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Beek en Donk – In het ontmoe-
tingscentrum te Beek en Donk 
werden vrijdagavond 7 november 
voor het tiende jaar de ‘Laarbeekse 
Complimenten’ uitgereikt aan vrij-
willigersorganisaties. Dertig orga-
nisaties waren hiervoor genomi-
neerd. Deze avond, waarop alle 
vrijwilligers in Laarbeek op een 
symbolische wijze een compli-
ment kregen, was georganiseerd 
door de gemeente Laarbeek en 
Stichting ‘ViERBINDEN’.

Complimenten 
Met de woorden “Graag een ap-
plaus voor alle vrijwilligers in 
Laarbeek”, verwelkomde presen-
tator en tevens dorpsondersteuner 
Henrie Bouwmans de vele aanwe-
zige vrijwilligers. Deze ontvingen 
tijdens het openingswoord van  
vervangend burgemeester Ronnes 
al meteen hun eerste compliment: 
“Een maatschappij zonder vrijwilli-
gers kan niet functioneren. Ik wil u 
complimenteren met hetgeen wat 
u voor de Laarbeekse gemeen-
schap doet.” Voorzitter van de jury, 
wethouder Greet Buter, sloot zich 
bij deze uitspraak aan: “U wordt 
gewaardeerd. Daarom organiseren 
we deze avond.”

“De laatste jaren heb 
ik muzikaal gezien veel 

geleerd “

Procedure 
Dit jaar was de taak van de jury, 
die naast voorzitter Buter bestond 
uit een aantal Laarbeekse onderne-
mers, anders dan voorgaande ja-
ren. “We dachten: we pakken het 
voor deze tiende editie eens anders 

aan”, vertelt Suzan de Koning van 
ViERBINDEN, die samen met Ada 
van de Pol van de gemeente en 
een groepje actieve vrijwilligers het 
evenement heeft georganiseerd. 
Eerdere jaren nomineerden vrij-
willigersorganisaties, met goede 
argumenten, een andere vrijwil-
ligersorganisatie. De jury had als 
taak om uit deze genomineerde 
organisaties een aantal winnaars 
te selecteren. “Dit jaar moesten 
de organisaties zichzelf opgeven”, 

meldt Suzan, “Met daarbij een re-
den waarom zij de prijs verdienen. 
De jury heeft uit alle aanmeldingen 
dertig nominaties gekozen, deze 
geven vanavond een korte presen-
tatie. Alle aanwezige organisaties 
mogen daarna drie stemmen uit-
brengen op hun favoriet. De or-
ganisatie met de meeste stemmen 
krijgt de prijs.”

Lees verder op pagina 17 in deze 
krant.
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Alle 30 genomineerde vrijwilligersorganisaties samen op het podium

Prins Ludwig gaat scepter zwaaien over Heidurp 
Redacteur: Marie-Christine 
                  van Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout - Het is gezellig druk in 
huize Maas aan de Plevierstraat te 
Mariahout. Bekenden lopen in en uit 
om het kersverse prinselijk paar te 
feliciteren. Na maanden zwijgen mo-
gen Ludwig en Anne-Marie Maas nu 
vrijuit praten.

Mondje dicht
Het was juni toen de vraag kwam. 
“Met de kermis en grote vakantie 
was het geen probleem om onze 
mond dicht te houden. Maar de 
laatste tijd werd het steeds lasti-
ger”, zegt Ludwig met een bre-
de lach. Anne-Marie vult hem 
aan: “Telkens moesten we een 
ander smoesje voor de oppas 

bedenken. Ludwig heeft veel moeten 
‘werken’.” Hun kinderen Julia en Nick 
zijn helemaal enthousiast. Voordat de 
oppas gisteren kwam werd hen het 
geheim verteld. “Houd ons geheim 
maar eens een kwartier stil.” Maar 
meteen toen Vivian kwam zei Nick 
met een brede grijns dat hij een groot 
geheim te vertellen had.

Mariahoutse talenten
Het Buurthuis was zater-
dagavond de plek waar 
het nieuwe prinselijke 
paar zou verschijnen. 
Mariahout liet zich 
zien in de show 
‘Holland’s got 
talent’. Voordat 
Ludwig zich 

als nieuwe prins kon laten zien, zat hij 
met zijn vrouw te wachten achter de 
schermen. Ze genoten samen van de 
geluiden die ze vanuit de zaal hoor-
den. Er werd gelachen en hard mee-
gezongen. Om 11 over 11 kwam ie-
dereen te weten dat Ludwig Maas de 
prins van het Heidurp was geworden. 

Carnavalsstunts
Ludwig kan als echte Mariahoutenaar 
zijn borst natmaken. In zijn 44ste 
levensjaar is hij de man die de 
Carnavalskar gaat trekken.  Er zijn 
partijen die de prins misschien nog 
weleens een kratje bier afhandig 
willen maken. Het gezin Maas met 
acht kinderen waarvan Ludwig num-
mer zeven op rij is, zijn elftal bij VV 

Mariahout waarvan hij 
trainer is of zijn buurt 
‘De Moerasvogels’, 

die met carnaval erg actief is. John 
Brugmans van de carnavalsvereniging 
geeft hem de tip om goed op de scep-
ter te passen. 

Heikneuterliefde
In het verleden hebben twee heikneu-
ters elkaar gevonden. Het toeval wil 
dat inwoners van Nijnsel met carnaval 
ook Heikneuters heten. De Nijnselse 
Anne-Marie is dus van Heikneuter, 
Heikneuter geworden. Als de boel ‘op 
z’n kop’ staat in het Heidurp dan zijn 
opa en oma er nog altijd om in Nijnsel 
op de kinderen te passen. “Ik laat het 
luchtbed de komende tijd wel opge-
blazen staan!”, zegt opa. De prins en 
de prinses gaan hun leus de komende 
tijd zeker waarmaken. “Mi muziek en 
bier, moake wij veul plezier.”

Prins Hedwig Maas met zijn prinses Anne-Marie 
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De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

Nooit de moed opgeven,
ook al is het leven zwaar.
Durf om verder te leven,

met en voor elkaar.

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen.
Na een oneerlijke ziekte, die zij op een bewonderenswaardige wijze heeft 

gedragen, is van ons heengegaan 

Tonny van de Ven-Vereijken
lieve vrouw van

 

Albert
lieve, zorgzame moeder van

Björn
      Monja

  
Helmond, 10 november 2014

Margrietstraat 29
5741 XK   Beek en Donk 

Wil je nog even bij Tonny zijn, dan ben je welkom op donderdag tussen 
18.30 en 19.30 uur in uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 in Beek en 
Donk.

We nodigen jullie uit voor de afscheidsdienst die wordt gehouden op 
zaterdag 15 november om 11.00 uur in de aula van bovengenoemd 
uitvaartcentrum. 

Aansluitend brengen we Tonny naar haar laatste rustplaats op begraafplaats 
“De Oude Toren”, gelegen aan de Dr. Timmerslaan in Beek en Donk. 

We vinden het fijn als u een onverpakte losse bloem voor Tonny meebrengt.

 Eenvoud siert de mens

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die zij ons achterlaat, geven wij u 
kennis dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken,  is heengegaan mijn lieve zus

Liza Raaijmakers
Louisa Henrica Maria

*Beek en Donk, 4 april 1922                             †  Helmond, 11 november 2014

 Zuster Jucunda Raaijmakers †
      
 Anna Raaijmakers

Karstraat 2
5741 RD Beek en Donk

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 17 november om 10.30 uur in 
de H. Michaëlkerk, Kerkstraat te Beek en Donk. Aansluitend vindt de begrafenisplaats 
op het Leonarduskerkhof, Kapelstraat te Beek en Donk.

Liza is overgebracht naar uitvaartcentrum De Groof, Oranjelaan 54 te Beek en Donk, 
waar u welkom bent voor een persoonlijk afscheidsbezoek op zaterdag 15 november 
van 18.30 tot 19.30 uur.

 Na een dappere maar onmogelijke strijd
 Uit je lijden nu bevrijd
 Voor de wereld ben  jij een van de velen
 Voor ons was jij de hele wereld

Na een kortstondige ziekte is overleden in de leeftijd van 81 jaar 
mijn lieve man, ons pa en ons opa

Henk Hollanders

echtgenoot van 

Truus Hollanders-Graat
  

* Eindhoven, 13 juni 1933                 † Maastricht, 11 november 2014

 Truus Hollanders-Graat
 Mark en Blanca
 Ellis
  Bram en Chantal
  Roel
  Femke en Toine
  Liza en Mart
 Rob
  Michael
  Noah

Krommesteeg 5
5741 HN Beek en Donk

Henk is in uitvaartcentrum de Groof, Oranjelaan 54, 5741 HH te Beek 
en Donk, waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op don-
derdag  tussen 18.30 en 19.30 uur.

De afscheidsdienst voor Henk wordt gehouden op vrijdag 14 november 
om 11.00 uur in bovengenoemd uitvaartcentrum.

Aansluitend begeleiden we hem in besloten kring naar 
crematorium Berkendonk te Helmond

Ga nooit van mij heen.    Laat mij nooit alleen.    Ik blijf je altijd trouw.    Omdat ik zoveel van je hou.    Ik zal mijn leven aan jou wijden.    Bij gezondheid en bij lijden.    Jij bent de enige waarom ik geef.    De enige waarvoor ik leef.
                                                                    Herman

Jo van Bekkum - Gijsbers
weduwe van

Herman van Bekkum

24 maart 1928                                         † 5 november 2014

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Meierijstraat 8
5735 KE Aarle-Rixtel

Na een afscheidsdienst op woensdag 12 november hebben wij haar 
begraven op het kerkhof in Aarle-Rixtel.

Condoleances,
Rouwberichten,

dankbetuigingen,
felicitaties en andere

familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl 
of bel naar 0492 - 832182
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Sperziebonen  500 gram 1.99
Comice Peren per kilo  0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag
Kaki's      2 stuks  0.99
Party Tomaatjes

        250 gram 0.99

Gesneden Prei fijn/grof

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79

Vloer schuren vanaf 18 euro 
p/m2 incl afwerken.

zondag 7 december 
zijn we geopend van 

12:00 tot 16:00 u 
Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

ACTIE

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

 Toen onzekere verwarring bezit van haar nam, 
 was er verdriet vóór het echte afscheid kwam.
 Nu, ondanks een groot gemis,
 voelen wij dat het zó goed is.

In het bijzijn van ons allen is onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en superoma 
rustig ingeslapen

Dora van der Vrande-Vogels
weduwe van

Huub van der Vrande
* Lieshout, 1 september 1928              † Beek en Donk, 10 november 2014

 Lieshout:  Hanny
  Jolien, Soraya, Rayan
  Tom – Laura, Levi, Chloë
  Jeroen – Macey
 Beek en Donk:  Netty en Ad
  Myrna – Twan
  Jorin – Isa
 Eindhoven:  Henk
 Beek en Donk:  Addie
 Helmond: Robert en Mariëlle
  Mayra
  Leanne
  Nora
Correspondentieadres:
De Hazelaar 11, 5741 DR Beek en Donk

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 15 november om 10.30 uur in de 
parochiekerk H. Michaël, Kerkstraat te Beek en Donk, gevolgd door de begrafenis op 
de parochiebegraafplaats H. Leonardus, Kapelstraat te Beek en Donk.

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

U kunt afscheid nemen van ons moeder op donderdag en vrijdag van 19.00 tot 20.00 
uur in haar kamer, kleinschalig wonen 21 C, Zorgcentrum De Regt, Otterweg 19 te 
Beek en Donk.

Wij zijn de medewerkers van kleinschalig wonen De Regt dankbaar voor hun fijne 
verzorging, begeleiding en ondersteuning.

Iedereen die zich betrokken voelt is welkom.

Vrijwilligerspenning voor Martien van den Heuvel 
Fotograaf: Liesbeth van Boxtel 

Mariahout – De afsluiting van het 
seizoen voor alle vrijwilligers van 
Openluchttheater Mariahout vond 
zondagmiddag plaats. Martien van 
den Heuvel uit Mariahout werd hier-
bij in het zonnetje gezet. Ter gele-
genheid van zijn 50-jarig jubileum 
als vrijwilliger van het theater kreeg 
hij van wethouder Greet Buter de 
Vrijwilligerspenning van de gemeen-
te Laarbeek opgespeld. 

Ontwikkeling theater 
In 1965 werd de Stichting 
Openluchttheater Mariahout opge-
richt. Hiermee werd de professiona-
lisering van het in 1946 geopende 
openluchttheater een feit. Martien 
van den Heuvel nam, samen met en-
kele anderen, het initiatief en zette 
de schouders onder de heroprichting 
van het in het slop geraakte thea-
ter. Jong en ambitieus bouwden de 
initiatiefnemers jaar na jaar aan de 
organisatie en exploitatie van het na-
tuurtheater. Ze lieten dat uitgroeien 
tot wat het nu is: een theater dat een 
prominente plaats inneemt onder de 
Brabantse openluchttheaters, maar 
ook landelijk gezien zich goed kan 
meten met andere openluchttheater 
buiten de provinciegrenzen.
 
Activiteiten 
Met onafgebroken ijver en inzet of-
ferde Martien langdurig veel van 
zijn vrije tijd op om te zorgen voor 
een goedlopend openluchttheater 
in het mooie park achter de kerk in 
Mariahout. Tot 2006 spande Martien 
zich met enthousiasme in voor dit 
theater in de functie van secretaris. 
Naast de zeer tijdrovende secreta-
riaatswerkzaamheden heeft hij als 
vrijwilliger ook allerlei andere werk-
zaamheden voor het openluchtthe-
ater verricht. Zo was hij altijd zeer 
actief bij de kaartverkoop en als hulp 
bij de horeca. Bij de voorstellingen 
deed hij er alles aan om de bezoekers 
met een tevreden gevoel naar huis te 
laten gaan. Jarenlang nam hij in de 
zomermaanden zelfs vakantiedagen 
op voor de kindervoorstellingen en 
zorgde hij als brigadier ervoor dat na 
afloop van de voorstellingen de vele 
kinderen, soms tegen de 1000, veilig 
over konden steken. 

Toneelvereniging
Ruim 40 jaar geleden spande Martien 
zich ook met enkele anderen in voor 
het krijgen van een eigen ‘thuis-
club’. Dit leidde tot de oprichting 
van Toneelvereniging Mariahout. Een 
groep theatermakers van eigen bo-
dem, die is uitgegroeid tot een bloei-
ende vereniging. 

Actief 
Nog steeds maakt Martien zich 
verdienstelijk als vrijwilliger bij de 
kaartcontrole, vaak samen met een 
jeugdvrijwilliger of maatschappelijke 
stagiaire. Bovendien springt hij zo no-
dig in bij de kassa, de muntverkoop, 
het paviljoen en horeca, alsmede bij 
de ontvangst van artiesten en gasten.

Na vijftig seizoenen, werd het 
hoog tijd om Martien te verras-
sen met een zeer verdienstelijke 

vrijwilligerspenning. Vol trots kreeg 
hij deze afgelopen zondag opge-
speld.

Martien van den Heuvel vol trots met zijn vrijwilligerspenning 

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de overwel-
digende belangstelling die wij ontvingen na het overlijden van 

ons pap en mam
 

Wim en Jo van Schijndel - Dekkers

Uw aanwezigheid, de vele kaarten, bloemen en warme woor-
den waren voor ons allen een grote steun en troost. Met name 

bedanken wij Dokter Mechelinck en De Zorgboog.

Familie Van Schijndel

PROEF ONS BROOD
Elke week, maandag t/m donderdag: 4 broden (wit, tarwe of volkoren) 

van Echte Bakker Vedder voor € 6,99! Naast het assortiment van 

Vedder hebben wij ook een Steenoven gebakken brood assortiment, 

100% natuurlijk! Dit laten wij u vrijdag en zaterdag uitgebreid proeven!

Kom naar de winkel en proef ons brood!

Tijgertarwe

Van onze Echte Bakker Vedder! Lekker 

tarwebrood met een krokante korst.

Vrijdag en zaterdag 189

Bolletjes of puntjes

Witte bolletjes of puntjes van onze Echte 

Bakker Vedder! Zak van 10 stuks.

Vrijdag en zaterdag 299
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Zaterdag 15 november  

18.30 O. L. Vrouw van Lourdes Mariahout
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Tonnie Mennen-van 
Zon (jrgt), Hanny van Zutphen-Mennen, Jan van 
den Boom (mged), Annie Bekx- Loeffen, Piet en 
Martina van den Tillaer en dochter Tonnie.

Zondag 16 november

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met dameskoor en het O.L. 
Vrouwegilde.
Intenties in deze viering voor: Overleden ou-
ders van der Most –de Groot, Overleden familie 
Heesakkers–Ceelen, 
Overleden ouders Verhoeven–Vlemmix, Mia 
Peeters–Barents(par.), Tot welzijn van onze 
parochie.
 
09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. Kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Harrie en Hanneke 
van Berlo-van den Berg, Sjaan Reloe-Coppens 
(mged), Jan Aalders (mged), Maria van de Ven-van 
den Heuvel en zoon Peter, Jan en Regien Ketelaars-
Verbakel, Overleden leden seniorenvereniging KBO 
afdeling Lieshout.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Stefan Malinak, 
Johan Hijbers Anna de echtgenote en Tonny de 
dochter, Wim en Tony Smits en Wilco de kleinzoon, 
Frans en Gerarda van Oort-den Dekker, William 
Wagelmans.

Maandag 17 november

Geen viering

Dinsdag 18 november

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 19 november

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 20 november

Geen viering

Vrijdag 21 november

Geen viering

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

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

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

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

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

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

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

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

Noodgevallen
In noodgevallen bij zieken-
zalving of uitvaart kan men 
bellen naar telefoonnr. 
0492-461216

KERKBERICHTEN

Agenda 
15 t/m 21 november 2014

Ceciliafeest kerkkoor St. Servaas

Sint Caeciliaviering in de Michaëlkerk

Lieshout – Het kerkkoor St. Servaas 
houdt een Ceciliafeest op zondag 23 
november. Tijdens dit feest wordt 
Piet van de Ven gehuldigd voor het 
feit dat hij 50 jaar bij het koor is. 

