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Redacteur: Mariëlle de Beer

Beek en Donk – Jan van den Bogaard uit 
Beek en Donk heeft er zin in. De Beek en 
Donkenaar is als Nieuw Guineaveteraan 
officieel uitgenodigd deel te nemen aan 
de Erewacht in Den Haag tijdens Prins-
jesdag 2015. De MooiLaarbeekKrant be-
zoekt Jan de dag voordat hij afreist naar 
Den Haag.

Een dag vol rituelen
Iedere derde dinsdag van september is 
het Prinsjesdag in Nederland. Prinsjesdag 
is een dag die met veel rituelen gepaard 
gaat. Eén van die rituelen is de zgn. ‘Ere-
wacht’. Voorafgaand aan de troonrede 
trekt er een koninklijke stoet door Den 
Haag. De koning en de belangrijkste le-
den van het Koninklijk Huis maken een 
rijtoer met de Gouden Koets van Paleis 
Noordeinde naar de Ridderzaal. Langs de 
route staan erewachten en orkesten van 
alle delen van de krijgsmacht. En dit is waar 
Jan in beeld komt. Op 10 augustus van dit 
jaar ontvangt hij een uitnodiging van het 
Veteranenplatform om als Nieuw 
Guineaveteraan aanwezig te zijn voor - en 
nu wordt het echt officieel - ‘deelname 
erecouloir met Prinsjesdag’ in Den Haag. 
“Ik heb er even over na moeten denken 
want ik houd niet van die glitter en gla-
mour. Dat gepronk met die gouden koets 
vind ik erg overdreven, of koning Willem-
Alexander moet uit willen stappen, dan ga 

ik langs koningin Máxima zitten heb ik al 
bedacht”, lacht Jan. Toch besluit hij op de 
uitnodiging in te gaan: “Ik vind het een eer 
om als veteraan aanwezig te zijn en ik ben 
er trots op dat ik onze vereniging de Laar-
beekse veteranen kan vertegenwoordigen, 
voor hen doe ik het”, vervolgt Jan.

Laarbeekse Veteranen
Jan is secretaris bij de Laarbeekse vetera-
nen. Deze club telt 80 leden. “Maar dat 
mogen er meer worden”, vertelt Jan. De 
club heeft als belangrijkste doelstelling ‘be-
langenbehartiging van de naaste familie in 
de ruimste zin van het woord’. In 2005 na-
men de veteranen van Nieuw-Guinea het 
over van de oud-Indië veteranen en het is 
de bedoeling dat het huidige bestuur van 
de club langzaamaan zal worden overge-
nomen door de jongere, vredesmissievete-
ranen. Na een oproep hiertoe in deze krant 
eerder dit jaar, hebben zich 14 vredes-
missieveteranen aangemeld. Jan vult aan: 
“Maar ik doe nou gelijk een oproep aan 
diè Laarbeekse vredesmissieveteranen die 

zich nog niet hebben aangemeld om zich 
alsnog aan te melden. De jeugd heeft de 
toekomst, zal ik maar zeggen, alleen dan 
kan de club blijven bestaan.”

De reis naar Nieuw-Guinea
Jan is nog maar 19 jaar oud wanneer hij 
in april 1962 tijdens zijn dienstplicht die 
hij vervult in Ermelo wordt opgeroepen 
op missie te gaan naar Nieuw-Guinea. 
Nieuw-Guinea was destijds een Neder-
landse kolonie die ingenomen dreigde te 
worden door Indonesië. Nieuw-Guinea 
had versterking nodig en je had geen keus, 
je moest”, aldus Jan. De Beek en Donke-
naar maakt vanaf dat moment deel uit van 
het 41e Nieuw Guinea bataljon Stoottroe-
pen. “Ik was nog niet eens ooit in België 
geweest, laat staan op zo’n verre reis, dus 
dat vond ik wel interessant”, vertelt Jan, 

“binnen drie weken na de aankondiging 
zat ik op de boot, er werd heel snel inge-
scheept.” De reis naar Nieuw-Guinea duurt 
in totaal zes weken, waarbij onderweg o.a. 
Hawaï en Curaçao wordt aangedaan. “Er 
ging een wereld voor me open. Onder es-
corte van twee marineschepen werden we 
Nieuw-Guinea binnengeloodst, een com-
pleet andere wereld”, vervolgt de vete-
raan. “We kregen drie weken de tijd om te 
acclimatiseren en dat was heel hard nodig. 
Het was er ontzettend heet, dag én nacht, 
en je werd gek van de muggen. Als je iets 
in de zon hing om te drogen, droogde dit 
niet, zo vochtig was het. We werden ge-
stationeerd in een Papua dorpje in een ge-
bied genaamd Kaimana, omringd door ruig 
bergland en oerwouden. Hier hadden we 
onze ‘voorpost’. En zo woonde ik ineens 
in een kampong (ander woord voor Papua 
dorp), at ik in plaats van boterhammen 
met kaas drie keer per dag rijst, woonde 
ik een rieten hutje waar we met zijn vijven 
op een matje op de grond sliepen en waren 
er geen sanitaire voorzieningen zoals een 

toilet of douche voorhanden. Maar hoe 
primitief het ook was, er was sprake van 
een grote saamhorigheid. Dit kon ook niet 
anders omdat we zo op elkaar aangewe-
zen waren”, blikt Jan terug.

Herinneringen 
Jan heeft veel herinneringen aan die tijd 
maar deze zijn niet alleen maar positief. 
“We moesten patrouille lopen op zoek 
naar infiltranten. Er landden veel parachu-
tisten uit Indonesië in de bushbush en het 
was onze taak deze op afstand te houden 
of, indien nodig, uit te schakelen. Tot een 
daadwerkelijk vuurcontact is het gelukkig 
nooit gekomen, maar in het pikdonker de 
bushbush in om op patrouille te gaan of 
het gaan liggen in de hinderlagen, was 
ontzettend akelig om te doen”, aldus Jan, 
“je kon soms geen hand voor ogen zien, 

zo donker was het en dat went nooit.”Op 
5 november 1962 keert Jan terug in Ne-
derland, vol van alles wat hij in die inten-
sieve maanden allemaal heeft beleefd en 
gezien. “Ik woonde nog thuis, er was geen 
sprake van nazorg in die tijd en ons vader 
en ons moeder vonden dat ik maar zo snel 
mogelijk moest gaan werken. Er werd ner-
gens over gepraat, dat was toen eenmaal 
zo. Het viel niet mee dat aanpassen, maar 
op den duur ging het wel”, vertelt Jan.

Heel veel mooie herinneringen heeft Jan 
tenslotte ook aan de reis die hij zo’n der-
tig jaar later - in 1991 - maakt wanneer hij 
voor het eerst terugkeert naar de plek waar 
het zich toen allemaal heeft afgespeeld. 
Samen met andere veteranen waaronder 
zijn ‘maatje van toen’ Jan Verkuijlen be-
zoekt hij de plek waar de kampong stond 
en ontmoet hij mensen van toen. “Het 
weerzien was heel emotioneel. We hadden 
geen woorden nodig, alleen bij elkaar zijn 
was genoeg”, besluit Jan. 

En Jan, heb je Máxima nog gezien?
De MooiLaarbeekKrant informeert de dag 
na de plechtigheden nog even naar hoe 
Jan de dag beleefd heeft. “Het was een 
hele bijzondere dag. Ik stond voor het 
Mauritshuis op een mooie plek. Er was 
helaas geen plekje vrij in de Gouden koets 
maar ik heb ‘onze Máxima’ van heel dicht-
bij kunnen bewonderen!”

Erewacht Prinsjesdag 2015 heeft Laarbeekse inbreng

“Ik denk dat ik langs Máxima in de gouden koets ga zitten”

Beek en Donk – Vier dagen lang staat het Piet van Thielplein in Beek en Donk in het teken van de 
kermis. Wij stuurden onze fotografen op pad om heel veel plezierige, actieve en mooie momenten 
vast te leggen. Kijk hiervoor op pag. 30 & 31.

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof  
(Beek en Donk)

“Ik heb er even over na moeten denken 
want ik houd niet van die glitter en 

glamour”
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DE WOLFSPUTTEN

De Wolfsputten vind je op de Heikant, in het 
verlengde van de Kleinbroekdreef. Sinds 1997 is 
het een “grensweg”. Dit is het gevolg van een 
grenscorrectie, als onderdeel van de toenmalige 
gemeentelijke herindeling. Aan de zuidkant is het 
Helmonds gebied en aan de noordkant Aarles, of 
Laarbeeks zoals u wilt. De naam Wolfsputten is al 
heel oud. Al ver voordat er officiële straatnamen 

voorkwamen. Het is een zogenaamd toponiem, een veldnaam, die - naar mag 
worden aangenomen -  alles te maken heeft met het voorkomen van wolven. 
In eerste aanleg ligt het voor de hand om meteen aan het roofdier te den-
ken. Want vroeger werden er inderdaad “wolfsputten” gegraven, valkuilen 
om wolven te vangen. Een andere verklaring zou kunnen zijn, dat misdadi-
gers dit gebied als schuilplaats kozen. 
Misdadigers werden vroeger ook wel 
“wolven” genoemd. Een dergelijk 
schuilplaats lag veelal bij de grens van 
twee of meer rechtsgebieden. Op die 
manier kon een dergelijke “wolf” zich 
snel naar een ander rechtsgebied ver-
plaatsen! In dit geval zijn het de oude 
grenzen tussen Rixtel, Bakel en Hel-
mond. Mijn voorkeur gaat echter uit 
naar het roofdier, met misdadigers heb 
ik helemaal niks!  De huidige bewoners van De Wolfsputten verkeren al lange-
re tijd in onzekerheid. Want er is nog steeds sprake van plannen voor de aanleg 
van een weg, dwars door De Wolfsputten,  een omleiding van de N279.  Het 
is echter de vraag, of dat wel zo verstandig is. Plekken waar vroeger wolven 
heulden, moet je vooral met rust laten! 

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

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

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

Wie weet waar dit is?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet  is jouw antwoord hier volgende 
week te lezen!
 
Op de foto van vorige week kwa-
men o.a. de volgende reacties 
binnen:

Deze mooie man met humor, 
paardenvriend en koorzanger was 
Heintje van Melfoort. Hij woonde 
in het Broek in Mariahout waar 
hij naartoe verhuisde toen hij weg 
moest voor het fietspad. 
Gr. Frans Manders

De man op de foto is Hein van Melfoort
Groetjes Leni Vogels

Op de foto staat Heintje van Melfoort. Die woonde in het Broek in Mariahout. Jam-
mer genoeg is hij er niet meer.
Met vriendelijke groeten,
A. Heesakkers

Ik herken deze man wel degelijk. Deze foto staat inmid-
dels al een paar jaar in de woonkamer van mijn schoon-
ouders. Deze man is Hein van Melfoort. 
Met vriendelijke groet, Chantal Muffels

Deze man is Heintje Van Melfoort
Hij woonde in de Broeksteeg 5 te Mariahout.
Martha Brouwers 

Op de foto in De MooiLaarbeekKrant van donderdag 10 september 2015 staat Hein-
tje van Melfoort uit Mariahout.
Anjette Heesakkers

Dit is Heintje van Melfoort uit Mariahout. Doordat hij zo gewoon was, was hij een 
geweldig persoon. Hij had vroeger altijd een bels paard, daar liep bijna ieder jaar een 
veulen bij. 
Gr. M. Merkx 

Wij denken dat dit Heintje van Melfoort is. Hij was een oud-buurtbewoner van ons, 
en hij was altijd druk bezig met zijn paarden. Een allerbeste man.
Groetjes van Rianne van Zeeland-Biemans

Historische beelden
Jubilarissen bij Onze Lieve 
Vrouwe Gilde
Aarle-Rixtel – De jaarlijkse teer-
dag van het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde uit Aarle-Rixtel wordt za-
terdag 19 september gevierd. 
De dag wordt geopend met een 
viering in de Mariakapel aan de 
Bosscheweg. Hierna gaat alle 
aandacht naar de twee jubilaris-
sen: Erebroeder Bertus van Rixtel 
en Eugène Barten. 

Bij een gilde, waar broederschap 
hoog in het vaandel staat, zijn 
deze twee broeders een duidelijk 
voorbeeld van wat broederschap 
bij het gilde inhoudt. Zij hebben 
laten zien dat niet het jarenlang als 
lid ingeschreven zijn belangrijk is 
voor het vieren van een jubileum.

Bertus van Rixtel
Bertus voert zijn titel, erebroeder, 
niet zomaar. Hij is bijna een leven 
lang lid van de Blauw Schut, na-
melijk 65 jaar. In al die jaren was 
er geen Blauw op straat of Bertus 
was present. Hij vierde triomfen als 
vendelier en vertegenwoordigde 
als zodanig het gilde bij de ‘Dutch 
Festival Week’ van 2 tot 9 juni 
1962 in het Engelse Scarborough. 
De door hem gewonnen prijzen 
sieren de zilverschat van de schut. 
Ook als schutter liet de jubilaris 
zich niet onbetuigd tot in meest 
recente tijden. Hij trad resoluut op 
als commandant en behaalde de 
hoogste eer met het koningschap. 
Zelden is er tevergeefs een beroep 
op Bertus van Rixtel gedaan tot op 
dag van heden vertegenwoordigt 
hij het gilde bij begrafenissen van 
leden van de gilden uit de Kring 
Peelland. 

Eugène Barten
Eugène Barten was amper negen 

jaar toen hij begon met het roe-
ren van de trom bij het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde. Hij viert, naast zijn 
40-jarig lidmaatschap, in feite ook 
zijn jubileum als tamboer. Ook hij 
heeft, als tamboer, veel prijzen we-
ten binnen te halen. Eugène maakt 
deel uit van een hele generatie 
Barten die lid was, of is, van de 
Blauw Schut. Hij werd -weliswaar 
niet trommelend- koning en wist 
deze hoogste rang zelfs twee peri-
oden na elkaar te verwerven door 
een welgericht schot.

De Gildebroeders gebruiken na 
de huldiging van de laureaten de 
gildemaaltijd. Aan de feestelin-
gen, die eerst uitbundig gefêteerd 
zijn binnen het Gilde, wordt van 
19.00 tot 20.30 uur een algeme-
ne receptie aangeboden waarbij 
iedereen welkom is om jubila-
rissen te feliciteren. De receptie 
vindt vanzelfsprekend plaats in het 
Jan van Doorenpaviljoen aan de 
Torenakkerweg te 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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Lieshout – Het was groot feest in 
Lieshout afgelopen zondag. Ge-
vierd werd het 60-jarig jubileum 
van Seniorenvereniging KBO/Lies-
hout. Op die dag werd een feest-
dag voor alle leden gehouden. Van 
de 825 leden van de KBO Lieshout 
waren er ruim 300 aanwezig. Jan 
van Zuijlen, de voorzitter van de 
jubileumcommissie, was heel te-
vreden. 

Een prachtige dag
“Het was een prachtige dag. Dank-
zij de tomeloze inzet van vele leden 
en vrijwilligers en de middenstand 
in Lieshout hebben we een heel 
mooie dag kunnen organiseren. Zo 
heeft de Scouting uit Lieshout ge-
holpen met de garderobe en hielp 
toneelvereniging De Vriendenkring 
met de bediening tijdens de koffie-
tafel en tijdens de afsluitende mid-
dag, met muziek, voordrachten en 
de jubileumloterij,” vertellen Van 
Zuijlen en secretaris van de Senio-
renvereniging/KBO Lieshout Nelly 
de Groot enthousiast. “De Vrien-
denkring had tijdens de middag 
nog een verrassing in petto. De to-
neelvereniging had ervoor gezorgd 
dat Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima acte de présence 
gaven in het Dorpshuis in Lieshout. 
Dat was heel bijzonder.”

Actief en sociaal betrokken
De dag begon met een H. Mis in de 
Sint Servatiuskerk die werd opge-
luisterd door het Sint Servatiusgil-
de en Seniorenkoor Vogelenzang. 
Daarna volgden op het kerkplein 
een vendelgroet door het gilde en 
een aubade door Harmonie Sint 
Caecilia. Rond de middag werden 

alle leden ontvangen met een kof-
fietafel in het Dorpshuis. ’s Middags 
was er tijd voor enkele sprekers. 
Voorzitter Willem Damen van de 
KBO: “In 1955 werd de Bond voor 
Bejaarden opgericht voor mensen 
die hun woonplaats hadden in de 
parochies Servatius en Mariahout. 
Toen waren er 54 mensen lid. Dat 
is 60 jaar later wel iets anders. Nu 
hebben we 825 leden en zijn we 
een actieve en sociaal betrokken 
organisatie.” Wethouder Joan Briels 
haalde enkele hoogtepunten uit 
1955 aan. Zoals de eerste file in Ne-
derland en de eerste aflevering op 
televisie van Swiebertje. En dus ook 
de oprichting van de Bejaardenbond 
in Lieshout. Namens KBO Brabant 
benadrukte Frans van den Boomen 
het sociale nut van de KBO. “De 
KBO helpt de leden op allerlei vlak-
ken, zoals met het invullen van hun 
belastingaangiften en pensioenaan-
vragen. Ook treedt de KBO op als 
sparringpartner van de verschillen-
de overheden. Maar misschien nog 
wel belangrijker is het lokale niveau. 
Daar zorgt de KBO voor een sociale 
cohesie met de vele verschillende 
evenementen en uitstapjes die wor-
den georganiseerd.”

Muzikale opluistering
Om drie uur trad zangeres Angeli-
que Hesen uit het Limburgse Horst 
op. “Een halfjaar geleden verzorgde 
ik de muzikale begeleiding bij een 
begrafenis hier in Lieshout. Daarna 
heeft iemand van de KBO mij ge-
vraagd om op deze jubileumdag op 
te treden. Ik zing op heel veel eve-
nementen, met een heel breed re-
pertoire. Ik pas mijn liedjes altijd aan 
het publiek aan.” En vanaf de eer-
ste noten van Het Dorp van Wim 
Sonneveld zat de sfeer er direct in. 

Jubileumloterij
Na het optreden was het tijd voor 
de trekking van de jubileumloterij 
met werkelijk prachtige prijzen. 
De hoofdprijs, een waardebon 
van € 1.500,- voor een e-bike, 
werd gewonnen door  mevrouw 
Godelieve Verhage-Damen uit 
Nijmegen, Daarnaast waren er 
nog 88 gelukkige winnaars. Dit 
alles was mogelijk door de gewel-
dige medewerking van de Lies-
houtse middenstand. 

Ereleden
Op het jubileum waren twee ere-
leden aanwezig, mevrouw Jo van 
den Biggelaar-Voets, 19 jaar lid 
van de KBO en 77 jaar jong. En 
mevrouw Brox, 86 jaar oud en in 
oktober 40 jaar lid. “Ik ben tot ere-
lid benoemd nadat ik van 1998 tot 
2013 in het bestuur had gezeten,” 
aldus mevrouw Van den Bigge-
laar-Voets. “Ik ben bij het 50-jarig 
jubileum erelid geworden,” voegt 
mevrouw Brox toe. “We zijn bij-
zonder vereerd. We dragen de 
KBO allebei een bijzonder warm 

hart toe. We zitten nu niet meer in 
commissies of in het bestuur van 
de KBO, maar we zijn nog wel heel 
actief als vrijwilliger. Het is ook zo’n 
leuke club. Met heel veel leden en 
veel activiteiten. We zijn er bij het 
70-jarig jubileum zeker weer bij,” 
zeggen de dames in koor. 

