het 
touchscreen, wat een decennia terug 
nog een krijtbord was. ‘Ja Pim, zeg 
het maar.’ ‘Nou, ik vind de vorm 
wel, euhm, smoover.’ Links en rechts 
komen hoofden los van het stutwerk. 
Oogleden gaan millimeters omhoog. 
Mondhoeken krullen langzaam en 
vraagtekens verschijnen op fronsende 
voorhoofden. ‘Smoover??’, mees 
herhaalt even op vragende toon. ‘Ja, 
dat het zo’n vloeiende vormen heeft’, 
antwoordt Pim, ‘dat is smoover’. Er 
wordt links en rechts gegiebeld om 
dit ongebruikelijke maar ‘wreedhip’ 
klinkende woord. ‘Leuk Pim, ik ga ook 
een smoover maken’, en enthousiast 
slaat Iris aan het ontwerpen, waarna 
ook enkele klasgenoten meer het goede 
voorbeeld volgen. De inspiratie was 
gelukt, en daar was eigenlijk maar één 
woord voor nodig!

Mees Joost 

Smoover

al snel wordt overgenomen door het 
gehele klassenpeloton. Nadat ook 
het ‘laatste-woord-kind’ adem tekort 
komt om nog een ‘OOH’ er achteraan 
te gooien kan mees verder. ‘We 
gebruiken stift, ok? Eerst kijken we 
even naar enkele voorbeelden. Dit alles 
ter inspiratie, om jullie tekentalenten 
verder te doen laten bloeien.’ 
Voorbeeld na voorbeeld komt voorbij. 
Ook de ‘Berekuil’ in Eindhoven wordt 
even genoemd, aangezien daar ook 
fl ink wat kunstwerken, legaal dan wel 
illegaal, te vinden zijn. ‘Ow, ik dacht dat 
daar echt beren leefden’. Heerlijk, die 

Mees Joost Mees Joost 

COLUMN

Specialist in Mercedes,
BMW, Volkswagen en Audi

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

APK keuringen €30,- 
incl. roetmeting en viergasmeting

Uitlijnen van personen- en bedrijfswagens

De juiste band voor iedere klant (op aanvraag)

Huismerkbanden: Lassa (Bridgestone)

Klaar terwijl u wacht.
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Kermis Beek en Donk
Vanaf woensdag 10 september wordt er weer hard gewerkt en druk gebouwd om de attracties voor de kermis op het Piet van Thielplein in Beek en 

Donk startklaar te maken voor vijf dagen van plezier en vermaak. De kermis wordt vrijdag 12 september feestelijk geopend door gilde St. Leonardus en 
wethouder Van Zeeland.

Openingstijden ‘reguliere’ kermis
De kermis in Beek en Donk start op vrijdagavond 12 september om 19.00 uur. Op zaterdag en zondag opent de kermis om 14.00 uur en op maandag 

en dinsdag om 15.00 uur. De sluitingstijden zijn alle dagen gelijk, namelijk uiterlijk om 24.00 uur.

Opgesteld staan de autoscooter  met boksbal, de Booster, de crazy wave, grijpautomaten, de aquablasta, de Tornado, het lijntrekspel, het lunapark, de 
schietsalon, de bussensport, de draaimolen, de pusher, de babyflug, eendjes vissen, de rups en de buggyride. Ook aan de inwendige mens is gedacht. 

Zo staan er ook dit jaar weer de gebakkraam, de viskraam, de suikerspin en popcorn wagen, de Vietnamese loempia’s, Italiaans schepijs en de suiker- en 
nougatwaren.

Prikkelarme kermis
Wegens het grote succes van vorig jaar zal dit wederom een prikkelarme kermis worden georganiseerd. Onder het motto ‘meer mogelijk maken door 
minder te doen’ is er ook dit jaar op zaterdag 13 september en zondag 14 september van 12.00 tot en met 14.00 uur een aangepaste kermis op het 

Piet van Thielplein in Beek en Donk. De kermisexploitanten zorgen er dan onder andere voor dat er geen harde geluiden of knipperende lichten zijn en 
ze draaien op aangepaste snelheid. Bovendien zijn er vrijwilligers op het terrein aanwezig die bezoekers op verzoek begeleiden. Deze vrijwilligers zijn 

geïnstrueerd, zodat bezoekers de juiste hulp kunnen verwachten. 

Entertainment
Op zaterdag en zondag van 15.00 t/m 19.00 uur zal er een clown over het kermisterrein lopen en kunnen kinderen zich laten schminken. Maandag zijn 

ze beide weer aanwezig van 17.00 t/m 19.00 uur. 

Loterij
Op dinsdag 16 september zal om 19.30 uur een loterij worden gehouden. Bezoekers kunnen een bonnetje uit de MooiLaarbeekKrant inleveren om kans 

te maken op de prijzen. 

Afsluiting van de kermis 
Op dinsdag 16 september wordt de kermis afgesloten met een schitterende vuurwerkshow. 

Kortingsbonnen
Bezoekers kunnen gebruik maken van kortingsbonnen. Deze zijn ook te 

vinden op de website van de gemeente www.laarbeek.nl/kermis

Mogelijke overlast
Omdat de exploitanten vanaf woensdag rond 12.00 uur beginnen 

met het opbouwen van de kermis mogen er vanaf dat moment 
geen andere voertuigen zich op het Piet van Thielplein bevinden. De 

gemeente zal vanaf woensdag 10 september het verkeer omleiden. De 
omleidingsroutes zullen duidelijk worden aangegeven. Parkeren op het 
Piet van Thielplein is vanaf woensdag na 12.00 uur niet meer mogelijk. 

Deze omleiding zal duren tot en met woensdag 17 september 2014 
tot ongeveer 12.00 uur. Wij vragen uw begrip voor de overlast die dit 

eventueel met zich mee kan brengen.

We zien je graag op de kermis… 

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Autoscooters

bij aankoop van 6 
euro aan penningen, 2 

penningen gratis
In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Autoscooters

bij aankoop van 12 
euro aan penningen, 5 

penningen gratis
In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon

Crazy Wave
5 ritten voor 5 euro

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Lijntrekspel

1 touwtje extra per 
persoon per spel

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Schietsalon

iedere 5 euro 
5 punten gratis

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Gebakkraam

bij aankoop van 1 zak 
oliebollen 2 extra

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Draaimolen

bij besteding vanaf 5 
euro 1 kaartje gratis

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Cakewalk

bij besteding vanaf 5 
euro 1 kaartje gratis

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Suikerspin

€ 0,50 korting bij 
aankoop van een 

suikerspin vanaf € 2,50

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Italiaans schepijs

€ 0,50 korting op een
grote slushpuppy

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Snoepkraam 

zakjes witte en/of 
gekleurde nougat van € 4,- 

per stuk nu 3 voor € 10,-
In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon

Babyflug
7 ritten voor 5 euro

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Tornado

4 kaartjes halen
3 betalen

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Rups

bij besteding van 5 euro
1 extra rit gratis

In te leveren van 12 t/m 16 september 2014

kortingsbon
Buggy-ride

bij aankoop van 10 
euro aan penningen 2 

penningen gratis
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8.69
v   van 8.79

0.99
v   van 1.09

0.75
v   van 0.79

2.99
v   van 3.09

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

2.99

9.99

19.99

199.00

15.99

2.19

4.49

Vanaf woensdag 10-09-2014

Vanaf maandag 08-09-2014

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Diverse varianten.

Heide

* Prijzen geldig t/m 14-09-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Spinningbike

Met draagriem.

Fitnessmat

Maten: 116 t/m 164.

Kinder regenjas

10 kg

Honden-
brokken

1 l

Sinaasappelsap 
met vruchtvlees

1.5 l

Vloeibaar 
wasmiddel

170 g

Champignon-
schijfjes

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGEN
PRIJS

Manicure- en pedicureset

20 stelen, lengte 
40 cm of max. 
12 stelen, lengte 
50 cm. 

Rozen*

20 stelen, lengte 
50 cm. 

Bloemen-
boeket*

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

www.aldi.nl

www.instituut-orbis.nl 
Infoavonden 17/9 en 10/10 St Joseph Eindhoven

Advertorial

EINDHOVEN - Instituut Orbis, een van de top 
coachopleidingen van Nederland, gaat in sep-
tember voor het eerst ook in Eindhoven begin-
nen met de ‘Ervaringsgerichte jaaropleiding tot 
transformationeel Coach & Mensenmanager’. 

De opleiding is bedoeld voor wie veel met 
mensen werkt of dat wil gaan doen via de 
transformationele methodiek. Wat wil dat 
‘transformationeel’ zeggen?  Directeur/op-
richter dr. Joost Drenthe: ‘Het verschil tussen 
verandering en transformatie is dat verande-
ring wordt opgelegd van buitenaf en meestal 
weerstand geeft. Transformatie werkt juist bij 
iemand van binnen naar buiten. Dus: wat kan 
ik bij een mens van binnen in beweging zetten 
zodat de nodige verandering via zijn eigen sys-
teem wordt opgepakt en uitgevoerd. Dat heeft 
juist bijzonder snel resultaat. In deze tijd van 
veel aanpassingen is dat een enorm instrument 
voor een leidinggevende. Liever de vlinder 
bevrijden dan de rups harder laten lopen.’

In deze opleiding van 9 blokken van 2 
maandelijkse dagen leren de deelne-
mers om individuen  en groepen te 
begeleiden met zichzelf als instru-
ment. De opleiding is vooral voor 
mensen die coach willen worden, 

door willen groeien van manager naar lei-
der, voor de zorgsector, P&O functionarissen, 
teamleiders en afdelingshoofden. Dit jaar heeft 
de opleiding het European Quality Award ge-
kregen. 
Op woensdag 17 september is er een info-avond 
van 19.45 tot 22 uur in Bezinningscentrum 
St. Joseph Geldropseweg 170, Eindhoven. Er 
is ook een info-avond op vrijdag 10 oktober, 
zelfde tijdstip. Geïnteresseerd? Meld je dan aan 
via www.instituut-orbis.nl of via 0594-500721. 
Orbis biedt lezers een speciale korting van 10% 
aan. Neem dit artikel mee en ontvang € 395,- 
korting op de opleiding. 

Nieuwe opleiding 

Top-coach worden in Eindhoven
Kijk! Er zit nog veel meer in je! 

Volg de post-HBO opleiding tot  

TRANSFORMATIONEEL COACH

Open dag vol met activiteiten bij 
gemeente Laarbeek 
Laarbeek – De gemeente Laarbeek wil in-
woners graag kennis laten maken met de-
mocratie, politiek, de rol van politici en 
politieke partijen en inzicht geven in het 
democratische besluitvormingsproces. Dit 
gebeurt komende zaterdag op de ‘Dag van 
de Democratie’. Van 11.00 tot 16.00 uur is 
iedereen van harte welkom op het gemeen-
tehuis. 

Er zijn op deze dag verschillende activiteiten 
te doen. Zo zijn er onder andere workshops, 
kun je speeddaten met raadsleden en het col-
legespreekuur bijwonen. Ook is er een grab-
belton voor de kleintjes. Laarbeekse politieke 
partijen presenteren zichzelf op deze dat in 
een stand. Ook krijgen bezoekers op deze dag 
een beeld van hoe de gemeente samenwerkt 
met bijvoorbeeld het IVN en het Laarbeeks 
Landschap. De vogelwerkgroep begeleidt ie-
der uur voor geïnteresseerden een wandeling 
door de groene long. Daarnaast presenteert 
de jeugdgemeenteraad zich. Voor deze jonge-
ren een spannende tijd want de verkiezingen 
voor de jeugdgemeenteraad zijn volgende 
week. Aanwezigen kunnen ook bouwlocaties 
en kavelpaspoorten bekijken, er wordt uitleg 
gegeven over ruimtelijke plannen en er zijn 
demonstraties van de 360-graden foto’s en 
cyclorama die de gemeente gebruikt. 

Aanmelden speeddaten
Voor een drietal activiteiten is het belang-
rijk om jezelf op te geven. Er zijn twee ses-
sies speeddaten gepland, die beide een half 
uur duren. Deze sessies starten om 13.00 
en 15.00 uur. Aan verschillende tafels zit-
ten enkele raadsleden klaar voor gesprek. 
De deelnemer schuift aan de andere kant 
aan zodat iedereen een 1-op1 gesprek heeft 
over één onderwerp. Na vijf minuten wordt 
het eindsignaal gegeven. Dan schuiven de 
deelnemers een tafeltje op, zodat er nieuwe 
tweetallen worden gevormd, die met elkaar 
in gesprek gaan over dat zelfde onderwerp.

Aanmelden workshop 
Naast het speeddaten vindt de workshop 
‘Hoe oefen ik invloed uit’. Het doel van deze 
workshop is de inwoners van de gemeente 
Laarbeek leren hoe zij invloed kunnen uitoe-
fenen op het gemeentebeleid. De worksh-
opleider legt een situatie uit, de deelnemer 
bedenkt dan welke vorm van invloed uitoe-
fenen hij of zij voor die situatie het meest ge-
schikt vindt. Vervolgens gaan de deelnemers 
over hun gekozen invloedvorm discussiëren.

De workshop wordt deze dag twee keer ge-
houden, om 12.00 uur en om 14.00 uur, en 
duurt ongeveer 30 minuten. Aanmelden kan 
via griffie@laarbeek.nl. Geef ook hier bij het 
aanmelden uw naam en telefoonnummer 
aan en op welk tijdstip u wilt deelnemen.

Aanmelden collegespreekuur
De vier wethouders houden op deze Dag van 
de Democratie hun eerste inloopspreekuur. 
Van 11.00 tot 12.00 uur zitten de wethou-
ders Buter en Meulensteen voor de inwoners 
klaar. Om 14.00 uur houden de wethouders 
Briels en Van Zeeland spreekuur. U kunt met 
de wethouders apart gaan zitten om in een 
10 minutengesprek een onderwerp naar keu-
ze met hen te bespreken. 

Aanmelden voor de bovenstaande activitei-
ten kan via griffie@laarbeek.nl. Vermeld bij 
het aanmelden uw naam, telefoonnummer 
en op welk tijdstip u wilt deelnemen. Voor 
het speeddaten is het van belang om erbij 
te zetten welk onderwerp je wilt bespreken. 
Voor het collegespreekuur is aanmelden niet 
noodzakelijk, maar wel verstandig als je ver-
zekerd wilt zijn van een plek. 

Kijk voor meer informatie: www.laarbeek.nl. 
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Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

Locatie: Beek en Donk
Waterhoenlaan 2a
Beek en Donk
0492 - 46 33 97

• Dry Needling

• Geriatrie Fysotherapie

• Sportfysiotherapie 

• Manuele Therapie

• Kinder Fysiotherapie 

• Bekkenfysiotherapie

• Shockwave/echografie

• Handtherapie

• Psychosomatische Fysiotherapie

Je hebt fysiotherapie en fysiothera-
pie. De praktijk van Theo Kemps en 
Robin Rijf is wat dat betreft een bi-
jzondere. Hier werken namelijk tien 
gespecialiseerde fysiotherapeuten 
aan het wel en wee van de patiënt. 
“Doordat patiënten de beste zorg kri-
jgen, zijn ze ook weer sneller op de 
been!”

Team van specialisten
“Patiënten met pijn willen maar een 
ding: zo snel mogelijk beter worden en 
weer doen wat ze altijd graag deden”, 
vertelt Theo Kemps. “Onze praktijk 
kan daarbij helpen: voor nagenoeg 

iedere patiënt en iedere klacht. Met 
tien gespecialiseerde master fysio-
therapeuten kunnen we precies die 
behandeling geven die nodig is om 
weer zonder klachten door het lev-
en te gaan. Welke specialismen we 
in huis hebben? Denk aan algemene 
fysiotherapie,  fysiotherapie voor 
kinderen en sportfysiotherapie. En 
aan bekkenfysiotherapie, manuele 
therapie en geriatrie fysiotherapie. 
Handtherapie, dry needling, psycho-
somatische fysiotherapie, echografie 
en shockwave maken eveneens deel 
uit van ons aanbod.”

“Patiënten willen de 
beste zorg”

Therapeuten met een master
“Als fysiotherapeut kun je natuurlijk 
van alles een beetje weten”, vervolgt 
Robin Rijf. “Maar wij draaien het liever 
om. Wij weten liever veel van een be-
perkt aantal kennisgebieden. En met 
veel bedoelen we ook echt veel. Onze 
therapeuten zijn specialisten. Zij heb-
ben allen hun master behaald aan de 
universiteit. Zoveel kennis in een prak-
tijk heeft voordelen. Een collega is maar 
een deur verder. Handig voor overleg, 
ruggespraak of een second opinion. De 
lijnen zijn kort. Op deze manier vul je 
elkaar aan en versterk je elkaar. En kun 
je meer betekenen voor patiënten.”

Actieve therapie, sneller resultaat
Hoe help je patiënten weer zo snel mo-
gelijk op de been? Hoe houd je ze in 
beweging? Theo Kemps: “Wij zijn een 
voorstander van actieve fysiotherapie. 
Dat wil zeggen dat een patiënt niet 
alleen in de praktijk behandeld wordt 
maar ook huiswerk meekrijgt. Door 
thuis te oefenen draag je bij aan een 

voorspoedig herstel. Het voordeel? 
Als patiënt bepaal je zelf wanneer je 
wilt oefenen. Je kunt zelf het voor-
touw nemen. En als je thuis geen 
ruimte hebt om te oefenen, dan 
kom je gewoon naar onze praktijk. Je 
bent welkom in de oefenruimte. Dat 
bieden wij onze patiënten gratis aan. 
Als service van het huis.”

“We zijn een 
vooruitstrevende 

praktijk”

Plus-praktijk: keurmerk van verzeker-
aars, top 200
Fysiotherapeuten met een master, een 
actieve visie op het vak, een doordacht 
behandelplan, een goed geoutilleerde 
praktijkruimte… Theo Kemps en Rob-
in Rijf timmeren aan de weg. Ook de 
zorgverzekeraars is dat niet ontgaan. 
De praktijk heeft inmiddels de status 
verworven van Plus-praktijk, het hoog-
ste kwaliteitskeurmerk in verzeker-
ingsland. Health Care Auditing 
(HCA-)praktijk is een andere eretitel. 
Daarmee zit de praktijk bij de top-200 

van Nederland. De beste zorg? Die vind 
je in Aarle-Rixtel en bij de nevenlocatie  
in Beek en Donk. Compleet met een 
paramedisch centrum.

Echo bij de fysio
Een Plus-praktijk heeft vele plussen in 
huis. De patiënt vaart er wel bij. Rob-
in Rijf doet een boekje open over de 
echoapparatuur. “Makkelijk. Je kunt 
direct een plaatje schieten. Je weet ook 
meteen of dit een uitdaging is voor de 
fysiotherapeut of voor een medisch 
specialist. In dat laatste geval kun je à 
la minute doorverwijzen. Effectivite-
it combineren we met de menselijke 
maat. We zijn een vooruitstrevende 
praktijk.”

Van huis uit is ze verpleegkun-
dige. Maar toen ze zelf een 
keer op de massagetafel lag, 
kwam van het een het ander. 
Eerst volgde ze een opleiding 
ontspanningsmassage, daar-
na sportmassage. De helende 
handen van Corrie Ligteringen 
doen goed werk. “Had ik dit 
maar eerder gedaan”. 

Voor jong en oud
Corrie Ligteringen is een ver-
trouwd gezicht bij Fysiothera-
pie en Training Kemps en Rijf. 
In Aarle-Rixtel en Beek en Donk 
brengt zij de fijne kneepjes in de 
praktijk. Jong en oud liggen bij 
haar op de massagetafel. Haar 
vaardigheden van verpleegkun-
dige komen iedere keer van pas. 

“Sport- en ontspanningsmas-
sage helpen je sneller beter 
worden” vertelt ze. “Het is een 
aanvulling op de fysiotherapie. 
Het een versterkt het ander.”

Warming-up
Corrie Ligteringen: “Bij sporten 
is het belangrijk om je spieren los 
te hebben. Een warming-up is 
geen overbodige luxe. Maar dat 
wordt nog wel eens overgesla-
gen. Evenals de cooling-down. 
Jammer. Niemand zit op een 
blessure te wachten. Mensen 
zouden meer tijd moeten  

nemen om met hun lichaam 
om te gaan. Zeker als je zittend 
werk doet en dan gaat sporten. 
Een enorme omschakeling voor 
je lichaam.”

Voor nagenoeg iedere blessure
Zoveel mensen, zoveel spor-
ten, zoveel blessures. “Het is de 
kunst om een sporter weer du-
urzaam op de been te krijgen”, 
vertelt Corrie. “Zonder dat de 
klachten terugkomen. Patiënt-
en krijgen huiswerk mee: thuis 
oefenen. Veelal gaat zo’n be-
handeling in samenwerking 
met een fysiotherapeut. Wel-
ke blessures ik zoal behandel? 
Denk aan hamstringblessures, 
kuitklachten, instabiele enkels, 
overbelaste liezen, nek- en 

schouderklachten en onder-
rug.” 

“Sport- en 
ontspanningsmassage is 

er voor iedereen. Ook als 
je niet aan sport doet.”

Resultaat
“Bij Kemps en Rijf is veel kennis 
en ervaring in huis. Het voor-
deel? Je kunt elkaar om raad 
vragen, een collega laten meek-
ijken en patiënten intern door-
verwijzen. Voor een optimaal 
resultaat.”

Fysiotherapie en Training Kemps en Rijf

Toptherapie in Laarbeek 

Corrie Ligteringen, praktijk Kemps en Rijf

Sport- en ontspanningsmassage als aanvulling op fysiotherapie 

Fysiotherapie en Training 
Kemps en Rijf is gevestigd 
in Aarle-Rixtel en heeft een 
nevenlocatie in Beek en Donk. 
Bij de praktijk werken tien 
gespecialiseerde therapeuten, 
allen met een master. Kemps 
en Rijf hebben de titel van 
Plus-praktijk en Health Care 
Auditing (HCA-)praktijk, en 
behoren hiermee tot de top-
200 van Nederland.

Robin Rijf

Theo Kemps

“Als je ontspannen bent, 
zit je beter in je vel.”
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Mooi agrarisch Laarbeek

Stil verscholen tegen het 
Wilhelminakanaal aan de Sluisweg 
in Lieshout ligt de boerderij van 
Antoon en Rian Bouw. Dit is een 
zogenaamd gemengd bedrijf; er 
worden zo’n 95 koeien gemolk-
en en daarnaast worden er 800 
varkens gehouden. Hiermee is dit 1 
van de laatste gemengde bedrijven 
in Laarbeek. 

Aan het woord de zoon des huizes 
en beoogd bedrijfsopvolger Anton 
Bouw: “Ik ben 19 jaar en zit op dit 
moment in het 4e leerjaar van mijn 
opleiding Veehouderij op de Groene 
Campus. Op school krijgen we 
veel theorie en de praktijk leren we 
door veel stage te lopen. Dit vind ik 
overigens helemaal niet erg, ik werk 
graag tussen de koeien en op het 
land. Na deze opleiding weet ik nog 
niet zeker of ik door wil leren. Als ik 
niet door wil leren, wil ik de eerste 
jaren bij verschillende boeren gaan 
werken om ervaring op te doen.”