50 Jaar geleden begon Piet als 
‘jong menneke’ bij het herenkoor 
te zingen. Het was in die tijd ver-
plicht om een 2-jarige cursus in het 
Gregoriaans te volgen. Hij vond en 
vindt de gezangen nog steeds prach-
tig. Tegenwoordig is deze zangkunst 
in het slop geraakt en wordt het niet 
meer elke zondag gezongen, wat 
Piet erg jammer vindt. Al snel vroeg 
Floris van der Putt, toen pastoor in 
Lieshout, of hij geen orgel wilde leren 

spelen. Dat deed Piet en hij was or-
ganist op het harmonium, omdat de 
nieuwe kerk nog geen orgel had. Na 
vijf jaar was er een mooi nieuw orgel, 
maar werd Karel van de Hurk orga-
nist, waarom? dit was niet meer te 
achterhalen. Toch kwam Piet snel te-
rug in de kerk om het over te nemen 
van Karel omdat deze niet aanwezig 
kon zijn met de Kerstdagen. 
In 1970 bespeelde Piet reeds drie 
jaar het orgel in de St. Lidwinakerk 
in Kelpen-Oler. Nu had hij twee ker-
ken om er de liturgie met orgelmu-
ziek te begeleiden en hij hield dit drie 
jaar vol . Dit samen met zijn baan 
als onderwijzer werd hem toch te 
veel en Piet koos ervoor om alleen in 

Lieshout organist te blijven. In 2013 
veranderde zijn functie weer. Dirigent 
Toon Verhappen nam afscheid van 
het koor. Piet nam het stokje over en 
is dus nu organist-dirigent. Dit alles 
reden genoeg om hem te huldigen 
voor zijn betrokkenheid bij kerk en 
maatschappij. 

Na de H. Mis tijdens de Ceciliaviering 
wordt hem een gouden speld uitge-
reikt. In de middag zingt het koor 
hem toe en biedt een passend ca-
deau aan, om daarna samen te ta-
felen en te proosten. Het aanbieden 
van het cadeau vindt plaats rond 
12.00 uur in Bavaria Brouwerij Café 
in Lieshout. 

Beek en Donk - Evenals voorgaande 
jaren beginnen de beide koren van 
de Michaëlkerk, het Michaël-, en 
het Sint Leonarduskoor hun jaarlijk-
se Sint Caeciliaviering met een ge-
zamenlijke liturgieviering. De vie-
ring begint zondag 23 november, 
om 11.00 uur in de Michaëlkerk.

Na de viering zet het Leonarduskoor 
hun feest voort bij herberg ‘t 
Huukske. Daar wordt aan de ju-
bilaris van het koor, Mevrouw 
Mien Rooijakkers, een onder-
scheiding uitgereikt  van de Sint 
Gregoriusvereniging, vanwege haar 
40-jarig jubileum bij het koor. 

Het Michaëlkoor viert op zater-
dagavond 22 november hun feest 
in Herberg de Brabantse kluis. 
Daar wordt de jubilaris van het 
koor, Mevrouw Ria de Groot, 
de onderscheiding van de Sint 
Gregoriusvereniging uitgereikt, van-
wege haar 40-jarig jubileum bij het 
koor.

De parochie wil beide dames felici-
teren en hartelijk danken voor hun 
jarenlange inzet en ze hopen dat ze 

nog lang lid zullen blijven van de 
koren.

Verborgen schatten

Geen mens is zonder talenten.
Maar veel bekwaamheden 

zijn begraven 
onder een dikke laag 

van angst en onderschatting.
Daarom zijn er mensen nodig 

die dat stof wegvegen 
en als schatzoeker de talenten 

tot hun recht laten komen.

Advertorial

Samen zijn en afscheid nemen.

Van Kessel uitvaartverzorging is 
vanaf mei jl. van start gegaan met de 
verbouwing van een eigen uitvaart-
centrum, Willibrordusplantsoen 4-6 
te Deurne. Het gebouw is voorzien 
van een ruime aula, waarin plaats 
wordt geboden voor het houden 
van afscheidsdiensten tot ongeveer 
400 personen. De nieuwe aula en 
ontvangstruimte hebben een heel 
eigentijdse moderne en toch warme 
uitstraling door het gebruik van 
verschillende soorten materialen en 
sfeervolle verlichting. Ook de bo-
venverdieping wordt betrokken bij 
de aula. Het geheel is tevens voor-
zien van modern geluid- en beeld-
apparatuur om de afscheidsdiensten 
een zo persoonlijk mogelijk karakter 
te kunnen geven. Bijvoorbeeld live 
optredens zouden ook goed passen 
in deze ambiance.

Na de afscheidsceremonie is er ook 
de mogelijkheid tot het serveren van 
consumpties. Van een arrangement 
met koffie/thee en een broodje tot 
een zeer divers of uitgebreid luxe 
arrangement.

Er bevinden zich twee 24-uurs ka-
mers, in een huiselijke sfeer om op 
elk gewenst tijdstip bij hun dierbare 
te kunnen zijn. De kamers zullen 
over een zithoek beschikken en een 
pantry. De nabestaanden krijgen 
een toegangscode, zodat ze daar 
op ieder moment terecht kunnen.

Ze beschikken over een eigen par-
keerterrein en er is een aparte in-
gang voor de nabestaanden met 
eigen parkeerplaatsen. De ingang 
voor de bezoekers is aan het St. 
Willibrordusplantsoen en de naaste 

familieleden kunnen via de zijde van 
de Helmondseweg naar binnen toe. 
Ook de buitenkant van het gebouw 
en de tuin krijgen een sfeervolle uit-
straling.

De naam ‘t Brummelhuis is ver-
noemd naar pastoor Brummelhuis. 
Het gebouw is de voormalige H. 
Geestkerk en is gebouwd in 1972. 
Pastoor Brummelhuis was pastoor 
in deze parochie en hij was inten-
sief betrokken bij de ‘nieuwe kerk’. 
Triest genoeg heeft hij de opleve-
ring van de kerk niet meer mee mo-
gen maken. Hij stierf plotseling aan 
een hartstilstand op 44-jarige leef-
tijd. De H. Geestkerk heeft ruim 33 
jaren dienst gedaan als katholieke 
kerk en is in 2005 gesloten.

Er kwam steeds meer behoefte voor 
een eigen uitvaartcentrum. Vooral 
de vaak beperkte beschikbare tijden 
in een crematorium en kleine aula’s 
waren een reden om deze stap te 
nemen. 
Ook behoort tot de mogelijkheden 
in ‘t Brummelhuis het geven van 
nazorg: zoals lezingen, workshops 
enz.

Zaterdag 15 november van 12.00 
tot 17.00 uur en zondag 16 novem-
ber van 11.00 tot 17.00 uur vinden 
de open dagen plaats. Iedereen is 
dan van harte welkom om het ge-
heel vernieuwde gebouw te komen 
bezichtigen.

Willibrordusplantsoen 4-6 te Deurne.

‘t Brummelhuis

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
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EMTÉ Beek en Donk, Heuvelplein 73

Voordeel!

Week 46 •  Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van maandag 10 november t/m zaterdag 15 november 2014 tenzij anders vermeld. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant. 
Kijk voor meer aanbiedingen op www.emte.nl

Varkensfilet naturel
stuk of lapjes, per 500 gram 

5.24
2.62

EMTÉ Beek en Donk, Heuvelplein 73

5.245.24
2.622.62

bij aankoop van 500 gram

fijnproevers
punten

50% 
korting

kilo 5.24     

Pannenkoekenhuis Pluk
We nodigen je van harte uit voor een bezoek aan ons 
pannenkoekenhuis in ‘De groene long’ van Beek en Donk. 
Bij goed weer is ons terras met uitzicht op het park de ideale plek 
voor een kop koffie met iets lekkers. Ons pannenkoekenhuis heeft 
voor de kinderen een speciale binnen- en buitenspeeltuin. 

Deze coupon is nog te koop tot 31-12-14.
Voor meer informatie en aanbiedingen
kijk op www.emte.nl

De Laarbeekse Veteranen hielden zaterdag hun jaarlijkse herdenking 

“Wij trokken ten strijde met paard en wagen, onvoorstelbaar”
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk - Alle veteranen 
van Laarbeek waren zaterdagmid-
dag uitgenodigd voor de jaarlijkse 
herdenking. Ze werden bij een ont-
vangst op het gemeentehuis geëerd 
voor hun inzet voor de vrijheid.

Uitnodiging
Leden en niet-leden van de 
Laarbeekse Veteranen hebben ge-
volg gegeven aan de uitnodiging die 
ze ontvingen van de gemeente. Er 
werden toespraken gehouden door 
de voorzitter, de heer Jan Verkuijlen 
en de waarnemend burgemeester, 
de heer Frans Ronnes. De voorzitter 
vergeleek de oorlogssituatie in de 

strijd om Nederlands-Indië met de 
steun, die door Nederlandse troe-
pen in Afghanistan werd gegeven. 
Hij wees erop, dat het de vereni-
ging gelukt is diverse jongere ve-
teranen aan te trekken als lid. Van 
oudsher waren de leden afkomstig 
uit de Tweede Wereldoorlog en de 
politionele acties in Indonesië. De 
voorzitter benadrukte het belang 
van het voortbestaan van de ver-
eniging, zodat ook latere generaties 
de vrede zullen blijven waarderen. 
De nieuwe vervangend burge-
meester sprak zijn waardering uit 
voor het feit, dat de vereniging 
op tijd haar horizon had verbreed 
naar de meer recentere inzetten 
van Nederlandse militairen. Hierna 
werden de bestuursleden van de 
vereniging door de burgemeester 
onderscheiden met de witte anjer 
als blijk van waardering voor hun 
werk. Het salonorkest ‘Prelude’ 
zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Dit orkest bestaat uit: Jacqueline 
Wezenberg, Toon Kessels, Toon 
van Zutven en Jaques Gadella. De 
stemmige muziek van dit ensemble 
paste uitstekend bij deze gelegen-
heid. Nick Heesakkers zorgde voor 
de trompetsignalen.

“Je leert snel, dat niets 
vanzelfsprekend is in 

het leven, ook het leven 
zelf niet”

Gesneuvelden
Pater Wester, lid van de vereniging, 
was aalmoezenier op een missie tij-
dens de Golfoorlog. Hij ging in zijn 
toespraak in op de onredelijkheid 

van oorlog in het algemeen en de 
idealen, die bij jonge mensen be-
staan om hun ‘onoverwinnelijkheid’ 
in te zetten ter bescherming van de 
zwakkeren. Zijn verhalen doorspekt 
met persoonlijke ervaringen zorg-
den ervoor, dat hij de aandacht van 
de aanwezigen had. “Je leert snel, 
dat niets vanzelfsprekend is in het 
leven, ook het leven zelf niet”, al-
dus pater Arie Wester. Hierna lazen 
voorzitter Jan Verkuijlen en secreta-
ris, Jan van de Bogaard, alle namen 
van gesneuvelden en overleden ve-
teranen op. Een aantal rozen wer-
den bij het monument geplaatst. Op 
hetzelfde moment werd namens de 
vereniging een krans gelegd op het 
ereveld te Djakarta. 

Piet
De oudste aanwezige veteraan en de 
enige uit de Tweede Wereldoorlog 
is Piet van Kessel. Nu bezig aan 
zijn 97e levensjaar. Deze gewezen 

hospik van het Rode Kruis op de 
Grebbenberg vertelt honderduit 
over zijn belevenissen. “Wij had-
den een verbandwagen met twee 
paarden ervoor, daar trokken wij 
de oorlog mee in, onvoorstelbaar!” 
Deze middag gaat hij genieten van 
samen eten en een gezellig samen-
zijn met zijn ‘wapenbroeders’. 

Pater Arie Wester spreekt de aanwezigen toe 

Kinderopvang
     HET LIEVEHEERSBEESTJE

www.kinderopvanghetlieveheersbeestje.nl
Beukenlaan 51, Beek en Donk   0492-770474  

‘Kinderopvang in 
huiselijke sfeer’

Piet van Kessel, de oudste veteraan van Laarbeek 
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Geslaagde reünie Beek en Donkse fabriek Kerssemakers 

“Het was een dag met een gouden randje”

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Beek en Donk – Ongeveer 120 personen 
kwamen zondagmiddag naar Café-Zaal 
De Tapperij in Beek en Donk voor de 
reünie van fabriek Kerssemakers. Zelfs 
oud-directeur Hans Kerssemakers was 
hierbij aanwezig, samen met zijn zoon 
Hans Jr., dochter Noor en schoonzoon 
Ruud Bakker. “Het was een geweldi-
ge dag”, aldus een enthousiaste Lies 
Kluytmans, mede-initiatiefneemster. 

 Al maandenlang waren een aantal oud-
medewerkers druk in de weer om een 
reünie te organiseren. Kerssemakers zat 
in de Willemstraat in Beek en Donk. In 
1974 ging het bedrijf failliet en werden 
de deuren gesloten. Nu, 40 jaar later, 
kwamen vele oud-werknemers bijeen 
om elkaar weer te zien en te spreken. 

Lies vertelt: “Het was een dag met een 
gouden randje. Van heinde en verre 
reisden oud-werknemers zondag naar 
Beek en Donk af om hierbij aanwezig 

te zijn. Zo is er zelfs iemand speciaal uit 
Frankrijk overkomen en waren er per-
sonen aanwezig vanuit Siebengewald 
en Hilversum. Het was echt fantas-
tisch!”

Was u bij de reünie en wilt u één van 
de gemaakte foto’s bestellen? Mail dan 
naar redactie@mooilaarbeek.nl of bel 
naar 0492-832182. 

De nop en stopperij-afdeling  

De dames van de spoelerij 

De afdeling van de breierij van Kerssemakers 

Oud-personeel dat op het kantoor zat

Directeur Hans Kerssemakers met zijn dochter Noor. Mari van de Aa uit Beek en Donk redde 
het bordje van Kerssemakers toen er brand was. Hij overhandigde dit zondag aan de directeur

De heren van de finish en de smederij
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Koos vd Berg 
(Lieshout) 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Gerry Verhoeven

2. Hans Brouwers

3. Joes Kemps
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

Zoek de 10 verschillen
KOUD ? VERWARM ELKAAR !

Romige knolselderijsoep met stoofpeertjes (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

• 0,5 l rode kookwijn
• 2 stoofpeertjes
• Kaneel
• 50 gr suiker
• 500 gr knolselderij
• 70 gr ui
• 1 knoflookteen
• Steek boter
• 50 gr aardappelen
• 250 gr Conference peer
• 1 l groentebouillon
• 3 dl slagroom
• snuf cayennepeper

Schil de stoofperen, verwijder het klokkenhuis en snijd de peren in 4 stukken. 
Breng de wijn met de suiker en een mespunt kaneel aan de kook en leg hier de 
stukken peer in. Kook ze op een zacht vuur tot ze gaar zijn. Maak de knolselderij 
schoon en snijd het in blokjes. Schil de ui en snijd in partjes en pers de knoflook. 
Bak de knolselderij, ui en knoflook glazig in boter. Schil de aardappels en de peer 
en snijd ze in blokjes. Voeg aardappel en de gesneden peer toe aan de gebak-
ken knolselderij. Doe er vervolgens de bouillon bij en laat alles 20 min zachtjes 
koken. Pureer vervolgens de soep en haal door een zeef. Doe de room bij de 
soep en breng het geheel aan de kook. Breng de soep voorzichtig op smaak met 
zeer weinig cayennepeper en zout. Snijd de stoofpeertje in een waaier en leg ze 
in een soepbord en giet er de hete soep over.

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Brood van ‘t Verswarenhuys is Mooi Gezond! Brood is een goede manier 
om voedingsvezels en belangrijke voedingsstoffen, zoals B-vitamine, 
ijzer en jodium, binnen te krijgen. Verder bevat brood koolhydraten, een 
goede energiebron. Het gezondste brood is volkoren. Volkorenbrood bevat 
namelijk meer voedingsvezels, vitamine en mineralen. ‘t Verswarenhuys 
verkoopt een ruim assortiment brood van Echte Bakker Vedder. Elke week, 
maandag t/m donderdag: 4 broden (wit, tarwe of volkoren) voor € 6,99! 
Daarnaast verkoopt ‘t Verswarenhuys ook Steenoven brood, gemaakt van 
100% natuurlijke grondstoffen. Kom vrijdag 
en zaterdag naar de winkel en proef 
ons brood! ‘t Verswarenhuys, eten 
van vandaag. 

MOOI GEZOND Brood 

De categorieën:

6. 
Rondje 

MooiLaarbeek

de razende reporter

illustratie / Daan van den Nieuwenhof    concept / Lennie Segboer    tekst / Joey van der Leemputten
  

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

Herdenking 
Laarbeekse Veteranen

Hard

5 8 6

2 4 1

7 8 9

3 7 9 1 4

8 7 3 4 6

9 2 7

5 2 6

3 8 9

Puzzle #166836

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker
AZIATEN

BLIKKEN

BROEKEN

CALORIE

CONSULT

DOUCHES

ERNSTIG

FIETSEN

FLITSEN

GARNAAL

HERHAAL

ISOLEER

JONGENS

KREKELS

LINIAAL

NOORDEN

ORDENEN

OVERVAL

POTLOOD

PRIJZEN

ROTZOOI

RUITJES

STEMPEL

UNISEKS

VLIEGER

ZESHOEK

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AZIATEN BLIKKEN BROEKEN
CALORIE CONSULT DOUCHES
ERNSTIG FIETSEN FLITSEN
GARNAAL HERHAAL ISOLEER
JONGENS KREKELS LINIAAL
NOORDEN ORDENEN OVERVAL
POTLOOD PRIJZEN ROTZOOI
RUITJES STEMPEL UNISEKS
VLIEGER ZESHOEK

Puzzelpagina
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Voorhaar
Het zit in de kleine dingen. Of 
schuilt in een klein hoekje. Maar 
sommige geluksmomentjes laten 
lang op zich wachten. Toch zijn er 
geluksmomentjes in allerlei soorten 
en maten. Van S tot XXL, weet je 
wel. Om wat voorbeelden geven: 
het specifieke moment dat die ene 
zweetdruppel zich ontdoet van 
die gezichtsporie, en vervolgens 
de glijbaan naar het uiterste 
puntje van je lichaam af sjeest. 
Dat is het geluksmoment voor een 
zweetdruppel. Het geluksmoment 
voor een zaadje: die ene spermacel 
die zich een weg baant tussen een 
heuvelachtig vleeslandschap en met 
tikkertje wint van zijn glibberige 
concurrenten. En dan nog dat ene 
moment dat dat ene haarzakje een 
acht millimeter lange haar in z’n 
eigen moestuintje kweekt. Voor de 
haarzakjes op het hoofd is dat geluk 
-voor sommige mensen daargelaten- 
dagelijkse kost. 
Voor de 
haarzakjes 
op de rest 

van het gezicht is dat geluksmomentje 
sporadisch. Elf maanden lang 
snakken zij naar die ene maand dat 
zij weer aan de bak mogen. Die ene 
maand dat ze alles moeten geven 
om letterlijk zo lang mogelijk te 
shinen. Sinds enkele jaren wordt in 
november de Movember-campagne 
gehouden. Mannen –en hier en daar 
ook bepaalde vrouwen- schrijven zich 
in om 30 dagen hun snor te laten 
staan. Onderweg halen ze geld op 
en creëren ze bewustwording voor 
de gezondheid van de man. Een 
mooi initiatief, waaraan ik ook dit 
jaar samen met enkele familieleden 
deelneem. We zijn inmiddels op de 
helft, en ze hangen allemaal aan m’n 
lippen. Die pikzwarte antennetjes 
dan. In mijn geval slechts enkelen, 
maar toch, ik doe mee. Ik wil niet alle 
mannen over een kam scheren, maar 
ik zie geen reden waarom je niet mee 
zou doen. Het eerste voordeel is dat 
het een stuk warmer is tijdens deze 
gure dagen. Daarbij doe je met het 
gesponsorde dons aan charity én het 
levert weer een extra geluksmomentje 
op. Want Movember is het enige 
maar dan ook echt het enige moment 
van het jaar dat het scheerapparaat 
uit kan rusten. Alsof dat nog 
niet genoeg is, creëer je enorme 
vrouwelijke aantrekkingskracht. Denk 
aan die reclames van dat populaire 
mannendeodorantmerk, en dat in 
het kwadraat. Dus laat je die snor 
niet staan voor jezelf, doe het dan 
voorhaar. 