De uitslag van de trekking van de 
Jubileumloterij staat vermeld op 
de website www.kbolieshout.nl, 
waar u ook voor extra informatie 
over KBO Lieshout terecht kunt.

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

KBO Lieshout 60 jaar jong en in volle bloei

Vrijwilligerspenning van gemeente Eindhoven voor Zely van Nistelrooij 
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Eindhoven/Lieshout – Trots is Zely van 
Nistelrooij- Angelim de Oliveira (65) op 
haar Vrijwilligerspenning. Ze ontving 
deze onderscheiding afgelopen zon-
dag uit handen van wethouder zorg en 
WIJeindhoven, Lenie Scholten. De uit-
reiking vond plaats tijdens het festival 
‘Feria Latinoamerica’: vol kleur, muziek, 
dans en lekkernijen… 

Waardevol
“Vrijwilligerswerk is waardevol ”, vertelt 
Zely. “Voor mij voelt de vrijwilligerspen-
ning als erkenning voor mijn inzet als me-
deoprichter van het Latijns-Amerikaans 
Centrum voor Oriëntatie in Eindhoven 
(het C.L.O.), vijftien jaar geleden, en als 
‘coördinator Brazilië’. Ook hoop ik men-

sen te stimuleren om iets te gaan doen. 
Blijf niet achter de geraniums hangen!”

“Helpen is mijn motto”
“Als Braziliaanse die al vijfentwintig jaar 
in Nederland woont, kan ik goed begrij-
pen wat het betekent om in een land 
te leven waarvan je de taal niet kent. 
Zelf ben ik met een Nederlandse man, 
Martien, getrouwd. Onze drie kinderen 
Martien, Jananía en Marjan werden ge-
boren in Brazilië. Toen wij naar Nederland 
kwamen, was ‘mijn bodem’ al hier. Voor 
veel nieuwkomers is dit heel moeilijk: Ne-
derland biedt faciliteiten, maar je moet 
ze wél weten te vinden.” Als vertaalster, 
adviseur, bemiddelaar, begeleider én met 
het organiseren van recreatieve activitei-
ten en ander vrijwilligerswerk blijft Zely 
altijd bezig. 
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Beek en Donk - De tweede zon-
dag in september is traditioneel 
de landelijke Open Monumenten-
dag. Omdat in dit weekend ook 
de kermis in Beek en Donk plaats 
vindt, heeft heemkundekring De 
Lange Vonder besloten om op een 
ander tijdstip aandacht te beste-
den aan hun monumenten. Dit 
jaar doen ze dat op zondag 20 
september.

De H. Michaëlkerk in Beek is een 
Rijksmonument en het is boven-
dien 80 jaar geleden dat de kerk 
werd ingewijd. Zowel de architec-
tuur van de kerk zelf als ook het 
fraaie interieur passen uitstekend 
in het thema ‘Kunst en Ambacht’ 
van de landelijke monumenten-
dag. Reden genoeg om dit bijzon-
dere gebouw dit jaar als locatie te 
kiezen.

In de kerk zijn fraaie beelden te 
zien, die soms al uit de 16e of 
17e  eeuw stammen. Ook van la-
tere datum zijn beelden en andere 
voorwerpen aanwezig. Met recht 
kan gezegd worden dat in de H.
Michaëlkerk een groot deel van 
het religieuze erfgoed van Beek en 
Donk is samen gebracht. 

De kerk is ontworpen door Hen-
drik Willem Valk, een van de 
belangrijkste architecten in het 

Traditionalisme, met specifieke 
opvattingen over de kerkenbouw. 
Ook als u minder geschoold bent 
in architectuur zult u ervaren dat 
de kerk heel bijzonder is door vorm 
en materiaalkeuze.

Op zondag 20 september is de 
kerk, gelegen aan de Kerkstraat 1 

te Beek en Donk te bezoeken van 
12.30 tot 16.00 uur en zijn enke-
le leden van Heemkundekring De 
Lange Vonder aanwezig om u bin-
nen de weg te wijzen en uitleg te 
geven bij de mooie dingen die er te 
zien zijn. De toegang is gratis.

Vrijdag 18 september

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 19 september

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

13.30 Aarle-Rixtel Mariakapel Bosscheweg
Eucharistieviering Teerdag O.L. Vrouwegilde

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor
Intenties in deze viering voor: Jan Dekkers (verj), 
David Stride en Jack Crompton (oorlogsslachtoffers).

Zondag 20 september

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering m.m.v. O.L.Vrouw Presentatiekoor
Intenties in deze viering voor: Overleden ouders van 
der Most–de Groot, Overleden ouders Vlamings–
Klomp(verj), Overleden ouders Jansen–Bens, zoon 
Tinie en dochter Antonette, Jan Romme, Jes van Roij, 
Riek en Johan Smulders–Sengers, Johanna en Peter 
Broekmans –Thijssen, Gerard Lamé, Bijzondere inten-
tie, Voor de vervolgde christenen in India, Tot welzijn 
van de parochie

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Oda van de Laar 
(mged), Carel van den Biggelaar (mged), Overleden 
ouders Van den Elzen-Hoogenhoff en familie, Tonnie 
Roijackers-Gottmer, Jo Manders-Maas, Jan Gilsing, 
Mina Dekkers-Daniëls (verj), Overleden ouders 

Martinus en Theodora van de Akker-Brouwers, Sjan 
van Leuken-Gilsing (mged), Mien Schepers-van der 
Heijden (mged). 

11.00 Lieshout Sint Servatius
Doopviering Janne Huygens en Finn van Erp

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Dina Verhagen, Ger 
Swinkels-Verschuren, Riek Heinsbergen, Toon en Lien 
Heinsbergen-Heesakkers Tiny de zoon en Riek de 
dochter.

Maandag 21 september 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 22 september

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 23 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 24 september 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering
Na afloop van deze viering wordt er door de zusters 
een kop koffie geschonken.

Parochienieuws

Woensdag 30 september 
Dagtocht naar Kevelaer
Opgeven voor deze dagtocht kan tot en met woens-
dag 23 september op alle parochiecentra. De kos-
ten voor deze reis bedragen € 35,00 te voldoen bij 
opgave.

Noodgevallen
In noodgeval bij ziekenzalving of 
uitvaart pastoor J.  Verbraeken 
0492-461216

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

Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 1, Lieshout 
0499 - 421404
lh@eustachiusparochie.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
18-24 september 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Hij nam een kind 

en zette het in hun midden; 

Hij omarmde het en sprak tot hen: 

“Wie een kind als dit opneemt 

in mijn Naam 

neemt Mij op; 

en wie Mij opneemt 

neemt niet Mij op, 

maar Hem die Mij gezonden heeft.”

Lieshout - De Katholieke Vrou-
wenvereniging Lieshout houdt 
zondag 4 oktober een hobbybeurs 
n het Dorpshuis te Lieshout. Deze 
hobbybeurs is alleen bedoeld 
voor mensen die hobbymatig be-
zig zijn.

Spulletjes mogen wel verkocht 
worden. De beurs begint om 
11.00 uur en eindigt om 16.00 
uur. Er zijn nog enkele tafels vrij, 
misschien wel iets voor u? Voor 
€7,50 per tafel kunt u uw hobby 
aan een groot aantal mensen laten 
zien.

Voor informatie kunt u bellen 
naar Sandra van der Aa, tel. 06-
49855244, mailen mag natuurlijk 
ook: kvlieshoutnb@gmail.com. 
Wilt u niet op de beurs staan als 
standhouder, dan bent u als be-
zoeker natuurlijk van harte wel-
kom. De toegang is gratis.

Hobbybeurs Katholieke Vrouwenvereniging Lieshout Peuter/kleuterviering in de Michaëlkerk
Beek en Donk – In de Michaëlkerk 
wordt zondag 27 september om 
10.00 uur weer een peuter/kleu-
terviering gehouden. 

Deze viering is speciaal bedoeld 
voor kinderen in de leeftijd tot 6 
jaar, maar uiteraard zijn broertjes, 

zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s ook van harte welkom. In 
deze viering staat het Scheppings-
verhaal centraal. Alle kinderen mo-
gen een dierenknuffel meenemen 
om het verhaal te ondersteunen. 
Na de viering is er ranja, koffie of 
thee in de sacristie.

Rondleiding Michaëlkerk Beek en Donk
Laarbeek - Het IVN Laarbeek ver-
zorgd zondag 20 september een 
excursie op een plek, waar door 
het IVN nog niet zo vaak ge-
wandeld is. De omgeving van de 
Wiebiegenhof en de Geeneindse 
heide te Stiphout wordt verkend. 
Ook wordt een smeltwatergeul uit 
de laatste ijstijd aangedaan. 

De wandeling begint aan het einde 
van de Wiebiegenweg te Stiphout, 
min of meer in het verlengde van 
de Jonker Karellaan. De start is om 
10.00 uur en rond 12.00 uur zijn 
ze weer terug.

De herkomst van de naam Wie-
biegenhof is nog steeds niet be-
kend. Talloze historici hebben hun 
hersens hiermee al gepijnigd. Wel 
staat het vast dat Wiebiegenhof 
de naam was van een schaaps-
hoeve die rond 1820 in opdracht 
van Jonker van der Brugghen van 
Croy is gebouwd. Wiebiegenhof 
lag aan de rand van de toenmali-
ge Geeneindse heide, een uitge-
strekte boomloze vlakte. Eeuwen-
lang had de wind er vrij spel. Na 
de laatste ijstijd, zo’n 12.000 jaar 
gelden, ontstonden de eerste nat-
te laagten, de latere vennen. Een 
van deze laagten is de huidige 
Schapengracht. Vlakbij werd Wie-
biegenhof gebouwd. In de directe 
omgeving vindt je nog steeds een 

aantal grotere en kleinere ven-
nen. Sommigen zijn deels verland.  
Verlanding is een natuurlijk pro-
ces. Eeuwenlang hebben mensen 
deze verlanding voorkomen door 
de vennen te ontvenen, door er 
‘moerklot’ uit te halen, een soort 
turf. In de loop van de 19e eeuw 
werd de kale vlakte, die voor een 
belangrijk deel uit heide en stuif-
zand bestond, bebost. In het begin 
was dat voornamelijk grove den 
voor de mijnbouw. In de loop van 
de tijd zijn er veel meer soorten bij-
gekomen, waaronder talloze exo-
ten zoals de Amerikaanse eik en 
naaldbomen zoals de Douglasspar, 
de Zilversparren, de Hemlockspar, 
etc. Het bos is nu grotendeels ei-
gendom van de gemeente Hel-
mond. Het beheer is erop op ge-
richt om de oorspronkelijke natuur 
zo veel mogelijk terug te krijgen. 
Exoten worden verwijderd en in-
landse soorten komen ervoor te-
rug.

Het is een bijzondere ervaring om 
in de beginnende herfst dit land-
schap in de grensgebieden van 
Stiphout, Aarle-Rixtel en Lieshout 
te beleven. Op zondag 20 septem-
ber is er dus vanaf 10.00 uur voor 
iedereen de gelegenheid om dit 
mee te maken.

IVN-wandeling bij Wiebiegenhof 
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Lieshout – Tijdens de laatste ker-
misdag in Lieshout, dinsdag 8 sep-
tember, hebben de bewoners van 
het Franciscushof en de gasten van 
de Zonnebloem Lieshout samen een 
mooie, muzikale kermismiddag ge-
had bij het Franciscushof. De muziek 
werd op uitstekende wijze verzorgd 
door het Seniorenorkest van de har-
monie St. Ceacilia, die de gasten van 
een gevarieerd repertoire hebben la-
ten genieten.

In de eerste pauze van de muziek 
moesten de gasten actief ‘naar de 
kermis’. Er waren drie kraampjes met 
ouderwets kermisvermaak: ballen-
gooien, touwtje trekken en hengelen. 
Je zou het niet verwachten van die 
zachtaardige senioren, maar er werd 
fanatiek hard gegooid naar de blik-
ken. Meer dan één keer gingen ze alle 
tien om. Elkaar dwarszitten met het 
hengelen was ook heel gewoon..., ze 
hadden er duidelijk plezier in.
Met deze spelletjes waren typische 
kermisprijzen als zuurstokken, ka-

neelstokken en nougat te verdienen, 
maar ook extra lotjes. Deze lotjes wa-
ren een uitbreiding op de lotjes die ie-
dereen kreeg om in de tweede pauze 
van de muziek mee te doen met het 
rad van fortuin. Ook hier waren weer 
de kermisprijzen te winnen.

Er was veel afwisseling die middag 
tussen muziek en activiteit, wat ieder-
een erg plezierig vond. Vrijwilligers 
van het Franciscushof en de Zonne-

bloem hebben alle aanwezigen van 
heerlijke oliebollen en lekkere hapjes 
voorzien, hetgeen erg werd gewaar-
deerd.

Het was dan ook zo 16.00 uur, het 
einde van de middag, die weliswaar 
fris begon, maar waar na afloop nie-
mand meer over klaagde, en alle 50 
gasten weer met een plezierig gevoel 
naar huis gingen. Een erg geslaagde 
middag.

Doldwaze Drie Musketiers door Toneelvereniging Mariahout

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Macaroni/Spaghetti 

groenten

1+1 gratis
Bloemkool per stuk    0.99
Elstar per kilo 1.49

Bospeen      per bos 0.99
Elstar per kilo 1.49

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Muskaat Druiven

    per kilo 2.49
Muskaat Druiven

2.492.492.49

Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof
    (Beek en Donk)

Mariahout – “Hebbu jùllie d’r zin an.” 
Met een vet Amsterdams accent war-
men drie ‘Toppers-look-a-likes’ het 
publiek in Openluchttheater Maria-
hout op. Dat de toneelvereniging het 
oude verhaal van Alexandre Dumas 
in een nieuw jasje heeft gestoken, is 
vanaf de eerste minuut te merken.

Terugkerende thema’s
Drie musketiers leven er lustig op los, ont-
slagen door kardinaal Richelieu (Wouter 
Verhaak), die plannen heeft de macht van 
de koning over te nemen. Het bewerkte 
verhaal kenmerkt zich door terugkerende 
thema’s. Zes buurvrouwen die elkaar van-
uit de vensterbank de laatste nieuwtjes 
toeschreeuwen en de zoektocht naar ‘de 
Nar van Frankrijk’, een persiflage op ‘the 
voice of Holland’. Het bordeel van Ma-
dame Solange (Sanne Steeghs), bevolkt 
door vrolijke, kleurrijke dames van lichte 
zeden en de zoektocht van Pierre ofwel 
Roberta (Theo van der Zanden) naar een 
‘Jeu de boules-maatje’ lopen als een rode 
draad door het stuk. Natuurlijk zijn de drie 
Musketiers veel op het podium aanwe-
zig. Hun relatie met de ‘vrouwtjes’ ver-
loopt verre van vlotjes. Het verhaal wordt 
krachtig aan elkaar gezongen door Ger-
main (Job van Rooy), Gervais (Stein van 
de Ven) en Géraar (Ramon Chatrer). Met 
hun diepe stemmen, ferme uithalen en 
foute grappen waan je je af en toe bij een 
concert van ‘de Toppers’.

Vrijwilligers uit Laarbeek en omstreken
In het schitterende decor en prachtige 
kleding staan niet alleen Mariahoutena-
ren te acteren. Uit alle kernen van Laar-
beek dragen acteurs hun steentje bij. Zelfs 
van buiten de gemeentegrenzen hebben 
amateurspelers zich bij het gezelschap 
aangesloten. Al in de winter beginnen 

verenigingsleden met voorbereidingen 
voor een nieuw stuk. De vereniging kan 
rekenen op een grote groep vrijwilligers 
die heel wat vrije tijd steekt in het ont-
werpen van kleding en decor. De vereni-
ging heeft veertien enthousiaste personen 
gevonden die voor de hele productie de 
kostuums in elkaar naaien. De productie is 
een samenvloeiing van creatieve geesten 
in allerlei disciplines. Janneke Houwaard 
en Michelle van Daalhoff hebben de uit-
daging aangenomen om met deze groep 
mensen een volwassen productie ‘op de 
planken’ te zetten. Michelle verzorgde 
ook het script en bracht de Drie Muske-
tiers naar het Laarbeek van 2015.

Gezellige avond
In het openluchttheater gaan de handjes 
de lucht in. “Het stuk is afgelopen”, zin-
gen ‘de Toppers’ in een pak dat tijdens een 
songfestival niet zou misstaan. Terwijl de 
spelers van toneelvereniging Mariahout 
samen met het publiek dansen en zingen 
op de melodie van ‘Les lacs du Connema-
ra’ hopen ze vrijdag 18 september, voor 
de laatste keer met dit stuk, een vol open-
luchttheater te kunnen vermaken. 

Interesse: Kijk op www.oltm.nl of 
www.toneelverenigingmariahout.nl

Zonnebloem en bewoners Franciscushof 
beleven mooie kermismiddag

Stenen op auto’s gegooid vanaf viaduct
Beek en Donk - Vermoedelijk 
hebben enkele jongens van zater-
dag tot en met maandag stenen 
van het viaduct gegooid op de 
Peeleindseweg. Het viaduct loopt 
over de Broekdalerbaan (N279) in 
Beek en Donk.

Het begon zaterdagavond rond 
20.00 uur toen een automobiliste 
de politie waarschuwde voor de 
jongens. Haar auto werd niet ge-
raakt. Een dag later was het wel 
raak. Zondagavond raakte het dak 

van een automobiliste beschadigd 
door een steen die vanaf het via-
duct werd gegooid. Dit gebeurde 
omstreeks 22.30 uur. De geschrok-
ken vrouw had jongens op het 
viaduct gezien.

Een dag later, maandag, maakten 
twee vrachtwagenchauffeurs mel-
ding van de stenengooiers. Een 
steen kwam boven op een vracht-
wagen terecht. Het is niet duidelijk 
of de wagen schade heeft opgelo-
pen.

De politie is op zoek naar getui-
gen. Mocht u iets gezien of ge-
hoord hebben, dan kunt u contact 
met hen opnemen.
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Alléén op vrijdag 18 en zaterdag 19 september

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

janlinders.nlActies geldig op vrijdag 18 en 
zaterdag 19 september 2015

EXTRAEXTRA

WEEKEND
ACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES

Grolsch 
jubileumblik
tray 24x 50 cl
26.16   

OP=OP

Hertog ijs vanille
XXL-bak 
1500 ml
4.89   

OP=OP

= 2.45 per XXL-bak

50%
KORTINGWitte 

druiven
doos 1 kilo
3.98   

OP=OP

= 1.99 per doos

50%
KORTING

= 13.08 per tray

50%
KORTING

DIEP
VRIES

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.
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Helmond/Laarbeek - Op de bui-
tenbanen van Petanquevereniging 
Littie of Littienie werden afgelopen 
dinsdag de Laarbeekse club- en 
koppelkampioenschappen jeu de 
boules gespeeld. Na een spannen-
de strijd werd op het eind van de 
middag bekend welk koppel en 
welke club zich een jaar lang Laar-
beeks kampioen mogen noemen.

