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Het Rembrandtplein: terug van weggeweest

Geslaagde kermis in Beek en Donk

Beek en Donk – Het Rembrandtplein 
is wellicht één van de bekendste 
pleintjes in Beek en Donk. De 
huizen op het plein stonden vroeger 
bekend als de ‘platte daken’. Sinds 
negen jaar staat er een nieuw 
wooncomplex. Dat kreeg de naam 
‘Het Palet’. Maar dit sloeg nooit aan. 

Bewoners konden niet wennen aan 
deze naam en bleven het complex 

maar Rembrandtplein noemen. 
Daarnaast konden bezoekers het 
wooncomplex maar lastig vinden. 
Kortom: tijd om de naam weer terug 
te draaien in Rembrandtplein.

Dit gebeurde op een bijzondere 
manier, namelijk met een 
burgerinitiatief. Een paar burgers 
ondernamen de stap en gingen kijken 
wat ze konden doen. Maar een naam 

van een wooncomplex veranderen, 
bleek lastiger dan gedacht. Via de 
woningstichting klopten de bewoners 
aan bij dorpsondersteuner Henrie 
Bouwmans, die hen vervolgens 
doorverwees naar Dorpsraad Beek 
en Donk. Zij ontfermen zich over 
burgerinitiatieven. Na wat wikken 
en wegen kregen zij de handen 
op elkaar. Er mocht een nieuwe 
naam, met daarbij een nieuw bord, 

komen voor de bewoners van het 
Rembrandtplein. 

Eén van de bewoners: “Het is fijn 
dat de naam weer terug is van 
weggeweest. Niemand kende ‘Het 
Palet’. Het was een heel karwei om 
het voor elkaar te krijgen, maar het is 
gelukt!” Een bijzonder gegeven is dat 
niemand van de bewoners vroeger 
op het pleintje met de platte daken 
woonde. De groep bewoners is enorm 
hecht geworden in de afgelopen 
negen jaar. Dorpsondersteuner 
Henrie Bouwmans: “Jullie kaarten 
hier samen, helpen elkaar en kunnen 
sinds kort ook naar het restaurant 
aan de overkant (De Waterpoort) 
om te eten. Ook dit burgerinitiatief is 
gelukt door samen de handen ineen 
te slaan. Dat is mooi.”

Nadat Henrie klaar was met zijn 
praatje, was het tijd om het nieuwe 
naambord te onthullen. Dit deden 
de jongste en de oudste bewoner 
van het wooncomplex. Onder 
luid applaus kwamen de letters 
‘Rembrandtplein’ tevoorschijn. 
Met nog één kritische noot van de 
bewoners: “Eigenlijk zitten de letters 
te dicht tegen elkaar aan. Maar dit 
veranderen we in de toekomst nog 
wel.” Met een gezellige borrel werd 
de feestelijke middag op een leuke 
manier afgesloten.

Het nieuwe bord ‘Rembrandtplein’ werd donderdag onthuld.

Beek en Donk - Het dorp Beek 
en Donk kan terugkijken op een 
geslaagde kermis. Veel bezoekers 
wisten de weg naar het Piet van 
Thielplein afgelopen week te 
vinden. 

Met name in het weekend was 
het gezellig druk op de kermis. Dit 
kwam mede door het prachtige 
weer. Maar hoewel dat op maandag 
en dinsdag iets minder was, mocht 
ook dat de pret niet drukken. Er 
werd volop genoten van attracties 
zoals de rups, de spin, de botsauto’s 
en de sjimmy-tent. Ook bij de 
plaatselijke horecagelegenheden 
was het druk en goed vertoeven. 

De kermis in Beek en Donk was de 
laatste in de reeks van Laarbeekse 
kermissen dit seizoen. Pas volgend 
voorjaar staat de volgende kermis 
weer op het programma, de 
voorjaarskermis van Aarle-Rixtel. 

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

Vorige week stond in deze krant 
een prijsvraag om kaartjes te 
winnen voor Zo.Festival. Er 
kwamen heel veel reacties binnen. 
De vraag was: Sinds wanneer 
bestaat Bavaria? Het enige goede 
antwoord hierop was: 1719. 

De volgende personen hebben 
twee kaartjes voor het festival 
gewonnen:

Sabine–An Swinkels                 
Marlies Jacobs                            
Berdie Kanters                             
Rob de Groot                              
Rob Vermeulen                              

De winnaars ontvangen komende 
week de kaartjes per mail. 

Winnaars kaartjes 
Zo.Festival

Win kaartjes voor de Oktoberfesten!
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober vindt het Oktoberfest in Aarle-Rixtel 
plaats. MooiLaarbeek mag vier kaartjes verloten voor de zaterdagavond. 
Om kans te maken, hoef je alleen maar het goede antwoord te geven op de 
volgende vraag: Wie is de muzikale leider van De Klokkendorper? Stuur je 
antwoord vóór dinsdag 12.00 uur naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl en wie 
weet word jij de winnaar van één van deze kaartjes!

Lees alles over het Oktoberfest op pagina 3 in deze krant.

Samen werken aan een goede toekomst 
Laarbeek – De plannen liegen er niet om: 
een groot gedeelte van de AWBZ komt 
op het bordje van de gemeente terecht,  
de ‘verzorgingsstaat’ verdwijnt. Om zo 
goed mogelijk de toekomst tegemoet te 
gaan, komen de Seniorenraad Laarbeek 
en Platform Gehandicaptenbeleid 
Laarbeek in actie. Zij hebben een drie 
jaren plan uitgezet om inwoners bewust 
te maken van wat de toekomst hen gaat 
brengen.

“We zullen als burgers de schouders 
eronder moeten zetten en samen moeten 
werken aan een goede toekomst, er 
gaat veel veranderen”, legt Don van 
Sambeek, voorzitter van Seniorenraad 
Laarbeek, uit. 

De verandering in de zorg houdt onder 
andere in dat mensen zelf meer moeten 
gaan investeren in zorg, maar ook dat 
sommige zorgtakken zelfs helemaal 
verdwijnen. Don: “De thuiszorg wordt 
door deze plannen een stuk groter. Het 
is belangrijk dat mensen samen gaan 
werken. Niet personen uit elkaar drijven, 
maar juist naar elkaar toe brengen. Dit 
geldt zowel voor de jongeren als de 
ouderen onder ons. Zij zullen samen 
moeten gaan werken.”

De organisaties stellen dat deze 
veranderingen jarenlang zijn uitgesteld, 
maar dat het nu toch heel dichtbij komt. 
“Hoe de toekomst er precies uit gaat 
zien, weten wij ook nog niet precies. 
We kennen alleen het regeerakkoord. 
We willen geen afwachtende 

houding aannemen, maar nu al actie 
ondernemen”, aldus Don. 

Het begin van de uitvoering van het 
meerjarenplan start met een viertal 
bijeenkomsten, één in elke kern. Tijdens 
deze bijeenkomsten worden burgers 
geïnformeerd over de toekomst. Daarna 
gaan de aanwezige burgers aan de slag 
met diverse thema’s, om zoveel mogelijk 
dingen in kaart te brengen. Uiteindelijk 
is het de bedoeling dat deze ‘dingen’ 
concreet worden gemaakt. “We kijken 
hierbij goed naar de beleidsontwikkeling, 
maar maken concrete acties binnen de 
eigen gemeente”, legt Don uit. 

Dit gebeurt met werkgroepen, 
die voortvloeien uit de 
informatiebijeenkomsten. In eerste 
instantie zijn de bijeenkomsten per kern, 
maar daarna wordt het Laarbeek-breed 
opgepakt. Met de werkgroepen gaan 
Seniorenraad Laarbeek en Platform 
Gehandicaptenbeleid Laarbeek aan 
de slag de komende jaren om de 
samenleving bewust te maken van de 
veranderingen en concrete initiatieven te 
ontplooien.

De bijeenkomsten zijn op:
• Maandag 30 september 19.30 uur, 
   Dorpshuis Lieshout
• Dinsdag 8 oktober 13.30 uur, Buurthuis 
   Mariahout
• Woensdag 16 oktober 19.30 uur, 
   Zonnetij Aarle-Rixtel
• Donderdag 24 oktober 13.30 uur, 
   Ontmoetingscentrum Beek en Donk 

Lees meer over kermis Beek en Donk op pagina 3 van deze krant 
en kijk voor alle foto’s op www.mooilaarbeek.nl.
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familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182

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

Zakenlui hebben alleen fantasie als 
ze niet kunnen betalen.

Kurt Tucholsky 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg 

‘t Hoogh Huys 3         5421 LL Gemert

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    

www.waterhofuitvaartzorg.nl

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

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

Stil en aangeslagen zijn wij door het overlijden van 
onze zeer betrokken en gewaardeerde collega

Hennie was bijna 25 jaar werkzaam binnen de Zorgboog als verzorgen-
de. Wij hebben haar leren kennen als een zeer betrokken medewerker 
die met veel zorg en toewijding altijd klaar stond voor haar bewoners en 
cliënten binnen het kruiswerk.

Wij wensen haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, verdere familie, 
vrienden en directe collega’s veel sterkte bij het verwerken van dit grote 
verlies.

Collega’s van afdeling kleinschalig wonen Brandevoort en kruiswerkteam Laarbeek
Raad van Bestuur, directie, medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van de Zorgboog

Hennie Poulisse-van de Ven

Het toegeven aan iets dat je niet meer kunt, 
terwijl je het zo graag wilt.

Het is oneerlijk, zó oneerlijk. 

Hennie Poulisse-van de Ven 
echtgenote van 

Frits Poulisse 

* 20 september 1951                       † 9 september 2013 

Meer dan geweldige moeder
van Cindy en Daphne 

Zorgzame en liefdevolle schoonmoeder 
van Twan en Sven 

Lieve, trotse oma 
van Koen, Pim, Niels, Luc en Sjoerd 

Ons mam is thuis. 
De tijd die we nog samen zijn, willen we graag in 
alle rust met elkaar doorbrengen. 

Wij geven u de gelegenheid afscheid te nemen van 
ons mam op zaterdag 14 september om 10.30 uur 
in Gerardushuis Walsberg aan de Parkstraat 2 in 
Deurne. 

Aansluitend zullen we haar begraven op de 
R.K. Begraafplaats Kromveld, de Walsberg in 
Deurne.
 

Correspondentieadres: Familie Poulisse, 
p/a Oranjelaan 54, 5741 HH Beek en Donk

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u 
mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze lieve 
moeder, trotse oma en overgrootmoeder  

echtgenote van

Gert Meulders †

 Zij overleed in de leeftijd van 96 jaar.
 
 Veldhoven:  Toon en Ria
 Beek en Donk:  Zus en Jos † 
 Schijndel:  Ad en Joke
 Gemert:   Ellie en Henk
 Beek en Donk:  Gerrie en Johanna
 Schijndel:  Gerda †  en Jan
 Beek en Donk:  John en Wilhelmien
  en al haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

10 september 2013 
Zorgcentrum de Burcht, Beverstraat 145, Beek en donk
Correspondentieadres: De Hazelaar 31, 5741 DR Beek en Donk 
  
Ons moeder is thuis in haar appartement in Zorgcentrum de Burcht,  
waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen op donderdag 12 
september tussen 14.00 en 16.00 uur.

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 13 september om 19.00 uur, 
in de St. Michaëlkerk, Kerkstraat te Beek en Donk.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 14 september 
om 10.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna om 12.00 uur de 
crematieplechtigheid volgt in de aula van crematorium Heeze, 
Somerenseweg 120 te Heeze.

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

Gerarda Meulders-van Bussel
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Aarle-Rixtel – Haal je lederhosen 
of tiroler jurkje maar alvast uit de 
kast en zet je goede zin maar alvast 
‘klaar’. Je hoeft dit jaar niet naar 
München om de Oktoberfesten 
optimaal te beleven. Dit kan namelijk 
in ons eigen Aarle-Rixtel, en wel op 
vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober. De 
organisatie is er duidelijk over: Es 
Wird Toll! 

Vrijdag- en zaterdagavond 
Na 45 jaar het Klokkendorperfestival 
gehad te hebben, vond vorig jaar het 
eerste Aarlese Oktoberfest plaats. Na 
deze ‘try out’ is het dit jaar tijd voor het 
echte werk. Een kleine verandering: 
vorig jaar vond het evenement op 
zaterdagavond en zondagmiddag 
plaats. Dit jaar kiest de organisatie 
ervoor om het Oktoberfest op 
vrijdag- en zaterdagavond te laten 
plaatsvinden.  

Goede sfeer en veel pullen bier 
Medeorganisator Hein van Brug: 
“Het wordt helemaal top. We kleden 
de tent fantastisch aan. De aankleding 
en het goede licht en geluid gaat 
voor heel veel sfeer zorgen. We 
willen het ‘wow’-effect creëren als 
bezoekers binnenkomen. Daarnaast 
zullen de pullen bier en lange tafels 
in overvloed zijn en komen er 
fantastische bands optreden.”

Wir Sind Spitze!
Op beide dagen wordt het Oktoberfest 
op geheel eigen wijze geopend. Op 
vrijdag slaat burgemeester Hans 
Ubachs samen met Noud Swinkels 
(Bavaria) het eerste houten vat 
bier aan. “Dit vat geven we weg, 
om iedereen een warm welkom te 

heten.” Daarna treedt de band ‘Wir 
Sind Spitze!’ op. Hein: “Meerdere 
biersoorten zullen rijkelijk vloeien 
en het wordt tot 1 uur ’s nachts één 
groot feest met De Klokkendorper 
en de fantastische party-après-
ski-band ‘Wir Sind Spitze!’ Met 
hun hilarische acts en geweldige 
Schlagers, Nederlandstalige Krakers, 
Ruige Rocksongs en Après-Skihits 
ging vorig jaar het dak eraf en dat zal 
dit jaar absoluut weer gebeuren.”

Woenderbaar 
Op zaterdag wordt het Duitse 
feestje van vrijdag nog eens over 
gedaan. De opening gebeurt dan 
door Ton Scheepers en prins carnaval 
Riny Oosthoek. “Voor zaterdag 
hebben we de band ‘Woenderbaar’ 
geregeld. De avond start met de 
feestmuziek van De Klokkendorper. 
De tent wordt flink opgewarmd met 
Duitse Schlagers, Zillertaler Rock en 

Nederlandse meezingers, waarna de 
partyband Woenderbaar het stokje 
overneemt, met een spetterende 
show vol bekende Spitzen Hits. Een 
feest der herkenning, waarbij stilzitten 
geen optie is, maar meedoen wel. 
Het leven is immers ‘Woenderbaar’.”

Kaartjes
Zowel op vrijdag als op zaterdag 
gaat de ‘zaal’ open om 19.00 uur. 
Vanaf 20.00 uur barst het feest los. 
Kaartjes kosten €10,00 en zijn te 
koop via www. oktoberfest-Aarle-
Rixtel.nl. Ook zijn er verschillende 
voorverkoopadressen, deze zijn ook 
op de website te vinden. Kom je 
met een grote groep? Dan is het ook 
mogelijk om een tafel te reserveren. 
Maar ben er snel bij, want de 
kaartverkoop loopt als een trein. En 
op = op. 

Oktoberfest Aarle-Rixtel: Es Wird Toll!

Geslaagde kermis in Beek en DonkGeslaagde kermis in Beek en Donk

Foto: Ilse van den Boom

Prikkelarme kermis zorgt voor 
veel tevreden gezichten
Beek en Donk – Voor de tweede 
keer vond afgelopen weekend 
naast de reguliere kermis in Beek 
en Donk ook de prikkelarme 
kermis plaats. Het was druk, maar 
gelukkig niet té druk op het Piet 
van Thielplein.

Voor personen met epilepsie en 
autisme geeft een reguliere kermis 

vaak te veel prikkels. Dit komt 
door de felle, knipperende lichten 
en harde geluiden. Door de lichten 
en muziek uit te laten, is de kermis 
voor iedereen toegankelijk.  Met 
daarbij een aangepaste snelheid 
van de attracties konden de 
bezoekers optimaal genieten van 
‘hun’ kermis.
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 12 - 18 september 2013

Zaterdag 14 september 

13.30 uur Aarle-Rixtel Kerk 
Gildemis. 
Teerdag Onze Lieve Vrouwe Gilde.

15.00 uur tot 18.00 uur Aarle-Rixtel Kerk 
Orgeldemonstratie i.v.m. de Nationale Orgeldag.

18.30 uur Aarle-Rixtel Kerk 
Kruisverheffing.
Eucharistieviering. 
Dameskoor.
Riny van de Ven (verjaardag); Tot welzijn van de 
parochie.

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Lenie Aalders-van 
Enckevort (mged), Frans Maas (mged), Tonnie 
Merks-Roijackers (mged), Mien van Acht-
Kanters (mged).

Zondag 15 september

10.00 uur Aarle-Rixtel Kerk  
24e   Zondag door het jaar. 
Eucharistieviering.  
Cantorij.
Tonia van Dijk (fund.); Marinus van den Heuvel.

09.30 Lieshout St. Servatius 
24ste zondag door het jaar.
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor Nederlands 
gezongen
Intenties in deze viering voor: Karel en Paulina 
van Hoof-Goossens (fund), Tonnie Roijackers-
Gottmer (fund), Wim Jonkers (mged), Sjef van 
Vijfeijken (verj), Martien Daniëls, Maria van de 
Ven-van den Heuvel en zoon Peter (verj), Theo 
en Dréon Thielen, Wim van de Elzen, Noud 
Aalders.
    
10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
In deze viering vragen we de kinderen om mee 
te doen in het verhaal van Jezus en de kinderen.
Na afloop van deze dienst wordt u door de 
werkgroep een kop koffie/thee aangeboden.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Echtpaar Van der 
Leemputten-van Hoof (trouwdag), Harrie van 
den Heuvel, Arnolda van de Laar de echtgenote 
en Mia de dochter, Bernhard Cornelissen.

Maandag 16 september

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 17 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering.

20.00 Lieshout St. Servatiuskerk
Info avond voor ouders van communicanten 
die in 2014 hun eerste Heilige communie willen 
doen.

Woensdag 18 september

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed.

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering.

Eerste Heilige communie 2014
Laarbeek - Voor de eerste heilige 
communie in Beek en Donk, Lieshout 
of Mariahout vindt op maandagavond 
16 september om 20.00 uur een 
informatieavond plaats. 

Ouders/verzorgers uit Beek en Donk, 
Lieshout en Mariahout, die er aan 
denken om hun kind de eerste heilige 
communie in 2014 te laten doen, worden 

uitgenodigd. De avond vindt plaats in 
de St. Servatiuskerk in Lieshout. Tijdens 
deze avond krijgt men informatie over de 
eerste Heilige communie en het(nieuwe)
communieproject waar zij mee gaan 
werken. Na afloop kan men het kind 
aanmelden. Aan de communie zitten, zoals 
ieder jaar, kosten verbonden. Men kan de 
40,- euro contant betalen bij opgave aan 
het einde van de informatiebijeenkomst.

Bedevaart naar Kevelaer
Laarbeek - Op dinsdag 1 oktober 
willen de parochianen met zij die 
dat willen op bedevaart gaan naar 
Kevelaer. Men vertrekt met de bus 
om 08.15 uur in Mariahout, om 
08.25 uur in Lieshout en om 08.35 
uur vanuit Beek en Donk. 

Om 10.00 uur is er een eucharistieviering 
in de biechtkapel in Kevelaer, om 

12.00 uur een diner en om 15.00 uur 
Mariahulde in de kaarsenkapel. Na 
afloop drinkt men nog een kopje koffie/
thee met gebak en daarna om 16.15 uur 
vertrekt men weer naar huis. De kosten 
bedragen €35,00 per persoon. Opgeven 
voor deze reis kan tot 16 september a.s. in 
Lieshout bij Pater Wester/broeder Josep 
of in het parochiecentrum, Kerkstraat 3 
te Beek en Donk. 

BUS HUREN € 75.00 per dag 
incl. 100 Kilometer vrij.

Telefoon: 0492 361111 
E-mail: offerte@vanhelvoorttaxi.nl 

info@vanhelvoorttaxi.nl     -     www.vanhelvoorttaxi.nl

José Gloudemans kermiskoningin bij de Beekse schut
Beek en Donk - Op kermismaandag 
heeft het Sint Antoniusgilde Beek 
weer het kermiskoningschieten 
gehouden. Bij dit gilde wordt eens 
in de drie jaar koning geschoten, 
in de twee tussenliggende 
jaren mag iedereen, die daartoe 
in staat is, meedoen aan het 
kermiskoningschieten. Zo dus ook 
weer op maandag 9 september. 

Kort na 8 uur ´s morgens vertrok 
het gilde onder tromgeroffel 
naar  keizer Huub van den Bergh 
om hem, na het brengen van 
een vendelgroet, af te halen. 
Vervolgens trok het naar de 
residentie van het koningspaar Piet 
en Diny Swinkels, die dit weekend 
toevallig ook vierden dat ze 40 jaar 
getrouwd waren. Ook voor dit 
paar bracht vendelier Joshy Gevers 
de vendelgroet.

Hierna werd in het verzorgingshuis 
een gebedsdienst gehouden, 
waarin voorgegaan werd door 
gildepastor Jan Engels. Ook hier 
werd, volgens oude traditie, 
gevendeld, deze keer voor de 
bewoners en personeel van De 
Regt. 
Vervolgens werd het schietterrein 
´t Wipke opgezocht. Er kon 
begonnen worden met het 
kermiskoningschieten. Jan Engels, 
namens de geestelijk overheid, 
loste het eerste schot, gevolgd 
door schoten van wethouder Hans 
Vereijken namens de wereldlijke 
overheid, en die van koning Piet 
Swinkels en keizer Huub van den 
Bergh. Hierna gingen vijf dames en 
twintig heren de strijd aan. 

Het was een van de dames, José 
Gloudemans, woonachtig op het 
Antoniusplein, die met het 144e 
schot het laatste restje van de vogel 
naar beneden haalde. Ze mag zich 
een jaar lang kermiskoningin van 
het Sint Antoniusgilde noemen 
en kreeg als teken van haar 

waardigheid het koningsschildje 
opgespeld. Tenslotte bracht Joshy 
Gevers haar de vendelgroet. Zijn 
vijfde en laatste van deze dag.

Hierna begon de strijd om de 
Zilveren Kruizen. Het eerste was 
voor Jolanda Steegs, die met het 
89e schot de puist naar beneden 
schoot. De verschieting voor 
het tweede kruis verliep met 
hindernissen, omdat het inmiddels 
hard was gaan regenen. Maar het 
was uiteindelijk weer iemand van 
het Antoniusplein die het 77e en 
laatste schot loste, namelijk Ad 
van Hoof. Het derde Kruis kwam 
met geluk, namelijk door loting 
want de zware regen maakte 
schieten onmogelijk, in het bezit 
van een trouwe bezoeker op 
kermismaandag, Frans Biemans.
 
Onder de gasten deze middag was 
ook een flinke delegatie van het 
Sint Leonardusgilde van de Donk, 
waaronder hun kersverse koning 

Martijn van der Bruggen. Hun 
aanwezigheid werd zeer op prijs 
gesteld.

Er zou ook nog geschoten worden 
om vleesprijzen, maar vanwege de 
regen ging ook dat niet door. De 
prijzen vielen op de schietbewijzen 
met de nummers 6314, 6399, 
6449, 7856, 8005, 8503, 8728 en 
8906.

Hiermee werd een druk weekend 
afgesloten, dat begon met de 
medewerking aan de opening 
van de kermis, op vrijdagavond. 
Een ander hoogtepunt was het 
traditionele ‘Kermis Aanzeggen’, 
dat bestond uit het bezoek aan 
het naar het Sint Antoniusgilde 
vernoemde Antoniusplein. Het 
gilde bracht hier voor de 22e keer 
een vendelgroet. Ook deze dag 
was heel gezellig. De middag werd 
afgesloten met een vendelgroet 
aan de kastelein van het gildehuis 
Thuis, om het af te leren. 

Kermiskoningin José Gloudemans krijgt 
haar koningsschildje opgespeld
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Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 3,99
500 gram

van onze slager Hagelaar

naturel, gepaneerd of zigeuner
schnitzels

€ 1,29
kilo

lekkere, zoete

nectarines

 saak egnoJ  .1
 500 gram 

SAAKN’SKEH  .2 ® 
 150 gram 

Nieuwe smaak: 
Tomaat Basilicum

 sejkotspid  .3
Grissini, 150 gram

 ednarbegsrev rekeb   .4
pinda’s

 truhgoy n’reoB  .5
450 gram (aardbei 
of bosvruchten)

 7,98

PAK UW VOORDEEL,
IN DEZE TAS 

de tas krijgt u in de bus maar ook 
zonder tas is deze aanbieding geldig!

Omroep Kontakt is er voor U!

Adverteren is niet duur.
Onze acquisiteur geeft u graag uitleg over een passend 

advertentiepakket.
 

Informeer naar de tarieven
info@kontaktfm.nl

of 0492-463624

Adverteren op radio en/of TekstTV?
Een banner op onze website?

Goldkorn + pit € 2,19

6 Tarwebollen € 2,26
Geldig van 

9 t/m  14 september

Goldkorn + pit
De nieuwe 
oogst 
is binnen!

Smakelijk
eten! 

Helmond

HG Assurantien Brabant¨

Al sinds jaar en dag uw verzekeringsadviseur

www.hgassurantienbrabant.nl

Bosscheweg 104
Aarle-Rixtel

Tel.: 06-20444601

Veedrift 1 A
Helmond
Tel.: 0492-754010

Theo de Jong

Nieuwe categorie!

‘Pudding En Zo’

Samen met de buurtbus naar…
Mariahout - Sinds januari van dit 
jaar is men in Laarbeek niet meer 
afhankelijk van een auto of familie 
en vrienden om buiten het dorp te 
reizen. Er is namelijk een buurtbus in 
het leven geroepen die tien keer per 
dag, om het uur via Beek en Donk, 
Mariahout, Lieshout en Aarle-Rixtel,  
naar het ziekenhuis in Helmond rijdt. 
Een dertigtal vrijwillige chauffeurs 
maakt dit mogelijk.

Blijven rijden
Ger Aarts en Ria Lindeman, beiden 
vrijwilligers van Stichting Buurtbus 
Laarbeek vanuit Zorg om het Dorp, 
zijn er trots op dat er openbaar 
vervoer mogelijk is gemaakt vanuit 
Mariahout. “Helaas wordt er nog 
vrij weinig gebruik van gemaakt. 
Waarschijnlijk zijn mensen niet 
gewend aan het idee dat ze met 
de buurtbus kunnen gaan. Als aan 
het eind van het jaar blijkt dat er 
onvoldoende animo voor de buurtbus 
is, dan zal deze in het nieuwe jaar 
niet meer gaan rijden. Dat zou zonde 
zijn!”, aldus Ger. Het tweetal doet er 
dan ook alles aan om de gang naar 
de buurtbus te vergemakkelijken. Ze 
bieden hulp bij het aanvragen van 
een OV-chipkaart. Dit is mogelijk op 
elke woensdag in het Buurthuis van 
Mariahout van 10.00 tot 12.30 uur 
en van 16.00 tot 20.00 uur. Als je lid 
bent van ‘Zorg om het dorp’, krijg je 
de kosten van de  aanvraag van de 
OV- chipkaart vergoed.

Gezellig
“Ons doel is om mensen samen 
te brengen. Het is goed als oudere 
mensen erop uit gaan en samen 
iets ondernemen. De buurtbus is 
daar ideaal voor. We hebben al een 
paar keer uitstapjes georganiseerd 
met groepjes van drie tot vijf 
personen. Zo zijn we een keer 
naar de Warande geweest en 
naar de theetuin”, aldus Ria. 
“Dat was erg gezellig”,  beaamt 
mevrouw van der Linden, die mee 
is geweest naar de theetuin. “Het 
was ook helemaal niet moeilijk. 
De chauffeur hielp heel goed, ook 
met in- en uitchecken. Toen ik 
vergat uit te checken riep hij me 
terug. Ook kreeg ik hulp met de 
rollator.”

Maar er is ook nog feedback voor 
de organisatie van de buurtbus. 
“Ik vind het jammer dat het buske 
niet langs verzorgingshuizen, zoals 
de Regt, rijdt”, aldus mevrouw 
Dekkers. “Deze opmerkingen 
nemen we zeker mee in de 

evaluatie van het buurtbus-project. 
We nodigen iedereen hiervoor uit 
op vrijdag 20 september om 10.30 
uur in het Buurthuis (Mariahout). 
Maar in de eerste plaats moeten 
we ervoor zorgen dat de buurtbus 
blijft rijden!”, aldus Ria.

De buurtbus rijdt langs de 
volgende halteplaatsen:
Gemeentehuis Beek en Donk, 
Brug  Donk, Kapelstraat bij Oude 
Bemmerstraat, Donkersvoort bij 
huisnr. 11, Oranjeplein Mariahout, 
Ginderdoor, Dorpsstraat bij afslag 
Baverdestraat (Lieshout), Heuvel, 
Servaasplein, Bavaria rotonde, 
Lieshoutseweg bij Aarlese weg, 
Lieshoutseweg bij Molenstraat 
(Aarle Rixtel), Kouwenberg, 
Bosscheweg, De Dreef, Verliefd 
Laantje, Bachlaan (Helmond), 
Ziekenhuis hoofdingang, Eindhalte 
Ziekenhuis.

Meer informatie is te vinden op: 
www.buurtbuslaarbeek.nl
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Van Balkom
Beek en Donk

Van Balkom
Beek en Donk

Wij zijn gesloten 
wegens de verbouwing 
van onze supermarkt Feestelijke opening 

dinsdag 17 september om 18.00 uur

Van Balkom
Beek en Donk

Van Balkom
Beek en Donk

Wij zijn gesloten 
wegens de verbouwing 
van onze supermarkt Feestelijke opening 

dinsdag 17 september om 18.00 uur

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Jos Dijstelbloem uit
Beek en Donk
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Suzanne Beckers

2. Marianne Greenall

3. Tina Ruis

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Suzanne Beckers

2. Marianne Greenall

3. Tina Ruis

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AREND

BEER

BUFFEL

DOLFIJN

EEND

EGEL

FLAMINGO

GORILLA

HOND

KANGOEROE

KAT

LEEUW

LUIPAARD

MUIS

NEUSHOORN

OOIEVAAR

PAPEGAAI

SCHILDPAD

SLANG

TIJGER

VIS

VOS

WALVIS

ZEBRA

Easy

6 5 9 4 8

7 2 8 4 5

9 2 7

1 8 7

2 3 1 6

4 5 9

9 2 7

7 5 6 3 2

5 3 9 1 4

Puzzle #82268

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Schil de paprika’s met een dunschiller en verwijder de zaadlijsten. Snijd de 
paprika’s en zongedroogde tomaatjes in blokjes. Meng gist met suiker en 
voeg 150 ml lauw water toe. Laat het mengsel 10-15 min staan en roer 
door. Zeef de bloem in een grote kom en voeg de gehakte rozemarijn toe. 
Maak een kuiltje en giet er het gistmengsel in, voeg ook de tomatenpuree, 
tomatenblokjes, paprikablokjes, kwark en zout toe en kneed tot een soepel 
deeg. Kneed het deeg 3-4 min tot een elastisch deeg ontstaat. Kneed evt. 
op een bebloemde werkbank. Leg het deeg in een bebloemde kom en dek 
af met een theedoek. Laat het deeg op een warme plaats 40 min rijzen 
tot het volume bijna verdubbeld is. Kneed het deeg opnieuw door en leg 
het in een ingevette springvorm van 24cm. Maak met de onderkant van 
een pollepel kleine kuiltjes in de bovenkant van het brood. Dek de vorm 
nogmaals af en laat 30 min staan. Bestrijk het brood met olijfolie en zeezout 
en bak 35-40 min af op 220°c. laat 10 min afkoelen en verwijder de vorm. 
Smakelijk.