Joey van der Leemputten

COLUMNGouden paar Jos en Marietje Wouters - Heerkens

“Tijd voor elkaar en samen dingen doen”

Redacteur: Thea Wich 

Beek en Donk – Jos Wouters (78) 
en Marietje Wouters - Heerkens 
(78) waren gisteren, woensdag 12 
november, vijftig jaar getrouwd. 
Aankomend weekend gaan zij dit 
heuglijke feit vieren met familie en 
vrienden.

Ontmoeting 
Jos en Marietje kwamen met elkaar 
in contact tijdens een dansavond in 
1963. Jos: “Wij kwamen allebei uit 
Sint-Oedenrode. De ene week was 
er een dansavond in Schijndel, de an-
dere week in Sint-Oedenrode. Daar 
ging alle jeugd uit de omgeving naar 
toe om te dansen.” Marietje: “Ik 
kende Jos ook al een beetje omdat 

hij bevriend was met mijn broer.” Na 
anderhalf jaar verkering trouwde het 
paar op 12 november 1964. 

De eerste paar jaren van hun hu-
welijk brachten zij door in Schijndel. 
Daar werd hun oudste zoon Christian 
geboren. Jos werkte als boekhouder 
bij de DAF. Een uitbreiding van dit 
bedrijf was de oorzaak van een ver-
huizing naar Limburg: “DAF opende 
een nieuwe fabriek in Born. Wij zijn 
in ’67 met het bedrijf meeverhuisd 
naar Born.” Daar werd hun tweede 
zoon Twan geboren. Een lachende 
Marietje: “Dat is ons aandenken aan 
Limburg.”

“Je moet tijd voor elkaar 
hebben en samen dingen 

doen”

Beek en Donk 
Een vacature als administrateur bij 
de Helso in Helmond veroorzaakt 
in ’71 wederom een verhuizing, 
dit keer naar Beek en Donk. “In de 
Burgemeester van der Weidenlaan 
waren enkele mooie bouwkavels 
vrij”, verklaart Jos de nieuwe woon-
plaatskeuze: “Bovendien vonden we 
het ook fijn om na een paar goede 
jaren in Limburg weer terug te gaan 
naar Brabant, in de buurt van onze 
familie.”

Vrijwilligerswerk
In hun vrije tijd worden zij vanaf 
1975 actief in het Beek en Donkse 
vrijwilligerswerk. Met name voor de 
bejaarden verrichten zij veel werk. 
Marietje runt jarenlang, samen met 
andere vrijwilligers, het kruideniers-
winkeltje in het bejaardenhuis en de 
bibliotheek: “Tegenwoordig houd 
ik me voornamelijk bezig met de 
bejaarden zelf.” Jos is vooral actief 
achter de bar en receptie: “Dat doe 
ik nog steeds eenmaal in de week.” 
Daarnaast is hij lid geweest van het 

schoolbestuur, ‘Kaderwet specifiek 
welzijn’ en een gemeentelijke com-
missie. Nu is hij secretaris van de 
bridgeclub.

Reis
Het actieve paar gaat ook graag op 
vakantie: “Wij hebben 32 jaar een 
caravan gehad en zijn twintig jaar 
naar het Lago Maggiore gereden”, 
aldus een enthousiaste Jos: “Eerst 
met de kinderen, later met zijn twee-
en. Dat waren heel fijne vakanties. 
Iedereen kwam elk jaar terug. Zo 
ontstond daar een vriendengroep.” 
Een speciale reis wordt er gemaakt in 
2012. Marietje licht toe: “Toen zijn 
we met onze jongste zoon en zijn 
gezin naar Ethiopië geweest. Onze 
zoon kende daar veel mensen om-
dat hij daar al eerder was geweest 
voor een project. We werden overal 
uitgenodigd. Dat was een fantasti-
sche reis.”

Actief
Sinds 2003 woont het echtpaar, dat 
in goede gezondheid verkeert, in een 
woning van ‘De Zeven Zusters’ te 
Beek en Donk. Marietje vertelt: “Wij 
waren een van de eerste bewoners 
van dit project. We wonen hier fijn.” 
Vervelen doen zij zich niet. Marietje 
wandelt, Jos bridget en samen van-
gen ze af en toe hun drie kleinkin-
deren op of fietsen zij naar hun vele 
familieleden in Sint Oedenrode. 

“Ons aandenken aan 
Limburg is onze tweede 

zoon Twan”

Het recept voor een gouden huwe-
lijk is volgens het paar niet moeilijk. 
Jos: “Tijd voor elkaar hebben en sa-
men dingen doen.” Marietje voegt 
toe: “Dan kun je over de dingen pra-
ten die je samen beleefd hebt.”

W.F. vd Kerkhof
horloger-juwelier

N o v e m b e r a c t i e
20% KORTING
op alle sieraden
Klokstraat 8, Aarle-Rixtel

06-52696900
     ezra.hairstyling

ezrahairstyling@hotmail.com

UW KAPSTER AAN HUIS 
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Orthopedie
Livit

Vrijheid in bewegen, dat is waar Livit voor staat. Onze klanten willen immers alles uit het 
leven halen en hun orthopedisch hulpmiddel moet daarbij maximaal ondersteunen.

Livit Orthopedie is de grootste en meest innovatieve leverancier van orthopedische 
hulpmiddelen in Nederland. Wij geven advies bij pijn- en bewegingsklachten en leveren 
daarvoor een breed scala aan kwaliteitsproducten.

www.livit.nlMet ruim 400 locaties is Livit altijd dichtbij!

Prothesen

Schoenen en 
schoenaanpassingen

Therapeutische 
kousen

Braces en 
bandages

Steunzolen

Redressiehelmen

Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

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

Wij zijn ook ’s avonds en op zaterdag open!

Als ouder wil je het liefst 
dat je kinderen zingend 
en springend door het 
leven gaan. Maar wat als 
je kind niet lekker mee 
kan komen met de gym? 
Als bewegen moeite kost? 
Kinderfysiotherapie kan 
helpen. Maike van Veggel, 
therapeute bij Kemps 
en Rijf, vertelt over een 
specialisme dat haar aan het 
hart ligt. Een verhaal over 
hoofd, schouders, knie en 
teen voor baby’s, kleuters 
en schoolkinderen.

Baby’s met een 
voorkeurshouding 
“Je zou het niet meteen een-
twee-drie zeggen. Maar ook 
voor de allerkleinsten is er 
kinderfysiotherapie”, vertelt 
Maike van Veggel. “Voor 
baby’s vanaf acht weken. Het 
gaat om kleintjes met een 
voorkeurshouding. Baby’tjes 
die met hun bolletje een 

voorkeur hebben voor 
rechts. Of juist voor links. 
Zo’n lievelingshouding kan 
een evenwichtige groei 
in de weg staan. Door te 
veel druk op het hoofdje 
kan de schedel vervormen 
en krijgt een kindje een 
afgeplat hoofd. De kunst 
is om de druk te verdelen. 
Ouders kunnen hier goed 
werk doen. Heeft een kindje 
een voorkeur voor links? 
Benader het dan vanuit de 
rechterkant: met oppakken, 
aankleden en eten. Een 
omgekeerde aanvliegroute 
doet wonderen. Therapie zit 
soms in kleine dingen!”

“Kinderen willen gewoon 
lekker kunnen spelen, net 
als alle andere vriendjes en 
vriendinnetjes uit hun klas.”

Hulp bij schrijven
Schrijven is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Maike van 
Veggel: “Er zijn kinderen 
die met de volle hand een 
potlood beetpakken en 
de punt door het papier 
drukken. Sommigen hebben 
schrijfkramp en weer 
anderen schrijven vanuit 
hun arm. Schrijven vereist 
een fijne motoriek. Het gaat 
erom dat kinderen vanuit 
hun vingers de pen laten 
bewegen. Dat oefenen we 
hier spelenderwijs. Niet 
alleen door letters op papier 
te zetten maar ook met 
mikado en de toren van pisa. 
Allemaal spelletjes om de 
motoriek te trainen.”

Help
Maike van Veggel: “Kinderen 
willen gewoon lekker kunnen 
spelen, net als alle andere 
vriendjes en vriendinnetjes 
uit hun klas. Maar dan zit het 
lichaam opeens in de weg.  
Of zijn er andere oorzaken  

waardoor klimmen,  
springen en hinkelen niet 
zo soepeltjes gaan. Ouders 
zien dat. Evenals de school. 
En het kind? Dat kent de 
eigen beperkingen maar te 
goed en vraagt soms zelf 
spontaan om hulp.”

“Door spelenderwijs te leren 
schrijven vergeten kinderen 
even dat ze therapie hebben.”.

Begeleiding voor kinderen 
met overgewicht
“De kilootjes die eraan 
zitten moeten eraf”, vertelt 
Maike. “Daar heeft een 
kind begeleiding bij nodig, 
afgestemd op zijn behoeften. 
Wij helpen kinderen vanaf 
zes jaar. Dat gaat met 
allerhande oefeningen, hier 
in de praktijk en thuis. Ik werk 
samen met een diëtiste voor 
voedingsadvies. Een mental 
coach ondersteunt kinderen 

bij moeilijke momenten. 
Samen vormen we een 
driemanschap. Er wordt een 
dagboek bijgehouden met 
oefeningen die het kind doet. 
Ook tekenen kinderen wat ze 
eten.

Ze weten precies waar ze 
mee bezig zijn en waarom. 
Want bewegen is meedoen: 
lekker in je vel zitten. Dat 
is belangrijk voor kinderen. 
Niemand wil tussen wal en 
schip vallen.”

Maike van VeggelMaike van Veggel

Hoofd, schouders, knie en teen
Kinderfysiotherapie: specialisme van Maike van Veggel
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Deze week is het de beurt aan 
Leo van Schijndel, ‘burgemeester’ 
van ‘De Zeven Zusters’ in Beek en 
Donk. Leo is een bekend figuur in 
dit dorp. De titel ‘burgemeester’ 
verwierf hij omdat hij tijdens de 
bouwfase van ‘De Zeven Zusters’, 
dagelijks op de bouwplaats aan-
wezig was en alles zeer intensief 
volgde. Burgemeester Gilissen 

verleende hem destijds deze titel, 
compleet met ambtsketen. Tijd 
voor De MooiLaarbeekKrant om 
eens te informeren hoe het nou 
met déze ‘burgemeester’ is.

Leo van Schijndel
“Nee, ik ben niet benaderd om de 
Laarbeekse burgemeestersvacature 
te voorzien”, lacht Leo.”Maar ik 
zou het wel een stuk goedkoper 
kunnen.” Leo en zijn vrouw Annie 

wonen aan het Heuvelplein 
in Beek. Leo is 75 en Annie 
70. “Van geboorte is Leo 
‘unne echte Donkse’. Nie-
mand kon destijds geloven 
dat wij naar Beek gingen 
verhuizen”, vertelt Annie. 
“Daar krijgt hij nooit d’n 
aard”, zo werd er gegnif-
feld. “Maar ik heb het hier 
prima naar mijn zin”, lacht 
Leo. Leo en Annie zijn des-
tijds van Donk naar Beek 
verhuisd, omdat zij kleiner 
wilden gaan wonen. 

De Zeven Zusters
Het droomhuis van Leo 
en Annie maakte deel uit 
van het project ‘De Zeven 
Zusters’. Op 20 juni 2003 
ontvingen zij de sleutels. 
Tijdens de bouw ging Leo 
wel drie keer per dag kijken 
of alles goed ging, om een 
praatje te maken en om foto’s te 
schieten. “Meer dan 200”, vertelt 
Leo. “Op den duur hoorde hij ge-
woon bij het personeel”, zegt An-
nie, “compleet met oranje helm op 
zijn hoofd.”

Nu, anno 2014, is het tijd voor 
een volgende stap. Het droomhuis 
staat te koop. Met het stijgen der 
jaren voelen Leo en Annie nog-
maals de behoefte om kleiner te 
gaan wonen.

School
De ouders van Leo hadden een ko-
lenzaak en een kruidenierswinkel 
op de Donk. Leo werd al erg vroeg 
ingeschakeld om thuis mee te wer-
ken. Daardoor verliet hij de Lagere 
School in de vierde klas. “Zo ging 

dat nu eenmaal in die tijd”, ver-
zucht Leo. Maar hij wekt niet de in-
druk dat erg te vinden. Leo spreekt 
niet bepaald met liefde over zijn 
schooltijd bij ‘mister D’n Bult’ en 
‘mister D’n Beer’. Tot 1984 runde 
hij samen met zijn broer Hugo een 
slopersbedrijf. Daarna begon Leo 
een zaak in vloerbedekking. Vanaf 
1999 is hij met pensioen.

Buitenmens
Leo is het liefste in de buitenlucht. 
Vaak is Leo in de weer om zwerfvuil 
op te ruimen op het Heuvelplein, 
de Lieshoutseweg van de Bavaria-
rotonde tot aan de rotonde richting 
Gemert, de Paardendijk. “Onge-
looflijk wat mensen allemaal in de 
berm gooien”, zucht Leo. Hij zegt 
dat hij zich daar toch wel aan er-

gert. ’s Avonds om half tien maakt 
hij nog een rondje over het Heuvel-
plein. Als er telefoon is voor Leo, 
kan Annie alleen maar zeggen: “Hij 
is ergens buiten, ik hoor hem wel, 
maar ik zie hem niet.”

Toekomst 
Hoe het nu gaat met Leo? “Als ik 
me niet te druk maak, dan gaat 
het goed met mij”, zegt hij. Annie 
vertelt dat sinds Leo een TIA heeft 
gehad, hij veel moeite heeft met 
het verwerken van emoties. Zijn 
allergrootste hobby, het bezoeken 
van de thuis- en uitwedstrijden van 
Feijenoord kan hij emotioneel niet 
meer aan. “Maar een beetje inle-
veren moeten we toch allemaal”, 
zo relativeert Leo de woorden van 
Annie.

In gesprek met: Niels Rutten 
Locatie:            Kapelstraat 3,
           Beek en Donk

Redacteur:       Nikki Barten

Bij binnenkomst komt de geur van 
vers gebakken broodjes me tegemoet. 
Ik loop een stadse zaak in, toch geeft 
het een dorps gevoel. Sluys 6 is nog 
maar een paar weken open, maar het 
is niet de eerste keer dat ik hier kom. 
De heerlijke broodjes, snelle service 
en de laagdrempeligheid hebben er-
voor gezorgd dat mijn honger al di-
verse keren door Sluys 6 gestild is. 

Het is ongeveer een half jaar geleden 
dat Niels Rutten zijn droom achterna 
ging. Na even weg te zijn geweest uit 
de horeca, is hij nu helemaal ‘back in 
business’. “ Horeca is mijn passie, daar 
ligt mijn hart!”, beargumeert hij. 

Je bent geen onbekende in de Beek en 
Donkse horeca. Waar kennen we jou 
van?
“Tot 3 jaar geleden was  ik mede-eige-
naar van Eeterij Uniek. Daarna werkte 
ik bij Parkmanagement Laarbeek, 
een stichting die zich inzet voor 
de Laarbeekse bedrijventerreinen. 
Gedurende mijn werkzaamheden daar, 
merkte ik dat er behoefte was aan een 
broodjeszaak voor zowel de zakelijke 
als de particuliere markt. Bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. En zo kwam 
Sluys 6 tot stand!”

Er zijn meer plaatsen in Laarbeek waar 
je een belegd broodje kunt kopen. 
Waarom moeten mensen naar Sluys 
6 komen?

“Een goed product met de juiste prijs-
kwaliteitverhouding stond voorop. 
Zo komen onze broodjes uit België, 
ambachtelijk en nagenoeg kruimelvrij 
(ideaal bij vergaderingen/bedrijfslun-
ches!).  Omdat de verkoop van brood-
jes onze specialisatie is, hebben we 
een divers assortiment van basic tot 
hip, werken we met dagverse produc-
ten en bieden we een snelle service.”

Sluys 6 is een broodjeszaak voor zo-
wel de zakelijke als particuliere markt. 
Wat kunnen jullie voor bedrijven be-
tekenen?
“We hebben speciaal voor bedrijven 
lunch- en vergaderpakketten samen-
gesteld, maar men kan ook gewoon 
broodjes van de kaart bestellen. Via 
een online systeem of telefonisch kun-
nen bestellingen gedaan worden. Om 
onze snelle service te hanteren raden 
we wel aan tijdig de bestelling door te 
geven, om deze op het gewenste tijd-
stip te kunnen leveren. Last minute? 
Geen probleem, bij Sluys 6 denken we 
graag mee en staan we voor u klaar!”

Is er nog meer mogelijk voor bedrij-
ven?
“Ja, hierboven heb ik het over onze 
standaard diensten maar zoals ik al 
aangaf, denken we graag mee en spe-
len we in op de wensen van de gast/
klant. Denk hierbij aan catering in de 
vorm van luxe broodjes tijdens ver-
gaderbijeenkomsten, bedrijfslunch, 
scholen(studiedagen), teamuitjes, ju-
bilea etc.  In principe is alles bij ons 
bespreekbaar. We hebben het nu al-
leen over zakelijke diensten, maar 
voor particulieren is dit natuurlijk ook 
mogelijk.”