Derde generatie
Het begon bij Anton bij de koeien 
en varkens van zijn opa. “In 1979 
kwam de ruilverkaveling en kregen 
ze de kans om een bedrijf te bouwen 
aan de Sluisweg. Mijn vader heeft 

toen het bedrijf overgenomen. Vorig 
jaar hebben mijn ouders besloten uit 
te breiden bij het melkvee. Koeien 
vind ik het leukst.  We hebben een 
stuk aan de stal gebouwd en een 
nieuwe melkstal gemaakt.”

Van jongs af aan hielp Anton al mee 
thuis. Zijn passies zijn het werken 
met dieren en het werken op het 
land. “Mijn favoriete werkzaam-
heden op het bedrijf zijn melken 
en koeien voeren. De afwisseling 
in dit beroep is erg fijn. Elke dag is 
anders!”, aldus de jonge veehouder. 
“Het is een mooi gezicht om de koe-
ien in de wei te zien, bij ons lopen 
ze buiten van april tot november. 
Daardoor mogen we ‘weidemelk’ 
leveren aan FrieslandCampina. Die 
verwerken deze melk tot onder an-
dere kaas, yoghurt, boter en nog 
veel meer producten waar melk in 
zit.”

Toekomst
Anton hoopt in 2015 zijn diploma 
Veehouderij te halen. De komende 
jaren runnen zijn ouders het bedri-
jf. In de toekomst hoopt hij dit over 
te kunnen overnemen. “Ik merk nu 
al op school dat er weinig jeugd is 
die het ziet zitten om het ouderlijk 

bedrijf over te nemen. Zo is er maar 
één klas Veehouderij, met mind-
er dan 10 leerlingen die afkomstig 
zijn uit heel Oost-Brabant. Ik ben 
benieuwd hoe dit in de toekomst 
verder gaat met de boerderijen in 
Nederland. Er zijn in Laarbeek maar 

weinig jongens van mijn leeftijd met 
dezelfde toekomstplannen. Dat is 
jammer want het is natuurlijk veel 
leuker als er jongeren bij de studie-
club en bij de bijeenkomsten van de 
ZLTO komen.” Hoe het komt dat er 
maar weinig jongeren met dezelfde 

ambities zijn als Anton? “Ik denk dat 
de wet- en regelgeving veel jongeren 
niet motiveert om het bedrijf over te 
nemen. Terwijl het  voor onze voed-
selvoorziening juist zo belangrijk is 
dat bedrijven blijven bestaan”, aldus 
de gemotiveerde veehouder. 

70 jaar bevrijding van Laarbeek

Laarbeek - In september 2014 is 
het 70 jaar geleden dat het zuiden 
van Nederland werd bevrijd van de 
Duitsers. De operatie Market Garden 
is voor de regio succesvol geweest, 
maar heeft ook zijn sporen nagelaten.

De drie Laarbeekse Heemkunde-
kringen willen dit bijzonder moment 
op bescheiden wijze gedenken. De 
herdenking vindt plaats op zondag 28 
september.  Om 12.00 uur vertrekt 
er een stoet met historische militaire 
voertuigen aan de Laarbeekse grens. 
In ieder van de 4 kernen wordt halt ge-
houden in het centrum. Daarbij zal het 
volgende schema als leidraad dienen.

12.15 uur Bernadettestraat Mariahout 
13.30 uur Heuvel Lieshout
14.45 uur Kouwenberg Aarle-Rixtel 
16.00 uur Parklaan Beek en Donk.

Tijdens de stops is er gelegenheid om 
de militaire voertuigen van dichtbij te 
bekijken en een praatje te maken met 
de clubleden van Wheels. Leden van 
een gardepeloton rijden met de wa-
gens mee en verzorgen in iedere kern 
een optreden. Voor het publiek is het 
beperkt mogelijk om mee te rijden. 
Zij die dat willen, kunnen contact op-
nemen met Harry Brugmans, tel. 06-
30450825.

In de diverse dorpen wordt de optocht 
ondersteund door passende activitei-
ten. In Beek en Donk zal de optocht 
afgesloten worden door een toespraak 
van burgemeester Ubachs, waarna er 
namens de Laarbeekse bevolking een 
krans gelegd zal worden bij het oor-
logsmonument aan de Koppelstraat. 
Ieder die dat wil kan zich bij deze 
bloemenhulde aansluiten.

In het Dorpshuis van Lieshout en de 
heemkamers van Aarle-Rixtel en Beek 
en Donk worden tentoonstellingen 
ingericht. Iedere tentoonstelling be-
licht enkele facetten uit de Tweede 
Wereldoorlog en de bevrijding. De 
tentoonstellingen zijn tussen 21 sep-
tember en 5 oktober te bezoeken.

De organisatie stelt het op prijs als 
men op zondagmiddag 28 september 
de vlag uit wilt hangen, zeker langs 
de route. Globaal is dit Mariastraat, 
Bernadettestraat, Ginderdoor, 
Dorpsstraat, Heuvel, Ribbiusstraat, 
Lieshoutseweg, Kouwenberg , 
Dorpsstraat, Beekseweg, Oranjelaan, 
Brandstraat en Koppelstraat. Nadere 
inlichtingen zijn te verkrijgen bij de 
voorzitters van de heemkundekrin-
gen.  

Een van de foto’s die het moment 
van bevrijding in Laarbeek uitbeeldt 

Harmonie De Goede Hoop: 
140 jaar en springlevend!
Aarle-Rixtel –Wellicht heeft u het 
spandoek bij de kiosk in Aarle-Rixtel 
al zien hangen: het jubileumconcert 
in het kader van het 140-jarig bestaan 
van harmonie De Goede Hoop. Op za-
terdag 13 september is het dan zover. 

Het wordt weer ‘Muziek op het plein’ 
en daarvoor wordt de mooie kiosk om-
gebouwd tot een heus concertpodium, 
voorzien van licht en geluid. Verder 
zal natuurlijk het Kouwenbergpleintje 
weer gezellig aangekleed worden. En 
natuurlijk zal de horecagelegenheid 
niet ontbreken. Dit zodat u, zittend 
of staand en genietend van een kopje 
koffie of een pilsje, kunt genieten van 
dit schitterende concert. Het vangt om 
20.15 uur aan en harmonie De Goede 
Hoop zal het spits afbijten. Onder lei-
ding van hun dirigent Gerrit de Weerd 
zullen zij een verrassend en gevarieerd 
programma bieden.

Aan het optreden van de harmonie 
zal medewerking verleend worden 
door popkoor Koskoier uit Gemert. 
Dit popkoor, met combo, brengt niet 
alleen samen met de harmonie een 
aantal nummers ten gehore. Het koor 
zal ook een eigen programma brengen, 
waar weer een aantal blazers van de 

harmonie aan meewerkt. Koskoier laat 
u genieten van haar zingend en swin-
gend repertoire. Verder hebben ze ook 
Manon van Overdijk weten te strikken 
om samen met de harmonie een aantal 
nummers te brengen. Wellicht herin-
nert u zich Manon nog wel. Zij was de 
winnares van ‘The Voice Of Laarbeek’. 
Dit project was één van de hoogtepun-
ten van de laatste jaren van de harmo-
nie. De leden van de harmonie willen 
graag weer even terugduiken naar 
‘The Voice’ en ook Manon heeft hier 
super veel zin in.

De avond wordt afgesloten door de 
Klokkendorper uit het eigen Aarle-
Rixtel. Zij zijn de laatste jaren een nieu-
we muzikale weg ingeslagen van al-
penrock, schlagers en après-skihits. En 
bij deze nieuwe weg hoort een nieuwe 
naam: Die Partyhosen. Ondanks hun 
eerste optreden onder deze nieuwe 
naam, zal het een ouderwets feestje 
worden. Deze party-band laat u onver-
valst genieten. U wordt getrakteerd op 
een voorproefje van de aankomende 
Bierfeste van begin oktober. Alles uit de 
kast, de tent op zijn kop en het feest is 
compleet. De harmonie hoopt u te be-
groeten op dit ‘must see’-evenement 
op een hopelijk zwoele zomeravond.

Gekwalificeerde docenten
m/v als freelancers gevraagd in heel Zuidoost Brabant

voor individuele bijlessen bij de leerling thuis.
Geschikt voor leraren, onderwijzers, academici, 

ingenieurs,studenten WO, taalkundigen enz., 
tevens voor gepensioneerden.

Vrije indeling van uw tijd, u werkt in uw buurt.
Goede verdiensten.

(0492)770118      t.vanberne@abacus-bijlessen.nl
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

De burgemeester heeft besloten de drank- en horecavergunning te wijzigen met de toevoe-
ging van een leidinggevende aan Landgoed d’n Heikant, Asdonkseweg 6 in Aarle-Rixtel (ver-
zonden 28 augus-tus 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.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern          Ingediend d.d.     Werkomschrijving
Jan van Amstelstraat 6 Beek en Donk   01-09-2014      plaatsen tijdelijke woonunit
Jan van Amstelstraat 6 Beek en Donk   01-09-2014      bouwen woning
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.

In verband met plaatsen van een tent in de Kapelstraat in Beek en Donk is de Kapelstraat afge-
sloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt van zaterdag 13 sep-
tember 2014, 12.00 uur tot zondag 14 september 2014, 6.00 uur.

LAARBEEK - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 
1 van de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kap-
pen van hieronder genoemde bomen.
• Een metasequoia aan de Hendrik van Herenthalslaan 5 in Lieshout. Eigenaar wil de boom 

kap-pen omdat de bomen schade toebrengt aan zijn riool. De vergunning wordt verleend 
omdat de gemeente onvoldoende redenen tot behoud kan aandragen.

• Een beuk naast Lange Zwaard 64 in Beek en Donk. De boom wordt gekapt om extra ruimte 
te geven voor naburige bomen.

• Een els naast Biermanstraat 31 in Aarle-Rixtel. De boom wordt gekapt om extra ruimte te 
ge-ven voor naburige bomen.

• 584 populieren, 4 berken en 4 eiken, staande op de volgende locaties verspreidt over de 
ge-meente Laarbeek. 

Locatie aantal soort
‘t Hof 44 populier
Sluisweg 44 populier
Sonseweg 89 populier
  4 eik
Sonseweg zandpad 19 populier
Den Houw 32 populier
  4 berk
Schutsstraat 32 populier
Luciferbos 90 populier
Staartweg 124 populier
Donkervoortsestraat 22 populier
Vonderweg-Oost 66 populier
Patrijsweg 7 populier
Beekseweg 15 populier
  
De eigenaar vraagt een vergunning aan voor het rooien van deze bomen omdat u deze lanen wil 
verjongen. Als vervanging zullen dan ook nieuwe bomen aangeplant worden.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 27 augustus 2014. Rechtstreekse belanghebben-
den hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na verzending 
van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de 
rubriek ‘Be-zwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Tienerwerk de Boemerang voor het organiseren van Outdoor Beats (disco) in de tuin van de 

Boemerang, Otterweg 29 in Beek en Donk op zaterdag 20 september 2014 van 20.30 tot 0.30 
uur (verzonden 26 augustus 2014),

• Stichting Aarle voor het organiseren van de Luikse Markten op: 28 september 2014, 
26 oktober 2014, 30 november 2014, 21 december 2014, 25 januari 2015, 22 februari 
2015, 22 maart 2015 en 19 april 2015 in sporthal De Dreef in Aarle-Rixtel en op 14 mei 
2015 op het grasveld voor sporthal De Dreef telkens van 9.00 tot 16.00 uur (verzonden 
27 augustus 2014),

• Buurtvereniging Aa-Landschap voor het houden van een jubileumfeest aan de Leekbusweg 5 
in Beek en Donk op 27 september 2014 van 12.00 tot 1.00 uur en op 28 september 2014 van 
10.00 tot 18.00 uur (verzonden 27 augustus 2014),

• Buurtschap De Molen voor het houden van een jubileumfeest in de Akkers en Havenweg in 
Lieshout op zaterdag 27 september 2014 van 9.00 tot 1.00 uur (verzonden 28 augustus 2014),

• Jeugdcommissie Carnavalsvereniging De Heikneuters voor het houden van een kennisma-
kings-zeskamp jeugdcarnaval op het Oranjeplein in Mariahout op zondag 21 september 2014 
van 12.00 tot 17.00 uur (verzonden 28 augustus 2014),

• Café-bar Bij Ons voor het plaatsen van een tent op het Piet van Thielplein voor café-bar Bij 
Ons, Piet van Thielplein 29 in Beek en Donk van 11 september tot en met 17 september 2014 
(verzonden 1 september 2014).

LAARBEEK – Akse Media weer begonnen met de actualisatie van de adressen voor de gemeen-
tegids van Laarbeek. Dit is de enige gemeentegids die daadwerkelijk in samenwerking met de 
gemeente Laarbeek wordt uitgebracht.
Aan alle adressen binnen de gemeente die een e-mailadres in de vermelding hebben, wordt 
vanaf de start een automatische mailing verzonden waarmee men kan reageren en/of via inter-
net de ei-gen gegevens naar wens kan aanpassen. De overige adressen worden in de periode 
van actualisatie telefonisch benaderd.
Als u nog niet in de gemeentegids staat vermeld, is dit het moment om uw vereniging of or-
ganisatie aan te melden voor de gemeentegids. U moet dan zelf bij Akse Media een verzoek 
indien voor plaatsing in het adressengedeelte. 
Zowel voor nieuwe aanmeldingen of mutaties kunt u op de volgende manieren reageren: 
- per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Laarbeek),
- telefonisch: (0223) 673010 (redactie Akse Media),
- schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Laarbeek), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Let op!
Helaas geldt nog steeds dat er veel acquisitie wordt gepleegd en facturen worden gestuurd die 
niet voor onze gemeentegids zijn. Als u twijfels of vragen heeft, neem dan vooral contact op 
met de gemeente Laarbeek, e-mail gemeente@laarbeek.nl of 0492 469 700

LAARBEEK - In december van dit jaar verschijnt de nieuwe gemeentegids voor 2015. De gids is 
al eens eerder mogelijk gemaakt met het gebruik van uw foto’s. Foto’s van Laarbeek, gemaakt 
door de eigen inwoners. Ook dit jaar organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij veel foto’s een 
plaats zul-len krijgen in de gemeentegids. Op de Dag van de Democratie, 13 september, zullen 
de winnaars rond 14.15 uur bekend gemaakt worden.

Hoe doet u mee?
Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot en met zondag 7 september uw 
fo-to(‘s) sturen naar fotowedstrijd@laarbeek.nl onder vermelding van uw naam, adresgege-
vens en te-lefoonnummer. Stuur uw foto nog snel in voor deelname aan de wedstrijd!!

Prijzen
We zullen zoveel mogelijk goede en bruikbare foto’s plaatsen in de gemeentegids 2015. Na-
tuurlijk met naamsvermelding van de maker. De drie mooiste foto’s worden beloond met een 
waardebon van € 75,- (eerste plaats), € 50,- (tweede plaats) en € 25,- (derde plaats). 

Waar moeten foto’s aan voldoen?
Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd houdt u dan rekening mee met de volgende 
criteria:
1. Alléén inwoners van de gemeente Laarbeek kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd.
2. Per persoon mogen maximaal drie foto’s worden ingeleverd.
3. De foto’s moeten genomen zijn in Laarbeek, en moeten herkenbaar zijn voor de gemeente 

en/of de Laarbeekse samenleving. 
4. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG formaat met een minimale 

reso-lutie van 300 dpi of minimaal 1 MB.
5. De foto’s moeten uiterlijk zondag 7 september via het e-mailadres fotowed-strijd@laar-

beek.nl aangeleverd zijn. 
6. Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te vragen voor publica-

tie van de foto’s.
7. De gemeente Laarbeek kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan 

de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het ge-
bruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, 
nieuwsbrie-ven, het burgerjaarverslag, etc.

De foto’s en de namen en foto’s van de winnaars zullen algemeen bekend gemaakt worden. 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Margriet Swinkels via margriet.swinkels@
laarbeek.nl.

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 12 september komt wethouder Meulensteen 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.
• Gezocht: Laarbeekse superhelden!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Aanvragen omgevingsvergunning

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Kapvergunningen

Verleende vergunningen

Actualisatie gemeentegids

Stuur uw foto in voor onze fotowedstrijd!

Gemeente actueel

Kort nieuws
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                      Kern  Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Kouwenberg 25    Beek en Donk verbouw interieurwinkel bouwen 28-08-2014
Malthezer 9            Aarle-Rixtel vergroten woning  bouwen 28-08-2014
Leliestraat 61        Beek en Donk aanbouwen garage bouwen 28-08-2014
Karstraat 11           Beek en Donk veranderen woning (dak) bouwen 01-09-2014
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 Laar-
beek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie                       Kern          Werkomschrijving                   Activiteit      Verzonden
Franciscushof 17   Lieshout   brandveilig gebruik zorginstelling  brandveiliggebruik  29-08-2014

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is 
verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt 
u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Herto-
genbosch. Het moet wor-den ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en 
de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan 
te vragen bij de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

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 tele-
foonnummer bellen, 0492 469 700.

Locatie Kern  Werkomschrijving Activiteit
Bernadettestraat 10 Mariahout  verwijderen asbest 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 ge-
meente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het cen-trale telefoon-
nummer 0492 469 700.

De burgemeester van Laarbeek heeft besloten om voor 2014 een ontheffing te verlenen voor 
het verruimen van de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaat-
selijke Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Café Van Lieshout, Dorpsstraat 58 in 
Lieshout (verzonden 28 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 gemeentenieuwspagina’s.

Verleende omgevingsvergunningen

Afgehandelde sloopmeldingen

Verleende ontheffi  ngen

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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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.

Over slakken en zo

Onder de tuinliefhebbers behoren slak-
ken meestal niet tot de favoriete dieren, 
ze vreten immers de planten op. Men 
gaat vaak met slakkenkorrels in de weer 
om van de slakken af te komen, maar 
deze bevatten allemaal giftige stoffen. 
De slak gaat dood, wordt opgegeten 
door een muis, egel of lijster en zo 
hoopt het gif zich op in de voedselke-
ten. Met een bekende bierbrouwer in 
onze gemeente is er ook een andere 
manier om van slakken af te komen. 
Graaf een kommetje in de tuin met de 
rand gelijk met het grondoppervlak en 
giet dit tot de rand vol met bier.
Ze vinden de geur van bier heerlijk, lo-
pen als een dronken Ier in het kommetje 
en verdrinken. Dit is natuurlijk ook niet 
leuk voor die slak maar er komt dan in 
ieder geval geen gif aan te pas. 
Je kunt ook de natuur haar werk laten 
doen door egels in je tuin te lokken, ze 
zijn dol op slakken, probleem opgelost.
Natuurlijk is het beter om helemaal 
niets tegen die slakken te doen en ge-
woon te genieten van deze prachtige 
kleine beestjes in onze Mooie Laar-
beekse natuur!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Aarlese Heikant 

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 

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Verzamelgebouw Zeven-B
Kantoorunits vanaf 16 m2 tot 80 m2. 
Huurprijs vanaf € 175,- per maand. 

WWW.BERKKERKHOF.NL
TEL.: 0492-38 66 00

TE HUUR 
Helmondseweg 7b te Aarle-Rixtel
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Een evenement voor iedereen
- Sport
- Recreatie

- Vrijetijdsbesteding
- Informatie

5 Oktober
van 13.00 - 17.00

De Dreef Aarle-Rixtel

Mooi UIT in Laarbeek

oMase beweegt met Ismakogie

Repair Café Laarbeek op 17 
september

Mariahout - De leden van oMase krij-
gen donderdag 18 september de ge-
legenheid om kennis te maken met 
Ismakogie, een westerse bewegings-
leer, die zich richt op bewust beter be-
wegen in het dagelijks leven.

Door zichtbare en onzichtbare bewe-
gingen worden spieren getraind - ge-
wrichten soepeler -gewrichtsbanden 
sterker - gezichtsspieren verstevigd. 
Door ismakogie activeert iedere bewe-
ging het hele lichaam, met minimale 
krachtsinspanning. Bovendien geeft 
ismakogie ontspanning en heeft het 

een positief effect op je humeur! Het 
is een mooie balans tussen inspanning 
en ontspanning en tussen beweging en 
rust. Voor mensen die graag vitaal en 
fit willen blijven, is dit een prettige ma-
nier van bewegen die niet als belastend 
wordt ervaren.

Bij deze workshop wordt er uitleg gege-
ven over Ismakogie via een PowerPoint 
presentatie, waarna men zelf actief be-
zig gaat zijn door middel van oefenin-
gen. De avond begint om 20.00 uur in 
zaal de Pelgrim. Leden die zich hiervoor 
aangemeld hebben krijgen nog bericht.

Lieshout - De Dorpsraad van Lieshout 
houdt woensdag 17 september we-
derom het maandelijks Repair Café. 
In het Dorpshuis aan de Grotenhof 
2, Lieshout, draait het dan allemaal 
om repareren en ontmoeten. Tussen 
13.30 uur en 16.00 uur staan diverse 
vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstukken, 
fietsen en klein huishoudelijk elektri-
sche  apparatuur kunnen daar allemaal 
een tweede kans krijgen. Gereedschap 
en materialen zijn aanwezig.  Mensen 
die het Repair Café bezoeken, ne-
men van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, 
fietsen, speelgoed, servies… Alles wat 
niet meer werkt is welkom en maakt 
kans op een geslaagde reparatie. De 
vaklui in het Repair Café weten bijna 
altijd raad. 

Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. 
In Nederland gooien we ontzettend 
veel weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. Met 
het Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. 

Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten in 
de buurt. Maar bovenal willen ze met 
het Repair Café laten zien dat repare-
ren leuk is, en vaak heel makkelijk. 

Verkoop ‘Outdoor Beats’ in volle gang

Cursus EHBO bij kinderen

Laarbeek - Inmiddels is de verkoop in 
volle gang voor de eerste editie van 
‘Outdoor Beats’ op 20 september en 
zijn de namen van de DJ’s bekend. Voor 
de eerste keer zal het Outdoor Beats 
event gehouden worden op het buiten-
terrein van Tienerwerk de Boemerang 
aan de achterzijde van het ontmoe-
tingscentrum Beek en Donk.

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

De avond wordt aan elkaar gemixt 
door een team van lokale DJ’s welke 

nummers uit de genre’s house, dubstep, 
moombahton,en hardstyle zullen laten 
horen, het wordt een ‘helemaal uit je 
plaat sfeer’. Het team DJ’s bestaat uit Dj 
Danny Dash, Dj Viper, Dj Party Jockey 
Tim en Dj Caspian

Kaarten zijn nu verkrijgbaar bij de on-
derstaande voorverkoop adressen. De 
entreekosten zijn €3,50 voor leden en 
€5,00 voor niet-leden per persoon. 
Snoeperij Jantje, kerkstraat 4, Aarle-
Rixtel, Shoes4you, Heuvelplein 10c, Beek 
en Donk, D.I.O drogisterij, Dorpstraat 
5, Lieshout en Buurthuis Mariahout, 
Bernadettestraat 43, Mariahout.

De toegang tot het alcoholvrije open-
lucht evenement is bedoeld voor 
alle Laarbeekse PLUS tieners van het 

voortgezet onderwijs met een schoolpas 
en in de leeftijd t/m 15 jaar. Niet-leden 
zijn ook welkom op vertoon van een 
schoolpas of id. Leden krijgen voorrang 
en voordeel. Je kunt je nog als lid aan-
melden via de website.
 