3 paprika’s (div. kleuren)
60 gr zongedroogde tomaatjes
2 tl gist
1 tl suiker
150 ml lauw water

450 gr bloem
2 tl rozemarijn
2 tl gedroogde rozemarijn
150 ml kwark
1 el grof Zout, olijfolie

Recept van de week

Hartig tomaten - paprika brood (1 brood)

www.kookcentrumbrabant.nl
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2011-tal
Het WK Voetbal. Als mij ooit 
gevraagd zou worden –welke 
kans ik overigens zeer klein 
acht- welk moment de kroon 
spant op mijn ‘déjà vu toplijstje’, 
staat de immense kans van 
Robben zonder twijfel aan kop. 
Wat waren wij er met z’n allen 
toch dichtbij. Ik vind 13.000 
kilometer afstand overigens aan 
de behoorlijke kant, maar goed. 
Het scheelde niets of onze 
rechtsbuiten schonk ons een 
wereldkampioenschap. Echter, 
er luidt in (en hier en daar ook 
buiten) het voetbal slechts één 
gouden regel: erin dat telt! 
Onze Robben zeg. Ik bedacht 
me trouwens dat Robben een 
prachtige metafoor voor de 
Laarbeeker is: hij valt telkens 
op de mat, maar schiet keer op 
keer z’n doel voorbij. Evenwel 
bleek dat voetbalmoment één 
van de weinige spraakmakende 
aangelegenheden, waarop 
een gemeente als Laarbeek 
de afgelopen jaren op z’n 
kop stond. “Vergeet deze 
opiniedonateur dan niets?” 
- Jawel, dat doet hij. “Zie 
je, Kwizut wel!” Dat laatste 
woordgrapje is te cliché, I know. 
Dit prachtige dorpsevenement 
wist na haar primeur in 2011 
Laarbeek weer een smoel te 
geven. 29 december is dan 
ook al drie jaar een datum 
waarop ouders hun skivakantie 

omheen plannen, waar we 
in de avonduren een vrijwel 
autoloze gemeente kennen en 
waarop Radio Kontakt zenders 
als 538 en 3FM van de ether 
blaast. En aan het succes lijkt 
geen eind te komen. Binnen 
twee dagen passeert het aantal 
inschrijvingen de magische 
grens van 100 teams. En dat 
verdient meer dan slingers en 
een verjaardagstoeter. Want 
hoe knap is het om in een stug 
dorp als Beek en Donk iets op 
touw te zetten dat aanslaat. 
Er zijn er maar weinig die dat 
kunnen. En toch bestaan er ook 
dit jaar weer hordes inwoners 
die ‘da spelleke’ niet mee 
willen spelen. Die die bewuste 
negenentwintigste hun rolluiken 
op zes uur hebben hangen en 
zich voor de triljoenste keer bij 
de Sissi-trilogie liggen op te 
vreten. Maar ook God zal die 
mensen om een reden hebben 
geschapen, nietwaar? Ik kan in 
ieder geval niet meer wachten 
tot de eerste hint bekend wordt 
gemaakt en ik kan strijden om 
de felbegeerde hoofdprijs: ‘De 
slimste groep van Laarbeek’. 
Het zal er met dit recordaantal 
aanmeldingen niet makkelijk 
op worden. Maar hé, zoals 
onze Arjen gezegd zou kunnen 
hebben: ‘niet geschoten…’.

Joey van der Leemputten

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

Met een
Rechtsbijstandverzekering
verzekert u zich van juridische

ondersteuning en advies bij 
conflicten

Interesse?
Loop eens bij ons binnenLoop eens bij ons binnen

wij helpen u graag

UW ZORG, ONZE BORG

Maple-hof heeft vroegere allure terug

Educatieve verkeerslessen voor kinderen van ’t Otterke 

Mariahout- De aanwonenden 
van het pleintje Maple-hof in 
Mariahout hebben samen met de 
gemeente het hofje heringericht. 
De materialen werden vergoed, 
de bewoners zorgden voor de 
uitvoering.

Emigrantendorp
In 1983 bestond Mariahout 50 jaar. 
Ter gelegenheid van dat jubileum 
waren meer dan 60 emigranten 
naar hun geboortedorp afgereisd 
om een blijvende herinnering te 
onthullen. Een bronzen plaquette 
met daarop de tekst ‘weech ki van 
di win’, oftewel ‘vriendschap’ in 
de taal van de Canadese Indianen, 
werd onthuld door de oud-
Mariahoutenaren. Op het veldje 
werd ook een beeld geplaatst, 
dat werd aangeboden door de 
gemeente. Het veldje aan de 
Tuindersweg had toen nog geen 
naam. Burgemeester Van Hout 
daagde de bezoekers uit een mooie 
naam voor het veldje te verzinnen. 
In een brief aan de gemeente uit juli 
1984 werd de naam ‘Maple-hof’ 
officieel geïntroduceerd. In 1988 
werd een totempaal geplaatst, die 
was geschonken door de Indiaanse 
houtsnijder Austin McCue.

Rommelig pleintje
Omdat de begroeiing steeds 
rommeliger werd, hebben een paar 
mensen het voortouw genomen 
om het hofje de allure van vroeger 
terug te geven. Onder aanvoering 
van Wim van Eijndhoven en 
Vincent van Dijk werd in overleg 
met de gemeente een opknapplan 
gemaakt. Met behulp van Henrie 
Bouwmans en ViERBINDEN, maar 
ook door een  gift uit het welzijns- 
en Rabobankfonds is het gelukt 

het aanzien te verbeteren. Het 
heeft even geduurd, want in 2012 
zijn de eerste voorbereidingen 
al begonnen. Vincent: ”Het 
heeft toch gauw een jaar of wat 
in de kast gestaan. Vooral het 
verplaatsen van het beeld, nu in 
de pastorietuin, had nogal wat 
voeten in de aarde.” In mei van 
dit jaar kon worden begonnen 
met de werkzaamheden. Er werd 
een bankje geplaatst, zodat de 
vele passanten kunnen genieten 
van deze mooie plek. Op dit 
moment hoeft alleen het lint 
nog te worden verwijderd, dat 
passanten waarschuwt voor het 
pas ingezaaide gras. “Als dat weg 
is, is het onderhoud weer voor de 
gemeente”, aldus Wim . 

Prima samenwerking
Beide buurtgenoten zijn 
erg te spreken over de 
dorpsondersteuning vanuit 
Laarbeek, vooral ook door 
Frank Mulkens, de toenmalige 

directeur van ViERBINDEN. 
Ook blijkt uit dit resultaat, dat 
de gemeente Laarbeek erg 
positief staat tegenover dit 
soort burgerinitiatieven. Als er 
genoeg fondsen kunnen worden 
aangetrokken, kan op de gemeente 
een beroep worden gedaan om 
dit soort verfraaiingen van een 
straat of buurt als groep ter hand 
te nemen. Het hangt natuurlijk 
ook af van de groep mensen, die 
zich wil en kan inzetten voor het 
realiseren van een dergelijk plan. 
Daarvoor zit je hier in Mariahout 
prima. “Wij in Mariahout zijn een 
actieve kern van de gemeente 
Laarbeek, kijk maar eens naar het 
Openluchttheater en de grot”, 
zegt Wim. “Zonder de vrijwilligers 
zou dit allemaal niet gerealiseerd 
zijn.” Er komt geen grootse 
opening van de nieuwe Maple-
hof, maar “we zullen er met zijn 
allen wel een borreltje op nemen”, 
aldus Vincent.

Vincent van Dijk en Wim van Eijndhoven

Beek en Donk-  Een enthousiast 
team van het ANWB-
verkeersprogramma ‘Streetwise’ 
verscheen maandagochtend 
op basisschool het Otterke. De 
kinderen van deze school kregen 
gedurende de ochtend op een 
educatieve manier les over het 
verkeer. 

Het schoolplein was omgetoverd 
tot een fietsparcours vol 
lastige obstakels, waar de 
fietsbehendigheid werd beoefend. 
Achter het schoolplein liet een 
felgele ANWB auto zien, hoe het 
nu precies zit met die remweg. In 
de gymzaal leerden de kinderen 
hoe belangrijk het gebruik van 
een autostoel en een autogordel 
is, door zelf in een auto rond te 
scheuren. De kleuters oefenden 
verkeerssituaties met de juf in de 
klas.

Fietsbehendigheid
Juf Elske van groep 7: “Voor 
kinderen die straks met de fiets 
naar het voortgezet onderwijs 
gaan, is het belangrijk dat ze 
goed kunnen fietsen. Tijdens deze 
oefeningen haal je de kinderen 
die gewend zijn veel te fietsen, of 
juist niet, er direct uit. Je ziet snel 
verbetering, want kinderen die met 
het eerste rondje van het parcours 
veel moeite hadden, zie je het na 
het derde rondje bijna feilloos 
doen. Er zijn al een paar kinderen 
gevallen tijdens de oefening, maar 
zij hebben zichzelf goed op kunnen 
vangen. Goed kunnen vallen is ook 
heel belangrijk.”

Remweg
Juf Mariëlle staat met groep 5 
veilig achter een lint. “Waarom 
remt een auto langzamer dan een 
voetganger?”, vraagt ANWB-
instructrice Wenny aan de groep 

kinderen. Vingers schieten de lucht 
in. “Een auto heeft vier voeten om 
te remmen en wij maar twee”, 
antwoordt Daan. Verschillende 
foute antwoorden volgen. Wenny 
vertelt het antwoord en laat de 
kinderen meteen hun geheugen 
testen. Schreeuwend over het 
schoolplein roepen ze “GPS: 
GEWICHT, PROFIEL, SNELHEID!”
 
“Wow!”, roepen de kinderen, 
wanneer Wenny in de auto stapt en 
wegrijdt om de remweg te testen. 
Er wordt een kruisje gezet op de 
rem-plaats. Vervolgens worden 
de kinderen uitgenodigd om in 
viertallen een sprint te maken en te 
stoppen wanneer met de formule 
1 vlag gezwaaid wordt. Ook hier 
worden kruisjes gezet. Dan wordt 
het verschil van remweg tussen een 
auto en een voetganger duidelijk. 

Kleuters
De kleuters zijn in de speelzaal 
van school aan het oefenen met 
juf Monique. Ze laat de kinderen 
oefenen op een ‘echt’ zebrapad 
met ‘echte’ verkeerslichten. Elise 
laat zien hoe je over moet steken 
op het zebrapad. Imme vertelt wat 
ze vergeten was; namelijk naar 

links en naar rechts te kijken, en 
doet het nog eens voor. Er wordt 
gevraagd hoe hard een bus mag 
rijden. “50! Anders valt ie om…”, 
roept één van de kinderen. 

Gymzaal
In de gymzaal aan de Otterweg is 
het muisstil wanneer Bea en Iris, de 
twee ANWB-instructrices, vertellen 
waarom pop Albert straf heeft 
gehad. Hij wilde zonder autostoel 
en zonder autogordel in de auto! 
Vervolgens mogen de kinderen 
in tweetallen achter in de felgele 
instructieauto plaatsnemen. Pop 
Albert gaat voorin, zonder gordel 
en zonder autostoel. Zou dat goed 
gaan? Je raadt het antwoord al. 

Brabants verkeersveiligheidlabel
Directeur van ’t Otterke, Christel 
Verspaget: “Om het Brabants 
verkeersveiligheidslabel als school 
te verdienen, moet de school aan 
bepaalde eisen voldoen. ANWB 
Streetwise is een belangrijke 
toevoeging op de verkeerslessen 
die al gegeven worden. Later in 
het jaar zal aandacht besteed 
worden aan het belang van goede 
verlichting in het verkeer en 
worden fietsen gecontroleerd.”

De kinderen van groep 5 testten ‘hun eigen remweg’ 

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Nieuwe aardappels 

€0,40 per kilo

Aanbieding loopt van 12-9 tot en met 18-9

VOEDING & LIFESTYLE COACHING

06-13647408   www.geeef.nl

AFSLANKEN?
BEL VOOR EEN GRATIS VOEDINGSANALYSE
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MooiBoerdonk
Boerdonk wordt LAS VEGAS in het klein

Donateurs- en ledenactie CV de Zandhazen 

Boerdonk - De 22e editie van het 
Herfstweekend, vrijdag 18 en zaterdag 19 
oktober, bevat weer een druk programma 
voor jong en oud. Op vrijdag opent men 
volgens eeuwenoude traditie met een 
programma voor de 50-plussers. Dit jaar 
wordt Den Hazenpot omgebouwd tot 
een heus casino en zullen de croupiers 
er alles aan doen om iedereen deze 
middag te vermaken met verschillende 
casinospelen. 

Gokken, winnen en verliezen van grote 
sommen geld, zullen veel vreugd en leed 
veroorzaken, maar gelukkig wordt er 
niet met echt geld gespeeld. Voor hen 
die niet durven te gokken is er ook de 
mogelijkheid om gewoon te kaarten, dus 
deze middag biedt voor alle tinten grijs een 
leuk programma. `s Avonds kan de jeugd 
van groep 5 tot en met de 15-jarigen 
in hetzelfde casino aanschuiven aan de 
verschillende goktafels en het geld laten 
rollen.

Zaterdag is er een knutselmiddag voor 
de jongste inwoners, 0 jaar tot en met 
groep 4, van Boerdonk. Stokpaardjes en 

sokkenpoppen maken en schminken zijn 
de mogelijkheden. Daarnaast is er ook een 
optreden van Poppentheater KRISKRAS. 
Zaterdagavond is cabaretavond. Maar 
liefst 4 cabaretgroepen betreden het 
Boerdonkse podium. De organisatie 
van Het Herfstweekend is er na jaren 
van onderhandelen en dataprikken in 
geslaagd  om Shanti & Dushi , De Two 
Petjes, Hers & Dwers en Vinnie & Vonnie 
op één avond in Boerdonk te krijgen. 
Uiteraard is er na afloop van de optredens 
nog een gezellige afterparty.

Voor het luttele bedrag van €10,00 
per persoon kan iedereen vanaf 15 
september bij Gemeenschapshuis Den 
Hazenpot kaartjes kopen. Zorg er wel 
voor dat je er op tijd bij bent, want 
vol = vol. Voor bestellingen tijdens 
kantooruren en daarbuiten belt u met 
0492-465530, waarna uw kaartjes 
worden gereserveerd. Voor een korte 
of uitgebreidere beschrijving van de 
artiesten moet men de komende weken/
maanden deze krant goed in de gaten 
houden en anders wordt het goochelen  
(googlen) op het internet. (surfen mag 

ook). De organisatie 
raad aan om  alvast 
een korte cursus 
Helmonds doen.

Hoewel het nog even duurt voordat het 
18 en 19 oktober is, wil men iedereen 
aanraden om op de kalender alvast met 
grote letters te schrijven: 15 september, 
kaartverkoop Herfstweekend. 
Herfstweekend: 18 en 19 oktober. Zo 
vergeet men het niet en komt men niet 
te laat voor een kaartje.

Boerdonk - Het nieuwe 
carnavalsseizoen begint geleidelijk 
te ontwaken. Het bestuur heeft de 1e 
vergadering met de voltallige Raad 
van 11 gehad en het bloed begint 
weer wat sneller te stromen. Over een 
paar maanden is er alweer een nieuwe 
jeugdraad en een opvolger voor Prins 
Patrick den 1e. De nieuwe prins heeft 
toegezegd, dus voor hem gaat het 
waarschijnlijk al helemaal kriebelen. 
Ook de voorbereidingen voor hopelijk 
weer een geweldig seizoen starten 
weer. Een onderdeel hiervan is de 
leden- en donateursactie. 

Deze wordt gehouden in de periode 
van 16 tot en met  22 september. 
Leden van de Raad van 11 zullen in 
Boerdonk langskomen om te vragen 
of u, op vrijwillige basis, de vereniging 
een financiële ondersteuning wilt 
geven. Als u CV De Zandhazen 
via een automatische incasso heeft 
gemachtigd, zal in die week uw donatie 
worden geïncasseerd. Leden van de 
vereniging komen dan uiteraard niet 
persoonlijk bij u langs.

Voor meer informatie over het 
lidmaatschap en het donateurschap kan 

gekeken worden 
op de website: 

www.cvdezandhazen.nl. Uiteraard 
hoopt de carnavalsvereniging dat u 
hen een warm hart toedraagt en dit 
laat blijken door mee te doen. CV De 
Zandhazen dankt alvast de donateurs 
voor hun bijdrage. 

De vereniging is overigens ook alweer 
bezig met het carnavalsboekje. In één 
van komende weken wordt er op pad 
gegaan om advertenties te werven.

Judoclub Yomotaki bestaat 15 jaar

KVO Boerdonk start nieuw seizoen

Kermisprogramma Den Hazenpot 

Boerdonk - In 1998 is door een 
aantal enthousiaste en fanatieke 
judoka’s de Boerdonkse judoclub 
Yomotaki opgericht (de officiële 
statuten zijn in 1999 opgesteld). 
Sinds die tijd is Yomotaki uitgegroeid 
tot een middelgrote vereniging met 
voornamelijk jeugdleden uit Boerdonk 
en Erp.

Om het vijftienjarig jubileum te vieren, 
heeft de vereniging een uitstapje naar 
het buitenland georganiseerd. Op 
zondag 1 september verzamelden de 
leden om 9 uur achter Den Hazenpot 
in Boerdonk. Iedereen kreeg een mooi 
jubileum T-shirt aan en toen iedereen 
in de auto zat, vertrokken de 25 leden 
naar Irrland in Duitsland. Aangekomen 
bij het park gingen de oudste kinderen 
in groepjes het park verkennen, 
de jongere leden gingen onder 
begeleiding het park in. Rond twaalf 
uur genoot de groep gezamenlijk van 
broodjes met iets te drinken, waarna 

de leden het park weer ingingen 
om te spelen en van de attracties 
gebruik te maken. Tegen vijf uur had 
iedereen weer honger, en konden de 
leden aanvallen op de frietjes. Hierna 
werd het tijd om terug te keren naar 
Boerdonk. Iedereen was moe van een 
drukke, maar heel gezellige dag.

Inmiddels is de vereniging weer gestart 
met de judolessen. Op donderdag van 
18.00 tot 20.30 uur wordt er aan drie 
groepen judoles gegeven. In welke 
groep je zit, hangt onder andere af 
van je leeftijd. Vanaf 4 jaar mag je al 
meedoen.
Wanneer het je leuk lijkt om bij 
Yomotaki te komen judoën, of je 
twijfelt of dit iets voor jou is, dan kun 
je altijd 4 proeflessen komen volgen. 

Kijk op de website www.yomotaki.nl 
voor meer informatie of stuur een mail 
naar info@yomotaki.nl

Boerdonk - Ook voor KVO Boerdonk 
zit de vakantie erop. Na de afsluitende 
activiteiten, een fietstocht en een 
Mexicaanse avond in juni, en het met 
veel zorg en aandacht maken van het 
nieuwe jaarprogramma, kwam een 
vakantieperiode van 2 maanden tot zijn 
eind. 

Nu deze voorbij is, wil het bestuur graag 
haar nieuwe activiteiten aan haar leden 
presenteren tijdens de jaarvergadering. 
Deze is op donderdag 19 september en 
begint om 20.00 uur in Den Hazenpot. 
Alle leden hebben inmiddels het 
programmaboekje ontvangen, het 
verzoek is om deze mee te nemen naar 
de jaarvergadering. 

Op de website www.kvo.nu onder 
afdeling Boerdonk staat ook het gehele 
programma en een verslag en foto’s van 
het afgelopen jaar.

Als u graag lid wilt worden, net als 115 
andere vrouwen, bent u natuurlijk van 
harte welkom. U kunt hiervoor ook 
terecht op de website of u kunt bellen 
naar Toos van de Wetering, tel: 
0492-464579.

Boerdonk - Volgende week is het 
weer kermis in Boerdonk. Den 
Hazenpot heeft hiervoor weer een 
mooie programma in elkaar weten 
te zetten. 

Vrijdag 20 september 
LIVE Coverband ‘DE BIJTELS’
Zaal geopend van 20.00-01.00 
uur 

Zaterdag 21 september
Zaal geopend van 20.00-01.00 
uur m.m.v.  DJ Wilbert

Zondag 22 september
Vanaf 10.30 uur Pannenkoeken 
bakken – Koning schieten - 
Luchtkussen (Org.Jongerenkoor/
SABB)
Terras doorlopend geopend!
Feestzaal geopend tot 01.00 uur 
m.m.v.  DJ Wilbert

Maandag 24 september
Afsluitingsavond kermis Boerdonk
Zaal geopend van 20.00 tot 01.00 
uur.

Gijs Stapelbroek winnaar Supercup 2013

Tismarwadegewendbent bedankt 
sponsors

Boerdonk - Zaterdag 31 augustus is 
Gijs Stapelbroek uit Eerde winnaar 
geworden van de Lunenburg 
Administratie- en Advieskantoor 
Supercup biljarten 2013. In de 
finale wist hij in 22 beurten Toon 
Verbruggen (Zijtaart) te verslaan. De 
Supercup is een jaarlijkse strijd tussen 
de plaatselijke libre kampioenen 
biljarten uit de gemeente Veghel.

In de finale was Gijs oppermachtig, 
maar in de andere 2 partijen had 
hij het moeilijker. De eerste partij 
tegen Jan vd Broek (Erp) keek 
hij lange tijd tegen een grote 
achterstand aan, maar dankzij zijn 
doorzettingsvermogen wist hij de 
partij naar zich toe te trekken. Ook In 
de halve finale had Gijs veel beurten 
nodig om zijn caramboles te maken. 
Het geluk hierbij was dat Ad Bouwe 
(Keldonk) niet veel weerstand bood. 
Op voorhand leek Ad de favoriet te 
zijn in deze partij, omdat Ad zijn eerste 

partij overtuigend wist te winnen van 
Geert Brugmans (Boerdonk).

Opvallend was de partij tussen 
Toon Verbruggen en Harrie vd Rijt 
(Veghel). Met 12 beurten was het de 
kortste partij van de avond en met 
de hoogste serie van 65 caramboles 
voor Toon Verbruggen.

De wedstrijden werden gespeeld in 
een gezellige en volle Hazenpot in 
Boerdonk waar alles tot in de puntjes 
was geregeld. Er kan weer worden 
uitgekeken naar de volgende editie 
van de Supercup, welke in 2014 in 
Erp zal worden gehouden.

Gijs Stapelbroek uit Eerde won de Supercup biljarten 2013

Boerdonk - Tismarwadegewend-
bent luistert al drie jaar met veel 
plezier als groep menig optreden 
in Boerdonk en omstreken op. 
Enkele oplettende bedrijven viel 
het op dat de groep af en toe 
met kippenvel op het podium 
stond, door hun eigen muzikale 
kwaliteiten. 

Met dank aan Janssen&Janssen 
Incasso & Gerechtsdeurwaarders, 
Juwelier van den Heuvel en 
Schildersbedrijf Marco van Deursen 
staat Tismarwadegewendbent er 
weer warmpjes bij. Tevens bedankt 
de groep Marcel, Wilma en Dirk 
van Leekzicht voor het beschikbaar 
stellen van de repetitieruimte.

Kopij inleveren 
MooiBoerdonk
Wilt u kopij inleveren voor op 
deze MooiBoerdonk-pagina? Dit 
kan bij Mieke van de Boogaard via 
het e-mailadres 
boerdonk@mooilaarbeek.nl. De 
artikelen mogen maximaal 450 
woorden bevatten en de deadline 
is elke week op maandag om 
12.00 uur.
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Aarle-Rixtel verrijkt met twee mooie, verschillende bedrijven 

Lezingenreeks kunstgeschiedenis 2013-2014

Aarle-Rixtel - Totaal tot rust 
kunnen komen, dat is het doel 
van Basicflow; het nieuwe 
wellnesscentrum in Aarle-rixtel. 
Dit centrum opende zondag 
officieel haar deuren, samen 
met Successie in Bedrijf, dat op 
de zolder van Havenweg 2 is 
gevestigd, hielden ze open dag. 

Bloemen en ballonnen gaven 
de ingang een feestelijk tintje 
en dat was niet voor niets. De 
twee bedrijven hielden naast 
deze open dag ook hun officiële 
opening. De twee bedrijven zijn 
echter al langer actief in het 
mooie witte pand op de hoek van 
de Havenweg. Basicflow als klein 
wellnesscentrum, hier kunnen 
klanten totaal tot rust komen 
door middel van massages, 
beautybehandelingen en yoga. 
Successie in Bedrijf als adviseurs 
in bedrijfsoverdracht en estate 
planning. Bij overname van 
een bedrijf, het starten van een 
bedrijf of de nalatenschap van 
een bedrijf kan men hier terecht. 

Bij binnenkomst worden de 
gasten meteen verwelkomd door 
een kruidige geur afkomstig 
van de ontvangstruimte van 
Basicflow. Deze ligt op de begane 
grond en zorgt meteen voor een 

rust door de groene en bruine 
kleuren en de kussens die op de 
bank verspreid liggen. Bezoekers 
kunnen zich bij een tafel in de 
gang inschrijven voor proeflessen 
yoga of een proefbehandeling 
voor bijvoorbeeld voeten 
of handen. Op de eerste 
verdieping konden de gasten 
een blik werpen in de mooie 
behandelkamers en yogaruimte 
die Basicflow te bieden heeft, dit 
alles in Japanse sferen met veel 

hout en aardetinten. Hierdoor 
komt de klant geheel tot rust. 
Op de zolder van het pand zijn 
de werkruimtes van Successie 
in Bedrijf, deze bestaan uit een 
lichte vergaderruimte en een 
kantoor. 

Door de intrek van deze bedrijven 
is het grote pand weer compleet 
gevuld. Daarbij is Aarle-Rixtel 
twee mooie bedrijven rijker. 

Aarle-Rixtel - Zoals reeds eerder 
gemeld gaat de Katholieke Bond 
voor Ouderen (KBO) Aarle-Rixtel 
op 10 oktober verder met de 
lezingenreeks kunstgeschiedenis. 
Deze cursus is ook geschikt voor 
starters. De zeven lezingen worden 
tweewekelijks gehouden.

Het thema voor dit jaar is: de 
Nederlandse Schilderkunst vanaf de 
late Middeleeuwen tot en met de 
Twintigste eeuw. De lezingen worden 
verzorgd door kunsthistoricus 
Drs. Willem van Roij en worden 
gehouden in de oude Pastorie aan 
de Heindertweg 1. De geplande 
data zijn 10 en 24 oktober, 14 en 

28 november en 12 december 2013 
en 9 en 23 januari 2014. De kosten 
voor KBO-leden zijn €45,- en voor 
niet-leden €55,-, te betalen voor 
aanvang van de cursus. Opgave voor 
de 2e groep (die begint om 15.45 
uur) is nog mogelijk tot 1 oktober bij 
Hans van Roij 0492-474092, of per 
mail: jthbvanroij@live.nl. 

Open dag successie in bedrijf en basic flow 

Deze week is het de beurt aan Peter 
van den Bogaard, beter bekend 
als boer Peter uit het populaire 
televisieprogramma ‘Boer zoekt 
vrouw’. Peter was een van de vijf 
boeren die in editie 2009 gevolgd 
werd tijdens hun zoektocht naar 
een partner.

Peter, geboren in 1977, woont al zijn 
hele leven op de Aarlese Heikant. 
Het boerenleven zit hem in het 
bloed. Daarom ging Peter in 1997, 
na zijn schooltijd, thuis werken op de 
boerderij tussen de paarden. In die 
tijd kreeg Peter zijn eerste serieuze 
relatie. Deze hield echter geen stand 
en zo werd hij, na een verkeringstijd 
van tien jaar, in 2007 vrijgezel. Peter 
dook het uitgaansleven in: “Het 
leven was één groot feest: werken, 
uitgaan en af en toe wat slapen.”

Hoogst verbaasd was Peter toen hij in 
2009 werd gebeld door ‘Blue Circle’, 
de productiemaatschappij van het 
televisieprogramma ‘Boer zoekt 
vrouw’. Peter: “Ik dacht eerst dat 

ze een grapje met me uithaalden.” 
Maar toen ‘Blue Circle’ weer belde 
en vervolgens langs kwam met een 
kleine camera, wist hij dat iemand 
hem serieus had opgegeven voor 
‘Boer zoekt vrouw’. Peter: “Ik weet 
nog steeds niet wie dat is geweest.” 
Peter dacht goed na voordat hij zijn 
handtekening plaatste onder het 
KRO-contract: “Dit programma 
heeft een grote impact op je leven, 
van een onbekende boer word je 
ineens een bekende Nederlander.” 
De gedachte om een leuke vrouw te 
leren kennen en het feit dat hij zijn 
mooie leven best wilde laten zien 
aan anderen gaven de doorslag. 
Peter: “Het was een uitdaging.” De 
zogenaamde ‘oproepuitzending’, 
waarin naast boer Peter ook negen 
andere boeren een oproep deden, 
kwam in mei 2009 op televisie.

In juni stond Yvonne Jaspers op 
de stoep met de brieven van maar 
liefst 250 vrouwen. Peter: “Yvonne 
vertelde dat ik één dag de tijd had 
om uit deze stapel tien brieven te 
selecteren. Dat was een hele klus. 
Gelukkig waren ze al wat gesorteerd 
op leeftijd en interesse en kreeg ik 
hulp van mijn nicht en een maat. 

We waren er de hele dag mee bezig 
geweest.” ’s Avonds, toen Yvonne 
alle brieven weer had opgehaald, 
realiseerde de paardenboer zich 
dat hij één van de vijf boeren was 
die gevolgd zou gaan worden op 
televisie. Peter: “Ik besefte goed da 
ik er nog niet klaar mi was.”

De daadwerkelijke kennismaking 
met de tien vrouwen, de 
zogenaamde ‘speeddates’, maakte 
veel indruk op boer Peter. “Ge 
beseft dat die speciaal voor jou 
komen.” Diezelfde dag moest hij vijf 
van deze vrouwen mededelen dat 
zijn keus niet op hen was gevallen. 
Peter: “Ik vond het wel moeilijk om 
dit te zeggen tegen de vrouwen die 
afvielen maar niet moeilijk om een 
keuze te maken.” Daarna volgde 
er nog meer selectierondes zoals 
de ‘dagdate’ en de ‘boerderijweek’. 
Uiteindelijk viel de keuze van boer 
Peter op Hanneke.

Alle avonturen die boer Peter 
meemaakte tijdens zijn zoektocht 
naar een vrouw, werden opgenomen 
in de zomermaanden 
van 2009, maar moesten geheim 
blijven tot aan de laatste televisie-
uitzending in november. Dat was 
moeilijk voor Peter: “Je leidt een 

dubbelleven. Er moet voor de 
buitenwereld geheim blijven op wie 
je keus is gevallen. Ik kon niet bij 
Hanneke gaan kijken en zij niet 
bij mij. Daarom ben ik veel in het 
café gaan kijken.” In de tussentijd 
hadden de vijf boeren regelmatig 
telefonisch contact. Peter: “Je moest 
je verhaal ergens kwijt.” De laatste 
aflevering bekeken boer Peter en 
Hanneke samen in het café. Peter: 
“Het zat helemaal vol. We hebben 
feest gevierd tot midden in de nacht 
en toen op de kop naar huis.”

Daarna volgde er een drukke tijd 
voor het stel. Ze werden uitgenodigd 
voor allerlei televisieshows en 
festiviteiten. Uiteindelijk hield, na 

dertien maanden, de liefde geen 
stand. Peter: “We hadden teveel 
ons eigen leven. We zijn als vrienden 
uit elkaar gegaan.” Spijt van ‘Boer 
zoekt vrouw’ heeft hij niet. Peter: 
“Ik heb er veel mooie herinneringen 
aan over gehouden en heel veel 
mensen leren kennen.”

Kort daarna leerde boer Peter zijn 
huidige vriendin, beroepsamazone 
Bianca, kennen in manege Heijligers 
te Asten. Peter: “Dit klikt super. We 
weten allebei wat werken is, wat 
paarden zijn, en we houden van 
feesten. Ik ben gelukkig, gelukkig 
wel.”

Deze week is het de beurt aan Peter Deze week is het de beurt aan Peter 

ik er nog niet klaar mi was.”