Over die particulieren – ofwel inwo-
ners van Laarbeek – gesproken. Wat 
heeft Sluys 6 hen te bieden?
“Naast bezorgen, of bij ons binnen-
lopen en bestellen, kun je ook bij ons 
lunchen. Een snelle hap, gezellig bij-
kletsen met vrienden of uitgebreid 
lunchen? Bij Sluys 6 ben je aan het 
juiste adres. Een uitgebreide keuze met 
heerlijke broodjes, salades, een lekker 
soepje en  verse smoothies. Binnenkort 
start een samenwerking met  diëtiste 
Zoë Straatman van ‘Zoeetje’, die ie-
dere maand een extra verantwoord 

broodje samenstelt . Gevestigd in 
een karakteristiek pand, met een on-
gedwongen sfeer, bieden we zo’n 20 
zitplaatsen.  In de zomer wordt dit nog 
flink uitgebreid met een gezellig bui-
tenterras.”

Wat kunnen we in de toekomst van 
Sluys 6 verwachten?
“We barsten van de ideeën. Het kan 
zomaar zijn dat we over een tijdje ook 
in het weekend open zijn. Ook wil-
len we inspelen op feestdagen, zoals 
Pasen, Moederdag en Kerst. Je kunt 
denken aan een lunch/brunch voor 

thuis, cadeaubonnen en soort van 
high-tea maar dan passend binnen 
ons concept. Zo komen er regelmatig 
ideeën naar boven die we nu nog even 
op een zijlijn plaatsen. We richten ons 
nu nog even op het huidige om de 
kwaliteit en service te waarborgen. Als 
dat allemaal 100% goed is, gaan we 
langzaam kijken hoe we de diensten 
van Sluys 6 uit kunnen breiden.” 

Kijk voor meer informatie op www.
sluys6.nl. Openingstijden: maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 
uur.

Eigenaar Niels Rutten heet iedereen van harte welkom bij broodjeszaak Sluys 6!

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

OP DE KOFFIE BIJ...  SLUYS 6
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SALE Binnenlak Acryl

(Zolang de voorraad strekt)

Normaal € 68,95 

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

Gordijnen
Vloerbedekking
Raamdecoratie
Meubelen

Verf
Behang
Shutters
Accessoires

KBO Lieshout gaat kerststukken maken

Lieshout - Op verzoek van de le-
den heeft Seniorenvereniging KBO 
Lieshout  de mogelijkheid georgani-
seerd om samen mooie kerstbloem-
stukken te maken. Onder de des-
kundige leiding van de bloemist van 
Bloemend in de Dorpsstraat, Ralph 
Bertens, gaan deelnemers aan de slag. 
De kerstworkshop is op dinsdagavond 
9 december in het Dorpshuis, aan-
vang 19.00 uur. 

Bloemist Bertens zorgt voor alle bloe-
men en verdere benodigdheden. Hij 
vraagt de deelnemers wel zelf een 
mesje en/of snoeischaar mee te bren-
gen. De kosten voor het maken van 
een eigen kerstbloemstuk zijn €22,50. 

Aanmelden kan bij de Inloop, waar 
ook het bedrag voldaan kan worden. 
Het aantal deelnemers is beperkt. 

Wist u dat de Lieshoutse bloemisten 
Bloemend en Something Else op ver-
toon van de KBO lidmaatschapskaart 
10% korting geven op al wat u bij hen 
koopt? Toch mooi meegenomen! De 
Inloop is iedere dinsdagochtend van 
10.00 tot 11.00 uur in het Dorpshuis. 
Loop gewoon eens binnen voor infor-
matie over activiteiten van de KBO of 
om u aan te melden. 

In de week van 11 t/m 18 septem-
ber maakte de KBO een reis naar 
Oostenrijk. Tijdens deze reis moest er 

flink gewandeld en geklommen wor-
den.

 Tijdens de vakantiereis van 11 tot 18 september  in Oostenrijk moest er flink gewandeld en geklommen worden.

Ginderdoor 41, Mariahout    06-27851752
www.pedicuresalonannerie.nl
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Wijnactie Harmonie St. Caecilia  
Lieshout - De feestdagen staan weer 
voor de deur, tijd voor de jaarlijkse 
wijnactie van harmonie St. Caecilia. 
De wijnactie van de Lieshoutse en 
Mariahoutse harmonie is al  ja-
ren een vast gegeven in november.  
Harmonieleden trekken zaterdag 15 
november met rode en witte ‘Vin Du 
Kiosque’  langs de deuren in Lieshout 
en Mariahout.

‘Vin du Kiosque’ is een bijzondere 
wijn, want een deskundig panel van 
harmonieleden kiest jaarlijks de beste 
wijn. Dit jaar is de witte wijn een Ugni 
Blanc - Chardonnay geworden, een 
bi-cépagewijn uit het zuidwesten van 
Frankrijk, met enerzijds het frisgroen 
fruit van de Ugni Blanc met hiernaast 
het mollige fruit van de Chardonnay. 
Een verrassende blend die blijft boeien 
met de intense en charmante geur van 
grapefruit en perzik. 

De rode wijn is een Merlot-Cabernet, 
een volle elegant drinkende rode wijn 
uit Zuid Frankrijk. Komend van wijn-
gaarden verscholen in het achterland 
van Cruzy, een klein wijndorp gelegen 
ten westen van Béziers.Hij is fruitig 
en kruidig, sappig met wat stevig-
heid, kortom een toegankelijke wijn. 
Verrassend was dat beide wijnen ook 
vorig jaar al als beste werden gekozen. 

Een mooi moment om de wijnvoor-
raad voor de feestdagen alvast aan te 
vullen. Bijkomend voordeel is dat via 
de verkoop van de wijn ook de club-
kas van harmonie St Caecilia een posi-
tieve impuls krijgt. Een fles kost €6,00. 
Wijnactie gemist? Er is voldoende ‘Vin 
du Kiosque’ op voorraad en via har-
monie St. Caecilia te verkrijgen. 

‘Vin du Kiosque’ van St. Caecilia
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Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Eline en Niels 
van Lieshout 

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

Bent u opzoek naar een thuiskapster? Bel 
dan voor meer info naar tel. 06-28243234!  

AANGEBODEN
Zwempiet en zijn knecht op bezoek? Al jaren 
bekend van de intocht in Beek en Donk. Prijs: 
n.o.t.k. inclusief strooigoed. Tel. 06-45028498

Mooie nieuwe ruimte om 3 paarden te stallen 
in Aarle-Rixtel. Interesse? Tel. 06-53971754

GEVONDEN
Tussen Gemert en Beek en Donk is een � ets-
computer gevonden van het merk Sigma. Tel. 
06-11080240

Goud kettinkje gevonden bij de Donkse 
brug op maandag 10 november. Na be-
schrijving af te halen op kantoor De Mooi-
LaarbeekKrant, Heuvelplein 3. 

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

Gevraagd voor Vluchtelingenwerk Laar-
beek: een Oma� ets 24”of 26”, een moe-
der� ets 28”, mogen ook opknappers zijn. 
Tel. 06-58842046 of mail giel.r@live.nl

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

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

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

Kaarten postcodeloterij gezocht. Kan ze 
goed gebruiken. Ze moeten wel geactiveerd 
zijn via de computer. Tel. 06-12857025 

Gezocht, ervaren amazone +-14 jaar 
om een 3-jarige pony in te rijden (Aarle-
Rixtel). Tel. 06-53971754 

OVERIG

Inzamelpunt voor olie en vet. Octo-
pusspeeltuin, Lage Heesweg. Iedere derde 
zaterdag van de maand. 22 nov./ 20 dec. 
Van 10.30 tot 11.30 uur.

RUILEN
8 zakken Wittekind metselcement 25 kg. 
2 zakken 20 kg poedersteenlijm. Ruilen te-
gen een kratje bier. Tel. 06-20505029

TE HUUR
Wijnbar / Cocktailbar / Drankenbar. Voor meer 
informatie: dj.imm@live.nl / 06-41538601

TE KOOP
Het is nu tijd om te planten: bloeiende, win-
terharde violen, 20 stuks €4,99. Coniferen, 
heesters, vaste planten volop in voorraad. 
Alle soorten fruit-, laan en parkbomen. 
Groencentrum van Heesch, Kerkdijk-zuid 7b, 
Sint-Oedenrode

HP Deskjet 6122 kleurenprinter en een Ep-
son Perfection V100 Scanner. T.e.a.b. Tel. 
0499-473053

Winterbanden (185/65 R14) op stalen 
velgen (steek 4x100) voor Clio I/II/III of 
Megane I Slechts één seizoen gebruikt. 
€250,00. Tel. 06-51594604

Circa 85 lp’s en 60 singles van soul - top 
40 - jaren ‘60-’70 te koop. In een koop 
€50,00. Tel. 06-19026251

Grote partij lappen stof. Prijs t.e.a.b. Tel. 
0492-463951 na 18.00 uur.

Scheppach vlak-vandiktebank incl. frees– 
en langgatboorinrichting met diverse hulp-
stukken. Tevens afzuiging, cirkelzaagma-
chine en houtdraaibank. Tel. 0492-381573

VERLOREN
Bril verloren op of naast � etspad langs 
kanaal tussen Beek en Donk. Wil de vinder 
a.u.b. bellen met 0492-461039

Verloren Maurice Lacroix horloge, bruine 
leren band, tijdens wandeling door Beek en 
Donk. Indien gevonden graag bellen naar 
06-40954295

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

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

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

€5,00 excl. BTW, per plaatsing.

Deze luchtpost is geschreven door 
Jeannette van Ameijde. Zij komt 
van oorsprong uit Beek en Donk. 
Cor en Jeannette hebben in veel 
verschillende landen, verdeeld 
over de hele wereld, gewoond. 
Op dit moment woont zij met haar 
man Cor in Frankrijk. Hieronder 
een passage uit hun tijd in Ecua-
dor. 

Na het heerlijke ontwaken door 
een prachtige kolibrie gingen we 
na het ontbijt de berg op voor 
een prachttocht, wel werd het 
steeds kouder, de Cotapaxi lag vol 
sneeuw. ‘s Avonds gingen we sla-
pen in een iglotentje. De volgende 
ochtend lag bovenop de tent ook 
een dik pak sneeuw. We waren in-
middels op 3.500 mtr. Die avond 
sliepen we in een indianenhut. Er 
waren ook twee jonge wandelaars 
uit Duitsland die ook in die hut 

sliepen. De gids begon te vertel-
len over de wolven die hier in de 
omgeving waren, de jonge men-
sen hadden het niet meer en heb-
ben die nacht weinig geslapen. De 
volgende dag weer hoger, en wat 
een mooie omgeving, wat geno-
ten we. Op een gegeven moment 
komen we bij een pracht van een 
haciënda en een luxe kamer. Dit 
was pure verwennerij en dan heb 
ik het nog niet eens over het eten, 
dat was in één woord verrukkelijk. 
En wat hebben we die nacht gesla-
pen in onze super luxe bedden. De 
volgende ochtend reden we met de 
jeep naar de top van de Cotapaxi 
5.897 mtr. Heel indrukwekkend, 
zeker als je nog nooit een vulkaan 
van dichtbij hebt gezien.

Otavalo, Ecuador’s grootste markt, 
wel heel erg toeristisch. Je vindt 
er geweven tapijten, borduur- en 

houtsnijwerk. 
De Indianen 
op deze markt 
zijn echte za-
kenmensen, ze 
weten hun prijs 
goed te bepa-
len en som-
migen spreken 
Engels. In een 
reisgids die Cor 
van een col-
lega had ge-
leend vonden 
we nog een 
markt die niet 
toeristisch zou 
zijn. Het was 

wel een eind van Quito vandaan, 
maar er reden bussen. Dus wij op 
een vroege ochtend naar het bus-
station. We keken onze ogen uit, 
de bus werd van bovenop zo volge-
laden dat het een wonder was dat 
het dak niet doorzakte. Binnen zat 
de bus ook bomvol, omdat Cor een 
videocamera bij zich had, mochten 
wij voorin naast de chauffeur zit-
ten. Het werd me wel een tochtje, 
niet alleen kreeg je regelmatig een 
gemene prik van een brutale kip, 
maar de chauffeur racete in volle 
vaart langs de ravijnen. Gelukkig 
werd er af en toe een stop gemaakt 
en kwamen er meisjes binnen met 
eten en drinken. Voor mij was het 
belangrijkste even rustig te kunnen 
ademhalen en mijn hartslag weer 
normaal werd. Nu weet ik niet 
of het aan alle heilige beeldjes en 
kruisjes lag, maar we zijn heelhuids 
aangekomen. 

Hartelijke groeten uit Frankrijk, 
Jeannette van Ameijde - Van Zee-
land

Luchtpost

Frankrijk

Dorpsstraat 19, 
Aarle-Rixtel

0492-385957
www.bakkerijvanbrug.nl
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Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

VKS Autoservice

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

‘Niet zomaar repareren, maar altijd eerst een offerte’

Apk-keuring , reparatie en 
onderhoud + haal- & brengservice

De Stater 6 | Lieshout | www.vksauto.nl | 0499-423296

Hoera! Vier generaties 

Super oma Miet Linders (82) houdt vol trots haar achterkleinkind Saar vast. 
Samen met moeder Lobke (27) en oma Floor (46) vormen ze een bijzondere 
familie van vier generaties.

Yes,
Roel eindelijk 19!

Gefeliciteerd Iris! Proficiat!
Marius 8 jaar!

Joris 18 jaar!
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PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

YOURS FASHION IS KLAAR VOOR DE WINTER MET EEN TOP COLLECTIE!

Scouting Lieshout Mariahout installeert nieuwe bestuursleden

Lieshout/Mariahout - Na de zomer 
heeft een aantal nieuwe leden, met 
veel steun van het oude bestuur en 
leiding, de activiteiten bij Scouting 
Lieshout-Mariahout opgepakt. Per 
1 oktober is het bestuur dan ook of-
ficieel overgedragen aan de nieuwe 
bestuursleden. Theodoor Biemans 
heeft, na jarenlange dienst, de voor-
zitterfunctie overgedragen aan Bas de 
Rooij, die deze functie, ad interim, zal 
overnemen. Bas is tevens leider bij de 
Scouts, samen met Joop van Lierop. 

Sjannie Biemans heeft het secre-
tariaat, na  jarenlang de functie 
met veel enthousiasme te hebben 
vervuld, overgedragen aan Mark 
Vorstenbosch.  Mark vormt tevens sa-
men met Marc Janssen de nieuwe lei-
ding bij de Welpen. Marc heeft op zijn 
beurt het peningmeesterschap op zich 

genomen, wat voorheen door Theo 
Teunisse werd gedaan. 

Theo blijft lid van het nieuwe bestuur, 
maar richt zich meer op het beheer 
van het scoutingterrein. Samen met 
Ron Kleine Staarman vormt hij de 
ervaring binnen het nieuwe bestuur. 
Tenslotte is het bestuur vervolmaakt 
met de aanstelling van Jessie Aalders 
als groepsvertegenwoordiger. 

Traditiegetrouw worden nieuwe leden 
van de Scouting geïnstalleerd door 
een reeds geïnstalleerd lid. Op die 
manier loopt de scoutinglijn helemaal 
terug tot aan Robert Baden-Powell, 
de oprichter en grondlegger van de 
Internationale Scoutsbeweging. De 
nieuwe bestuursleden c.q. leiders zijn 
afgelopen woensdag dan ook door 
Ron Kleine Staarman geïnstalleerd 

als volwaardig lid van de Scouting-
Lieshout Mariahout, waarna zij trots 
hun nieuwe outfit toonden (zie foto).

De komende periode tot aan het nieu-
we jaar organiseren zij weer een aantal 
leuke opkomsten en activiteiten waar-
van ze er graag twee willen uitlichten: 
op vrijdagavond 14 november vliegen 
een aantal jeugdleden ceremonieel 
over  van hun oude speltak naar hun 
nieuwe groep en verder wordt op za-
terdag 13 december een gezamenlijke 
kerst opkomst gehouden.

Interesse? 
Kom tijdens een opkomst eens kijken 
bij de blokhut van Scouting Lieshout-
Mariahout bij Sportpark ‘t Luytelaar 
aan de Herendijk (ingang bij parkeer-
plaats voetbalveld) of neem contact op 
met Jessie Aalders, tel. 06-41946418. 

Vlnr de geïnstalleerde bestuursleden: Jessie Aalders, Marc Janssen, Bas de Rooij en Mark Vorstenbosch

Vrijwilligers gezocht voor Kerstfair 
Lieshout
Lieshout - Heb je tijd en energie en 
wil je graag je handen laten wap-
peren? Dat komt goed uit. Kerstfair 
Lieshout zoekt vrijwilligers voor 
hand- en spandiensten. Om de markt 
op te bouwen, af te breken en de 
standhouders van koffie en thee te 
voorzien, hebben ze zondag 14 de-
cember extra handjes nodig. 

Ochtend- en avondploeg
De markt aankleden met kerstbomen, 
creatieve hoekjes maken, verlichting 
ophangen en nog veel meer… Zondag 
14 december is het vroeg dag. Om 
7.00 uur wordt een start gemaakt 
met de opbouw van de Kerstfair. Daar 
komt het nodige sjouwwerk bij kijken. 
Ben jij een doener? Maak je borst nat 
en doe mee! Ben je meer een avond-
mens dat van aanpakken weet? Help 
’s avonds mee met afbreken en oprui-
men. Want ook dan zijn er handen no-
dig: van 19.00 tot 22.00 uur.

Rondgaan met koffie en thee
Altijd al op een groot evenement 
willen serveren? Maak jezelf mate-
loos populair bij onze standhouders 
en ga rond met koffie en thee op de 
Kerstfair. Er zijn zo’n tachtig standhou-
ders die van een natje en een droogje 

moeten worden voorzien. Zij zien je 
graag komen!

Dank en erkenning
Een kerstmarkt opbouwen vraagt in-
spanning en kost energie. Voor eten 
en drinken wordt gezorgd. Spierpijn in 
armen en benen zorgt voor onverge-
telijke herinneringen. Daarnaast kun 
je rekenen op dank en erkenning. Een 
eervolle vermelding op onze website 
hoort daarbij. Iedereen kan dan zien 
dat jij Vrijwilliger Kerstfair Lieshout 
2014 bent. En omdat je het zo goed 
gedaan hebt, vragen we je volgend 
jaar weer om mee te doen.

Meld je aan
Wil jij meehelpen en Vrijwilliger 
Kerstfair Lieshout 2014 worden? 
Meld je aan bij Jenifer Benton. Tel. 06-
28230774 of mail kerstfairlieshout@
gmail.nl. Dan kunnen Lieshout en 
omstreken op zondag 14 december 
voorproeven van de kerst. Voor meer 
informatie www.kerstfairlieshout.nl.