De ingang van het terrein is te bereiken 
aan de achterzijde van het ontmoetings-
centrum in Beek en Donk. De fietsen 
kunnen op het terrein worden gepar-
keerd. 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 feestje weer afgelopen. Zorg 
dat je erop tijd bent, want vol=vol en 
binnen=binnen.

Beek en Donk - Iedereen die jonge 
kinderen heeft of hen verzorgt, weet 
dat kinderen nieuwsgierig zijn en stap 
voor stap de wereld om hen heen ver-
kennen. Lekker buiten spelen, in bo-
men klimmen of rolschaatsen. Een on-
geluk zit dan vaak in een klein hoekje. 

Daarom is het fijn als je weet wat je in 
zulke gevallen moet doen. De cursus 
‘EHBO bij kinderen’ leert hoe je risico’s 
in en om huis, school, opvang e.d.  kunt 
verkleinen en wat je moet doen wan-
neer een ongelukje zich toch voordoet. 
EHBO vereniging Beek en Donk is van 
plan een tweetal cursussen ‘EHBO bij 
kinderen’  te organiseren speciaal  voor 
vaders, moeders, verzorgers en leer-
krachten van kinderen in de leeftijd tot 

ongeveer 13 jaar. Wilt u leren hoe u een 
verband moet aanleggen of wat u moet 
doen bij een brandwond? Of wilt u tips 
om risico’s te voorkomen? In deze cur-
sus komt dit en nog veel meer aan bod.

Onder leiding van een ervaren docent 
leer je in 2 of 3 lessen hoe je ongeluk-
ken kan voorkomen en hoe te handelen 
in geval er toch iets gebeurt. Zo leer je 
bijvoorbeeld wat je moet doen bij een 
val of vergiftiging en hoe je verwon-
dingen behandelt. Daarnaast staan 
ook reanimatie en het gebruik van AED 
(Automatische Externe Defibrillator) op 
het programma.

Afhankelijk van uw polis vergoeden 
veel zorgverzekeraars vaak ook een 

groot deel van de kosten van de cursus. 
Informeer bij uw zorgverzekeraar of u 
in aanmerking komt voor een vergoe-
ding.

De avondcursus word gehouden op de 
woensdagen 24 september, 1 oktober 
en 15 oktober (alle avonden van 19.00-
21.30 uur) in het Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk. De zaterdagcursus wordt 
gehouden op 20 en 27 september(alle 
dagen van 10.00-13.00 uur) in basis-
school De Raagten.

Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met EHBO ver-
eniging Beek en Donk, Peter van de 
Heuvel, Tel. 0492-462099 of mail 
pmlivandenheuvel@onsbrabantnet.nl.
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Zaterdag 13 september vanaf 21.00
KERMISPROGRAMMA 2014

Zondag 14 september van 14.00 tot 20.00

Maandag 15 september vanaf 13.00 uur

Meer info: www.tapperijbeekendonk.nl

Zondag 14 september van 14.00 tot 20.00Zondag 14 september van 14.00 tot 20.00

Laarbeek rocks 
united for Jayden

Matinee met 
DJ Harry

Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

KERMIS BIJ ONS

OM 19.00 UUR DE OFFICIËLE OPENING VAN DE 
KERMIS  MET ‘S AVONDS RAY DELANDO

HET DUO ‘LOVE SHACK’ GAAT ER EEN 
ONVERGETELIJKE AVOND VAN MAKEN

DE GROEP ‘AVENUE’ GAAT ER EEN GEZELLIGE 
BOEL VAN MAKEN IN DE MIDDAG

’S AVONDS FLUGEL PARTY

MATINEE, MET TUSSEN 14.00 EN 19.00 UUR 1 
METER BIER (11 STUKS) VOOR €18,-.

IN DE AVOND KOMT RAY DELANDO WEER HET 
DAK ERAF ZINGEN.

VRIJDAG 12 SEPTEMBER    OPEN: 15.00 UUR 

ZATERDAG 13 SEPTEMBER   OPEN: 14.00 UUR

ZONDAG 14 SEPTEMBER  OPEN: 12.00 UUR

DINSDAG 16 SEPTEMBER  OPEN: 14.00 UUR

MAANDAG 15 SEPTEMBER  OPEN: 14.00 UUR

Mooi UIT in Laarbeek

Kienen in het Dorpshuis Lieshout

Zin om eens lekker te lachen?

Dag van de democratie

Lieshout – Carnavalsvereniging De 
Raopers houdt op vrijdag 12 septem-
ber een kienavond in het Dorpshuis 
van Lieshout.

De avond begint om 20.00 uur 
en de zaal is open om 19.00 uur. 
Het Dorpshuis is gelegen aan het 
Grotenhof. Iedereen is welkom om 
mee te doen. 

Beek en Donk – Team The Shooters van 
de Gezondheidsrace Laarbeek houdt op 
zondag 21 september een lachworkshop 
in het Ontmoetingscentrum van 15.00 
tot 16.30 uur. Lachen is hartstikke leuk 
om te doen én gezond. 

Lachende mensen maken diverse geluks-
hormonen aan (dopamine en endorfine) 
en gaan zich daardoor nóg beter voelen. 
Deze lachworkshop laat je lachen zonder 
reden. Geen moppen dus, maar speelse 
oefeningen maken al snel een hartelijke 
lach bij je los. En zien lachen doet lachen, 
dus het werkt erg aanstekelijk.   

De workshop wordt gegeven door een 
ervaren lachcoach en iedereen, jong en 

oud, kan eraan meedoen. Je hoeft geen 
enkele prestatie te leveren op welk ge-
bied dan ook, je mag zelfs gewoon op 
je stoel blijven zitten. Dus ook mensen 
die wat minder mobiel zijn, zijn van harte 
welkom! Het kost u niets, alleen wat van 
uw tijd, maar daarvoor krijg je dan ook 
een vrolijke ontspannen middag voor te-
rug. Iedereen die kan lachen, kan mee-
doen! Meld u aan en doe mee met deze 
vrolijke workshop

Aanmelden kan t/m 18 septem-
ber bij team The Shooters, tel. 06-
83113078 of  via het emailadres: 
lachen@gezondbeekendonk.nl. 
Voor meer informatie zie 
www.gezondbeekendonk.nl.

Laarbeek - Zaterdag 13 september is 
het de Dag van de Democratie. Deze 
dag is het gemeentehuis open om alle 
inwoners van Laarbeek (opnieuw) ken-
nis te laten maken met de politiek en 
democratie in Laarbeek.

De jeugdgemeenteraad, uitleg over ons 
eigen lokaal bestuur, workshops over 
hoe u invloed kunt uitoefenen op het 
gemeentebeleid, speeddaten met de 
raadsleden, etc. Er is van alles te doen en 

te zien in en rondom het gemeentehuis. 

Ook PNL viert de Dag van de Democratie 
en is deze dag met een stand aanwezig 
in het gemeentehuis. Zowel bestuursle-
den als gemeenteraadsleden van deze 
partij zullen aanwezig zijn in de stand: 
voor informatie over PNL,  voor uw 
vragen, of gewoon voor een praatje. 
Zij nodigen u dan ook van harte uit om 
de stand te bezoeken zaterdag tussen 
11.00 en 16.00 uur. Tot dan! 

Ad Derks wint Boretti barbecue 

Nationale collecteweek Nierstichting 

Aarle-Rixtel - Ad Derks is de geluk-
kige winnaar geworden van de Boretti 
barbecue ter waarde van €850,00. 
Deze prijs werd verloot bij een actie 
van Bakkerij van Brug, waar Ad ook 
vaste klant is. 

De actie was een succes, vele mensen 
deden eraan mee. Uiteindelijk werd 
het Ad Derks die de prijs in ontvangst 
mocht nemen. De voorzitter van win-
keliersvereniging Aarle Onderneemt, 
Jantine de Jongh, trok het lotje met 
zijn naam erop. Hopelijk kan Ad de 
komende weken nog een paar keer 
gebruik maken van deze Boretti bar-
becue.  

Nieuwe actie 
Er komt ook een nieuwe actie aan bij 
Bakkerij van Brug, dit in het thema 
van het WNF en het 25-jarig bestaan 
van het Panda-brood. Dit brood is van 
Hollandse tarwe gemaakt en is een 
volkoren meergranen brood. De prijs 
van deze actie is een echte Hollandse 
elektrische fiets. 

Advertorial

De Boretti barbecue wordt overhandigd aan Ad Derks. Foto: Joost Duppen

Lieshout/Mariahout - De Nierstichting 
werkt al meer dan 40 jaar aan een be-
tere kwaliteit van leven van nierpa-
tiënten, zij steunen onderzoek naar 
preventie, innovatieve behandeling 
en een beter leven voor nierpatiënten. 
De Nierstichting wil de nierpatiënten 
zo veel mogelijk helpen en bijstaan, 
maar dat kost geld. 

Daarom zetten die duizenden en-
thousiaste collectanten jaarlijks alles 

op alles om zoveel mogelijk geld voor 
de Nierstichting  op te halen. Dit jaar 
is dat van maandag 15 t/m zaterdag 
20 september. Met dat geld zet de 
Nierstichting alles op alles, zodat men-
sen met een nierziekte in leven blijven 
en ook echt blijven leven! Tijdens de 
collecteweek gaan weer 80.000 vrij-
willigers van de Nierstichting in heel 
Nederland van deur tot deur. Voor 
Lieshout en Mariahout zullen ca. 60 
collectanten hun beste beentje weer 

voor zetten om het werk van de  
Nierstichting te ondersteunen want 
zonder donateurs zou het werk van de 
Nierstichting onmogelijk zijn. Daarom 
hoopt de organisatie dat de inwoners 
van Lieshout en Mariahout gul zullen 
geven zodat deze collectanten straks 
met een voldaan gevoel hebben ge-
collecteerd - dankzij een volle bus – 
bestemd voor een heel goed doel! Bij 
voorbaat dank voor Uw gift!
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

VOORDEEL VOOR VOLGENDE WEEK

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

W38 - Aanbiedingen gelden van maandag 15 september t/m zaterdag 20 september 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

DubbelFrisss
alle soorten

6 pakken à 1500 ml.

Hollandse bloemkool
per stuk

Parijzer boterhamworst
van onze versafdeling

125 gram

Gemarineerde visfi lets
Grieks, Toscaans of mosterd-dille

350 gram

Dr. Oetker pizza tradizionale
mozzarella, salame of speciale

2 stuks à 330/380 gram

Ambachtelijke salades
scharrelei bieslook of Surinaamse ei

bakje 150 gram

Danio kwark
alle soorten

beker 450 gram

Glorix bleek of wc gel of 
Andy allesreiniger

alle soorten
fl acon 750 ml.

Omo of Sunil wasmiddel
alle soorten

fl acon 700-1500 ml.
pak 1050/1330 gram

2 stuks naar keuze

Chocomel
alle soorten

literpak

Fa deodorant of showergel
Schwarzkopf shampoo of 

crèmespoeling
alle soorten

fl acon 250/400 ml., 
bus 150 ml., roller 50 ml.

2 stuks naar keuze

7Up regular, Pepsi
of Sisi sinas

alle soorten
3 blikjes à 33 cl.

Boonacker witte- 
of tarwebollen

zak 4 stuks

Unox Cup a Soup
alle soorten

doosje à 3/4 zakjes
zakje à 150 ml. 

2 stuks naar keuze

ZAK
4 STUKS

van 1.55 voor

2
STUKS kilo 3.80

van 1.44-2.60 voor

125 GRAM kilo 8.00

van 1.49 voor

3
BLIKJES

liter 1.04

van 1.17-1.50 voor

BAKJE
150 GRAM kilo 6.67

van 1.29/1.39 voor

LITERPAK

van 1.28-1.33 voor

BEKER
450

GRAM
kilo 2.22

van 1.84-1.99 voor

FLACON
750 ML. liter 1.33

van 1.23-2.28 voor

350 GRAM kilo 11.42

van 5.21 voor

2
STUKS

van 3.94-6.84 voor

2
STUKS

van 6.08 voor

2
STUKS

van 11.42-13.18 voor

6
PAKKEN

liter 0.44

van 6.60-7.74 voor

PER STUK

van 1.99 voor

Magere runderriblappen
750 gram

750 GRAM kilo 6.66

van 8.24 voor
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Ook voor 
basgitaar, mandoline 
en ukulele

0492-468847    www.janvlemmings.nl

55 Jaar Teugelders van Ganzendonck

Verkiezingen en installatie Jeugdgemeenteraad Laarbeek

Het gilde St. Leonardus viert kermis Beek en Donk

Beek en Donk - Carnavalsstichting 
Teugelders van Ganzendonck be-
staat op 1 november precies 55 
jaar. In het kader hiervan is voor het 
eerst sinds de oprichting in 1959 de 
geschiedenis op papier gezet. Dit 
heeft geresulteerd in een ruim 200 
pagina’s tellend jubileumboek met 
heel veel foto’s en het complete ver-
haal vanaf de start tot aan het he-
den. Een prachtig boek, geschreven 
in een prettige stijl, waardoor het 
voor iedereen eenvoudig leesbaar is 
gemaakt.

Er staat beschreven hoe het allemaal 
ontstaan is en wat er in al die jaren 
veranderd is. De allermooiste en 

opvallendste foto’s zijn geselecteerd 
en in het boek verwerkt. Ludieke 
evenementen, hoogtepunten en bij-
zondere zaken van ieder carnavals-
seizoen worden genoemd. Bijna ie-
dereen herkent mensen in het boek.

Het boek, met ruim 200 pagina’s 
en in kleur, met harde kaft, is ver-
krijgbaar in een beperkte oplage. 
Iedereen is nu in de gelegenheid 
om de Ganzendonckse carnavals-
geschiedenis in huis te halen. Om er 
zeker van te zijn dat men het boek 
in bezit krijgt, kan men vanaf nu in-
schrijven en een teleurstelling voor-
komen. 

Het boek kost bij de bestelling voor-
af slechts €17,95. Later is de prijs 
€19,95. Bestellen kan tot 1 novem-
ber 2014 via de website www.teu-
gelders.nl. Het is ook mogelijk om 
het boek te bestelen via een briefje 
met daarin het aantal boeken dat 
men wil bestellen, aangevuld met 
naam, adres, e-mailadres en tele-
foonnummer. Men kan dit sturen (of 
in de brievenbus deponeren) naar 
Leliestraat 22, 5741 XW Beek en 
Donk. 55 Jaar Ganzendonckse ge-
schiedenis in een werkelijk prachtig 
boek. Zelfs wanneer men niet van 
carnaval houdt een juweeltje om in 
huis te hebben.

Laarbeek - De verkiezingscampag-
nes voor de Jeugdgemeenteraad zijn 
op dit moment volop gaande op de 
Laarbeekse basisscholen. Op de 10 
basisscholen zijn er in groep 7 ver-
kiezingen waarin gestemd wordt 
wie er de komende twee jaar na-
mens de school afgevaardigd wordt 
in de Jeugdgemeenteraad.

De leerlingen die nu in groep 8 zit-
ten, hebben er inmiddels een jaar in 
de Jeugdgemeenteraad opzitten en 

ze gaan nu nog het hele jaar door. 
De Jeugdgemeenteraad telt daarmee 
20 leden.

De verkiezingen zijn op dinsdagoch-
tend 16 september 2014. De uitslag 
wordt om 14.00 uur, in de radio-
uitzending van Omroep Kontakt, live 
bekendgemaakt door burgemeester 
Hans Ubachs.

De installatie van de jeugdgemeen-
teraad is op woensdag 17 september 

2014 om 14.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis Laarbeek. 
Loco-burgemeester Johan Briels zal 
dan de nieuwe leden van de jeugd-
gemeenteraad installeren. Onder het 
toeziend oog van ouders, familie, 
klasgenoten en vriendjes en vrien-
dinnetjes zullen de nieuwe raads-
leden de eed afleggen. U bent na-
tuurlijk van harte welkom om hier 
op woensdagmiddag bij aanwezig te 
zijn.

Beek en Donk - Het wordt weer een span-
nende tijd  voor de leden en de vrienden 
van het gilde St. Leonardus, als zij op  
vrijdag 12 september om 19.00 uur de 
kermis 2014 gaan openen op het Piet van 
Thielplein.

Omdat vorig jaar de rijkspolitie geen ver-
gunning meer gaf voor het schieten op de 
schutsboom aan de Goorloop, moesten zij 
toen al voor het schieten van de nieuwe 
koning uitwijken naar ´t Wipke. Alle ker-
misactiviteiten van het gilde St. Leonardus 
o.a. koning schieten, prijs- en konings-
kruisen  schieten, en schieten voor de titel 
van kermiskoning(in) vinden nu plaats op 
kermiszaterdag. Het programma op ker-
miszaterdag 13 september is als volgt: 
Om 10.00 uur komen alle gildebroeders 
bij elkaar op ’t Wipke en gaan vanaf 
10.30 uur in vol ornaat de afgaande ko-
ning Tijn van der Bruggen afhalen. Bij hem 
aangekomen wordt eerst een vendelgroet 

gebracht. Traditiegetrouw wordt bij de 
koning koffie met een broodje aangebo-
den en een borrel  brandewijn. Hierna, 
rond 11.45 uur, vertrekken ze naar de St. 
Leonarduskapel voor een gebedsdienst, 
die zal worden voorgegaan door de gilde-
heer Franklin De Coninck.

Na deze gebedsdienst gaan ze terug naar 
´t Wipke om samen met de gildezusters 
en genodigden te genieten van een heer-
lijke maaltijd: erwtensoep met broodjes. 
Vanaf 13.00 uur worden belangstellen-
den ontvangen op ‘t Wipke en bestaat er 
nog een mogelijkheid om kermisloten te 
kopen. Vanaf 13.30 uur begint het tradi-
tionele schieten voor een nieuwe koning 
van het gilde St. Leonardus. Het wordt 
beslist weer een spannende strijd en ook 
niet-gildebroeders van 25 jaar en ouder 
en wonend in Beek en Donk mogen aan 
het koning schieten deelnemen. Graag 
nodigen zij u uit om aanwezig te zijn bij 

dit evenement en eventueel daaraan deel  
te nemen. Na de installatie van de nieuwe 
koning vindt het prijsschieten plaats voor 
de 15 levensmiddelenpakketten. Hierna, 
rond 16.00 uur, wordt gestreden voor de 
drie zilveren koningskruisen. Zowel dames 
als heren vanaf 18 jaar mogen hieraan 
deelnemen. 

Om 18.00 uur begint de strijd om de 
titel van kermiskoning of kermiskonin-
gin 2014. Vorig jaar was dat Ine van 
Dinteren en die zal haar titel ongetwij-
feld verdedigen. Iedereen vanaf 18 jaar 
mag proberen deze titel te veroveren.  
Deelname  schept geen enkele verplich-
ting ten opzichte van het gilde. Het is 
enkel voor de eer en de gezelligheid. Het 
St. Leonardusgilde wenst iedereen heel 
prettige kermisdagen en zij ontvangen u 
graag op kermiszaterdag  13 september 
op het schietterrein ’t Wipke. Kijk ook op 
www.gildesintleonardus.nl.

Tijn van der Bruggen, kermiskoningin Ine van Dinteren met haar man en winnaars van 
de koningskruizen van 2013; Mario van den Elsen, Harold Michels en Ruben Potters.

Gemeente Laarbeek gaat 
wederom Kinderlintjes uitreiken 
Laarbeek - Op initiatief van de 
Jeugdgemeenteraad reikt de bur-
gemeester ieder jaar de Laarbeekse 
Kinderlintjes uit. De lintjes zijn be-
doeld voor kinderen die in de ogen 
van hun omgeving iets bijzonders ge-
daan hebben. Zij kunnen in aanmer-
king komen voor een Kinderlintje. 

Voor wie
Iets bijzonders, dit kan van alles zijn. 
Zo kun je kinderen aanmelden die 
een heldendaad verricht hebben, bij-
voorbeeld door een dier te redden. 
Maar ook kinderen die zich inzetten 
voor hun omgeving, buurt of straat. 
Bijvoorbeeld door elke week bood-
schappen te doen voor een zieke 
of bejaarde, of het winnen van een 
sportprijs. Je kunt een kind nomine-
ren door een aanmeldformulier in te 
vullen. Deze aanmeldformulieren zijn 
te verkrijgen op alle Laarbeekse ba-
sisscholen, bij de Stichting Welzijn 
Laarbeek (SWL) en het Laarbeekse 
gemeentehuis. Je kunt het aanmeld-
formulier ook hieronder downloaden. 
De aanmelding moet gebeuren door 
een inwoner van Laarbeek, onder-
steund door twee ‘getuigen’. Zowel 

volwassenen als kinderen kunnen ie-
mand nomineren. De onderscheiding 
is bedoeld voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar. De aanmeldingen worden 
beoordeeld door een jury.

Wanneer
De Kinderlintjes worden uitgereikt op 
de ‘Dag van de rechten van het kind’ 
van Unicef. Dit is elk jaar op 20 no-
vember. Burgemeester Ubachs gaat 
dan naar de basisscholen van de win-
nende kinderen om de Kinderlintjes uit 
te reiken.

De jury
Uiterlijk 9 november 2014 moeten alle 
aanvragen via het aanmeldformulier 
zijn ingediend bij de gemeente. Daarna 
volgt een besloten bijeenkomst van 
de jury, waarin bepaald wordt welke 
kinderen dat jaar in aanmerking ko-
men voor deze bijzondere onderschei-
ding. De jury bestaat uit leden van 
de Jeugdgemeenteraad, burgemees-
ter Ubachs en de directeur van de 
Stichting ViERBINDEN. Natuurlijk zal 
het tot op het laatste moment geheim 
zijn welke kinderen een Kinderlintje 
krijgen.

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

Helaas wist niemand waar de foto 
van was, die vorige week in De 
MooiLaarbeekKrant stond. Op de 
foto stond het meer aan het Torren-
ven in Mariahout.

Historische beelden

Zwerfvuil
Deze zut is ‘gewoon’ gedumpt op de Laarsche Velden...te belachelijk 
voor woorden....

Bewoners van de Laarsche Velden 

Mooi Gespot

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

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

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Conference peren 
nieuwe oogst
€1 per kilo
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Willkommen in
AARLE-RIXTEL

3 OKTOBER

4 OKTOBER

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

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

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

Mooi UIT in Laarbeek

Marijn Brouwers in het 
Kouwenbergs kerkje: Formidable!
Aarle-Rixtel - Marijn Brouwers is 
weer te gast in het Kouwenberrgs 
kerkje in Aarle-Rixtel op zondag 
21 september. Marijn (1975) is 
geboren in het Brabantse Beek en 
Donk in de warmste zomer van de 
vorige eeuw. Ook woonde hij een 
paar jaar in Aarle-Rixtel. 