Daarna volgde er een drukke tijd 

bloed. Daarom ging Peter in 1997, 
na zijn schooltijd, thuis werken op de 
boerderij tussen de paarden. In die 
tijd kreeg Peter zijn eerste serieuze 

veel indruk op boer Peter. “Ge 
beseft dat die speciaal voor jou 
komen.” Diezelfde dag moest hij vijf 
van deze vrouwen mededelen dat 

LIMADO
AUTOBANDEN SERVICE LIESHOUT

LIMADO IS DE GOEDKOOPSTE AUTOBANDEN 
SPECIALIST UIT DE REGIO

TOPKWALITEIT EN BETAALBAAR VOOR JONG EN OUD!

AUTOBANDEN VANAF €10,-

De Stater 10, Lieshout
0499 421 014

info@limado.nl
www.limado.nl

Ook voor al uw barbecue, gourmet 

website www.megens.keurslager.nl

Uw adres voor de lekkerste  grillspecialiteiten!

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

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

Bestellen kan via onze website of telefonisch.

Bel gerust en vraag naar Danny voor de mogelijkheden.

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl
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MooiMezelf
Over sommige raadsleden van onze 
gemeente kun je een boek schrijven. 
Een roman zelfs. In deze roman heet de 
hoofdpersoon Ton Briels, fractievoorzitter 
van VVD. Hij lijkt zo weggelopen te zijn 
uit een film en zijn levensverhaal lees je 
in een adem uit. Een open boek vertelt.

Krijgsgevangenenkamp
“Mijn vader verdiende de kost op 
1.500 meter onder de grond. Hij was 
mijnwerker én in Duitsland geboren. 
Omdat hij het niet eens was met wat er 
het land gebeurde, is hij naar Nederland 
gevlucht. Daar is hij later alsnog door 
de Duitsers opgepakt en naar een 
krijgsgevangenenkamp gestuurd.”

Dom
“Het was de tijd van Houd jij ze maar 
arm, dan houd ik ze wel dom. De 
hoofdonderwijzer had in zijn wijsheid 
besloten dat ik voorbestemd was voor de 
ambachtschool. Ik was het daar niet mee 
eens. Mijn vader nog minder. Het werd de 
mulo. Later de HBS. In de avonduren en in 

de weekenden heb ik HBO bestuursrecht 
gestudeerd. Zes jaar lang. Ik ben trots op 
mijn vader en moeder. Ze hebben me in 
alles gesteund. In een tijd dat alle eindjes 
aan elkaar geknoopt moesten worden, 
deden zij hun best voor vijf kinderen. Dat 
heeft me gevormd.”

Gemeentesecretaris
Ton Briels is niet het type om af te wachten. 
Kansen creëer je zelf en het geluk moet je 
een handje helpen. Zijn sollicitatie bij de 
gemeente Roermond spreekt boekdelen. 
“Op een zaterdagmorgen ging ik op de 
fiets naar het hoofd personeelszaken. 
Geheel onaangekondigd heb ik bij 
hem thuis mijn belangstelling kenbaar 
gemaakt voor de functie van jongste 
bediende. Misschien ongebruikelijk 
maar wel met succes. Daarna volgden 
gemeente Dreumel in het Land van Maas 
en Waal en Heerlen. In Aarle-Rixtel ben ik 
eerste secretaris geworden en in Laarbeek 
directeur Dienst Grondgebiedzaken. Met 
veel plezier gedaan. Ik ben nu een jaar 
met pensioen.”

Tweede huwelijk
“Mijn vrouw Miep is me geheel 
onverwacht ontvallen. Ze was 45 jaar 
en leek kerngezond. Hersenbloeding. 
Met dochter Fania, 14 jaar, stond ik er 

alleen voor. Later heb ik de draad weer 
opgepakt. Julia Staals is mijn nieuwe 
levensgezellin. Haar zoon is meervoudig 
beperkt. Ik ben me voor gehandicapten 
gaan inzetten. Pure noodzaak. Er waren 
veel goedwillende mensen maar er was 
weinig adequate hulp. En ik wist hoe 
instanties en procedures werken. Tot op 
de dag van vandaag vertegenwoordig 
ik de belangen van mensen met een 
beperking.”

Liberaal
Ton Briels is een ondernemend mens 
en VVD’er. “Ik heb veel respect voor 
ondernemers. Zij durven hun nek uit te 
steken, nemen risico’s. Gaan door waar 
anderen ophouden. Dat mag beloond 
worden. Persoonlijk stoor ik me aan 
het dogma Eerlijk delen. 45% van de 
Nederlanders ontvangt zorgtoeslag. Waar 
komt dat geld vandaan? Hiér geven en 
dáár nemen? Kan het nog eerlijker?”

Gedicht
Ton Briels spreekt met passie. Als hij over 
politiek praat, denk je dat zijn lier maar een 
snaar heeft. Niets is minder waar. Hij leest 

veel, verdiept zich in krijgsgevangenen 
van Nazi-Duitsland en heeft de 
voormalige concentratiekampen bezocht. 
Ton is verknocht aan het Laarbeekse 
landschap. Ook daar kan hij lyrisch over 
vertellen. De Hoge Akkers, Croy, liggen 
hem na aan het hart. Cultureel erfgoed? 
Commissaris van de Koningin Houben 
heeft destijds van hem een rondleiding 
door de geschiedenis gekregen over 
het ontstaan van de Hoge Akkers. Een 
eye opener. Ook Kasteel Eikenlust is 
hem dierbaar. “De lichtval, de flarden 
mist. De schoonheid is met geen pen te 
beschrijven. Het lijkt wel een gedicht!”

Een liberaal met een warm hart Ton Briels bij zijn vele boeken die hij 
heeft over de oorlog.

Lezerspodium

Bedankt voor uw bijdrage aan de Amsterdam City 
Swim 2013!
“Ik ben Emmy van den Heuvel uit 
Aarle-Rixtel, zondag 8 september 
was ik een van de 2000 
deelnemers van de Amsterdam 
City Swim 2013. 

Afgelopen zondagmiddag was 
het dan zover. Na maanden 
voorbereiding stond ik eindelijk 
met m’n teentjes over het randje 
om de Amsterdamse grachten in 
te springen. Het water was koud 
en de zon kroop net weg achter 
de wolken, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Wanneer je 
het voorrecht hebt om in de 
wereldberoemde grachten van 
Amsterdam te mogen zwemmen, 
en niet kan kiezen of je nou links 
naar het scheepvaartmuseum, 
of rechts naar NEMO wilt kijken 
kun je alleen nog maar genieten! 
Genieten van alle toeschouwers 
die langs de kant staan aan te 
moedigen, het mooie Amsterdam, 
en de leuke sfeer onder de 
deelnemers. 

Als je met 2000 mensen met 
eenzelfde badmutsje op in het 
water ligt maakt het eigenlijk niet 
meer uit of je nu bekend bent of 

niet, of je langzaam zwemt of 
snel. Het belangrijkste doel was al 
bereikt, het sponsorgeld voor de 
stichting ALS en naamsbekendheid 
voor de ziekte ALS. En hoewel de 
meeste deelnemers enthousiast 
en een beetje zenuwachtig uit 
hadden gekeken naar de tocht, 
wist iedereen ook heel goed dat 
we het niet zomaar voor de lol 
deden. Het resultaat was dan 
ook overweldigend; in totaal is 
er meer dan 1,6 miljoen euro aan 
sponsorgeld opgehaald voor de 
stichting ALS. Bovendien heeft 
het steeds groter wordende 
evenement nog meer bekendheid 
gekregen, en daarmee voor veel 
mensen deze verschrikkelijke 
ziekte op de kaart gezet. 

Al met al was de Amsterdam 
City Swim 2013 een geweldige 

ervaring en een fantastische 
dag. Ik wil heel graag de 
vrijwilligers van CENDRA 
bedanken voor de initiatieven 
om geld op te halen. De redactie 
van De MooiLaarbeekKrant 
wil ik bedanken voor de fijne 
samenwerking. En als laatste 
gaat mijn dank natuurlijk ook 
uit naar alle bedrijven en alle 
individuele sponsors die ervoor 
hebben gezorgd dat ik meer dan 
2500 euro bij heb kunnen dragen 
aan deze actie. Allemaal heel erg 
bedankt! 

Als je had willen sponsoren maar 
het was vergeten, het kan nog 
steeds! U kunt tot eind september 
sponsoren via de website: 
www.emmyzwemtvoorals.nl 

Emmy van den Heuvel

Buurtvereniging De Eendracht 
vraagt rolstoelen

Beek en Donk – Buurvereniging De 
Eendracht organiseert regelmatig 
zogenaamde rolstoelwandelingen. 
Wandelingen voor de minder 
mobiele leden. Deze leden hebben 
lang niet altijd zelf een rolstoel.

Nu vraagt de buurtvereniging 
om rolstoelen. Voor degene die 
nog een rolstoel heeft staan 

die niet gebruikt wordt, schenk 
deze aan buurtvereniging De 
Eendracht, zij is er blij mee. Ook 
andere verenigingen kunnen die 
dan gratis gebruiken. Voor meer 
informatie kan men terecht bij 
Mari Vereijken, Heuvelplein 32 in 
Beek en Donk. Tel. 0492-462017, 
Email marivereijken@hetnet.nl. 

Spreekuur dorpsondersteuner 
Mariahout vervalt
Mariahout - Het spreekuur van 
dorpsondersteuner Mariahout, 
Berrie van de Waardenburg, komt 
te vervallen. U kunt wel altijd 
een afspraak maken met Berrie 
via tel. nr. 0492-328805 of 06-
31244726 of via e-mailadres 
bvdwaardenburg@vierbinden.
nl. De afspraak kan plaatsvinden 
in het Buurthuis Mariahout of de 
dorpsondersteuner komt naar u 
toe.

Uw vragen over leefbaarheid, 
wonen, welzijn, zorg en 
preventie kunt u ook stellen 
aan de vrijwilligers van het 
Dorpsondersteuningsteam. Zij 
zijn op woensdag van 10.00 uur 
tot 11.30 uur en op donderdag 
van 14.00 uur tot 15.30 uur in 
het Buurthuis van Mariahout 
aanwezig. U kunt de vrijwilligers 
van het dorpsservicepunt bereiken 
via 0499 423238 of via e-mailadres 
dot-mh@vierbinden.nl 

Informatieavond over Portable Apps Zilveren jubileum KVO/oMase koor
Aarle-Rixtel – In De Dreef wordt 
op maandag 16 september een 
infoavond gehouden, door KBO/
PTCC Aarle-Rixtel, over Apps. 
Portable Apps is een afkorting 
van Portable Application, en dit 
betekent letterlijk “Draagbare 
programma’s”.

Deze kan men gratis downloaden 
of kopen bij een App Store, dit is 

een online softwarewinkel. Apps 
zijn gratis te downloaden naar het 
apparaat of worden opgeslagen op 
de laptop, computer, of USB-stick 
om daarna op de telefoon, iPod of 
iPad, te worden geïnstalleerd.

Belangstellenden zijn welkom op 
deze infoavond, die om 20.00 
uur begint. De Dreef is aan de 
Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel. 

Mariahout - Het is dit jaar 25 
jaar geleden dat het KVO-koor 
Mariahout werd opgericht. Het 
koor was een van de activiteiten 
van de Katholieke Vrouwen 
Organisatie.

Inmiddels zijn zij samen met 
de vrouwenvereniging oMase 
van naam veranderd. Het koor 
heet nu geen KVO-koor meer, 
maar oMase-koor. Op vrijdag 20 
september 2013 willen zij samen 

met vrouwenvereniging oMase dit 
25-jarig jubileum vieren. Voor de 
leden is er die avond om 20.00 uur 
koffie/thee bij ‘de Pelgrim’, met 
aansluitend een muzikaal optreden 
van Caroline van der Hulst. Om 
19.15 uur is er een gebedsviering 
aan de Lourdesgrot. Het koor heeft 
oud-leden uitgenodigd om samen 
met hen de viering muzikaal te 
verzorgen. In deze speciale viering 
is iedereen van harte welkom!

info@coverhoeven.nlinfo@coverhoeven.nl

Drukwerk

Huisstijl ontwikkeling

Social Media 

Grafisch ontwerp

Websites
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Huub Cloudt
Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Maarten Lammers

Al eerder schreef ik over de fiësta´s 
in de Jalónvallei maar nog niet 
over de simpelheid waarmee mijn 
dorpsgenoten zich vermaken. 
Waarin een klein dorp groots kan 
zijn. Het hoeft namelijk niet altijd geld 
te kosten om het leuk te hebben. Zo 
maken ze paëlla met elkaar (Paëlla is 
een bekend gerecht uit de Spaanse 
keuken. De basisingrediënten zijn 
rijst, olijfolie en saffraan. Daarnaast 
wordt er van alles aan toegevoegd 
waaronder: kip, konijn, mosselen, 
gamba´s en groenten. Het is van 
oudsher een goedkope maaltijd van 
het platteland zoals in Laarbeek de 
bekende boerenkoolstamppot). 
Dan worden straatjes feestelijk 
bekladderd en gebarricadeerd, 
komen tafels, stoelen en paëllapan 
naar buiten en kookt de menigte met 
elkaar, midden op straat. Vervolgens 
proeven ze bij elkaar, eten met 
elkaar en vieren feest. Soms wordt er 

ook één grote paëlla gemaakt in een 
pan van zo´n drie meter doorsnee. 
Ook toeristen of nieuwsgierigen 
mogen aanschuiven want het 
eten is GRATIS en dat spreekt een 
toerist wel aan! Hoe meer zielen, 
hoe groter de feestvreugde. En dat 
spreekt de Spanjaard weer aan… 
want fééstvieren, dat kunnen ze. 
Na het eten moet natuurlijk alles 
worden opgeruimd. Ook dat gaat 
heel simpel. Er komt een tankwagen 
gevuld met 10.000 liter ijskoud 
water en voor je het weet loopt heel 
het dorp in badkleding. Ze spuiten 
álles wat los-en-vast zit kletsnat 
en favoriet zijn dan de onwetende 
toeristen. Omdat heel Lliber weet 
hoe een paëllapartijtje eindigt heeft 
iedereen badkleding aan onder de 
soepjurk of gebloemde jurkschort. 
Dat kan een toerist niet weten. 
Nou… terwijl ik dan sta uit te 
druipen, snakkend naar een beetje 
lucht… heb ik heel wat toeristen het 
dorp zien ontvluchten in ondergoed 
wat ik geen lingerie kan noemen 
(Toch maar even een kanten BH-
tje kopen schat, als je een feestje 
in Lliber wil bijwonen)! Ook de 
brandweer is van de partij en spuit 
de kroeg van Manolo helemaal aan 
gort. Ach, Manolo wéét dat, dus 
mocht je tijdens een dorpsfeest in 
zijn kroeg komen en denken: Wat 

een ongezellige boel is dit, dan moet 
ik even vermelden dat Spaanse 
Manolo natuurlijk niet blond is! 
Vooraf haalt hij alles van de muur. 
Flessen, glazen, TV, barkrukken… 
álles wordt veilig opgeborgen 
tot de brandweer alles heeft 
schoongespoten en zijn kroegje 
weer gezellig wordt opgepimpt. 
Een gehandicapte man in een rolstoel 
zit met een vlinderstrikje om en een 
duikbril op het kerkpleintje. Zijn 
rolstoel is weer schoongespoten. Hij 
heeft de grootste lol. Een vrouwtje 
van honderdvijftig vult met de laatste 
waterdruppel een plastic zakje, doet 
een knoop in het waterbommetje en 
gooit het een even oude buurman 
in zijn nek. Deze oude vellen rollen 
beiden van het lachen de lege 
dorpskroeg binnen van Manolo. Ik 
loop ze achterna, nat tot aan mijn 
string. DIT is nou onderbroekenlol! 
Adios… 

Spaanse groet. Anne Wittebol-
Aarts. www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost

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

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

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

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

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

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

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

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

Pr ofi ciat 

Bommetje

Spanje

3 (2 wit, 1 donker) mooie schattige, 8 
weken oude, boerderijpoesjes. Zoeken 
een nieuw gezellig thuis. €10 p. st. 
Tel. 0499-421762

Kinderbox in hoogte verstelbaar 
en nog in prima staat € 15,00. 06-
42610307

Winterbanden + siervelgen 5 gaats 
235/ 60 R16. Prijs: € 225,- 
Tel: 06-23732940

Konijn/cavia kooi licht grijs 1.00 x 0.55 
x0.35 meter (bxdxh) compleet met 
drinkfl esjes en voederbakjes. T.e.a.b. 
tel: 0492-461179 (na 18.00u)

4 Banden + velgen 5 gaats 185 R14. 
Prijs: € 15,- per stuk. Tel: 06-23732940      

Grenen salontafel mooie staat 2 laden 
afm. 85 x 105 x 48 cm Vraagprijs 55 
Euro Tel. 06-31323154

2,5-zits bank,van mooi bruin stof en in 
zeer goede staat.€200,-.Tel:0492-461130

Dubbele buitenren voor o.a. konijn 
met beschermingsnet. T.e.a.b. 
Tel. 0492-461179 (Na 18.00u)

Transportbox afm. 0.20x0.35x0.30 
meter (bxdxh) voor kleine huisdieren 
van konijn tot kat. T.e.a.b. tel: 0492-
461179 (na 18.00u)

Sleutelbos (6 sleutels) verloren 
tussen Lieshout en Beek en donk. 
Waarschijnlijk in/nabij Wielekensweg 
in Lieshout op 2 september. 
tel. 06-49666330

Samsung Galaxy telefoon (kenmerk: 
bekrast scherm). Verloren in Lieshout 
op maandag met de kermis. 
Tel: 0499-421582

Houten kindersjoelbak, incl. sjoelstenen. 
Als nieuw! €7,50. Tel.0492-465133

Opgeknapte parkbank, vaste prijs €60.00. 
Reacties via jelleverhoeven@hotmail.com

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Nette betrouwbare (NL) en betaalbare 
hulp in de huishouding. Nog 2 
ochtenden beschikbaar. Voor meer 
informatie 0643031171. 

Ondernemer die extra handen kan 
gebruiken voor de zaterdag, zowel 
bouw als technisch. Voor info 
06-54955999.

Jonge bruine legkippen. Volledig 
ingeënt. Tel: 0499-471755 of Mob: 
06-13894215

Traphekje van IKEA, compleet en in 
prima staat € 10,00. tel 06-42610307

1-kamer bovenwoning, industrieterrein 
de Bemmer. Totaal ca. 59m² oppervlak. 
€650,- All-in per maand. Tel: 06-
53166237

Welke Sparta’25 speler kan ik 
blij maken met een zwart/groen 
trainingsjack, maat 152/Youth M. L. 
Verschuren, 06-28341784

Aangepast zitkussen gevonden 
(zondagochtend 9 sept.)in de buurt 
van de Raagten. Kussen is terug te 
vragen via 06-25155628

BOEDEL-TOTAAL. Woning 
ontruimingen, ophalen 2de hands 
goed. 040-2415670 / 06-36072611. 
www.boedeltotaal.nl

Recyclebare metalen, blikjes, accu’s 
we halen ze voor u op. 06-10055422 
of afgeven, u weet waar u moet zijn 
in Beek en Donk.

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

Gratis af te halen 2 witte duifjes. 
Tel 0492-464802. 

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

Gouden trouwring met inscriptie. 
Locatie: Kerkstraat in Beek en Donk. 
Tel: 06-54330499

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

TE HUUR

TE KOOP

GEVONDEN

VERLOREN

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

GEVRAAGD

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

Nog een paar zegels voor de BioBox 
van Ekoplaza, wie helpt mij? Mail naar: 
bjornenlinda@outlook.com voor 
eventueel ophalen of verzenden.

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

Jeugdraad werving C.V. De Raopers 
gaat van start
Lieshout - De jeugdraad 
commissie van C.V. De Raopers 
heeft groenlicht gegeven voor de 
opgave voor de nieuwe jeugdraad 
2013-2014. Door middel van 
een introductie op de openbare 
scholen in Lieshout is het 
aanmelden van start gegaan. 

Na een duidelijke uitleg waren veel 
van de kinderen uit groep 8 al snel 
enthousiast. Ze wisten al snel waar 
ze zich kandidaat voor wilden 
stellen. Natuurlijk gaan de meesten 
voor prins of prinses, maar ook 
zal er voldoende keus zijn voor 
een nieuwe adjudant en nar. De 
overige kinderen krijgen allemaal 
een plek in de jeugdraad, en samen 
zullen ze van het nieuwe seizoen 
weer een succes gaan maken. 

Ook de kinderen uit Lieshout die 
buiten Lieshout in groep 8 zitten, 
mogen zich opgeven. Ze kunnen 
het opgaveformulier downloaden 

van de website www.raopers.nl en 
deze inleveren bij Hanita Swinkels,  
Balduinstraat 15 in Lieshout. 
Tel:0499-423441.

Een klein stukje vijverfolie van 60 cm x 
110 cm. Tel: 06-51309279
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VANAF VANDAAG ZIJN WIJ WEER OPEN! 
TOTAAL VERNIEUWD EN GERESTYLED!

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

De Kaaskoning, ook een begrip bij u op 
de markt

Advertorial

Opa van Kaathoven, grondlegger van de 
kaaskoning is in de veertiger jaren begonnen als 
kleine zelfstandige. In de loop der jaren en drie 
generaties verder is de kaaskoning uitgegroeid 
tot de grootste kaasmarkthandel van Brabant. 
Met ruim tachtig markten per week staan ze op 
veel markten in onder andere de regio Den Bosch 
en Eindhoven. Met één wagen in België, vier in 
Duitsland en 10 in Nederland gaan ze dagelijks 
op pad om zo de weekmarkten te bezoeken met 
hun Noord Hollandse kazen die gemaakt en gerijpt 
zijn volgens een speciaal receptuur. Koeien uit de 
Beemsterweide zorgen voor de beste melk. Door 
de hoge waterstand is het gras extra mals en door 
de ziltige lucht krijg je een perfecte combinatie voor 
de beste grondstof. Dan nog een rijping onder 
ideale condities die ervoor zorgen dat de kaas de 
gelegenheid krijgt om lekker te rijpen en daardoor 
de juiste smaak ontwikkeld. De koeien worden 
extra verwend. Speciale matrassen om op te liggen 
en draaiende massageborstels . Goed zijn voor de 
boer en zijn koeien geeft uiteindelijk een eerlijk 
product. Waar het vroeger begon met 5 soorten 
Hollandse en drie soorten Buitenlandse kaas met 
een paar worstjes op een ouderwetse marktkraam, 
is het assortiment nu uitgegroeid tot het niveau 
van gekoelde rijdende verkoopwagens met een 
breed assortiment waar de kaasspeciaalzaak niet 
aan kan tippen. Van jong tot oud, van Light tot 
volvet, geit, koe of schaap. Daarnaast grote variatie 
Buitenlandse kaas en tapas. Vers van het mes en 
geholpen worden door een vakman. Die weet 

wat de klant wil en wat de klant mag (als hij een 
allergie heeft). Lactose vrij, plantaardig stremsel 
of glutenvrij. Mager voor de lijn of een te hoog 
cholesterol. Maakt niet uit, daar ben je vakman 
voor. We merken dat de klanten het waarderen om 
lekkere kaas te kopen in plaats van voorverpakt. 
Dat het bij de kaaskoning altijd gezellig is, is een 
feit. Een wekelijkse proeverij in feestsfeer. Een 
ballonnetje voor de kinderen en uiteraard een 
lekker stukje kaas. Dit zijn onze toekomstige 
klanten en die gaan we nu al lekker verwennen. 
Volgende week geen tijd, even een extra stukje 
laten vacumeren, of even op de website kijken 
waar ze nog meer in de buurt staan. Een weekje 
niets nodig, toch even iets lekker proeven. Ook de 
kaaskoning blijft vernieuwen. Interne keuringen 
zorgen ervoor dat we de garantie hebben van de 
beste kaas die er te koop is. Binnenkort starten we 
met een lijn bioweide kaas. Een biologische kaas 
in verschillende leeftijden, met en zonder kruiden. 
Uiteraard geweldig van smaak en betaalbaar. Kom 
gerust eens even keuren en geef uw oordeel over 
het voor veel mensen nog onbekende. Eerlijk en 
heerlijk. 

Kijk voor speciale kaaskoning aanbiedingen in de 
advertentie van vorige en volgende week. Lekkere 
lage actieprijzen om onze vaste klanten nog eens 
extra te belonen en tevens extra voordelig voor 
nieuwe genieters, die zo eens makkelijk kennis 
kunnen maken met deze 
overheerlijke kaas. 

Proef, beleef 

en geniet bij de 

Kaaskoning bij 

u op de markt!

Kledingzaak Yours Fashion totaal 
vernieuwd 
Beek en Donk – Meer merken, een grotere 
winkel en een nieuwe uitstraling. Het zijn 
slechts een paar van de vernieuwingen die 
kledingzaak Yours Fashion heeft ondergaan. 
Vandaag, donderdag 12 september, opent 
de totaal vernieuwde winkel aan het Piet van 
Thielplein de deuren. 

21.5% korting
“En daarom zit op alles deze week 21.5% 
korting”, vertelt de trotse eigenaar Marco van 
de Vleuten uit Liempde. “Dat klinkt misschien als 
een rare korting, maar we bestaan nu ongeveer 
21.5 jaar.” Ruim twintig jaar geleden zag Yours 
Fashion er nog heel anders uit. Marco: “Toen 
zaten we nog niet eens in dit pand. Dat is pas 
sinds 2004, toen hier de ABN Amro wegging.” 

Ruimtelijke winkel 
Maar ook toen Marco in 2004 zijn intrek nam op 
het Piet van Thielplein, leek het in niets op wat 
het nu is. “We begonnen hier met 100m2. We 
hebben een paar keer verbouwd en zitten nu op 
bijna 400m2, waarvan 75m2 magazijn is.” 

Wie de ‘nieuwe’ zaak aan het winkelplein 
binnenloopt, zal de verandering meteen 
opvallen. De winkel oogt heel ruimtelijk. Het 
voorste gedeelte hangt vol met damescollectie. 
Achterin vindt de klant de herencollectie. De 
winkel ziet er enerzijds landelijk uit met het vele 
steigerhout dat is gebruikt. Maar daarnaast 
heeft de winkel ook een industrielook.

Stadachtige winkel, met dorpse gemoedelijkheid
Yours Fashion is niet meer weg te denken 
uit het Laarbeekse straatbeeld. De winkel 
kent een stadachtige uitstraling, met een 
dorpse gemoedelijkheid. Voor een complete, 
modebewuste outfit hoeven zowel mannen 
als vrouwen niet meer ‘helemaal’ naar de 
stad. Bij Yours Fashion kun je terecht voor het 
totaalplaatje. “Iedere maand wordt onze winkel 
aangevuld met nieuwe collectie. Je vindt de 
nieuwste mode op elk moment in onze winkel”, 
aldus Marco. 

Naast Marco en zijn vrouw Angelique werken 
er nog vier vrouwelijke medewerkers. “Wij 
proberen de klant heel gericht en persoonlijk 
te helpen. We zijn erg servicegericht. Zo kun je 
bijvoorbeeld tegen een geringe prijs ook voor 
verstelwerk bij ons terecht.”

Damescollectie 
Door de jaren heen stond Yours Fashion vooral 
bekend als mannenwinkel. Maar dit is het 
volgens Marco helemaal niet. “We hebben juist 
heel veel dameskleding. Vrouwen vanaf een jaar 
of 15 kunnen hier al terecht. We hebben een 
heel divers assortiment voor de modebewuste 
vrouw. Dit geldt ook voor de mannencollectie. Er 
is voor ieder wat wils.” Ook staat Yours Fashion 
al jaren bekend om haar kwalitatief goede en 
betaalbare spijkerbroeken. 

Nieuwe merken
Merken die bij Yours Fashion verkrijgbaar zijn, 
zijn onder andere Jack & Jones, Petrol Industries, 
LTB, Twinlife, Anna Scott en QS. Nieuwe 
damesmerken zijn onder andere Geisha, Please 
en MAVI jeans. Voor de heren is onder andere 
het nette kledingmerk Culture erbij gekomen. 
Vanaf donderdag is de winkel weer open. 
Marco: “Kom gerust eens kijken. De koffie staat 
klaar!”

Advertorial

Marco en Angelique van Vleuten 
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Lezerspodium

Hartverwarmend…
Gelukkig is de kermis 2013 voor 
iedereen weer gezellig en veilig 
verlopen.
Alle reacties die wij, naar 
aanleiding van het krantenbericht 
‘Hoe is het nou met…..’, mochten 
ontvangen heeft ons heel goed 
gedaan. Het kermisongeval wat 
Roan in 2007 heeft meegemaakt 
blijft voor ons ieder jaar toch weer 
een emotionele belevenis. 
Als het kermisweekend weer 
begint, dan ontkom je er niet 
aan om weer aan deze heftige 
gebeurtenis te denken en dit 
dan ook weer met elkaar te 
delen. De redactie van De 
MooiLaarbeekKrant vroeg een 
aantal weken terug aan Roan of 
hij aan het artikel: “Hoe is het 
nou met....”, wilde meewerken. 
We hebben er thuis natuurlijk met 
Roan wel even over gesproken 
om te horen of hij hier zelf aan 
toe was. We kwamen erachter 
dat dit voor Roan, maar ook voor 

Hannie en mij, weer een stukje 
van afsluiten van deze emotionele 
gebeurtenis is. De reacties die wij 
afgelopen week, door dit stukje in 
de krant, van veel dorpsgenoten, 
vrienden en kennissen ontvangen 
hebben, hebben hier heel effectief 
aan mee gewerkt. Het gaf ons 
een heel fijn gevoel dat er toch 
nog zo veel mensen in Beek en 
Donk bij dit ongeval ‘betrokken’ 
waren en nog zijn. Daarbij 
vonden wij het ook fijn, dat deze 
gebeurtenis weer even onder de 
aandacht kwam binnen Beek en 
Donk, zodat kermisexploitanten 
en andere instanties er weer 
even van bewust worden dat 
‘veiligheid’ op kermissen en 
andere evenementen altijd 
voorop moet blijven staan. 
Nogmaals iedereen bedankt voor 
jullie mooie, lieve reacties. Het is 
hartverwarmend.

Roan, Hannie en Harrie Swinkels.

Actuele  vacatures

• Een gastvrouw/gastheer 
voor Wijkrestaurant De 
Laarbikker op donderdag 
van 16.30 tot 20.00 uur

• Iemand die ondersteuning 
biedt bij diverse activiteiten 
van Stichting ORO De 
Hoge Hees

• IVN-begeleiders voor 
jeugdleden op de 1e en 2e 
woensdag van de maand 
van 13.30 tot 15.30 uur 

• Een kookvrijwilliger voor 
tussen de 6 en 12 cliënten 
één keer per week bij 
Hospice de Populier 

De Bijzondere Vrijwilliger

Deze week: Jos Hellings
Vrijwilligerswerk: Themareizen
voor mensen met een beperking.

Bosjuweel
Jos werkte tot februari van dit jaar 
als projectadministrateur bij een 
groot bedrijf in de regio. “Toen 
we afscheid van elkaar namen, 
vielen ook meteen alle collega’s 
weg”, vertelt Jos. Dat laatste was 
het ergste. Bij het zoeken naar een 
zinvolle tijdsbesteding kwam Jos 
op internet de stichting ‘Bosjuweel’ 
tegen. “De stichting organiseert 
creatieve vakanties voor mensen 
met bijvoorbeeld een autistische 
beperking of met het syndroom 
van Down.”

Organiseren
Een kennismakingsdag leerde Jos 
waar zijn sterke kanten lagen. Dat 
bleek muziek. Met een groepje van 
drie vrijwilligers en een professional 
werd een opzet gemaakt voor 
een reis. Ieder kreeg een gedeelte 
van de organisatie toegewezen. 
Om ervoor te zorgen dat iedere 
‘gast’ op zijn of haar gemak werd 
gesteld, opperde Jos het idee om 
elke dag een paar ‘toppers’ aan te 
stellen, die zoveel mogelijk werden 
betrokken in de organisatie van de 
dag. Bij heel veel van deze mensen 
is duidelijkheid erg gewenst, want 
teveel onzekerheid werkt onrustig 
gedrag in de hand. 