Deelnemers
De 40 koppels zijn allen lid van een 
jeu de boulesclub. Er doen vier clubs 
mee: Dû Tie Ut, uit Aarle-Rixtel, ’t 
Trefpunt, uit Mariahout, Ons Ge-
noegen, uit Lieshout en de Beek en 
Donkse Jeu de Boulesvereniging. 

Organisatie
De organisatie is in handen van 
Wim van den Vossenberg van Dû 
Tie Ut en Jan van Asseldonk van 
Ons Genoegen. Jan van Asseldonk 
zit als wedstrijdleider met zijn lap-
top op een strategische plaats, op 
het terras. Regelmatig komen deel-
nemers een uitslag doorgeven en 
even gluren wat de concurrentie 
heeft gedaan. “Ze zijn net zo fana-
tiek als klein jong”, lacht Wim, die 
ook even een kijkje neemt bij het 
secretariaat.

De wedstrijd
“Er worden drie rondes gespeeld, 
elke keer tegen een andere vereni-
ging. Het koppel met de meeste 
pluspunten is Laarbeeks kampioen. 
De club met de meeste gewonnen 
wedstrijden is Laarbeeks clubkam-
pioen. Op de twintig buitenbanen 
van Littie of Littienie kunnen alle 
tachtig deelnemers gelijktijdig een 
ronde spelen”, vertelt Jan.
Zojuist is de laatste ronde begon-
nen. Het terras stroomt leeg en ie-

dereen is weer vol overgave aan de 
gang. In twijfelgevallen komt een 
scheidsrechter met een meetband 
om te bepalen ‘Littie of littienie’. Na 
de wedstrijd geven de spelers elkaar 
sportief een hand. Op het eind van 
de middag begint het te regenen. 
De spelers die nog niet klaar zijn, 
gaan echter onverstoorbaar door. 

De Laarbeekse kampioenen
Jan telt alles razendsnel op. “Bij de 
koppelwedstrijd was het erg span-
nend”, zegt hij. Laarbeeks kam-
pioen werd het koppel Willy van 
Bakel en Franka Raaijmakers uit 
Aarle-Rixtel, met 25 punten. Twee-
de werd het koppel Betsie Donkers 
en Gerda Berkers van Ons Genoe-
gen uit Lieshout, met 24 punten. 
Derde werd het koppel Jo en Anny 
Vorstenbosch van ’t Trefpunt uit 

Mariahout. Bij de clubs werd Ons 
Genoegen Laarbeeks kampioen 
met 20 gewonnen wedstrijden. 
Kaatje Versteegen, secretaresse van 
Ons genoegen, nam de prijs in ont-
vangst. Tweede was Dû Tie Ut met 
14 gewonnen wedstrijden. Derde 
werd ’t Trefpunt met 12 gewon-
nen wedstrijden. Vierde met 6 ge-
wonnen wedstrijden werd Beek en 
Donk, maar zij konden als excuus 
aanvoeren dat zij met minder kop-
pels hadden ingeschreven.

Tot slot
De gezellige kantine van Littie of 
Littienie stroomt leeg. Iedereen 
keert na een middagje gezellig jeu 
de boulen tevreden naar huis. De 
MooiLaarbeekKrant feliciteert de 
kersverse Laarbeekse kampioenen 
jeu de boules 2015.

Spannende strijd bij Laarbeekse kampioenschappen Jeu de Boules 

www.richarddebeer.nl  -  0492 38 48 48 www.triafi etsen.nl

“Afzien voor Pepijn”

Mountainbiken voor Duchenne Heroes en zoveel mogelijk geld inzamelen
Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout

Beek en Donk – Vijf mountainbikers 
zijn afgelopen zondag gestart met een 
MTB-tocht voor Duchenne Heroes.  
Onder hen Richard de Beer en Corné 
van de Ven.  Met hun team haalden ze 
€12.500 op voor onderzoek naar deze 
dodelijke spierziekte. Tijdens deze 
tiende editie worden ze aangemoedigd 
door een speciale supporter; Pepijn 
van 15, die aan deze ziekte lijdt. De 
MooiLaarbeekKrant sprak met Richard 
en Corné net voor hun vertrek.

Doorzetten
Heel hard trainen en op tijd naar 
bed. In het kort de voorbereiding van 
Richard en Corné. Afgelopen maan-
den hebben in het teken gestaan van 
de zware tocht die ze deze week afleg-
gen. “Ik begin nu een beetje zenuw-
achtig te worden”, zegt Richard, “en 
dat wordt steeds sterker tot zondag 

aan de start.” De mannen hebben er 
zin in, al weten ze uit ervaring dat het 
zwaar gaat worden. “De laatste keer, 
in 2013, waren we beiden ziek”, ver-
telt Corné. “We kregen het advies om 
gewoon op te stappen, afstappen kan 
altijd.”  Richard vervolgt: “Als je dan 
Pepijn en zijn familie bij de finish ziet 
staan, dan realiseer je je extra waar-
voor je zo afziet. We fietsen voor kin-
deren zoals Pepijn.” 

Duchenne
De mannen benadrukken dat ze zo-
veel mogelijk aandacht willen voor 
Duchenne. Over deze dodelijke spier-
ziekte, die vooral bij jongens voor-
komt, is weinig bekend. Het onderzoek 
moet financieel gesteund worden. 
De mannen dragen met liefde ‘hun 
steentje bij’. “We gaan met een team 
van twaalf vrijwilligers, waarvan er 
vijf fietsen”, zegt Richard. Corné vult 
aan: “De MTB-tocht begint in Bure 
(België) en gaat via Luxemburg en 
Duitsland naar Nederland. We fietsen 
in zeven dagen 700 kilometer. Op 19 
september eindigen we in Nijmegen. 
Bijzonder is dat Pepijn met zijn familie 
erbij is. Voor hem is een speciaal ge-
prepareerde caravan gemaakt.”

Vrijwilligers en sponsoren
Richard en Corné zitten deze week 
de hele dag op de fiets. Ze prijzen 
zich gelukkig met een heel team om 
hen heen dat de vijf sportmannen 
gaat begeleiden. “Koen Schrama 
van TRIA Fietsen zag in de vorige 

editie onze mensen zo aan de fiet-
sen sleutelen dat hij ons dit jaar komt 
versterken”, zegt Richard. “Onze 
vrijwilligers zijn soms tot twee uur ’s 
nachts met de fietsen bezig zodat wij 
de volgende dag weer om acht uur 
op kunnen stappen.” Het team van 

vrijwilligers gaat ervoor zorgen dat 
de vijf mannen in hun missie slagen. 
“Of ik volgend jaar weer meedoe?” 
vraagt Richard; “Ik weet wel dat ik 
me voor Duchenne blijf inzetten. 
Geld voor onderzoek is ontzettend 
belangrijk.”

Franka Raaijmakers en Willy van Bakel, koppelkampioen
Kaatje Versteegen namens 
Ons Genoegen, clubkampioen
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www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Heerlijke ovenschotel met kip en spinazie

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de week
Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

Recept van de weekRecept van de week

• 500 gr kipfilet
• 700 gr aardappels
• 450 gr spinazie

     (uit diepvries)
• 1 ui
• 200 gr champignons
• 100 gr geraspte kaas
• 250 gr crème fraiche
• Snuf paprikapoeder
• Peper en zout
• Olie of boter om te 

bakken

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Woordzoeker

AFZIEN
AZIAAT
BORDEN
BUITEN
CELLEN
EILAND
FISCUS

GRATEN
GULZIG
HENDEL
HOEKJE
INZIEN
KORTST
LOKALE

MINUUT
MUNTEN
ONLINE
POSEER
RIJDEN
ROLLEN
SCHEEN

TANKEN
UITVAL
VERWEN
VLAKTE
VOLGEN
ZELFDE
ZOEKEN

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@huisartsenpraktijkcoe-
nen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
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
Bosscheweg 20D, 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
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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.
Maak kans op een waardebon van 

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:
Winnaar: 

Jose Somers
Marie-Christine van Lieshout

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Marie-Christine van Lieshout
De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

€15,00waardebonvoor de winnaar

 Mail een duidelijke foto van uw gezicht naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl, 
o.v.v. ‘oogcontact’, voorzien van voor- en achternaam en woonplaats.

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

...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

Kermis Beek en Donk

Laat de spinazie ontdooien. Schil de aardappels en snijd in gelijke 
blokjes. Kook de aardappels in een pan met water en zout zodat ze 
beetgaar zijn. Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de kipfilet 
in gelijke blokjes, maak de ui schoon en snipper. Maak de cham
pignons schoon en snijd in plakjes.  Verhit de olie in een wok en voeg 
de kip toe. Bestrooi de kip met paprikapoeder en peper en zout. Als 
de kip rondom aangebakken is, na ongeveer 5 minuten, voeg je de 
champignons en ui toe en bak 3 min mee. Laat de spinazie goed 
uitlekken en schep hem daarna door de kip en champignons. Bak de 
kip en groente al roerend op hoog vuur nog een paar minuten zodat 
wat van het vocht kan verdampen. Schep de aardappels erdoor. 
Roer de crème fraiche door het aardappel-kip mengsel. Proef of er 
eventueel nog een beetje peper of zout doorheen mag. Doe alles in 
een ovenschaal en bestrooi royaal met de kaas. Bak de ovenschotel 
ongeveer 20 minuten totdat de kaas mooi gesmolten is.

SudokuHard

6 1 2 7

6 7

7 4 5 9

7 2 8 9

6 3

3 1 6 2

9 8 6 4

7 4

4 2 5 3

Puzzle #185447

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sinds het begin van de pluk(nieuwe oogst) 
heeft ’t Verswarenhuys de appels en peren van 
Croy in de winkel!
’s Morgens geplukt en direct ’s morgens in de 
winkel; dat is wat wij waar kunnen maken. In 
samenwerking met Broos Biemans, de man die 
met zorg de appels plukt, zorgen wij ervoor dat 
we de beste appels en peren in huis hebben. 
Waarom is een appel zo gezond? De top vijf 
van vele redenen; 
1. Een appel verlaagt het cholesterol;
2. Door het eten van een appel werk je mee aan 

het verminderen van eventueel te veel gewicht;
3. Een appel bevat veel vitamine C;
4. Een appel ontgift de lever;
5. Door het eten van appels krijg je een betere 
conditie! 
‘Hoe Croyer, hoe mooier’ zeggen ze op 
Croy…’t Verswarenhuys eten van vandaag! En 
dat maakt deze samenwerking zo mooi! 

Tot ziens bij ’t 
Verswarenhuys!

MOOI GEZOND Appels van Croy; da’s mooi gezond!

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AFZIEN AZIAAT BORDEN
BUITEN CELLEN EILAND
FISCUS GRATEN GULZIG
HENDEL HOEKJE INZIEN
KORTST LOKALE MINUUT
MUNTEN ONLINE POSEER
RIJDEN ROLLEN SCHEEN
TANKEN UITVAL VERWEN
VLAKTE VOLGEN ZELFDE
ZOEKEN
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Twee prikkelarme uren tijdens Beek en Donk kermis Teha

We kopen allemaal wel eens 
een nieuwe telefoon, droger of 
horloge. Zonder de bijgevoegde 
gebruiksaanwijzingen ook maar 
aan te raken, hebben we onze 
nieuwe aanwinsten al in gebruik. 
Is vaak ook zonde van de tijd om 
die kleine lettertjes te bestuderen. 
In sommige gevallen word je 
er echter wel toe gedwongen. 
Onze Zweedse meubelmaker is 
daar een mooi voorbeeld van. Als 
je dan ook maar één pagina durft 
over te slaan, is de kans groot dat 
je plotseling te weinig hout en 
teveel boutjes overhoudt. Wat 
mij betreft zouden we vaker de 
handleiding moeten lezen. Dan 
weten we altijd hoe iets werkt. 
Of sterker nog, waarvoor iets 
bedoeld is. Ik 
zie het nogal 
eens 
dat 

producten totaal verkeerd 
gebruikt worden. Terwijl je 
zou zeggen dat de naam van 
het product alleen al voor 
zich spreekt. Ik heb het hier 
over de bh, ook wel beha of 
bustehouder genoemd. Ik 
dacht altijd dat dit product een 
kledingstuk voor vrouwen was 
dat comfortabele ondersteuning 
biedt aan hun borsten. Vond ik 
niet eens zo’n gekke denkwijze 
van mezelf. Toch denken veel 
jongere vrouwen daar anders 
over. Zij zien de beha als een 
ideaal oord voor hun mobiele 
telefoon. Nou zijn er twee 
dingen die ik niet snap. A: Hoe 
kan het zijn dat de steeds groter 
wordende telefoon daarbij past? 
Je koopt toch een beha die 
perfect aansluit op je voorgevel? 
Of zeg je tegen de Hunkemöller-
verkoopster dat ze een maatje 
groter mag afrekenen? B: Daar 
hebben ze de broekzak of 
handtas toch voor uitgevonden? 
Volgens mij is het gewoon een 
beha en niet een teha. Het ziet 
er gewoon écht niet uit. Maar 
goed, wat jullie willen. Zolang 
jullie op deze manier naar de tijd 
blijven kijken, kan ik mooi naar 
de tiet blijven kijken. 

Joey van der Leemputten

COLUMN

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Beek en Donk – Afgelopen week-
end vond op zondagmiddag tussen 
12.00 en 14.00 uur voor de vierde 
keer de zgn. ‘prikkelarme kermis’ 
plaats op het Piet van Thielplein in 
Beek en Donk. 

Een kermis zonder prikkels
De prikkelarme kermis is een initia-
tief van Jos Dijstelbloem. Hij kwam 
op het idee omdat zijn autistische 

kleinzoon Stef gevoelig is voor prik-
kels en het gezin daardoor nooit 
met zijn allen naar de kermis kon. 
Jos vond dat daar iets aan gedaan 
moest worden. Even geen harde 
muziek of geluiden of knipperende 
lichten, zodat kinderen en volwas-
senen die gevoelig zijn voor prikkels 
ook van de kermis kunnen genieten. 
De attracties draaien op een lagere 
snelheid en er is een hele club vrijwil-
ligers paraat om de helpende hand 
te bieden daar waar nodig. En dat er 
werd genoten, is duidelijk te zien op 
de foto’s die onze fotograaf maakte.

Initiatiefnemer Jos Dijstelbloem

Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

STAP NU OVER. 
EN MAAK KOSTELOOS GEBRUIK VAN ONZE OVERSTAPSERVICE.

Loop gerust binnen voor een afspraak of neem contact 
met ons op. Wij helpen u graag verder!

Ons doel:

Helpen van klanten bij het 
verhogen van de winst, 
verlagen van de belastingdruk 
en het beheersbaar maken 
van risico’s.

Kortom bijdragen in het 
succes van onze klanten.

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3  Beek en Donk  0492-46 11 00    
www.vanschijndelwonen.nl

Koopzondag 20 september 
van 12.00 tot 17.00 uur 

Volg 
ons 
op 
Facebook
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Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87 | W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

DE LEKKERSTE, VERS GESNEDEN VLEESWAREN
AL 55 JAAR UW SPECIALIST
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KIP AAN 'T SPIT
Mals gebrade kipfilet

100 gram

€1,50

SURIMI 
KRABSALADE
Heerlijk voor op brood en 

toast

100 gram

€0,99

GEBRADEN ROSBIEF 
VAN 'T HUYS
De meest malse rosbief

100 gram

€2,00

SCHOUDERHAM, 
BETER DAN BESTE
Een echte klassieker

100 gram

€1,00

OOSTENRIJKSE 
LEBERKÄSE
Nieuw in het assortiment: 

Leberkäse met kaas

100 gram

€2,00

SERRANOHAM MET 
ROZEMARIJN
Nieuw in het assortiment: 

heerlijke Spaanse, rauwe 

ham

100 gram

€2,50

RINGSALAMI 
GIRONA
Nieuw in het assortiment: 

gedroogd in de Spaanse 

buitenlucht

100 gram

€2,50

SPARERIBS
Zoals alleen 't 

Verswarenhuys ze heeft! 

Naturel en Piri Piri

kilo

€7,95

Dr. Timmerslaan 3, Beek en Donk     0492-466351    www.vanossparket.nl

Zondag 4 oktober open 
van 12.00 tot 16.00 uur

Extra woningbouw Laarbeek kans voor de Heuvel in Lieshout?
De gemeente Laarbeek mag van 
de provincie de komende jaren 
nog ongeveer 150 woningen extra 
bouwen. Aangezien de gemeente-
raad er vorig jaar op aangedron-
gen heeft om vooral in Aarle-Rixtel 
en Lieshout meer te bouwen biedt 
dit kansen.

Op last van de provincie heeft 
Laarbeek het huidige bestem-
mingsplan Nieuwenhof in Lieshout 
terug moeten brengen naar 40 
woningen over een periode van 10 
jaar. Daarbij komt dat op dit plan 
nog twee bezwaarmakers actief 
zijn; een projectontwikkelaar wel-
ke buiten de boot is gevallen in het 
nieuwe plan en een ondernemer 
welke vreest dat de nieuwbouw 
zijn bedrijfsvoering hindert vanwe-
ge de geurcirkel die over zijn be-
drijf valt. CDA Laarbeek vreest dan 
ook dat het plan Nieuwenhof niet 
de juiste locatie is waar Laarbeek 
de extra woningbouw voor Lies-
hout moet realiseren.

Nadat eerder al de Rabobank 
zijn deuren sloot en ook woning-
corporatie Wocom haar kantoor 
naast het te koop staande (oude) 

gemeentehuis heeft opgedoekt 
is er veel leegstand aan de Heu-
vel in Lieshout. Als CDA Laarbeek 
betreuren wij dit ten zeerste. Dit 
komt zeer zeker de leefbaarheid in 
het centrum van Lieshout niet ten 
goede. 

Is het daarom niet tijd voor een ri-
goureuze aanpak: inbreidingsloca-
ties t.b.v. woningbouw realiseren 
op reeds bestaande winkellocaties 
en het winkelaanbod verplaatsen 
naar de Heuvel?  Door het ver-
plaatsen van het winkelaanbod 
naar de Heuvel voorkomen we 
ook dat gebouwen aan de Heuvel 
de bestemming wonen verkrijgen 
waardoor toekomstige evenemen-
ten/activiteiten (mogelijk) gevaar 
lopen en geen doorgang  verkrij-
gen i.v.m. geluidsoverlast.  

Situaties zoals in Son en Breu-
gel waar verschillende juridische 
procedures lopen omdat omwo-
nenden bezwaar maken tegen de 
geluidsoverlast en de hoeveelheid 
evenementen in het Sonse cen-
trum moeten wij zien te voorko-
men. Het heeft de gemeenteraad 
van Son en Breugel zelfs doen be-

sluiten tot aankoop van de woning 
van de bezwaarmakers voor een 
bedrag van 550.000 euro. Door de 
koop kunnen nu de evenementen 
als de kermis, carnaval en de jaar-
markt door blijven gaan want de 
eigenaren van de woning kunnen 
hier dan geen bezwaar meer tegen 
maken.

Als CDA Laarbeek zijn wij van me-
ning dat we deze situaties moeten 
voorkomen en steunen wij dan 
ook graag initiatieven welke hier-
aan een bijdrage zouden kunnen 
leveren. Wonen en leven is één 
van onze speerpunten in ons ver-
kiezingsprogramma 2014-2018; 

samen aan de slag, de handen in-
een voor ons mooie Laarbeek.