Na een fanatieke turnjeugd besluit 
hij op zijn 17e te beginnen met 
dat wat hij van kinds af aan voor 
ogen had: een carrière in het thea-
ter.  In 1998 studeert hij af als dra-
madocent aan de Academie voor 
Drama te Eindhoven en in 2001 
aan de Academie voor Kleinkunst 
in Amsterdam.  Verder studeert 
hij zang/muziektheater bij Edward 
Hoepelman aan de Opleiding 
Master of Music van het Fontys 
Conservatorium in Tilburg en ont-
vangt hiervoor in juni 2011 een 
Cum Laude waardering. Tijdens 
zijn opleiding werkt hij met o.a. 
Karin Bloemen, Paul de leeuw, 
Ruut Weissman, Jasperina de Jong, 
Hans Kesting, Stanley Burleson en 
Paul de Munnik.    
                                                                                                                                                     
Deze fantastische zanger en mu-
sicalster was al eerder te gast met 
zijn programma ‘Beste Meneer 
Halsema’. Een prachtig muzikaal 
eerbetoon aan Frans Halsema, 
waar het uitverkochte kerkje te-
recht dolenthousiast over was. En 
….. Marijn komt weer naar het 
kerkje met zijn nieuwe  theaterpro-
gramma Bon Anniversaire. De we-
reldberoemde Charles Aznavour 
(in 2014 wordt hij 90  jaar) 
schreef en zong meer dan 1000 

chansons: For me  formidable, 
Hier Encore, La Mamma, She. Hij 
zong in het Frans,  Engels, Duits, 
Spaans en Italiaans. Maar niet in 
het Nederlands. Dat doet Marijn 
in deze voorstelling, hij vertaalde 
de liedjes en zingt deze op weer-
galoze en eigen wijze. Dat wordt 
ook dit keer weer genieten van be-
gin tot eind. De Cd ‘La Bohème’ is 
bijna klaar, op youtube kunt u de 
titelsong en ‘Zij’ al beluisteren en 
bekijken. Op 30 november brengt 
Marijn zijn voorstelling in Theater 
Speelhuis in Helmond, maar eerst 
komt hij naar het kleine theater-
tje en daar zijn zij best trots op! 
Het concert van Marijn begint om 
14.30 uur. Kaartjes kunnen voor  
€8,50 alvast worden gereserveerd 
via 0492-382943.

Marijn Brouwers

Beleef Robin Hood in Openluchttheater Mariahout
Mariahout - De tijd vliegt voorbij. 
Op zondag 21 september staat de 
laatste voorstelling van dit thea-
terseizoen alweer op het podium. 
En wie kan dit programma beter 
afsluiten dan Toneelvereniging 
Mariahout? Met de voorstelling 
Robin Hood zorgen zij voor de 
klap op de vuurpijl van weer een 
prachtig theaterseizoen. 

Hij steelt van de rijken en geeft 
aan de armen. En op vrijdag 19 
(20.00 uur) en zondag 21 septem-
ber (14.30 uur) is hij voor het laatst 
te zien in het openluchttheater. 
Robin Hood is een rebelse thea-
tervoorstelling over heldhaftigheid 
en zoete wraak. Het belooft een 
verrassende vertelling te worden, 
compleet met een sprookjesach-
tige omgeving en een flinke dosis 
pijlen. 

In het bos van Nottingham ver-
schuilt Robin Hood zich samen 
met zijn vriend Tuck. Nu Jan op 
de troon van Koning Richard zit, 
is hij niet langer meer welkom aan 
het hof. Jonkvrouw Elisabeth van 
Cornwall en haar onzekere zoon 
George nemen hun intrek in het 
kasteel. Tot grote verbazing van 
Prinses Marian die van niets op de 
hoogte is.

Nu Jan de kroon draagt, is hij ster-
ker dan ooit. Aangespoord door de 
valse Elisabeth, voert hij opnieuw 
de belastingen in. Gesteund door 
zijn handlangers vult hij zijn schat-
kist en buit hij het arme volk uit. 

Als Robin Hood erachter komt wat 
er op het kasteel gaande is, wordt 

hij woest. Samen met zijn volge-
lingen 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 ver-
schrikkelijke overheerser?

Een spannende voorstelling waar 
het hele gezin van kan genieten. 
Robin Hood is een schot in de roos. 
Voor kaarten en meer informatie 
ga je naar www.openluchttheater-
mariahout.nl. Openluchttheater 
Mariahout, beleef meer!

Robin Hood, op zondag 21 september voor het laatst te zien dit seizoen

LIMADO AUTOBANDEN EXPORT

CHAUFFEUR BAKWAGEN 
GECOMBINEERD MET MAGAZIJNMEDEWERKER 

(fulltime)

Limado Autobanden is gespecialiseerd in de handel en export van 
autobanden wereldwijd. Met een team van 15 medewerkers en meer dan 
25 jaar ervaring zijn wij een professionele en betrouwbare handelspartner 
voor afnemers uit binnen- en buitenland. Wegens uitbreiding van de 
export willen we per direct ons team uitbreiden met een

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het transport van banden 
in heel Nederland alsmede het uitzetten van banden in ons magazijn. Je 
zult intern opgeleid worden om orders voor afnemers in het buitenland 
te kunnen klaarmaken.

Ben jij de persoon:
- met een representatieve uitstraling
- die niet rookt
- in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar
- met werkervaring (is een pre)

Wat bieden wij:
- Uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Uitzicht op vast contract
- Een informele, maar professionele werkomgeving
- Een jong team in een gezellige sfeer.

Uw gemotiveerde brief en relevante CV kunt 
u zenden aan: Limado Autobanden, t.a.v. 
personeelszaken/dhr. M. Donkers, De Stater 10 

5737 RV Lieshout of per e-mail: kantoor@
limado.nl Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0499-421014 of kijk op onze 
website www.limado.nl.
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Volop activiteiten tijdens Open 
Monumentendag
Aarle-Rixtel - Aanstaand weekend 
zijn er de Open monumentenda-
gen. Zoals al eerder bekend is ge-
worden wil  Frank Fritsen ook dit 
jaar de deuren van de monumen-
tale klokkengieterij openen, om 
de bezoekers te laten kennisma-
ken met de unieke houtgestookte 
smeltoven en andere bijzonderhe-
den rondom het klokgieten. 

Bezoekers worden in  groepen 
rondgeleid.  Vanaf de klokkengie-
terij kan er ook een interessante 

dorpswandeling worden gemaakt, 
waarbij talloze bezienswaardighe-
den worden aangedaan, dit alles 
in  het teken van ‘op reis’. Beide 
activiteiten starten op zaterdag  en 
zondag om 10.00 uur en eindigen 
om 16.00 uur. Op zondag 
slaat ook het nabijgelegen 
Klompenschuurtje van de enige 
vrouwelijke klompenmaakster 
Nicole van Aarle de deuren open. 
Hier maakt men kennis met aller-
lei wetenswaardigheden over de 
klompenmakerij.

Cursus toneelspelen voor kinderen en jeugd
Mariahout - Waan je je wel eens in 
de wereld van de sprookjes waarin 
je een prinses of held kan zijn? En 
heb je altijd al eens in de huid van 
een ander willen kruipen? Dan is 
deze toneelcursus echt iets voor 
jou!  

Onder leiding van een profes-
sionele theaterdocente ervaar je 
dat toneelspelen meer is dan een 
beetje gek doen. Bijvoorbeeld het 
uiten van verschillende emoties of 
het inleven in allerlei rollen.  De 
toneelcursus is voor kinderen en 
jeugd. De cursus voor de kinderen 
(basisschool) is opgedeeld in 2 de-
len: 12 spellessen in de periode van 
september t/m december en 12 re-
petitielessen van januari t/m april 
met als afsluiting een kleine voor-
stelling. De cursus voor de jeugd 
(voortgezet onderwijs en deelne-
mers kinderproductie) bestaat uit: 
12 spellessen van september t/m 
december, waarna diegenen die 
zich hiervoor hebben opgegeven 
starten met het repetitieproces van 
de kinderproductie.  

Je kunt je inschrijven voor 
deze cursus via de website 
www.toneelverenigingmariahout.
nl, onder het kopje ‘Toneelcursus’. 

Voor vragen of meer informatie 
kun je terecht bij Helmie Segboer, 
tel. 0499-422643/06-40913727

Schrijf je in voor de toneelcursus van Toneelvereniging Mariahout

DE ZEEPKIST

Groots bene� etconcert ten bate van de Roparun
Aarle-Rixtel – Een groots benefietcon-
cert wordt gehouden op zaterdag 22 
november bij Dorpscafé De Vrienden 
aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel, 
ten bate van de Roparun. De Bands 
Funtain, Stompenoy, Benny Wis and 
The Wise Guys en Stil Working ge-
ven belangeloos hun medewerking. 

ROPA-run is een afkorting van 
ROtterdam-PArijs-run. Het is de lang-
ste non-stop estafetteloop ter wereld 
en is ongeveer 520 kilometer lang. 
Van 1992 tot 2003 liep de route van 
Rotterdam naar Parijs, maar vanaf 
2004 loopt de route andersom en 

eindigen wij in Rotterdam. Sinds 2012 
is er ook een traject vanuit Hamburg 
naar Rotterdam opgestart met de-
zelfde werkwijze en doelstelling (570 
km). ROPA-run is vooral een uniek 
sportevenement waarin gezonde 
mensen geld bijeen brengen om de 
kwaliteit van het leven van kankerpa-
tiënten te verbeteren. 

Het geld wordt o.a. besteed aan de 
palliatieve zorg van mensen met kan-
ker in al haar facetten. Door het be-
vorderen van de lichamelijke, sociale, 
emotionele, intellectuele en spiritu-
ele gezondheid van de mens wordt 

getracht de kwaliteit van leven van 
de mensen en kinderen met kanker te 
veraangenamen en te verbeteren. Dit 
onder het motto: ‘Trachten leven toe 
te voegen aan de dagen, waar geen 
dagen kunnen worden toegevoegd 
aan het leven’.

In de voorverkoop zijn kaarten à 
€10,00 voor dit concert te verkrij-
gen bij: Dorpscafé De Vrienden, 
Dorpsstraat  te Aarle-Rixtel, Grand-
café Stout, Dorpsstraat te Aarle-
Rixtel en Slagerij Gerard Brouwers, 
Smalleweg te Beek en Donk. Kaarten 
aan de zaal kosten €12,50.

Klavertje Vier doet mee met Woezel & Pip voorleesrecord 
Laarbeek - Op dinsdag 9 septem-
ber, in de tiende Week van de 
Alfabetisering, vond het Woezel & 
Pip voorleesrecord plaats. Doel is 
om aandacht te vragen voor het be-
lang van dagelijks voorlezen voor 
de taalontwikkeling van kinderen en 
het voorkomen van laaggeletterd-
heid. Kinderdagverblijf Klavertje Vier 
deed mee en las kinderen voor uit 
de speciale editie van het voorlees-
boekje Woezel & Pip Avonturen in de 
Tovertuin. 

Dinand Woesthoff, Willeke Alberti, 
Lieke van Lexmond, Renate Verbaan, 
Gerda Havertong, Bettina Holwerda 
en Giel Beelen dragen dit doel een 
warm hart toe. Zij gingen speciaal 
voor de gelegenheid voorlezen op een 
kinderopvanglocatie of basisschool. 

Voorlezen voorkomt laaggeletterd-
heid
In Nederland is 1 op de 9 volwasse-
nen laaggeletterd. Zij hebben grote 
moeite met het invullen van formulie-
ren, het begrijpen van brieven van de 
gemeente of het voorlezen aan hun 
(klein)kinderen. Om laaggeletterdheid 
in de toekomst te voorkomen, is het 
belangrijk om al vanaf jonge leeftijd 
te investeren in de taalontwikkeling 
van kinderen. Daarvoor is een stimu-
lerende leesomgeving nodig: toegang 
tot boekjes en een dagelijks voorlees-
ritueel, zowel thuis als op de kinder-
opvang en op school. Voorlezen ver-
groot de woordenschat, het plezier in 
lezen en bevordert bovendien de soci-
ale, emotionele en creatieve ontwik-
keling van kinderen. Voorlezen houdt 
laaggeletterdheid buiten de deur!

Week van de Alfabetisering 
Van 8 t/m 14 september is het de 

tiende Week van de Alfabetisering. 
Deze campagneweek vindt jaarlijks 
plaats rond Wereldalfabetiseringsdag. 
Stichting Lezen & Schrijven roept an-
deren op om onder de noemer Tijd 
voor Taal evenementen te organiseren 
die het belang van kunnen lezen en 
schrijven benadrukken. Dit jaar vinden 

bijna 4.000 activiteiten plaats. Kijk 
voor meer informatie en een over-
zicht van alle activiteiten op www.
tijdvoortaal.nl. Het Woezel & Pip 
voorleesrecord is een samenwerking 
tussen Stichting Lezen & Schrijven en 
Dromenjager B.V. (het licentiebedrijf 
achter Woezel & Pip).

Advertorial

 Voorlezen bij Klavertje Vier

Grote vlooienmarkt in Manege 
D’n Perdenbak
Lieshout – Er wordt een grote 
vlooienmarkt gehouden op zon-
dag 19 oktober in Manege D’n 
Perdenbak. Een gezellige markt 
voor mensen die hun zolder of 
garage hebben opgeruimd en 
wat spulletjes van de hand willen 
doen.

De markt is open voor bezoekers 
van 10.00 tot 15.00 uur en de en-
tree bedraagt €1,50 p.p. Er zijn 60 
kramen beschikbaar. Wilt u een 
kraam huren, kijk voor info op 
www.stichtingderaam.nl, mail 
naar stichingderaam@live.nl of bel 

naar Nicole van Schaik, tel. 0499-
423664 of 06-27395416. 

PODOTHERAPIE BRUGMANS
Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.
Maandag en donderdag alleen op afspraak.
De praktijk is direct toegankelijk.

Hool 56, Keldonk       06-83598124       www.podotherapiebrugmans.nl

• Pijnlijke voeten
• Vermoeide voeten
• Voetstandsafwijkingen
• Verkeerd looppatroon
• Teenafwijkingen/klachten

• Nagelklachten
• Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
• Sportblessures
• Diabetische/Rheumatische voeten

Een podotherapeut behandelt voetklachten en klachten, die 
voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten.

Vlooienmarkt in de manege 

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden
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MooiBoerdonk

Uw nieuws bij Omroep Kontakt op
radio, tv en op onze website?

 
Geef uw info door via 

info@kontaktfm.nl
 

Omroep Kontakt zorgt ervoor 
dat het gepubliceerd wordt.

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

Boerdonk - Van vrijdag 26 september tot 
en met maandag 29 september is het ker-
mis in Boerdonk. Ook dit jaar kunnen alle 
Boerdonkenaren weer strijden voor de ti-
tel: ‘Kermiskoning of Kermiskoningin van 
Boerdonk’. Wie verslaat Ellen van der Aa, de 
Kermiskoningin van 2013?

Op zondag 28 september zal stichting 
Algemeen Boerdonks Belang in samenwer-
king met zangkoor ‘Imagine’ het jaarlijkse 

Kermiskoningsschieten organiseren. Vanaf 
10.30 uur kunnen alle inwoners van 18 
jaar en ouder uit de voormalige parochie 
Boerdonk zich inschrijven om met het ge-
weer de vogel van zijn stok te schieten. Om 
11.30 uur geeft de koning van het gilde uit 
Erp, Gerrit van Dinter, het startschot voor 
de wedstrijd. Zijn schot wordt gevolgd door 
Ellen van der Aa, die de afgelopen jaar de ti-
tel van Kermiskoningin heeft mogen dragen. 
Hierna volgt een spannende strijd, waarbij 

alle deelnemers kans maken om zich te laten 
kronen tot Kermiskoning(in) van Boerdonk. 

Zangkoor ‘Imagine’ zorgt traditiegetrouw 
voor overheerlijke pannenkoeken. Onder 
het genot van een hapje en drankje wordt de 
Kermiskoning 2014 rond de klok van 13.00 
uur gekroond. Er wordt gehoopt op prachtig 
weer en een goede opkomst van deelnemers 
en enthousiaste toeschouwers.

Boerdonk - De beker zit er voor Boerdonk 
1, na drie wedstrijden al weer op. De eerste 
wedstrijd tegen ASV’33 uit Aarle-Rixtel, werd 
met 9-0 ruim verloren. Die dag speelden de 
Boerdonkenaren met een piepjong elftal, 
waardoor de uitslag niet als verrassing kwam. 

Bekerwedstrijd twee, tegen S.C.M.H. uit 
Mariaheide  was een echte wedstrijd waarin 
de teams goed aan elkaar gewaagd waren. 
Tenminste, tot 10 minuten voor tijd, toen 
S.C.M.H. nog tweemaal scoorden en verdiend 
met 1-3 won. In de derde wedstrijd troffen de 
Boerdonkenaren Elsendorp. De wedstrijd was 
90 minuten lang leuk om naar te kijken, niet 
altijd even goed, maar wel spannend. Zeker 
als je de gehele wedstrijd met 1-0 voor staat, 
en deze dan ook wint. Nu kan de competitie 
beginnen.

Promotie
De KNVB heeft echter in al zijn wijsheid beslo-
ten om de 6e klasse op te heffen na dit seizoen. 

Hoe dan ook, promoveren doet Boerdonk in 
ieder geval. Om niet alle spanning in de com-
petitie weg te nemen, hebben ze besloten om 
de periodekampioenen en de kampioen nog 
nacompetitie te laten spelen met de kampioe-
nen en periodekampioenen van de 5e klasse. 
Dit om uit te maken welk team gaat 
promoveren naar de 4e klasse. Het 
zou dus kunnen dat er teams zijn die 
de 5e klasse overslaan. 

America – Boerdonk 0-0
In de eerste wedstrijd trof Boerdonk 
het afgelopen seizoen gedegradeerde America. 
Boerdonk begon gretig en had in de eerste 
minuut al een corner afgedwongen. Sietze 
Penninx trapte die corner in een keer op de 
lat en een klein visitekaartje was afgegeven. 
Even later was het een speler van America, die 
via een knappe solo de halve verdediging van 
Boerdonk voorbij snelde en ook dicht bij de 1-0 
was. Er was volop strijd en een klein veldover-
wicht voor Boerdonk, maar America was met 

enkele uitvallen toch het gevaarlijkst. De twee 
keepers werden niet echt getest, maar stonden 
zich ook niet te vervelen. Voor beide teams gold 
dat het laatste tikje net niet scherp genoeg was. 

In de tweede helft kwam America een stuk 
sterker voor de dag. Boerdonk werd 
flink terug gedrukt maar de verdedi-
ging kon met kunst en vliegwerk de 
goal schoonhouden. De counters van 
Boerdonk werden steeds gevaarlijker, 
maar ook hier hetzelfde als in de eerste 
helft; het laatst tikje ontbrak. 

Met nog een kwartier te voetballen was het 
Daan Dortmans, die een prachtige voorzet gaf 
over links en Bart van Eert kopte hem in. Hij 
raakte via de keeper de lat, dit had de 0-1 kun-
nen zijn, maar de wedstrijd bleef steken op 0-0. 
Volgende week speelt Boerdonk thuis tegen 
Griendtsveen, die hun eerste wedstrijd hebben 
verloren. Aan Boerdonk om ervoor te zorgen 
dat dit ook met hun tweede wedstrijd gebeurd.

Uitnodiging
Boerdonk - Wij willen iedereen van harte uitnodigen voor 
de onthulling van de dorpsauto tijdens de openluchtvie-
ring op zondag 21 september bij de Cornelius kapel.

De viering begint om 9.30 uur en zal worden voorgegaan 
door pastor Rombauts. Tijdens deze viering zal ook de auto 
gezegend worden. Direct na afloop van de Heilige mis, rond 
10.30 uur zal de onthulling van de dorpsauto plaatsvin-
den. De heer Ruud van Heugten – gedeputeerde Provincie 
Noord-Brabant en de heer Jan Goijaarts – wethouder ge-
meente Veghel zullen een toespraak houden voor deze pilot 
van vrijwillige vervoersdienst. 

Met de dorpsauto zullen vrijwilligers uit Boerdonk dorps-
genoten gaan vervoeren naar omliggende plaatsen die niet 
met de buurtbus bereikbaar zijn. Een meerwaarde voor de 
leefbaarheid van Boerdonk.

Initiatiefnemer Zorg om het Dorp wil, in samenwerking met 
Provincie Noord-Brabant, gemeente Veghel, ZET, autobe-
drijf Wim Geerts en Dorpsraad Boerdonk de bereikbaarheid 
voor ons kleine dorp optimaliseren en zo tot uitvoering 
brengen.

Na afloop van de viering wordt u een kop koffie aange-
boden, en heeft u de kans nog gezellig na te buurten. De 
Cornelius kapel is gelegen achter de kerk, volg de – P – 
borden.
We hopen op een mooie opkomst en stralend weer. Graag 
tot ziens ….tot zondag de 21e 
Stichting Zorg om het Dorp  &  Dorpsraad Boerdonk

Kermiskoningschieten in Boerdonk

R.K.S.V. Boerdonk trapt competitie af met doelpuntloos gelijkspel

LEZERSPODIUM
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Kermiskoningschieten bij St. 
Antoniusgilde Beek

Beek en Donk - Op kermismaan-
dag 15 september houdt Het Sint 
Antoniusgilde Beek het kermisko-
ning schieten. Om 14.00 uur worden 
de eerste schoten gelost door verte-
genwoordigers van de geestelijke en 
wereldlijke overheid en de gildeover-
heid. 

Daarna zal de strijd losbarsten om de 
titel Kermiskoning 2014. De kermis-
koning krijgt een zilveren schild en 
er zal voor hem of haar gevendeld 
worden. Verder heeft de kermisko-
ning recht op een vendelgroet door 
het gilde op kermiszaterdag 2015. Na 
het kermiskoning schieten zal er ge-
schoten worden om zilveren kruisen 
en om vleesprijzen. Aan het schieten 
kan deelgenomen worden door ie-
dereen die daartoe volgens de schiet-
commissie in staat is, zich in laat schrij-
ven en daarvoor een identiteitskaart, 
paspoort, rijbewijs of KNSA-pasje bij 
zich heeft.  Het Sint Antoniusgilde 

hoopt dat evenals voorgaande jaren, 
weer veel mensen de weg naar de 
schietaccommodatie ´t Wipke, aan de 
Zwinkelweg, weten te vinden, hetzij 
als schutter, hetzij als publiek. Het zal 
er weer gezellig zijn.

Zaterdag 13 september wordt de 
kermis geopend met het traditio-
nele kermis aanzeggen, met be-
zoeken aan het gildehuis Thuis en 
aan het Antoniusplein, waar ven-
delgroeten gebracht zullen wor-
den. Ook Kermiskoningin 2013 José 
Gloudemans krijgt daar de vendel-
groet. Ook op kermismaandag is er 
voorafgaand aan het kermiskoning 
schieten, door het gilde nog een heel 
programma af te werken, met onder 
andere bezoeken aan keizer Huub van 
den Bergh en koning Piet Swinkels en 
een bezoek aan het Verzorgingshuis 
De Regt, waar een gebedsdienst ge-
houden wordt met vervolgens een 
vendelgroet.

Kermiskoningin van 2013, José Gloudemans, krijgt het koningsschildje opgespeld

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...Op zoek...

Dit kleine meisje is Tina. Zij is 
een paar weken geleden als 
vondeling in onze dierenopvang 
terechtgekomen en is er helemaal 
klaar voor om naar haar nieuwe 
thuis voor altijd te gaan. Tina 
is een lief en ondernemend 
poesje. Lekker stoeien met de 
andere kittens, dutjes doen, 
op speelgoedmuisjes jagen, zo 
brengt Tina haar dag bij ons door. 
Maar als de verzorgers komen wil 

Tina nog maar 1 ding en dat is heerlijk knuffelen en kroelen! Wie wordt 
het nieuwe baasje van Tina en geeft haar de aandacht waar ze zo van 
geniet?