Iets wezenlijks
“Het is zo geweldig iemand te zien 
opleven tijdens zo’n week”, aldus 
Jos. “Er was een vrouwtje dat had 
gezegd wel eens te drummen, maar 
ze was blind. Deze vrouw gaf na 
een kleine introductie samen met 
de begeleidende (professionele) 
band een drumsolo weg en… strak 
in de maat!” Een enthousiaste Jos 
vertelt: “Zelf groei je als mens, als 
je ziet dat je anderen zoveel plezier 
kunt bezorgen.” Ondertussen laat 
hij een programmaboekje zien. Jos 
vertelt dat  je tijdens zo’n week een 
hechte band opbouwt met vele 
mensen. “Zo was er een beer van 
een kerel, die moeilijk kon praten, 
maar wél tijdens het lied ‘De 
kleine jongen’ van André Hazes 
zijn hele levensverhaal zingend 
voor het voetlicht bracht.” Op die 
momenten had Jos het gevoel  dat 
hij met iets goeds, iets wezenlijks 
bezig was.

Ook iets voor u
Jos’ dochter en vrouw zijn ook allebei 
in de gezondheidszorg werkzaam. 
Zijn eveneens enthousiaste dochter 
wil samen met vader op haar werk 
ook zo’n activiteit opzetten. 
“Er zijn vast en zeker mensen die 
hiervan meer willen weten”, aldus 
Jos. Om zo een zinvolle invulling 
aan hun pas verworven vrije tijd te 
geven, kunnen ze kijken op 
www.bosjuweel.nl. www.vierbinden.nl

Mooi Vrijwillig Laarbeek

Veel macht & pracht in Laarbeek tijdens monumentenweekend
Laarbeek - De Open Monumentendag 
vindt plaats in het weekend van 
14 en 15 september en heeft als 
landelijk thema Macht & Pracht. De 
drie Laarbeekse heemkundekringen 
hebben er, ieder voor hun eigen kern, 
vorm aan gegeven. Hieronder volgt 
een overzicht van alle  activiteiten 
met de openingstijden.

Macht en pracht in Beek en Donk:
Ria Duitsman van Heemkundekring 
‘De Lange Vonder’ licht het 
programma  toe. “Onze heemkamer, 
Parklaan 5, is op zondag 15 september 
geopend van 11:00 tot 17:00 uur. 
Wij heten onze bezoekers welkom 
met een prachtige tentoonstelling. 
Bezoekers kunnen die tentoonstelling 
eerst bekijken, of meteen op de fiets 
stappen met een routebeschrijving 
voor een fietstocht van 12 km 
langs de Beek en Donkse Rijks- en 
Gemeentelijke Monumenten.” 

Macht en pracht in Aarle-Rixtel:
Henk van Beek van heemkundekring 
Barthold van Heessel vertelt vol vuur 
over het programma. De befaamde 
klokkengieterij van Petit & Fritsen 
is zowel op zaterdag als op zondag 
geopend voor bezoekers. De Aarlese 
Klokkengieterij is een rijksmonument 
en één van de oudste familiebedrijven 
van ons land. “We verwachten een 
groot aantal bezoekers”, zegt Henk. Bij 
Grandcafé Stout, aan de Dorpsstraat, 
kunnen bezoekers vanaf ’s morgens 
10 uur eerst een entreekaartje ophalen 
en een routebeschrijving voor een 
cultuurhistorische wandeling. Hierin zijn 
een bezoek aan de klokkengieterij en ‘Het 
Klompenschuurtje’ van Nicole van Aarle, 
de enige vrouwelijke klompenmaker 
van ons land, opgenomen.” Bezoekers 
kunnen op zaterdag van 14:00 tot 18:00 
uur ook een bezoek brengen aan de kerk 
van Onze Lieve Vrouw Presentatie. Rob 
Rassaerts, organist van de kerk, bespeelt 
het machtige Smitsorgel en geeft tekst 
en uitleg.

Macht en Pracht in Lieshout:
Het thema ‘macht en pracht’ geldt 
zeker voor de twee Lieshoutse 
molens: molen ‘De Leest’ en molen 
‘De Vogelenzang’. Beide molens 
zijn de trots van Lieshout. Het zijn 
prachtige gebouwen, met daarbinnen 
een machtig stukje eeuwenoude 
techniek. Molen ‘De Vogelenzang’ 
is geopend als de wieken draaien.  
Molen ‘De Leest’ is tijdens het 
monumentenweekend open op 
zaterdag 14 september van 10:00 
tot 16:00 uur en op zondag  15 
september van 12:00 tot 16:00 uur.

“En bij voldoende wind, draaien 
we”, vullen  de drie molenaars van 
molen ‘De Leest’, eensgezind aan. 
Het zijn Dorus de Leest, Willy de 
Vocht en  Jan Tielemans. Henny van 
der Aa is voorzitter van de werkgroep  
molens van heemkundekring ’t Hof 
van Liessent. Dorus de Leest is de 
enige vakmolenaar. Hij leerde het 
vak namelijk van zijn vader. “Nimt 

d’n dieje mar mee naor de meule, 
anders verzuipt-ie nog int knaol”, zei 
moeder de Leest. En zo kreeg Dorus 
alle kneepjes van het vak, van jongsaf 
aan met de paplepel ingegoten. Willy 
de Vocht is geen vakmolenaar, maar 
de liefde voor molens heeft hij wel 
van zijn vader, die molenaar was op 
molen ‘Maria’ in  Helmond. Willy 
heeft de cursus gedaan voor vrijwillig 
molenaar. De derde molenaar is Jan 
Tielemans. Zijn contract als vrijwillig 
molenaar dateert van augustus 2013. 
En je kunt ook meteen merken dat bij 
hem de theorie nog het meest vers in 
het geheugen zit..

Een bezoek aan molen ‘De Leest’ is 
van harte aan te bevelen. Er staan 

drie enthousiaste molenaars klaar 
om een prachtige rondleiding te 
verzorgen. En eenmaal wat hoger op 
de ‘luizolder’ aangekomen, kan de 
bezoeker genieten van een prachtig 
uitzicht over Lieshout. 

Macht en pracht in Mariahout:
Het 80 jaar jonge Mariahout heeft nog 
niet zoveel super oude monumenten. 
Maar de prachtige Lourdesgrot met 
het park, de kerk en het vernieuwde 
openluchttheater zijn absoluut aan te 
bevelen voor een bezoek tijdens het 
monumentenweekend. En wie een 
ommetje maakt in het buitengebied 
van Mariahout, ziet hoe machtig 
mooi hier de natuur is.

De klokkengieterij Petit & Fritsen
De heemkamer van Heemkundekring 
De Lange Vonder uit Beek en Donk

De grot in Mariahout De vrijwilligers van Molen ‘De Leest’ in Lieshout
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

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

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

W 38 - Aanbiedingen gelden van maandag 16 t/m zaterdag 21 september 2013.   Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.   **Alleen verkrijgbaar in winkels met slijterij. Wij verkopen sterke drank alleen aan personen boven de 18 jaar.

Ariel wasmiddel
alle soorten grootverpakking

pak 3760 gram, fl acon 3650 ml.
of doos 40 stuks

OP=OP

PER STUK
OP=OP

van 16.99-19.99 voor

Roosvicee vruchtendrank
alle soorten, pak 1500 ml.

pak 6 pakjes à 200 ml.

PER PAK

van 1.34-1.93 voor

Witte puntjes
zak 10 stuks

ZAK
10 STUKS

van 1.49 voor

Den Eelder boerenmelk
-karnemelk of -yoghurt

alle soorten
3 literpakken

3
PAKKEN

liter 0.67

van 3.09-4.35 voor

Roombroodjes
4 stuks

4
STUKS

van 3.89 voor

Magere
 runderriblappen

750 gram

750 GRAM
kilo 6.67

van 8.24 voor

Saksische
smeerleverworst

van onze versafdeling
200 gram

200 GRAM
kilo 5.00

van 1.68 voor

Beckers hamburgers
doos 12 stuks

DOOS
12 STUKS

van 3.29 voor

Bananen
kilo

KILO

van 1.89 voor

Schutters bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

PER KRAT

van 8.49 voor
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Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

Voor kinderen, volwassenen
en een speciale rolstoel ronde.
Kijk op www.aerde.com/aerde-run
Jij komt toch ook!!!

LOOP VOOR EEN LACH
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2013

Oude Bakelsedijk 14, Gemert | 0492-365599 | Parklaan 6, Beek en Donk | 06-19742578 | www.aerde.com

Kenny van Weeghel komt naar de AERDE-Run van 
15 september Advertorial

Gemert - Kenny van Weeghel, de 
zeer succesvolle T54-wheeler uit 
Zwolle, komt op 15 september 
naar de Aerde Run in Gemert. Deze 
Run, georganiseerd door Aerde 
Schoonheidsinstituut, is een run waar 
het hele gezin aan kan deelnemen. De 
deelnemers, volwassenen en kinderen, 
lopen/rijden een afgesloten parcours. 
Bijzonder daarbij is het parcours voor 
rolstoelers. 

De opbrengst is voor de Pascaud 
Foundation Make Me Smile Again die er 
de behandeling van Afrikaanse kinderen 
met een geschonden of verminkt 
uiterlijk mee zal bekostigen. De slogan 

bij de Aerde Run is dan ook: lopen voor 
een lach.  

De bekende topsporter Kenny van 
Weeghel beleefde in Lyon een zeer 
succesvol WK. De ervaren T54-wheeler 
behaalde maar liefst drie keer de 
wereldtitel. Naast zijn gouden medaille 
op de tweehonderd meter veroverde 
hij ook zilver op de honderd meter en 
brons op de vierhonderd meter. Met 
zijn drie medailles in Lyon komt het 
carrièretotaal van Van Weeghel op een 
indrukwekkende negen WK-medailles. 
Ondanks deze mooie resultaten heeft 
de topsporter nog grote plannen 
voor de toekomst. Hij wil ook op de 

middenafstanden 800 en 1500 meter de 
boeken in als wereldrecordhouder.

De geboren Zwollenaar weet ondanks 
zijn drukke programma tijd te maken 
om naar de AERDE-Run te komen om 
de sport voor rolstoelers te stimuleren. 
Supporters zijn op 15 september van 
harte welkom. Er is een springkussen, 
de brandweer is aanwezig, er staat een 
ijscokar en er is gezellige muziek. Op de 
dag van de Run kan men terecht vanaf 
09.30 uur. Het lopen begint om 10.30 
uur. De Aerde Run wordt gehouden op 
de Oude Bakelsedijk 14 te Gemert. 

Vliegende start voor dorpsquiz Kwizut
Beek en Donk - De organisatie van 
Kwizut is nog steeds beduusd over 
wat er zich in de nacht van zondag op 
maandag tussen 00.00 en 00.10 uur 
afspeelde via de inschrijfmodule van 
Kwizut. Het aantal inschrijvingen heeft 
alle verwachtingen van de organisatie 
overtroffen. 

Binnen tien minuten kwamen er maar 
liefst 86 aanmeldingen van teams 
binnen. Een kleine twaalf uur later, op 
maandagmiddag 12.00 uur, stond de 
teller al op 111. En de aanmeldingen 
bleven maar binnenstromen. 

Dit grote aantal inschrijvingen in zo’n 
korte tijd is een unicum voor de Beek 

en Donkse quiz. Om even het verschil 
te geven: in de editie van 2012 waren 
er 11 teams die zich in de eerste 10 
minuten hadden ingeschreven. De 
grote vraag voor de organisatie kwam 
dan ook snel: “Waar gaat dit heen?” 
Zelfs een inschrijvingsstop werd 
overwogen, maar bij hoeveel teams 
doe je dit? 

Toch is het nog lang niet zo ver. De 
organisatie kon ‘gelukkig’ na het 
bekijken van de inschrijvingen een stop 
nog even achterwege laten. Er zaten 
enkele dubbele inschrijvingen bij, van 
1 team kwamen zelfs 5 inschrijvingen 
binnen… tja, dan ben je er zeker bij. 
Helaas krijgt dit team toch slechts 1 tip.

Uiteindelijk ontvangen 57 teams 
voor aanvang van de quizavond 
een tip van Kwizut. De officiële 
teller staat op dit moment op 112. 
Het aantal inschrijvingen blijft maar 
binnenstromen. Er is gelukkig nog 
ruimte voor meer teams.

Zoals beloofd, onthult Kwizut 
elke week een categorie in De 
MooiLaarbeekKrant. Nieuwsgierig 
hiernaar? Kijk dan op pagina 5 van 
deze krant. 

MET LD&S WARM EN 
ONBEKOMMERD DE WINTER DOOR
LD&S staat voor Leo’s Diensten 
en Service BV. De drijvende kracht 
achter dit bedrijf is Leo Diender 
uit Aarle-Rixtel. Vijfentwintig 
jaar lang was hij als servicemon-
teur werkzaam in loondienst. Zijn 
werkervaring staat garant voor 
vakmanschap op het gebied van 
centrale verwarming en sanitair.

Leo heeft service hoog in zijn  
vaandel staan. “De klant moet 
tevreden zijn” is zijn devies. Zijn 
kennis en ervaring aangevuld 
met meerdere relevante bijscho-
lingscursussen bieden zekerheid 
voor het deskundig onderhouden 
en oplossen van problemen aan 
uw verwarmingsketel of sanitair. 

LD&S biedt  diverse servicecon-
tracten aan en is de klant graag 
van dienst bij het maken van de 
juiste keuze. Een juiste prijs/kwa-
liteitverhouding en garantie op 
het geleverde werk is de basis van 
goed ondernemerschap. Niet on-
belangrijk is dan ook dat klanten 
op dit moment kunnen profiteren 
van het tijdelijk verlaagde BTW 
tarief van 6%. 

LD&S Leo’s Diensten en Service 
BV staat 7 dagen per week 24 
uur per dag voor u klaar en is 
te bereiken op telefoonnummer 
0623361665, via de mail 
info@leodiender.nl  of via de 
website www.leodiender.nl

LD&S Leo’s Diensten & Service BV

Advertorial

D’n Perdenbak houdt vlooienmarkt
Lieshout – Het bestuur van Manege 
De Raam houdt op zondag 20 oktober 
een grote vlooienmarkt in de binnen 
manege.

Wil je een kraam huren? Er zijn er 
maximaal 60 en vol is vol. Kijk op de 
site www.stichtingderaam.nl voor meer 
informatie. De vlooienmarkt is open 
voor publiek van 10.00 tot 15.00 uur. 

Clubs uit Beek en Donk verkopen loten voor de 
Grote Clubactie 
Beek en Donk – Verenigingen uit 
Beek en Donk starten zaterdag 14 
september met de verkoop van loten 
voor de Grote Clubactie. De clubs 
gebruiken deze actie om de clubkas te 
spekken; 80% van de opbrengst van 
de loten gaat namelijk direct naar de 
verenigingen. In Beek en Donk doen 4 
clubs mee aan de actie. 

De Grote Clubactie heeft in de afgelopen 
40 jaar bijna 250.000 clubs geholpen 
met bijna 230 miljoen euro. Directeur 
Peter Smit: “Onze loterij wordt steeds 
belangrijker voor verenigingen in 
Nederland. Het is hartverwarmend 
om te zien dat de inwoners van Beek 
en Donk elk jaar weer loten willen 
kopen. Veel clubs kunnen niet meer 
zonder de Grote Clubactie. Ook dit 
jaar gaan er weer vierhonderdduizend 

lotenverkopers de straat op om geld in 
te zamelen voor hun club!”

Nieuw: Superlot
De Grote Clubactie komt dit jaar met 
iets nieuws: het Superlot. Een Superlot 
kost 150 euro en biedt een koper 50x 
kans op de hoofdprijs van 100.000 euro. 
Met de verkoop van Superloten maken 
de clubs kans op het Grote Clubfeest 
met de 538 DJ’s on Tour. Een leuke 
beloning voor alle lotenverkopers. De 
verwachting is dat dit lot erg populair 
zal zijn bij bedrijven en sponsoren, 
die hiermee het verenigingsleven 
ondersteunen.

Aan de Grote Clubactie nemen dit 
jaar bijna 6.000 clubs deel. Gemiddeld 
wordt per club 1.500 euro bijeen 
gebracht. Dit geld gaat naar de 
clubkas, waar vaak speciale projecten 
mee gefinancierd worden: zoals 

een trapveldje, de inrichting van het 
clubhuis of de aanschaf van materialen 
en uniformen. 

De Grote Clubactie werd in 1972 
bedacht door Pierre Claessens, chef-
redacteur bij het toenmalige Nieuwsblad 
van het Zuiden. Tijdens de eerste Grote 
Clubactie werden er 55.000 loten in 
Tilburg verkocht. Het unieke van de 
Grote Clubactie is dat 80% direct naar 
de clubkas gaat, de resterende 20% 
gaat naar onder meer prijzen en de 
organisatie van de loterij. In 1977 brak 
de Grote Clubactie landelijk door in 
heel Nederland. Nu worden er circa 3,5 
miljoen loten per jaar verkocht.

Dit jaar doen in Beek en Donk de 
volgende clubs mee: Zwemvereniging 
De Watervrienden, Turnvereniging 
De Ringen, Rolschaatsclub De Oude 
Molen en Judo en Jiu-Jitsu Club Gemert

EHBO cursus in 
Lieshout
Lieshout - EHBO vereniging 
Lieshout start dinsdag 24 
september met een nieuwe cursus 
Eerste Hulp. Er zijn voldoende 
aanmeldingen zodat de cursus 
zeker doorgaat. Er zijn nog enkele 
plekken vrij, dus als u zin hebt 
kunt u zich nog aanmelden. 
De cursus is inclusief reanimatie en 
het bedienen van een AED. Heeft 
u interesse, dan kunt u voor meer 
informatie contact opnemen met 
Dinie van Geffen, telefoonnummer 
0499-421566 of een mail sturen 
naar ehbolieshout@hetnet.nl.

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

Cortina U4  
transportfietsen 

van 529,- voor 
€429,-

Mededeling:
Op vrijdag 13 september is 
Medisch Centrum Beek en Donk 
vanaf 14.00uur gesloten ivm 
de praktijkbeeindiging van Drs. 
Harings.

Voor dringende spoed kunt u 
terecht in de praktijk van Drs. 
Teunisse Telefoonnumer: 0492-
338000.

Maandag zijn wij weer bereikbaar 
zoals u van ons gewend bent.

Wij danken u voor uw 
medewerking en begrip.

Alle medewerkers van het 
Medisch Centrum Beek en Donk.

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

Wij brengen het 
reisbureau bij u thuis.

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

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl
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Bezwaarschriften kunt u sturen naar Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk, gericht 
aan het beslissing nemende bestuursorgaan. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van 
het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een 
voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
U dient hierbij een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek 
om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kort Nieuws

Gemeente actueel

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Kermis Beek en Donk
• Informatieavond Verkavelen Croy
• Afbreken bestemmingsplanprocedure Nieuwenhof-Noord
• Meld uw ervaringen en help de zorg verbeteren!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via de app Yazula.

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

Op vrijdag 13 september komt wethouder Vereijken aan het woord. 

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

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 
van de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het 
kappen van hieronder genoemde bomen.
• 1 beuk en 1 berk op de Vogelenzang 29 in Lieshout. De bomen worden gekapt 

omdat ze te groot worden voor de tuin en problemen veroorzaken met het riool. 
De vergunning is verleend omdat er onvoldoende redenen tot behoud zijn.

• 5 lindebomen, 6 eiken en 2 berken op sportpark ’t Luijtelaar in Lieshout. De 
bomen worden verwijderd om de kwaliteit van de sportvelden te verbeteren. 
Omdat fysieke herplant niet mogelijk is, wordt er een financiële compensatie 
opgelegd.

• 28 eiken op sportpark de Heibunders in Mariahout. De bomen worden verwijderd 
om de kwaliteit van de sportvelden te verbeteren. Omdat fysieke herplant niet 
mogelijk is, wordt er een financiële compensatie opgelegd.

61 gemeentelijke bomen verspreid over de gemeente Laarbeek. De bomen worden
verwijderd omdat ze ziek of dood zijn, ofwel op de huidige standplaats niet kunnen 
blijven staan. Ter compensatie worden 9 bomen vervangen door nieuwe exemplaren. De 
bomen die niet herplant kunnen worden, worden op financiële wijze gecompenseerd. 
Op onderstaand overzicht staan de exacte locaties van de bomen.

boom locatie   dorp  herplant
1 paardenkastanje Albers Pistoriusstraat 17  Aarle-Rixtel ja
1 paardenkastanje Albers Pistoriusstraat 9  Aarle-Rixtel ja
1 berk Bakelseweg nabij 27  Aarle-Rixtel nee
4 berken Buizerdstraat  Aarle-Rixtel nee
2 paardenkastanjes Dorpsstraat t.o. 86  Aarle-Rixtel ja
1 boomhazelaar De Trompetter tegenover nr. 1 Aarle-Rixtel nee
1 berk Burg. van Nispenstraat 11 Beek en Donk nee
1 haagbeuk Burg. vd Weidenlaan 2  Beek en Donk nee
5 elzen De Els   Beek en Donk nee
1 esdoorn IJsbaanlaan  Beek en Donk ja
1 eik Koppelstraat 71  Beek en Donk nee
1 linde Lindenlaan 2  Beek en Donk ja
1 paardenkastanje De Meidoorn  Beek en Donk nee
1 eik Muziektuin  Beek en Donk nee
5 berk Muziektuin  Beek en Donk nee
2 acacia Reigerlaan tegenover nr. 8 Beek en Donk nee
1 berk Slotstraat 8  Beek en Donk nee
1 sierkers Smalleweg 35a  Beek en Donk nee
1 eik De Vlier 1   Beek en Donk nee
1 wilg Vonderweg 5a  Beek en Donk nee
1 meelbes Zaagmolenweg 62  Beek en Donk nee
2 meidoorn Franciscushof tegenover nr. 10 Lieshout  nee
2 haagbeuk Hemelrijk 21  Lieshout  nee
2 platanen Hemelrijk 21  Lieshout  nee
1 sierpeer Hendrik van Herenthalslaan 4 Lieshout  ja
1 boomhazelaar De Sluiter 11  Lieshout  ja
2 elzen De Vang 29  Lieshout  nee
1 eik Vogelenzang 40  Lieshout  nee
15 populieren Wielekesweg  Lieshout  nee
1 eik Veghelsedijk 7  Mariahout  ja

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 28 augustus 2013.

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

Ontwerp-Uitwerkingsplan Boerdonkseweg IV van bestemmingsplan Bemmer IV
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend voornemens te zijn om, ingevolge 
het bepaalde in artikel 3 van het bestemmingsplan ‘Bemmer IV’ en artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan ‘Bemmer IV’ deels uit te werken om realisering 
van één bedrijfsperceel mogelijk te maken. Het betreft een perceel ten oosten van de 
Boerdonkseweg, ten westen van de N279 en ten noorden van de Vonderweg. Het plan voorziet 
in de bouw van een bedrijfspand met parkeerplaatsen en beplanting. Het gaat dus nadrukkelijk 
niet om de uitwerking van het gehele terrein.
Het ontwerpbesluit tot uitwerking van voornoemd gebied en de bijbehorende stukken liggen 
van maandag 9 september tot en met maandag 21 oktober 2013 ter inzage bij de informatiebalie 
in het gemeentehuis Laarbeek. Het Ontwerp-Uitwerkingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via 
de www.laarbeek.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken tegen het 
voornemen om het uitwerkingsplan vast te stellen. Er moet gemotiveerd aangegeven worden 
op welke onderdelen van het Ontwerp-Uitwerkingsplan de reactie betrekking heeft. 
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van 
Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. van Wetten, telefoon 0492 469 883. Van de 
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Vaststelling bestemmingsplan Kom Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 27 juni 2013 het bestemmingsplan 
Kom Lieshout gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de actualisering 
van verschillende bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van Lieshout. Aangezien er 
sprake is van een conserverend plan en in dit plan geen grootschalige ontwikkelingen zijn 
voorzien waaraan kosten zijn verbonden, is er geen exploitatieplan opgesteld. De provincie 
Noord-Brabant heeft ten aanzien van het bestemmingsplan op 6 augustus 2013 een 
aanwijzingsbesluit genomen. Dit betekent dat enkele delen van het bestemmingsplan niet in 
werking zullen treden.
Het bestemmingsplan Kom Lieshout, de bijbehorende stukken en het provinciaal 
aanwijzingsbesluit, liggen van maandag 2 september tot en met maandag 14 oktober 2013 voor 
iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het bestemmingsplan 
en het aanwijzingsbesluit zijn ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website 
(www.laarbeek.nl > wonen en leven > ruimtelijke plannen > Kom LIeshout) of de landelijke 
website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPLHkomlieshout-VG01).
Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook kan een verzoek worden 
ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige voorziening 
kan worden ingesteld door:
• degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de 

gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest;

• een belanghebbende die tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
bedenkingen heeft;

• een belanghebbende die tegen het aanwijzingsbesluit van de provincie bedenkingen 
heeft.

Kapvergunningen

Bestemmingsplannen

Melding Wet milieubeheer Jeurgens Banket-, Biscuit- en Chocoladefabriek BV
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat in het kader van het 
Activiteitenbesluit een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is 
ingediend door Jeurgens Banket-, Biscuit- en Chocoladefabriek BV voor de inrichting 
aan de Vonderweg 4 in Beek en Donk.

De melding ligt vanaf maandag 9 september tot 23 september 2013 ter inzage in 
het gemeentehuis Laarbeek. Telefonische informatie kunt u inwinnen bij mevrouw 
D. Bussers, via het algemene nummer 0492 469 700.

In verband met de ANWB Streetwise-dag is de Burgemeester Mostersmanslaan in 
Lieshout tussen de Kerkloop en de Floreffestraat afgesloten voor alle verkeer behalve 
voetgangers. Deze maatregel geldt op vrijdag 13 september 2013 van 8.00 tot 12.00 uur.

Wet milieubeheer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Deelnemers uit Lieshout en Mariahout gezocht!
LAARBEEK – Aanmelden voor de derde editie van de Gezondheidsrace Laarbeek 
kan tot 15 september 2013. Veel enthousiastelingen hebben zich inmiddels 
aangemeld. De aanmeldingen vanuit de Lieshout en Mariahout blijven tot nu toe 
achter. Iedereen vanaf 18 jaar kan zich aanmelden om mee te doen. Er worden 
tien mensen per dorp gezocht. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare 
plaatsen, wordt op een informatiebijeenkomst op 24 september geloot. Uiteraard 
kunnen ook mensen uit Aarle-Rixtel en Beek en Donk zich blijven aanmelden tot 15 
september.

Problemen met mailadres
Het kan zijn dat u eerder een foutmelding heeft gehad als u via gezondheidsrace@
laarbeek.nl wilde aanmelden. Als u geen ontvangstbevestiging heeft gehad, is uw 
aanmelding niet geregistreerd. Wilt u het dan nog eens proberen of aanmelden via 
de antwoordstrook op de folder.

Meer weten?
Kijk op www.gezondheidsrace.nl voor meer informatie en aanmelden. 
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Afvalkalender

SEPTEMBER woensdag: i nzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling 
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Integriteit
Affaires zoals rond de declaraties van de 
burgemeester, het vrijwillig terugtreden 
als raadslid door Wim van Dijk, die wel 
lang wacht met het indienen van zijn 
ontslagbrief en het onderzoeksrapport 
naar verboden handelingen van raads- en 
commissieleden doen de reputatie van de 
gemeente Laarbeek geen goed. Laarbeek 
stond tot op heden in de provincie 
aangeschreven als een gemeente die 
haar zaakjes prima voor elkaar had. Dat 
zij soms wel eens wat doordramde, werd 
meestal op de koop toe genomen. 

Ook stond Laarbeek bekend als een 
betrouwbare gemeente met een goed 
functionerende ambtelijke organisatie. 
Deze laatste kwalificatie heeft recent 
echter een flinke knauw gekregen. Uit het 
rapport van Hordijk&Hordijk blijkt dat de 
ambtelijke organisatie bij de afhandeling 
van de declaraties van de burgemeester 
steken heeft laten vallen. In ieder geval 
meer dan wij voor mogelijk hielden. Bij de 
behandeling van dit rapport in de raad zat 
niet de burgemeester, maar de ambtelijke 
organisatie op de beklaagdenbank. De 
organisatie heeft in deze zaak fout op fout 
gestapeld. 

Teveel werden regels en protocollen niet 
nageleefd. De organisatie zal zich dit 
moeten aantrekken. Eerlijk gezegd zijn we 
nogal geschrokken van het amateurisme 
dat de organisatie op dit punt aan 
de dag heeft gelegd. De declaraties 
van de burgemeester hebben in de 
organisatie niet de aandacht gekregen die 
noodzakelijk was. 
De terechte slotsom van de raad was dan 
ook dat niet alleen de interne procedures 
aangescherpt moeten worden, maar 
vooral ook dat de procedures nageleefd 
moeten worden. De portefeuillehouder 
P&O heeft dit in de raadsvergadering 
vorige week toegezegd. Hiermee kon 
in ieder geval een dikke streep onder dit 
dossier worden gezet.

Vanavond (donderdag 12 september 2013) 
behandelt de raad het onderzoeksrapport 
naar verboden handelingen van raads- 
en commissieleden. Dit rapport is op 
verzoek van de fractievoorzitters in het 
seniorenconvent opgesteld door de 
griffier. Bij de bespreking van het rapport 
in de commissie Algemene Zaken is 
gebleken dat de conclusie ten aanzien van 
Christ-Jan van den Berg onterecht was. De 
griffier heeft hiervoor zijn welgemeende 
excuses aangeboden; de desbetreffende 
passage is uit het rapport verwijderd. 
Ook bij de pachtovereenkomsten 
tussen de gemeente en de CDA-leden 
T.Meulensteen en Mevr. van de Ven-
Vogels zitten geen onregelmatigheden. De 
provincie blijkt bij pachtovereenkomsten 
met ontheffingen achteraf te werken.
 
Resteren dus alleen verboden handelingen 
van leden van PNL. Voor deze handelingen 
zijn geen ontheffingen bij de provincie 
aangevraagd! De gemeentewet schrijft dit 
voor. In het ED geeft Peter Verschuuren er 
blijk van dat hij er niets van begrepen heeft: 
een raadslid moet zich bij leveranties aan 
de gemeente terughoudend opstellen. 
Zelfs de schijn van belangenverstrengeling 
moet hij vermijden. PNL en Verschuuren 
moeten zich echt eens achter de oren 
krabben.

De CDA-fractie

De Zeepkist 

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.
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worden. Op de afvalkalender staat wanneer bij u het restafval opgehaald wordt. Het 
restafval biedt u aan in de grijze container. Voor klachten over de inzameling kunt u 
contact opnemen met telefoon 0800 023 0344, of geef digitaal een melding door op 
www.miconline.nl.

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie  
Dorpsstraat 5
Croylaan 12

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie 
Kasteelweg 3a

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s. Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een 
afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien 
kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team 
Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 
0492 469 700.

Activiteit
bouwen
bouwen

Activiteit
bouwen

Verzonden
02-09-2013
02-09-2013

Verzonden
05-09-2013

Werkomschrijving
erfafscheiding
veranderen bedrijfsgebouw

Werkomschrijving
bouw paardenstal

Verleende omgevingsvergunningen

Kern
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel

Kern
Aarle-Rixtel

Werkomschrijving
asbesthoudend materiaal

Besluit aanleg twee hondenuitlaatstroken Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend besloten te hebben de 
volgende hondenuitlaatstroken aan te leggen in Beek en Donk:
• één ter hoogte van de Rijbroeksedreef in een nog te ontwikkelen gebied;
• één aan de Ouverturelaan.
Het besluit met de bijbehorende stukken ligt van zaterdag 7 september tot en met 
vrijdag 18 oktober 2013 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.

Gedurende de inzagetermijn heeft u de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
Een beroepschrift moet u ondertekenen en moet 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. Voor het instellen van beroep bij de 
rechtbank is griffierecht verschuldigd.
Indien u een beroepschrift 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. Voor een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij de 
rechtbank Oost Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
De rechtbank vraagt de gemeente in het kader van een beroepsprocedure altijd om een 
kopie van alle relevante stukken. Om die reden is het niet nodig dat u alle stukken ook bij 
het beroepschrift voegt. Het beroepschrift met het besluit waartegen u beroep instelt is 
in principe voldoende.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  
Vogelenzang 16 Lieshout
Croylaan 12 Aarle-Rixtel
Rectificatie: in de Laarbeeker van 30 augustus 2013 in gepubliceerd dat Croylaan 12 ter inzage 
ligt. Er is echter een omgevingsvergunning Croylaan 12 aangevraagd.