Namens CDA Laarbeek

Albèr van der Aa
commissielid Ruimtelijk Domein

LEZERSPODIUM

Albèr van der Aa De Heuvel in Lieshout

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie
Kerkstraat 10, Beek en Donk | 0492 - 461 255 | www.kappersschoolvanwetten.nl

Is het kappersvak geknipt voor jou?
• Studiefinanciering en OV-chipkaart mogelijk
• U kunt bij ons terecht als klant of model

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding
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Redacteur: Suzan Mulder
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Beek en Donk)

Beek en Donk – Samen kerstliedjes 
zingen onder het genot van glühwein 
en warme chocolademelk. Dat kan op 
vrijdag 18 december tijdens de X-mas 
Sing-a-Long Laarbeek in de Muziektuin 
in Beek en Donk. Kerst lijkt nog ver weg, 
maar dit initiatief van twee enthousiaste 
Beek en Donkse dames komt in aanmer-
king voor de Peeltrofee 2015. Om deze 
Laarbeekse inzending aan een overwin-
ning te helpen, kunt u nu uw stem uit-
brengen.

Kerstliedjes zingen in een sfeervolle 
setting
Afgelopen december bezochten Ilse 
Sewalt en Jolanda van Uden samen de 
X-mas Sing-a-long in Eindhoven. Ze wa-
ren zo enthousiast, dat ze nog de vol-
gende dag begonnen met het uitwerken 
van de plannen voor een Laarbeekse ver-
sie. “Wij houden erg van gezelligheid en 
sfeer en willen er graag een laagdrempe-

lig evenement van maken voor jong en 
oud. Wat is er nou leuker dan aan het 
begin van de kerstvakantie met het hele 
gezin in een sprookjesachtige sfeer sa-
men kerstliedjes te zingen?”, motiveert 
Jolanda hun plannen. Tijdens het event 
wordt het zingende publiek ondersteund 
door zanggroep Pabo, bestaande uit een 
popkoor, kinderkoor en begeleidings-
band. Zij zijn bekend van het Charles 
Dickens festijn in Brandevoort. Voor ie-
dereen die de liedjes niet (meer) uit zijn 
hoofd kent, worden deze ook op grote 
beeldschermen geprojecteerd. 

Goede doel
“Voor X-mas Sing-a-Long Laarbeek zal 
geen entreegeld gevraagd worden.  In 
ieder geval niet uitgedrukt in geld. We 
vragen iedereen die komt iets mee te 
nemen uit de voorraadkast. Met alle 
ingezamelde etenswaren willen we dan 
kerstpakketten samenstellen voor de 
minderbedeelde inwoners van de ge-
meente. Hiervoor zijn we op dit moment 
in gesprek met ViERBINDEN”, vertelt 
een bevlogen Ilse.

Stemmen voor de Peeltrofee
Om de financiering van het eve-
nement rond te krijgen, zijn Ilse en 
Jolanda zelf op zoek gegaan naar di-
verse mogelijkheden. “De basisfinan-
ciering hebben we door middel van 
sponsoring rond gekregen. Nu zoe-
ken we nog sponsoren, die een bij-
drage kunnen leveren aan het sfeer-
vol en sprookjesachtig aankleden van 
het terrein”, laat Jolanda weten. 

Bij hun zoektocht naar financiering 
stuitten de dames op een oproep voor 
de Peeltrofee. En tot hun eigen ver-
bazing is hun initiatief inmiddels één 
van de kanshebbers voor deze prijs. 
Het Peelnetwerk reikt de Peeltrofee 
en een geldprijs uit aan het beste 
idee dat een unieke bijdrage kan le-
veren aan de kwaliteit van leven in de 
Peel. De dames roepen dan ook ie-
dereen in Laarbeek en daarbuiten op 
om vóór 19 oktober te stemmen via 
www.peeltrofee.nl. Geïnteresseerde 
sponsoren kunnen een mailtje sturen 
naar xsllaarbeek@gmail.com.

Bezwaar tegen plan WiSH Outdoor ongegrond 
Beek en Donk – De Raad van State in 
Den Haag heeft het bezwaar van Beek 
en Donkenaar M. de Koning tegen het 
bestemmingsplan Wish-Lekerstraat on-
gegrond verklaard. 

Volgens de Raad van State heeft de 
gemeente Laarbeek voldoende onder-
bouwd dat evenemententerrein de Aa 
geschikt is voor grote evenementen zoals 
WiSH Outdoor. 

Bezwaarmaker De Koning, bewoner van 
de Trentstraat in Beek en Donk, had te-
gen het bestemmingsplan Wish-Leker-
straat beroep ingesteld bij de hoogste 
bestuursrechter omdat hij onder meer 
vindt dat de regels in het plan ‘onaan-

vaardbaar breed toepasbaar zijn’. De Ko-
ning vreest dat het plan ruimte biedt om 
in de toekomst naast WiSH ook andere 
grootschalige evenementen aan de Le-
kerstraat te kunnen houden.

Volgens de Raad van State is die vrees 
echter ongegrond omdat in het bestem-
mingsplan voldoende duidelijke regels 
zijn opgenomen. In het plan is onder 
meer vastgelegd dat er maximaal één 
evenement per jaar op het terrein plaats 
mag vinden en dat dit evenement bo-
vendien niet langer dan 72 uur mag du-
ren. Ook is vastgelegd dat het aantal be-
zoekers van het Beek en Donkse festival 
niet boven de 30.000 per dag uit mag 
komen.

TUSSE N   WERK  

EN  WAS
Door: Marie-Christine van Lieshout

Toilet
Vrouw, echtgenote, mama en collega. 
Met man, drie kinderen en een baan. 
Chaotisch en verstrooid, actief en crea-
tief, emotioneel en betrokken. 
Terug van een heerlijke vakantie. Lek-
ker een paar weekjes samen zonder 
‘het heilige moeten’ en de drukte van 
alledag. Alleen de ‘stoelgang’, da’s een 
puntje. Na twee uurtjes reizen begint 
het gesodemieter al. Overbevolkte par-
keerplaatsen in overvloed met geuren 
die niets aan je fantasie overlaten. Ik 
hoef al niet meer.
Dochterlief helaas wel. Luidkeels be-
noemt ze de erbarmelijke staat van het 
toilet en drapeert een hele rits wc-pa-
piertjes op de bril. Helaas verschuiven 
de minutieus aangebrachte items en zit 
ze uiteindelijk toch op de wc waarin een 
bruin remspoor zich niet alleen uitstrekt 
over de pot. Na 6 uur rijden moet ik 
toch mijn natuur volgen. Luid gelach als 
ik het toiletpapier, wat her en der op de 
grond verspreid lag, aan mijn schoenen 
meesleur. 
Het lijkt erop dat hoe zuidelijker je gaat, 
hoe slechter de hygiënische voorzienin-
gen zijn. Richting het noorden of wes-
ten heb ik betere ervaringen. Zelfs beter 
dan in Nederland. Wil je in Nederland 

een toilet bezoeken dan ben 
je meestal aangewe-

zen op een 

smerige openbare dixi of je betaalt de 
hoofdprijs in een of ander winkelcen-
trum. Buitenlandse toeristen bezoeken 
Laarbeek zelden. Zou dit komen omdat 
hier geen sanitaire voorzieningen zijn? 
In Groot-Brittannië heb je in iedere kern, 
hoe klein ook, een gelegenheid om te 
gaan plassen. Meestal redelijk eenvou-
dig, maar netjes en schoon. In Dene-
marken en Noorwegen troffen wij, va-
kantiegangers, middenin een voor ons 
verlaten natuurgebied wc’s aan waarin 
zelfs een lekker geurtje aanwezig was 
en heerlijk fris ruikend wc-papier. Zelfs 
de zeep voor de handen ontbrak niet. 
Helaas is de zuidelijke richting van Eu-
ropa een heel ander verhaal. Ik herinner 
me nog levendig de Franse camping 
waar we twee weken kampeerden. 
Het sanitair werd een keer per dag 
schoongespoten waarna de honderden 
campinggasten weer hun gang gingen. 
Het enige normale toilet was snel zeer 
smerig, de rest van de wc’s bestond uit 
voetjes waarop je kon hurken boven een 
gat in de vloer. Middenin de nacht had 
ik de moed opgevat om de wc te bezoe-
ken. Strompelend uit mijn tent met de 
wc-rol onder de oksel trof ik het ‘schijt-
gat’ aan met een grote drol ernaast. Een 
ongelukkige voorganger had echt pech. 
Een stille getuige was zijn voetafdruk die 

zich in de ontlasting aftekende. 
Op dit soort mo-
menten waardeer je 
thuis nog meer.

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.’ Begin jaren ’90 zag je die 
posters overal hangen. Ik ben zo’n meid, moeder, echtgenote en collega. Bewust 
gekozen voor baan en moederschap. Chaotisch en verstrooid, actief en creatief. 

 

 
Datum: woensdagavond 14 oktober 
Tijd: 19.30 - 22.30 (inloop vanaf 19.00 uur) 
Locatie: Park Paviljoen  
 (Parklaan 3, 5741 EZ Beek & Donk) 
Kosten: € 20,-- (incl. 2 consumpties)     
 
Wat is de overgang / menopauze? 
Wat kan je zelf doen om klachten en risico’s te beheersen? 
Thema’s: voeding / ademhaling / slaaphygiëne / beweging 
 
Aanmelden kan tot 1 oktober via:  
GEEEF Voeding & Lifestyle Coaching 
info@geeef.nl / tel: 06-13647408                                

 

 
 

                      WORKSHOP 
 STRALEND DOOR DE OVERGANG!                         

         

            WakeUp! 

Leefstijlpraktijk Geldrop 

Stemmen voor Laarbeekse X-mas Sing-along 

APK KEURING 
BIJ VERSCHUREN BANDEN

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION

Bosscheweg 30 Beek en Donk     
T: 0492 - 46 12 38    www.josverschuren.nl

(LICHTMETALEN) VELGEN 
WWW.JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE BANDEN 
WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

BEZOEK OOK EENS ONZE NIEUWE WEBSHOPS!

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

WWW.VERSCHURENBANDENONLINE.NL

VOORDELIG ONLINE BESTELLEN!

GRATIS herkeuring binnen 1 maand
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Mariahout - Vorig jaar 27 november 
was het de beurt aan Jan van Kaathoven 
in de column ‘Hoe is het nou met…’ in 
De MooiLaarbeekKrant. Daarin kon 
iedereen lezen dat in het voorjaar van 
2014 een familiereis stond gepland 
naar Lourdes. Lourdes heeft voor Jan 
van Kaathoven een speciale betekenis 
en hij zou graag nogmaals met de hele 
familie in zijn rode Old Timer Volkswa-
gen bus afreizen naar Lourdes. 

Echter door de komst van kleinzoon 
Stijn moest deze reis worden uitgesteld. 
Toen de kleindochters Luna en Puck 
deze zomer opperde; “Nou, dán gaan 
we toch in mei 2016. Dat past precies 
in opa’s bus!” Een logische oplossing, 
echter bleek toen het vierde kleinkind in 
aankomst te zijn dus dát zou hem ook 
niet worden.

Dit jaar was het feest! De trots van Jan 
van Kaathoven, zijn rode Old Timer 

Volkswagen bus werd 40 jaar! Dat be-
tekent dat hij officieel tot de Old Timers 
behoort en belastingvrij op de weg mag 
rijden. Nog geen jaar later is het dan 
eindelijk zover, samen met zijn vrouw 
Ans is Jan op dinsdag 25 augustus ver-
trokken op weg naar zijn grote wens… 
Nog 1 x met ‘zijn’ bus naar Lourdes!

Dankzij de nieuwste middelen blijven 
Jan en Ans op de hoogte van het thuis-
front, maar het thuisfront blijft zo óók 
op de hoogte. Zo stuurde Ans een aan-
tal van de foto’s door aan haar dochter 
Dianne en zoon Maurice. En zo ont-
stond het idee om Jan en Ans bij hun 
thuiskomst te verrassen met dit artikel. 
...

Terugblik op ‘Hoe is het nou met…’Jan van Kaathoven 

Per direct te huur:
Kantoorruimte Rijakkerweg 5A in Beek en Donk

220 m   kantoorruimte

representatief met veel licht 
in landelijke omgeving

ruime kantoortuin 
met ontvangstbalie, 

vier aparte 
kkantoorruimtes, 

keuken en toiletten

voldoende parkeerplaatsen

gunstige 
huurvoorwaarden

2

Voor meer informatie belt of mailt u met M.Grasveld 06-46103702 of info@grasveldct.nl

Kienavond KBO Lieshout in Dorpshuis
Lieshout – De seniorenvereniging 
KBO Lieshout houdt vrijdag weer de 
bekende gezellige KBO kienavond. 
Hier is iedereen van harte welkom. 

Als u nog nooit geweest bent, pro-
beer het eens, het bevalt u zeker. 
Kom gewoon naar het Dorpshuis en 
schuif gezellig aan samen met al die 
anderen aan een van de lange tafels. 

Kom kienen en win een van de prach-
tige prijzen en misschien wel het be-
drag dat in de jackpot zit. 

De zaal in het Dorpshuis is open om 
19.00 uur en aanvang kienen is om 
20.00 uur. Na het kienen is er tradi-
tiegetrouw de loterij. Wij nodigen 
iedereen van harte uit eens mee te 
doen.

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

Evaluatie Pilot Zorg Dichtbij in Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel - Het Dorpsplatform Aar-
le-Rixtel houdt op maandag 21 sep-
tember een openbare bijeenkomst in 
de Dreef. Graag nodigen zij u uit voor 
deze avond die om 19.30 uur begint. 
Ongetwijfeld weet u dat er veel ver-
andert in de zorg. 

De gemeente Laarbeek heeft een Pi-
lot opgezet om deze veranderingen in 
goede banen te leiden onder de naam 
Pilot Zorg Dichtbij die in Aarle-Rixtel 
vanaf januari 2015 proef draait. In ja-
nuari wil men dit ook uitrollen over de 
andere dorpskernen.

Graag willen het Dorpsplatform met u 
de ervaringen delen, zij doen dit sa-
men met de gemeente Laarbeek en 
het team Zorg Dichtbij dat de pilot 
heeft uitgevoerd. Hoe is het gegaan 

met deze Pilot, wat vinden de cliën-
ten ervan en wat zijn hun ervarin-
gen, wat is er goed gegaan en waar 
kan het beter, allemaal vragen die 
aan de orde komen. Rianne Sch-
willens, beleidsmedewerker van de 
gemeente Laarbeek en nauw be-
trokken bij de Pilot samen met het 
team Zorg en Welzijn gaan het u al-
lemaal toelichten. Daarnaast is ook 
de verantwoordelijke wethouder, 
dhr. Joan Briels aanwezig. 

Voor de pauze komen de volgende 
onderwerpen aan bod: Pilot Zorg 
Dichtbij: ontstaan, samenwerking 
en uitvoering, Uitkomsten van 
de evaluatie van de Pilot en Karin 
Reijnen, WMO-consulente, vertelt 
over de ervaringen uit de praktijk.
 

De brug, Kop van Aarle-Rixtel, 
de Kanaalzone, Waterboulevard 
Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen 
dat de brug over de ‘dode’ tak van de 
Zuid-Willemsvaart een opknapbeurt heeft 
ondergaan. Het ziet er allemaal weer fris 
en keurig uit, maar wat zijn nu de bedoe-
lingen met deze brug, waarom zijn de 
verkeerslichten gekoppeld aan die van de 
Kanaaldijk? Hoe zit het met Passantenha-
ven, met de Jachthaven en de ontwikke-
ling van de Kanaalzone tussen de Kop van 
Aarle-Rixtel en de Julianabrug in Helmond. 

Wethouder Briels is bereid hierover een 
toelichting te geven. Reden genoeg om 
maandag 21 september naar De Dreef te 
komen, u bent van harte uitgenodigd. Kijk 
voor informatie ook op 
www.dorpsplatform.nl of mail naar 
info@dorpsplatform.nl.

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

 
 
   

Studieresultaten 
verbeteren? 

 

Jong-LEREN  
 

 

 Altijd begeleiding 
op maat 

 

www.jong-leren.com 
0492 382 668 
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info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Plaats een verjaardags- of geboorteadvertentie en krijg 
een waardebon t.w.v. €7,50 van Baboux

Kanaaldijk 2   Aarle-Rixtel   0492-382768   www.baboux.nl

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!

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 

Jarige Van De Week:

Ties de Grootinfo@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?BEL DE SPECIALIST

Geen vervoer of geen tijd? Wij kunnen al 
uw overtollige spullen naar de milieustraat 
brengen, groot of klein. Voor meer info: 
V+V Handelsonderneming. Tel. 0492-
464791 of 06-30615708

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

Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop, mon-
tage, reparatie, renovatie. Bel of 
mail voor informatie 0413-476359, 
info@kluijtmanszonweringen.nl

LNB Pijntherapie: Deze revolutie op het 
gebied van pijnbestrijding verlost u in 
een paar behandelingen blijvend van uw 
chronische pijn in hoofd nek schouder 
rug arm heup of knie! www.lnbpijnthera-
pie-troisfontaine.nl. 06 - 24 95 05 54 Bakel

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Gratis af te halen: paardenmest voor in de 
tuin, etc. Lage Heesweg, Beek en Donk. 
Tel. 06-50652292

Ik zoek een huishoudelijke hulp adres. Ik 
heb werkervaring en referenties. Heeft 
u mijn hulp nodig? Tel. 06-26244545

GEVONDEN
Kinderspijkerjasje gevonden op het Piet 
van Thielplein (dinsdag 8 sept.). Voor kind 
van ongeveer 2-3 jaar. Ter hoogte van de 
Intertoys. Tel. 06-25155628

Blauw kinderjasje, maat 164 met vermel
ding Arthur gevonden bij de tandartsen-
praktijk aan de Schoolstraat in Beek en 
Donk. Het jasje is bij de praktijk af te halen.
.

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

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

Te koop gevraagd: marktspullen, an-
tiek, klokken, beelden, kleingoed, zol-
deropruimingen, etc. Tel. 06-13208306

Kringloopwinkel Oost-Brabant (J. Bruijnseels) 
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: klassieke (stalen) 
racefi etsen/koersfi etsen, retro wieler-
kleding, folder/boeken, onderdelen, 
staat of merk niet allerbelangrijkst, 06-
19421860, f.elzen@hotmail.nl

Gevraagd lichtgewicht, stevige rolstoel. 
Tel. 06-20564640

Buurtvereniging RCCH zoekt een Sinter-
klaas met Pieten voor onze kleine jeugd. 
Wie kan ons helpen. Tel. 0499-423803

LES/CURSUS
De avonden worden weer langer. Volg een 
cursus! Kijk op www.vuhelmond.nl.

Is er iemand in de omgeving van Beek 
en Donk die privéles Engels geeft of een 
betrouwbaar adres weet. Contact 0492-
463956/ 06-46056006

Aangeboden: wekelijkse naailessen voor 
beginners in Aarle-Rixtel. Meer informatie 
is te vinden op www.huppels.nl of bel 06-
46460340

OVERIG
Rommelmarkt zondag 4 oktober in 
Muziekcentrum ‘t Anker, pater vogelstraat 
39, Beek en Donk van 10-16u. Er zijn nog en-
kele kramen te huur, kraam huren of inl: 06-
81135591 www.vandersteenevenementen.nl

Inzamelpunt voor olie en vet. Octopus 
speeltuin, Lage Heesweg. Iedere derde za-
terdag van de maand. 19 sept./ 17 okt./21 
nov. van 10.30 tot 11.30 uur.