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

Hoera! Jack Russel Up - MooiDier van vorige week - heeft een thuis 
gevonden.

Naam:        Tina
Leeftijd:     12 weken

LEZERSPODIUM
KWF collecte Beek en Donk 
Ik wil alle Beek en Donkenaren be-
danken voor de gulle gaven, ook 
nu mochten we weer meer ontvan-
gen dan vorig jaar. De collecte heeft 
€3.692,69, waar ik speciaal de col-
lectanten voor wil bedanken. Zij 
gaan elk jaar rond, goed of slecht 
weer, alles voor het onderzoek naar 
kanker, wat nog steeds heel hard no-
dig is. Gelukkig hadden we dit jaar 
goed weer.

Helaas moet ik stoppen met het werk 
voor de KWF, maar ik ben ervan 
overtuigd dat we
doorgaan, met een vijftal jonge, en-

thousiaste mensen die zich hiervoor 
willen inzetten, samen  met onze col-
lectanten. Hartelijk dank hiervoor en 
ik hoop dat ook zij uw steun krijgen. 
Ik werd donderdag , terwijl we aan 
het tellen waren, verrast. Ik werd on-
derscheiden door regiomedewerker 
Dave Snellen met een gouden speld. 

Nogmaals hartelijk dank aan allen die 
dit mogelijk hebben gemaakt, nl. u 
allen, inwoners van Beek en Donk.

Met vriendelijke groeten, Mieke 
Kluijtmans

Inschrijving Kwizut 2014 bijna van start
Beek en Donk - Aanstaande zondag 
op maandagnacht om exact 0.00 uur, 
staat de inschrijfmodule voor de jaar-
lijkse dorpskwiz ‘Kwizut’ weer open.

Teams kunnen zich opgeven om op 29 
december 2014 te strijden om de titel 
‘Wie is de slimste van Laarbeek’. Voor 
degene die nog niet weten wat Kwizut 
inhoud: Kwizut is een jaarlijkse dorps-
kwiz die men in eigen omgeving in 
teamverband speelt. De Kwiz bestaat 
uit 12 categorieën met gevarieerde 
vragen, voor elk wat wils, van Sport tot 
ons Mooi Laarbeek, van Wereldnieuws 
tot Breinbrekers, alles kun je er tegen-
komen. Wil je inschrijven?

Dat kan vanaf zondag 14 september 
op maandag 15 september midder-
nacht op www.kwizut.nl, daar vind je 
links onderin, zoals gewend van ons, 
de inschrijfbutton. Deelname bedraagt 
€14,00 per team. Voor de betaling krijg 
je een mail in de loop van de dagen na 
je inschrijving. Voor meer info kun je 
mailen naar info@kwizut.nl.

Let op!
De teams die zich in de eerste 14 mi-
nuten inschrijven, dus tussen 0.00 en 
00.14 uur, ontvangen van de organi-
satie –net als voorgaande jaren- een 
tip over de Kwiz. Deze tip krijgen zij 
op de dag van de Kwiz. De inschrijving 
sluit op 6 december. Vorig jaar deden 
er meer dan 140 teams mee, een ge-
weldig aantal! Zou het zo zijn dat dit 
aantal nog wordt overtroffen?

De organisatie is alweer ver voor de 
schoolvakantie bijeen gekomen en 
hebben de lijnen voor de komende 
Kwiz al uitgezet. Maar ook nog eens 
teruggekeken naar Kwizut 2013. De 
organisatie heeft van jullie genoten. 
Van het geweldige aantal inschrijvin-
gen, het enthousiasme dat begint te 
leven in het dorp, op social media, 

bij verenigingen enz., genoten van de 
Kwiz. Wederom het enthousiasme van 
de meer dan 3200 deelnemers, jullie 
creativiteit in het oplossen van de door 
de organisatie –soms onmogelijk lijken-
de- vragen en de geweldige afterparty.

Maar ook heeft de organisatie voor 
deze editie afscheid genomen van 
twee organisatoren van het eerste 
uur. Lonneke van Kaathoven en Pablo 
Alvarez hebben te kennen gegeven 
met pijn in hun hart afscheid te nemen 
van Kwizut. Allebei om geheel begrij-
pelijke redenen. Kwizut dankt Lonneke 
en Pablo voor hun inzet en de hele 
fijne tijd samen met hen. Gelukkig zijn 
deze 2 plaatsen inmiddels gevuld door 
frisse aanwas in de personen van…… 
Ja, dát wordt nog éven geheim gehou-
den.

De categorieën zijn inmiddels bekend 
en worden via verschillende manieren 
weer in de komende weken aan jullie 
bekend gemaakt. Verder is de orga-
nisatie weer fanatiek aan het brain-
stormen hoe ze die deze keer weer 
op een leuke, ludieke en verrassende 
wijze kunnen invullen. Ze heten jullie 
in ieder geval allemaal welkom voor de 
4de editie van Kwizut!

Gallery 
Berkendijkje

Voor mooie, 
betaalbare en 
handgemaakt 

sieraden

Berkendijkje 8, Beek en Donk     
www.galleryberkendijkje.nl

‘De geheime opdracht’ in 2013 

Koningschieten bij Sint Servatius Gilden Lieshout 
één groot feest
Lieshout – Kermismaandag maakte 
het Sint Servatius Gilden Lieshout zich 
op voor het jaarlijkse Koning schie-
ten. Om 8.30 uur stond het voltal-
lige Gilden in de wolwever bij het ko-
ningspaar Ad en Erna Donkers om een 
laatste vendelgroet te brengen. 

Nadat voorzitter Frans Manders mooie 
woorden had gesproken traden de 
vendeliers naar voren en zwaaiden met 
hun vlaggen of het een wedstrijd was, 
het leek of de vlaggen aan touwtjes 
zaten, zo gelijkmatig werd er gedraaid. 
Dit deed de huidige koning goed, te-
meer omdat hij de vendeliers bijna al-
lemaal had opgeleid. Na deze hulde 
kreeg Erna een bos bloemen aange-
reikt uit handen van hoofdman Toon 
Gevers. En zoals het een goed hoofd-
man betaamd liet hij het kussen niet 
achterwege. Hierna werd het tijd voor 
het ontbijt dat door het koningspaar 
werd aangeboden.

Het was 9.45 uur toen het gilde zich 
gereed maakte om naar het gemeente-
huis te vertrekken. Het koningspaar zat 
in een koets getrokken door 2 paarden. 
De voerman Jos Corsten was hiervoor 
een dag eerder uit Frankrijk naar huis 
gekomen dan gepland was. De rest 
van de Gildebroeders nam plaats op 2 
platte wagens die getrokken werd door 
een tractor, bestuurd door Tiny van 
Vroenhoven. Op het gemeentehuis 
werd het Gilden opgewacht door wet-
houder Tonny Meulensteen die, nadat 
iedereen plaats had genomen, de oor-
konde van de koningsbeker voorlas. 
Hierna ging de koningsbeker, die ge-
vuld was met kostelijke wijn, langs de 
Gildebroeders die er voor zorgde dat 
de bode halverwege weer moest bijvul-
len. Alvorens de tinnenbekers met wijn 
werden gevuld nam Jeugdlid Stijn van 
Vegchel van de gelegenheid gebruik 

om een zilveren bekerhouder aan te 
bieden aan broeder Josef. Antoinet 
van de Laar was de stuwende kracht 
om een herkenningsteken te laten ma-
ken voor de dames van de gildebroe-
ders, zodat zij herkenbaar zijn als ze 
met het Gilden optrekken. Voorzitter 
Frans Manders wist de wethouder te 
overtuigen van de noodzaak, om het 
Gildeschilderij, geschilderd door Reinier 
Pijnenburg, op naam van het Gilden te 
krijgen. Nu hebben ze dit nog in bruik-
leen, De wethouder zegde toe om zich 
naar vermogen hiervoor in te zetten. 
Voor schrijver Piet van der Burgt kwam 
nog een leuke verassing. Hij kreeg van 
het Koningspaar een zilveren gan-
zenveer aangeboden uit waardering 
voor de vele artikelen die hij in De 
MooiLaarbeekKrant zet.

Om 11.00 uur werd er weer richting 
Lieshout getrokken, waar inmiddels bij 
het Bavaria Brouwerij Café een koffie-
tafel gereed stond. Nadat de inwendige 
mens was versterkt ging men naar het 
dorpshuis, waar het koningspaar zoals 

gebruikelijk een foto maakte bij het 
Gildeschilderij, dat nu een plekje heeft 
gekregen aldaar. Na de fotosessie ver-
trok men naar het Gildeterrein, met en-
kele stops bij de plaatselijke horeca, om 
te beginnen met het Koningschieten.

Het was Cor van Vegchel die bij het 
153e schot het laatste stukje van de 
houten vogel naar beneden wist te 
halen en zich de nieuwe koning van 
het Sint Servatius Gilde mocht noe-
men. Hij koos zijn vrouw Toos als zijn 
Koningin. De nieuwe vogel die werd 
geplaatst voor de leden, werd bij het 
70e schot naar beneden gehaald door 
Karel Berkhof, die hiermee de nieu-
we Ere Koning werd. De huidige Ere 
Koning Gerrit van Kaathoven gaat het 
Gilde versterken als tamboer. Hij is 
nu aspirant Gildebroeder. De nieuwe 
Koning en Ere koning moesten al vlug 
aan de bak, want om 20.00 uur moest 
het Gilde aantreden voor de presen-
tatie van het bokbier bij het Bavaria 
Brouwerij Café. Het was een mooie, 
maar drukke dag.

Vlnr: Koningspaar Cor en Toos van 
Vegchel en Ere Koning Karel Berkhof
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Mariahout – Wat eind zestiger jaren 
begon als vriendschappelijke potjes 
voetbal tegen de caféteams, is uitge-
groeid tot een serieuze zaterdagmid-
dagcompetitie. De toen nog jonge 
veteranen zijn inmiddels wat jaartjes 
ouder. Daarom hebben zij besloten om 
ermee te stoppen. Samen blikken ze 
terug.

Ben van Rooij (70), meer dan 40 jaar 
ervaring, kan zich de geboorte van het 
veteranenvoetbal nog goed herinneren. 
“In 1968 ontstond het idee om met een 
aantal mannen uit het dorp een elftal op 
te richten. Vier jaar later riep de KNVB 
het veteranenvoetbal uit tot officiële 
competitie”, vertelt hij. Naast de com-
petitie, bleef het team ook vriendschap-
pelijk afspreken met veteranenteams uit 
de regio. 

Mooie herinneringen
Volgens middenvelder Fred Faber (67) 
was iedereen ontzettend fanatiek. 
“Weer of geen weer, het voetballen 
ging altijd door”. En natuurlijk mag een 
anekdote niet ontbreken. “We hadden 
ooit een aantal hardlopers in ons team. 
Geen beste voetballers, maar twee van 
de vijf lange ballen naar voren was ge-
garandeerd een goal”, vertelt Fred. 
Chris Deben (71): “En wat te denken 

van het douchen destijds? Dat ging 
toen nog in teiltjes.” Ook de herinne-
ringen aan de jaarlijkse feestavonden 
worden gekoesterd.

Vaste prik
Nu niet anders dan vroeger: de zater-
dagmiddag is heilig. “Een verschil met 
vroeger is wel dat de mensen tegen-
woordig meer te doen hebben”, vertelt 
Sjaak Hellings (60), die nog wel blijft 
meespelen met de veteranen. “Het 
wordt dus ook steeds moeilijker om een 
elftal bij elkaar te vinden.” Gelukkig 
hebben de veteranen altijd kunnen re-
kenen op Toon van de Heuvel, die al 
lange tijd de wedstrijden van de vete-
ranen fluit. Trainen doet men ook nog 
steeds op de maandagavond. “Daar zijn 
we vroeger op eigen gelegenheid mee 
begonnen, destijds uniek voor de vete-
ranen”, aldus Ben. 

Sponsoren
In deze tijd heeft ieder voetbalelftal wel 
een sponsor, maar dat was vroeger best 
een luxe. Ben: “Wij waren geprezen 
met Wim van Rooij als onze eerste te-
nuesponsor. Daarna volgden ook nog 
Broer Robbenscheuten en Jan Corsten 
Autobedrijf.” Met deze namen op de 
borst gingen de heren tal van regio-
nale veteranentoernooien af. Ze kwa-
men onder meer in Lierop, Liempde, 
Nederwetten en Mierlo-Hout. Sinds een 

aantal jaar zijn Bart en Jan Corsten de 
sponsor. 

In het zonnetje gezet
De vertrekkende veteranen zijn door de 
huidige veteranen van VV Mariahout 
onlangs in het zonnetje gezet. Ze heb-
ben een nieuw tenue gekregen waar-
mee ze kunnen gaan zaalvoetballen. 
Chris: “Jazeker, we voetballen gewoon 
verder maar dan op kleinere schaal.” 
Sjaak wil dan ook meteen een oproep 
doen: “We zijn op zoek naar nieuwe ve-
teranen die onze teams willen verster-
ken. Neem gerust contact met ons op!”

De veteranen die afscheid nemen: 
Chris Deben (71), Ben van Rooij (70), 
Fred Faber (67), Jo Vorstenbosch (64), 
Gerard Ketelaars (61), Toon de Groot 
(61), Adri Ketalaars (58) en Frank van 
Schijndel (58).

Meer dan 400 jaar ervaring stopt bij VV Mariahout
Vlnr. Christ Deben, Ben van Rooi en Fred Faber 

Start lotenverkoop Grote 
Clubactie in Laarbeek
Laarbeek – De start van de lotenver-
koop Grote Clubactie is dit jaar op 
zaterdag 13 september. Ook voor ver-
enigingen uit Laarbeek kunnen aan de 
deur loten worden gekocht. Alle ver-
enigingen gebruiken deze actie om de 
clubkas te spekken; 80% van de op-
brengst van de loten gaat namelijk di-
rect naar de lokale clubs in Laarbeek. 
Verenigingen in heel Nederland kun-
nen deze opbrengsten goed gebrui-
ken om de vereniging draaiende te 
houden.
 
De Grote Clubactie heeft in de af-
gelopen 42 jaar meer dan 250.000 
clubs geholpen met bijna 240 miljoen 
euro. Directeur Frank Molkenboer: 
“Doelstelling voor dit jaar is om 7 mil-
joen euro te verdelen onder alle deel-
nemende verenigingen. Verenigingen 
in Nederland kunnen niet zonder ons 
om de clubkas aan te vullen. En dat 

gaat al vrij snel. Van elk verkocht lot 
à €3,00 gaat €2,40 direct naar de ver-
eniging. Ook dit jaar kunnen inwoners 
van Laarbeek, clubs ondersteunen en 
daarbij zelf ook nog kans maken op 
leuke prijzen.”
 
Meer dan 6.000 deelnemende clubs
Aan de Grote Clubactie nemen dit jaar 
meer dan 6.000 clubs deel. Gemiddeld 
wordt per club €1.500,00 bijeen ge-
bracht. Dit geld gaat naar de clubkas, 
maar vaak worden er speciale projec-
ten mee gefinancierd, zoals diverse 
(jeugd)activiteiten, de inrichting van 
het clubhuis of de aanschaf van ma-
terialen en uniformen. In Laarbeek 
doen Turnvereniging De Ringen, 
H.V. Bedo, Rolschaatsclub De Oude 
Molen, Volleybalvereniging Bedovo, 
TV ’t Slotje, Sparta’25, Turnvereniging 
De Brug, R.K.V.V. Eli, VV Mariahout, 
ASV’33 en B.C. de Ganzeveer.

Buitenzinnig gestart met nieuw tenue

De volleybalcompetitie is weer gestart. Deze Laarbeekse dames zijn met een nieuw flitsend tenue en goede 
moed gestart. Team Buitenzinnig ziet de competitie zonnig in. 

volleybal

Team Buitenzinnig in de nieuwe tenues. Linksonder sponsor Susan Sneijers

Recreanten Bedovo bijten de 
spits af

Beek en Donk - Na een lange va-
kantie waren het vorige week de 
recreanten die als eersten weer 
begonnen aan de volleybalcompe-
titie. Over een paar weken is het 
ook weer de beurt aan de Nevobo-
teams.

De recreantencompetitie gaat ie-
der jaar weer tijdig van start en zo 
speelden de recreantenvolleyballers 
van Bedovo vorige week na een 
aantal voorbereidende trainingen 
de eerste wedstrijden. Het eerste 
dames recreantenteam begon wei-
nig overtuigend, maar met wat ver-
sterking kwam het spel in de twee-
de set op gang. Uiteindelijk werd er 
met 2-1 gewonnen. Het eerste he-
renteam onder de naam Sportshop 
Laarbeek kwam wat moeilijk op 
gang, maar zij groeiden in de wed-
strijd. Van een moeilijke 1-0 voor-
sprong maakten zij uiteindelijk een 
redelijk overtuigende 3-0 zege. En 

zo bleek het een succesvolle eerste 
week voor Bedovo, want ook het 
tweede herenteam won met een 
sterke 3-0.

Volgende week moeten ook de an-
dere recreantenteams aan de bak. 
De trainingen voor zowel de CMV-
jeugd, de jeugd en de Nevobo-
senioren zijn bovendien ook al in 
volle gang. Echter is het nog even 
wachten totdat voor hen de officië-
le competitie aanvangt. Op 20 sep-
tember worden door hen de eerste 
wedstrijden gespeeld, maar de spits 
is er in ieder geval alvast af. 

Uitslagen
Atelier de Bron - Bedovo HR2  0-3 
(19-25, 14-25, 20-25)
MKG - Slagerij Brouwers (DR1) 1-2 
(21-25, 25-09, 25-10)
Idem 1 - Sportshop Laarbeek (HR1) 
0-3 (setstanden onbekend)

DAMES MODE
Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
EDC
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Wear Just Angels
Azuri

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon
 
KINDERKLEDING
Baker bridge
Cks
Salty Dogs
Patrol

EN NOG VEEL MEER!

MAATJE MEER

€ 39,95

MAATJE MEER

Kinderlaarsjes 
van maat 33 t/m 39 

NIEUWE COLLECTIE 

Opkomen voor jezelf

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

“Ik laat me niet meer gek maken”
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voetbal
Sparta’25
Zaterdag 13 september
16.15 Sparta’25 Vet - Oranje Zwart Vet
18.30 Sparta’25 B3 - Blauw Geel B5
18.30 Sparta’25 B3 - Blauw Geel B5
18.30 Stiphout E6G - Sparta’25 E5
18.30 Sparta’25 D1 - ZSV D1
19.30 Sparta’25 G1 - UDI’19 G1
09.15 Spartaantjes - Training
14.30 Sparta’25 A1 - Avesteyn A1
14.30 Sparta’25 A2 - Blauw Geel A3
15.00 Volharding B1G - Sparta’25 B1
14.30 Sparta’25 B2 - MULO B3
14.30 Mariahout B2 - Sparta’25 B3
14.30 Sparta’25 B4 - Blauw Geel  B6
13.00 Festilent C1 - Sparta’25 C1
12.30 ELI C1G - Sparta’25 C2
13.00 Sparta’25 C3 - Boekel Sport C2
13.00 Nijnsel C1 - Sparta’25 C4
11.30 Sparta’25 D1 - Blauw Geel D2
11.45 Boekel  D2G - Sparta’25 D2
11.30 Sparta’25 D3 - Boekel Sport D3G
10.45 Stiphout  D3G - Sparta’25 D4
10.15 Sparta’25 E1G - MULO E1
09.15 Sparta’25 E2 - Schijndel E2
09.15 Sparta’25 E3 - ASV’33 E2
09.15 Gemert E6 - Sparta’25 E4
10.30 Keldonk ME1 - Sparta’25 E5
09.00 Brandevoort E11 - Sparta’25 E6G
09.15 Sparta’25 E7 - Blauw Geel E11
10.30 Sparta’25 F1 - Bruheze F1
10.30 Sparta’25 F2 - Boekel Sport F2
09.30 Boekel Sport F4 - Sparta’25 F3
09.00 Brandevoort F10 - Sparta’25 F5G
13.00 Sparta’25 G1 - MVC’19 G2
13.00 Sparta’25 JG1 - ZSV JG1
12.30 Rood Wit’62 MB1 - Sparta’25 MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - Sparta’25 F Mini
09.15 Spartaantjes - Training

Zondag 14 september 
14.30 SBC 1 - Sparta’25 1
12.00 ZSV 2 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Gemert 4
12.00 Mierlo Hout 4 - Sparta’25 4
10.00 Sparta’25 5 - Stiphout 3
10.00 Sparta’25 6 - Rhode 5
10.30 DVG 5 - Sparta’25 7
11.00 SC Helmondia 4 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - ASV’33 5
11.00 Sparta’25 VR1 - Heeswijk VR1
 
Kermis maandag 15 september
10.00 uur kermisvissen met afterparty

ASV’33
Jeugd zaterdag 13 september
14.30 Milheezer Boys A1 -  ASV’33 A1
14.30 SVSH A1 - ASV’33 A2
15.00 ASV’33 B1 - Stiphout Vooruit B1
15.00 ASV’33 B2 - Milheezer Boys B1G
15.00 ASV’33 MB1 - SJVV MB1
13.00 Berhem Sport C1 - ASV’33 C1
15.00 SC Helmondia C2 - ASV’33 C2
12.45 Bavos C2 - ASV’33 C3
12.30 ASV’33 D1 - Bavos D1
10.30 ASV’33 D2 - Blauw Geel’38 D5
09.30 VOW E1 - ASV’33 E1
09.15 Sparta’25 E3G - ASV’33 E2

09.15 Gemert E4 - ASV’33 E3
10.30 ASV’33 E5G - Erp E6
10.30 VOW F1 - ASV’33 F1
09.15 ASV’33 F2 - SJVV F2
10.45 MVC F2 - ASV’33 F4
09.30 Boekel Sport F5 - ASV’33 F5

Veteranen zaterdag 13 september
16.30 ASV’33 - Blauw Geel’38

Senioren zondag 14 september
14.30 Mifano 1 - ASV’33 1
11.30 ASV’33 2 - Leunen 2
11.30 ASV’33 3 - Gemert 6
11.00 ASV’33 4 - Mierlo Hout 6
12.00 Sparta’25 9 - ASV’33 5
10.00 NWC VR1 - ASV’33 VR1

Uitslagen jeugd zaterdag 6 september
ASV’33 A1 - Bavos A1 2-1
ASV’33 A2 - NWC A3 7-2
Bavos B1G - ASV’33 B1 2-5
Sparta’25 B2 - ASV’33 B2 8-1
ASV’33 MB1 - Rood Wit’62 MB1 8-0
ASV’33 C1 - Heeswijk C1 5-2
Rood Wit’62 C3 - ASV’33 C2 8-1
MVC C2 - ASV’33 C3 1-5
ASV’33 D1 - Handel D1 4-0
ASV’33 D2 - Sparta’25 D3 2-6
ASV’33 E1 - Mariahout E1G 17-2
Gemert E3 - ASV’33 E2 1-6
ELI E2 - ASV’33 E3 14-3
Sparta’25 E6G - ASV’33 E4G 1-10
ASV’33 F1 - Mariahout F1G 0-4
ZSV F3 - ASV’33 F2 2-9
Mariahout F2G - ASV’33 F3 7-3
ASV’33 F4 - Venhorst F3 0-13
ASV’33 F5 - Venhorst F4G 2-5