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern 
Molenhoek 8a Beek en Donk
De Stater 1 Lieshout
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  
Sluisweg 7 Lieshout

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

Ingediend d.d.
26-08-2013
23-08-2013

Ingediend d.d.
29-08-2013
02-09-2013

Activiteit
verwijderen

Werkomschrijving
plaatsen dakopbouw
restaureren schaapskooi

Werkomschrijving
slopen asbesthoudend materiaal
slopen asbesthoudend materiaal

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek houdt op zaterdag 14 september 2013 de 
fietskijkdag. Fietsen die in Laarbeek gevonden zijn of gestolen fietsen die bij de 
politie terecht zijn gekomen, worden bij de gemeentewerf in Lieshout bewaard. 
Mensen die hun fiets missen, kunnen komen kijken of hun verdwenen fiets daar bij 
staat. U kunt dan tussen 10.00 en 12.00 uur naar de gemeentewerf Laarbeek aan 
de Stater 4 in Lieshout komen. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar van de 
fiets bent. Dit kan door middel van een aankoopbewijs, een reservesleutel of een 
gedetailleerde beschrijving van de kenmerken van de fiets. Het gaat deze keer om 
zo’n 25 fietsen. 

Bekendmaking Aanvragen omgevingsvergunning

Afgehandelde sloopmeldingen

Fietskijkdag op 14 september

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• M.J.M. van Stokkum-Raijmakers voor het organiseren van een buurtfeest voor de 

buurt Rondom het Eiland van Bemmer, Korenmijt 11-15 in Beek en Donk op zondag 
15 september 2013 van 14.00 tot 23.00 uur (verzonden 26 augustus 2013).

• Pleinbewoners Blauwe Schutplein voor het houden van een buurtfeest op het Blauwe 
Schutplein in Aarle-Rixtel op vrijdag 6 september van 16.00 tot 23.00 uur en op 
zaterdag 7 september 2013 van 12.00 tot 1.00 uur (verzonden 2 september 2013).

• Stichting Aarle voor het organiseren van diverse vlooienmarkten in sporthal De Dreef, 
De Duivenakker 76 in Aarle-Rixtel.

• De Luikse Markten worden gehouden op: 29 september 2013, 20 oktober 2013, 24 
november 2013, 22 december 2013, 26 januari 2014, 23 februari 2014, 30 maart 
2014 en 27 april 2014 in sporthal De Dreef in Aarle-Rixtel telkens van 9.00 tot 16.00 
uur (verzonden 28 augustus 2013).

• De Mariabasisschool in Lieshout voor het organiseren van de ANWB Streetwise op de 
Burgemeester Mostermanslaan in Lieshout op vrijdag 13 september 2013 van 8.00 
tot 12.00 uur (verzonden 2 september 2013).

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

Verleende vergunningen

In verband met het Zo-festival is de milieustraat op De Stater 2 in Lieshout op 
zaterdag 21 september 2013 gesloten. Vrijdag 20 september 2013 is de milieustraat 
wel gewoon geopend, van 13.00 tot 17.00 uur. 

Sluiting Milieustraat
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Beek en Donk       Heereindsestraat 2 

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

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

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

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

Naam: Erin van Bragt
Leeftijd: 22 jaar
Woonplaats: Lieshout
Opleiding: Master Oudheidsstudies, 
hoofdrichting Historical and 
Archaeological Approach, aan de 
Universiteit van Amsterdam en Vrije 
Universiteit Amsterdam

Wat houdt de studie in?
“Mijn master is mijn specialisatie na 
mijn bachelor Taal- en Cultuurstudies 
met hoofdrichting Antieke Cultuur 
aan de Universiteit Utrecht. Ik richt 
mij in mijn master vooral op Griekse 
oude geschiedenis, al maak ik soms 
een zijsprong naar Romeinse oude 
geschiedenis. Tijdens mijn master heb 
ik vakken gevolgd over archeologie 
uit de Homerische tijd (750-700 v. 
Chr.), grafrituelen, geneeskunde uit 
de oudheid, liefde en vriendschap in 
de oudheid en ik ben een paar weken 
naar Rome geweest om daar een 
masterclass over Egypte in Rome te 
volgen. Op dit moment heb ik de titel 
BA (Bachelor of Arts) en zodra ik mijn 
master heb afgerond heb ik de titel 
MA (Master of Arts). Ik ben op dit 
moment bezig met het afronden van 
mijn master door mijn masterscriptie 
te schrijven.”

Wat vind je er leuk aan en wat is 
minder leuk?
“Het leukste aan mijn opleiding is 
dat het me laat reizen. Tijdens mijn 
bachelor ben ik in Berlijn en Rome 
geweest en tijdens mijn master ben 
ik twee keer naar Rome geweest. 
Mijn opleiding is veel leuker als je 
echt kunt bekijken waar je college 
over hebt gehad. Je kunt je dan 
beter inbeelden hoe de samenleving 
er 2000 jaar geleden uit heeft 
gezien. Ik heb ervoor gekozen om 
niet één maar twee minors te doen. 
Ik heb minors gevolgd over de 
Geschiedenis van de Middeleeuwen 
en Literatuurwetenschappen. De 
minder leuke dingen aan mijn 
studie zijn de lange dagen in de 
universiteitsbibliotheek, vooral 
wanneer er een paperdeadline 
aankomt. De papers die ik moet 
schrijven kosten veel werk.”

Wil je hierna gaan werken of ga je 
verder leren?
“Ik zou nog verder willen studeren 
maar ik weet nog niet of dit gaat. 
Doordat de overheid studeren zo 
duur heeft gemaakt zou het kunnen 
zijn dat ik wel moet gaan werken. 
Eerst maar eens mijn master afmaken 
en daarna zie ik weer verder.”

Wat vind je er leuk aan en wat is 

www.boomrooierijjeroenmartens.nl
  06 - 18134984          Aarle-Rixtel
     houtsnippers & openhaardhout

Coöperatieve Stoomafblaaskapel op 
Concertreis naar Rotterdam
Beek en Donk - Zoals reeds 
eerder aangegeven zou de 
Coöperatieve Stoomafblaaskapel 
lezers op de hoogte houden van 
de laatste activiteiten welke op 
het programma staan. Komend 
weekend gaat de kapel op 
concertreis naar Rotterdam.

In de oude koffiebranderij van 
‘van Nelle’ verzorgt de kapel op 
14 september een concert. Verder 
bezoekt de kapel nog  ‘Blijdorp by 
Night’ en een cultuurevenement 
in de Rotterdamse Witte de 
Witstraat. Op het programma 
staat een diversiteit van nummers, 
veelal evergreens, maar ook wat 
moderne nummers. 

Voor wie het niet wist, de naam 
Coöperatieve Stoomafblaaskapel 
is geen alternatief verhaal, 
maar hierin wordt uitdrukkelijk  
de vroegere melkfabriek 
die de naam “Coöperatieve 
Stoomzuivelfabriek” droeg in ere 
gehouden. Omdat de stoomfluit 
’s morgens het beginsignaal was 
om aan het werk te gaan en de 
middagpauze en het einde van de 
werktijd middels deze stoomfluit de 
stoom werd afgeblazen, vond men 
het wel geschikt om dit nostalgisch 
gebeuren (uiteindelijk is een fluit 

ook een muziekinstrument) in 
Buurtschap ‘De Eendracht’ als 
herinnering aan deze fabriek de 
naamgeving van de kapel mee te 
nemen. De buurtvereniging  De 
Eendracht, waar de buurtkapel 
thuis is, dankt haar naam aan 
dezelfde zuivelfabriek. 

Het bijzondere aan de 
Stoomafblaaskapel, ook wel 
C.S.K. genoemd, is dat nagenoeg 
alle leden in de buurt wonen 
en lid zijn van buurtvereniging. 
In de afgelopen jaren heeft de 
kapel diverse hoogtepunten 
meegemaakt en ook aparte 
optredens gerealiseerd. Te denken 
valt aan de concertreis en opening 
van een tehuis voor zwakzinnigen in 
Polen, de overseas Chinese games 

in Amsterdam, de muzikale vip 
verzorging bij de wielerronde van 
Drenthe, de jaarlijks terugkerende 
Carnavalsviering in de Kerk en nog 
vele andere optredens. De eerste 
dirigent is Hannie van de Hendriks, 
maar tijdens de concertreis zal 
de tweede dirigent Cor van de 
Berk het dirigeerstokje hanteren 
omdat Hannie verhinderd is. De 
kapel bestaat momenteel uit circa 
28 spelende leden. Dit lijkt heel 
wat, maar toch is er nog steeds 
plaats voor een trompettist en een 
tuba-speler. De kapel repeteert 
op dinsdagavond een verzorgt 
ongeveer een twaalftal optredens 
per jaar. Meer info kunt u vinden 
op de website van de kapel www.
csk.dse.nl of bij een van de leden.

Uitdaging voor seniorenorkest St. Caecilia
Lieshout - Na succesvolle 
optredens op het terras van Bavaria 
Brouwerij Café in Lieshout en het 
Carat paviljoen in Helmond staat 
het Seniorenorkest van Harmonie 
St Caecilia een nieuwe uitdaging 
te wachten. Zij nemen namelijk 
deel aan de seniorenorkestendag 
op donderdag 19 september in 
Den Durpsherd in Berlicum.

Het Seniorenorkest is in 1994 in 
nauw overleg met het toenmalige 
bestuur van Harmonie St Caecilia 
uit Lieshout opgericht. Al vanaf het 
begin opereert het orkest onder 
de vleugels van deze fantastisch 
mooie harmonie. Zij krijgt daarvan 
dan ook alle ondersteuning. 
Vandaar dat ook de leden erg trots 
zijn tot deze mooie vereniging te 
mogen horen. 

De harmonie gaat regelmatig op 
concours om haar plaats in de 
eerste divisie, de hoogste in de 
wereld van harmonie en fanfare, 
te verdedigen. De laatste keer was 
dat in december 2011 met een 
fantastisch resultaat van 87,42 
van de maximaal 100 te behalen 
punten. Het volgende concours 
laat nog even op zich wachten. De 
harmonie heeft echter toch twee 
uitdagingen dit jaar. Te weten 
het Carat concert in Helmond op 
zondag 29 september, wat met een 
aantal vocalisten, een fantastisch 
optreden belooft te worden. En op 
zondag 24 november geeft zij een 
concert met Harmonie Koningin 
Wilhelmina uit Wamel in De 
Vereniging in Nijmegen.

Het Seniorenorkest neemt echter 

nooit deel aan concoursen. Dat 
behoort ook niet tot de doelstelling. 
Die is op hogere leeftijd zo lang en 
zo goed mogelijk muziek te blijven 
maken. Maar ook gezelligheid 
staat bij het muzikale gezelschap 
hoog in het vaandel. Neemt 
niet weg, dat ook zij wel van 
een uitdaging houden. Over het 
algemeen speelt het orkest onder 
leiding van Piet van Neerven 
voor een beperkt publiek, zoals in 
verzorgings- en verpleeghuizen. 
Maar soms wordt de uitdaging 
ook groter, als zij spelen voor een 
groter publiek. Ze staan nu voor 
een grotere uitdaging. Eens per 
jaar wordt in Berlicum de Senioren-

orkestendag georganiseerd. Een 
zevental orkesten treden die dag 
op. Het Seniorenorkest nodigt 
iedereen graag uit, om die dag 
getuige te zijn van heel veel 
mooie muziek. Het programma 
begint ’s morgens al om 10:30 
uur met het eerste optreden. Er is 
mogelijkheid om (tegen betaling) 
een lunch te gebruiken. Daarna zal 
dan het Seniorenorkest om 13:30 
uur de bal aftrappen voor het 
middagprogramma, dat tot 16:30 
uur zal duren. Den Durpherd ligt 
aan de Kerkwijk 61 te Berlicum. 
Meer informatie is te vinden 
op www.durpsherd.nl/4238/
seniorenorkestendagen

APS Praktijk VitalisAPS Praktijk Vitalis
  hulp bij pijn en welzijn

Ribbiusstraat 3  Lieshout
Tel: 0499 - 42 22 42

www.apspraktijkvitalis.nl

Pakt de oorzaak 
van de klacht aan!
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Beek en Donk
Piet van Thielplein 10
T. 0492 79 53 17

Openingstijden:
Ma  
Di 
Wo
Do
Vr
Za
Zo

09.30u - 18.00u
09.30u - 18.00u
09.30u - 18.00u
09.30u - 18.00u
09.30u - 20.00u
09.30u - 17.00u
Gesloten

Deze actie is geldig van 12 september t/m 22 september 2013, OP = OP. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Coca Cola
• 2 liter

Coca ColaCoca Cola

OP=OP

OP=OP

1.95 8.45
15.95
14.75

2.19 8.95
elders elders elders

liter
2

M
iX

i

PAKKER

1.49

XXXXXiii

PAKKER
PAKKER
PAKKER
PAKKER
PAKKER

Page toiletpapier
• Original
• Zacht en sterk
• 24 rollen

iiiiiiiii

elders5.50
rollen
24

Page toiletpapierPage toiletpapier
M

iX
i

PAKKER
iiiiXXXXXiii

PAKKER
PAKKER
PAKKER
PAKKER
PAKKERRobijn wasmiddel

• Stralend wit
• 5 liter
• 66 wasbeurten

iiiiiiiii

• 66 wasbeurten

OP=OP 8.-
liter
5

Robijn wasmiddelRobijn wasmiddel

8.-8.-8.-8.-8.-8.-8.-8.-
M

iX
i

PAKKERXXXXXiiiiiiiiii

PAKKER
PAKKER
PAKKER
PAKKER
PAKKER

iiiiiiiii

4.-2 voor

Duo
pack

Coca ColaCoca Cola
• M

iX
i

PAKKERXXXXXiii

PAKKER
PAKKER
PAKKER
PAKKER
PAKKER

iiiiiiiiiTaft haarspray
of mousse
• Diverse variëteiten 
• 150/250 ml

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

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Minister Ascher heeft een wetsvoorstel 
over de versterking van de positie van 
flexwerkers voor advies naar de Raad 
van State gestuurd. Het voorstel is een 
uitvloeisel van het Sociaal Akkoord dat 
in april van dit jaar werd gesloten met 
werkgevers en werknemers. 

Werknemers met tijdelijke contracten 
kunnen op grond van dit voorstel eerder 
aanspraak maken op een vaste aanstelling. 
Verder wil Ascher de maximale duur van 
een WW-uitkering in de loop van de 
jaren verlagen van 38 maanden naar 24 
maanden. 

Ook wil Ascher, dat alle werknemers na een 
dienstverband van op zijn minst 2 jaar recht 
krijgen op een vergoeding die kan worden 
gebruikt voor omscholing naar ander werk. 

Met de versterking van de positie van 
de flexwerker wil Ascher bereiken, 
dat werkgevers op een verkeerde 
manier gebruik maken van flexibele 
arbeidsvormen en dat het ontslagrecht 
eerlijker en eenvoudiger wordt. Met 
de introductie van de betaling van een 
omscholingsvergoeding wil Ascher inzetten 
op het zo snel mogelijk begeleiden van 
mensen naar ander werk. 

Wij houden jou op de hoogte. 
Advies over de mogelijke consequenties 
van de aankomende regelgeving? Neem 
dan contact op met mr. Bart Kusters 
of mr. Marc van de Ven van Juridisch 
Adviesbureau Laarbeek B.V.. 

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 
0492-468744 of per e-mail: 
info@ja-laarbeek.nl.

“Nieuw” Arbeidsrecht 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De koninginnenpage

“Een van de leuke dingen die mijn wekelijkse 
foto en stukje opleveren zijn de reacties 
en mailtjes die ik van mensen ontvang. 
Ze laten even weten dat ze van de foto’s 
genieten, of komen met tips uit de natuur 
van Laarbeek. Zo kreeg ik een mailtje van 
Fons van der Linden uit de Pater Vogelstraat 
dat er in zijn tuin enkele rupsen van de 
Koninginnenpage zaten. Hij vroeg of ik 
deze wilde fotograferen. Natuurlijk laat ik 
zo’n aanbod niet voorbijgaan. Ik heb in zijn, 
overigens prachtige gevarieerde, tuin foto’s 
van deze mooie rups gemaakt. Fons heeft 
bewust een grote diversiteit van bloemen, 
planten en bomen in zijn tuin staan wat 
ontzettend veel vogels, vlinders, libellen e.d. 
aantrekt. Sinds een aantal jaren heeft ook 
de koninginnenpage de tuin ontdekt en 
zijn eitjes op de speciaal daarvoor geplante 
wortelloof gelegd. De felle kleuren van 
de rups zijn om vijanden, zoals vogels, 
te waarschuwen voor giftigheid. De 
koninginnenpage is een prachtige grote 
vlinder die zich steeds noordelijker, dus ook 
steeds mee bij ons laat zien. Zo zie je maar 
dat door bewust aanleggen van je tuin er 
steeds meer moois uit de natuur te zien is in 
ons Mooie Laarbeek!”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
de Pater Vogelstraat  Beek en Donk

D.I.O. Drogisterij Mark verkozen tot ‘Beste DIO Drogist van Nederland 2013’
Lieshout - D.I.O. Drogisterij Mark 
uit Lieshout is verkozen tot ‘Beste 
D.I.O. Drogist van Nederland 2013’. 
Deze uitslag werd vorige week tijdens 
de Health and Beautiful beurs in de 
jaarbeurs in Utrecht bekendgemaakt. 

In 2012 was D.I.O. Mark al verkozen 
tot ‘3e meest klantvriendelijke D.I.O. 
van Nederland’. Terwijl het Lieshoutse 
team pas een goed jaar bezig was, 
wist D.I.O. Mark deze prijs al in de 
wacht te slepen. Dit keer eindigden ze 
in de categorie ‘Local Hero’ als 2e en 
werden ze overall verkozen tot ‘Beste 
D.I.O. Drogist van Nederland 2013’.

Deze titel delen ze met D.I.O. De 
Vlinder uit Schijndel die ex aequo 
eindigde en deze titel ook een jaar mag 
voeren. Zij zitten op een steenworp 

afstand van elkaar. Beide ondernemers 
slagen er in door persoonlijk advies en 
een toegepast assortiment invulling te 
geven aan de rol van de drogist, zoals 
D.I.O. het binnen de D.I.O. formule 
graag ziet. Mark Lommen heeft als 
startend ondernemer bewezen zich 
een plek te kunnen veroveren in het 
dorp door lokale initiatieven. Terwijl 
de ervaren ondernemer van D.I.O. 
drogisterij de Vlinder door de juiste 
commerciële activiteiten een speler 
van belang is geworden in haar dorp. 
Het winnen van deze titel is wederom 
een erkenning van het vakmanschap 
waarmee het team van D.I.O. Mark u 
van dienst wil zijn.

D.I.O. Mark is gevestigd aan de 
Dorpsstraat 5, 5737 GA in Lieshout, 
tel. 0499-422224.

Mooi Gespot: Bolchrysanten

Lieshout - “Geen tulpenveld in Lisse, maar bolchrysanten in ons eigen 
Laarbeek!”, aldus Theo Jansen uit Lieshout. Hij stuurde de redactie van 
MooiLaarbeek deze prachtige foto op.

Gymles voor dames
Mariahout – De gymclub is weer fris 
van start gegaan om aan de conditie 
te werken. Samen gymmen onder 
deskundige leiding waar alle spieren 
van tijd tot tijd aan de beurt komen, 
ook de lachspieren.

De gymlessen zijn op donderdag van 
20.30 tot 21.30 in het buurthuis in 
Mariahout. Daar de meeste dames 
uit Lieshout komen, vertrekken zij 
gezamenlijk bij de rotonde aan de 
Herendijk en gaan gezamenlijk naar 
huis. Niemand hoeft bang te zijn in 
de winteravonden alleen te moeten 
fietsen. Natuurlijk kan men ook met de 
auto gaan. 

Voor de prijs hoeft men de gymlessen 
niet te laten. De kosten bedragen 
€32.50 per kwartaal. De eerste les 
is gratis, dus dames kom gerust een 
keertje kijken of meedoen het verplicht 
tot niets. Inlichtingen bij Henny Bevers 
– van den Baar,   tel.0499-422996  of 
hennybevers81@hotmail.com. 

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

20 kilo krokante 
hondenbrokken
€ 19,50    

10 kilo krokante 
kattenbrokjes 
€ 14,99

2 bussen mand & tapijt- 
spray tegen vlooien nu...
€ 15,00

Grote zak a 20 liter 
klompvormende 
kattenbakvulling € 7,95

4 kilo parkietenzaad € 5,99

4 kilo tropisch zaad € 5,99

De dierenkalenders zijn 
weer binnen. Groot 
assortiment met rassen

Beauty & Wellness

Kapelstraat 3 
Beek en Donk
0492 - 387 664
06 - 28558776

Pedicure
Schoonheidssalon
Nagelsalon
Permanente make-up
Injectables
Lichaamsmassage
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Bedankt!
voor een geslaagd theaterseizoen

Bezoekers,
artiesten,
vrijwilligers,
sponsors...

w w w.openluchttheater-mariahout.nlw w w.openluchttheater-mariahout.nlBeleef meer !
‘Vertellingen van 1001 nacht’ 
 van Toneelvereniging Mariahout

De laatste voorstellingen van dit jaar zijn op 13 en 14 september:

Graag tot
volgend
seizoen!

Eindeloze verhalen in Vertellingen van duizend en 
een nacht
Mariahout - Het komende weekend 
speelt de laatste voorstelling van 
dit jaar. Op vrijdag en zaterdag om 
20.30 uur haalt Toneelvereniging 
Mariahout nog een keer alles uit de 
kast voor een spetterende afsluiting. 
Dit mag u natuurlijk niet missen!

Op vrijdag 13 en zaterdag 
14 september neemt de 
volwassenenproductie van 
Toneelvereniging Mariahout de 
bezoekers voor de laatste keer 
mee naar het verre oosten in De 
vertellingen van duizend en een 
nacht. Zij brengen het sprookjesboek 
tot leven in een prachtige voorstelling 
vol bijzondere personages in een 
fantasierijk decor. Oude mythen en 
sagen worden uit de kast gehaald en 
maken plaats voor mooie prinsen en 
prinsessen, slaven, sultans, dronken 
dwergen en zelfs een stel dieren. 

Met de vertellingen van duizend en 
een nacht sluit het openluchttheater 
een geweldig theaterseizoen af. De 
organisatie heeft ervan genoten en 

bedankt iedereen die dit jaar het 
theater heeft bezocht en het mede 
tot zo’n succes heeft gemaakt. Voor 
dit jaar zit het er weer op, maar 
volgend jaar zijn zij er natuurlijk 
gewoon weer met een minstens 
zo mooi programma. Houd voor 
actuele updates de Facebook-pagina 
in de gaten, of kijk op www.oltm.nl. 

Vertellingen van duizend en een 
nacht speelt vrijdag en zaterdag 

om 20.30 uur. Voor meer 
informatie bezoek de site: www.
toneelverenigingmariahout.nl. Voor 
kaarten kun je kijken op www.
oltm.nl. Geniet van de laatste 
voorstelling en tot volgend jaar! 
Openluchttheater Mariahout, beleef 
meer!

Caravan en Camper 
Stalling

Ad Raaijmakers  |  Broek 21
Mariahout  |  06-53739434

boten
caravans
campers

travelsleepers
aanhangers
auto’s

Hervatting repetities Gemengd 
Koor De Klokkengieters 
Aarle-Rixel - Gemengd Koor De 
Klokkengieters Aarle-Rixtel is na de 
zomerstop weer begonnen met haar 
repetities onder leiding van dirigent 
Rob Rassaerts. Er staan een aantal 
uitvoeringen op het programma. Zo zal 
het koor een najaarsconcert geven op 
zondagmiddag 6 oktober om 15.00 uur 
in de Parochiekerk.

Als gastkoren treden ook op het 
Meijels Mannenkoor uit Meijel en 
Gemengde Zangvereniging Con Amore 
uit Someren. Op zondag 15 december 
geeft Gemengd Koor De Klokkengieters 
een kerstconcert in de kapel van de 
Zusters Franciscanessen in Veghel. 
Aanvang 15.00 uur. Hetzelfde concert 
wordt gegeven op zondag 22 december 

in de Parochiekerk in Aarle-Rixtel. 
Aanvang 18.00 uur. Traditiegetrouw 
zal de hoogmis met kerstmis in de 
Parochiekerk in Aarle-Rixtel ook door 
Gemengd Koor De Klokkengieters 
worden verzorgd. Aanvang 10.00 uur.

Gemengd Koor De Klokkengieters kan 
nog steeds nieuwe leden gebruiken. 
Voelt u er iets voor om met het koor 
mee te doen, dan bent u van harte 
welkom op de repetitieavond op 
maandag van 20.00 uur tot 22.15 
uur. De repetities worden gehouden in 
Conferentiecentrum De Couwenbergh, 
Dorpsstraat, Aarle-Rixtel. U bent van 
harte welkom. Voor meer informatie 
kan men terecht bij de secretaris: Sabina 
Gijsbers-van Zantvliet, 0492-382170.

Nieuws van De Grote klok
Aarle-Rixtel - Zoals bekend heeft de 
stichting Klankbord Aarle-Rixtel een 
eigen website: www.degroteklok.nl. 
Veel mensen hebben de weg naar deze 
site al weten te vinden. Op deze website 
vindt men uitgebreide informatie over 
alles wat er in Aarle-Rixtel te doen en te 
beleven valt.

Naast de agenda, nieuwtjes, fotoalbums  
en toeristische informatie zijn vooral de 
talloze actuele items bijzonder in trek. 
Ook de achtergrondverhaaltjes over 
natuur en historie met prachtige foto’s 
zijn de moeite van het bekijken waard. 

Behalve het beheer van de website zet 
de stichting Klankbord zich ook in voor 
de leefbaarheid van Aarle-Rixtel  en 
omgeving. Zo is de stichting ook aan 
het procederen tegen de aanleg van de 
bekende Ruit. Hiermee wil de stichting 
voorkomen dat een van de belangrijkste 
natuur- en recreatiegebieden van de 
regio ten onder gaat aan onnodige 
infrastructuur en dat de leefbaarheid 
in Aarle-Rixtel  en omgeving ernstig 
wordt aangetast. Onlangs nog heeft 
de voorzitter het woord gevoerd tijdens 
de raadsvergadering over de Ruit. Voor 
meer info: zie  www.degroteklok.nl 

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

auto 
onderdelen
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Mooi UIT in Laarbeek

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

•  streekmarkt met  leuke proeverijen•  rondleiding door  het klooster of  de boerderij• open huis herberg

Open huis   in de Brabantse Kluis

15 sept.

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  herberg@brabantsekluis.nl  

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

4 OKTOBER

5 OKTOBER

WIR SIND SPITZE!

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

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

Open repetitie koor Primavera

Lieshout - ‘Primavera’ betekent 
‘lente’ en wordt vaak gebruikt 
als Spaanse meisjesnaam. Meer 
toepasselijk hadden de oprichters 
van het koor in 1993 het niet 
kunnen bedenken. Bij de lente 
denkt iedereen aan ‘jong’, ‘fris’ 
en ‘fruitig’ en dat is precies wat 
zij voelen als zij zingen. 

Het koor is in 1993, alweer 
20 jaar geleden, opgericht en 
voortgekomen (als het ware een 
doorstart) uit een toen bestaand 
en ter ziele gegaan koor. Het koor 
heeft zich sinds de oprichting, 
met name de laatste tien jaar, 
ontwikkeld tot een bijzonder koor. 
De leden komen hier niet alleen 
naartoe om te zingen, al blijft dat 
natuurlijk wel het belangrijkste, 
maar ook voor de gezelligheid 
en de sociale contacten. Muziek 
maakt iets bijzonders in mensen 

los. Een avond zingen is ook 
even ontsnappen aan de drukte, 
verplichtingen en hectiek en soms 
ook de sleur van alledag. Een 
avond zingen is ook een avond je 
hoofd leegmaken en ontspannen. 
De leden van Primavera zingen a 
capella, dus zonder instrumentale 
begeleiding, in vier partijen, 
zonder bladmuziek (dus uit het 
hoofd) en daarbij wordt de laatste 
jaren ook steeds vaker het zingen 
ondersteund door beweging 
(waarbij zo nu en dan ook een 
choreograaf wordt geraadpleegd). 

Primavera staat reeds jaren 
onder de bezielende begeleiding 
van dirigent Kees Manders. 
Op dit moment telt het koor 
45 leden, verdeeld over de vier 
zogenaamde partijen, sopranen, 
alten (beiden vrouw) en tenoren 
en bassen (beiden man). Het 

repertoire is licht en bestaat uit 
volksliedjes, ballades, popsongs, 
evergreens en musicalliedjes, alles 
in verschillende talen. Primavera is 
een actief koor, treedt regelmatig 
op en het gemiddelde koorlid 
is van middelbare leeftijd. Hun 
motto: Zingen geeft energie, geeft 
plezier, verbindt en ontspant.

Misschien ben je van al het 
bovenstaande (a capella, 
vierstemmig, uit het hoofd en 
beweging) geschrokken. Dat 
is niet nodig. Je hoeft geen 
conservatorium te hebben gehad, 
zangles te hebben gevolgd of 
popster te zijn om gezellig bij het 
koor te komen zingen. Ook als 
je geen noten kan lezen is dat 
helemaal niet erg. 

Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met Monique 
Verstappen (06-23347947) 
of naar een repetitieavond op 
maandag in de zaal van cafè 
de Koekoek, Dorpsstraat 49 in 
Lieshout van 20.30 tot 22.30 uur 
komen.

Kienavond door KBO Lieshout

Knutselseizoen gaat weer beginnen

Rommelmarkt Franciscushof

Beekse vlooienmarkt van BV De Eendracht

Lieshout – De KBO Lieshout 
houdt voor belangstellenden 
een kienavond op vrijdag 13 
september. Deze wordt gehouden 
in het Dorpshuis.

De zaal is om 19.00 uur open en 

het kienen begint om 20.00 uur. 
Ingang van het Dorpshuis is te 
bereiken via het Kerkhofpad bij 
de Heuvel. KBO Lieshout bestaat 
op deze vrijdag 58 jaar. Voor elke 
deelnemer is er een kleine attentie. 
Iedereen is van harte welkom. 

Beek en Donk – Voor kinderen 
vanaf 6 jaar, uit Laarbeek, gaat het 
knutselseizoen op 18 september 
weer beginnen. Er zijn nog enkele 
plaatsen open. 

De knutselavond is op woensdag 
van 18.00 tot 19.30 uur 
en wordt gehouden in het 
Ontmoetingscentrum. Voor meer 
informatie kan men bellen naar 
06-42598754.

Lieshout – In verzorgingshuis 
Franciscushof, van woonzorgorganisatie 
Zorgboog, wordt op zondag 22 september 
van 10.30 tot 15.00 uur een rommelmarkt 
gehouden. Het verzorgingshuis is aan de 
Franciscushof 17.

Tijdens de markt zijn er tal van 
activiteiten waaraan iedereen kan 

deelnemen, zoals een loterij, een rad 
van avontuur en een kraam met door 
bewoners gemaakt breiwerk. Het doel 
is om geld in te zamelen voor extra 
activiteiten voor de bewoners van 
Franciscushof. De markt wordt om 
15.00 uur afgesloten met het trekken 
van de winnende loten van de loterij.

Beek en Donk – Buurtvereniging 
De Eendracht houdt op zondag 
6 oktober haar 57e Beekse 
Vlooienmarkt op het Heuvelplein 
32. Een vlooienmarkt oude stijl. Zij 
verhuren dan ook geen kraam. De 
markt is open van 11.00 tot 15.00 
uur.