Administratie & 
belastingadvieskantoor 

• Financiële administratie
• Jaarrekeningen en rapportage
• Belastingaangiftes  

(ook particulier)
• Salarisadministratie
• Financieel en fiscaal advies
• Begeleiding startende  

ondernemers

•
•
•

•
•
•

Beekerheide 6C, Beek en Donk, 0492 - 450811, www.artifexfinance.nl
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Munten, kaarten, postzegels en 
theezakjes. Het zijn zo maar wat 
populaire verzamelitems. Maar er is 
nog veel meer. Mensen verzamelen 
de meest bijzondere dingen, ook in 
ons Mooi(e) Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Leo 
Theunissen. Leo woont in de  
Oranjelaan 53 in Beek en Donk. Vol 
trots vertelt hij over zijn prachtige 
verzameling stationaire motoren.

Ontvangst
Een enorm vliegwiel op de inrit doet 
vermoeden dat dit het goede adres 
is. Maar niemand reageert op de bel. 
De MooiLaarbeekKrant treft Leo uit-
eindelijk aan in zijn werkplaats achter 
het huis, druk bezig met het restau-
reren van een stationaire motor. De 
werkplaats is ruim en professioneel 
ingericht met  een draaibank en een 
freesbank, rekken vol met onderde-
len en aan de muur, emaille reclame-
platen. In een aparte afdeling staat 
de verzameling stationaire motoren 
te glimmen. Het ruikt naar ijzer en 
olie.

Leo Theunissen
Leo is 65 jaar. Hij is al 5 jaar uit het 
arbeidsproces. Vroeger had hij een 
dakdekkersbedrijf. “Oorspronkelijk 
ben ik metaalbewerker en automon-
teur”, vertelt Leo. “Na de LTS ben 
ik gaan werken bij Staadegaard als 
leerling tractormonteur. Ik heb dat 
een jaar of drie gedaan. Daarna heb 
ik ook nog gewerkt bij loonwerkers. 
Maar de verdiensten waren laag, 
daarom ben ik in 1968  ‘in de bouw’ 
gegaan. Mijn liefde voor tractors en 
stationaire motoren is altijd geble-
ven.”

Machines 
Stationaire motoren zijn verbran-
dingsmotoren, die na het tijdperk 
van de stoommachines werden ge-
bruikt om machines aan te drijven 
of stroom op te wekken. “Dit is bij-
voorbeeld een Deutz schuivenmotor 
uit 1884”, zegt Leo. Zijn hand gaat 
liefkozend over het vliegwiel. “Deze 
prachtige machine weegt 700 kg en 
levert een vermogen van, schrik niet, 
½ PK.” De machine ziet er inderdaad 
prachtig uit, met blinkende onderde-
len, koperen leidingen en zelfs mooi 
zwart lakwerk. Leo zegt, dat bedrij-
ven in die tijd graag  pronkten met 
zo’n mooie machine. 

De hobby
Leo verzamelt vanaf 1985. Al 

ruilende en handelende bouwde hij 
een verzameling op van vijftig stati-
onaire motoren. Hij bezocht veilin-
gen en evenementen in Duitsland, 
Frankrijk, Engeland, de Verenigde 
Staten en Australië. “Vaak was het 
gewoon de drang om te hebben”, 
lacht Leo. “Zo haalden we eens een 
stoommachine op in Engeland, en 
ruilden die tegen een schuivenmotor 
uit 1887 die in Berlijn stond. En dat 
allemaal in één lang weekend!” Leo 

zegt dat hij veel sociale contacten 
heeft te danken aan zijn hobby. Hij 
is lid van HMT (Historische Motoren 
en Tractoren). Elke dinsdagavond 
sleutelt hij met een aantal geestver-
wanten hier in de werkplaats. Dat is 
al 25 jaar heel gezellig. Zijn vrouw 
Rineke zegt dat ze het wel leuk vindt 
dat Leo zo in beslag genomen wordt 
door zijn hobby. “Maar zelf heb ik er 
niets mee”, lacht ze, “voor mij is het 
gewoon ‘oud ijzer’.”

Verzamelaar ‘pur sang’
Terwijl Leo zijn ogen laat glijden over 
de glimmende motoren, de gevulde 
rekken met onderdelen en de  ge-
reedschappen komt toch weer de 
verzamelaar ‘pur sang’ in hem bo-
vendrijven. “Als er mensen zijn die 
nog iets voor mijn verzameling heb-
ben, dan is hier mijn adres”, zegt hij: 
Leo Theunissen, Oranjelaan 53, 5741 
HE, Beek en Donk, Tel. 0492 464197, 
e-mail: leotheunissen49@gmail.com

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...

‘We zijn bang dat de woningstichting de klant uit het oog verliest’
Redacteur: Louke Kreemers 

Laarbeek – Als de minister het goed-
keurt, fuseren op 1 januari 2015 
Woningstichting Laarbeek en WoCom 
met elkaar. Huurders uit Laarbeek 
zijn bang dat door de fusie de wo-
ningstichting de klant uit het oog 
verliest. Dit blijkt uit onderzoek van 
TipMooiLaarbeek.nl, een representa-
tief burgerpanel. ‘Hoe groter de orga-
nisatie des te minder aandacht is er 
voor de cliënten’, aldus een van de 
respondenten. 

“Een eis is dat het beleid 
minimaal hetzelfde, maar 
eigenlijk zelfs beter moet 

worden”

Gemengde gevoelens
De minister moet nog toestemming 
geven, maar de voorbereidingen van 
de fusie zijn al in volle gang. 37% 
van de Laarbekenaren staat neu-
traal tegenover de gevolgen, 15% 
ziet het negatief in. De angst heerst 
vooral vanwege het grote verzor-
gingsgebied van WoCom. Deze or-
ganisatie heeft woningen in de ge-
meentes Helmond, Asten, Someren, 
Cranendonck en Heeze-Leende. ‘Een 
grotere speler op de markt … Nooit 
positief en prijzen gaan hierdoor om-
hoog’, beargumenteert een deelnemer 
van TipMooiLaarbeek.nl. Er zijn ook 
respondenten die de positieve kanten 
van de fusie inzien: ‘Ik ga er vanuit dat 

de overheadkosten hierdoor kleiner 
worden’.

Kantoor Woningstichting Laarbeek 
Mensen reageren vooral boos op 
het feit dat het kantoor van de wo-
ningstichting weggaat uit Laarbeek. 
“Dat een kantoor weggaat, betekent 
niet dat de balie waar mensen vra-
gen kunnen stellen weggaat”, stelt 
Egbert Baks, voorzitter Bewonersraad 
Laarbeek. Deze raad vertegenwoordigt 
de belangen van alle huurders en wo-
ningzoekenden van Woningstichting 
Laarbeek. “Als mensen met vragen 
zitten, hoeven ze niet bij de direc-
teur te zijn, maar bij de balie. Het is 

dus niet zo dat het hele kantoor uit 
de gemeente verdwijnt. Er blijft altijd 
een aanspreekpunt voor mensen in 
de gemeente. Wij als bewonersraad 
zullen nooit toestaan dat mensen uit 
Laarbeek naar Someren moeten om 
hun zaken te regelen.” 

Huurcontracten
Bewonersraad Laarbeek werkt nauw 
samen met andere bewonersraden en 
de beide woningstichtingen om de fu-
sie goed te laten verlopen. “Een van de 
gestelde eisen door de minister is ook 
dat het beleid minimaal hetzelfde, maar 
eigenlijk beter moet worden”, vertelt 
Egbert. “WoCom en Woningstichting 
Laarbeek hebben beide een huurcon-
tract, deze verschillen natuurlijk van 
elkaar. Op 1 januari zal er voor nieuwe 
huurders een nieuw huurcontract moeten 
liggen, voor bestaande huurders blijft het 
huidige huurcontract gelden. Met beide 
partijen zijn we nu die huidige contracten 

over elkaar heen aan het leggen en kijken 
wat het beste is voor de huurders. Dus we 
proberen uit beide contracten de  beste 
voorwaarden te halen voor de huurders. 
Wij zijn zelf ook allemaal huurders, dus 
de bewonersraad komt op voor de belan-
gen  van de huurders in Laarbeek en is 
geen  afdeling van de Woningstichting.” 

“Niemand hoeft bang te 
zijn dat er dingen gaan 
veranderen, zonder dat 
ze hiervan op de hoogte 

zijn”

Ontwikkeling 
Het maken van afspraken is nog in volle 
gang, doordat er nog niks concreet is 
afgesproken, kunnen zowel de bewo-
nersraad als Woningstichting Laarbeek 

daar nog niet zoveel over zeggen. “Ons 
streven is natuurlijk dat het belang van 
de klant voorop komt”, meldt Frankie 
Segers, managementassistente bij 
Woningstichting Laarbeek. “Er is echter 
nu nog te weinig concreet om meer te 
vertellen, alles is nog in ontwikkeling.” 

Uitkomst 
De deadline voor alle onderhandelingen 
ligt op eind november, begin december. 
Dan komt er ook voor de huurders dui-
delijkheid wat er is afgesproken en wat 
de fusie voor hen zal betekenen. “Als 
er over een bepaald onderwerp geen 
nieuwe afspraken worden gemaakt, 
blijft het gewoon zoals het is”, vertelt 
Egbert. “Mensen hoeven niet bang te 
zijn dat dingen veranderen zonder dat 
ze daar weet van hebben. Er zal door zo-
wel Bewonersraad Laarbeek als de beide 
woonstichtingen duidelijk gecommuni-
ceerd worden over de nieuwe afspra-
ken.”

 Toine Brosens (Woningstichting Laarbeek) en Kees Strik (WoCom) 
schudden in april van dit jaar elkaar de hand om de fusering te bekrachtigen

37%

17%25%

1%

15%

5%

Verwacht je een positief of negatief 

effect op het aanbod van de 

woningstichting richting de klant?

Zeer positief
Positief
Neutraal

Negatief
Zeer Negatief
Weet niet
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Nuenen – Zorgboerderij Krakenburg 
staat in de gemeente Nuenen. Om 
precies te zijn op Olen 50. Vanuit 
Lieshout de Sonseweg volgen en na 
ruim drie kilometer linksaf slaan. 
Dan vind je na één kilometer zorg-
boerderij ‘Krakenburg’ aan je lin-
kerhand. Op vrijdagavond 21 no-
vember staan hier de ‘Auti-maatjes’ 
met hun voorstelling: ‘F*ck You 
Rain Man’ op de planken!

Gertie, de voorstelling heeft een 
krachtige naam. Wat staat er te ge-
beuren? 
“Jeroen en Robert, allebei met hun 
eigen vorm van autisme, geven die 
avond in onze herberg, hun eigen 
voorstelling. Zij proberen hierin af 
te rekenen met het negatieve beeld 
over autisme. Het is een leuk, ont-
roerend verhaal en zeer herkenbaar. 
De voorstelling slaat goed aan in 
het land. Inmiddels is de helft van 
de kaartjes verkocht, maar we heb-
ben plek voor honderd man. Deze 
voorstelling verdient het dat de hele 
herberg vol zit.”

Dat begrijp ik. Sinds november 
2006 heb je hier zorgboerderij 
‘Krakenburg’. Kun je vertellen hoe 
je op dat idee kwam? 
“Dit  is altijd al een droom geweest. 
Na mijn Pedagogische Academie- 
opleiding heb ik in het Speciaal 
Basis Onderwijs gewerkt. Ik weet 
nog goed dat ik met drie ‘moeilijke’ 
kinderen boven in een klaslokaal 
zat. Ik wilde ze een boom laten zien 
en tot mijn schrik was er geen één 
boom te bekennen, zo midden in 
Eindhoven. De gedachte: ‘Kon ik ze 

maar meenemen naar de boerderij’, 
schoot door me heen en toen was 
het idee voor een zorgboerderij ge-
boren. In november 2006 was de 
start en mijn idee was:  ‘Als ik die 
eerste winter goed doorkom met 
de deelnemers, met noten rapen en 
maiskolven zoeken, dan komt het 
goed’. Gelukkig lukte dat. In april 
2013 behaalden wij het kwaliteits-
keurmerk zorgboerderijen en sinds-
dien loopt het storm.”

Kun je vertellen wat er hier ge-
beurt?  Wie komen hier en wat 
doen jullie? 
“Onze jongste deelnemer is vijf jaar 
en onze oudste deelnemer is  al ne-
genenvijftig jaar. Maar het meren-
deel  is tussen de tien en de twintig 
jaar. Onze doelgroep zijn mensen 
met een  vorm van autisme, een 
verstandelijke handicap en mensen 
met psychische klachten. We be-
trekken ze zoveel mogelijk bij de 
zorg voor de dieren op de boerderij, 
de moestuin, maar ook bij de be-
diening van de gasten in ons fiets-
café. Op die manier leren ze om een 
stukje verantwoordelijkheid te dra-
gen. Mimi van Deurzen, die werk-
zaam is als begeleidster, vertelt: 
“We werken met een zorgplan, dus 
ook zaken die aan de orde komen 
op school, worden hier uitgewerkt. 
Denk bijvoorbeeld aan het leren tel-
len. Dat kun je ook terug laten ko-
men als je de vaatwasmachine uit-
pakt. ” Bart Coenen werkt sinds juni 
op de zorgboerderij en vertelt: “Ik 
heb  een technische en een ‘groen’-
opleiding achter de rug. Het 
geeft mij veel voldoening om nu 
met mensen te werken en hen  
iets te leren.” Gertie voegt toe: 

“Uiteraard bieden wij rust, ruimte 
en structuur aan onze deelnemers. 
Maar ‘overstructureren’ is niet ons 
doel.  Onze deelnemers moeten im-
mers allemaal de maatschappij in. 
En die is niet prikkelarm. Wij kun-
nen mensen  in een veilige omge-
ving, onder goede begeleiding,  
voorbereiden op deelname aan de 
samenleving.”

Gertie, er is hier veel te doen. 
Naast de zorgboerderij heb je hier 
een fietscafé en kunnen mensen 
terecht voor de catering van een 
feest. Helpen de deelnemers hier 
bij?
“Absoluut. Deelnemers helpen met 
bediening in de herberg en zorgen 
voor het klaarzetten van borden en 
bestek voor een barbecue bijvoor-
beeld. Elke dag kijken we  welke 
karweitjes er gedaan moeten wor-
den  en wie wat doet.”

Heb je eigenlijk nog plek op je 
zorgboerderij?
“Ja, die hebben we. Er is natuurlijk 
ook altijd verloop van deelnemers. 
Tegen mensen die geïnteresseerd  
zijn, zeg ik: “Kom kijken, kom 
meelopen om te kijken of het iets 
is. We zitten met de achterdeur in 
Lieshout. Een mooie manier om 
kennis te maken is door naar de 
Autishow te komen kijken!”

Zin in een avondje ‘auti’? Stuur een 
mailtje met je naam en het aantal 
kaartjes naar: info@krakenburg.nl.  
Een kaartje kost 5 euro, inclusief 
consumptie. Om 19.00 uur gaat 
de herberg open en de voorstel-
ling start om 19.30 uur. Meer info: 
www.krakenburg.nl

“Ik zit met de achterdeur in Lieshout”

Zorgboerderij Krakenburg houdt speciale avond met de Autishow

Advertorial

Sorteren en tellen leer je ook door de vaatwasser 
uit te ruimen, zoals Dany en Bas op de foto

18-jarig moedergroepje in het zonnetje gezet
Beek en Donk – In 1996, achttien jaar 
geleden, werden er groepjes van on-
geveer acht vrouwen door het witgele 
kruis bij elkaar gebracht om gedachten 
en ervaringen te wisselen voor de ge-
boorte van hun eerste kindje. Ook na 
de geboorte van de kindjes werden de 
kersverse moeders nog begeleid.

Vele van die groepjes van jonge vrou-
wen vielen daarna weer uit elkaar of 
hadden nog enkel contact met een 
of twee moeders uit de betreffende 
groep. Maar met deze groep moeders 
liep het anders, al achttien jaar komen 
ze trouw bij elkaar en om de zes weken 
plannen ze een avond om even lekker 
wat bij te praten. Een moeder is daar 
niet continu bij, omdat ze naar Canada 
is geëmigreerd, maar als zij naar Beek 
en Donk komt voor een vakantie, dan 
wordt er meteen een avond georgani-
seerd waar ze dan allemaal weer bij el-
kaar zijn. Dit is zeker niet onopgemerkt 
gebleven door de mannen van die 
groep. Om te laten zien dat ook hun 
dit heel uniek vinden, hadden ze in het 
geheim, natuurlijk in een café, een plan 
bedacht om deze kanjers  eens flink in 
het zonnetje te zetten.

Samen met waar het allemaal mee was 
begonnen, ‘de kinderen’, hadden ze 
een mooie dag voor de dames in elkaar 
gezet. Het begon met een uitnodiging 
waar natuurlijk een spervuur aan vra-
gen naar boven kwamen, wie wat en 
hoe, maar natuurlijk wisten de vaders 
en kinderen van niets, ze moesten bij 

elkaar komen bij het parkpaviljoen 
voor een lekker glaasje champagne en 
een hapje. In die tijd stonden de vaders 
met de 18-jarige tieners een heerlijk 
maal voor te bereiden bij het Beek en 
Donkse Kookcentrum Brabant. inmid-
dels waren de dames een tocht door 
Beek en Donk aan het maken waar ze 
onderweg nog een mooie roos kregen 
van de groep 18 plus. Dit was immers 
de schuilnaam die de mannen hadden 
om met elkaar in het geheim te kun-
nen communiceren, via aanwijzingen 
die ze hadden gekregen kwamen ze 
bij het Kookcentrum terecht en werden 
ze door een groot applaus binnen ge-
haald.

Na een heerlijke maaltijd hadden de 
vaders ook nog een videoboodschap 
uit canada en een PowerPoint presen-
tatie waar vele herinneringen naar bo-
ven kwamen. Als afsluiting zijn ze nog 
allemaal naar het café gegaan om te 
proosten op de geweldig mooie afloop.

Druk bezochte Creatiefmarkt ‘De Egel’  

Dol Dwaas tennissen met 
het Di-eAt team

Beek en Donk - Wat was het gezellig 
bij de druk bezochte creatiefmarkt 
van 2 november. Het was dan ook 
zeer de moeite waard. Wederom 
was er een diversiteit aan producten 
te bewonderen. 

Iedereen die de markt bezocht was 
het er over eens. Echt verbazingwek-
kend, dat er zoveel talenten schuilen 
in mensen die gewoon thuis voor 
hun plezier creatieve creaties weten 
te maken. Het aanbod was grandi-
oos; keramiek, groendecoratie, vo-
gelhuisjes, kaarten in alle maten en 
soorten, houten meubeltjes, kijkkast-
jes en zo kunnen ze nog wel een tijd-
je doorgaan. Ook het zelfgemaakt 
gebak smaakte naar meer en menig 
bezoeker ging na het maken van een 
praatje met een leuk sinterklaas of 

kerstcadeautje naar huis. Elk jaar be-
zoeken vaste bezoekers deze markt 
en elk jaar blijft her weer een ge-
noegen om deze markt te bezoeken. 
Ook het feit dat er nog steeds geen 
entree geheven wordt is een prettige 
bijkomstigheid.