Uitslagen veteranen zaterdag 6 september
RKPVV - ASV’33 0-1

Uitslagen senioren zondag 7 september
ASV’33 1 - SSE 1 3-1
Hapse Boys 3 - ASV’33 2 1-6
ASV’33 3 - EMK 3-4
RKPVV 4 - ASV’33 4 2-2

Eli
Zaterdag 13 september 
14.30 ELI B1 - Handel B1
14.30 ELI B2 - Gemert B3
12.30 ELI D1 - Elsendorp/Fiducia D1
12.30 ELI D2 - Rhode D4
10.30 ELI E2 - ASV ’33 E3
10.30 ELI E3 - Gemert E6
14.30 Mariahout A1 - ELI A1
12.00 Mariahout C1 - ELI C1
12.45 Rhode C3 - ELI C2
09.30 VOW E1 - ELI E1
10.30 VOW F1 - ELI F1
10.00 Nijnsel/TVE F2 - ELI F2

Zondag 14 september 
14.30 ELI 1 - Grashoek 1
11.00 HVV Helmond 2 - ELI 2
11.00 ELI 3 - Rhode 4
10.30 Mariahout 5 - Eli 4
10.00 Blauw Geel 17 - Eli 5
12.00 ELI Vr 1 - Udi ‘19 Vr 2
10.00 ELI Vr2 - FC de Rakt Vr2

Mariahout
Zaterdag 13 september 
09.15 Blauw Geel’38/JUMBO E10 - 
          Mariahout E2
10.00 Mariahout F3 - Venhorst F3
10.00 Mariahout F4 - 
          Nijnsel/TVE Reclame F2
10.30 ELI F1 - Mariahout F1
10.30 ELI E1 - Mariahout E1
10.30 Gemert F9 - Mariahout F2
11.30 Boskant D1 - Mariahout D1
12.00 Mariahout C1 - RKVV Keldonk C1
13.00 Mariahout C2 - ELI C2
14.30 VOW A1 - Mariahout A1
14.30 Mariahout A2 - Rhode A4
14.30 Nijnsel/TVE Reclame B1 -
          Mariahout B1
14.30 Mariahout B2 - Sparta’25 B3
16.30 Mariahout veteranen - 
          Stiphout Vooruit veteranen

Zondag 14 september 
10.00 Avesteyn 5 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 - ELI 4
11.00 MariahoutVR1 - Mifano VR1
11.45 Nulandia 3 - Mariahout 2
12.00 Ysselsteyn 2 - Mariahout 3
12.00 Boskant 4 - Mariahout 6
14.30 Mariahout 1 - Stiphout Vooruit 1

handbal
BEDO
Uitslagen
Dames 1 - Dames recreanten  10-11
Heren 1 - United Breda  22-19
Heren 1 - Zephyr  22-22

Zaterdag 13 september
D’n Ekker, Beek en Donk
10.00 Gemengde C-jeugd - M.H.V. ’81  
19.30 Dames 1 - De Sprint 
20.40 Heren 3 - HV Marsna 
VEKA-hal, Helmond
2.00 Swift - Heren 1 
21.30 Olympia ’89 - Heren 1 

Raadpleeg www.hvbedo.nl voor 
eventuele wijzigingen

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 3, 6 en 7 september
MW2 - De Peelkorf MW2 19 - 7 
MW1 - Blauw Wit (HA) MW1 6 - 10 
Be Quick R1 - R1 5 - 4 
Odisco - PupF1 2 - 7 
Odisco - PupE2 0 - 10
Blauw Wit (HA) - PupD2 3 - 2 
PupD2 - De Korfrakkers 3 - 4 
Celeritas (S) - PupD1 4 - 2 
AspC1 - Korloo 3 - 0 
AspB1 - Altior 2 - 4 
JunA1 - Geko 12 - 6 
De Peelkorf 2 - Sen 2  11 - 6 
Altior 1 - Sen 1  24 - 4 

Zaterdag 13 september
Sportpark Mariahout
10.00 PupE2 - Rooi

10.30 PupE1 - Alico
12.30 PupF1 - Be Quick
Sportpark Erp
11.30 De Korfrakkers - PupD2
Sportpark Den Dungen
11.45 Flash - AspB1
13.00 Flash - JunA1
Sportpark Heeswijk-Dinther
12.30 Altior - AspC1

Zondag 14 september
Sportpark Mariahout
11.30 Sen 2 - Bladella 2 
13.00 Sen 1 - SVSH/KSV 1

Woensdag 17 september
Sportpark Mariahout
19.45 MW1 - Nijnsel MW1
20.15 MW2 - De Treffers MW1
Sportpark Heeswijk-Dinther
20.00 Altior R1 - R1

bridgen
De Poort van Binderen
Uitslag woensdag 3 september 
Lijn A 
1. Willy en Trees  67,50%
2. Riky en Mari 61,67% 
3. Riek en Leo  55,00%
4. Gerda en Ellen  54,17%   
5. Theo en Jeannette  50,42%

Uitslag dinsdag 9 september
1. Corry en Frans         58,04%
2. Ger en Tonny             55,65%
3. Cellie en Hans           55,06%
4. Marie-José en Riek  54,17%
5. Christel en Loek        53,87%
Er wordt elke week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond in 
het Bavaria Brouwerij Café Lieshout. 
Kijk voor meer Informatie op  
www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje 
Uitslagen 3 september  
Lijn A
1. José en Jan 62,80%
    Mien en Jeu 62,80%
3. Francien en Fons 55,36%
4. Annie en Thera 55,06%
5. Maria en Elly 54,76%
Lijn B
1. Mien en Maria 61,59%
2. Riet en Cor 57,05%
3. Jo en Riet 56,49%
4. Annelies en Ton 54,51%
5. Nellie en Rie 54,41%
De volgende zitting is op woensdag 17 
september aanvang 19.30 uur. Plaats: 
Café-Zaal De Tapperij. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslagen  9 september 2014.
1. Helma en Annie  72,50%
2. Lien en Jos  64,50%
3. Pieta en Jan  61,00%
4. Mien en Annie  56,50%
5. Cor en Nellie  53,50%

De volgende zitting is op dinsdag 16 
september 2014, aanvang 13,30 uur, 
Plaats Ontmoetingscentrum.

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen 4 September
1.Hans en Jopie                61,50%
2.Dora en Leni                  58,00%
3.Aad en Tonnie               55,50%
4.Jan en Maria            
   Marie Louise en Kees   55,00%

De volgende zitting is op donderdag
11 September, aanvang 19,30 uur in 
het Dorpshuis Lieshout.

schaken
Schaakvereniging DOT
Uitslagen 9 september
0-1 Jef Verhagen - Albert v. Empel
1-0 Willy Constant - Erick Robbescheuten
½-½ Aloys Wijffelaars - Hein v. Bree
0-1 André Bergman - Thijs Knaapen

16 september wordt er vanwege de 
Kermis niet geschaakt voor de competitie. 
Kijk ook op www.dotschaak.nl.

biljarten
Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen van maandag 8 september 
Henk Mastbroek - Tonny de Louw 2-0
Henk van de Vegt - Henk Jansen     0-2
Hans van der Ligt - Ad Barten          2-0
Leo van Griensven - Jan Verbakel   0-2
Huub Biemans - Harrie Poulisse      2-0
Cor Verschuren - Harrie Bouwmans  0-2 
Martien Swinkels - Antoon Rooijakkers   0-2 
Jan van Neerven - Jan Hesselmans   0-2
Cor Verschuren - Harrie Poulisse    2-0
Huub Biemans - Lou Muller           0-2
Bennie Beerens - Albert Kluijtmans   0-2
Joop Kerkhof - Pieter Rooijackers    0-2
Theo van Rossum - Bert van de Vorst  2-0
Bert van Wanrooij - Jaspert Swinkels   2-0
Evert Baring - Antoon van Osch     2-0
Antoon Wagemans - Piet Verhagen 2-0
Tonnie Raaijmakers - Cor Oppers   2-0

Uitslagen van dinsdag 9 september 
Tonny de Louw - Henk van den Bergh  2-0
Guus van de Elsen - Henk Mastbroek   0-2
Lambert van Bree - Henk Verhappen  2-0
Antoon Maas - Mies van de Biggelaar  0-2
Harrie van Kleef - Wim Swinkels    2-0
Antoon Smits - Marinus Steegs      2-0
Lou Muller - Cor van den Berg       2-0
Theo Spierings - Pieter Rooijackers  0-2
Albert Kluijtmans - Jan van Dijk      0-2
Willie Vorstenbosch - Theo Spierings  0-2
Leo Migchels - Mari Verbakel         0-2
Piet van Zeeland - Frits Tak            0-2
Hans de Jager - Jan van Hout        2-0
Theo Verheijen - Hans Heldoorn    0-2
Piet van Zeeland - Henk Meerwijk  0-2

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Janssensstraat 94    |   Aarle-Rixtel    |    Mobiel (06) 460 176 66  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie• acupunctuur
• therapeutische     
  massage
• lichttherapie

www.massagepraktijk-jose-van-den-eijnden.nl

Heieindseweg 8, Mariahout 
06 - 13831488   0499 - 421214

nuenen@smarttkids.nl
www.smarttkids.nl     06-18175750

Professionele opvang 
in een thuisomgeving

Gastouderbureau

Komende winter zin om bridge te 
leren? Fons van der Linden geeft een 
beginnerscursus. Tel. 0492-462415.
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badminton Tweede Rabobank inloopavond 
bij Badminton Club Lieshout 

Competitieseizoen voor 
BC Mixed van start

Lieshout - Na de eerste inloopavond 
op 10 september houdt Badminton 
Club Lieshout op woensdag 17 sep-
tember de tweede, en laatste, inloop-
avond. Heb je interesse? Kom dan op 
17 september, met je sportkleding, 
naar de thuishaven van Badminton 
Club Lieshout in sporthal ‘De 
Klumper’. Jeugd (vanaf 6/7 jaar) is 
welkom om 18.30 uur, oudere jeugd 
(vanaf ca. 15 jaar)  en senioren (vanaf 
ca. 18 jaar) vanaf 20.00 uur. 

Bij aanvang van het nieuwe sei-
zoen zijn er weer plaatsen vrij bij, 
met name, de jeugd van Badminton 
Club Lieshout. Zowel bij de jongere 
jeugd (tot ca. 15 jaar) als bij de ou-
der jeugd is plaats voor nieuwe leden. 
Om de jeugd van Laarbeek en dus 
alle potentiële nieuwe leden kennis 
te laten maken met de badminton-
sport in het algemeen en Badminton 
Club Lieshout in het bijzonder, houdt 
Badminton Club Lieshout twee in-
loopavonden. Op 10 september is de 
eerste geweest. Op de tweede avond, 
woensdag 17 september, zijn geïnte-
resseerden alsnog van harte welkom 
om mee te komen spelen en zo kennis 
te komen maken. Dankzij de onder-
steuning van de Rabobank kan ieder-
een gratis aan deze inloopavonden 

deelnemen. Breng wel je sportkle-
ding mee zodat je meteen mee kan 
doen. Als je al een badmintonracket 
hebt kun je dat ook meebrengen, Als 
je dat niet hebt stelt Badminton Club 
Lieshout je gratis een racket ter be-
schikking. 

Ook zijn er enkele plaatsen vrij bij de 
senioren. Zij spelen ook vanaf 20.00 
uur en ook in die groep, die weer 
bestaat uit recreatieve spelers en 
competitiespelers kan op de tweede 
inloopavond volop meegespeeld 
worden. Badminton Club Lieshout 
werkt de speelavonden (en wedstrij-
den) af in sporthal ‘De Klumper’ aan 
de Papenhoef in Lieshout. Mocht je 
geen gebruik kunnen maken van 
deze tweede inloopavond en wel in-
teresse hebben in badminton, kom 
dan op een andere woensdagavond 
naar sporthal ‘De Klumper’ en spreek 
ter plekke een van de begeleiders of 
trainer aan. Zij kunnen je dan nader 
informeren over de mogelijkheden 
om alsnog mee te komen spelen bij 
Badminton Club Lieshout. Ook kun 
je via internet op de hoogte komen 
van deze vereniging: ga daarvoor 
naar  www.badmintonclublieshout.nl. 
Graag tot zien bij de inloopavonden 
van Badminton Club Lieshout!

Beek en Donk – Voor de jeugd van 
BC Mixed gaat op zondag 14 sep-
tember het nieuwe competitiesei-
zoen weer van start. De senioren 
beginnen op woensdag 17 septem-
ber aan hun seizoen. De Beek en 
Donkse club is dit jaar in totaal met 
12 teams vertegenwoordigd. 

Zoals gebruikelijk wordt de compe-
titie voor de jeugd en de senioren 
op een vaste locatie gespeeld. Vanaf 
vorig jaar is dat de nieuwe sporthal 
op Suytkade in Helmond. De jeugd-
teams spelen altijd op zondag. De 
senioren spelen op woensdag- en 
donderdagavond. 

In de jeugdcompetitie heeft BC 
Mixed 5 teams. Een groot aantal 
van de jeugdleden speelt al lan-
gere tijd badminton en competitie, 
maar er zijn ook dit jaar weer kin-
deren die voor het eerst competitie 
spelen. Dat is een hele ervaring en 
ze leren in het eerste jaar erg veel. 
Goede begeleiding is daarbij van 
groot belang. BC Mixed heeft per 
team 2 volwassenen die zorgen dat 
de kinderen er op tijd zijn, dat het 
wedstrijdformulier wordt ingevuld 
en de wedstrijden volgens de regels 
verlopen. Zeker bij de nieuwelingen 
is dat een intensieve taak. De club is 
dan ook blij met zoveel enthousiaste 
vrijwilligers.

Bij de senioren beginnen 7 teams aan 
de competitie. Ook daar zijn een aan-
tal nieuwe spelers te bewonderen, 
spelers die vanuit de eigen jeugd zijn 
doorgestroomd naar de volwassenen. 
Zij zullen de eerste maanden moeten 
wennen aan het spel bij de senioren, 
maar ze zullen zeker hun mannetje 
staan.

Op vrijdag 19 september aanstaande 
houdt BC Mixed in het kader van de 
week van het badminton een instuif 

voor jeugd en een invitatietoernooi 
voor senioren. Voor de jeugd worden 
van 18.30 tot 20.00 uur badminton 
gerelateerde spellen en wedstrijden 
georganiseerd. De senioren worden 
vanaf 20.30 uur uitgedaagd voor een 
invitatietoernooi. Dus kom gerust mee 
met je vriend, broer, buurman of col-
lega. In beide gevallen is vooraf aan-
melden niet nodig. Kijk voor meer in-
formatie op www.bcmixed.nl of volg 
BC Mixed op facebook.com/bcmixed 
of Twitter via @bcmixed.

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

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

Anti-aging Center

Als uw huid u lief is

Dorpsstraat 69, Aarle-Rixtel

0492-320759

www.beautytouch.nl

 “Hij li goewd, loat mar ligge!”

‘Ons Genoegen’ uit Lieshout clubwinnaar Laarbeekse Jeu de boules-kampioenschappen 
Redacteur: Martin Prick 
Fotograaf: Martin Prick 

Helmond - Tiny en Karel van den 
Tillaart uit Lieshout mogen zich 
Laarbeeks koppelkampioen Jeu de 
boules noemen. Zij kwamen dinsdag-
middag als winnaar uit de bus na een 
spannende wedstrijd. De vereniging 
‘Ons Genoegen’ uit Lieshout werd 
clubkampioen. De wedstrijden von-
den plaats op sportpark ‘De Braak’ in 
Helmond. 

Het was gezellig druk op de vel-
den in Helmond, waar de vereni-
gingen streden om de eerste plaats. 
Alle vier de Laarbeekse verenigin-
gen waren vertegenwoordigd. ‘Ons 
Genoegen’ uit Lieshout was één van 
de verenigingen. Daarnaast nam 
deel de ‘Jeu de Boulesclub’ uit Beek 

en Donk, ‘Duutieut’ uit Aarle-Rixtel 
en ’t Trefpunt uit Mariahout. De ac-
commodatie in Helmond is er uiter-
mate geschikt voor om met zoveel 
mensen, totaal meer dan 200(!) een 
competitie te organiseren. Op een 
naar verhouding klein oppervlak zijn 
20 velden gecreëerd, zodat het toer-
nooi een ‘knusse’ uitstraling heeft. 
Hoewel de concentratie om te snijden 
is, gaat men gemoedelijk met elkaar 
om en geven teams elkaar aanwij-
zingen. Soms moet de duimstok, te-
genwoordig in oprolformaat, eraan te 
pas komen om te constateren wie er 
gewonnen heeft, of om in het vakjar-
gon te blijven, wie er ‘ligt’. Het team 
dat zijn bal het dichtste bij de ‘but’ of 
‘cochonnet’ - een klein houten balletje 
- heeft liggen, mag met de volgende 
beurt beginnen. Op de baan van fijn 
grint ontstaat door het lopen en het 
gooien van de zware ballen een on-
gelijk oppervlak, dat het rollen van de 
‘boules’ beïnvloedt.

‘Hij li goewd, loat mar ligge!’, roept 
Maria Bekkers, die samen met Theo 
van Lieshout een team vormt. Maria 
is secretaris van de club in Aarle-Rixtel 
en het is voor haar erg belangrijk of 
‘dettie-ut-du-of-nie’. De in de wan-
delgangen als ‘moeder Maria’ be-
kendstaande secretaris is een welbe-
spraakte duizendpoot, die veel vrije tijd 
steekt in het aan de gang houden van 
de club. Haar onafscheidelijke metge-
zel zit magnetisch bevestigd aan een 
metalen bierflesopener om haar hals. 
Het kleine magneetje aan een touw is 
een hulpmiddel om de ballen van de 

grond te rapen. “Als ik dit niet had, 
kon ik deze sport niet doen”, vertelt 
Maria, die last krijgt van haar lichaam 
als ze teveel moet bukken. En inder-
daad zijn er zo te zien veel spelers die 
er hetzelfde over denken. 

Om ongeveer 17.00 uur is het tijd 
voor de bekendmaking van winnaars 
van deze middag. Jan van Asseldonk, 
lid van ‘Ons Genoegen’, speelt graag 
mee. Vanmiddag heeft hij zich ech-
ter opgeofferd voor de goede zaak. 

Samen met Wim van de Vossenberg 
maakt hij de uitslag bekend. De win-
naars mogen kiezen van een grote 
tafel, waarop grote repen chocolade, 
pakken koffie en een aantal alcoholi-
sche versnaperingen zijn uitgestald. In 
tegenstelling tot andere bekendma-
kingen wordt begonnen met de be-
kendmaking van de eerste prijs. Karel 
en Tiny van den Tillaart uit Lieshout 
pakken de winst, de tweede prijs is 
voor Henk Verhoeven en Gert-Jan 
van de Heuvel uit Mariahout. Henk en 

Frits Vorstenbosch uit Lieshout gaan 
naar huis met de derde prijs. De be-
ker voor de beste club ging naar ´Ons 
Genoegen´ uit Lieshout.

Jan riep alle verenigingen op om bin-
nen een maand bij elkaar te komen om 
de voorbereidingen voor het volgend 
jaar te treffen. Ook in 2015 hopen de 
gezamenlijke Laarbeekse verenigin-
gen weer met een zo groot mogelijke 
vertegenwoordiging aanwezig te zijn 
op ‘De Braak’. 

Tiny en Karel van den Tillaart zijn de koppelkampioen van 2014 

‘Ons Genoegen’ werd clubwinnaar. Op 
de foto Kaatje Versteegden met de beker 
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Mooie prestaties Runnersclub bij kersenloop in Mierlo

Lieshout/Mierlo - Na de vakantie is 
september weer een maand met veel 
hardloopwedstrijden. Veel lopers ge-
bruiken deze wedstrijden als voorberei-
ding op de halve of hele marathon van 
Eindhoven op 12 oktober, andere wil-
len gewoon lekker een trimwedstrijdje 
lopen.

In de stratenloop van Boekel lieten 
Kevin van Schijndel en Marjan van 
den Tillaar al zien goed in vorm te zijn. 
Zaterdagavond lieten zij dit weer zien in 
de Kersenloop te Mierlo. De 16-jarige 
Kevin van Schijndel had net een voet-
balwedstrijd achter de rug en om 18.30 
uur al weer aan de start in Mierlo voor 
5,3 kilometer hardlopen. Helaas net 
geen podiumplaats voor Kevin, maar 
een 4e plaats in een prachtige tijd van 
19:43.

De jeugdige leden van RCL doen het 
goed, ook Ivan Peters, 14 jaar nog maar 
en nu al 25:13 op 5,3 kilometer en een 
mooie 10e plaats. Marjan van de Tillaar 
behaalde bij de dames wel het podium 
in 25:16, goed voor de 2e plaats. Marjan 
voelde zich in haar nopjes zo op het po-
dium naast Europees kampioene op de 
10 kilometer bij de dames 50, Nicole 
Loeve. Mies van Berlo liep in Mierlo 3 
rondjes, 15,9 kilometer en deed dat zeer 
verdienstelijk in 1:09:39, goed voor de 
12e plaats.
 
Geert Welten koos voor een meer aan-
sprekende wedstrijd in Tilburg, de Tilburg 
10 Miles. In dit sterk deelnemersveld liep 
Geert de 16,1 kilometer in 1:43:36.

Lieshout - Ben jij tussen 4 en 12 jaar 
en heb je zin om een gezond partijtje 
te stoeien? Dan kun je nu al je krach-
ten in de strijd werpen en ontdekken 
hoe je spelenderwijs kunt winnen. 
Want bij judo zijn beide mogelijk.

Het leuke is dat je voor judo niet eens 
sterk hoeft te zijn. Ben je slim en han-
dig dan is dat mooi meegenomen. 
Grote kans dat jij dan snel de til-of 
heupworp onder de knie krijgt. Dat 
jij je dan leert bevrijden uit een houd-
greep en leert valbreken en doorrollen. 
Judo blijft namelijk een sport van val-
len en weer opstaan.

Of deze sport iets voor jou is?
Dat ontdek je op de mat van Judoclub 

Avanti. Daar oefen je samen met leef-
tijdsgenoten die net zo zijn begon-
nen als jij. Om te beginnen train je 4 
keer gratis mee. Er wordt getraind op 
maandagavond. De kinderen van 4 
t/m 6 jaar trainen van 18.00 tot 18.30 
uur. Als er genoeg aanmeldingen zijn 
voor deze groep, gaat deze weer per 
direct starten. 6 tot 8 jaar trainen van 
17.30 tot 18.30 uur. 8 jaar tot 10 jaar 
trainen van 18.30 tot 19.30 uur en 
11+ traint van 19.30 tot 20.30 uur. 
Wie wil, kan meteen meedoen.

Zowel jongens als meisjes zijn welkom 
in sporthal de Klumper in Lieshout. Wil 
je meer weten over deze leuke en ge-
zonde sport, neem dan contact op met 
Bert van Geffen via tel. 0499-421566.