De buurtvereniging heeft het hele jaar 

door alles zelf verzameld. Werkelijk 
iedere dag komen diverse mensen 
spullen brengen. Het is dan ook een 
vlooienmarkt die opvalt door het 
grote aanbod, de grote diversiteit aan 
spullen, de lage prijzen, de gezellige 
sfeer en het vriendelijke ‘personeel’. 
Een hele week voorafgaande aan de 
markt zijn een dertigtal leden bezig 
om het marktterrein in te richten 

en klaar te maken voor de massale 
toeloop van klanten.

Op de dag zelf zijn er zo’n 60 leden 
op de markt bezig met verkopen of 
andere ondersteunende activiteiten. 
Kortom daar moet men ook zijn 
geweest. Meer informatie kan 
verkregen worden bij Mari Vereijken 
0492-462017.
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Bedankt
Iedereen die er weer was op de traditionele kermismaandag.

Dankzij jullie aanwezigheid was het weer een geweldig feestje!
Gelieve de maandag per ongeluk verkeerd meegenomen 

jassen even om te komen ruilen. 

Ook een “zwaanzinnig” feestje bouwen.
 Diverse all in arrangementen v.a. 22,50 euro p.p.

Zaterdag 2 november wild-wijnavond

Brasserie-Restaurant en Feestzaal 0492-461717
Herendijk 37 Beek en Donk www.dezwaanbeekendonk.nl

- Comedy diner- 

 

Vrijdag 4 oktober 
 

Een avondvullende show met muzikomisch “Duo Vreemd” 
 

De ingrediënten voor deze avond:  
 

Lekker eten, drinken en vooral lachen 
 

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

 

Kijk op onze site voor meer info 

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

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
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Blok� uitles voor jongens en meisjes: een goede start

Ontspanningsmiddag Zonnebloem afdeling Beek en Donk

Beek en Donk - Het afgelopen jaar 
hebben een flink aantal kinderen 
blokfluitlessen gevolgd via de 
Stichting Muziekopleiding van 
O&U (SMO). Blokfluit is een leuk 
instrument waarmee je al op jonge 
leeftijd kunt beginnen met het 
maken van muziek. 

De blokfluitlessen van SMO vinden 
plaats in kleine groepjes, waardoor 
het plezier in het samen muziek 
maken wordt gestimuleerd. De 
kinderen leren spelenderwijs, onder 
leiding van een enthousiaste docent, 
omgaan met een instrument en het 
lezen van noten. Het samen met 
andere kinderen muziek maken is 
vaak het allerleukste, vooral als je 
dit mag laten horen op een echt 
podium. De kinderen hebben dan 
ook onder andere opgetreden 
tijdens het nieuwjaarsconcert en 
in de Muziektuin. Het einde van 
het blokfluitjaar werd feestelijk 

afgesloten met een certificaat 
tijdens een voorspeelavond voor 
alle broertjes, zusjes, ouders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden. 
Trots hebben de leerlingen hun 
vorderingen laten horen. Een aantal 
van hen heeft dit jaar gekozen voor 
een nieuw instrument, anderen 

gaan door met blokfluit. Voor alle 
kinderen geldt: veel muziekplezier 
dit jaar! 

De blokfluitlessen gaan in 
september weer van start. Wil je 
je aanmelden, schrijf je dan in via 
opleiding@oenu.nl.

Beek en Donk - De Zonnebloem 
afdeling Beek en Donk houdt op 8 
oktober een activiteit in ’t Huukske 
aan de Kapelstraat 3. Deze middag 
is bedoeld voor alle mensen, die 
tot onze doelgroep behoren zoals 
thuiswonende zieken, eenzamen, 
gehandicapten en andere personen, 
die behoefte hebben aan wat 
gezelligheid en ontspanning en in 
Beek en Donk wonen. 

Ongeacht of men wel of geen 
ondersteunen lid. Deze middag 
duurt van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

De zaal gaat open om 13.00 uur, 
waarna de middag start om 13.30 
uur met  koffie en iets lekkers erbij. 
Daarna kan men genieten van een 
prachtige dia-presentatie over het 
thema ‘Natuur en Landschap’ in 
Laarbeek. Antoon Verhoeven zal 
deze presentatie verzorgen namens 
het  IVN Laarbeek. Antoon laat dia’s 
zien van: Het landgoed Croy en 
Eyckenlust, de Groen Long in Beek 
en Donk, Laarbeek als waterpoort, 
de natuurgebieden, de natuur in de 
land- en tuinbouw en de kleurrijke 
seizoenen. Het IVN probeert mensen 

meer te laten genieten van de mooie 
natuur en het prachtige landschap. 
Hierdoor zal men de natuur beter 
gaan waarderen en beschermen. 

Tijdens de pauze kunnen de 
aanwezigen genieten van een 
consumptie en lekker even bijpraten. 
Ook kunnen er lotjes gekocht 
worden voor de loterij. Wie deze 
middag wil bijwonen voor de prijs 
van €3,- kan zich tot 3 oktober 
aanmelden bij mw. Ria Derksen. 
tel. 464150 of bij Mw. Toos van der 
Linden. tel 462974.

Kinderen krijgen blokfluitles bij O&U

Kaartavonden bij De Pelgrim

Leuke dag voor Yammas in Bobbejaanland

Mariahout – Bij De Pelgrim worden 
dit seizoen weer kaartavonden 
gehouden. Alle kaartliefhebbers 
worden hiervoor uitgenodigd. 
De rik en joker avonden worden 
gehouden op de donderdag en 
beginnen om 20.00 uur.

De data:
In 2013: 12 en 26 september, 10 
en 24 oktober, 7 en 21 november 
en 12 en 19 december.  
In 2014: 9 en 23 januari, 6 en 
20 februari,  6 en 20 maart en 3 
april. 

Mariahout – 51 Tieners en 6 begeleiders 
van Yammas vertrokken op zondag 
1 september om 08.30 uur naar 
Bobbejaanland. De stemming zat er 
meteen al goed in. 

Na een uurtje rijden, kwam de groep aan 
op het Belgische pretpark. Alexander 
zorgde voor de toegangskaartjes. Na 
de gezamenlijke foto op het plein en 
de mededeling dat iedereen om 17.15 
uur weer moest verzamelen voor de 
terugreis, mocht iedereen zijn eigen weg 
gaan. In groepjes trokken de Yammas-
leden rond over het park. De begeleiders 
hebben hun uiterste best gedaan. Mooie 
spectaculaire achtbanen als: Typhoon, 
Revolution en de Dizz waren erg geliefd. 
Het weer was prima en af en toe kwam 
de zon er goed doorheen. Wel fijn als 

men (zoals de meeste ondervonden) 
flink nat wordt van de achtbaan: El Rio.

Om 17.15 uur kwam alles weer 
bij elkaar, en kon de terugreis naar 
Mariahout beginnen. Laatste uitdaging 
van de dag was het frietjes eten bij de 
Pelgrim! In de keuken werd met man en 
macht gezorgd, dat iedereen voorzien 
werd van friet met snack. Toen iets over 
zevenen de laatste jongelui De Pelgrim 
verlieten, kon de leiding even op adem 
komen. Een pilsje op het terras, thuis in 
de douche en uitgeput op de bank. Het 
was een leuke dag geweest. 

Vrijdag 13 september vindt de uitleg 
van de website, streetdance, crea, 
soos en sport plaats. Denk aan schone 
gymschoenen. By There bij Yammas! 
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Mooi UIT in Laarbeek

Dorpscafé de Vrienden is een gezellige bruine 
kroeg waar regelmatig thema-avonden, live 

muziek of andere feesten worden 
georganiseerd, kijk eens op onze site voor de 
actuele agenda. Door de zaal en de tuin is er 

van alles mogelijk. Feesten, bruiloften, borrels, 
jubilea of andere bijeenkomsten organiseren 

wij mwij met alle plezier voor u.

Zaterdag 28 september: 
OJA goes techno bij de Vrienden!! 

Vanaf 22:00 draait DJ L-Roy, Laurens 
Oxs, Rool’ow en VJ Decade het dak 

er af bij Dorpscafe de Vrienden.

DORPSSTRAAT 18-22, AARLE-RIXTEL 
INFO@DORPSCAFEDEVRIENDEN.NL, TEL. 06-23902810

www.dorpscafedevrienden.nl

De Brabantse Kluis bestaat in september 
alweer 5 jaar. Graag geven we u een 
kijkje achter de schermen.

Maak kennis met het bedieningsteam 
dat u graag ontvangt met hun Brabantse 
gastvrijheid! 

Wanneer u de Brabantse Kluis binnenstapt 
voelt u direct de Brabantse gemoedelijkheid. 
Met persoonlijke aandacht staat het 
bedieningsteam de hele dag voor u klaar. 
Zij genieten ervan de gasten heerlijk in de 
watten te leggen. In de herberg wordt u 
even weggetrokken uit de dagelijkse sleur 
en kunt u heerlijk genieten van de sfeer 
en de rust. Kom het zelf ervaren met een 

heerlijke kop cappuccino gemaakt van verse 
koemelk op het terras of een hemels diner in 
het restaurant! 

Herberg de Brabantse Kluis
Klossterdreef 8 5735 SJ Aarle-Rixtel
T: 0492-468110  www. brabantsekluis.nl  herberg@brabantsekluis.nl

Groepskamp Scouting Beek en Donk
Beek en Donk - Scouting Beek en 
Donk is met alle speltakken op 
groepskamp geweest in Nistelrode 
op 31 augustus en 1 september. 
’s Morgens om 09.00 uur werd er 
verzameld en om 09.30 uur vertrok 
men per auto naar de Bedafse 
bergen. 

Hier moesten de kinderen d.m.v. 
GPS-apparatuur en via een 
strippenkaart (routetechniek) door 
de Bedafse bergen lopen om zo bij 
het scoutingterrein in Nistelrode te 
komen. Na het inrichten van het 
scoutingterrein en het opeten van de 
meegenomen lunchpakketten zijn ze 
begonnen met een spellenmiddag 
met als thema Avater. Hierbij werd 
er gestreden om de kamptotem. 
Vervolgens is er door de kinderen 
heerlijk gespeeld in en om het water. 
Het was heerlijk zonnig weer. Na 
een lekkere maaltijd, bereid door de 
kookstaf, hebben de kinderen nog 
lekker gespeeld. Na het sprokkelen 
van het hout kon het kampvuur 
aangemaakt worden. Hier werd nog 
lekker nagepraat over de eerste dag. 

Op zondag stond iedereen weer op 
tijd op om de laatste spellen voor te 
bereiden. Na deze spellen was het tijd 

om de oudste leden van de speltakken 
over te laten vliegen naar de volgende 
speltak. Tijdens het overvliegen kon 
de organisatie de punten uittellen 
en bepalen wie de kamptotem 
gewonnen had. Na het uitreiken van 
deze prijs is het kamp afgesloten en 
zijn ze weer terug gegaan naar Beek 
en Donk. Hier stonden de ouders 
weer op de kinderen te wachten. 
De kinderen waren moe, maar ze 

kunnen terugkijken op een geweldig 
kamp.

Wie dit ook graag mee wil maken is van 
harte welkom op de bijeenkomsten. 
Daarnaast is de scouting op zoek 
naar leiding voor de jongste speltak, 
de welpen. Wie interesse heeft om 
lid of leiding te worden kan via onze 
website www.scoutingbeekendonk.
nl, contact opnemen.

KBO Beek en Donk bezoekt nieuwe bibliotheek
Beek en Donk - De bibliotheek 
in Beek en Donk is verhuisd 
van de Lage Heesweg naar de 
Otterweg in het gebouw van het 
Ontmoetingscentrum.

Op woensdag 18 september is er 

van 13.30-14.30 uur een speciale 
gelegenheid voor de leden van de KBO 
om deze nieuwe bieb te bezoeken. Na 
ontvangst met een kopje koffie/thee 
zal er uitleg gegeven worden over de 
nieuwe indeling, de zelfbediening bij 
de uitleen, de mogelijkheden die er 

zijn als lezen moeilijk gaat, de e-reader, 
luisterboeken, de leestafel, etc.

De mensen van de bibliotheek willen 
de leden van de KBO graag ontmoeten 
op een gezellige informatieve middag. 
U komt toch ook?

Eerste avond van de Vrouwenbeweging
Beek en Donk – Voor de leden van de 
Vrouwenbeweging wordt op dinsdag 
17 september de eerste avond na 
de zomerstop gehouden. De avond 
begint om 20.00 uur in zaal 
’t Huukske.

Deze eerste avond na de zomerstop 
gaat de Vrouwenbond er een gezellige 
avond van maken. Ze gaan quizzen 
en puzzelen, en er samen met Henrie 

Bouwmans weer een gezellige avond 
van maken. Ook zijn zij weer gestart 
met de gym, deze wordt gegeven door 
Nellie v/d Elsen. De groep gymt iedere 
woensdag van 09.00 uur tot 10.00 
uur in het Ontmoetingscentrum. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom, 
men hoeft geen lid te zijn van de 
vereniging. Kom gerust een proefles 
mee draaien. Informeren kan bij Carla 
Jansen 0492 - 463096.

Bijeenkomst voor oprichting van 
VVV stichting in Laarbeek 
Mariahout – In het najaar van 
2012 hebben er, op initiatief 
van de gemeente Laarbeek, een 
aantal gesprekken plaatsgevonden 
over de mogelijkheden voor de 
oprichting van een VVV Laarbeek. 
Per 5 juli is de oprichting van de 
Stichting Vreemdelingenverkeer 
Laarbeek een feit. De doelstelling is 
om alle toeristische en recreatieve 
activiteiten en evenementen in 
Laarbeek te promoten en het 
behartigen van de toeristisch-
recreatieve markt in de gemeente. 

Het bestuur bestaat uit voorzitter 
Chris de Hoog (Mariahout), 
secretaris Ton Schepers (Aarle-
Rixtel), penningmeester Christa 
Migchels (Beek en Donk), 
bestuurslid Nicole van Aarle (Aarle-
Rixtel) en bestuurslid Joop Spek 
(Lieshout).

Om informatie omtrent de stand 
van zaken en de plannen voor de 
toekomst te geven, zal er op 25 

september, voor ondernemers in de 
toeristische en recreatieve sectoren, 
kunst en cultuur, organisatoren van 
festivals en evenementen, theaters 
e.d., een bijeenkomst worden 
gehouden om 20.00 uur bij De 
Pelgrim in Mariahout. Via de VVV 
Laarbeek kan publiciteit worden 
gegeven aan uw eigen organisatie 
en de betreffende activiteiten 
tot ver buiten de grenzen van de 
gemeente.

Sieraden
Galerie
Workshops

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

Op kamp met Scouting Beek en Donk
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SEPTEMBER ACTIEMAAND!
60x60 tegels antra van €16,95 p/m²
en wildverband van €17,50 p/m²

Nu voor €12,95 per m²

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

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

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

De straatnaam Kannelustweg verwijst naar het eertijds “huize Kannelust“, een 
omgracht slotje. De naam “Kannelust” is op zijn beurt weer afkomstig van Jan 
Willem Kanneman. 

Kanneman was in 1770 eigenaar geworden van Kannelust. Hij kocht dit “goed” 
van de heer G.P. Diert, heer van Melissant. Deze laatste was getrouwd met Theresia 
Francisca baronnesse van Leefdael, die op Kannelust was geboren als dochter van 
Rogier van Leefdael.

Hiervoor was Kanneman al huurder van dit pand en had hij het al “Kannelust”genoemd.
Jan Willem Kanneman was afkomstig van Zaltbommel alwaar hij van 1744 tot 1764 
een drukkerij runde. Van hieruit vertrok hij naar Engelen en later naar Aarle-Rixtel

In 1763 kwam Kanneman in conflict met 
de magistraat van de Bommelerwaard, 
toen hij een “missive” uitgaf over de 
ontsnapping van een gearresteerde 
Jood die verdacht werd van een overval. 
De magistraat vond deze uitgave 
een aantasting van het gezag, gaf 
Kanneman een boete van 100 gulden 
en trok zijn kwalificatie als stadsdrukker 
in. Kanneman scheen een uitstekend 
drukker te zijn.

Heel bekend is diens kaart van de Tielerwaard, maar ook andere uitgaven zoals 
”Mengelgedichten”van A. Hardy en “Vliegent wonderkabinet van den vermaerde 
Doctor Johannes Faustus”.

In zijn Aarlese tijd was Kanneman o.a. (Protestantse) kerkmeester en schepen van 
Aarle-Rixtel.
In 1781 verkocht hij “Kannelust” en twee andere “herenhuizen”aan J. van de 
Ven. Aan de Kannelustweg staan overigens nog een paar monumentale panden, 
waaronder de voormalige tuinmanswoning destijds behorende bij het landgoed van 
burgmeester Albers Pistorius en de van oorsprong 15 e eeuwse hoeve Ter Cuijlen, 
ooit nog eigendom van de heren van Rixtel.

Henk van Beek, Heemkundekring Aarle-Rixtel

KANNELUSTWEG

Lezerspodium

De VVD is NIET tegen Noordoost corridor!
Het gemeentehuis zat 30 
augustus j.l. afgeladen vol met 
“hoofdzakelijk tegenstanders van 
de weg” aldus Dhr. van Osch 
van het CDA. Hij legt niet uit 
waartegen en waarom die burgers 
tegenstanders van die weg op 
die plaats zijn! Dat vind ik een 
miskenning van die burger.

Door de bezorgde burgers 
“tegenstanders” te noemen doet 
hij geen recht aan de bezorgdheid 
van die Laarbeekse burgers.

Ik vind dat politieke items 
besproken moeten worden waar 
dat hoort, in de politieke arena, 
de raadszaal!

Van Osch zet de lezer, ten nadele 
van de VVD, op het verkeerde 
been en daar moet ik dus via deze 
weg op reageren.

Collega raadslid van Osch 
onderbouwt zijn stukken 
en betogen goed tot zelfs 
gedetailleerd. Dit is hem nu niet 
gelukt! 

Diens zin, “.....het lijkt erop 
dat partijen als ABL, de VVD 
(!), en de Werkgroep, het 
bereikbaarheidsakkoord
aangrijpen om aan de weg te 
ontkomen” en het achter de 
woorden “de VVD” tussen 
aanhalingstekens geplaatste 
“uitroepteken” hebben bij mij 
verontwaardiging opgeroepen.

In de raadsvergadering heb 
ik, juist vanwege het feit dat 

de provincie het met Laarbeek 
gesloten bereikbaarheidsakkoord, 
te weten:
er komt een: 
    1.tunnel onder het kanaal 
     2. verdiepte aanleg van de weg 
op Aarles grondgebied
zonder boe of bah naar de 
prullenmand heeft verwezen, 
gezegd dat de weg wat de VVD 
betreft niet ten zuiden van het 
Wilhelminakanaal zal komen, 
omdat er voldoende haalbare 
alternatieven o.a. voor deze weg 
ten noorden van Beek en Donk 
zijn!  

Het is voor de VVD onbestaanbaar 
dat de burgers van Laarbeek zoals 
die van Aarle-Rixtel en van Beekse 
Akkers zonder enige vorm van 
bescherming, blootgesteld gaan 
worden aan de geluidsoverlast van 
53.000 voertuigen (!) waarvan het 
grootste gedeelte vrachtwagens 
op weg van het Ruhrgebied naar 
Rotterdam v.v.!
De extra hoeveelheid fijnstof 
die het gevolg hiervan is, kost 
minimaal één dode extra en 
COPD-patienten veel extra pijn. 

Uiteraard staat de VVD voor het 
creëren en verbeteren van de 
mogelijkheden voor ondernemend 
Nederland, de motor van onze 
economie. Daar hoeft dus ook 
niemand aan te twijfelen! 

De VVD rekent het echter tot zijn 
taak partijen scherp te houden 
met als doel te voorkomen dat 
beleidsbepalers en hun adviseurs, 
vastroesten in dogma’s van zich 

tegensprekende rapporten 
waaruit men naar believen kiest.

De aanleg van “een” Noordoost 
corridor met een enorme op- en 
afrittenconstructie heeft een 
enorme impact op mens, natuur 
en milieu die zijn weerga niet kent 
en die absoluut onomkeerbaar is!

Kan de VVD dan kwalijk genomen 
worden dat zij de beleidsbepalers, 
nu het nog kan, vraagt om 
herbezinning op de alternatieve 
plekken voor deze corridor zodat 
ondernemend Nederland en de 
burgers van Laarbeek en met 
name van Aarle-Rixtel en Beekse 
Akkers, geen overlast ervaren?

De VVD in Laarbeek is niet tegen 
de noordoostcorridor maar vraagt 
om een betere lokatie die voor 
handen is!

De VVD in Laarbeek is er zowel 
voor de burger als voor de 
ondernemer omdat beiden elkaar 
nodig hebben! Een werknemer die 
in goede gezondheid, na goede 
nachtrust en goed uitgeslapen op 
zijn werkplek verschijnt is immers 
veel productiever!  

Ton Briels
Fractievoorzitter van de VVD in 
Laarbeek

Succesverhaal: Maatjesproject bij ViERBINDEN
Laarbeek - De grootste hobby 
van Karel is biljarten. Elke 
donderdagmiddag ging hij met 
een vaste groep mannen naar het 
Ontmoetingscentrum om daar een 
paar uurtjes mee bezig te zijn.

Nu is Karel thuis. Hij zorgt voor zijn 
vrouw die niet meer alleen thuis kan 
zijn omdat ze ‘vergeetachtig’ wordt. 
Ze laat het gasfornuis aan staan en 
vergeet zelfs te eten. Karel heeft het 
zwaar. Hij vindt het moeilijk te zien 
dat zijn vrouw achteruit gaat en 
zoveel aandacht nodig heeft. Hij is er 
dan ook de hele dag mee bezig en 
komt er niet meer aan toe om iets 
voor zichzelf te ondernemen. Dit 
wordt hem te veel. Karel heeft aan 
de bel getrokken bij VIERBINDEN. 
De vrijwillige coördinator van het 
maatjesproject is bij hem op bezoek 
geweest en heeft hem voorgesteld 
een maatje voor zijn vrouw te zoeken.

Nu komt er elke donderdagmiddag 
een vrijwilligster op bezoek bij 
mevrouw. Zij doen wat zij beiden 
leuk vinden, namelijk naar muziek 
luisteren en haken. En Karel, die 
gaat er een paar uurtjes tussenuit. 
Even naar het Ontmoetingscentrum 
om te biljarten. Door deze paar 
uurtjes ‘vrijaf’ krijgt Karel de kans 
om de dingen die hij leuk vindt te 
blijven doen. Dit levert hem weer 
energie op om voor zijn vrouw 
te blijven zorgen zolang dat kan. 
Het Maatjesproject, gedragen 
door vrijwilligers en begeleid door 
ViERBINDEN is bedoeld voor 
mensen in kwetsbare situaties. 
Samen met een vrijwilliger, die 
als ‘maatje’ wil optrekken, gaan 
zij dingen ondernemen. Door de 
inzet van een maatje, kunnen 
mensen mee blijven doen. Een 
‘maatjescontact’ wordt vaak 
aangegaan voor een langere periode 

met als belangrijk uitgangspunt dat 
beide partijen plezier hebben en 
samen ontspannende, alledaagse 
activiteiten ondernemen, zoals op 
stap gaan, sporten, naar de film, 
wandelen, spelletje doen of een 
hobby uitoefenen.

Maatje nodig of maatje worden? 
Neem gerust contact op met 
ViERBINDEN maatjesproject, tel. nr. 
0492-782901

Hanneke Manders, coördinator 
Maatjesproject ViERBINDEN.

T: 0499-373746
M: 06-53500557

info@vogelsmaatwerk.nl
www.vogelsmaatwerk.nl

Vogels Maatwerk - Lieshout
Ribbiusstraat 12 Lieshout 

Vogels Maatwerk - Best
Koningin Julianaweg 53 Best

Nationale collecteweek Nierstichting 
Laarbeek - De Nierstichting werkt 
al meer dan 40 jaar aan een betere 
kwaliteit van leven van nierpatiënten. 
De stichting steunt onderzoek 
naar preventie, innovatieve 
behandelingen en een beter leven 
voor nierpatiënten. De Nierstichting 
zet zich in voor een toekomst met zo 

weinig mogelijk nierziekten en een 
betere toekomst voor nierpatiënten.
 
In de week  16 september tot en 
met 21 september  gaan weer 
circa 75.000 collectanten met de 
collectebus op pad om huis-aan-huis 
te collecteren voor de Nierstichting. 

Zonder donateurs zou het werk van 
de Nierstichting onmogelijk zijn. De 
organisatie hoopt ook dat er weer 
een bijdrage aan de collectanten 
wordt gegeven om het vele werk van 
de Nierstichting mogelijk te maken. 
Vanaf maandag zullen in  Lieshout 
en Mariahout de vrijwilligers deur aan 
deur gaan om een bijdrage te vragen. 
Bij voorbaat dank voor een gulle gift!



Donderdag 12 september 2013 25
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Naam:        Egeltje
Leeftijd:     4,5 maand

Lezerspodium

Situatie De Zwaan niet gevaarlijk???
Tijdens de éénmalige verkeers-
observatie bij De Zwaan deden zich 
geen gevaarlijke situaties voor, maar 
om dan de algemene conclusie 
te trekken dat de situatie bij De 
Zwaan dus niet gevaarlijk is, vinden 

wij te kort door de bocht. Wij 
onderschrijven deze conclusie niet.
 
Anne-Jet Donkers
Marie-José Hamelijnck

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Egeltje is een jong katertje van 4,5 
maand oud. Het is een kruising 
Oosterse Korthaar en hij heeft 
met zijn sierlijke, statige figuur 
veel trekjes van het Oosterse 
ras meegekregen. Dit geldt ook 
voor zijn karakter, Egeltje is heel 
aanhankelijk en knuffelig, het liefst 
zit hij lekker in je armen. Maar hij 
kan zich ook prima vermaken met 
allerlei speeltjes, is heel behendig 
met stuiterballetjes en kan vliegen 

vangen als de beste. Wie wordt dikke maatjes met dit vrolijke manneke?

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

Zonnebloem Mariahout picknickt in zomerse temperaturen
Mariahout - Een stralend blauwe 
lucht in de vroege morgen op 
4 september. Vele vrijwilligers 
zijn al vroeg uit de veren om 
voor de Zonnebloemgasten 
weer een ontspannende dag met 
veel lekkers te verzorgen en de 
traditionele spelletjes te spelen.

De eerste gasten, die zelfstandig 
of opgehaald zijn, arriveren om 
10.45 uur. De tenten zijn voorzien 
van de nodige zitplaatsen en men 
voegt zich al snel in groepen rond 
de tafel. De eerste vrijwilligers 
gaan aan de slag met koffie/
thee en de heerlijke zelfgebakken 
appelflappen. Na de opening 
door de voorzitster worden de 
eerste portemonnees voor de 
dag gehaald voor een spelletje 
kaarten. Diverse tafels hebben 
genoeg aan gezellige buurt, zoals 
de mannentafel. Onder tussen 
wordt de soep op temperatuur 

gemaakt. Om 12.45 uur  worden 
de koppen uitgedeeld en zijn twee 
vrijwilligsters volop bezig met het 
bakken van pannenkoeken. Dat 
die lekker waren was al snel te 
merken. De vrijwilligsters konden 
het niet bijhouden met bakken 
en pannenkoek na pannenkoek 
werd er weggewerkt. Tussendoor 
kon men niet stilzitten en terwijl 
men wachtte ging eenieder 
gewoon verder met zijn of haar 
spel. Daarna kwamen de, voor 
de meeste gasten, een vreemd 
maar o zo lekker toetje, gemaakt 
door onze jongste vrijwilligster 
van tweeëntwintig lentes jong. Er 
was voldoende tijd om de dorst te 
lessen en zo gingen in snel tempo 
de uren voorbij. 

Daarmee werd om 16.00 uur de 
dag afgesloten door de voorzitster 
en ging iedereen weer huiswaarts. 
Een groot aantal vrijwilligers 

bleven nog om de boel weer op te 
ruimen en om 18.00 uur was alles 
weer kant en klaar.

Gasten bij elkaar brengen, de 
doelstelling bij de Zonnebloem 
naast de huisbezoeken, neemt een 
steeds vastere vorm aan. De gasten 
kijken uit naar een bijeenkomst. 
Op 13 september gaat men 
met de Zonnebloem naar de 
toneelvoorstelling Vertellingen van 
duizend en een nacht. Opgeven 
hiervoor is niet meer mogelijk.

EHBO vereniging Beek en Donk bestaat 65 jaar 
Beek en Donk – Op 10 september 
2013 is het 65 jaar geleden dat de 
EHBO vereniging Beek en Donk is 
opgericht. Reden om even terug te 
kijken in het verenigingsarchief. 
De vereniging is opgericht in 1948, 
enkele jaren na de beëindiging 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Helaas is over de beginperiode 
niets bewaard gebleven. Het is 
dan ook niet bekend wie toen 
de oprichters waren. De eerste 
ledenmutaties die bekend zijn 
dateren van het jaar 1953.

Op 22 oktober 1988 werd het 
40-jarig bestaan uitgebreid gevierd. 
De vereniging telde toe 100 leden. 
10 Jaar later in 1998 werd het 
50-jarig bestaan eveneens met 
een receptie en een uitgebreide 
feestavond gevierd. Hierbij werd 
door de Nationale Bond voor EHBO 
de Mgr. Veningsmedaille in Brons 
toegekend aan de vereniging.

In die tijd waren er verspreid 
over Beek en Donk 30 
verbandposten, die door de 
vereniging onderhouden werden. 
Aangezien het gebruik van deze 
verbandposten sterk verminderde 
werd besloten om deze posten 
op te heffen. Er zijn in al die jaren 
vele vereniging en/of activiteiten 
organiserende instanties geholpen 
op het gebied van Eerste Hulp. 

Konden deze verenigingen in het 
verleden aankloppen bij de EHBO, 
die verder overal voor zorgde, 
tegenwoordig moeten ze zelf voor 
vrijwilligers zorgen met een EHBO-
diploma. Zonder de aanwezigheid 
van een EHBO-er kan een activiteit 
vaak niet doorgaan,  gelukkig 
ziet men dat bij steeds meer 
verenigingen leden ook als EHBO-
er actief zijn. Wel kunnen de 
verenigingen terecht bij de EHBO 
vereniging om verbandtassen, 
koelpacks etc.  te huren.

In 1982 is de vereniging begonnen 
met jeugd EHBO cursussen voor 
basisschoolleerlingen. In het begin 
werd deze cursus verzorgd in het 
ontmoetingscentrum. Sinds een 
aantal jaren is het gebruikelijk dat 
de cursussen op de scholen zelf 
worden gegeven. De theorie wordt 
dan verzorgd door de leerkracht 
en de praktijk door vrijwilligers van 
de EHBO vereniging. Door middel 
van opbrengsten uit de jaarlijkse 
sponsorwandeltocht worden de 
kosten voor de scholen tot een 
minimum beperkt.

Sinds het ontstaan van de 
gemeente Laarbeek wordt elk jaar 
in april met de EHBO verenigingen 
uit Aarle-Rixtel en Lieshout een 
gezamenlijke oefening gehouden, 
de zogenaamde Laarbeekoefening. 

Deze oefening wordt beurtelings 
door een van de verenigingen 
verzorgd.

In de loop der jaren zijn vele EHBO 
cursussen georganiseerd waarbij 
vele EHBO-ers zijn opgeleid. De 
laatste jaren wordt het, mede door 
de opkomst van BHV cursussen, 
steeds moeilijker om voldoende 
cursisten te krijgen voor een 
volledige cursus.  Sinds 2012 
verzorgt de EHBO vereniging ook 
de opleidingen en herhalingslessen 
reanimatie/AED voor de stichting 
AED Alert Laarbeek, werkgroep 
Beek en Donk. Hiervoor zijn 
inmiddels 71 mensen opgeleid, 
die tevens aan het AED netwerk 
deelnemen.

De vereniging telt momenteel 
45 leden. Een keer in de maand 
wordt er een oefenavond 
gehouden waar allerhande 
onderwerpen behandeld worden 
om de kennis op peil te houden. 
Deze is altijd op de eerste 
maandagavond van de maand 
in het Ontmoetingscentrum. Op 
zaterdag 14 september 2013 
wordt het jubileum gevierd 
middels een uitstapje voor de 
leden en hun partners. De reis 
gaat dan naar Oegstgeest waar de 
tentoonstelling CORPUS, een reis 
door de mens, bezocht wordt.