Na afloop van de markt verhuis-
den er nog vele producten van de 
Schuurherd naar de winkel, zodat 
bezoekers die de markt gemist heb-
ben toch nog iets van hun gading 
hier kunnen vinden. Het is zeer aan 
te bevelen. Voor de mensen die het 
nog niet weten: De Egel is open op 
woensdag en donderdag van 9.30 
tot 11.30 uur en op vrijdag en za-
terdag van 9.30 tot 16.00 uur. Een 
kijkje nemen kan geen kwaad.

Beek en Donk - Het Di-eAt team 
houdt, in samenwerking met tennis-
vereniging ‘t Slotje, een ludieke ten-
nismiddag op zaterdag 15 novem-
ber. De middag staat in het teken 
van samen sporten, plezier maken 
maar vooral lachen, want lachen is 
gezond!

Deze activiteit  is voor iedereen; 
jong, oud, ervaren en onervaren... 
Degenen die vaker tennissen bie-
den zij de mogelijkheid om gezellig 
een paar partijtjes te spelen.  Heb je 
nog nooit getennist, dan staat een 
ervaren tennisleraar ter beschikking 
om je in een ontspannen sfeer ken-
nis te laten maken met deze tak van 
sport. Dus trek de sportschoenen en 
makkelijke (sport-) kleding aan en 
kom naar ’t Slotje. Heb je zelf een 
tennisracket? Neem dit mee. Zelf 

geen racket? Geen probleem, dan 
wordt er voor gezorgd. Dus meld je 
snel aan, bij voorkeur per mail: die-
atteam@outlook.com of via tel. 06-
36176661.

Of je nog niet kunt tennissen of 
al jaren speelt, dat maakt niet uit. 
Iedereen kan op  zijn/haar eigen 
niveau meedoen. Di-eAt team ver-
wachten je zaterdagmiddag 15 no-
vember rond de klok van 14.30 uur, 
de koffie en thee staan dan klaar.   
De activiteit zelf start om 15.00 uur 
en eindigt om 18.00 uur. Voor een 
hapje tussendoor wordt gezorgd en 
de toegang is gratis. Het tennispark 
is gelegen aan de Kerkakkers 1 te 
Beek en Donk. Kleed- en douchege-
legenheid is aanwezig. Publiek is na-
tuurlijk ook van harte welkom.

De moeders nu

De moeders 18 jaar geleden met hun telgen
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Voordelige bloemen

0.99
  

speciale 
aanbieding

0.59
v   van 0.62

1.09
v   van 1.19

0.99
v   van 1.09

0.65
v   van 0.69

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

2.79
  

speciale 
aanbieding

1.19
  

speciale 
aanbieding

0.99
  

speciale 
aanbieding

4.991.99

1.99
  

speciale 
aanbieding

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEEL
WEEKEND

400 g

Sperzie- of
snijbonen* 

VERKRIJGBAAR IN DE KOELING

CA. 6 STUKS

2.2 KG

10 STUKS

*  Aanbiedingen geldig vanaf 14-11-2014.

** Geldig t/m zondag 16-11-2014

500 g

Mini smaak-
trostomaten

Petit
pains*

Peper-room, 400 g

Ovenschotel
varkens-
medaillons*

Verse kaas

Zonnebloemolie

Cheddar kaas 
45+ 

Sardines in zonnebloemolie 
PRIJSVERLAGINGEN

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

Lengte 40 cm, 
max. 24 stelen of 
lengte 50 cm, 
max. 14 stelen.

Rozen**

Lengte 50 cm, 
22 stelen.

Bloemen-
boeket**

Mandarijnen 
in kistje*

Vervolg voorpagina

‘Complimenten’ aan alle vrijwilligers 

Redacteur: Thea Wich
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Presentaties 
Mede dankzij de strakke planning van presen-
tatoren wethouder Joan Briels en Ton Scheepers 
verliepen de presentaties van de genomineerden 
zeer vlot. Iedere organisatie kreeg van hen exact 
negentig seconden de tijd om aan het publiek uit 
te leggen waarom juist hun organisatie een prijs 
verdiende. Alle genomineerden stuurden een of 
meer afgevaardigden het podium op. Deze de-
den stuk voor stuk hun uiterste best om, ieder 
op een eigen manier maar altijd vol trots, hun 
vrijwilligersorganisatie te promoten. Wanneer 
een presentatie dreigde uit te lopen, dan had-
den de presentatoren de taak om in te grijpen en 
nog een afsluitende vraag te stellen. De overige 
organisaties luisterden aandachtig. Zij moesten 
immers na afloop stemmen.

“Jullie krijgen een kwartier de tijd om te stem-
men.” Henrie Bouwmans legt na de laatste pre-
sentatie, zo rond de klok van tien, de stempro-
cedure nogmaals uit: “Iedere organisatie mag 
drie stemmen uitbrengen. Je mag niet op jezelf 
stemmen.” Na druk overleg deponeren alle orga-
nisaties hun stemmen in een grote bus. 

Buurtrestaurant Mariahout
Nadat de jury alle stemmen heeft geteld, wordt 
aan alle genomineerden gevraagd een vertegen-
woordiger het podium op te sturen. De jury heeft 
namelijk beslist dat, in het kader van het tienjarig 
bestaan van de ‘Laarbeekse Complimenten’, ie-
dereen winnaar is en dat daarom alle genomineer-
den een cheque van € 100,- in ontvangst mogen 
nemen. Alle cheques zijn beschikbaar gesteld 

door de gemeente Laarbeek en de Rabobank. 
Het compliment van het publiek, een cheque van 
€250,-, gaat uiteindelijk naar Buurtrestaurant 
Mariahout. Deze organisatie heeft de meeste 
stemmen gekregen. Juryvoorzitter Greet Buter 
laat weten dat het een nek-aan-nekrace was. 

Gezellige avond 
De goedverzorgde avond, met hapjes van 
‘Gasterij Buitengewoon Smakelijk’, werd uitste-
kend muzikaal omlijst door zangeres Anneke van 
Boksel uit Beek en Donk. Zij bracht in de pauze 
en na afloop enkele sfeervolle nummers ten ge-
hore. De Liederentafel van Mariahout en Beek 
en Donk brachten, met een aantal enthousiast 
gezongen meedeiners, de stemming erin tijdens 
het tellen van de stemmen.

“Het is heel fijn om als vrijwilliger 
een stukje waardering te krijgen 

voor het werk dat je doet”

Trots 
Vrijwilliger Jordy Brouwers uit Lieshout is erg en-
thousiast over de ‘Laarbeekse Complimenten’: 
“We kunnen niet genoeg doen om onze vrij-
willigers te eren. Het is heel fijn om een stukje 
waardering te krijgen voor het werk dat je doet.” 
Vrijwilliger Paul Geene uit Aarle-Rixtel voegt toe: 
“Het is een geweldige ontknoping van de avond 
dat alle vrijwilligers een pluim hebben gekregen.”

Kijk voor alle foto’s van de Laarbeekse 
Complimenten op www.mooilaarbeek.nl. 

Buurtrestaurant Mariahout kwam als publiekswinnaar uit de bus 

De jury van de Laarbeekse complimenten

Er waren ook lekkere hapjes geregeld voor de aanwezigen
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Mooi UIT in Laarbeek

Local Heroes
zaterdag 

29 
november

The next level

DJ LAPENDO - 24/7
Touvre - Dutch Tribbiani
Dicha Rontoch - MC HOST’EM

Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

We serveren een heerlijke huisgemaakte soep met boerenbrood en 
kruidenboter, daarna een proeverij van 3 gerechten uitgeserveerd op een mooi 

plateau en een zoete lekkernij als dessert. 
 

Dinsdag 2 december om 12:00 uur :   SINTERKLAAS PROEVERIJ 
Maandag 22 december om 12:00 uur: KERST PROEVERIJ 
Dinsdag 23 december om 12:00 uur:  KERST PROEVERIJ 
 

Er kunnen maximaal 25 personen per dag reserveren. Dus wees er snel bij! 
 
 

Voor reserveringen, bestellingen of nadere info over de dagbesteding; T. 0492 – 462521. 
www.buitengewoonsmakelijk.nl | info@buitengewoonsmakelijk.nl 

 

 

 

Gasterij Buitengewoon Smakelijk is gevestigd in het multifunctionele gebouw 
van Lifestyle center Laarbeek | Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk  

 

 

 

 

Proeverij bij de Gasterij 
€ 12,50 per persoon 

 

Gasterij Buitengewoon Smakelijk is gevestigd in het multifunctionele gebouw 
van Lifestyle center Laarbeek | Parklaan 6 | 5741 EZ Beek en Donk

Dinsdag 2 december om 12.00 uur: SINTERKLAAS PROEVERIJ
Maandag 22 december om 12.00 uur: KERST PROEVERIJ 
Dinsdag 23 december om 12.00 uur: KERST PROEVERIJ

We serveren een heerlijke huisgemaakte soep met boerenbrood en
kruidenboter, daarna een proeverij van 3 gerechten uitgeserveerd op een mooi 

plateau en een zoete lekkernij als dessert

Er kunnen maximaal 25 personen per dag reserveren. Dus wees er snel bij!

Voor reserveringen, bestellingen of nadere info over de dagbesteding: T. 0492 - 462521
www.buitengewoonsmakelijk.nl  |   info@buitengewoonsmakelijk.nl

Lezing over planten en dieren op heemavond

Beek en Donk - Heeft u wel eens ge-
hoord van een Leeuwebek, Egelskop, 
Zeenaald of Duivels Naaigaren?  Geen 
idee wat het zijn, of waar de namen 
vandaan komen? Het zijn allemaal 
planten of dieren. 

De namen van levende wezens zijn in 
de loop der eeuwen door mensen ver-
zonnen en vaak ontleend aan hun ver-
schijningsvorm  of plaats van voorko-
men. Soms zijn de namen ook ontleend 
aan natuurverschijnselen, of hebben 
mensen bijzondere eigenschappen 
aan deze wezens toegeschreven. 
Bijzonder ogende planten en dieren 
zijn vaak de kern van uiteenlopende  

verhalen, sagen en legenden. Soms 
in een sprookjesachtige omgeving en 
soms omgeven door een sfeer die ge-
tuigt van vrezende afhankelijkheid van 
de mens voor delen van de schepping. 
Elementen uit geloof en bijgeloof om-
geven die verhalen. U kent misschien 
wel de verhalen over heksenkringen 
(cirkels van paddenstoelen). Het aar-
dige van die verhalen is ook dat men 
met andere ogen naar planten, die-
ren en natuurverschijnselen is gaan 
kijken. Bepaalde details vallen ineens 
op en zeggen iets in het verband van 
zo’n sage of legende. Ze zeggen ook 
iets over de relatie tussen de mens en 
de natuur in de tijd dat deze verhalen 

ontstonden. Inzichten over natuur-
verschijnselen zijn in de loop der tijd 
veranderd en mensen kijken er nu met 
andere ogen naar. 

Riny Kersten is een onderhoudende 
humorvolle verteller, en vertelt zeker 
met enthousiasme over de planten en 
dieren alsook de verhalen en legenden 
die er over bestaan. De lezing wordt 
gehouden in het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg in Beek en Donk, op 
maandag 17 november om 20.00 uur. 
Leden van heemkundekring De Lange 
Vonder hebben gratis toegang, overi-
gen betalen €2.00.

Koningsmantels

Geslaagde vogelshow 
Vogelvereniging Laarbeek 
Beek en Donk - Als afsluiting van de 
Open Laarbeek kampioenschappen 
hield Vogelvereniging Laarbeek het 
afgelopen weekend een grote vo-
gelshow bij Café/Zaal van de Burgt, 
waar de vele bezoekers konden ge-
nieten van de 630 getoonde vogels.

Ben Kocken Laarbeek Kampioen 
Ben Kocken werd algeheel Laarbeek 
Kampioen en Anton Verhagen  win-
naar van het Bondskruis én de wis-
seltrofee voor de 5 beste vogels van 
het kampioenschap. De Derby prijs 
was voor Tonnie Vereijken en de 
‘Mevr. Van Hout-van Eerenbeemt 
trofee’ voor Jos van Kemenade. 
Leden van Vogelvereniging 
Laarbeek behaalden de volgende 
prijzen: 

A. Driessens 2x kampioen; A. 
Verhagen 2x kampioen en 1x 2e 
prijs; Jos van Rooij 1x kampioen 

en 1x 2e prijs; Tom Gruijters 1x 2e 
prijs; Tonnie Vereijken 2x kampioen 
en 1x 2e en 3e prijs; Cor v.d. Broek 
1x kampioen; Jan Engels 1x kampi-
oen en 1x 2e en 3e prijs; Tonny van 
Alem 1x kampioen en 1x 2e en 3e 
prijs; Jos van Kemenade 4x kampi-
oen en 1x 3e prijs; Gerrie Bunthof 1x 
kampioen; Rene v.d. Elsen 2x kam-
pioen; Julian Loomans 1x kampioen; 
Remco Driessens 2x kampioen en 
1x 2e prijs; Hein van Heijnsbergen 
1x 2e prijs; Ben Kocken 3x kampi-
oen en 1x 2e prijs; Ad Verstraaten 
2x kampioen en 1x 2e prijs; Gerard 
v.d. Akker 1x kampioen en 1x 2e 
prijs; Ad Appeldoorn 3x kampioen.
 
Op dit moment heeft 
Vogelvereniging Laarbeek 98 leden,  
mocht u interesse hebben kunt 
u zich aanmelden via tel. 0492-
381909 of via 
v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl.

 Rob Leenders Champignons BV

Produceert wekelijks 25000 kg champignons bestemd voor de 
conservenindustrie. Voor de wekelijkse oogst zijn wij op zoek naar een

medewerker voor de machinale oogst

Werktijd van 7.00 tot 14.00 uur
Heeft U interesse in deze functie of wilt U meeer informatie 

bel of mail dan naar
Rob Leenders tel.06-41200165 of 0413-209512

Email:robenjannie@planet.nl
Vossenberg 11, 5738RH Mariahout
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Mooi UIT in Laarbeek

www . k e r s t f a i r l i e s h o u t . n l
l i k e  o n s  o p  f a c e b o o k !

‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 80 personen? Info aan de bar

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Pure Unplugged

14 december tijdens de kerstbraderie vanaf 16.00 uur

Sint- en Kerstmarkt in de Waterpoort

Buurtvereniging Plan West 
houdt kienavond

Feestavond voor Laarbeekse jongeren

Djembé spelen met The Shooters

Beek en Donk – Bij de Waterpoort 
wordt op 19 november een Sint- en 
kerstmarkt gehouden. In samenwer-
king met de Waterpoort, DBC Nieuwe 
Werf, en DBC Lage Hees houden ze 
een braderie waar van alles te koop is.

De spullen zijn met veel plezier ge-
maakt door cliënten met een ver-
standelijke beperking van stichting 
ORO, vrijwilligers en bewoners van 

de appartementen van de Waterpoort. 
De organisatie hoopt dat ze veel men-
sen mogen begroeten om te komen 
zien wat ze allemaal maken en te bie-
den hebben. Er is koffie met appeltaart 
te verkrijgen en er worden wafels ge-
bakken. De Braderie is geopend van 
10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
15.00 uur. Graag tot woensdag 19 no-
vember.

Lieshout – Buurtvereniging Plan West 
houdt op woensdag 19 november een 
kienavond met sinterklaascadeaus als 
prijzen. De opbrengst van deze avond 
komt geheel ten goede aan de buurt-
vereniging. 

Tijdens de kienavond brengt Zwarte 
Piet een bezoek. De avond begint om 
20.00 uur in zaal de Koekoek. De zaal is 
geopend vanaf 18.30 uur. De organisa-
tie raad aan om tijdig aanwezig te zijn 
vanwege de belangstelling. Iedereen is 
welkom op deze kienavond. 

Lieshout - Vriendengroep ‘De 
Beunhazen’ houdt op zaterdag 22 
november een feestavond voor de 
Laarbeekse jongeren, maar natuurlijk 
is iedereen welkom! De reden voor dit 
feest is dat de jonge carnavalsgroep 
een wat mooiere wagen wil gaan 
bouwen voor de Carnaval.

Aangezien de groep vooral bestaat 
uit studenten is het wat prijzig om 
een wagen te bouwen. Om toch iets 
moois neer te kunnen zetten houden 
ze daarom een feestavond in zaal 
de Koekoek op 22 november vanaf 
20.30 uur. Kaartjes voor dit feest 
zijn te verkrijgen in Café de Koekoek 

voor €5,00. Op deze avond draaien 
er verschillende dj’s, zoals dj- R-bass, 
dj- RubenKampert en Dj- Wild’nberg 
(o.a. bekend van 7th Sunday festival). 
Café/Zaal de Koekoek en Straatman 
Amusement maken deze avond mede 
mogelijk. Wees er snel bij want op=op.

Beek en Donk - Altijd wel eens het dak 
van ’t Huukske eraf willen spelen? Dat 
kan! Op zondag 16 november houdt 
team The Shooters van de gezond-
heidsrace Laarbeek een heuse Djembé 
middag. Deze gratis workshop wordt 
gegeven onder het motto; ‘Muziek ver-
bindt’. 

Iedereen spreekt de taal van de muziek, 
daarom is het ideaal om tijdens deze 
middag nieuwe mensen uit Laarbeek 
te leren kennen! Jong tot oud, ieder-
een is van harte welkom. De djembé 
workshop wordt gegeven door Joyce 
de Haas. Joyce is een ervaren djembé 
speelster en maakt deel uit van de djem-
bégroep Aya Akoma uit Helmond. Deze 
middag maakt u kennis met de klanken 
van de djembé: de bas, de tenor en de 
slap. De bas en de tenor vormen hierbij 
de basisklanken. De djembé is een trom-
mel in de vorm van een vaas die voor-
namelijk afkomstig is uit West-Afrika. In 
West-Afrika wordt het veel gespeeld in 
Mali, Senegal, Ivoorkust en Guinee. De 
traditionele djembé wordt gemaakt met 

de hand. Een boomstam 
van de Lekyboom wordt 
uitgehold en bespannen 
met een geitenvel. Het 
geitenvel wordt vastgezet 
met touw. Dit touw wordt 
erg strak gespannen, 
hierdoor kan de djembé 
mooie geluiden ten ge-
hoor brengen. Naast dat 
het maken van muziek erg 
gezellig kan zijn, is het ook 
gezond! Muziek maakt vrolijk, 
geeft het gevoel om te gaan 
dansen waardoor men gezellig 
met zijn allen verbonden is.  Alleen 
komen kijken mag natuurlijk ook en 
wilt u alsnog een djembé aanraken, kan 
dat ook, deze middag kan alles, het gaat 
immers om gezelligheid en verbinden. 