TE HUUR
Woonruimte te huur voor maximaal 2 per-
sonen vanaf 1 oktober in het buitengebied 
van Boerdonk. Voor informatie bel 06-
13768114

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

Te huur, ruimte voor caravans, travel-sleepers, 
old-timers. Tel. 06-22849257

TE KOOP  
Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei kleuren/
soorten. Grote voorraad, scherpe mee-
neemprijs. Vanaf € 0,25 p.tegel. Duinweg 
17, Schijndel. 06-23034594. Dinsdag en 
zondag gesloten

Koga miyata tasla-s E-Bike uit 2007. Frame 
maat 53 (fi ets met trapondersteuning) tel. 
06-22347979

Te koop: jong huispoesje, zeer aanhankelijk. 
Tel. 06-22849257

Te koop: diepvrieskist (H85 x B70 x L93). 
Prijs: €20,00. Tel. 06-44952368

Te koop mooi massief grenen computer-
kast. €50,00. Tel. 0492-465133

Judopak, maat 170, zo goed als nieuw. 
Prijs n.o.t.k. Tel. 06-22478811

Thule fi etsendrager voor 2 elektrische 
fi etsen. Tel. 06-51473632

Aanbieding: 20% korting op hedera voor 
tuinafscheiding. Alle soorten bomen en 
planten voor uw tuin. Violen, heideplanten 
en aardbeienplanten. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk Zuid 17B, Sint-Oedenrode

Ford Sierra (2.0l) automaat (benzine), 
donkerrood, 4-deurs, schuifkanteldak. 
Slechts 80.000km gelopen. BJ: 1989, 1e 
eigenaar. Auto in prima staat. Tel. 0499-
421845

VERLOREN
Gouden medaillon verloren op maandag 31 
augustus, met daarin de as van een dier-
baar overledene. Tel. 0492-461871

Gouden Ring. Inscriptie binnenkant V. Driel 
en datum 27-1-1900. Verloren te Beeker-
heide of in directe omgeving. Gevonden? 
Bel svp 06-29510294

Gouden hangertje (soort van naamplaatje, 
maar zonder naam) gevonden. Tel. 0492-
462900

Auto- en huissleutel + andere sleutel ver-
loren dinsdag 15 september in Beek en 
Donk. Zou de vinder aub willen bellen met 
0492-832182

Langs deze weg willen wij 
iedereen bedanken voor de vele 
kaarten, bloemen en felicitaties 
ter gelegenheid van ons 50-jarig 

huwelijk. Wij hebben ervan 
genoten.

Gerard en Leny van Vijfeijken

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

Walter Coolen

donderdag 24 septemberdonderdag 24 septemberdonderdag 24 septemberdonderdag 24 september
25 jaar bij Jan Linders

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

Win 2 kaarten voor het 
Oktoberfest (vrijdag 2 oktober) 

in Aarle-Rixtel!

Geef antwoord op de volgende vraag:
Hoeveel liter bier gaat er in 1 

pitcher?
Mail het antwoord voor maandag 21 

september 12.00 uur naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl. Volgende week lees je in 

de krant of jij ze gewonnen hebt! 

Winnaar week 37: 
Thomas van Bakel

Kaarten zijn op te halen bij De MooiLaarbeekKrant

Anne Wittebol-Aarts is geboren 
en getogen in Aarle-Rixtel en 
woont sinds 2002 in de Spaan-
se Costa-Blanca waar ze samen 
met haar man een tweepersoons 
gastenverblijf/B&B runt. Anne 
vertelt in deze luchtpostbrief wat 
ze zoal meemaakt in het Spaanse 
achterland. 

Het piepkleine eiland Tabarca 
ligt op enkele kilometers van-
uit de haven van Alicante. Het 
wordt door de Spanjaarden ook 
wel Isla-Plana genoemd (vlak ei-
land), is nog geen twee kilome-
ter lang en heeft een maximale 
breedte van vierhonderd meter. 
Lange tijd was het een eldorado 
voor piraten en werd gebruikt als 
staatsgevangenis. Vergelijk het 
maar als Alcatraz-Island, want 
ook hier was ontsnappen ón-
mogelijk door de enorme verde-
digingsmuren, dan wel door de 
dikke haag van vijandige vijgcac-
tussen. Dat de omgeving van het 
eiland tot zeereservaat is uitge-
roepen vind ik niet eens zo gek. 
Het water van de Middellandse 
zee wat het eiland omringt is zó 
helder, dat je de vissen kunt zien 
zwemmen. Omdat het eiland zo 
klein is, zijn er geen wegen en 
rijden er geen auto´s. Tabarca is 
dus alleen wandelend te verken-

nen. Doe je dat in de meimaand 
dan staat de flora ook nog eens 
in volle bloei. Nou ben ik nooit 
in Mexico geweest, maar iets in 
mij zegt dat er een Mexicaanse 
sfeer hangt! Reden temeer om 
eens met de veerdienst af te 
reizen naar dit mooie plekje op 
Aarde... Zoals ieder mens heb 
óók ik meerder problemen. Een 
daarvan is dat ik niet bepaald 
een zeerot ben. Ik kan namelijk 
niet tegen varen. Maar zonder 
boot géén Tabarca! Ik gokte dus 
op windstil weer, toog naar de 
haven van Alicante, kocht een 
retourticket en stak van wal. Na 
ruim een uur varen kwam ik in 
Tabarca aan. ZIEK. Dóódziek! Is 
het dan zo leuk om begroet te 
worden met koffie en appeltaart, 
te lunchen of te wandelen door 
de bloeiende flora? Omdat de 
bevolking leeft van visserij is het 
eten van gegrilde sardientjes een 
must, maar niet als je kostend 
over het eiland zwalkt. Evengoed 
is snorkelen rondom het eiland 
een aanrader omdat kleine zoen-
visjes je hele lijf ontdoen van 
huidschilfertjes. Een bezoek aan 
de schoonheidsspecialiste is na 
het snorkelen niet meer nodig. 
Maar niet als je over de reling 
hangt! Ondanks alles heb ik het 
lieflijke Tabarca al drie keer een 

bezoek gebracht. Ik blijf het pro-
beren en raad mijn gasten altijd 
aan om daar een dagje naar toe 
te varen. Tenslotte, niet iedereen 
heeft zo´n wankel evenwichtsor-
gaantje zoals ik. Het is ábsoluut 
een leuk vakantietripje van één 
dag. Oeps… je moet natuurlijk 
niet de veerboot terug missen… 
whaháááhhh. Adios.   

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

Luchtpost

Zeeziek op Tabarca

spanje
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Een aandeel in elkaar

Lees meer op rabobank.nl en ontdek de mogelijkheden

Met één druk op de knop inzicht in je bankzaken. Diverse eenvoudige bankzaken zelf

regelen. Of direct via chat een vraag stellen aan een medewerker van jouw Rabobank.

Het kan allemaal in de vernieuwde Rabo Bankieren App.

De vernieuwde Rabo Bankieren App draait om jou

en direct
contact 
via chat

Bankzaken
zelf regelen
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Redacteur: Thea Wich

Aarle-Rixtel – Over de brug richting Bakel, 
tussen de Zuid-Willemsvaart en de Aa, 
staat een laag wit pand. Hier was tussen 
1963 en 2014 het roemrijke café gevestigd 
van Jan en Miet Donkers. Klanten van al-
lerlei pluimage stonden daar nooit aan een 
gesloten deur. Was ‘Café herberg de Brug’ 
de officiële naam, of ‘Kroeg Donkers’? Hun 
kinderen Wim, Marius, Christien, Jeanette 
en John (alias Juk) weten het niet precies. 
Je ging gewoon naar ‘Dikke Miet’.
 
Hoe het begon
Miet van den Boogaard, in 1930 geboren 
te Gerwen, groeide op in een gezin met 
twaalf kinderen. Als oudste van de meisjes 
moest ze al op jonge leeftijd gaan 

werken bij Philips. Christien legt uit: “Ons 
moeder kon goed leren. De meester kwam 
daarom vragen of ze door mocht leren maar 
dat mocht niet van haar ouders. Ze hadden 
het geld nodig.” Op 22-jarige leeftijd leerde 
ze op de kermis Jan Donkers (1924) kennen 
waarmee ze drie jaar later in het huwelijk 
trad. Het jonge paar had het niet breed. 
Marius vertelt: “Hun eerste huis was een 
soort verbouwde kippenkooi in Nuenen.”

“Ons vader was iemand van twaalf ambach-
ten en dertien ongelukken”, vertelt Wim: 
“Hij zei altijd: ik heb te korte beentjes, ik kan 
niet hard zat lopen.” “Hij had allerlei baan-
tjes”, licht Christien toe: “Zo kwam er eens, 
toen hij bomen moest kappen, een busje 
voorbijgereden dat naar de mijnen reed. De 
volgende dag zat ons vader ook in dat busje. 
Eigenlijk werkte hij gewoon niet graag voor 
een baas.” Een tip over een vrijstaand café 
in Breugel bood uitkomst.

Na enkele fijne jaren in goedlopend café 
‘Pieter Brueghel’ herinnert Wim zich als de 
dag van gisteren het moment dat het nood-
lot toesloeg: “Wij lagen te bed. Ons va-
der zat beneden televisie te kijken toen de 
smid kwam vertellen dat er rook uit het dak 
kwam. Voordat we het café uit waren, stond 
alles in lichterlaaie. We zagen niks door de 
rook. We waren gelukkig net op tijd buiten 
maar wel bijna al onze spullen en ons huis 
kwijt.”

Nieuw onderkomen
Terwijl moeder Miet met haar 
drie kinderen en de vierde op 
komst werd ondergebracht bij 
familie, ging vader Jan op zoek 
naar een nieuw onderkomen 
voor zijn gezin. Dat vond hij aan 
de rand van Aarle-Rixtel. Daar 
kwam, in de extreem koude win-
ter van ‘62/’63, een oud cafeetje 
vrij. Op 9 januari vond de verhui-
zing plaats. In het begin was het 
volgens Marius nog behelpen: 
“De oude eigenaars woonden er 
ook nog in. Die hadden voor ons 
alleen boven een kamer, het café 
en het opkamertje vrij gemaakt.” 
Een week na de verhuizing stonden Miet en 

Jan al-
weer achter het buffet. In het begin tapten zij 
vooral voor stamgasten van de vorige eige-
naars, een aantal boeren van de Heikant die 
na de hoogmis even aanlegden. Al gauw ge-
noeg trok het café volgens Wim ook een ander 
soort publiek: “Ons moeder zat graag in de 
kunstenaars-scene. Er kwamen dan ook re-
gelmatig kunstenaars over de vloer.” 

“Er kwam van alles, van 
zwervers tot doktoren”

Binnen afzienbare tijd wisten mensen van 
heinde en verre het Aarlese cafeetje te vinden. 
“Er kwam van alles, van zwervers tot dokto-
ren”, aldus Christien: “Alle rangen en standen 
van de samenleving waren vertegenwoordigd 
in ons café.” “Ons moeder trok dat gewoon 
aan”, legt Jeanette uit: “Zij kon met iedereen 
goed opschieten.”

Altijd open en van alle markten thuis
Klanten stonden nooit aan een gesloten deur. 
Christien vertelt: “We waren iedere dag open 
van ’s morgens tot ’s nachts. Met Kerstmis 
aten sommige stamgasten zelfs met ons mee. 
Het café was eigenlijk een soort huiskamer. Er 
stond een televisie en overdag zat ons moe-
der achter de bar de boontjes te doppen.” “Er 
werd ook veel gekaart, grof”, vertelt Juk: “dat 
ging soms de hele nacht door. Ons moeder 
deed ook mee. Als wij ’s morgens naar school 
gingen, zaten ze er nog.”

Naast de klanten die zin hadden in een bor-
rel of ‘goeie buurt’, ontving Dikke Miet ook 
mensen die wilden genezen. “Al op de lagere 
school kwam ons moeder tot de ontdekking 
dat ze een gave had”, aldus Marius, “ze hielp 
mensen met bijvoorbeeld brandwonden en ec-
zeem.” Christien vervolgt: “Ons moeder had 
een bepaalde kracht waarmee ze mensen kon 
genezen. Iedere zaterdag kwamen er tiental-
len mensen met allerlei klachten. Ze vroeg daar 
geen geld voor. Wel kreeg ze vaak bloemen of 
cadeautjes, als dank voor hun genezing.” 

’s Nachts schreef Miet gedichten. Jeanette: “Ze 
stond heel dicht bij de natuur. Ons moeder 
hield niet van poespas en schone schijn maar 
van puur. Dat zie je ook terug in haar gedich-
ten.” Een aantal van deze gedichten publiceer-
de Miet in haar boek ‘Tranen die ge schruwt 
hoefde nie te pissen’. Slechts duizend exem-
plaren liet zij hiervan drukken. Marius lacht: 
“Ze kon er zat meer kwijt maar ze had schrik 
van de belasting.”

Landelijke bekendheid
Door haar roemruchte café en bijzondere le-
vensstijl kreeg Dikke Miet diverse keren aan-
dacht van de landelijke media. Zowel het televi-
sieprogramma ‘Showroom’ als ‘Paradijsvogels’ 
kwam naar Aarle-Rixtel om opnames van haar 
te maken. Een andere uitnodiging, dit keer 
voor de show van Paul de Leeuw, weigerde zij 
volgens Wim resoluut: “Toen Paul belde zei ze 

tegen hem: ik kom niet naar jou want gij houdt 
mij voor de gek.”

“Het caféleven, daar 
kan geen enkele school 

tegenop”

In 1998 kwam er een einde aan het kleurrij-
ke leven van Dikke Miet. Wim: “Ze ging niet 
naar de dokter en verwaarloosde haar klach-
ten. Na een ziekenhuisopname leek ze op te 
knappen. Ze kon weer mee kaarten in het café. 
Uiteindelijk is ze gestikt in een botje van een 
halve haan.” Na haar dood ging echtgenoot 
Jan, tot aan zijn overlijden in 2014, alleen ver-
der achter de bar. Met hulp van de kinderen 
natuurlijk. Deze realiseren zich dat ze geen 
doorsnee ouders hebben gehad. Christien: 
“Het waren vrijgevochten types. Ze deden pre-
cies wat ze wilden en gingen niet mee met de 
massa.” Wim: “Ons moeder was echt uitge-
sproken. Ze zei wat ze dacht.” Met veel plezier 
denken de vijf kinderen Donkers terug aan hun 
jeugd in de herberg van Dikke Miet. Marius: 
“We hebben een super-jeugd gehad. Dat kon 
niet beter. ”Juk: Met heel veel plezier en veel 
vrijheid.” Achteraf zien zij hun jeugd ook als 
een goede leerschool. Jeanette: “We hebben 
er veel geleerd. Het caféleven, daar kan geen 
enkele school tegenop.”

dE HerBeRg VaN dIkkE mIeTdE HerBeRg VaN dIkkE mIeTdE HerBeRg VaN dIkkE mIeT

Jan al-

soort publiek: “Ons moeder zat graag in de 
kunstenaars-scene. Er kwamen dan ook re-

Binnen afzienbare tijd wisten mensen van 
heinde en verre het Aarlese cafeetje te vinden. 
“Er kwam van alles, van zwervers tot dokto-
ren”, aldus Christien: “Alle rangen en standen 
van de samenleving waren vertegenwoordigd 
in ons café.” “Ons moeder trok dat gewoon 
aan”, legt Jeanette uit: “Zij kon met iedereen 

Klanten stonden nooit aan een gesloten deur. 
Christien vertelt: “We waren iedere dag open 
van ’s morgens tot ’s nachts. Met Kerstmis 
aten sommige stamgasten zelfs met ons mee. 
Het café was eigenlijk een soort huiskamer. Er 
stond een televisie en overdag zat ons moe-
der achter de bar de boontjes te doppen.” “Er 
werd ook veel gekaart, grof”, vertelt Juk: “dat 
ging soms de hele nacht door. Ons moeder 
deed ook mee. Als wij ’s morgens naar school 

Terwijl moeder Miet met haar 
drie kinderen en de vierde op 
komst werd ondergebracht bij 
familie, ging vader Jan op zoek 
naar een nieuw onderkomen 
voor zijn gezin. Dat vond hij aan 
de rand van Aarle-Rixtel. Daar 
kwam, in de extreem koude win-
ter van ‘62/’63, een oud cafeetje 
vrij. Op 9 januari vond de verhui-
zing plaats. In het begin was het 
volgens Marius nog behelpen: 
“De oude eigenaars woonden er 
ook nog in. Die hadden voor ons 
alleen boven een kamer, het café 
en het opkamertje vrij gemaakt.” tegen hem: ik kom niet naar jou want gij houdt 

Vlnr. staand: Marius, Wim en John (alias Juk) Vlnr. zittend Christien en Jeanette



Donderdag 17 september 201516 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Aarle-Rixtel – Afgelopen zondag was het in 
de wijk De Heindert in Aarle-Rixtel aanzienlijk 
drukker dan op een gewone zondag. Vanaf 8.00 
tot 15.00 uur vond daar de garagesale plaats. 
En dankzij de goedgezinde weergoden werd het 
een heel gezellige dag. Met twee keer zoveel 
deelnemers als vorig jaar.

Deelnemers
Medeorganisatrice Joke Graat, die haar garage 
aan de Termeerstraat had leeggemaakt, is meer 
dan tevreden. “Er hebben dit jaar 47 verkopers 
meegedaan aan de garagesale. Vorig jaar waren 
het er 27. Ik had op zaterdagavond alvast mijn 
spullen buiten gezet. En dat was maar goed ook, 
want vanaf 08.00 uur stonden de eerste kopers 
al op de stoep.” Ook de andere deelnemers en 
bezoekers van de garagesale in de wijk De Hein-
dert waren positief. Zo ook aan de Phaffstraat 
14 bij Odilia van Roij, die samen met haar zoon 
Morgan de spullen op hun oprit stond te verko-
pen. Morgan vertelt heel enthousiast: “Ik vind 
het heel leuk om samen met mama onze dingen 
die we niet meer nodig hebben te verkopen. En 
je verdient er ook nog wat geld mee. 

Volgend jaar zijn we vast en zeker weer van de 
partij.” 

Vooral voor de gezelligheid
Verderop in de Donkersstraat staan ook heel veel 
spullen op de stoep uitgestald. De mensen van 
de Donkersstraat 24 en 26 zitten samen in de 
tuin. “We hebben een heel goede verkoop ge-
had. Veel volk is langsgekomen. Maar we doen 
het vooral ook voor de gezelligheid. Wij zeggen 
altijd goeiendag tegen de mensen hier in de 
buurt. Maar zo’n garagesale voor de hele buurt 
is natuurlijk weleens iets anders. Het is hier gezel-
ligheid troef.” Tegenover op nummer 27 neemt 
Tony Tabor uit de Valkendijk de honneurs waar 
voor bewoonster Nelly van Veghel. “Bij ons in de 
Valkendijk is er ook altijd een garagesale, maar 
die vindt plaats in maart. Nelly vroeg of ik haar 
mee wilde helpen. En omdat het heel leuk is om 
wat buurt te hebben tijdens het verkopen, ben ik 
met plezier hier komen zitten. Met een tas koffie 
erbij, en zeker met het zonnetje erbij, is deze dag 
volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar.”