Vlaggenmasten zoeken vlaggenbeheerder 

Spreekuur Dorpsondersteuner en Dorpsservicepunt Aarle-Rixtel

Lieshout - Het dorp Lieshout 
geniet van leuke activiteiten 
georganiseerd door en met 
bewoners uit dit plaatsje. Om 
deze evenementen extra onder de 
aandacht te brengen en bezoekers 
te verwelkomen, worden er 
vlaggenmasten bij de drie 

ingangen van het dorp geplaatst. 

De Dorpsraad Lieshout is op zoek 
naar een of meerder enthousiaste 
inwoners die de dag van het 
evenement opfleurt door de 
vlaggen te hijsen. Heeft u interesse 
en wilt u meehelpen aan een 

warm onthaal in het dorp, neem 
dan voor vragen en/of aanmelden 
contact op met de Dorpsraad door 
een mail te sturen naar info@
dorpsraad-lieshout.nl of te bellen 
met 0499-330025.

Aarle-Rixtel - Vanaf 18 september 
heeft de dorpsondersteuner 
van Aarle-Rixtel, Berrie van de 
Waardenburg, op woensdag 
spreekuur in Zonnetij 87 van 
10.00 uur tot 11.00 uur. U kunt 
bij hem terecht met al uw vragen 
over leefbaarheid, wonen, welzijn, 
zorg en preventie.

Liever een ander tijdstip of locatie? 
Neem contact op met Berrie via tel. 
nr. 0492-328805, 06-31244726 of  
e-mailadres  bvdwaardenburg@
vierbinden.nl. De spreekuren van 
het dorpsservicepunt Aarle-Rixtel 
zijn op maandag t/m donderdag 
van 9.30 uur tot 11.00 uur in 
Zonnetij 87. U kunt daar terecht 

met vragen over de WMO en 
voor plastic zakken. U kunt de 
vrijwilligers van het 

dorpsservicepunt ook bereiken via 
06-47333735 of e-mailadres 
dsp-ar@vierbinden.nl 

Kansplus collecteert met fonds 
verstandelijke gehandicapten
Gemert/Laarbeek - Kansplus regio 
Gemert draagt met een heleboel 
vrijwilligers mee aan de collecte 
van het fonds verstandelijke 
gehandicapten. Deze collecte is nodig 
om verstandelijke gehandicapten 
veel meer te laten meedoen in de 
maatschappij. 

Fonds verstandelijk gehandicapten 
financiert projecten in de buurt om 
te zorgen dat deze maatschappelijke 
deelname beter wordt. Activiteiten 
met mensen met een verstandelijke 
beperking in de muziekgroep 
“Nooit Gedacht” in regio Gemert 
worden mede mogelijk gemaakt 
door dit fonds. Ook activiteiten 
zoals de kerstviering voor kinderen 
met een verstandelijke beperking 
worden financieel ondersteund. De 
Stichting ‘Verzorging Ontspanning 
Zorgkinderen’ ontvangt een bijdrage 
uit de jaarlijkse collecte om deze 
activiteiten te bewerkstelligen. 

Fonds verstandelijk gehandicapten.
Het fonds zet zich al ruim 50 jaar in 
voor de positieverbetering van mensen 
met een verstandelijke beperking. Het 
leek er op dat zij meer werden gezien 
als volwaardig lid van de samenleving, 
maar helaas staat de positie van 
mensen met een verstandelijke 
beperking sterk onder druk. Meedoen 
in de maatschappij wordt zo voor 
deze groep steeds moeilijker. Het 
fonds vindt dit onacceptabel en roept 
iedereen op zich, nu meer dan ooit, 
sterk te maken voor de meer dan 
honderdduizend mensen met een 
verstandelijke beperking. Financiële 
hulp is daarbij van het grootste belang.

Om projecten met mensen met 
een verstandelijke beperking in 
de toekomst mogelijk te maken, 
collecteert het Fonds in de week van 
22 september t/m 28 september 
weer in het hele land. En ook in uw 
woonplaats! Draag ook uw steentje 
bij en help het fonds met de jaarlijkse 
collecte. Dit kan natuurlijk door een 
bijdrage te geven aan de collectant 
maar men kan ook zelf ook collecteren. 
Het kost slechts enkele uurtjes per jaar 
en met uw hulp helpen we samen 
de mensen met een verstandelijke 
beperking! Neem hiervoor contact 
op met het Fonds verstandelijk 
gehandicapten mail: mvermeulen@
fondsverstandelijkgehandicapten.nl of 
telefoon 030-7600056.

Frans Donkers gehuldigd.
Een halve eeuw collecteren voor het 
Fonds Verstandelijk gehandicapten. 
Deze prestatie is geleverd door Frans 
Donkers. Afgelopen weekend werd 
hij hiervoor in de bloemetjes gezet en 
ontving hij een mooie onderscheiding 
van het Fonds. Frans liep op 9-jarige 
leeftijd al met zijn moeder de deuren 
langs om te collecteren. Hij maakt 
zelf deel uit van de vele mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Bij veel activiteiten van Kansplus 
regio Gemert/Boekel/Laarbeek is 
Frans aanwezig en regelmatig is hij 
te zien in zijn creatie als Polleke de 
zanger. Daarnaast is Frans ook actief 
lid van het muziekgezelschap Nooit 
Gedacht. Voor het Fonds Vestandelijk 
gehandicapten en Kansplus regio 
Gemert is hij een onmisbare vrijwilliger. 
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DAS MOOI
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Van Schijndel Anteak
De Woonwinkel

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

Zondag 15 september

KOOPZONDAG
open van 

12.00 tot 17.00 uur
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WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

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

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

In 2020 worden de Olympische Zomerspelen wederom 
gehouden in Tokio.

In welk jaar was Tokio eerder gastheer en welke Nederlander 
won daar als individu goud, in welke sport en welke klasse?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Paul van der Rijt
Antwoord vorige editie: Het jaar 2002.  Vanaf 2003 t/m 2012 
altijd minimaal 1 fi nale.

Cadeaubon kan tot 18 september worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagEK én WK in het verschiet voor kunstrolschaatsster 
Colet Claessens 
Lieshout – Jarenlange, fysieke 
trainingsarbeid en een goede 
mentaliteit loont. Dat bewijst de 
Lieshoutse Colet Claessens (18). Voor 
de vijfde keer mag zij deelnemen 
aan het Europees Kampioenschap 
Figuurrijden. Dit vindt volgende week 
in Portugal plaats. Maar er is meer dan 
dat. Colet is óók geselecteerd voor 
het Wereldkampioenschap. Of ze hier 
naartoe kan, is nog de vraag. 

In hart en nieren
Voor het bestaan als topsporter is een 
ijzersterke discipline nodig. Iets waar 
Colet over bezit. Onlangs startte ze met 
de zware opleiding ‘Tandheelkunde’ op 
de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Een nieuwe studie combineren met 
vele trainingsuren én een wedstrijd in 
het buitenland, gaat dat wel samen? 
“Ik kreeg de knoop niet doorgehakt. 
Ik wilde zo graag naar het EK, maar ik 
ben ook net begonnen met mijn studie. 
Alles is nieuw en ik moet nog op en neer 
reizen, omdat ik nog geen kamer heb. 
Dat is zwaar.” Uiteindelijk hakte Colets 
vader de knoop door. “Hij zei dat ik 
naar Portugal moest gaan, omdat ik er 
zo hard voor gewerkt heb. Dat heb ik 
opgevolgd”, aldus de rolschaatsster.  

Wereldkampioenschap
Deelname aan het Europees 
Kampioenschap volgende week 
is een feit. Of Colet ook aan het 
Wereldkampioenschap deel kan 
nemen, is nog onduidelijk. “Het 
Wereldkampioenschap vindt in 
november plaats en is in Taiwan. Een 
groot deel van de reis moeten we als 
sporter zelf betalen. Daarnaast weet ik 
ook nog niet of ik het kan combineren 
met school.” Als het aan Colet ligt, zet ze 
alles op alles om hieraan deel te nemen. 
“Ik heb ook nog een bijbaantje, zodat ik 
er zelf ook voor kan sparen. Daarnaast 
ben ik met mijn ouders op zoek naar 

sponsoren. Er zijn al wat bedrijven 
die mij sponsoren, zoals Bouwcenter 
Swinkels, Van Rooi Meat en Hoogers 
Mode. Hoe klein het bedrag ook is, alles 
is welkom!”

Junioren
Colet komt uit in de discipline 
Figuurrijden, klasse Junioren. Dit is 

de op een na hoogste klasse in de 
rolschaatssport. Vele uren in de week is 
Colet in Mierlo bij Rolschaatsvereniging 
Olympia te vinden. Daar traint ze samen 
met trainster Jeanne Janssens. Een 
bekend persoon in de rolschaatswereld. 
Het aantal EK’s en WK’s die Jeanne 
bezocht, zijn ontelbaar. “Vroeger ging ik 
al mee met mijn dochter Kristy Janssens. 

Zij rolschaatste ook op hoog niveau. 
Daarna ben ik nog vaak wezen kijken bij 
zowel wedstrijden waar leerlingen van 
mij meededen, maar ook keren dat er 
geen leerlingen meededen. Ik probeer 
zo vaak mogelijk mee te gaan. Zo ook 
volgende week weer met Colet.” 

Colet heeft haar succes onder andere te 
danken aan Jeanne. “Zij is er altijd voor 
mij en heeft mij altijd al getraind. Ze doet 
ontzettend veel voor de rolschaatssport. 
Ik ben haar daar heel dankbaar voor.” 

Hét jaar bij uitstek 
Of Colet een potentiele kandidaat is 
voor een podiumplaats? “Die kans 
is heel klein”, aldus de topsportster. 
Trainster Jeanne vult aan: “Nationaal is 

Colet heel sterk. Ze is de beste in haar 
klasse en dat heeft ze hier ook bewezen. 
Internationaal heerst er een heel grote 
concurrentie. Nederland delft vaak het 
onderspit tegen landen als Spanje en 
Italië.” Toch draait het Colet niet om de 
podiumplaats. “Het is ontzettend gaaf 
om dit mee te mogen maken. Je werkt 
er zo hard voor. Vanaf volgend jaar kom 
ik uit in de klasse senioren. Dan is het 
maar afwachten of ik de concurrentie 
nationaal ook aankan. Dit is het jaar bij 
uitstek om mezelf te bewijzen.”

Wilt u Colet sponsoren, zodat deelname 
aan het WK wellicht mogelijk wordt? 
Neem dan contact op met de redactie 
van MooiLaarbeek via redactie@
mooilaarbeek.nl of 0492-832182.

Kunstrolschaatsster Colet Claessens 
met haar trainster Jeanne Janssens

Presentatie teamsites op 
website Sparta’25
Beek en Donk - De 
internetcommissie van Sparta‘25 
verzorgt op maandag 23 
september een presentatie over 
het gebruik van de teamsites op 
de website van Sparta’25. De 
website van de groenwitten die 
nu staat is een jaar in de lucht. 

Op de website is er voor ieder 
team een teamsite ingericht. 
Hierop worden alle uitslagen, 
het programma van de komende 
weken en standen van een 
team standaard bijgewerkt. De 

leiders kunnen 
zelfstandig de 
teamsite nog 
meer invulling 
geven. Zo is het mogelijk om 
teaminformatie uit te wisselen 
met de spelers/ouders. Kan men 
spelersfoto’s plaatsen, agenda-
items en fotoboeken voor een 
team aanmaken. Daarnaast is 
het mogelijk om filmmateriaal en 
wedstrijdverslagen te plaatsen. 
Aanvang van de presentatie is 
20.30 uur. 

Tini en Hetty van Leuken Laarbeeks Kampioen Jeu de Boules
Helmond - Op sportcentrum ‘De 
Braak’ werden op dinsdag 10 
september de Laarbeekse Jeu-de-
boules-kampioenschappen gehouden. 
Mariahout ging als algeheel winnaar 
naar huis. 

In Laarbeek heeft elke kern een Jeu-
de-boules-vereniging. Wim van de 
Vossenberg organiseert al jaren de 
Laarbeekse kampioenschappen. Uit 
Lieshout nam deel ‘Ons genoegen’,  in 
Beek en Donk is de officiële naam ‘Jeu 
de Boulesclub Beek en Donk’ en in Aarle-
Rixtel wordt de veelgehoorde uitroep 
‘Duutieut’ gebruikt als clubnaam. In 
Mariahout is de naam van de vereniging 
‘t Trefpunt, en zij hadden het vandaag 
getroffen!

Op de 20(!) velden van ‘De Braak’ 
was het een drukte vanjewelste. De 
Laarbeekse verenigingen van de edele 
Petanque-sport tellen samen ongeveer 
220 leden. Er wordt gestreden in koppels, 
zodat het aantal wedstrijden erg groot is. 
Gelukkig speelden de weergoden een 
beetje mee en hoefden de wedstrijden 
niet binnen te worden gespeeld. De 
binnenaccommodatie van deze locatie 
is wat kleiner, zodat dan de wedstrijden 
langer zouden duren. Er wordt zeer 
geconcentreerd gegooid en er zitten zelfs 
enkele ‘tireurs’ onder de leden... Hun taak 
is het de bal van de tegenstander, die te 
dicht bij de ‘boule’ ligt weg te spelen. Een 
rasechte tireur doet dat door de bal zó te 
gooien, dat hij bovenop de ‘vijandelijke’ 
bal terechtkomt en zijn plaats inneemt. In 
deze grote groep spelers zijn er maar een 
4-tal echte tireurs.

Petanque is een echte gezelligheidssport.  
De leeftijd van de leden loopt uiteen 
van 12 tot 83 jaar. In Laarbeek spelen 
de verenigingen meestal twee keer per 
week op de eigen banen. De eerste clubs 

ontstonden in de jaren 1980, omdat 
toen veel mensen in Frankrijk met de 
sport kennis maakten. De benodigde 
ballen werden door de mensen van het 
eerste uur dan ook in Frankrijk gekocht. 
Nu zijn alle materialen ook in Nederland 
overal te koop. Van rivaliteit tussen de 
verenigingen is geen sprake, al is er op 
het laatst nog wel even ‘strijd’ tussen 
de voorzitter van Lieshout en die van 
Aarle-Rixtel wie nu eigenlijk het oudste 
is! Lieshout wint met een paar maanden.

Na een drietal uren zijn de winnaars 
bekend. Op de eerste plaats eindigden 

Tini en Hetty van Leuken uit Mariahout, 
nummer twee waren Bertus en Christien 
Biemans uit Lieshout en op de derde 
plaats eindigden Frits Tak en Nelly van 
Veghel uit Beek en Donk. Algemeen 
clubkampioen werd ‘ ‘t Trefpunt’ uit 
Mariahout, de kleinste kern van de 
gemeente Laarbeek met het grootste 
aantal leden. De winnaars  kregen naast 
een beker een zelfgekozen prijs van 
de prijzentafel. Daarop stonden allerlei 
lekkernijen uitgestald, variërend van 
een zak chips tot de welbekende fles 
advocaat.

Vlnr. Tini van Leuken, Hetty van Leuken en Phiel Rooijackers, voorzitster van Mariahout

AKTIE
De gehele maand  september

50% korting op alle monturen.
niet in combinatie met andere acties

Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714
info@schippersoptiek.com www.schippersoptiek.com
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tennis

voetbal

hardlopen

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Sparta’25 start met verlies

ASV’33 – RKSVO 1-5

Wintertraining TV De Raam

Beek en Donk - In de eerste 
bekerronde lieten de groenwitten 
van sportpark ’t Heereind een 
wisselvallig beeld zien. Het 1-5 
verlies tegen Nuenen viel de Beek 
en Donkse supporters wat tegen, 
maar de overwinningen op SSS’18 
en TSC zorgden er voor dat de 
tweede ronde werd bereikt. 

Afgelopen zondag stond de 
eerste competitiewedstrijd op het 
programma met een uitwedstrijd 
bij SVC 2000 in Roermond. Op het 
eind van de wedstrijd stond een 3-1 

verlies op het scorebord en dat was 
niet nodig geweest. De Spartanen 
begonnen goed aan de wedstrijd 
en het was Rene Brouwers die de 
verdiende 0-1 liet aantekenen. Net 
voor rust konden de mannen uit 
Roermond de gelijkmaker noteren. 
Een tegenvaller maar ook de eerste 
periode van de tweede helft was 
voor Sparta’25. Uit het niets kwam 
SVC 2000 echter op 2-1 en vrij 
snel daarna stond het 3-1. In de 
laatste periode van de wedstrijd 
konden de groenwitten daar niets 
meer in veranderen en moest het 

de drie punten bij de debutant 
uit Roermond laten. Zondag de 
eerste thuiswedstrijd op sportpark 
’t Heereind, aanvang 14.30 uur. 
Tegenstander is HVCH uit Heesch 
welke afgelopen zondag tegen 
een 1-3 thuisnederlaag aanliep. De 
winnaar zal zich in de middenmoot 
nestelen terwijl de verliezer na 
twee wedstrijden op 0 punten 
blijft staan. Bent u niet in staat de 
wedstrijd op sportpark ’t Heereind 
te bekijken dan kunt u de standen 
live volgen via 
www.indewandelgangen.com.

Mariahout wint de eerste competitie wedstrijd
Mariahout - In het begin van de 
wedstrijd ging het gelijk op tussen 
Ollandia en Mariahout. In de achtste 
minuut kreeg Mariahout een vrije 
trap vanaf de linkerkant die hard voor 
het doel kwam, maar naast ging.

Ollandia kreeg in de elfde minuut 
een goeie kans. Stefan Erven kreeg 
de bal voor zijn voeten in de 5 meter 
maar stiftte de bal naast het doel. 
Mariahout was de ploeg die als eerste 
wist te scoren. In de 14e minuut 
veroverde Martijn van der Linden 
de bal en gaf een strakke voorzet 
aan Luuk Leenders die de bal in het 
doel tikte 1-0. Ook Ollandia was 
gedreven om een doelpunt te maken. 
Een vrije trap vanaf links werd binnen 
gegleden door de aanvoerder van 
Ollandia Bart van den Tillaart, stand 
1-1.

Mariahout hoopte 10 minuten voor 
rust op een penalty toen Roy van den 
Broek werd aangetikt in de 16 meter, 
maar de scheidsrechter besliste 
anders. Ruststand 1-1. Beide ploegen 
kwamen strijdlustig de kleedkamers 
uit om de winst binnen te halen. 
Het was Mariahout die als eerste na 
de rust wist te scoren via Serge van 
Hout. Hij schoot de bal vanaf de 16 
meter in de lange hoek, 2-1. Vlak 
na deze goal was het Mariahout die 
meer kansen kreeg. Na een mooie 
bal die werd teruggelegd door Luuk 
Leenders was het Roy van den Broek 
die op de 16 meter klaar stond om de 
bal in te schieten, maar de bal zeilde 
over het doel. In de 70e minuut 
was het Olland die wat terug deed. 
Robert Erven werd diep gestuurd en 
scoorde meteen in de verre hoek, 
2-2. 

Vlak na de 
gelijkmaker kreeg 
Stefan Erven zijn 
tweede gele kaart en moest het 
veld verlaten. Mariahout wist te 
profiteren met één man meer. 
Luuk Leenders kreeg een goeie 
dieptepass en gaf een strakke 
voorzet aan Martijn van der Linden 
die Mariahout op voorsprong 
zette, 3-2. Ollandia was nog heel 
dicht bij de gelijkmaker toen Rick 
van den Heuvel ver zijn doel uit 
kwam, maar wist de bal op de lijn 
met één hand tegen te houden. In 
blessuretijd was het de aanvoerder 
van Ollandia die zijn team met 
negen man op het veld liet staan 
na de tweede rode kaart voor zijn 
ploeg.

Aarle-Rixtel - Voor ASV’33 
begon de competitie tegen een 
voor de vereniging onbekende 
tegenstander, RKSVO uit Ospel 
is nog nooit in het hele 80-jarig 
bestaan van ASV’33 tegenstander 
geweest in officiële wedstrijden, 
dus er lag voor ASV’33 een mooie 
uitdaging.

ASV’33 leed  deze middag een flinke 
nederlaag, tegen een zeker wel 
betere tegenstander, die ASV’33 
vooral een lesje gaf in effectiviteit. 
Alles zag er in de eerste helft van 
de wedstrijd zeker nog goed uit 
voor de rood-witten, en gaf het 
spelbeeld zeker niet de indruk dat 
ASV’33 deze middag tegen een 
forse nederlaag aan zou lopen. 
Niets was minder waar.

ASV’33 was in de eerste helft 
zeker gelijkwaardig en bood 
goed tegenstand, en de wedstrijd 
ging dan ook gelijk op. In de 8e 
minuut van de wedstrijd zette 
Stan Creemers  RKSVO op een 1-0 

voorsprong, hij kopte de bal uit een 
goede voorzet onhoudbaar tegen 
de touwen. Daarop volgend  kreeg 
ASV’33 enkele kleine kansjes om 
de stand gelijk te trekken, maar 
elke keer ontbrak de precisie in de 
voorzetten. Toch kwam ASV’33 
in de 30e minuut geheel terecht 
op 1-1, middels goed doorzetten 
van Thijs v Uden creëerde hijzelf 
de mogelijkheid om met een 
goed schot de keeper van RKSVO 
kansloos te laten. Op slag van 
rust kwam RKSVO wederom op 
voorsprong, door persoonlijke 
fouten in de verdediging van 
ASV’33 bracht Stan Creemers met 
een bekeken schot RKSVO weer 
aan de leiding.

Direct na de thee was het weer 
Stan Creemers die wederom een 
persoonlijke fout in de verdediging 
van ASV’33 direct afstraft en de 3-1 
op het scorebord bracht, en hierbij 
was de wedstrijd gespeeld, en had 
de goed spelende Stan Creemers 
zijn eerste hattrick van het jaar te 

pakken. De gehele 2e helft was 
RKSVO de betere partij en ASV’33 
kon geen vuist meer maken om de 
stand een dragelijker aanzicht te 
geven. RKSVO liep zelfs nog uit 
naar een 1-5 voorsprong, Chesron 
Geurts en Paul Pieters waren de 
verantwoordelijke hiervoor.

ASV’33 had deze middag zeker 
een goed spelende tegenstander 
als opponent, die naar verwachting 
misschien ook wel mee gaat doen 
voor de titel, voor ASV’33 is het 
zaak om de rug te rechte en uit te 
gaan kijken naar de wedstrijd van 
komende zondag. In Mierlo tegen 
Mifano zal het team van trainer 
Twan Wijnen hopelijk een beter 
resultaat neer kunnen zetten.

Opstelling ASV’33; Roy Verbakel, 
Dennis Verbakel, Peter Raaijmakers 
(81e Erwin v Dijk), Robert Mol, 
Sander vd Waarsenburg, Jordy 
Kuipers, Rene de Vries, Ruud de 
Brouwer,Teun v Asten (20e Dirk de 
Greef) , Thijs v Uden, Nick Hendriks.

Lieshout – Belangstellenden kunnen 
zich weer inschrijven voor de 
wintertraining. Tennisvereniging 
De Raam heeft besloten om het 
trainingsschema aan te passen, dit 
in verband met het slechte weer van 
vorig jaar. 

Het zijn 15 lessen in plaats van 
17 lessen, tegen aangepast tarief. 
Hierdoor zijn er 2 weken over voor 
inhaallessen. Er worden ook 15 
lessen gegeven, dus geen uitval 
meer. Hieronder zijn wel maximaal 2 
theorielessen mogelijk. Bij slecht weer 
wordt er toch getraind in de vorm 
van een theorieles. Deze les bestaat 
uit een stukje theorie en een stukje 
conditietraining en wordt gegeven in 
de kantine. Er zijn dus geen gemiste 
lessen meer. Men betaalt voor 15 
lessen en krijgt ook 15 lessen! 

De wintertraining loopt van 
21 oktober 2013 tot 7 februari 
2014. Eventuele inhaallessen zijn 
aansluitend aan deze periode. De 
inschrijving sluit op 23 september. 

Voor meer informatie kan men 
terecht op  www.tvderaam.nl of 
bij contactpersoon Lique v. d. Aa, 
emailadres training@tvderaam.nl.

Gelijkspel voor Flamingo’s

Mariahout - Senioren 1 van 
de Flamingo’s uit Mariahout 
moest het opnemen in deze 
wedstrijd tegen Yes uit Venhorst. 
Flamingo’s begon de wedstrijd 
sterk en al vrij snel stond het team 
van Flamingo’s met 2-0 voor. Yes 
kwam terug en scoorde nog een 
paar keer voor de rust.

Net voor rust scoorde Helen 
van Wanrooij een belangrijk 
aansluitingsdoelpunt, waardoor 
de dames van Flamingo’s de rust 
in gingen met 5-6 achterstand. 
Vol vertrouwen begonnen de 
Flamingo’s aan de 2de  helft 
van deze, voor het aanwezige 
publiek, zeer spannende wedstrijd. 
Flamingo’s creëerde vele mooie 
kansen, maar wist deze kansen niet 
altijd te benutten waardoor Yes 
aan kop bleef, totdat aanvoerster 
Manon de Beer met twee mooie 
doelpunten de stand weer 
terugbracht naar 11-11. Flamingo’s 
kwam zelfs op voorsprong, maar 
doordat Yes in de laatste minuten 
nog een doelpunt maakte werd 
de wedstrijd afgefloten bij een 
stand van 12-12. Scores: Manon 
de Beer, Helen van Wanrooij, 
Marleen de Groot allen 2x, Anouk 
van Eijndhoven, Lonneke Leenders 
beiden 3x.

Senioren 2, gesponsord door 
Harold Vereijken Gereedschappen 
en Verhuur, moest het opnemen 
tegen de dames van Rosolo 3. 
De eerste helft waren de teams  
aan elkaar gewaagd en scoorde 
de Flamingo’s een aantal mooie 
doelpunten. Helaas konden de 
speelsters van Flamingo’s dit spel 
niet voortzetten in de tweede helft 

en kregen ze vele doelpunten om 
de oren. Rosolo bleek te sterk voor 
de Flamingo’s. De wedstrijd werd 
afgesloten bij een eindstand van 
6-13.

Uitslagen 8 september  
Avanti – W1          0 – 0 
PupE2 – Be Quick       11 – 2 
PupE1 – De Korfrakkers        2 – 2 
AspB1 – Stormvogels (L)       6 – 13 
JunA1 – De Korfrakkers          6 – 4 
Celeritas (S) MW1 – MW2    6 – 11 
Sen 2 – Rosolo 3        6 – 13 
Sen 1 – Jes 1     12 – 12 

Programma
Zaterdag 14 september 
Sportpark Mariahout
13.30 JunA1 – Geko
Sportpark Schijndel
10.00 Avanti (S) – AspC2
Sportpark Berlicum
11.00 BMC – W1
Sportpark Esbeek
11.00 Tuldania – PupD1
Sportpark Someren-Heide
11.00 SVSH/KSV – AspC1
Sportpark Hooge Mierde
12.00 DDW – AspB1

Zondag 15 september
Sportpark Leunen
11.00 Oranje Wit (L) 2 – Sen 2
Sportpark Bladel
13.00 Bladella 1 – Sen 1

Woensdag 18 september
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – NDZW MW1
Sportpark Sint-Oedenrode
20.00 Rooi MW3 – MW2
Sportpark Loosbroek
20.00 Korloo R1 – R1

Aanvoerster Manon de Beer brengt haar ploeg Flamingo’s 
terug in de race door 10-11 en 11-11 te scoren

Durft u de 
uitdaging aan?

Laarbeek - Running Team 
Laarbeek is op zoek naar lopers 
en fietsers die de uitdaging 
aandurven om mee te doen met de 
Roparun. Een avontuur voor het 
leven, hardlopen van Hamburg 
naar Rotterdam, 570 kilometer 
voor het goede doel. 

De loper loopt tijdens de Roparun 
25 keer 3 kilometer met een 
minimale snelheid van 11 
kilometer per uur d.w.z. dat je 
een halve marathon kunt lopen 
in 1 uur en 55 minuten. De fietser 
legt 5 keer een traject af van 57 
kilometer, de snelheid varieert 
van 11 tot 16 kilometer per uur. 
De voorste fietser navigeert , 
de achterste fietser beschermt 
de loper. Naast het meedoen 
aan de Roparun wordt van de 
deelnemer verwacht, dat hij of zij 
meedoet aan de acties die door 
Running Team Laarbeek worden 
georganiseerd, zoals wafels 
bakken tijdens kerstmarkten, het 
meewerken aan vlooienmarkten 

en fietstocht. Mocht men interesse 
hebben, neem dan contact op met 
Mies van Berlo, tel. 049422466 
of 06-12894837. Mailen kan ook 
naar mjcvanberlo@onsbrabantnet.
nl.
                                     
De Roparun is meer dan lopen 
alleen, het is het beleven van een 
avontuur, het is topsport, het is een 
teamsport, maar vooral een uniek 
sportevenement waarin gezonde 
mensen geld bijeenbrengen om 
de kwaliteit van het leven van 
kankerpatiënten te verbeteren 
onder het motto: Leven toevoegen 
aan de dagen, waar geen dagen 
meer toegevoegd kunnen worden 
aan het leven. Running Team 
Laarbeek wil een zo hoog mogelijk 
bedrag bijeenbrengen ten gunste 
van stichting Roparun. Inmiddels 
hebben diverse instanties in onze 
omgeving, waaronder inloophuis 
De Cirkel, een financiële bijdrage 
ontvangen van de Roparun.
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Dinsdag 17 september

FEESTELIJKE
OPENING!

Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 18.00

Van Balkom
 | Piet van Thielplein 30 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 89 99 |

18.00 - 21.00 uur

badminton handbalGrote badmintoninstuif 
voor jong en oud

Inloopavonden Badminton Club Lieshout succesvol verlopen

Beek en Donk – Badmintonclub 
Mixed houdt op vrijdag 20 september 
een grote instuif voor jong en oud. 
Daaraan voorafgaand hebben zij in 
samenwerking met de sportcoach 
van de gemeente Laarbeek, Ilse van 
Ham, de leerkrachten van Fit en Fun 
en de sport BSO bereid gevonden om 
in de week van 16 tot 20 september 
badmintonles te geven op de scholen in 
Beek en Donk. Die week is het namelijk 
‘de week van het badminton’.

Het leek hen een leuk idee om daarop 
in te springen en iedereen op een 
vrijblijvende manier kennis te laten 
maken met badminton. De groepen 3 
en 4 van de basisscholen in Laarbeek 
krijgen in de week van 16 tot 20 
september badminton les van Anika 
en Teun, de leerkrachten van Fit en 
Fun. Alle basisscholen in Beek en Donk 

zijn aangeschreven en gevraagd of ze 
tijdens de gymles de groepen 5 t/m 8 
badminton les willen geven. Op deze 
manier doen alle kinderen in Beek en 
Donk van groep 3 t/m groep 8 mee 
aan de week van het badminton. De 
kinderen die meedoen met de sport BSO 
krijgen die week ook badmintonles. 
Aan het einde van die week houdt 
Mixed op vrijdagavond de instuif voor 
jong en oud. Natuurlijk zijn alle kinderen 
uit Laarbeek welkom om in Beek en 
Donk te komen badmintonnen, maar 
ook in Lieshout en Aarle-Rixtel zitten 
verenigingen waar je deze leuke sport 
kan beoefenen. Aan degene die mee wil 
doen, wordt gevraagd om zich aan te 
melden via jeugdzaken@bcmixed.nl. De 
jeugd traint in 2 groepen. Van 18.30 tot 
19.30 uur en voor de iets oudere jeugd 
van 19.30 tot 20.30 uur. Na aanmelding 

krijgt men de juiste tijd 
door.

Iedereen vanaf 18 jaar 
of ouder is natuurlijk ook welkom. De 
volwassenen beginnen om 20.30 uur 
en sluiten daarna vaak gezellig af aan de 
bar. Naast sportief bezig zijn op de baan 
staat gezelligheid bij BC Mixed voorop. 
De vereniging ziet je graag op vrijdag 
20 september in de nieuwe sporthal 
D’n Ekker. Voor meer informatie over de 
vereniging kijk op www.bcmixed.nl of 
www.facebook.com/bcmixed.