Wilt u aanwezig zijn bij het spec-
taculaire eind-evenement van The 
Shooters? ‘Wen nie, waag nie, wen 
nie!’ U bent van harte welkom van 
14.00 tot 16.30 uur in Herberg ’t 
Huukske in Beek en Donk. Voor 
meer informatie kunt u kijken op 
www.gezondbeekendonk.nl of con-
tact opnemen via 
djembe@gezondbeekendonk.nl, tel. 
06-83113078.         

MooiGespot Hert
Maandagmiddag liep er plots een hert door Lieshout. Het beest werd gespot 
en vastgelegd door Petra Bekx. Mark Schoenmakers stuurde deze bijzondere 
foto op naar de redactie van MooiLaarbeek. 

MooiGespot HertMooiGespot Hert

Mooi Gespot
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MCD Aarle-Rixtel, 
Kerkstraat 7

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

RONDE PRIJSWEKEN BIJ MCD!

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

W47 - Aanbiedingen gelden van maandag 17 t/m zaterdag 22 november 2014. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

LAATSTE WEEK SPAREN VOOR BADTEXTIEL!

Ola Viennetta
alle soorten

doos 650 ml.

DOOS
liter 1.54

van 2.63/2.69 voor

Kaiserbroodjes
vers uit eigen oven

5 stuks

Hollandse spruiten
2 zakken à 500 gram

5
STUKS

van 1.95 voor

2
ZAKKEN

van 1.58 voor

Unox knaks
of magere knaks

blik 11 stuks

BLIK

van 1.33/1.39 voor

Botermalse
runderbiefstuk

250 gram

250 GRAM
kilo 12.00

van 4.75 voor

Dr. Oetker wolkentoetjes
alle soorten

5 bakjes à 115/125 gram

5
BAKJES

van 2.75 voor

DubbelFrisss
of Taksi

alle soorten
4 pakken à 1500 ml.

4
PAKKEN

liter 0.50

van 3.52-5.16 voor

Red Bull energy drink
regular of sugar free

2 pakken à 4 blikjes à 250 ml.

2
PAKKEN liter 3.50

van 8.88-9.14 voor

Bavaria bier*
krat 12 fl esjes à 30 cl.

KRAT
liter 1.11

van 5.64 voor

Bij Primera kunt u onder andere terecht voor 
wenskaarten, postzegels, tijdschriften, 
boeken, dagbladen, tabak en tickets. U wordt 
atijd persoonlijk, gezellig en goed geholpen!

 Ook voor uw borrel kunt u bij 
MCD terecht. Proost!
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Eigenaren:          John en Shirley van   
             Leeuwarden
In gesprek met: John van Leeuwarden
Locatie:           Helmondseweg 7A, 
                        Aarle-Rixtel

Een goed product aanbieden voor een 
nette prijs. Dat is wat de splinternieu-
we sportschool Fitness Factory in de 
vorm van fitness onder deskundige 
begeleiding en met persoonlijke aan-
dacht wil bieden aan klanten uit alle 
leeftijdscategorieën.

Een sportschool in Aarle-Rixtel, hoe 
zijn jullie op dit idee gekomen?
“In Aarle-Rixtel was nog geen sport-
school. Wij hebben een sportschool in 
Waalre, maar we wonen al een aan-
tal jaren in Aarle-Rixtel. Toen zagen 
we dat dit pand leeg stond. Dat was 
precies wat we zochten: een mooi ge-
schikt pand, zeer gunstig gelegen.”

Hebben jullie veel moeten veranderen 
aan het pand?
“We hebben flink verbouwd om het 
pand aan te passen aan de eisen van 
een moderne sportschool. Er is nu een 
grote lichte ruimte waar de fitnessap-
paraten staan, een groepsleszaal, een 
bar en een loungehoek. Alles naar ei-
gen ontwerp.”

Voor welke sportonderdelen kunnen 
de mensen hier terecht?
“We bieden natuurlijk fitness aan 
waarbij je iedere spiergroep kunt 
trainen met een specifiek apparaat. 
Daarnaast kunnen de mensen allerlei 
groepslessen volgen zoals spinning, 
bodyshape en pilates. De tijden van 
deze lessen kun je vinden op onze site 
www.fitzijn.nl en App.”

Kan iedereen aan elk van deze onder-
delen deelnemen?
“Sporten is goed voor iedereen. Door 
sporten word je fitter, ongeacht je 
leeftijd. Bij ons kun je aan elk onder-
deel deelnemen omdat je insteekt op 
je eigen niveau. Voordat je bij Fitness 
Factory begint te sporten krijg je een 
intakegesprek met bijhorend advies.”

En mensen met specifieke wensen of 
gezondheidsproblemen, zijn die ook 
welkom bij Fitness Factory?
“Natuurlijk! Een goed voorbeeld hier-
van zijn de groepslessen voor reuma- 
en artrosepatiënten. Dit zijn pijnlijke 
aandoeningen. Artsen raden aan om, 
binnen de mogelijkheden, te sporten. 
Deze mensen hebben behoefte aan 
een specifieke training. Bij ons wordt 
die gegeven door een gediplomeerd 

fysiotherapeute. Een les volgen, samen 
met lotgenoten, wordt ook als fijn erva-
ren. Mensen hebben steun aan elkaar. 
We hebben zelfs een aparte ruimte 
voor fysiotherapie. Een ander voor-
beeld is de specifieke krachttraining 
voor iedere tak van sport. Een wiel-
renner heeft namelijk een ander soort 
training nodig dan een gewichtheffer. 
Deze trainingsvorm is ook interessant 
voor seizoensporters. Als hun tak van 

sport tijdelijk stil ligt, bijvoorbeeld bui-
ten het voetbal- of tennisseizoen, dan 
kunnen zij met een maandabonnement 
deze periode bij ons overbruggen.”

De sportschool is op zaterdag 8 no-
vember geopend. De eerste aanmel-
dingen stromen binnen. Wat kan voor 
mensen een reden zijn om te kiezen 
voor Fitness Factory?
“Wij bieden een goed product voor 
een betaalbare prijs, en dit inclusief 
professionele begeleiding. Wij vinden 
het belangrijk dat mensen goed wor-
den opgevangen en goede persoon-
lijke begeleiding krijgen. Ook hechten 
wij veel waarde aan het sociale aspect. 
Wij zijn een dorpse sportschool die een 
soort van club-idee wil uitstralen, Een 
ontmoetingsplaats waar mensen het 
gezellig hebben. Bovendien zijn onze 
diverse abonnementen voordelig in 
prijs. Zo betalen volwassenen all-in on-
beperkt vanaf €25,- per maand. Jeugd 
en ouderen krijgen zelfs extra korting. 
Jeugd tot en met 17 jaar betaalt slechts 
€12,50 per maand. Ook hoef je bij ons 
geen inschrijfgeld te betalen en kun je 
een gratis proefles volgen. Mensen die 
zich deze maand voor een jaar inschrij-
ven krijgen, als openingsactie, de der-
tiende en veertiende maand er gratis 
bij, plus een gratis Fitnessvoordeelpas.”

Alle informatie over Fitness Factory is 
te vinden via de site 
http://www.fitzijn.nl en de gratis te 
downloaden App ‘Fitness Factory’. 

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

IN GESPREK MET...  FITNESS FACTORY

Volle bak bij Van de Veerdonk in Ons Tejater

De mooie nieuwe tribune van 
Ons Tejater in het Dorpshuis 
in Lieshout was tot de laatste 
plaats bezet op vrijdag 7 novem-
ber. De organisatie van Ons Te-
jater zat er bij met een lach van 
oor tot oor. Eindelijk weer eens 
een volle zaal. Na enkele eerdere 
optredens in het Dorpshuis heeft 
Mark van de Veerdonk inmid-
dels wel naam gemaakt en hij 
heeft de aanwezigen niet teleur 
gesteld. Voor een decor van een 
immense ladekast wist hij zijn 
toehoorders tot het einde te ver-
maken. 

Mark bracht een try-out van zijn 
nieuwe show Tof. Voor de pauze 
kregen we een cursus omgaan 
met agressie. Zijn teksten zaten 

goed in elkaar. Het venijn zat 
telkens in de staart. Hij had zich 
goed voorbereid op de locatie 
Laarbeek. De situatie met de bur-
gemeester en zijn boom evenals 
het sinterklaasdilemma kwamen 
op ludieke wijze aan de orde. Zo 
ook de kwestie met de Ruit. 

Met een sneltreinvaart werden 
de teksten gelanceerd. Zoals vaak 
met cabaretiers werd de vrouw 
op de hak genomen. Daarmee 
krijg je steevast de lachers op je 
hand. Altijd zijn ze een beetje 
dom, lelijk, dik en vervelend. La-
chen dus!! 

Na de pauze waren we in een zie-
kenhuis of verpleeghuis beland. 
Cynische grappen doen het altijd 

goed. Zo ook nu. Nergens werd 
de show saai of langdradig. Geen 
ouwe grappen die je al tig keer 
gehoord hebt. De zaal lag dub-
bel en was nog niet bijgekomen 
van de ene woordspeling of de 
andere werd al weer het publiek 
in geslingerd. Je moest bij de les 
blijven. Het decor speelde een 
mooie rol in de show en zorgde 
steeds voor verrassingen. Het zat 
technisch goed in elkaar. Zagen 
we vóór de pauze een dichte kast, 
nu leek het alsof er een Solex in 
gereden was. Het einde was echt 
sensationeel. Met een daverend 
geluid reed Mark de show uit. 
Wat mij betreft is hij met lof ge-
slaagd voor zijn try-out. 

Nelly de Groot-Cooijmans

Recensie

“Ik heb de laatste dagen Kraanvogels over Laarbeek horen komen. Daarom 
ben ik héél vroeg naar de Peel in Liessel gereden, en ja hoor, na even zoeken 
vond ik deze groep Kraanvogels. Nu is de trek volop aan de gang tot begin 
december. Het waren er circa 750.”

Leo v.d. Heuvel
Tips voor Leo, tel. 06-23551653

“Ik heb de laatste dagen Kraanvogels over Laarbeek horen komen. Daarom “Ik heb de laatste dagen Kraanvogels over Laarbeek horen komen. Daarom 

Mooi Gespot

vlnr: Dwayne Luijben, Shirley en John van Leeuwarden voor 
het nieuw geopende fitnesscentrum aan de Helmondseweg 7A
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Formido Beek en Donk
Beekerheide 15A

Tel: 0492–46 21 78

GRATIS 
inmeten, bezorgen en plaatsen 
van Storemax maatwerkkasten 

en interieurs!*

Wĳ  � g� �  ה t gr� g
en interieurs!*

t gr� g ה
en interieurs!

t gr� g ה

KlusHulp

Trotse 
winnaar 

van:

*Niet geldig i.c.m. andere acties!

Oud ijzer voor harmonie De 
Goede Hoop
Aarle-Rixtel - Heeft u oude metalen 
(ijzer, koper, zink, messing, roestvrij 
staal) elektrakabels en oude elektro-
motoren waar u vanaf wilt? Lever 
deze dan maandelijks in op het par-
keerterrein van Grand Café Stout aan 
de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel. 

Op zaterdag 15 november en 20 de-
cember 2014 zijn daar mensen van 
de harmonie aanwezig om de spul-
len in ontvangst te nemen. U kunt 
dan van 9.00 tot 11.00 uur terecht. 
Mocht je erg veel metalen hebben, 
dan kan contact worden opgeno-
men met Willem Verhoeven, tel. 06-
38900299. Willem regelt dan een 

aanhanger om de metalen bij u op te 
halen.

Gilde St. Leonardus viert patroonsfeest

Beek en Donk – De gildebroeders van 
het St. Leonardusgilde kwam op don-
derdag 6 november bijeen in Herberg ´t 
Huukske om samen de jaarlijkse teer-
dag te vieren in verband met de sterf-
dag van haar patroon de H. Leonardus. 
Nadat ze op een heerlijke kop koffie 
werden getrakteerd, trokken ze geza-
menlijk naar de Leonarduskapel voor 
een gebedsdienst. 

Deze viering stond in het teken van 
gastvrijheid en dienstbaarheid. Hun pa-
troonheilige heeft daarvan  een goed 
voorbeeld gegeven.  Zijn motto is on-
getwijfeld geweest: “Leven is mens zijn 
en mens zijn is medemens zijn”. En deze 
boodschap moet men elke dag probe-
ren waar te maken. Na deze dienst werd 
een vendelgroet gebracht aan Ties van 
de Velden en aan hem een enveloppe 
aangeboden als dank voor de goede 
zorg voor de kapel. En voorlopig mag 
het gilde op hem blijven rekenen. Via 

verzorgingshuis De Regt en de Nieuwe 
werf trokken de gildebroeders naar 
het gemeentehuis, waar zij ontvangen 
werden door locoburgemeester Greet 
Buter en gemeentesecretaris  Carelien 
Liebrecht. Na de eed van trouw en de 
vendelgroet werden zij uitgenodigd 
voor het traditionele brandewijntje. 
Hierna zetten ze weer koers naar ’t 
Huukske en ook Jos en Coby werden 
getrakteerd op een vendelgroet. Na 
de goed verzorgde Brabantse koffieta-
fel  trok men samen naar de boerderij 
van Michel en Tanja van de Ven-Vogels. 
Onder het genot van koffie en heerlijk 
gebak gaf Tanja duidelijke uitleg over de 
gang van zaken van een boerenbedrijf.  
Vol bewondering werden de prachtige 
koeienstallen bezichtigd met vooral ook 
de werking van de drie melkrobots.  

Tijdens het goed verzorgd avonddiner, 
ook in ’t Huukske, werd Jan Rooijakkers 
als nieuwe gildebroeder geïnstalleerd, 

kreeg Cees Huijbregts in verband met 
zijn 25-jarig lidmaatschap een zilveren 
speld van de voorzitter aangeboden en 
kreeg Hans Claes  een oorkonde voor 
de geweldige inzet voor het gilde in de 
voorgaande jaren. Tevens kreeg Hans in 
overweging om  zich ook bij het gilde 
aan te sluiten. Alles bij elkaar weer een 
succesvolle teerdag die rond de klok van 
twaalf tot ieders tevredenheid werd af-
gesloten.

Op zondag 9 november  werd om 
11.00 uur, samen met de Beek en 
Donkse gemeenschap, in een sfeervolle 
Eucharistieviering  in  de Michaëlkerk 
het patroonsfeest gevierd van de H. 
Leonardus. Het Leonarduskoor, onder 
leiding van de dirigent J. Vos en organis-
te A. Werners, heeft op een uitstekende 
manier de gezangen verzorgd. Na de 
mis kreeg de celebrant Fr. Lenssen een 
vendelgroet aangeboden. Voor meer 
informatie: www.gildesintleonardus.nl.

Cees Huijbregts ontvangt het zilverspeldje voor zijn 25-jarig lidmaatschap Suzanne heeft >120 out� ts

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk
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Mark Lommen had nooit gedacht dat 
hij drogist zou worden in Lieshout. 
Daar wees ook niets op. Zeker als je 
hoort dat hij in een fotowinkel werk-
te, in de verkoop binnendienst en la-
ter in de buitendienst zat bij VDL Bus 
en Coach, en vertegenwoordiger was 
bij Renault voor de zakelijke markt. 
Dat is echt ander werk. Al deze banen 
hadden zeker één gemeenschappeli-
jke component: goede contacten op-
bouwen met de klant om zó zaken te 
doen. Servicegericht. Mark kan - en 
wil - niet anders. “Natuurlijk moet 
ik commercieel zijn. Maar het bel-
ang van de klant staat voorop. Daar 
ligt mijn kracht en ons advies moet 
kloppen.” Een kijkje in de wereld van 
de drogist met een sterk team achter 
zich. 

Mark, vanaf april 2011 ben je drogist 
in Lieshout en het gezicht van D.I.O. 
Mark. Hoe is dit zo gekomen? 
“Ik heb altijd graag een eigen winkel 
willen hebben. Op het moment dat wij 
in Lieshout gingen wonen, merkte ik 
dat ik de sociale binding met het dorp 
miste. Om me meer thuis te voelen, 
ging ik bij de harmonie. Dat bleek 
een goede zet. Toen ik zag dat enkele 
winkels dicht gingen, besloot ik samen 
met mijn partner, Johan Maas, om 
drogist te worden. Producten verko-
pen die iedereen nodig heeft, voor 

elke portemonnee. En dat terwijl ik 
nog niks had met de ‘wereld van de 
drogist’.”

Dus jullie hadden geen vakdiploma’s 
op zak toen jullie startten met DIO 
Mark? 
“Dat is inderdaad waar. Johan en ik 
zijn allebei gaan studeren en heb-
ben, naast ons werk, de vakdiploma’s 
‘Drogist en Zelfzorg’ gehaald. Onze 
rollen in onze winkel verdeelden we. Ik 
ben meer de man ‘voor de schermen’ 
en Johan werkt het liefst achter de 
schermen. Allebei is even belangrijk.
Johan doet bestellingen, het voor-
raadbeheer, en kijkt met een kritische 
blik naar ons assortiment. Wij houden 
elkaar scherp en die combinatie werkt 
perfect.”

In april 2011 was de start. Verder 
hebben jullie niet stilgezeten. In 2012 
werd D.I.O. Mark al verkozen tot 3e 
klantvriendelijkste D.I.O-drogisterij 
van Nederland. In 2013 werd jullie 
winkel –samen met die van Schijndel- 
verkozen tot beste D.I.O.-drogist van 
Nederland. Je bent daarnaast voorzit-
ter van ondernemersvereniging LIMO. 
Wat is het geheim van dit succes?
“Wij zijn echt samen team D.I.O. 
Mark. Het gaat om ‘wij’. Sowieso 
is dat gezelliger en hoe beter wij als 
team functioneren, des te beter is het 
voor de klant. Belangrijk is om goed 
te luisteren en echt interesse te tonen. 
Een advies moet goed zijn. Verder 
moet, in mijn ogen, de ondernemer 
ervoor zorgen dat de winkel zó inter-
essant is, dat mensen graag komen. 
Kosten gaan daarbij voor de baten uit, 

dus de inwoners moeten wel volgen. 
Het gaat om de wisselwerking tus-
sen winkel en klanten. Zonder win-
kels wordt het een arm dorp. Wat de 
Ondernemersvereniging LIMO betreft: 
toen ze mij vroegen voor het bestuur, 
hoefde ik niet lang na te denken. Je 
moet met z’n allen vooruit denken en 
daarnaar handelen. Niets gaat vanzelf, 
dus schouders eronder en actief zijn. 
Dat is gelukkig goed gelukt, LIMO is 
gegroeid van vijfendertig naar bijna 
 vijfentachtig leden in de afgelopen 
drie jaar. KerstFair Lieshout is natuurlijk 
het meest opvallende evenement van 
de LIMO. “

De detailhandel heeft het zwaar. Toch 
hebben jullie het aangedurfd om deze 
stap te wagen. Hoe kijk jij daartegen 
aan? 