Annie Beekmans geeft stokje 
wandelbijeenkomst door

Laarbeek – De bijeenkomst voor de Laarbeek-
se wandelaars 2015 was voor Annie Beekmans 
de laatste bijeenkomst die zij organiseerde  Zij 
heeft dit nu 20 jaar gedaan en geeft het stokje 
over aan iemand anders. 

De bijeenkomst van donderdag 10 sep-
tember was ondanks een lage op-
komst heel gezellig. Van Tiny van 
Alphen kreeg Annie bloemen omdat zij dit jaar 
voor de 25ste keer de Kennedymars in Some-
ren en de 25ste keer de 4daagse van Nijmegen 
gelopen heeft. Daarna werd er een groepsfoto 
gemaakt. Radio Kontakt was ook aanwezig. Zij 
interviewden en filmden Mari Vereijken en An-
nie Beekmans. Na de koffie en lekkere appelf-
lappen werd nog veel verteld over de wandel-

tochten die de wandelaars gelopen hadden. Ook 
ging het gesprek over de 99ste 4daagse, die zo 
goed verlopen was en over de 100ste die er aan 
komt. Wat zouden ze dan voor iedereen in petto 
hebben? 

Annie wil iedereen bedanken die in de 20 jaar 
dat zij de bijeenkomst organiseerde haar steunde 
om de avond voor de wandelaars een feestelijk 
tintje geven. In de eerste plaats de wethouders 
waar zij altijd op kon rekenen, de gastvrijheid 
van Mari Vereijken, de supermarkt voor het lek-
kers dat ze voor de wandelaars kreeg, haar man 
voor de foto’s die hij maakte en vooral de wan-
delaars die het fijn vonden om te komen. Alle-
maal hartelijk bedankt. 

Mariahout – De kaartavonden van de KBO Ma-
riahout beginnen weer. Op donderdag 24 sep-
tember is de eerste kaartavond.

Men kan komen rikken en jokeren. De prijzen 
zijn allemaal levensmiddelen. Er wordt ook een 

loterij gehouden. De kaartavond wordt gehou-
den bij de Pelgrim en begint om 20.00 uur. De 
zaal is geopend om 19.00 uur en iedereen is 
welkom om mee te doen. 

Kaartavonden KBO Mariahout

Gezelligheid troef bij garagesale in Aarle-Rixtel

Joke Graat druk in de weer

Nu € 100,- tot

 € 350,-
RETOUR*
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een Nefi t ketel 
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direct 5 keer! 
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PRIJSVERLAGINGEN

Geert-Jan van Rixtel, koning van het 
Leonardusgilde

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- Hoofdman Geert-Jan van Rixtel 
van het Leonardusgilde is koning geworden tij-
dens het schieten op de koningsvogel.

Traditiegetrouw
Elk jaar schiet het Donkse gilde om een nieu-
we koning. Zoals gebruikelijk, wordt op de ker-
miszaterdag de oude koning thuis opgehaald, 
waar het gilde hem de vendelgroet brengt. Voor 
koning Jan Huijbers is het een spannende dag, 
want hij kan vandaag keizer worden. Voor de 
derde keer koning worden betekent immers een 
keizerschap voor het leven. Een vendelgroet 
wordt misschien wel voor de laatste keer ge-
bracht aan de huidige koning.  

Dagprogramma
Na een heerlijk worstenbroodje met koffie en een 
borrel gaat het gezelschap naar de Leonarduska-
pel voor een korte dienst door gildeheer Franklin 
De Coninck. Na een goedverzorgde maaltijd op 
’t Wipke, de plaats van de schutsboom, wordt 
rond 13.30 uur begonnen met het wijden van 
de vogel. Deze houten ‘koningsvogel’ wordt in 
de schietboom gehesen en na een startschot van 
wethouder Van Zeeland kan de strijd om de eer 
beginnen. Deze keer zijn er 12(!) gegadigden 
om de vogel neer te halen. Met kleine kogels 
wordt bij toerbeurt op de vogel geschoten. Bij 
het 140ste schot valt de vogel en de laatste 
schutter is de nieuwe koning. Het blijkt hoofd-
man en tamboer Geert-Jan van Rixtel te zijn, die 

aldus een nieuwe titel aan de rij toevoegt. De 
nieuwe koning kan niet tegelijk ook hoofdman 
zijn en hij haalt dus snel zijn hoofdman-ketting 
van zijn schouders om die zijn gelijknamige neef, 
Geert-Jan van Rixtel (Franszoon) om te hangen. 
Nadat hij officieel tot koning is gekroond mag hij 
als enige over het vaandel lopen. Deze eer komt 
namelijk alleen de koning toe. 

Verrassend slot
Hierna volgt de loterij, die het prijsschieten ver-
vangt. De 15 levensmiddelenpakketten, die te 
winnen waren vallen op de volgende nummers: 
209, 258, 354, 377, 499, 600, 947,1015,1065, 
1099, 1228, 1273, 1408 en 1713. Eventuele niet 
bezorgde prijzen kunnen worden afgehaald bij 
Jan Rovers, Margrietstraat 5 Beek en Donk, tel: 
0492-463005. Het schieten voor de drie zilveren 
kruisen wordt pas gestart om 18.00 uur, want 
er trekt een flinke regenbui over. De winnaars 
worden uiteindelijk: gildebroeder Jan Rooijak-
kers, gildezuster en kermiskoningin Dorothé van 
Rixtel en koning-hoofdman-tamboer Geert-Jan 
van Rixtel. Om 19.00 uur begint de laatste ac-
tiviteit: het schieten om de titel kermiskoning of 
–koningin. De kermisvogel moet uiteindelijk het 
loodje leggen na een schot van Joshy Gevers, lid 
van het Antoniusgilde, de groene Beekse schut! 
Waarnemend voorzitter Geert-Jan van Rixtel 
hangt hem de sjerp om met de opdracht om die 
het hele jaar te dragen. Ook wordt hij uitgeno-
digd om bij alle belangrijke activiteiten van het 
Leonardusgilde aanwezig te zijn. Al met al een 
even uniek als verrassend slot van een gezellige 
gildedag. 

Tonny Gevers, kermiskoningin bij het 
Sint Antoniusgilde

Joshy GeversKoning Geert-Jan van Rixtel

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- Tijdens het koningschieten van het 
Sint Antoniusgilde schoot voor het eerst in de Laar-
beekse geschiedenis een vrouw zich naar de top. 
Tonny Gevers werd koningin.

Programma voormiddag
Zoals te doen gebruikelijk, hebben de gildebroeders 
er al een halve dag aan plichtplegingen opzitten als 
ze om 12.30 uur op ’t Wipke aan de Zwinkelweg 
arriveren. Het is traditie om op de kermismaandag 
allereerst naar keizer Huub van den Bergh te gaan 
om een vendelgroet te brengen. Huub is bij de derde 
keer dat hij koning werd, bevorderd tot keizer van 
het gilde. Dit betekent dat hij de rest van het leven 
keizer zal blijven. Als er iemand anders ook drie keer 
koning wordt, komt die op de wachtlijst want er kan 
maar één keizer bij het gilde zijn. Daarna trekt de 
groep naar het regerend koningspaar, Piet en Diny 
Swinkels, waar opnieuw de vendelgroep wordt ge-
bracht en de koffietafel klaar staat. Na een dienst in 
het verzorgingstehuis door gildepastor Jan Engels en 
een vendelgroet als dank aan het personeel en de 
bewoners zit het voormiddagprogramma er op.

De eerste koningin
Om 12.30 uur beginnen de ceremonies vooraf-
gaand aan het koningschieten. Eigenlijk moet het 
gilde compleet met vaandel en tamboers driemaal 
rond de schutsboom trekken om de boom te vrij-
waren van kwade geesten. Omdat dat op ’t Wipke 
logistiek niet mogelijk is, wordt de houten vogel cen-
traal geplaatst om die vervolgens te bevrijden van 
eventuele verkeerde invloeden. Daarna begint dan 
het schieten op de vogel, die tevoren op zijn hoge 
positie is gehesen. De oud-koning en zijn gemalin 
ontdoen zichzelf voor de laatste keer van de erete-
kenen. Er zijn drie kandidaten voor het koningschap: 

Hans Duitsman, Toine Steegs en Tonny Gevers. Na 
een strijd, die 153 schoten duurde, werd het laatste 
stuk van de vogel door Tonny naar beneden gescho-
ten, waarmee zij koning werd. Als vrouw werd zij 
de eerste koningin van alle Laarbeekse gilden. Het is 
gebruikelijk dat de koning, in dit geval de koningin 
dus, een gemaal kiest, die hem (of haar) het hele 
koningschap zal vergezellen. Tonny kiest na enig 
overleg met zoon Joshy toch met volle overgave 
voor haar ‘echte’ man Jan. Als koning mag zij over 
het vaandel lopen en krijgt zij wijn aangereikt in een 
speciale tinnen beker. Joshy heeft als vendelier een 
grote status bij het gilde, maar zorgde ook voor een 
unicum, door op zaterdag kermiskoning te worden 
van het Leonardusgilde van Donk. De daarbij ho-
rende rode sjerp staat prachtig op zijn groene pak. 
Misschien is het wel een voorteken van nog meer 
samenwerking tussen de gildes, ieder gebonden aan 
andere tradities, die af en toe voor organisatorische 
kermisproblemen zorgen. Het schieten voor de Zil-
veren Kruisen levert drie winnaars namelijk: Ine van 
Dinteren, André Bergman en Tijmen de Boer. De 
vleesprijzen vallen op de lotnummers: 9080, 9095, 
9181, 9301, 9370 en 9408. De Beekse schut kijkt 
terug op een geslaagde en gezellige middag.

Tonny Gevers
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Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Het is feest bij ’t Verswarenhuys van 
de Laarschot! Sinds 1960 verkopen wij 
de lekkerste, betaalbare en meest vers 
gesneden vleeswaren die u zich maar 
kunt wensen. Hoogwaardig van kwali-
teit, puur van smaak en authentiek: dat 
is waar ’t Verswarenhuys voor staat. 

Onze beroemde gerookte boerenham 
en runderrookvlees (gezouten en licht 
gezouten), die worden gesneden zoals 
alleen onze medewerkers dat kunnen, 
is al jaren een bekende klassieker. Maar 
ook onze malse Slagersachterham en 
smakelijke leverkaas zijn niet meer weg 
te denken uit het assortiment. En wat 
dacht u van onze boerenmetworst? 
Lijkt simpel maar alleen deze superi-
eure kwaliteit voldoet aan onze eisen!  
Maar de laatste jaren zijn er ook nieuwe 
helden gekomen: wat dacht u van ons 
Limburgs gehaktbroodje? Onze klanten 
die deze specialiteit hebben leren ken-

nen, willen eenvoudig weg geen ande-
re meer! Kom gerust eens proeven en 
laat uw smaakpapillen het bewijs maar 
leveren! Kip aan ’t spit, deze week extra 
lekker geprijsd, heeft ook een vaste plek 
veroverd binnen ons assortiment. Niet 
alleen voor thuis op uw boterham maar 
deze wordt ook gebruikt op onze vers 
belegde broodjes. Het broodje ‘Haan-
tje de voorste’(niet alleen voor ‘bij de 
handjes’ hoor!) wordt belegd met dit 
mals stukje vleeswaar en afgewerkt met 
zongedroogde tomaatjes, pesto en een 
lekkere dressing. 

Vernieuwen staat ook hoog in ’t vaandel 
bij ’t Verswarenhuys. Regelmatig vrolij-
ken wij ons assortiment op met nieuwe 
producten! Na overleg met onze leve-
ranciers en na een bezoek aan beurzen 
maken wij een selectie van nieuwe pro-
ducten. Zo hebben we vanaf deze week 
nieuw in het assortiment: Oostenrijkse 

gebakken Leberkäse met kaas, origine-
le Serranoham met rozemarijn en een 
overheerlijke salami Girona! Stuk voor 
stuk de hoogste kwaliteit en deze week 
ook nog eens voorzien van een uiterma-
te lekkere prijs. Lees gauw onze adver-
tentie, website, facebook of meld je snel 
aan voor de nieuwsbrief. Bovendien be-
lonen wij deze week elke 25e like met 
een vleeswarenpakket t.w.v. € 3,99!!

Hanneke, Dinie, Wendy, Coby, Jeroen 
en Roland nodigen u van harte uit om 
kennis te komen maken met onze nieu-
we en bestaande vleeswarenhelden! 
Proeven kan bij ons……elke gewenst 
moment van de dag!

Tot ziens in ’t Verswarenhuys van de 
Laarschot! ’t Verswarenhuys: eten van 
vandaag!

’t Verswarenhuys van de Laarschot: al 55 jaar de lekkerste, vers gesneden vleeswaren!
Advertorial

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

GEGARANDEERD 
DE SCHERPSTE PRIJS

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

VOOR AL UW 
BESTRATINGSMATERIALEN

TROMMELKASSEI
WILDVERBAND
STRAKSTEEN
ETC.

OPENINGSTIJDEN
ZATERDAG: 09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN EN TIJDEN 
OP AFSPRAAK

Lezing Eerste Wereldoorlog door Alex van Antwerpen

Beek en Donk - Vorig jaar was het 
honderd jaar gelden dat de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak. Alex van 
Antwerpen verdiept zich al jaren in 
‘De Grote Oorlog’. Hij schetst de 
grote geschiedenis, maar ook de 
weerspiegeling daarvan in de sa-
menleving van Zuid-Oost Brabant 
(De Peel). De lezing op de hee-
mavond van heemkundekring 
De lange Vonder vindt plaats op 
maandagavond 21 september in 
het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg in Beek en Donk
 
Deze oorlog begon, nu ruim hon-
derd jaar geleden, in augustus 1914 
als een frischer, fröhlicher Krieg. Een 
snelle tocht richting Parijs dan wel 
Berlijn. Soldaten vertrokken luid toe-
gejuicht en met bloemen in de ge-
weren naar het front. Vrijwilligers 
meldden zich massaal aan. De aan-
vankelijke euforie slaat al snel om als 
er berichten over Duitse oorlogsgru-
welen in een aantal Belgische ste-
den bekend worden. De snelle tocht 
loopt onwrikbaar vast in een loop-
gravenstelsel van de Belgische kust 
tot de Zwitserse grens. De industrië-
le, totale oorlog is geboren en eindigt 
vier jaar later als een bloedstollende 
nachtmerrie met 10 miljoen doden.

In deze lezing komt het verloop 
van de strijd aan het westelijke 
front aan de orde, maar de nadruk 
ligt op het menselijke leed, zowel 
voor de soldaten als de burgerbe-
volking. Hoewel Nederland neu-
traal was, hebben de oorlogshan-
delingen hun weerslag gehad op 
het land. Denk aan de mobilisatie 
van dienstplichtige soldaten, een 
enorme toestroom van duizenden 
vluchtelingen (vluchtoord Uden) 
en voedselschaarste. Alex van 
Antwerpen heeft de afgelopen 
jaren onderzoek gedaan naar het 
dagelijkse leven in deze regio tij-
dens deze erbarmelijke jaren. Had 
men hier een gebrek aan eten, 
moest men woekerprijzen betalen 
of hield men in de boerendorpen, 
het hoofd boven water? 

Wat voor effect had het gebrek 
aan kolen en andere grondstoffen 
op de plaatselijke industrie?   Hij 
staat stil bij het lot dat de vluch-
telingen beschoren was die in 
Gemert werden opgevangen. Van 
Antwerpen besteedt ook aandacht 
aan de categorie: ‘klein leed’, zo-
als aan de Duitse deserteur die in 
Gemert een rijwielfiets koopt, op 
afbetaling, bij de firma Verhappen 

om er vervolgens spoorloos mee te 
verdwijnen. 

Alex van Antwerpen is bijna 40 
jaar verbonden geweest aan het 
Commanderij College in Gemert 
als docent Maatschappijleer en 
teamleider bovenbouw. Nadien is 
hij zich gaan verdiepen in de Eerste 
Wereldoorlog en ploos daartoe 
vele publicaties en archieven uit.

De lezing begint om 20.00 uur en 
duurt tot circa 22.30 uur. De toe-
gang is gratis voor leden van heem-
kundekring De Lange Vonder; aan 
anderen wordt €2,00 gevraagd. 

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

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Postbus 122, 5740 AC  Beek en Donk 
 

Telefoon (0492) 468744Kapelstraat 18

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand gratis spreekuur 
tussen 18.00 – 19.00 uur, op afspraak.

Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl
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Lieshout/Mariahout - Tijdens de col-
lecteweek, van zondag 20 tot en met 
zaterdag 26 september, gaan weer 
80.000 vrijwilligers van de Nierstich-
ting in heel Nederland van deur tot 
deur. Voor Lieshout en Mariahout 
gaan zo’n 60 collectanten hun beste 
beentje weer voor zetten om het werk 
van de Nierstichting te ondersteunen. 

De campagne rondom de collecte-
week van 2015 staat volledig in het 
teken van de draagbare kunstnier met  
als campagneboodschap: ‘Laten we 
de kunstnier weer klein maken en de 
wereld van de nierpatient weer groot’. 
Veel mensen met een nierziekte zijn 
afhankelijk van dialyse om in leven te 
blijven. Een immens zware opgave, die 
veel tijd en energie vergt en sociaal 

isolement kan veroorzaken. De draag-
bare kunstnier geeft vrijheid en ener-
gie terug aan nierpatiënten en maakt 
hun wereld groter. “Het KPN Mooi-
ste Contact Fonds verbindt al 8 jaar 
kwetsbare groepen met de wereld. 
Daarom past deze samenwerking met 
de Nierstichting zo goed. Onze tech-
nologie kan een belangrijke rol gaan 
spelen bij het ‘mobiel’ maken van de 
draagbare kunstnier”, aldus Mark Ver-
stegen, manager van het KPN Mooiste 
Contact Fonds.

Het KPN Mooiste Contact Fonds levert 
in eerste instantie een financiële bijdra-
ge voor de ontwikkeling van de draag-
bare kunstnier. “Nierpatiënten zijn ge-
vangen in leven vol beperkingen. Door 
de kunstnier klein te maken, maken 

we de wereld van nierpatiënten weer 
groter. Dát willen wij zo snel mogelijk 
realiseren voor nierpatiënten. Deze sa-
menwerking levert hierin een substan-
tiële bijdrage, waar we ontzettend blij 
mee zijn,” aldus Tom Oostrom, direc-
teur Nierstichting. Samen met de Nier-
stichting kijkt het KPN Mooiste Con-
tact Fonds naar verdere invulling van 
deze samenwerking, waaronder de 
mogelijkheden om KPN medewerkers 
in te zetten als vrijwilligers.

De Nierstichting hoopt dat de inwo-
ners van Lieshout en Mariahout ook 
dit jaar weer hun steentje bijdragen 
en gul doneren aan de vrijwilligers die 
volgende week weer de straat op gaan 
voor hun medemens.

Nationale collecteweek Nierstichting van start 

Cursus ‘Kennismaken met klassieke muziek’                            
Laarbeek - Deze cursus gaat met u in 
12 thema-avonden door de geschiede-
nis van de Muziek. Op de eerste avond 
worden onderwerpen besproken als: 
wat is klassieke muziek, het ontstaan 
en opbouw van orkesten, verschillen in 
orkesten, soorten orkest-instrumenten, 
de taak van dirigent, concertmeester, en 
vooral Thematiek.    