Lieshout - De inloopavonden, die 
Badminton Club Lieshout heeft 
georganiseerd op 28 augustus en 4 
september, zijn succesvol geweest. 
Mede dankzij de inzet van de 
jeugdbegeleiding hebben diverse 
mensen gebruik kunnen maken 
van de mogelijkheid om nader 
kennis te maken met de Lieshoutse 
badmintonvereniging.  

Dankzij de ondersteuning van de 
Rabobank Peel Noord konden 
geïnteressee rden op deze data gratis 
kennismaken met Badminton Club 
Lieshout. Mocht je geen tijd hebben 
gehad en alsnog kennis willen maken 
met deze sportvereniging, kom dan op 
een van de woensdagse speelavonden 
naar Sporthal “de Klumper” aan de 
Papenhoef in Lieshout. Als je ouder 
bent dan 6 jaar en jonger bent dan 18 
jaar ben je welkom vanaf 18:30 uur. 

Ben je ouder dan 18 dan ben 
je welkom vanaf 20:00 uur. 

Districtscompetitie
Komend weekend gaat de 
districtscompetitie weer beginnen. Deze 
districtscompetitie wordt georganiseerd 
door Badminton Nederland, voorheen 
bekend als de Nederlandse Badminton 
Bond. Badminton Club Lieshout 
neemt met vijf teams aan deze 
districtscompetitie deel, in verschillende 
klassen. De jeugd tot 11 jaar speelt in 
een gemengde klasse van jongens en 
meisjes. De jeugd tot 13 jaar speelt in 
een mixklasse. Bij de senioren nemen 
drie teams deel: twee in de herenklasse 
en één in de mixklasse. De beide teams 
in de herenklasse spelen dit seizoen in 
dezelfde afdeling, waardoor ze ook 
onderling hun sterkte kunnen meten. 
Het mixteam speelt dit seizoen in de 
derde klasse.

Programma
13 september vrijdag 20:00  
DINTELOORD M1 - BCL-H2/Bavaria
15 september zondag 10:00  
VEERKRACHT M2 - 
BCL-H1/Sportpoint Gemert

Badmintonner Jan Spitshuis 

Beek en Donk - Dit weekend stonden 
een flink aantal wedstrijden op het 
programma voor handbalvereniging 
Bedo. Heren 1 en 2 en Dames 
1 speelden oefenwedstrijden 
en de jeugdteams speelden 
veldcompetitiewedstrijden.

De D-jeugd en Jongens B-jeugd 
hadden bijna geen tegenstand en 
hielden de punten met gemak in 
Beek en Donk. De Meisjes B-jeugd 
wist na een snelle 0-4 achterstand 
nog knap terug te komen maar 
moest uiteindelijk het onderspit 
delven.

Het nieuwe Heren 2 won de eerste 
oefenwedstrijd van het jaar. Vanaf 
het begin werd een voorsprong 
genomen op gastheer Taxandria uit 
Oisterwijk. Door een sterke fysieke 
verdediging werd deze niet meer 
afgegeven. Heren 1 speelde een 
klein drieluiktoernooi tegen NOAV 
en Apollo. Beide wedstrijden werden 
gewonnen. 

Aanstaand weekend spelen de drie 
jeugdteams competitiewedstrijden. 
Voor Dames en Heren 1 staan 
er weer oefenwedstrijden op het 
programma. Alle teams hopen op 
supporters.

Bedo zoekt versterking, vooral bij 
de jeugd. Kijk voor meer informatie 
op www.hvbedo.nl, op onze 
Facebookpagina www.facebook.
com/hvbedo of neem contact op 
per e-mail info@hvbedo.nl.

Uitslagen:
Gemengde D-jeugd – M.H.V. ‘81  29-1
Meisjes B-jeugd – Achilles ‘95         6-8
Jongens B-jeugd – Helios ‘72       31-16
Taxandria – Heren Senioren 2      20-22 
Heren Senioren 1 – NOAV        26-25
Heren Senioren 1 – Apollo         22-21

Programma:
Zaterdag 14 september 
11:55 Tremeg – Jongens B-jeugd —
Molenbroek, Gemert
19:30 Dames Senioren 1 – Bouwcenter 
Centen HVW — D’n Ekker, Beek en Donk
20:15 Apollo – Heren Senioren 1 — 
Sporthal De Landing, Son en Breugel

Zondag 15 september 
10:00 Acritas – Gemengde D-jeugd — 
Sporthal ‘t Zand, Bakel
11:00 PSV Handbal – Meisjes B-jeugd 
— PSV Handbal-terrein, Eindhoven

Goed wedstrijd-
weekend 
voor Bedo

Veghelsedijk 3     Mariahout     0413 - 20 93 36   
www.autoschadevissers.nl

• Geen eigen risico 
 

 

• Gratis leenauto

• Innovatief schadeherstel
 

• Begeleiding alle    
verzekeringsmaatschappijen

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

Zanden Parket: “Houten vloeren om op te leven”
Zanden Parket uit Beek en Donk bestaat al 
ruim 16 jaar. Frans van der Zanden, eigenaar 
van Zanden Parket heeft al meer dan 30 jaar 
ervaring in de parketbranche. Frans: “De tijd 
vliegt voorbij, maar dat is altijd als je lekker 
bezig kunt zijn met je werk en hobby.”

Frans is begonnen met parketvloeren in 
Lieshout. “Op de boerderij, lekker ambachtelijk 
bezig zijn en mooie vakkundige vloeren maken. 
Ik wil dat klanten super trots en tevreden zijn, 
daar hecht ik veel waarde aan. Bij Zanden Parket 
houden we ervan om mee te denken met de 
klant. Het gaat tenslotte wel om iets waar je 
iedere dag naar kijkt en gebruikt. We zorgen 
ervoor dat een klant de juiste keuze maakt. 
Onze slogan is dan ook: ‘Houten vloeren om 
op te leven’.” Door de jarenlange ervaring en 
gedrevenheid verstaat Frans zijn vak goed. Hij 
is tevens gespecialiseerd in het renoveren en 
kleuren van bestaande vloeren.

Sinds 2000 heeft Zanden Parket op 
industrieterrein de Bemmer in Beek en Donk 
een mooie showroom waar een uitgebreid 
assortiment te vinden is van houten vloeren, 
laminaat en pvc vloeren. Daarnaast is er een 
eigen werkplaats, waardoor er goed op de 
wensen van de klant ingespeeld kan worden.

Wilt u ook een advies op maat? Kom gerust 
eens een kijkje nemen in onze showroom. Wij 
zijn iedere vrijdagavond van 18.00 – 21.00 
uur en op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur 
geopend. U bent ook welkom op afspraak. Tel. 
06-53648085

Haverkamp 1, Beek en Donk    Tel. (0492) 46 88 72  M. 06-53648085
www.zanden-parket.nl 

Advertorial

“Ik wil dat klanten super 

trots en tevreden zijn”

Frans van der Zanden
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wielersport� etsen Bockenreyderstocht voor Aan de Wielen

Aarle-Rixtel – Wielertoerclub 
Aan de Wielen doet op zondag 
15 september mee aan de 
Bockenreyderstocht die op de 
landelijke kalender van de NTFU 
staat. De rit naar de in de bosrijke 
omgeving gelegen herberg nabij 
Esbeek, kent twee varianten. 

De deelnemers kunnen kiezen 
tussen de 101 kilometer lange versie, 
waarvoor men kan starten tussen 
08.30 en 09.00 uur of de ruim 80 
kilometer lange route, welke wordt 
gefietst door de 25 kilometer groep, 
met vertrek om 09.00 uur. 

Inschrijven en vertrekken kan men bij 

café de Vrienden, tegenover de kerk in 
Aarle-Rixtel. Degenen die de langste 
tocht in groepsverband en onder 
ADW-begeleiding willen fietsen, 
kunnen aansluiten bij de groepen die 
om 08.35 en om 08.40 uur op de 
pedalen gaan. Meer informatie is te 
krijgen bij Theo Sterken tel. 381680 
of te vinden op www.aandewielen.nl.

paardensport Viertal O.L.V. Ruitertjes Aarle-Rixtel 
Nederlands Kampioen 2013

Nederlandse kampioenschappen RV de Hoefslag A

Aarle-Rixtel – De Nederlandse 
Kampioenschappen (Hippiade) 
voor pony’s werd verreden op het 
KNHS terrein in Ermelo op zaterdag 
31 augustus. Namens ponyclub 
O.L.V. Ruitertjes uit Aarle-Rixtel 
werd hieraan deelgenomen door 
Fleur Jansen (dressuur klasse 
D/M), Stefanie Baten (springen 
klasse AB/L en C/L) en het 
viertal klasse CDE-L. Het viertal 
bestaat uit Fleur Jansen, Frederike 
Kuijpers, Marjolein Kuijpers en 
Michelle van den Heuvel. 

De dames reden onder leiding 
van commandant Willy Migchels 
twee keer een super goede proef, 
waarmee ze beide keren als beste 
beoordeeld werden en daarmee tot 
Nederlands Kampioen gehuldigd 
werden. Een geweldige prestatie! 
Ook heeft het viertal onder 
leiding van Anja Walravens voor 
de eerste keer op een Nederlands 
Kampioenschap een Kür op 
Muziek (klasse M) gereden. Een 
heel mooie Kür, maar deze werd 
helaas beoordeeld met net wat 
punten te weinig om in de prijzen 
te vallen. Ze bleken echter wel aan 

geduchte concurrentie voor de 
andere deelnemers, waarmee in 
de toekomst zeker rekening mee 
gehouden moet worden. 

Individueel werd ook gestart 
in Ermelo, zoals in de dressuur 
klasse D/M2. Fleur Jansen startte 
met haar pony Evy. Helaas vielen 
ze buiten de prijzen. Toch zijn ze 

weer een ervaring rijker. Stefanie 
Baten gaf acte de présence bij het 
springen. Zij was afgevaardigd met 
haar pony Comback’s Myra in de 
klasse C/L en de combinatie wist 
een mooie 5e prijs te bemachtigen. 
Ook met haar pony Amigo was ze 
afgevaardigd. In de klasse AB/L 
nam zij super tevreden de 4e prijs 
in ontvangst. 

Aarle-Rixtel –Het M-viertal van 
RV de Hoefslag heeft op zaterdag 
7 september deelgenomen aan de 
Nederlandse Kampioenschappen 
in Ermelo. Het M-viertal heeft daar 
een heel mooie 3e plaats behaald. 

In het M-viertal hebben 
meegereden, onder begeleiding 
van commandant Martien Verbakel: 
Lianne Verbakel met Bora, Tessa 
van Schaik met Roma,  Britt van 
de Vrande met Whinny en Marly 
Verbakel met Zodiera. Patricia 
van Oorschot met Snowdon was 
de reservecombinatie. Bij deze wil 
de rijvereniging de amazones en 
commandant feliciteren met het 
behaalde resultaat.

Vlnr. Michelle van den Heuvel, Marjolein Kuijpers, 
Frederike Kuijpers, Fleur Jansen en Willy Migchels

Vlnr. Lianne Verbakel met Bora, Tessa van Schaik met Roma,  
Britt van de Vrande met Whinny en Marly Verbakel met Zodiera.

handboogschieten

Strijd in Vrede neemt deel aan St. 
Petrustoernooi

Twee winnaars bij 
HSV ’t Sluisje

Uitslag Biljartclub 
‘t Centrum

Uitslagen 
’t Bedonkske

Beek en Donk – Met 14 schutters 
heeft HBV Strijd in Vrede donderdag 
een bezoek gebracht aan Lieshout. 
Krijgsman Soranus ontvangt dit jaar 
de verenigingen die deelnemen aan 
het St. Petrus-toernooi. St.Petrus 
is een vereniging van schutters uit 
deze regio, van boven de 60 jaar, die 
regelmatig een middag schieten. Ze 
hebben geen eigen locatie maar zijn 
keer op keer te gast bij een vereniging 
in de regio. 

Elk jaar organiseert St.Petrus dus 
een toernooi. Welke schutters en 
verenigingen dit jaar uiteindelijk in de 
prijzen zullen vallen bij het St.Petrus-
toernooi weet men, nadat iedereen op 
bezoek is geweest in Lieshout.

Uitslag compound:
Stefan Kouwenberg 238, Manou 
de Jong 233, Theo van den Dungen 
226, Piet van Schijndel 224,
Frans Coppens 217 en Louis van 
de Zanden 214.

Uitslag recurve:
Henk Caris 224, Wim van de Kerkhof 
222, Rita Segers 211, Wietse Aarden 
206, Henk Leenders 198,
Martien van Deurzen 191, Auke Segers 
176 en Wim van den Eijnden 165.

Veteranendag en prijs voor Henk Caris
In het Brabantse Schijndel bij 
Landsman Unie werd op zaterdag 7 
september de Nationale Veteranendag 

gehouden. Een wedstrijd die elk 
jaar volle banen trekt, zo ook deze 
keer. Veertig banen met 25meter-
liefhebbers van boven de vijftig die 
komen voor de gezelligheid, maar ook 
om zich te meten met de schutters uit 
andere regio’s. Strijd in Vrede had drie 
schutters aan de meet. In de klasse 
50-54 jaar werd Rita Segers 6e met 
212. In de klasse 60-64 jaar was er 
een 12e plaats voor Henk Leenders 
met 209. Maar de 220 van Henk 
Caris was goed voor een 1e plaats in 
de klasse 65-69 jaar.

Stefan Kouwenberg Kermiskoning 2013.
Tijdens Beek en Donk kermis is het 
spaarkaslichting bij Strijd in Vrede 
en natuurlijk vindt dan ook het 
kermiskoningsschieten plaats. Dit jaar 
een wedstrijd over 25meter van 25 
pijlen en de hoogste schutter wint. 
Dit jaar dus geen ‘addertjes onder het 
gras’, geen verrassende puntentelling, 
geen dobbelsteen, geen speciale 
blazoenen. Gewoon schieten voor 
wat men waard is en dat de beste 
mag winnen. Voor de schutters die 
vooraf al wisten dat ze weinig kans 
maakten op de titel was het een mooie 
gelegenheid om iemand uit te dagen 
voor de laddercompetitie. En dat 
gebeurde links en rechts waarmee het 
een gezellige en sportieve strijd werd. 
Uiteindelijk was de titel Kermiskoning 
2013 en het koningskruis voor 
compounder Stefan Kouwenberg die 
met 242 voor niemand te volgen was. 

Paul v/d Broek kermiskoning bij 
Krijgsman Soranus

Lieshout - Op Kermiszaterdag 
werd bij Krijgsman Soranus 
weer geschoten om de titel 
van kermiskoning. Als leidraad 
geldt het gemiddelde van 
drie willekeurige geschoten 
wedstrijden van het afgelopen 
jaar. Het gemiddelde over deze 
drie wedstrijden wordt vergeleken 
met de geschoten punten van 
zaterdag. Diegene welke dat 
gemiddelde het dichtst benadert, 
is dan kermiskoning.

Uiteraard speelt de geluksfactor 
hier een rol. Bovendien moet men 
om in aanmerking te komen voor 
de titel van kermiskoning het 
afgelopen jaar aan 10 wedstrijden 
hebben deelgenomen. Paul v/d 
Broek was ditmaal de gelukkige. 
Met 205 punten, een goed 
resultaat voor hem, kwam hij 
precies op zijn gemiddelde uit.

De totaaluitslag: 
Paul v/d Broek 205-205=0, Arjan 

v/d Heuvel 189-190+1, Willem Bekx 
218-216-2, Jolanda v/d Kruijs 228-
226-2, Theo v/d Laar 215-219+4, 
Twan v/d Kruijs 238-242+4, Rik v/d 
Westerlo 223-217-6, Ad Endevoets 
229-235+6, Rita Endevoets 161-
167+6, Stephan Wijffelaars 169-
141-28, Nelly v.d.Laar 146-115-31, 
Maarten v/d Elsen 169-202+33. 
Geen 10 wedstrijden geschoten het 
afgelopen jaar: Jan Daniëls 154, 
Toos Wagelmans 46.

Maandelijkse jeugdwedstrijd
Omdat op zondag 29 september 
begonnen wordt met de 
indoorwedstrijden, 18 meter 
3-pijlen, is de jeugd hier volop 
voor aan het trainen. 

Uitslag afgelopen dinsdag:
Ziggy Daniëls 133, Jim Daniëls 
122, Dion Thielen 114.
Alex v/d Ven kwam op de 10 
meter baan tot een totaal van 75 
punten.

Nationale veteranenwedstrijd
Zaterdag werden op de 
accommodatie van Landmans 
Unie in Schijndel de nationale 
veteranenwedstrijden gehouden. 
De deelnemers worden ingedeeld 
in leeftijdscategorieën, zodat 
ieder gelijke kansen heeft. In de 
groep 50- tot 55-jarigen legde Ad 
Endevoets van Krijgsman Soranus 
beslag op de 1e plaats. 

Wespen?

0492 – 77 88 88
06 – 539 678 57

Paul vd Kam

vissen

Lieshout - De afgelopen week zijn 
er weer viswedstrijden geweest bij 
Hengelsportvereniging  ’t Sluisje 
in Lieshout. Deze wedstrijden 
werden gehouden bij de 
verbreding en op de eigen vijver.

De zomeravondcompetitie is ten 
einde gekomen en gewonnen 
door Rinus Smits. Hij bleef, met 
een totale lengte van 1374 cm, 
zijn concurrenten ruim voor. De 
strijd om de Henk van Lierop 
trofee werd afgelopen zaterdag 
gewonnen door Gerry Dekkers. 

De vissers waren hiervoor naar 
Helmond getogen en na drie uur 
wedstrijd was hij diegene die de 
meeste vis had gevangen en won 
hiermee deze felbegeerde trofee.

De uitslagen Zomeravond:
1.Rinus Smits 1374 cm. 2. Peter 
van de Nieuwenhuizen 1015 cm. 
3. Gerry Dekkers 594 cm.
Henk van Lierop trofee:
1.Gerry Dekkers 244 cm. 2. 
Henk van Lierop 181 cm. 3. John 
Ramakers 111 cm.

Uitslagen maandag 9 september 2013
0-2  Gerrit van Osch - Lambert van Bree
0-2  Leo van Griensven - Henk Verhappen
0-2  Antoon Smits - Harrie van Kleef
2-0  Ad de Koning - Henk van de Vegt
0-2  Jan Hesselmans - Huub Biemans
2-0  Martien van de Elsen - 
       Albert Kluijtmans
0-2  Pieter Rooijackers - 
        Willie Vorstenbosch
0-2  Jan van Hout - Bennie Beerens
0-2  Cor Verschuren - Antoon Rooijakkers
0-2  Leo Migchels - Henk Hollanders
0-2  Jaspert Swinkels - Hans de Jager
0-2  Cor Oppers - Antoon van Osch
2-0  Piet Verhagen - Hans Heldoorn
0-2  Antoon Wagemans - Frits Tak
2-0  Hans de Jager - Piet van Zeeland

Uitslagen dinsdag 10 september 2013
2-0  Lambert van Bree - 
        Henk van den Bergh
0-2  Tonny de Louw - Ad Barten
2-0  Henk Verhappen - Ad de Koning
0-2  Harrie van Kleef - Lambert van Bree
2-0  Henk van de Bergh - 
       Martien Swinkels
2-0  Wim Swinkels - 
        Herman van de Boom
0-2  Huub Biemans - Marinus Steegs
2-0  Hendrik Korsten - Joop Kerkhof
0-2  Willie Vorstenbosch - 
       Henk Hollanders
0-2  Pieter Rooijackers - Mari Verbakel
0-2  Bennie Beerens - Henk Hendriks
2-0  Evert Baring - Hans de Jager
2-0  Jan van Dijk - Theo Verheijen
0-2  Piet van Zeeland - 
       Tonnie Raaijmakers
2-0  Theo Verheijen - Piet Verhagen

biljarten

Uitslagen 10 september 2013 

1. Pieta Vogels/Jan Duijmelinck 64,45%.
2. Lien Gruijters/Diny Biemans 60,00%. 
3. Lien Meulensteen/Jos de Vries 58,33%.
4. Annie van Thiel/Riet Suijkerbuijk 
    51,67%.
5. Mia Brugmans/Nelly Appeldoorn 
    48,96%. 

De volgende zitting is op dinsdag 17 
september 2013, aanvang 13.30 
uur. Plaats: Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg, te Beek en 
Donk. Iedere bridger met partner 
is van harte welkom om aan deze 
bridgdrives deel te nemen.

bridgen
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Hans van Gend wint 
kermisvissen Sparta’25

“Wie ben je?”/”Wie ik ben?”
Jazeker, het was het weekend van 
jezelf kenbaar maken, vertellen 
wie je bent en met een heuse 
identificatiepas kon je dat dan 
bewijzen. Want dit weekend 
begonnen de amateurs weer 
te ballen en v.w.b. de regels 
en afspraken, was het weer 
een ouderwets begin van de 
voetbalcompetitie! Talloze nieuwe 
regels waren al geïntroduceerd, 
af en toe vorig jaar al eens 
uitgeprobeerd, maar nu zou 
alles dan moeten werken en 
kloppen. Zelfs de scheidsrechters 
waren er helemaal klaar voor, 
al gold dat natuurlijk ook niet 
voor iedereen! Het begint met 
het noteren van alle spelers in de 
computer, onder vermelding van 
hun KNVB-nummers. De ene na 
de andere computer loopt vast, 
in de periode dat je dat wilt doen, 
op donderdagavond, want dan 
heb je jouw huiswerk al gedaan 
en kun je met een gerust hart op 
zondag, de definitieve opstelling 
noteren. Maar ja, dat doet 
natuurlijk iedereen en dan is het 
wel erg druk op de KNVB-site. 
En dan moet je alles doen op de 
zondag, als het niet op donderdag 
lukt! Is dit gebeurd, dan wil de 
scheidsrechter dit controleren 
natuurlijk. Dus, samen het veld 
op, allen in een lange rij langs 
elkaar, jijzelf en de tegenstander 
en het kennismakingsrondje kan 
beginnen. De aanvoerder loopt als 
een heuse hoge functionaris, naast 
de ‘scheids’, en met de pasjes in de 
hand, laat hij de man in het zwart 
horen wie zijn manschappen zijn. 
Hij hoefde er niet bij te vertellen 
wat ze kwamen doen, voetballen 
natuurlijk. De scheidsrechter liet 
zich deze ceremonie welgevallen 
en als een koninklijk lid, stapte 
hij telkens een meter verder, 

waar weer een lid van de club 
werd geïntroduceerd door de 
aanvoerder. En na zo’n kleine 10 
minuten, want dan krijg je nog 
het handjeschudden, de toss, de 
pupil en de laatste instructies, kun 
je aan de wedstrijd beginnen. Het 
is dan bijna kwart voor drie en 
de warming up is dan al ruim 20 
minuten afgelopen, waar ik me dan 
van af vraag of die zo nog zinvol is. 
Maar goed, we kunnen beginnen! 
Het mooie komt dan als je gaat 
wisselen. De pasjes moeten weer 
tevoorschijn gehaald worden en de 
scheidsrechter komt naar de zijlijn 
om dit allemaal te controleren, 
wie nu deze wissel is, of ie 
speelgerechtigd is etc. Gelukkig 
vraagt ie niet wat de ‘ substitute’ 
komt doen! Voetballen uiteraard! 
Dan loopt de wedstrijd ten einde 
en is de ultieme vraag, voor die 
ploeg met name die achter staat: “ 
Hoeveel tijd zal er bijkomen?” Tja, 
en dat is voor eenieder een raadsel. 
Je begint al een kwartier later, de 
wissels nemen minuten in beslag 
en dan nog niet te spreken over 
het ‘gewone’ tijdrekken. Nee, dat 
wordt een hels karwei en brengt 
veel onvrede en ergernis bij velen, 
ben ik bang.
Het is voor de A-categorie dus 
maar goed, dat hier nog niet 
die, nu al veel besproken regel 
“ geel = 10 minuten afkoelen” 
in zijn werking is gegaan. Bij de 
lagere elftallen is deze regel wel 
in werking gesteld. Zie je het al 
voor je? De scheidsrechter met een 
5-tal horloges om zijn arm, een 
dik boekwerk in zijn achterzak en 
oordoppen in? 
Dit alles om de wedstrijd in goede 
banen te kunnen leiden? Ik hoop 
dat de consequentheid hoogtij gaat 
vieren en de heren ook weten dat 
twee maal een gele kaart, dus 20 

minuten afkoelen, dat deze speler 
dan ook niet meer mee mag doen. 
De eerste vreemde beslissingen 
zijn hier en daar al gevallen en 
ik kan je vertellen dat juist deze 
beslissingen dan averechts werken 
en menigeen die 10 minuten ‘ rust’ 
zouden kunnen gebruiken!
Nee, van een rustig middagje 
ballen is al lang geen sprake 
meer. Je kunt aan zo veel dingen 
denken als je dat veld op gaat, 
als speler zijnde! Als trainer ook 
uiteraard! Ook die heren dienen 
hun pasje te overleggen en hun 
trainerslicenties te laten zien, of 
ze nog gerechtigd zijn om de 
betreffende ploeg te coachen, of 
hun diploma nog up to date is. 
Tja, en dan is er nog de wedstrijd 
zelf die, het liefst, gewonnen dient 
te worden. Laten we dan maar 
weer al die zaken op een laag pitje 
zetten, onze schouders er onder 
en zorgen voor die eerste drie, 
toch o zo belangrijke, punten. 
Alles is dan weer gauw vergeten 
en de wedstrijd kan geanalyseerd 
worden, met daarbij natuurlijk de 
belangrijke voetbalsituaties naar 
voren halend. 
Natuurlijk zullen diverse leuke 
anekdotes ook de kantinetafel 
over gaan, maar als we enkele 
uren later deze kantine verlaten, 
had een ander dit of dat moeten 
doen, de trainer deze of die wissel 
moeten toepassen en weten we 
allemaal wie we dan zijn; één van 
die 16.000.000 bondscoaches! Tja, 
en dat staat nou net niet op onze 
KNVB-spelerspassen!                                                               

R. van den Enden

vissen

Beek en Donk - Op kermismaandag 
vond traditioneel de jaarlijkse 
viswedstrijd van Sparta’25 plaats. 
Maar liefst 27 vissers waren 
present. Loek Beekmans heette 
ze om 10.00 uur welkom, waarna 
het gezelschap vertrok richting de 
visvijver. Het stralende zonnetje 
zorgde voor veel kijkers. 

Na anderhalf uur vissen floten 
juryleden Hans van de Poel en 
Harry Ermers de wedstrijd af. 
Eenmaal terug in de kantine bleek 
dat Hans van Gend de meeste vis 
had gevangen. Paul van de Vegt 
en Theo Rooyakkers behaalden 
een 2e en 3e plaats. De totale 
lengte gevangen vis van Hans 
van Gend was ruim voldoende 
om zich ‘Kermisviskampioen’ van 
het Heereind te mogen noemen. 
Na de prijsuitreiking tekende Paul 
protest aan, omdat het vermoeden 
bestond dat Hans met pieren 
had gevist, wat ten strengste 

verboden was. Hans lachte hier 
alleen maar om, en omdat er 
geen keihard bewijs was, werd 
het protest afgewezen. Een mooie 
overwinning waar de rest van de 
vereniging nog vaak aan herinnerd 
zal worden. 

Dit jaar werd voor de 30e keer 
gevist en daardoor werd er 
door de kaartclub en Sparta’25 
consumptiebonnen en gebakken 
vis beschikbaar gesteld aan de 
deelnemers. Er werd nog lang 
nagepraat over deze leuke 
activiteit, die zeker geslaagd was.

Hans van Gend, de winnaar van 
het kermisvissen van Sparta’25
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E V E N E M E N T E N
12 september
Expositie kunst van Diana Swinkels 
t/m 29 sept.
Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 8, 
Beek en Donk

13 september 
Black en White Disco, Tienerwerk 
Beek en Donk
Ontmoetingscentrum Beek en Donk

Expeditie Robinson, &RG-
teens/&RG PLUS
20.00 uur, Scouting 
Lieshout/Mariahout

Toneelvereniging Mariahout speelt: 
De vertelling van 1001 nacht
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

14 september 
Toneelvereniging Mariahout speelt: 
De vertelling van 1001 nacht
20.30 uur, Openluchttheater 
Mariahout

15 september 
Open Monumentendag 2013 
Macht & Pracht
Heemkamer, Parklaan 5, 
Beek en Donk

Garagesale
10.00 uur, Baron van 
Leefdaelstraat, Beek en Donk

Open dag Herberg de Brabantse 
Kluis
10.30 uur, Kloosterdreef 8, 
Aarle-Rixtel

AERDE-Run
10.30 uur, Oude Bakelsedijk 14 
Gemert

Weekend van het varken. 
Stap in de stal
11.00 uur, Kloosterdreef 5, 
Aarle-Rixtel

16 september 
Gratis Bootcamp
19.00 uur, Muziektuin, 
Beek en Donk

19 september
IVN lezing - beheer van bermen en 
natuurontwikkeling buitengebied
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg, 
Aarle-Rixtel

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

21 september 
Zo. Festival
13.00 uur, Lieshout

Opening Vogelnestschommel
13.00 uur, Molenveld, 
Beek en Donk

Presentatie vaandelteams HV Bedo
19.00 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk

22 september
9e Veldtoertocht Lieshout
9.00 uur, Sporthal de Klumper, 
Lieshout

IVN Wandeling Eykenlust
10.00 uur, Restaurant Paradijs, 
Beek en Donk

MuziektuinPodium
13.00 uur, Muziektuin

25 september
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Café Van Bracht, 
Aarle-Rixtel

26 september
Stagemarkt
19.00 uur, Commanderij College 
Laarbeek

27 september
Meezingavond Liedertafel 
‘t Nachtpitje
21.00 uur, Café Thuis, 
Beek en Donk

28 september
Nerd Disco &RG-teens
19.30 uur, Club Energie, Dorpshuis 
Lieshout

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Ierse avond met Molly Malone
20.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

29 september
Vlooienmarkt
9.00 uur, MFC. de Dreef, 
Aarle-Rixtel

30 september
Bijeenkomst Integraal Beleidsplan
19.30 uur, Dorpshuis Lieshout

1 oktober
Film 2 Filmcyclus: ‘Un Homme qui crit’
13.30 uur, Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

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

Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Comedy Diner met Duo Vreemd
19.00 uur, De Pelgrim, Mariahout

5 oktober 
Open dag Dierenopvang v/d 
Voorste Grootel
11.00 uur, Grotelseheide 11, Bakel

Oktoberfest Aarle-Rixtel 2013
Heuvelplein, Aarle-Rixtel

6 oktober 
57e Beekse vlooienmarkt
11.00 uur, “De Schuurherd” 
Heuvelplein, Beek en Donk

Brabants Wipschieten
12.00 uur, ‘t Wipke Zwinkelweg 6, 
Beek en donk

Rommelmarkt Tienerwerk 
‘De Boemerang’
Café/Zaal van de Burgt

Najaarsconcert Gemengd Koor De 
Klokkengieters
15.00 uur, Parochiekerk Aarle-Rixtel

Grandioze bruidsbeurs
10.00 uur, Dientje, Kerkstraat 9, 
Gemert

8 oktober
Ontspanningsmiddag Zonnebloem
Herberg ’t Huukske, Beek en Donk

Informatie Integraal Beleidsplan
13.30 uur, Buurthuis Mariahout

9 oktober 
Broemcursus/ Rijvaardigheidstoets 55+
9.00 uur, De Dreef, Aarle-Rixtel

11 oktober
Workshop “Moodboard maken”
19.30 uur, Hubertusweg 6, 
Beek en Donk

12 oktober
Jumbo open dubbel tennistoernooi 
t/m 20 okt.
Tv de Raam Lieshout

Najaarsconcert ODE Laarbeek
20.00 uur, Muziekcentrum het 
Anker, Beek en Donk

13 oktober 
IVN Wandeling door Clerxbos
14.00 uur, hondenterrein, 
Kampenweg, Beek en Donk

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