“Onze branche is inderdaad ge-
halveerd. Dat betekent dat steeds 
meer klanten uit de omgeving komen, 
omdat zij een drogist missen in hun ei-
gen wijk of dorp. Wij zijn blij met deze 
aanloop, want onze winkel is te groot 
voor Lieshout alleen. Kijk maar naar 
ons ruime assortiment: verzorgings-
producten, make-up, reformvoeding, 
pasfoto’s, boeken, leuke cadeaus… 
Een groot goed is dat hier gratis ge-
parkeerd kan worden. En duurde het 
vroeger drie jaar voordat je wist of je 
winkel levensvatbaar was, nu duurt 
dat ongeveer zes jaar. We groeien nog 
steeds, dus het vertrouwen is er.”

Heb je nog een nieuwtje voor de 
klant?
“ Jazeker. Ik vind het leuk om te ver-
tellen dat wij in elke productgroep 

natuurlijke producten verkopen. Van 
gezichtsverzorging tot schoonmaak-
middelen. D.I.O-Madelief heet dit.
Ik zou zeggen: kom maar kijken!” 

Wil je zelf checken hoe gesmeerd 
het loopt bij D.I.O.-drogisterij Mark? 
De winkel is open van maandag tot 
en met donderdag van 9.00- 18.00 
uur. Op vrijdag van 9.00 tot 20.00 
uur en zaterdags van 9.00 tot 17.00 
uur. Telefoon: 0499-422224, Mailen: 
info@diodrogistmark.nl

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

IN HET VOETLICHT...  D.I.O. DROGISTERIJ MARK 

Het team van D.I.O. Mark staat graag voor u klaar!Het team van D.I.O. Mark staat graag voor u klaar!

Vooroverleg Algemeen Belang Laarbeek

Lezing Heemkundekring over
‘De Koninklijke 19e eeuw’

Voorbespreking De Werkgroep

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek

Achterbanoverleg PvdA Laarbeek 

Laarbeek - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt 
leden en belangstellenden uit voor 
het bijwonen van haar vooroverleg op 
maandag 17 november.

Op de agenda staat de voorbespreking 
voor de komende Commissie vergade-
ring. De voorbespreking vindt plaats 
om 20.00 uur in de ruimte van de voor-
malige videotheek aan de Kapelstraat 
34 in Beek en Donk, tegenover de 

kerk. Zie ook 
www.abllaarbeek.nl 

Aarle-Rixtel - Hans Van den Eeden 
geeft maandag 17 november in zaal 
van Bracht een lezing over  Brabant 
in het begin van de 19e eeuw, onder 
de titel ‘de Koninklijke 19e eeuw’.

Hoe kwam het dat de Fransen in 
1795 als bevrijders in Brabant werden 
binnen gehaald maar in 1813 met de 
staart tussen de benen vertrokken? 
Wat was de rol van de Kozakken 
hierbij? Hoe was het gesteld met 
Nederland en Brabant na het vertrek 
van de Fransen? De 19e eeuw zorgde 
voor grote maatschappelijke verande-
ringen. Nederland kwam mede door 
grote technologische vooruitgang op 
stoom. Tijdens de lezing staat de ‘re-
geerperiode’ van vorsten in relatie tot 
het ‘nieuwe Brabant’ in de 19e eeuw 
centraal. Wat was de invloed van het 
koningschap van Willem I (1813-
1840), Willem II (1840-1849) en 
Willem III (1849-1890) in de ontwik-
kelingen van Nederland.  Gedurende 
de lezing komt ook de Tiendaagse 
Veldtocht met de afscheiding van 
België aan de orde. Waar in Brabant 
was het enorme tentenkamp van de 
militairen gelegen? Wat was de rol 
van Willem II daarbij? Wat had deze 

Willem met Brabant en Tilburg en 
omgeving. Wat had Brabant met deze 
kroonprins en latere koning?

Van den Eeden legt in zijn lezing een 
relatie tot sociaal-culturele en poli-
tieke aspecten. Voorbeelden zijn: de 
rol van de kerken, de onderwijsstrijd, 
de infrastructuur en de prille ontwik-
keling in de kraamkamer van de de-
mocratie. Bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de gigantische kunst-
verzameling van Willem II die na zijn 
dood geveild moest worden. De le-
zing begint om 20.00 uur in Zaal van 
Bracht en is gratis toegankelijk.

Laarbeek - Op 18,19 en 20 novem-
ber vinden de commissievergaderin-
gen plaats ter voorbereiding van de 
raadsvergadering van 11 december. 
Op de agenda’s van deze vergaderin-
gen onder andere; 

Sociaal Domein; - Subsidie verlening 
voor de stichting Mee; - Het WMO 
beleidsplan “iedereen doet mee”; - 
Vaststellen maatschappelijk verorde-
ning Peelgemeente Laarbeek 2015; 
- Verordening Leerlingenvervoer ge-
meente Laarbeek 2014.

Ruimtelijk Domein; - Presentatie 
Blink; - Proef afvalverwerking De 

Voorbeemd; - Bomenverordening 
Laarbeek 2015.

Algemene Zaken; - 2e tussenrappor-
tage begroting 2014; - Verordening 
reclamebelasting Laarbeek; - 
Belastingverordeningen 2015.

Dus er staan weer voldoende zaken op 
de agenda’s waar we als Werkgroep 
graag samen met u over praten. Dat 
kan tijdens de voorbespreking op 17 no-
vember in het dorpshuis van Mariahout. 
De koffie staat om 20.15 uur klaar. Wilt 
u meepraten met de gemeentepolitiek, 
kom naar de voorbespreking en laat ook 
daar uw stem horen. 

Bent u niet in de gelegenheid om naar 
die bijeenkomst te gaan maar wilt u 
toch aan geven hoe u er over denkt 
dan kunt u contact opnemen met  
een van de commissie of raadsleden 
u kunt de mailadressen en contactge-
gevens vinden op www.dewerkgroep.
nl  of bel met Ben Swinkels, fractie-
voorzitter De Werkgroep, tel. 0499- 
422017 of mail info@dewerkgroep.nl. 
De Werkgroep hoort graag van u.

Laarbeek – PNL heeft haar openbare 
voorbespreking op maandag 17 no-
vember ter voorbereiding op de com-
missievergaderingen van die week.

Op deze voorbespreking komen 
de punten aan de orde zoals die 
op de agenda van de commissies 
staan, o.a. Subsidieverlening MEE 
Zuidoost Brabant 2015, diverse 
Verordeningen in het kader van de 
Participatiewet, WMO-beleidsplan 
‘iedereen doet mee’ 2015-2018, 

verordening leerlingenvervoer 2014, 
Bomenverordening 2015, veror-
dening reclamebelasting Laarbeek 
2015, belastingverordeningen 
2015, wijziging van de GR SRE naar 
Gemeenschappelijke Regeling MRE 
en de 2e tussenrapportage van de be-
groting 2014.  

De volledige agenda’s met bijbehoren-
de stukken kunt u raadplegen op de 
website van de gemeente Laarbeek, 
klikken op ‘Bestuur en organisatie’, 

daarna op 
‘Commissies’ 
en dan op 
de betreffende commissie en juiste 
datum.

Wie geïnteresseerd is en wil meepra-
ten, vragen of opmerkingen heeft, 
ook over andere onderwerpen, is van 
harte welkom op maandag 17 novem-
ber, aanvang  20.00 uur in De Dreef te 
Aarle-Rixtel. De koffie en thee staan 
klaar.

Laarbeek - In de commissie ver-
gaderingen van november worden 
weer veel interessante onderwerpen 
behandeld. De vergadering van de 
commissie Sociaal Domein, gepland 
op dinsdag 18 november, is interes-
sant voor alle burgers van Laarbeek.

Tijdens deze vergadering wordt 
men o.a. geïnformeerd over de 
laatste stand van zaken wat betreft 

de transities in de zorg. Op woens-
dag 19 november staat de vergade-
ring van de commissie Ruimtelijke 
Ordening op de agenda waar de 
proef met de afvalverwerking in de 
wijk Voorbeemd besproken zal wor-
den. Op donderdag 20 november 
komt o.a. de wijziging 
gemeenschappelijke re-
geling SRE naar MRE aan 
de orde.

Deze en andere onderwerpen wor-
den op maandag 17 november door 
de leden van de PvdA Laarbeek voor-
bereid. U bent van harte welkom bij 
De Dreef in Aarle-Rixtel. Aanvang 
19.00 uur.

Vogelenzang 30, Lieshout
06 22744596

Eefje’s Nagelstudio

www.eefjesnagelstudio.nl
Eefje Ruwers-Timmers
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Inkoop jeugdhulp geregeld
• Bevolkingsonderzoek borstkanker in Beek en Donk
• Financieel extraatje voor bepaalde inkomensgroepen
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK - U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de raadscommissies. Hier-
onder treft u de data en de agenda’s van de komende vergaderingen aan. De vergaderingen 
worden allemaal gehouden in het gemeentehuis Laarbeek, aanvang is 19.30 uur. De vergader-
stukken liggen vanaf dinsdag 11 november tijdens openingstijden in het gemeentehuis Laar-
beek ter inzage. Uiterlijk vanaf woensdag 12 november kunt u de stukken ook raadplegen op 
www.laarbeek.nl.

De vergadering van de raadscommissie Sociaal Domein vindt plaats op dinsdag 18 november 
2014.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 oktober 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Stand van zaken voorzieningsclusters.
7. Stand van zaken transities Peel 6.1.
8. Subsidieverlening MEE Zuidoost Brabant 2015.
9. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage van de begroting 2014.
10. Voorstel tot intrekking en vaststelling van een aantal verordeningen in het kader van 

de Participatiewet.
11. Voorstel tot vaststelling van het Wmo-beleidsplan 2015-2018 ‘Iedereen doet mee’.
12. Voorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelge-

meente Laarbeek 2015 en intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteu-
ning gemeente Laarbeek 2014. 

13. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 
2014.

14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Op woensdag 19 november 2014 is de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijk Do-
mein.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Stand van zaken bouwplannen.
7. Presentatie Blink.
8. Stand van zaken proef afvalverwerking De Voorbeemd.
9. Voorstel tot vaststelling van de Bomenverordening Laarbeek 2015.
10. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage van de begroting 2014.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De raadscommissie Algemene Zaken vergadert op donderdag 20 november 2014.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 14 oktober 2014.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
6. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage van de begroting 2014.
7. Voorstel tot vaststelling van de verordening reclamebelasting Laarbeek 2015.
8. Voorstel tot vaststelling belastingverordeningen 2015.
9. Wijziging gemeenschappelijke regio SRE naar gemeenschappelijke regio MRE.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van burgemeester en 
wethouders in de uitzending van Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen 
de gemeente Laarbeek. 
Op vrijdag 14 november komt wethouder Van Zeeland aan het woord. 
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

LAARBEEK - In de passantenhaven Aarle-Rixtel aan de Havenweg ligt een bootje, kleuren bui-
tenzijde blauw en wit en binnenkant wit. De naam Jafra en de plaatsnaam Aarle-Rixtel staan 
op het bootje. De passantenhaven gemeente Laarbeek is vanaf 1 november voor het seizoen 
gesloten.

Wij verzoeken de eigenaar van de boot, om de boot per direct te verplaatsen. Als dit niet 
gebeurt, zal de gemeente de boot uit de passantenhaven laten verwijderen en bergen. Kosten 
daarvoor zullen verhaald worden op de eigenaar van de boot.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Jeugdcarnaval De Raopers voor het houden van een flessenactie in de kern Lieshout op 

vrijdag 2 januari 2015 van 9.00 tot 17.00 uur (verzonden 30 oktober 2014),
• mevrouw M. Wissema-Born voor het houden van een tuinfeest in de achtertuin van 

Trentstraat 28 in Beek en Donk op zaterdag 22 november 2014 van 20.30 tot 1.00 uur 
(verzonden 30 oktober 2014).

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

• In verband met de intocht van Sinterklaas in Lieshout is de Heuvel afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 16 november 2014 van 
11.00 tot 12.30 uur.

• In verband met de bekendmaking van de nieuwe Prins van Ganzegat op het bordes van 
de Couwenbergh is de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel tussen de kruisingen met de Kerst-
raat en Heindertweg afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel 
geldt op zaterdag 15 november 2014 van 20.00 tot 22.00 uur.

• In verband met de aankomst en rijtoer van Sinterklaas in Beek en Donk is de Pater de 
Leeuwstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 
zaterdag 15 november 2014 van 13.30 tot 14.30 uur.

Door Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel (OJA) is een kennisgeving incidentele festiviteiten 
gedaan in verband met het ten gehore brengen van live muziek binnen bij OJA, Schoolstraat 2 
in Aarle-Rixtel op zaterdag 29 november 2014 van 20.00 tot 2.00 uur.

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.
• Drie kastanjebomen aan de Tuindersweg 50 in Mariahout. Eigenaar wil de bomen kap-

pen omdat ze ziek zijn. De vergunning wordt verleend omdat de gemeente onvoldoen-
de redenen tot behoud kan aandragen.

• Vijf taxodiums op de Sonatestraat in Beek en Donk. De gemeente wil deze bomen ver-
wijderen vanwege de schade aan het wegdek die deze bomen veroorzaken. Voor het 
behoud van deze bomen zijn onvoldoende waarden aan te dragen.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 24 oktober 2014.

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 gemeentenieuw-
spagina’s. 

Melding Wet milieubeheer Vonderweg 23 Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding op grond van 
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend voor de inrichting aan de Vonderweg 23 in 
Beek en Donk, waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. De melding ligt 
ter inzage van vrijdag 7 november tot en met vrijdag 19 december 2014. 

De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het ge-
meentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer Van den 
Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Bezwaarschriften

Kort nieuws

Vergaderingen raadscommissies

Gemeente actueel Oproep eigenaar onbeheerde boot

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Kapvergunningen

Wet milieubeheer

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Tok Tokkie…
al 15 jaar veilig en vertrouwd

Dorpsstraat 46a Aarle-Rixtel Tel 0492 38 62 22
info@toktokkiekinderopvang.nl www.toktokkiekinderopvang.nl



Donderdag 13 november 2014 25
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woe: 14.00 – 16.30 uur
Za: 10.00 – 14.00 uur

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                        Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Haverkamp 10         Beek en Donk 27-10-2014 kappen van een esdoorn
Achterbosch 10       Lieshout 27-10-2014 verplaatsen bedrijfswoning
Dijkmanstraat 5       Aarle-Rixtel 29-10-2014 bouwen van kantoorruimte en garage
Koppelstraat 97       Beek en Donk 28-10-2014 start kinderopvang (brandveilig gebruik)
Merensteinplein     Beek en Donk 30-10-2014 bouwen van tien woningen 

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                          Kern             Ingediend d.d. Werkomschrijving
Bijenweg 3                 Beek en Donk     30-10-2014 sloop van een loods

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.

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

Aanvragen omgevingsvergunning

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Jonge knobbelzwaan

Vorig week ging ik in Aarle-Rixtel eens 
langs het kanaal wandelen en kijken 

wat er allemaal op het water te zien 
was. Bij het haventje bij de brug zag 
ik twee futen die druk aan het vissen 
waren. Het is een mooi gezicht om ze 
iedere keer onder te zien duiken, en 
het is altijd spannend of ze met een 
visje in hun bek bovenkomen.

Als je het even af gaat zitten kijken 

zie je dit gegarandeerd gebeuren. Op 
een gegeven moment zag ik een paar 
dodaarsjes aan de overkant en om 
ze mooi laag over het water te foto-
graferen, ging ik met mijn laarzen in 
het water aan de kant zitten.

Er was ook een knobbelzwaan rond 
aan het zwemmen die langzaam mijn 

kant op kwam. Door rustig te blijven 
zitten kwam hij steeds dichterbij en op 
een gegeven moment was hij van de 
waterplantjes tussen mijn laarzen aan 
het eten.

Imposant om zo’n groot dier van zo 
dichtbij te kunnen bekijken, ook dat is 
genieten van ons Mooie Laarbeek!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Haven Aarle-Rixtel 

HUISCOLLECTIE 
    ENKELVOUDIG   € 100,00
    VARILUX           € 299,00

*inclusief ontspiegeling en harde laag
Heeft u recht op ziekenfonds vergoeding in 2014? Wij kunnen voor u declareren
Heuvelplein 22, Beek en Donk. Tel. 0492-450714  info@schippersoptiek.com  www.schippersoptiek.com

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl
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MooiLaarbeekkrant

Maak kans op 
een Peugeot 107

bij besteding van € 25,- 
aan boodschappen

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop 
van onderstaande producten krijg je t/m <datum> een extra kanskaart.

Hallo nieuwe
Boodschappenwagen

Laarbeek

Hertog mini
Alle soorten, 2 bakjes à 200 ml
2,12 - 2,18

Alfa, Warsteiner of Gulpener
Krat met 24 fl esje à 30 cl
12,94 - 13,89

KitKat, Lion, Bros, Rolo,
Smarties of Nuts
Alle soorten, 2 pakken à 4-5 stuks
3,26 - 3,70

Roosvicee
Alle soorten, 3 pakken à 1,5 liter
3,63 - 4,62

een Peugeot 107een Peugeot 107
bij besteding van € 25,-€ 25,-€

aan boodschappen

HalloHallo nieuwenieuwe

Jumbo Lieshout  Dorpsstraat 54a, tel. 0499 - 421 617     Jumbo Mariahout  Mariastraat 58, tel. 0499 - 421 228

Opm Adv_278x388mm_v2.indd   1 08-10-14   16:56

Wordt dit jouw fonkelnieuwe Peugeot 107 ter waarde van € 11.940,-? Bij aankoop
van onderstaande producten krijg je  t/m 12 november een extra kanskaart.

Alleen geldig bij Jumbo Laarbeek

2 flessen Lipton Ice Tea
regular of zero

4 appelflappen
uit eigen bakkerij

Zalmfilet
2 stuks

2 senseo pads
regular, mocca of dark

BoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagenBoodschappenwagen

De derde 
weekwinnaar is:
Familie Biemans 
uit Beek en Donk

Zalmfilet 2 senseo pads4 appelflappen
uit eigen bakkerij

van onderstaande producten krijg je  t/m 12 november een extra kanskaart.

 Hier start de 

groenstrook 