Lieshout - Bij de supportersclub ‘De 
Lieshoutse Wielrenners’ is het pro-
gramma voor komende winter be-
kend. Al 35 jaar is de Lieshoutse sup-
portersclub actief met het veldrijden.

Zondag 28 september staat voor de 
10de keer de veldtoertocht op het pro-
gramma. Twee tochten worden uitge-
zet, één van 30 en één van 45 kilome-
ter. Iedereen kan hieraan deelnemen.

Zondag 16 november wordt de 35e 
Bavaria-veldrit van Lieshout gehou-
den en hieraan doen alle categorieën 
van de KNWU mee. Deze cyclocross 
zit ook in de Topcompetitie van de 
KNWU. Om 11.00 uur is de eerste 
start. Zondag 7 december is de 35e 
jeugdveldrit van Lieshout en dan ko-
men licentiehouders van 8 tot en met 
14 jaar aan het vertrek. Kijk ook op 
www.lieshoutsewielrenners.nl.

Aarle-Rixtel - De tochtencom-
missie van T.S.C. Aan de Wielen 
houdt op zondag 14 september de 
‘Bockenreyderstocht’ naar de prach-
tig gelegen herberg met die naam, in 
de bossen nabij Esbeek. Bij deze rit, 
die op de landelijke kalender van de 
NTFU staat, kan men kiezen uit de af-
standen 89 en 101 km. 

De kortste route wordt in groepsver-
band door de 25-km groep gereden en 

daarvoor wordt vertrokken om 08.30 
uur. Voor de langere versie kan er ge-
kozen worden om in groepsverband 
en onder ADW-begeleiding te fietsen. 
De 30+ groep start om 08.35 uur en de 
28 km groep om 08.40 uur. Wil je in-
dividueel of als eigen groep rijden dan 
kun je jezelf inschrijven tussen 08.30 
en 09.00 uur bij Grand Café Stout aan 
de Dorpsstraat 86 in Aarle-Rixtel. De 
route staat op papier en is ook op GPS 
beschikbaar. 

hardlopen

De deelnemers aan de Kersenloop in Mierlo

judo Uitstapje Budoclub Beek en Donk 
naar Toverland

Kom meetrainen bij 
Judoclub Avanti

Winterprogramma Lieshoutse 
Wielrenners bekend

Bockenreyderstocht 
Aan de Wielen

Beek en Donk - Afgelopen za-
terdag stond er voor Budoclub 
Beek en Donk een uitstapje op 
de agenda. Om 9.15 uur werd 
bij de gymzaal aan de Otterweg 

verzameld voor een uitstapje naar 
Toverland! In totaal hadden 66 
begeleiders en leden zich opge-
geven om mee te gaan. 

Rond 10.15 uur arriveerde de bus 
bij Toverland en werden al snel 
de groepjes verdeeld. De oudere 
leden mochten zelf op pad, de 
jongere leden gingen onder be-
geleiding het park rond. Ondanks 
dat het goed weer was, vielen 
de wachttijden mee. De kinde-
ren vermaakten zich opperbest in 
de diverse spectaculaire attracties 
zoals de Djengu River en de Troy. 
De jongere jeugd had het echter 
ook goed naar z`n zin in de di-
verse speeltuinen en klimtoestel-
len. Uiteraard werd er tussentijds 
ook voor wat lekkers gezorgd. Om 
16.15 uur werd er weer verzameld 
en werd er afgesloten met een ijs-
je. Moe maar voldaan keerden ze 
na een leuke dag weer huiswaarts. 

Budoclub Beek en Donk in Toverland

wielersport

Bouw en Metselwerken
Akkerstraat 8

Aarle-Rixtel
06 13 95 31 02 

info@hvdbouwenmetselwerken.nl
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Het talent van deze week, Marte Megens, kan haar bon tot 
donderdag 18 september ophalen bij Sportshop Laarbeek in Beek en Donk.

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

marte megens
ttv een en twintig

marte megens

voetbal Sparta’25 begint goed aan competitie

Beek en Donk - Het eerste team 
van Sparta’25 is de competitie 
goed begonnen. De drie punten 
tegen RKJVV (Den Bosch) zijn in 
Beek en Donk gebleven. 

Het begin van de wedstrijd was 
voor Sparta en ze kwamen ook 
terecht op voorsprong via Thijs 
Kluijtmans. Daarna nam RKJVV 
het initiatief over. In de tweede 
helft stond RKJVV dan ook terecht 
op voorsprong. Sparta rechte de 
rug en wist via goals van invaller 
Ruud Hendriks en wederom Thijs 
Kluijtmans de winst binnen te sle-
pen. Het was ook vooral dankzij 

doelman Tom Verhoeven, die in 
topvorm stak, dat de drie punten 
zijn behouden.

Na afloop van de wedstrijd is Elco 
van Schijndel gehuldigd voor zijn 
100e wedstrijd in het eerste van 
Sparta’25. Uit hoofde van pen-
ningmeester Jan Leenders ontving 
Elco een leuke attentie.

Sparta ’25 en de Grote Clubactie
Sparta’25 neemt ook dit jaar deel 
aan de Grote Clubactie. Doel van 
de Grote Clubactie is om extra in-
komsten te genereren voor de ver-
eniging. 80% van de opbrengst 

gaat rechtstreeks naar de vereni-
ging. Dit jaar is het doel van de 
opbrengst voor Sparta’25 vooral 
bestemd om de daken van de 
staan- en zittribune te vervangen. 
Voor Sparta een grote investering, 
waarbij de opbrengst van de Grote 
Clubactie een steentje kan bijdra-
gen. Leden van de vereniging 
zullen dan ook vanaf het week-
end van 13 september, wanneer 
de landelijke verkoop start, langs 
komen om loten te verkopen. 
Sparta’25 hoopt dat veel mensen 
dit doel van de voetbalvereniging 
ondersteunen door het kopen van 
een lot. 

Aarle-Rixtel - ASV’33 is de compe-
titie goed begonnen door SSE met 
een nederlaag huiswaarts te sturen. 
Gemakkelijk ging het zeker niet en 
de ploeg uit Someren-Eind had mis-
schien ook wel meer verdiend. 

ASV’33 begon heel sterk en het eer-
ste half uur kwam SSE er niet aan te 
pas. In de derde minuut stevende Nick 
Hendriks alleen op de doelman van 
SSE af, maar die wist een vroege voor-
sprong van de Aarlenaren te voorko-
men. Na een kwartier was het de beurt 
aan Dennis Verbakel, maar met kunst 
en vliegwerk werd wederom het doel 
van SSE schoon gehouden. Na 20 mi-
nuten spelen was het dan toch raak. 
Ronnie Heymans speelde Teun van 
Asten schitterend vrij en Teun gaf de 
doelman van SSE geen enkele kans, 
wat resulteerde in de 1-0 voorsprong 
voor de rood-witten. Na 38 minuten 
viel de eerste echte kans voor SSE te 
noteren en Marnic v. Rosmalen, de 

doelman van ASV’33, moest alles uit 
de kast halen om de gelijkmaker te 
voorkomen, wat hij dan ook voortref-
felijk deed. Maar vanaf dat moment 
gaf ASV’33 het heft uit handen en 
greep SSE steeds meer het initiatief. 
Wel was ASV’33 middels een kopbal 
op slag van rust heel dicht bij de 2-0, 
maar ook de doelman van SSE was op 
zijn hoede.

Na rust een beter SSE en al na enkele 
minuten moest ASV’33 de bal van de 
doellijn halen om de 1-1 te voorko-
men. SSE bleef vooral na de rust de 
bovenliggende partij en de gelijkma-
ker hing dan ook in de lucht. Na 67 
minuten was het dan zover. Uit een 
prima genomen  hoekschop was het 
de ingevallen Stefan Verberne die met 
het hoofd raak knikte 1-1.  Maar nog 
in dezelfde minuut werd ASV’33 in 
het zadel geholpen doordat een ver-
dediger van SSE bij een aanval van 
ASV’33 de bal in eigen doel werkte 

en wederom kwam ASV’33 op voor-
sprong 2-1. Hierdoor brak er iets bij de 
ploeg uit Someren-Eind, en in de 80e 
minuut kon Rene de Vries de voor-
sprong nog uitbouwen naar 3-1.

Dit betekende een gelukkige winst-
partij. Het elftal van de nieuwe trainer 
Han v. Rosmalen had gestreden voor 
elke meter en daardoor ook loon naar 
werken gekregen. Volgende week zal 
ASV’33 in Mierlo bij Mifano wederom 
tot het uiterste moeten gaan om 3 
punten mee naar Aarle-Rixtel te ne-
men, maar zoals altijd is de eerste klap 
een daalder waard.

Opstelling ASV’33; Marnic v 
Rosmalen, Sander vd Waarsenburg, 
Robbert Mol, Peter Raymakers, Kai 
Vervoort, Rene de Vries, Teun v 
Asten, Dennis Verbakel (80e Ruud 
de Brouwer), Nick Hendriks, Thomas 
Fritsen (89e Mark Smits), Ronny 
Heijmans (66e Pim Dubois)

Mariahout - De eerste competitie-
wedstrijd van seizoen 2014-2015 
op een mooie septemberdag. De 
spelers betreden het kunstgras om 
er met de volle 3 punten hopelijk 
weer vanaf te kunnen stappen.

Lierop is het team dat als eerste een 
kans krijgt op de openingstreffer. 
Nick v/d Sluis schiet van afstand op 
het doel van Mariahout, maar doel-
man Rick v/d Heuvel redt en houdt 
de stand op 0-0. In de 25e minuut is 
er wederom een kans voor Lierop om 
de score te openen. Een fout in de 
verdediging van Mariahout zet Bas 
v/d Wittenboer voor het doel, maar 
hij vergeet te scoren. Twee minuten 
later is het Mariahout dat een goede 
kans krijgt om Lierop pijn te doen. 
Rob Wagemans geeft een prima pass 

op Serge van Hout, die de bal naast 
het doel werkt. Voor rust viel er nog 
een kans te noteren voor Lierop. Ralf 
v/d Laar maakt een keurige loopactie 
met de bal en Bas Wittenboer schiet 
de bal tegen doelman v/d Heuvel op. 
Joost de Beer werkt de bal daarna 
weg bij het doel van de geel blauwe, 
waardoor er met een brilstand kon 
worden gerust.

In de tweede helft gaat het spel ge-
lijk op. Mariahout komt in de 62e 
minuut nog met een man minder 
te staan wanneer Joost de Beer een 
doorgebroken speler van Lierop licht 
aantikt en de scheidsrechter hem 
hiervoor de rode kaart geeft. Genoeg 
kansen zijn er geweest op de ope-
ningstreffer, maar de stand op het 
scorebord bleef 0-0.

Hoofdrolspelers Tom Verhoeven (keeper) en Thijs Kluijtmans (links in het groen)

ASV’33 trakteert SSE op nederlaag

VV Mariahout start met 
doelpuntloos gelijkspel

TE KOOP GEVRAAGD: 
WOONHUIS IN AARLE-RIXTEL

Richtprijs €225.000,-
Huis moet geschikt zijn voor woningaanpassing voor 

onze zoon. Snelle afwerking geen probleem.

Verkoper kan zo nodig nog een tijdje blijven zitten, in overleg.

Info: H.lentjes - Aarle-Rixtel. Belt u even voor info! Tel. 06-51916964

Bart Driessen
Metsel Timmerwerk

Aanbouw
Verbouw

Renovatie
Terrasoverkappingen
Zolderverbouwingen

0620978305   bmt.driessen@gmail.com

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren
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AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

Uw reactie naar fvereijken@autocorsten.nl
www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

GEVRAAGD: ENTHOUSIASTE 

1e MONTEUR 

Grote kans dat je nu 
te veel betaalt voor 
je betaalrekening*

En om te kijken of dit ook voordelig is 
voor jou, hebben we de betaalrekeningen 
van verschillende banken op een 
rijtje gezet. 
Nieuwsgierig? Neem gerust een kijkje op 
snsbank.nl/vergelijkjebetaalrekening. 

*  Kijk op snsbank.nl/vergelijkjebetaalrekening hoe de vergelijking is gemaakt.
**   

Kun jij besparen op je betaalrekening?
Bij SNS Betalen, de betaalrekening
van SNS Bank, krijg je 1,25% rente**
op je betaalrekening. En is een tweede
betaalpas altijd inbegrepen. Dat is best
voordelig.

Variabele rente op jaarbasis per 1-5-2012. Rente tot een saldo van maximaal €5.000.
Wijzigingen voorbehouden.

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen
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Boks- en kickboksgala in Laarbeek
Laarbeek – Een groot boks- en kick-
boksgala met de beste profs van 
Nederland wordt 15 november ge-
houden in Laarbeek. Angelo Wilkes is 
na een lange periode van blessures en 
tegenslagen toch weer de regionale 
favoriet.

In totaal worden 20 partijen boksen, 
kickboksen en freefight afgewerkt. 
Dit gala staat onder de matchmaking 
van de grootste wereldbond WFCA. 
De plaatselijke favorieten verschijnen 

ook in de ring. Dit jaar wordt weder-
om een gedeelte gesponsord aan het 
Kinderkankerfonds. 

boksen
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Al uw sport- en verenigingsnieuws wordt gratis geplaatst 

handboogschieten ‘Recht door Zee’ wint bij Krijgsman Soranus

Lieshout - Het Helmondse ‘Recht 
door Zee’ was deze week deelnemer 
aan het Krijgsman Soranus toernooi. 
De gasten moesten een gemiddelde 
van 215,5 schieten tegen 199,25 voor 
Krijgsman Soranus.

Geen der beide verenigingen wisten 
echter hun gemiddelde te halen. Toch 
trokken de Helmonders aan het lang-
ste eind. Zij kwamen slechts 2,58 punt 
tekort terwijl de Lieshoutenaren er 
5,03 punten onder bleven. Een over-
winning dus voor Recht door Zee van 

2,45 punt. Met de 236 punten van 
Ad Endevoets kwam de beste schutter 
van de avond wel uit de gelederen van 
Krijgsman Soranus.

De totaaluitslag 
Ad Endevoets 236, Rik v/d Westerlo 
222, Paul v/d Broek 211, Arjan v/d 
Heuvel 208, Stephan Wijffelaars 193, 
Theo v/d Laar 186, Toos v/d Graef 
181, Rita Endevoets 174, Nelly v/d 
Laar 137.

Jeugdwedstrijd
Dinsdagavond was er voor de jeugd-
schutters weer de maandelijkse wed-
strijd.
Momenteel zijn ze volop in training 
voor de indoorcompetitie die op 21 
september begint.

De uitslag 
Ziggy Daniëls 116, Alex v/d Ven 99, 
Jim Daniëls 99, Noa Relou 84, Jeffrie 
v/d Post 81, James Stam 62, Dion 
Thielen 58, Igor v.Loosdrecht 50.

Lieshout - Traditiegetrouw werd 
op kermiszaterdag bij Krijgsman 
Soranus weer geschoten om de titel 
Kermiskoning. Om alvast in stem-
ming te komen werd de deelnemers 
voorafgaand aan de wedstrijd een 
barbecue aangeboden.

Om ieder evenveel kans te geven werd 
er geschoten op het gemiddelde.
Dat gemiddelde werd bepaald door 
drie, via loting aangewezen wed-
strijden. Het gemiddelde van die drie 
wedstrijden bepaalde het aantal pun-
ten wat geschoten moest worden. Het 
werd uiteindelijk Paul v/d Broek die 
met de titel en de wisselbeker ging 
strijken. Als enige deelnemer wist hij 
precies het aantal punten te schieten 
wat door zijn gemiddelde bepaald was.

Beste schutter met een totaal van 239 
punten, een gemiddelde van ruim 
9.5,werd Ad Endevoets, terwijl Jeffrey 
v/d Post, Dion Thielen en Jim Daniëls 
een nieuw persoonlijk record schoten.

De totaaluitslag
1 Paul v/d Broek   211 (-0) 
2 Ziggy Daniëls   139 (-2)

3 Ad Endevoets   239 (+3)
4 Arjan v/d Heuvel  197 (-5)
5 Rik v/d Westerlo 211 (-8)
6 Jim Daniëls   137 (+11)
7 Jeffrey v/d Post   87 (+12)
8 Dion Thielen   121 (+14)
9 Igor v.Loosdrecht  77 (-16)

10 Rita Endevoets  172 (+16)
11 Stephan Wijffelaars  196 (+22)
12 Willem Bekx   203 (-24)
13 Noa Relou  51 (-29)
14 Toos v/d Graef  157 (+39) 
15 Theo Rijpkema  188 
  (Geen gemiddelde)

Paul v/d Broek Kermiskoning bij Krijgsman Soranus

Seizoenstart Strijd in Vrede 
tegen De Vriendschap

Paul v/d Broek met zijn trofee

Beek en Donk - De meeste schutters 
van Strijd in Vrede hadden de bogen 
voor een zomerpauze afgespannen en 
opgeborgen. Maar nu voor de meeste 
mensen de vakantietijd voorbij is en 
de scholen zijn begonnen, wordt het 
weer drukker op de trainingsavonden 
van Strijd in Vrede. 

Sommige schutters willen zich voor-
bereiden op een nieuw seizoen van 25 
en 18meter wedstrijden. Voor som-
mige schutters was er echter geen zo-
merstop. Zij hebben doorgetraind als 
voorbereiding op de verschillende 3-D  
en veldwedstrijden. En de agenda van 
die wedstrijden kennen geen zomer-
stop.

Maar wel of niet doorgetraind, af-
gelopen zaterdag 6 september een 
wedstrijd binnen in het kader van het 
Zwaantoernooi tegen de schutters 
van De Vriendschap uit Mierlo. Het 
was weer wennen voor de meeste 
schutters en niet bij iedereen stond 
het vizier op scherp.

Melvin van de Kerkhof van Strijd in 
Vrede kon het geel  met zijn vizier 
goed vinden want hij eindigde op 237 
punten met de compound. Goed op 
schot met de recurve was Kevin van 
Kraaij van De Vriendschap met 230 
punten. Hoewel verschillende schut-
ters van Strijd in Vrede niet tevreden 
waren over hun scores konden ze wel 
tevreden zijn over de einduitslag. De 
schutters van Mierlo werden immers in 
de ze wedstrijd verslagen.

Uitslag 6 september
Wim van de Kerkhof 214, Wietse 
Aarden 213, André Goedemans 210, 
Henk Caris 209, 
Antoon Leenders 207, Rita Segers 
196, Toon van Lieshout 183 en Auke  
Segers 165.
En met compound Melvin van de 
Kerkhof 237 en Kees van der Bruggen 
195.

Zaterdag 13 september is het 
Kermiskoningschieten, aanvang 18.00 
uur. En let op: met verrassende bewe-
gende doelen!
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Beek en Donk - De jeugd van HSV 
Het Geduld, tot 18 jaar, heeft hun 
jaarlijkse nachtwedstrijden inmid-
dels gevist. Opvallend was dat er 
veel erg jonge deelnemers waren 
die voor de eerste keer meede-
den. Hieruit blijkt wel dat dit eve-
nement leeft onder de jeugd en 
waarschijnlijk nog een lange en 
mooie toekomst heeft.

Ook vele ouders toonden hun in-
teresse door ’s avonds langs te 
komen om te kijken naar de ver-
richtingen van hun kinderen, 
waardoor beide avonden erg ge-
zellig waren. De fantastische bar-
becue -gesponsord door een van 
de ouders- droeg ook een steentje 
bij aan de gezelligheid. Iedereen, 
zowel de deelnemers als de bege-
leiding, kijkt terug op twee fantas-
tische weekenden waarin ook nog 
eens behoorlijk wat karpers wer-
den gevangen.

De einduitslag
De 1e plaats is voor Rick van 
Heijnsbergen met een totaalge-
wicht van 7,8 kilo, 2e werd Sjoerd 
van de Wetering met een minimaal 
verschil, hij legde in totaal 7,1 kilo 
in de weegschaal. De 3e plaats 
werd opgeëist door Nick Biemans 
met een gewicht van 6,5 kilo.

Aarle-Rixtel - Als voorbereiding 
op het nieuwe seizoen speelden 
de competitiespelers van tafelten-
nisvereniging ATTC’77 uit Aarle-
Rixtel op 5 september een oefen-
wedstrijd tegen TTV Deurne en 
MTTV’72 uit Mierlo. 

Het vijfde team van ATTC’77 was 
compleet evenals het vierde team 
van MTTV en zij speelden een 
competitiewedstrijd tegen elkaar. 
Jeroen Doensen, Dorette van den 
Elsen en Vincent Braak speelden 
gelijk door twee maal winst voor 
zowel Vincent als Jeroen, die sa-
men ook het dubbel wonnen.

Vanwege blessures, werk en va-
kantie waren de overige teams niet 
compleet en werd ervoor gekozen 
poules te maken. Deze poules wer-
den op sterkte ingedeeld waarbij 
iedereen alleen tegen spelers van 
de andere verenigingen speelde. 
Zo kon er geen eindranglijst wor-
den opgemaakt, maar dat maakte 
niet uit, want het ging erom weer 
het wedstrijdgevoel te pakken te 
krijgen na de lange zomerstop. 
Want op vrijdag 12 september, 
en voor sommige teams al eerder, 
start de competitie alweer. 

Dit seizoen komt ATTC’77, net als 
vorig seizoen, met zes teams uit in 
de seniorencompetitie. Tot en met 
eind november spelen nagenoeg 
elke vrijdagavond drie senioren-
teams thuis. Bij de jeugd is het ge-
lukt een extra team te formeren, 
zodat met drie teams de zaalbe-
zetting op de zaterdagmiddag wat 
voller is.  

Iedereen, die het leuk lijkt een bal-
letje te komen slaan, is weer van 

harte welkom. Op de maandag- 
en woensdagavond traint de jeugd 
van 19.00 – 20.00 uur. Senioren 
kunnen terecht op maandag-, 
woensdag- en donderdagavond 

vanaf 20.00 uur en op vrijdagoch-
tend vanaf 9.00 uur. Op de website 
(www.ttvattc77.nl) is informatie te 
vinden, maar loop gerust eens bin-
nen! 

ATTC’77 oefent tegen Deurne en Mierlo

Tafeltennissen bij ATTC’77 in Aarle-Rixtel De winnaars tonen trots hun prijs

vissen Drama en 
vreugde in de 7e 
witviswedstrijd

Jaarlijkse karper nacht-
wedstrijden succesvol

Beek en Donk - Afgelopen zaterdag 
stond de zevende witviswedstijd ge-
pland op de visvijver in Beek en Donk. 
Alleen moeder natuur was het er niet 
mee eens, het was de blauwalg die 
het vissen op de vijver onmogelijk 
maakte en de club moest uitwijken 
naar het naastgelegen kanaal.

Met nog twee wedstrijden voor de 
boeg en een zeer spannende eindfase 
van de competitie waar elke misstap 
fataal kan zijn voor de koplopers, gin-
gen ze met wat vertraging van start.

Waar koploper Geert Creemers er 
daadwerkelijk alles aan deed om een 
vis in zijn net te krijgen, zo ging het 
met zijn belangrijkste belager Mari 
Vereijken in de wedstrijd uitstekend. 
Bijna slag over slag wist hij de vissen 
uit het kanaal te hijsen, van voorn tot 
brasem, van baars tot windes. Alles 
kwam over zijn pad met meer dan 
2,5 kg aan vis deelde hij hiermee een 
flinke dreun uit en nam de kopposi-
tie over in het algemeen klassement. 
Maar gedaan is het nog zeker niet, 
met nog een wedstrijd te gaan moeten 
er wel weer punten worden gescoord 

voordat de felbegeerde beker de lucht 
in gehouden kan worden.
De dag uitslag van de senioren:  1. Mari 
Vereijken  50 pnt.  2. Peter Beerens  47 
pnt.  3. Henk Mastbroek 43 pnt.