Dit jaar worden de avonden besteed aan 
componisten zoals: von Bingen, des Prez, 
Händel, Bach, Haydn, Mozart, Beetho-
ven, Schubert, Paganini, Brahms, Elgar, 
Fauré, Grieg, Debussy, Sjostakovitsj, 
Larsson en Pärt.  
 
Een korte beschrijving van hun leven, ge-
volgd door het ‘leren luisteren’ naar be-
paalde werken uit hun omvangrijke oeu-
vre. Steeds gaat het erom: Waar luister ik 
nou eigenlijk naar? Waar gaat dit werk 
over? Hoe zit deze compositie in elkaar? 
Hoe is het ontstaan?

Onderwerpen als Algemene Muziekleer 
en het Notenschrift komen zijdelings en 
minimaal aan bod. Wel kijken ze naar 
vaste structuren/schema’s welke wor-
den toegepast binnen vele composities. 
Bovengenoemde en nog veel meer on-
derwerpen worden beantwoord op de 
cursus: ‘Kennismaken met Klassieke Mu-
ziek’, welke de werkgroep Educatie van 
Stichting ViERBINDEN bij voldoende be-
langstelling weer gaat organiseren. 

Voor wie
De cursus is bestemd voor iedereen die 
belangstelling heeft voor klassieke mu-
ziek maar er eigenlijk niets of te weinig 
van weet. Het is dus echt een kennisma-
king met. Een bepaalde vooropleiding, 
noten lezen en/of verdere kennis is niet 
nodig en dus is de deelname echt laag-
drempelig.

Cursusleiding
De cursus staat weer onder leiding van 
Boudewijn Hopman uit Beek en Donk. 

Hij werkte als orkestviolist met verschil-
lende orkesten, studeerde viool bij Jan 
Elzinga en Joseph Belîk en was geruime 
tijd concertmeester van het ‘s Hertogen-
bosch Filharmonisch Orkest. Hij beschikt 
dan ook over een ruime orkest-ervaring. 

Plaats, tijd, kosten
De cursus start in januari 2016 en wordt 
gegeven op donderdagavond van 19.30 
tot 22.00 uur in het Ontmoetingscen-
trum te Beek en Donk. De kosten bedra-
gen €120,00 inclusief begeleidend mate-
riaal en een kopje koffie of thee.

Aanmelden 
Voor een goed onderling contact en 
communicatie is het aantal plaatsen 
voor deze cursus beperkt tot maximaal 
22 deelnemers. U kunt zich opgeven tot 
uiterlijk 1 december 2015. Voor verde-
re informatie en aanmelding: Stichting 
ViERBINDEN, tel. 0492-328800 of mail: 
stichting@vierbinden.nl.

BUURTENDAG

Elkaar laten zien, horen, proeven en 
ervaren wat Beek en Donk in huis 
heeft én samen in gesprek gaan over 
wat er zo leuk en soms ook minder 
leuk is aan wonen in het Laarbeekse 
dorp aan de Zuid-Willemsvaart: dát is 
het doel van Buurtendag. Samen met 
Dorpsondersteuner Henrie Bouwmans 
van ViERBINDEN bracht de Dorpsraad 
Beek en Donk meer dan dertig organi-
saties en verenigingen op de been die 
zich zondag 27 september op actieve 
wijze presenteren.  

Van sport en spel tot workshops en 
concerten
Burgemeester Ronnes van Laarbeek 
opent Buurtendag officieel om 11.00 
uur. De opening vindt plaats in het Ont-
moetingscentrum en wordt gevolgd 
door optredens van de slagwerkgroep 
van Harmonie O&U, seniorenkoor Sint 
Joachim en een modeshow van Kle-
dingbank Laarbeek. Dorpsondersteu-
ner Henrie Bouwmans: “het doel van 
de Dorpsraad en ViERBINDEN is om 
zoveel mogelijk mensen op de been te 
brengen, om met elkaar in gesprek te 
komen over Beek en Donk. We zijn er 
trots op, dat er voor deze eerste edi-
tie zoveel aanmeldingen zijn en hopen 
dat de Dorpsraad veel meningen kan 
verzamelen.” Van sport en spel, wed-
strijdjes, concerten en modeshows tot 
workshops. Tussen 11.00 en 17.00 uur 
bruist het rondom en in het Ontmoe-
tingscentrum aan de Otterweg. En van 

daaruit waaieren de activiteiten uit tot 
aan de Muziektuin, Howeko, Okado, 
Dierenpark ’t Regtereind en het ge-
bouw van Scouting Beek en Donk.

Speur- en puzzeltocht
Voor wie alles wil zien en meemaken, is 
het een aanrader mee te doen aan één 
van de speur- of puzzeltochten. Deze 
zijn verkrijgbaar op bovengenoemde 
locaties. Voor deelnemende kinderen 
zijn er onderweg traktaties en bij het 
inleverpunt van de Dorpsraad ontvan-
gen zij een lekker ijsje als hun formu-
lier compleet is. Iedereen, jong en oud, 
wordt gevraagd om op zijn formulier 
in te vullen wat hij leuk vindt in Beek 
en Donk en wat hij zou willen verande-
ren. Bij volledig ingevulde formulieren 
dingen deelnemers mee naar een leuke 
prijs.

Babbelbox en Wall of Fame
In gesprek gaan over de leuke en min-
der leuke dingen van Beek en Donk kan 
op Buurtendag live met de aanwezige 
leden van de Dorpsraad. Maar het is 
ook mogelijk om je mening op ludie-
ke wijze in te spreken bij de Babbelbox 
(bekend van Man bij Hond) van Om-
roep Kontakt tijdens hun open dag. 
Vertellen wat je mooi of lelijk vindt aan 
Beek en Donk hoeft niet per se met 
woorden. Fotoclub ’t Objectief organi-
seert namelijk een fotowedstrijd waarin 
iedereen opgeroepen wordt foto’s in 
te leveren van een mooie of juist lelij-

ke plek in zijn woonplaats. Deze foto’s 
worden geplaatst op de ‘Wall of Fame’ 
en de ‘Wall of Shame’. 

Kom gezellig buurten
De Dorpsraad Beek en Donk en 
ViERBINDEN nodigen alle inwoners 
van harte uit om zondag 27 september 
te komen buurten tijdens Buurtendag. 
Kom samen genieten van al het moois 
dat de verenigingen en organisaties 
te bieden hebben en denk mee over 
mogelijke verbeterpunten waardoor 
het nog prettiger wonen is in Beek en 
Donk.

Buurtendag Beek en Donk: een dag voor, door en met elkaar

ViERBINDEN.NL

In onze tuin staat een zonnebloem er erg mooi bij. Heel statig met een 
hoogte van 2 meter en 95 cm. Voor onze tuin is dit een recordhoogte.

Ingezonden door: Thea Verbruggen, Molenweg in Beek en Donk.

Mooi Gespot

Liederentafel ‘t Zonnetje in Zonnetij
Aarle-Rixtel - Na een welverdiende 
vakantie gaan ze donderdagavond 
24 september weer van start met de 
liederentafel in Zonnetij. De samen 
met ViERBINDEN georganiseer-
de liederentafel wordt elke laatste 
donderdag van de maand gehou-
den in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij aan de Heindertweg 87 te 
Aarle-Rixtel.

Onder begeleiding van ‘Sun Shine’, 
het eigen orkest, gaan ze weer zin-
gen uit de vernieuwde liederenbun-

dels die voor u aanwezig zijn. Na de 
laatste weken flink gerepeteerd te 
hebben om weer een aantal nieuwe 
nummers te kunnen brengen, staan 
zij met heel veel zin klaar om er een 
gezellige avond van te maken.

De avond begint om 19.30 uur en 
iedereen is van harte welkom. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
toegang is gratis. Voor meer in-
formatie kunt u bellen naar 0492-
534726 of mailen naar 
frans.raaijmakers@upcmail.nl.
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kort nieuws

Gemeente actueel

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Twee vacatures gemeente Laarbeek
- Werkzaamheden op de kruising Dorpsstraat met Ruitjesakker in Lieshout
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

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

Op vrijdag 18 september 2015 komen twee raadsleden van PNL en ABL aan het 
woord. 

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

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag: 
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

2e vrijdag van de maand
• Beek: 1e zaterdag van de maand
• Donk: 1e zaterdag van de maand
• Lieshout/Mariahout:  

1e woensdag van de maand

Binnen bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: elke vrijdag
• Beek: elke donderdag
• Donk: elke dinsdag
• Lieshout/Mariahout: elke woensdag

Ophaaldata oud papier

Inleveren spullen bij kringloopwinkel

LAARBEEK - Regelmatig worden er in Beek en Donk spullen bij de kringloopwinkel 
aangeboden buiten de openingstijden. Spullen worden dan bij de poort of in de 
passage voor de deur gezet. Het zo achterlaten van spullen is bij wet verboden. 
U loopt dus de kans hiervoor beboet te worden (uw kenteken wordt genoteerd). 
Daarnaast ondervinden de ondernemers in de passage en ander publiek ook overlast 
van de neergelegde spullen.
Zorg er daarom voor dat u uw goederen alleen tijdens openingstijden aanlevert:
Woensdag: 10.00 uur tot 17.00 uur
Donderdag: 10.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 10.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur tot 17.00 uur
U kunt ook een afspraak maken voor het gratis laten ophalen van de spullen.

Riskeer geen boete en lever de goederen op de juiste manier aan.

Drank- en Horecawet

Drank- en Horecavergunning voor Voetbalvereniging ELI, Herendijk 11 Lieshout 
De burgemeester heeft besloten vergunning te verlenen op grond van artikel 3 
van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan 
voetbalvereniging ELI, Herendijk 11 in Lieshout (verzonden 14 september 2015).

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, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de 
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met burendag is een gedeelte van de Bernadettestraat tussen 
huisnummer 43 en splitsing Meerven in Mariahout afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 27 september 2015 van 7.00 
tot 13.00 uur.

Aanvragen omgevingsvergunning

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
Nieuwstraat 34 Lieshout 09-09-2015 verwijderen asbest
Deense Hoek en Achterbosch Lieshout 07-09-2015 plaatsen schuilstallen
Tijdens de behandeling aanvraag omgevingsvergunning kunnen geen bezwaren 
ingediend worden. Wel kunt u in deze fase zienswijzen indienen tegen bovengenoemde 
aanvragen omgevingsvergunning. Nadat de gevraagde vergunningen zijn verleend, 
kunnen bezwaren worden ingediend.

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

Uitnodiging 28 september 2015

23 september commissievergadering Ruimtelijk Domein

LAARBEEK - De commissievergadering van de commissie Ruimtelijk Domein is 
een week naar voren geschoven ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De 
commissie vergadert namelijk op woensdag 23 september 2015 om 19.30 uur in het 
gemeentehuis in Beek en Donk .De agenda van de vergadering is als volgt. 

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 26 augustus 2015
5. Ingekomen stukken en mededelingen (o.a. antwoorden college vragen   
 kadernota)
6. Stand van zaken hondenpoepbeleid
7. Stand van zaken bouwplannen
8. Stand van zaken Noordoost Corridor
9. Rondvraag
10. Sluiting

De andere twee commissies (Algemene Zaken en Sociaal Domein) zijn een week 
later en de agenda’s worden de komende week gepubliceerd. 

Koppelstraat 37
Postbus 190
5740 AD  Beek en Donk
T  0492 469 700
F 0492 469 701
E  gemeente@laarbeek.nl
I  www.laarbeek.nl 

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen) 
Woensdag: 
14.00 - 17.00 uur (alléén Burger-
zaken) en van 18.00 - 19.30 uur 
(alléén Burgerzaken en Bouwen 
& Wonen)

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur en 
van 13.00 - 17.00 uur

Gemeentehuis Laarbeek
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Tractor Academie is dé tractoroplei-
der voor uw regio met goedgekeurde 
examenlocaties in Son, Sint-Oeden-
rode, Lieshout, Heesch, Eersel, So-
meren, maar ook in Limburg, Gelder-
land, Zeeland en Zuid-Holland.

De theorie mogen de kandidaten al 
gaan halen vanaf 15,5 jarige leeftijd. 
Hiervoor heeft Tractor Academie als 
enige van Nederland een eigen online 
E-learning op maat ontwikkeld, speci-
aal gericht op de tractor. Al meer dan 
50 kandidaten hebben er gebruik van 
gemaakt en hebben de theorie bestu-
deerd vanuit de eigen luie stoel.

Nadat de kandidaten geslaagd zijn 
voor de theorie, krijgen ze van Trac-
tor Academie de gelegenheid voor 
een gratis proefles op de John Deere 
6130R. Na de proefles geven ze  kan-
didaten een advies mee omtrent het 
benodigd aantal lessen. Afhankelijk 
van de wens van de kandidaat plan-
nen ze de lessen en het examen in 
vlak na de 16e verjaardag, zodat deze 
zo snel mogelijk de weg op kan.

Het materiaal van Tractor Academie 
voldoet aan alle CBR eisen en is bo-
vendien voorzien van een lescam. De 
opnames door de Lescam geven de 
kandidaat de kans om thuis op de ei-
gen computer de les nog eens terug te 
kijken. Tevens heeft Tractor Academie 
alles in eigen beheer. Dit alles maakt 
dat Tractor Academie dé opleider is 
voor het T-rijbewijs.

Tractor Academie is ervan overtuigd 
dat zij beschikt over de mooiste les-
combinatie en de beste lespakketten. 
Om ook u hiervan te overtuigen, no-
digen zij alle jongens en meisjes vanaf 
15,5 jaar uit tijdens de gratis T-rijbe-
wijs instapdagen op zaterdag 19 en 
zondag 20 september 2015 voor een 
demonstratie en kennismaking met 
de lescombinatie. Iedereen die zich 
tijdens de instapdagen aanmeldt voor 
de praktijkopleiding ontvangt een on-
line theoriepakket voor € 69,95 i.p.v. 
€ 99,95.

Instapdagen 19 en 20 september 
2015, van 10.00 tot 18.00 uur, 
Ekkersrijt 3104, Son.

Tractorrijbewijs verplicht per
1 juli 2015

Advertorial

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De natuur is mooi maar hard!

Als je zo in de natuur vertoeft, is het 
vaak genieten van de mooie dingen, 
maar je komt ook dingen tegen die 
wij als hard ervaren. Zo heb ik in het 
kanaal bij Peterhof eens gezien dat 
twee meerkoet mannetjes onder het 
toeziend oog van een vrouwtje aan het 

vechten waren. Dit gevecht ging er zo 
heftig aan toe dat het ene mannetje het 
andere zo lang onder water hield tot 
deze verdronk en dood wegdreef. Ook 
om aan voedsel te komen gaan 
dieren soms letterlijk over lijken. Zo zijn 
er nogal wat dieren die jongen bij an-
dere uit het nest roven om op te eten of 
aan de eigen jongen op te voeren zoals 
bijvoorbeeld de grote bonte specht of 
de eekhoorn. Je ziet het ook als je zo in 
de natuur zit te observeren dat dieren 
zowat heel de dag druk in de weer zijn 

met zichzelf verzorgen en op zoek zijn 
naarvoedsel, echt bezig met overleven. 
In het Leek in Beek en Donk waar bij 
diverse boerderijen nestkasten hangen
voor de steenuil zag ik deze steenuil die 
een muis had gevangen en hem na de 
kop eraf gebeten te hebben aan zijn 
jongen voerde. Het lijkt wreed maar 
in de natuur is het eten of gegeten 
worden, en als je beseft dat het er bij 
hoort, is het toch genieten van onze 
Mooie Laarbeekse natuur!

Tip Marcel! Bel: 0492-383103   www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie: Het Leek Beek en Donk

Bezwaarschriften

Bezwaarschriften dient u in bij 
het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 190, 5740 
AD in Beek en Donk. Een bez-
waarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. Als u een be-
zwaarschrift heeft ingediend, is 
het daarnaast mogelijk om een 
schriftelijk verzoek tot het treffen 
van een voorlopige voorziening 
in te dienen. Een voorlopige voor-
ziening vraagt u aan bij de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch, sector be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U dient 
hierbij een afschrift van het bez-
waarschrift te overleggen. Voor 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening is griffi erecht verschuldigd.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 17 september 2015. www.laarbeek.nl 

Exploitatievergunning

De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen aan 
Voetbalvereniging ELI, op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening voor het uitbaten van een sportkantine gelegen aan de Herendijk 11 in 
Lieshout (verzonden 14 september 2015).

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: t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s. 

Verleende vergunningen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Stichting Huisvesting Muziekcentrum Het Anker voor het houden van twee   

vlooienmarkten in Muziekcentrum ‘t Anker in Beek en Donk op zondag 4 oktober 
en 29 november 2015 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 8 september 2015),

• Stichting Manege De Raam voor het houden van een vlooienmarkt in de hal van 
de manege, Provinciale Weg 26 in Lieshout op zondag 18 oktober 2015 van 10.00 
tot 17.15 uur (verzonden 15 september 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning 
te hebben verleend aan:
• Frietje Brabant, de heer R.P.M. van Uden, voor het innemen van een standplaats op het 

Oranjeplein in Mariahout voor de verkoop van friet en snacks op zaterdagmiddag, van 
13.00 tot 20.00 uur met ingang van 12 september 2015 (verzonden 7 september 2015),

• De heer N.T.A. Nguyen voor het innemen van vijf standplaatsen op het   
Heuvelplein in Beek en Donk op dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur, Piet van   
Thielplein in Beek en Donk op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur, parkeerterrein 
bij Jumbo in Lieshout op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur en Oranjeplein in 
Mariahout op donderdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur (verzonden 9 
september 2015).

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

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Dorpsstraat 7 Aarle-Rixtel verwijderen asbest sloop 07-09-2015
Ter Lijnden 
18 t/m 28 Beek en Donk bouwen van zes woningen bouw 14-09-2015
Torrenven 3 Mariahout verwijderen asbest sloop 08-09-2015

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. 
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het 
beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via 
www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur 
’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U 
kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Regel het snel via www.laarbeek.nl

Uittreksel nodig?
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Eén ketel. Eénmalig. 
Eén kans. Exclusief verkrijgbaar 

bij Jan Linders

 Speciaal gebrouwen voor de 
bierlie� ebbers van Jan Linders

 Slechts enkele kruikjes per winkel 
beschikbaar. OP=OP!

 Eerst proeven, dan ontdekken. 

“ HJA15/1 is het eerste bier in 
de reeks Hertog Jan uiterst 
bijzondere bierervaringen, die 
elk heel gelimiteerd verkrijgbaar 
zijn. Wat er in de kruik zit lees 
je pas nadat je het geproefd 
hebt. Ik ben benieuwd wat
je ervan vindt.”