Bij de junioren was Dennis Gruiters we-
derom de grote winnaar met een aan-
tal van 22 vissen (het meeste van alle 
deelnemers) en een gewicht van 1,50 
kg  bleef hij de koploper in het alge-
meen klassement, Mark Wijgergangs, 
ver voor  en kwam zo weer een klein 
beetje dichter bij de koploper. Ook hier 
valt de beslissing tussen deze twee 
kanjers op de laatste dag.

Op 20 september staat de laatste 
competitiewedstrijd gepland op de vij-
ver De Koppelen in Beek en Donk. De 
loting start om 13.30 uur en de wed-
strijd begint om 14.00 uur en duurt  
tot 17.00 uur. Een verzoekje voor de 
toeschouwers, tijdens de viswedstijd 
willen de vissers graag de aandacht op 
het vissen houden, zij hopen dan ook 
dat u dit respecteert.

Dennis Gruiters (HSV Het Geduld)

tafeltennis TTV Een en Twintig in startblokken 
voor nieuwe competitie

Beek en Donk - Voor Tafeltennis-
vereniging Een en Twintig uit 
Beek en Donk start donderdag-
avond de najaarscompetitie van de 
Nederlandse Tafeltennisbond. Met 
zes seniorenteams en drie jeugd-
teams doet de vereniging dit najaar 
mee aan de reeks van wedstrijden, 
waarbij de lat voor sommige teams 
behoorlijk hoog ligt.

Bij verschillende teams zijn er wijzi-
gingen. Zo treedt het eerste jeugd-
team aan met een geheel vernieuwde 
formatie en is Addy Verbakel toege-
voegd aan het vijfde seniorenteam. 
Teamgenoot Dennis Verbruggen is 
blij met de nieuwe aanwinst: “Ik denk 

dat handhaving in de vijfde klasse 
mogelijk is. Misschien zit er door de 
komst van Addy zelfs meer in.”

Eerste team
Een belangrijke wijziging is verder 
doorgevoerd bij het eerste senioren-
team van TTV Een en Twintig. Trainer 
Jordi Kivits was tot vorig jaar actief in 
de competitie voor het Eindhovense 
Flash. Hij is toegevoegd aan het 
team van Peter van den Eijnde en 
Stefan Hamelijnck. Jeroen Engelhart 
is toegevoegd aan het tweede team, 
waardoor ook daar de verwachtingen 
hoog gespannen zijn. Zijn teamge-
note Aum van Berlo is vol verwach-
ting, maar ook realistisch: “Wij gaan 

voor het kampioenschap, maar of dat 
haalbaar is valt te bezien.”

Laarbeekse derby
Vanavond spelen meerdere seni-
orenteams thuis, waaronder het 
vijfde team. Dat komt om 19.30 
uur in actie tijdens de Laarbeekse 
derby met ATTC ‘77 uit Aarle-Rixtel. 
De jeugdteams spelen zaterdag 
een uitwedstrijd. In de tafelten-
nishal aan de Otterweg in Beek en 
Donk zijn de wedstrijden vanavond 
voor iedereen te bekijken. Kijk voor 
meer informatie over TTV Een en 
Twintig op www.ttveenentwintig.nl 
of volg de vereniging op Twitter en 
Facebook.

De altijd aanvallend spelende Addy Verbakel in voorbereiding op het nieuwe seizoen

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

ALLE JEANS NU HALVE PRIJS
ZOMERCOLLECTIE HELFT VAN DE HELFT
O.A. : JACK&JONES, LTB, PLEASE          VANAF  €20.00
ALLE JEANS NU HALVE PRIJSALLE JEANS NU HALVE PRIJS
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Kouwenberg 1a, Aarle-Rixtel   0492-386368
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Beek en Donk – Tennisvereniging 
’t Slotje houdt een tennistoernooi 
voor 50-plussers, waar zowel eigen 
leden als leden van de omliggende 
verenigingen kunnen deelnemen. 
Dit toernooi wordt gespeeld op 
vrijdag 31 oktober. Het toernooi 

start om 9.30 uur en eindigt rond 
17.00 uur. Het toernooi wordt ge-
speeld op het tennispark aan de 
Kerkakkers 1 in Beek en Donk.

Iedereen kan zich individueel op-
geven. De deelnemers worden 

ingedeeld door de organisatie en 
spelen de hele dag met wisselende 
partners in een heren-, damesdub-
bel of een mixpartij. 

De kosten voor deze dag bedragen 
€8,00 p.p. voor de deelname en 

voor de innerlijke mens. De deelne-
mers krijgen hiervoor koffie of thee 
met iets lekkers bij binnenkomst. 
Rond 12.30 uur wordt een heer-
lijke lunch aangeboden en na af-
loop van de tenniswedstrijden nog 
een heerlijk broodje hamburger. 

De organisatie hoopt op een gro-
te deelname, dus schrijf op tijd in 
want vol=vol.

tennis Clubkampioenschappen Junioren Enkel, Oranje en Dubbel 2014
Beek en Donk - Zondag 7 sep-
tember was de finaledag van de 
Clubkampioenschappen Junioren bij 
TV ‘t Slotje. Iedereen speelde zijn/haar 
laatste wedstrijd op deze dag. Het was 
prachtig weer en naast de wedstrijden 
is er volop met elkaar gespeeld op de 
stormbaan en rondom de tafeltennis.

Iedereen had gedurende het jaar al wed-
strijden tegen elkaar gespeeld in 3 ronden 
in poules. Ronde 1 in april/maart, ronde 2 
in mei/juni en ronde 3 juli/augustus. De 
uitslagen van deze 3 ronden waren be-
palend voor de plaats op de finaledag. In 
totaal zijn er 284 wedstrijden gespeeld.

De eindstand van de Club-
kampioenschappen Junioren 2014:
Meisjes dubbel t/m 13: 1. Maud v. 
Oosterwijk en Laura Hazenberg 2. Kim 
v.d. Broek en Maaike Jongmans.

Jongens enkel t/m 11: 
1. Teun Jongmans 2. Swen v. Steenbergen 
3. Yorg Peters 4. Wouter v. Avoird 5. Rens 
v. Dijk 6. Timon v. Steenbergen 7. Wouter 
de Jong 8. Tim Oerlemans

Jongens enkel t/m 13: 
1. Tom Booy 2. Timo Hocks 3. Thijs v. 
Wanrooij 4. Rico Megens 5. Bram v. 
Avoird 6. Ruud Vermeulen 7. Benedikt 
Alting von Geusau 8. Luc Oerlemans 9. 
Niek Potters

Jongens enkel t/m 15: 
1. Bas de Bont 2. Mats Biemans 
3. Jordy Neuteboom 4. Roy Willemsen 5. 
Jelle Rietberg 6. Wessel v. Bommel

Jongens enkel t/m 18: 
1. Jelle Wijgergangs 2. Sander v. Hooff 3. 
Rick v. Schijndel 4.Christian v.d. Poel 5. 
Yamai v. Rooij 6. Tobias Leenders

Oranje enkel: 
1. Jasper v. Cleef 2. Mirte Hocks 
3. Meike Lahaije 4. Collin Houdijk

Meisjes enkel t/m 11: 
1. Nienke v.d. Rijdt 2. Fenne v. Hout 

3. Roos v. Hoffen 4. Meike Lahaije 5. 
Danielle Jespers

Meisjes enkel t/m 13: 
1. Maud v. Oosterwijk 2. Kim v.d. Broek 
3. Maaike Jongmans 4. Nienke v. Dijk

Meisjes enkel t/m 15: 
1. Laura Hazenberg 2. Vera Verbakel 
3. Evi Smits 4. Fenne de Jong 5. Anouk 
v. Schijndel 6. Mirna Steenbergen 7. 
Elise v.d. Laar

Meisjes enkel t/m 18: 
1. Roos Kruisbrink 2. Giulia Hens 3. 
Loes Vermeulen 4. Ilse v. Rooij 5. 
Frederique Kuijpers 6. Eline Verhagen

Clubkampioenschappen Junioren bij TV ‘t Slotje

Komende zondag inlooptraining bij Tennisvereniging ’t Slotje 

Nieuw tennistoernooi voor 50-plussers in Beek en Donk

Beek en Donk - Zin om eens te ten-
nissen? Tennisvereniging ’t Slotje 
in Beek en Donk houdt komende 
zondag voor alle geïnteresseerden 
een inlooptraining.

Op zondag 14 september, van 
11.00 tot 13.00 uur, wordt door 
de tennisvereniging een trainings-
demonstratie gegeven. Iedereen 
kan hier onder begeleiding van 
het trainersteam van de vereniging 

een tennistraining meemaken. 
Deze training is geschikt voor jong 
en oud! Mensen zonder enige ten-
niservaring kunnen de eerste be-
ginselen van het tennissen leren. 
Enkele tennisrackets zijn voor deze 

mensen aanwezig. Meer ervaren 
tennissers krijgen uitleg over de 
mogelijkheden om hun tennisvaar-
digheden te verbeteren. 

Iedereen die de uitdaging aan wil 
gaan is zondag 14 september van-
af 11.00 uur van harte welkom op 
het tennispark van ’t Slotje in Beek 
en Donk.
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Flamingo’s verliest fors van 
titelkandidaat Altior

Mariahout/Heeswijk-Dinther - In 
de hoofdklasse B van het vrou-
wenkorfbal heeft het Mariahoutse 
Flamingo’s een vervelende zondag 
gehad. Op sportpark Droevendaal 
in Heeswijk-Dinther was het 
plaatselijke Altior de Mariahoutse 
formatie op alle fronten de baas. 
De titelkandidaat won met 24-4. 

Vanaf de start speelde Altior een 
hoog tempo. De thuisploeg com-
bineerde geroutineerd en de 
speelsters vonden elkaar gemak-
kelijk. De defensie van Flamingo’s 
had moeite met dit offensief. Uit 
twee aanvallen scoorde Altior 
twee treffers. Ook na de vakwissel 
bleef dit spelbeeld gelijk. De aan-
val van Flamingo’s had het lastig 
omdat Altior veel druk zette. Dat 
leverde de thuisploeg veel balbezit 
op. Het wil overigens niet zeggen 
dat Flamingo’s geen kansen kreeg. 
Integendeel, maar de Mariahoutse 
formatie had het vizier onvoldoen-
de op scherp staan. Na een minuut 
of twaalf was het 6-0. Na een time 
out wist Flamingo’s de rest van de 
tweede helft goed partij te bieden, 
maar eigenlijk was de wedstrijd 
gespeeld, want Flamingo’s speelde 
te slordig. Bij rust was het 10-3. 
De treffers van Flamingo’s kwa-
men van Manon en Anouk van 
Eijndhoven – respectievelijk een 
afstandsschot en een strafworp – 
en van Martje van den Broek die 
van dichtbij raak schoot. 

In de tweede helft werd Flamingo’s 
door de voormalig topklasser 

overklast. Het scoringspercentage 
lag hoog, maar ook het spel was 
zowel aanvallend als verdedigend 
verzorgder en de machine liep 
meer geolied. Ook conditioneel 
was Altior sterker. Naarmate de 
wedstrijd verstreek werd het als-
maar erger voor Flamingo’s, dat 
een aantal hele mooie uitgespeel-
de en opgelegde kansen creëerde. 
De Wet van Murphy leek van 
toepassing. De schoten vielen er 
gewoonweg niet in. De 16-jarige 

Emma Leenders was in de slotfase 
in het veld gekomen. Zij scoorde 
in de laatste minuut mooi van af-
stand en bepaalde de eindstand op 
24-4. 

Senioren 2, gesponsord door 
Harold Vereijken gereedschappen 
en verhuur, deed het in de reserve 
hoofdklasse uit tegen De Peelkorf 
2 in Ysselsteyn iets beter, maar 
verloor ook. Het werd 11-6 voor 
De Peelkorf.

korfbal

Neeltje Berkvens is in de aanval haar tegenstander 
gepasseerd, maar kon de kans niet afmaken.Foto: Ine Coolen

Tennisclub De Hut viert 50-jarig bestaan

Heren 1 HV Bedo 
timmert aan de weg

Kermisvoetbal 
en -handbal KPJ

Aarle-Rixtel - Tennisclub De Hut 
uit Aarle-Rixtel viert op zater-
dag 27 september  het feit dat 
zij 50 jaar bestaan met een reü-
nie en een feestavond.  Leden 
en oud-leden kunnen zich hier-
voor opgeven via de website 
www.ltvdehut.nl.  

De plek waar vroeger een 
oude schuilhut stond, aan de 
Bakelseweg, is nu al vijftig jaar 
de thuisbasis van  LTV de Hut in 
Aarle-Rixtel.  De club is daarmee 
een van de oudste tennisclubs 
in de regio. Oud-voorzitter Jan 
Beniers herinnert zich nog goed 
hoe gevoelig het destijds lag om 
een tennisvereniging op te richten. 

Een aantal prominente Aarlese 
bewoners zagen het wel zit-
ten, waaronder de initiatiefne-
mer,  advocaat  Mr. Bloem.  Maar 
binnen de gemeenteraad werd 
het idee direct verworpen, want  
‘tennis, dat was een elitesport’.  
Uiteindelijk kreeg wethouder 
Gerard Ebben het plan toch door 
de raad en zo werd op 17 decem-
ber 1964 de vereniging opgericht 
met Mr. Bloem, Noud van de Ven, 
Piet Wijnker , Marius van Zutphen 
en Theo Sprengers als dagelijks 
bestuur. Omdat de weerstand 
in de Aarlese gemeenschap on-
verminderd groot bleef, werd er 

creatief omgegaan met de boek-
houding.  Het park werd tegelijk 
gebouwd met bejaardenhuis De 
Witte Poort,  ‘per ongeluk’ kwa-
men er weleens bouwmaterialen 
op de  Bakelseweg terecht.  Er 
werd gestart met 2 gravelbanen,  
een kantine met kleedhokken. 
Destijds had voetbalclub ASV’33 
nog geen horecagelegenheid, zo-
dat het voetbalpubliek regelmatig 
een biertje kwam drinken.  

De club trok al meteen veel leden 
aan uit omliggende gemeenten 
die nog geen tennisclub hadden, 
zoals Gemert, Beek en Donk, 
Bakel, Lieshout, maar ook uit 
Helmond.  Er werd vanaf het be-
gin deelgenomen aan de compe-
titie van de KNLTB.  Onder leiding 
van Joost Ebben werd een jaarlijks 
open toernooi gestart dat zeer po-
pulair was onder tennissers in de 
wijde omtrek. Na zijn overlijden 
werd dit voortgezet door Rob van 
Brug. 

Tennis werd als sport steeds popu-
lairder begin jaren ‘70, en de club 
profiteerde daarvan.  Op de plek 
waar ASV een microvoetbalveldje 
had werden twee nieuwe gravel-
banen aangelegd. Eind jaren ‘70 
waren er 420 leden, waarvan 120 
jeugdleden. Zij kwamen niet alle-
maal uit Aarle-Rixtel. 

Er werden professionele trainers 
aangesteld en het niveau begon te 
stijgen. Er werd een goede balans 
gevonden tussen prestatietennis 
en recreatie.  Er werd massaal deel-
genomen aan de diverse competi-
ties. Als je doordeweeks een potje 
wilde tennissen waren wachttijden 
van een uur niet vreemd.  Er kwam 
een clubblad genaamd ‘Hutspot’. 
Tennis was vanwege de gravel-
banen nog een zomersport. Begin 
jaren ‘80 was de club toe aan een 
nieuwe accommodatie die werd 
gerealiseerd op dezelfde locatie. 
Er kwamen 5 kunstgrasbanen met 
verlichting en een nieuw pavil-
joen.  De vereniging bloeide in alle 
opzichten. Men kon nu ook in de 
winter tennissen. In de jaren ‘90 
begon de populariteit van tennis 
onder de jeugd iets af te nemen. 
Het accent van de vereniging 
kwam daardoor steeds meer op 
recreatie te liggen, en de jeugd die 
nog wel tenniste verdween naar  
o.a. Beek en Donk en Helmond.  

Inmiddels bestaat de vereniging 
weer uit een gezonde mix van jong 
en oud, en wordt er ook zowel 
recreatief als prestatief getennist. 
Kortom een sportvereniging voor 
iedereen in Aarle-Rixtel.  Ook als je 
geen lid bent, kan je een kijkje ko-
men nemen op 27 september. Voor 
meer info, zie  www.ltvdehut.nl.

Beek en Donk - Afgelopen zater-
dag speelden de Heren 1 van HV 
Bedo maar liefst twee wedstrijden 
op één avond. De eerste wedstrijd 
hebben ze gespeeld tegen United 
Breda. Dit team is twee seizoe-
nen geleden kampioen geworden 
in de 2e klasse West-Brabant. 
Afgelopen jaar hebben ze 1e 
klasse gespeeld en hebben zij zich 
daar weten te handhaven. Bedo 
heeft als team zijnde nooit tegen 
deze tegenstander gespeeld. Een 
grote onbekende dus.

In de openingsfase speelde Bedo 
redelijk rommelig en kwam het 
niet goed in het spel. Aanvallend 
liep het niet vlekkeloos, open kan-
sen werden te makkelijk gemist 
of op de keeper geschoten, en de 
dekking liet ook te wensen over. 
Mede door het harde werken en 
de onmacht van de tegenstander 
om uit te lopen, kon Bedo redelijk 
in het spoor blijven. Gaandeweg 
de eerste helft liep het wat beter, 
de dekking stond beter en voor-
in vond iedereen elkaar net wat 
makkelijker waarna Bedo met een 
voorsprong van 3 doelpunten de 
kleedkamer in kon, 13-10.

Met goede moed kwamen de 
mannen het kleedlokaal uit. In het 
begin van de tweede helft trok-
ken ze de lijn van de eerste helft 
door. Echter slopen er wat onzorg-
vuldigheden in waardoor United 
Breda het verschil weer wat kon 
verkleinen. Doordat Bedo zich 
op tijd herpakte kon de wedstrijd 
uiteindelijk met 22-19 gewonnen 
worden.

De tweede wedstrijd was tegen de 
mannen van Zephyr uit Schijndel, 

een oude bekende uit de competi-
tie die het Bedo altijd lastig maakt. 
De start was niet slecht en Bedo 
kwam als eerste van de 0 af. Echter 
was de concentratie niet goed en 
de nog frisse gasten straften in 
het begin meteen een aantal on-
zorgvuldigheden af met snelle 1e 
en 2e fase. Daarna werd het spel 
iets beter en werden er minder 
fouten gemaakt waardoor Bedo 
weer dichterbij konden komen. 
Desondanks gingen Bedo met een 
11-13 achterstand de rust in.

In de tweede helft bleek bij de 
mannen van Zephyr ook de ver-
moeiing toe te slaan. Hierdoor en 
doordat Bedo iets beter begonnen 
te spelen, konden ze langszij ko-
men en zelfs ook op voorsprong 
komen. Helaas begonnen de 100 
speelminuten ook weerslag te 
vinden in de prestaties. Goede 
aanvallen werden ook weer afge-
wisseld met onzorgvuldigheden. 
Mede hierdoor kon Zephyr bij blij-
ven en kon de handige Schijndelse 
cirkelloper met nog 15 seconden 
op de klok de gelijkmaker noteren, 
22-22.

Komend weekend speelt Heren 1 
een tri-toernooi in Helmond tegen 
2e-divisionist Swift Helmond (te-
vens het team waar trainer Kees 
van Hoof vorig jaar zelf in speelde) 
en het Osse Olympia’89; twee 
teams die hoger spelen. Dames 
1 ontvangt De Sprint in Beek en 
Donk. Aansluitend speelt Heren 3 
een vriendschappelijke tegen HV 
Marsna uit Meerssen, het team 
van ex-Bedovoorzitter Jeroen 
Wijnen. De Gemengde C-jeugd 
speelt de eerste wedstrijd van de 
veldcompetitie.

Beek en Donk - Op kermismaandag 15 
september is het tijd voor ‘de wedstrij-
den van het jaar’ tussen leden en oud-
leden. Om 13.00 uur gaat de bal rollen 
bij het voetballen. Aansluitend wordt 
de handbalwedstrijd gespeeld. 
 
Iedereen is van harte welkom om de 
sportmannen en -vrouwen te komen 
aanmoedigen en ze naar de winst toe 
te juichen. De voetbalwedstrijd vindt 
plaats bij de buren, Sparta’25. Het 
terrein is toegankelijk vanaf het KPJ-
terrein. De handbalwedstrijd wordt 
gespeeld op het terrein van de KPJ. 
Na afloop van de wedstrijden wordt er 

getoost in het mooie, verbouwde club-
gebouw ‘De Zwink’. De KPJ wenst alle 
Beek en Donkenaren een fijn kermis-
weekend toe.   

handbal

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

Tegelbak in graniet

Ook voor uw onderhouds 
producten

Voor uw composiet, 
graniet en hardsteen

Binnen en buitenshuis

Jolijn HendrixJolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl    

 

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

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

Caravan- en camper schadeherstel
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Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

/RotaryGBL

/RotaryGBL

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

Jeu de Boules met &RGteens
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Echte Mannenavond met Funkmaster B
20.00 uur, Café Thuis, 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

Foute Vinylshow Special
20.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

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

Bockenreyderstocht
8.30 uur, Grand Café Stout, Aarle-Rixtel

Open dag 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

Smartlappenavond met zanger 
Ad de Schilder
20.00 uur, Café Thuis, 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

Start inschrijving Kwizut 
0.00 uur, Beek en Donk
(van zondag op maandag)

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

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

Kermis De gezelligste maandagavondborrel
21.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
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 
Gratis lichaamsmeting bij de Diëtist! 
Dag van de Diëtist
9.00 uur, Lifestyle Center Laarbeek, 
Beek en Donk

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 
Open dag Scouting Beek en Donk
10.00 uur, Blokhut, IJsweg 1, 
Beek en Donk

Zo. Festival
13.00 uur, Brouwerijterrein, Lieshout

‘Outdoor Beats’ openluchtdisco 
13 t/m 15 jaar
20.30 uur, Buitenterrein De Boemerang, 
Beek en Donk

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

IVN Laarbeek wandeling Grotels Bos
10.00 uur, parkeerplaats restaurant 
Grotels Hof, Bakel

Optreden MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin, Beek en Donk

Optreden Marijn Brouwers
14.30 uur, Kouwenbergs kerkje, 
Aarle-Rixtel

Robin Hood - Toneelvereniging Mariahout
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Lachworkshop
15.00 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

Woensdag 24 september 
Seizoen-workshop Herfst
10.00 uur, Beatrixlaan 13, Aarle-Rixtel

Vrijdag 26 september 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Nerd tienerdiso
20.00 uur, Club Energyruimte,
Dorpshuis Lieshout

Beginnerscursus Badmintonclub Mixed
20.50 uur, Sporthal d’n Ekker, 
Beek en Donk

Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
Cafe Zaal de Tapperij, Beek en Donk