  Kruik 50 cl met uniek glas 
en proefnotitie 14.99 euro

alwéér
Jan Linders, gefeliciteerd met de prijs

Beste speciaalbier
supermarkt

van heel Nederland

Beste

speciaalbiersupermarkt
iert

Beste

specia
albier

supermarkt

Beste

speciaalbiersupermarkt

1 6 8 6S I N C E

‘Meest 
verrassende acties’ 

‘Grootste assortiment 
exclusieve bieren‘

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

janlinders.nl Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11
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Met het aantreden van een nieuw provinci-
aal bestuur, is onder andere een streep gezet 
door het plan voor de aanleg van een oost 
– west verbinding langs het Wilhelminaka-
naal. Met het schrappen van deze verbin-
ding zijn de verkeerstechnische problemen 
voor Laarbeek niet opgelost. ABL vraagt al 
lang aandacht voor een structurele aanpak 
van het traject Gemertseweg – Lieshoutse-
weg – Hoofakker (N615). Ook andere par-
tijen vragen de laatste tijd meer aandacht 
voor dit probleem.

De problemen op het genoemde traject zijn 
voor de meeste Laarbeekse inwoners be-
kend: files rondom de brug bij restaurant 
Uniek, verkeersremmende stoplichten ter 
plaatse van de Oranjelaan en een gevaarlij-
ke overgang bij het Berkendijkje. In Lieshout 
zijn de overgang van de Lange Dreven met 
de Hoofakker het gesprek van de dag, zeker 
nadat enkele weken geleden hier een on-
geval met dodelijke afloop te betreuren viel. 
Inmiddels vinden er op diverse niveaus (nati-
onaal, provinciaal, lokaal) allerlei gesprekken 
plaats om knelpunten in de regio Zuidoost 
Brabant aan te pakken. Met name de toe-
wijzing van gelden staat hoog op de agen-
da. In de komende maanden worden er 
belangrijke knopen doorgehakt. ABL heeft 
er herhaaldelijk bij het Laarbeeks college 
op aangedrongen de Laarbeekse verkeers-
problematiek hoog op de diverse agenda`s 
te krijgen. Een regionale aanpak is wat ons 
betreft hiervoor vereist. De provinciale ge-
deputeerde (van der Maat) heeft hier ook 
op aangedrongen. Hij heeft er daarnaast 
in de pers op aangedrongen dat gemeen-
ten zelf met oplossingen moeten komen. 
Wij zijn van mening dat hier voor Laarbeek 
een kans ligt. Wethouder Frans van Zeeland 
(ABL) heeft aangegeven met de provincie in 
overleg te zijn.

Het is nog onvoorspelbaar hoe het een en 
ander gaat lopen. Als ABL willen we aan-

dacht vragen 
voor een com-
pleet master-
plan van het 
traject van de 
N615. Hier-
in moeten alle 
hierboven ge-
noemde knelpunten aangepakt worden. 
We moeten wel de vinger aan de pols blij-
ven houden met betrekking tot de planning. 
Enkele knelpunten zouden, in afwachting 
van een  meer definitieve oplossing, al aan-
gepakt kunnen worden. Een veilige over-
steek van de kruising N615 en de Lange 
Dreven zou bijvoorbeeld gerealiseerd kun-
nen worden door een tweebaans fietspad 
tussen het Wilhelminakanaal en de “Bava-
riarotonde”. (Aan de kant van het hoofd-
kantoor van Bavaria). Fietsers kunnen dan 
bij de genoemde rotonde overzichtelijk over 
steken. Daarnaast zijn voor veel verkeers-
deelnemers de nieuwe balustrades over het 
Wilhelminakanaal een doorn in het oog. Ze 
belemmeren het zicht wat een onveilig ge-
voel oplevert. Ook hier is al winst te beha-
len, al is ook Rijkswaterstaat hier een partij. 

Kortom: werk aan de winkel!

Namens de fractie ABL

Ron Verschuren, Monika Slaets en Jordy 
Brouwers

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

ATTENTIE! DOE-HET-ZELVERS,
KLUSSERS EN VAKMANNEN
TIJDELIJK ONGEKEND VOORDEEL!

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

Gereedschappen, elektra- en loodgieters-
materialen, verf en aanverwante artikelen, 
diverse hang- en sluitwerk, ijzerwaren 
en nog veel meer.

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 8.30 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 8.30 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Fietsslot naar keuze nu met bon

#
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

kl
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se
n 
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an

de
ur

se
n.

co
m

Iedere dag 
testdag met 

grote keuze uit 
onze collectie

elektrische 
fietsen.

(geldig tm 26 september 2015)

Wegens 
goede 

verkoop 
hebben wij 
een tekort 

aan gebruikte 
fietsen. 

25% korting
waardebon|ml

Alle fietsverlichting nu met bon

(geldig tm 26 september 2015)

25% korting

Ruil nu 
uw oude 

fiets in 
voor een 
nieuwe.

ABL vindt oplossingen verkeersprob-
lematiek Laarbeek noodzakelijk

LEZERSPODIUMSint Servatius Gilde aanwezig bij 
jubilerend KBO Lieshout
Lieshout - Voor Peter en Jo Keursten was het 
even wennen, na een week als Koningspaar 
van het Sint Servatius Gilde hadden ze het 
eerste officiële optreden. Het Gilde was uit-
genodigd om samen met de KBO de heilige 
mis te verzorgen. De KBO Lieshout vier-
de namelijk het 60-jarig bestaan van hun 
vereniging.

Voorafgaand aan de mis werden de be-
stuursleden, Pater Wester en broeder Jozef 
opgehaald door het Gilde. Na de mis stond 
harmonie St. Caecilia klaar om een serenade 
te brengen. Daarna bracht het Gilde een ven-
delgroet aan het bestuur en de leden van de 
KBO. Na de vendelhulde ging het Gilde met 
de KBO leden naar het Dorpshuis, voor ge-
gaan door de harmonie. Hier nam het Gilde 
afscheid om bij het Bavaria Brouwerijcafé een 
consumptie te nuttigen die werd aangebo-
den door de KBO. Bij het Sint Servatius Gil-
de is het gebruikelijk dat het Koningspaar als 
eerste binnen gaat, degene die voor het Ko-

ningspaar binnen gaat is verplicht een rondje 
te geven. Als je al 23 jaar de Koning voor 
laat gaan is het wennen om nu als eerste te 
gaan. Maar na een kleine aarzeling zette Pe-
ter resoluut de eerste voet over de drempel. 
Daarna was het nog een gezellig samenzijn.

Een gelukkige koning tussen zijn broeders
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Bedrijf:  Dierenkliniek Laarbeek
Locatie:  Heuvelplein 67, Beek en Donk 
In gesprek met:  Millie Verschuuren-Tjoeng,   
 Marlike van Erp en Frans Konings

Redacteur:  Dieuwke Kommerij

Dit jaar viert Dierenkliniek Laarbeek haar 30-jari-
ge bestaan in Beek en Donk. Als dependance van 
Gemert begonnen en uitgegroeid tot een kliniek 
die staat voor kwaliteit en innovatie. En dat mag 
gevierd worden. Op zaterdag 26 september is er 
een Open Dag met originele - zeg maar beest-
achtige - activiteiten van 11.00 tot 15.00 uur pal 
voor de kliniek. Tijd om uw hond uit te laten en 
het Heuvelplein mee te nemen in de ronde. Ook 
katten-, knaagdieren- en konijneneigenaren zijn 
uiteraard van harte welkom.

De Open Dag bij Dierenkliniek Laarbeek maakt 
meteen nieuwsgierig. Wat kunnen de bezoekers 
verwachten op 26 september? 
Marlike: “Er komt een stand waarin we bijvoorbeeld 
meten wie de kleinste hond én de grootste hond 
heeft. De meting is gratis en de twee winnaars van 
deze actie krijgen een gratis vaccinatie en een con-
sult voor hun huisdier. Ook kunnen bezoekers pa-
rasieten en teken bekijken onder een microscoop. 
Of kunnen ze een hondenskelet bewonderen. We 
houden hierbij een interactieve prijsvraag waar-
bij iedereen met de goede antwoorden, iets kan 
winnen. Ook verloten we een hoofdprijs -een zak 
diervoeding- onder de winnaars van de prijsvraag. 
En mocht je dorst hebben, dan is het zelfs mogelijk 
om bij de levensgrote opblaaskoe gezonde ranja te 
melken.” 

Leuk om zo Dierenkliniek Laarbeek ‘in the picture’ 
te zetten. Is alles genoemd? 
Marlike: “Misschien is het leuk om te vermelden dat 
de eerste honderd klanten van ons een gratis goodie 
bag krijgen.”

Zo, dat lijkt me de moeite waard. Hoe is 
‘Dierenkliniek Laarbeek’ eigenlijk begonnen? 
Frans Konings, die inmiddels negen jaar met pensi-
oen is, vertelt: “We hebben al 50 jaar een praktijk 
in Gemert en begonnen een dependance in 1985 in 
Beek en Donk voor de spreiding. Dat was boven een 
winkelpand aan de Raagtenstraat 85. We waren 
open op afspraak en deden geen operaties. In 1992 
werd dit pand aan het Heuvelplein, een voormalig 
huisartsenpraktijk, betrokken. Millie voegt hieraan 
lachtend toe: “Ja, en terwijl ik nog in mijn kraam-
bed lag, werd toen om me heen een dierenkliniek 
gebouwd.”

Dierenkliniek Laarbeek is onderdeel van 
Dierenartsencombinatie ZuidOost. Wat betekent 
dat voor de dieren? 
Millie, die samen met Marlike het gezicht van 

Dierenkliniek Laarbeek is, antwoordt: “Dat betekent 
dat wij voor álle dieren in de Peel iets kunnen bete-
kenen: van honden, katten, knaagdieren, konijnen 
tot noem maar op. Voor elk eerstelijnsprobleem kun 
je bij ons terecht. De lijnen zijn kort en door onder-
deel te zijn van Dierenartsencombinatie ZuidOost 
kunnen we gemakkelijk verwijzen. Onze speerpun-
ten zijn acupunctuur en dermatologie.”

Wat kan ik me daarbij voorstellen? 
Millie en Marlike antwoorden, elkaar aanvullend: 
“Acupunctuur wordt onder andere ingezet bij ou-
derdomsklachten. Denk aan dieren die mank lopen 
en veel pijn hebben. Verder kunnen we iets doen 
aan huidklachten bij dieren. Dat zie je bijvoorbeeld 
als een dier allergisch reageert op een bepaalde stof. 
En net als mensen kunnen dieren last krijgen van 
dementieklachten. Ook dat kunnen we behandelen 

of vertragen …  Eigenlijk is er heel veel mogelijk. Of 
zoals Millie besluit: “Wij proberen op een menselijke 
manier dieren te ondersteunen.” 

Meer weten over Dierenkliniek Laarbeek? 
Bezoek de Open Dag en kijk op de site 
www.daczuidoost.nl. Hier is ook infor-
matie te vinden over de andere klinieken. 
Bellen kan naar: 0492-462899 of mail naar: 
laarbeek@daczuidoost.nl

Vlnr. Gijs Verschuuren, Elke de Natris, Christel Vetjens, Marlike van Erp, Millie Verschuuren-Tjoeng en Frans Konings.

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...  DIERENKLINIEK LAARBEEK

Lieshout – De jeugdraadcommissie 
van C.V. De Raopers heeft groen 
licht gegeven voor de opgave van 
de nieuwe jeugdraad 2015-2016. 
Door middel van een introductie 
op de openbare scholen van Lies-
hout, is het aanmelden gestart.

Na een leuke en duidelijke uitleg wa-
ren veel van de kinderen uit groep 8 
al snel reuze enthousiast en wisten 
ze al snel waar voor ze zich zouden 
aanmelden. De meeste gaan voor 
Prins of Prinses, maar natuurlijk heb-
ben ze ook een adjudant, hofdame, 
nar en niet te vergeten de jeugdraad 
nodig. Alle kinderen die zich opge-
ven kunnen dus mee doen. Ook kin-
deren die buiten Lieshout in groep 8 
zitten mogen zich opgeven.

Ze kunnen het opgaveformulier 
downloaden van www.raopers.nl 
en inleveren bij Marielle van Loon, 
Baverdestraat 11 te Lieshout of 
bij Inge de Laat, Lankelaar 13a 
te Lieshout. De jeugdcommissie 
hoopt op een te gekke carnaval 
voor iedereen.

Rollerdisco voor de jeugd van Laarbeek
Beek en Donk - De jeugd van Laarbeek 
en omstreken kan zaterdag 26 september 
weer genieten van een actief avondje uit. 
Na weken in de schoolbanken is het heer-
lijk om met vrienden en vriendinnen lekker 
actief bezig te zijn en veel lol te maken. 

Dat kan voor een luttel bedrag in de 
SkateSwing van RC De Oude Molen. Pak 
je skeelers uit de kast en kom gezellig om 
19.00 uur naar de Rollerdisco aan de Lage 
Heesweg in Beek en Donk!

Van september tot en met mei houdt de rol-
lerclub de laatste zaterdag van de maand, 
deze mega gezellige disco voor de jeugd, 
vanaf ongeveer 6 jaar. De hal wordt volledig 
omgetoverd tot superdiscotheek. Natuurlijk 
met blitse verlichting, een echte DJ, een 

chillhoek en springheuveltjes voor de waag-
halzen. Er is toezicht (en hulp) op de baan, 
dus ouders kunnen in de gezellige kantine 
ook een avondje lekker ontspannen. Ou-
ders mogen gratis naar binnen, en voor de 
kinderen kopen ze de leuke Sk8SwingCard 
voor maar €5,95. Hiermee kunnen de kin-
deren zelf 4 keer iets lekkers bij de bar gaan 
halen, en natuurlijk is de entree in die prijs 
inbegrepen. 

Omdat de hele avond gedragen wordt 
door enthousiaste vrijwilligers kan de club 
dit zo goedkoop aanbieden. De avond is ui-
termate geschikt om met een groepje vrien-
den en vriendinnen veel plezier te maken. 
Ook voor kinderfeestjes en buurtfeestjes is 
het de ideale gelegenheid: actief, gezellig, 
vertrouwd en betaalbaar. De avond begint 

om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De 
rollerdisco wordt gehouden in de rollerhal, 
aan de Lage Heesweg 1 in Beek en Donk. 

Iedereen is welkom en kaarten zijn te koop 
aan de kassa. Groepen adviseren we om de 
kaarten vooraf te reserveren, dan liggen ze, 
voorzien van de namen, al voor jullie klaar. 
Kijk op de website: 
www.rcdeoudemolen.nl onder het kopje/
poster SkateSwing. 

Dit jaar gaan ze wat leuks doen. Ze gaan 
Sk8Swingkaarten weggeven, hoe ze dat 
gaan doen? Hou de website en Facebook-
pagina van RC de Oude Molen in de ga-
ten. De organisatie hoopt jullie te mogen 
begroeten op een van hun SkateSwing 
avonden.

Nerd disco bij &RG-teens in Dorpshuis Lieshout

Voorverkoop Outdoor Beats schuimparty

Lieshout - Party Jockey Tim (Frenken) start 
de eerste disco van dit seizoen met de 
‘Nerd Disco’. De tieners zullen zich verba-
zen, want stilstaan op de zorgvuldig gese-
lecteerde muziek van Party Jockey Tim is 
niet mogelijk. 

Spontane swingende bewegingen komen 
bij je los, iedereen doet mee! Want dansen 
is leuk. Naast de bekende dansjes wordt er 
tevens voor de nodige entertainment ge-
zorgd, spel en de verkiezing van de ‘&RG-
teen van de maand’ waarbij je voor altijd op 
de website een prominente plaats hebt ver-
overd ontbreken niet. Kortom een fantasti-

sche avond die je niet mag missen. Kom al-
lemaal, dit is de eerste disco van dit seizoen. 

Ter info. Een Nerd is iemand die weigert 
deel te nemen aan de populaire cultuur 
van jongeren vanwege hun afwijkende 
kledingstijl (gele bretels hoog opgetrokken 
broek, een rode geruite blouse) interes-
ses, liefde voor studeren of hoge intelli-
gentie. Hij verafschuwt trends en mode, is 
een streber met betrekking tot zijn studie 
en beoefent een hobby die doorgaans als 
saai wordt beschouwd. Kijk maar eens op 
Google afbeeldingen daar doe je genoeg 
inspiratie op en weet je hoe je verkleedt 

kunt komen. Want ook jij komt toch als 
Nerd verkleed?

De vrijwilligers van &RG-teens houden 
deze discoavond in de ‘Club Energy’ 
ruimte van het Dorpshuis te Lieshout. 
De toegang tot &RG-teens discoavond 
is voor tieners met een pasje gratis en 
iedere gezellige jeugdige tiener (groep 
7) tot en met 15 jaar is tegen betaling 
van €1,50 van harte welkom.  De Disco-
zaal is open vanaf 19.30 uur. Ben er op 
tijd bij om het allemaal mee te kunnen 
maken want om 22.00 uur is deze Nerd 
discoavond weer voorbij.  

Laarbeek – Donderdag 17 september is 
de laatste dag dat je kaarten voor Out-
door Beats -het muziekevenement voor de 
jeugd- kunt kopen in de voorverkoop, doe 
er snel nog je voordeel mee.

Kaarten in de voorverkoop € 3,50. Voorver-
koop adressen: DIO Drogisterij Mark (Lies-
hout), Snoeperij Jantje (Aarle-Rixtel), IJssalon 

de verrassing (Beek en Donk), Buurthuis 
(Mariahout). Zaterdag zijn er mogelijk nog 
kaarten te koop aan de deur, deze kosten 
dan €5,00. Zorg dat je erbij bent want deze 
avond staat er een spetterende Line- up met: 
DJ Feest Drace, De Boevenbende en DJ Cas-
pian. Dat belooft dus veel vette beats, fun en 
uit je dak gaan! Dus zin in een feestje? dan 
zien ze jullie graag 19 september aan de ach-

terzijde van het ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk.

Wil je op de hoogte blijven van de evene-
menten van Tienerwerk Laarbeek, kijk dan 
op www.tienerwerklaarbeek of volg hen via 
Facebook en Instagram.

Aanmelden jeugdraad 
CV De Raopers gestart

Fotograaf: Martijn van den Baar

De jeugd van Carnavalsvereniging De Raopers
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Sebastiaan van Bavel Trio bij Wim Beeren Jazz 

Aarle-Rixtel - Wim Beeren Jazz Society opent 
op woensdag 23 september het nieuwe jazzsei-
zoen met een optreden van het trio van pianist 
Sebastiaan van Bavel in zaal Van Bracht aan de 
Kerkstraat in Aarle-Rixtel.

Als Van Bavel je achternaam is en je speelt ook 
nog piano, en je vader heet bovendien Rob, 
dan zijn de verwachtingen van jazzliefhebbers 
natuurlijk hooggespannen. Als 23-jarige ‘zoon 
van’ vertoont de prille loopbaan van Sebasti-
aan opvallende parallellen met die van vader 
Rob. Als uitzonderlijke talenten wonnen beiden 
op jonge leeftijd het Prinses Christina Concours 
(Sebastiaan zelfs twee keer), en de prestigieuze 
Edison Jazz Award. Qua stijl zie je een wereld 
van verschil. Sebastiaan is met zijn trio een expo-
nent van de jonge generatie musici die de door-

ontwikkeling van de jazz op geheel eigen wijze 
vormgeeft. Veel eigen composities, met zowel 
invloeden van jazz als klassieke muziek, maken 
van de concerten van het trio een unieke bele-
venis. Sebastiaan van Bavel laat zich begeleiden 
door de al even uitzonderlijke drummer Remi 
Troost en meesterbassist Maciej Domaradzki.

Met het uitbrengen van hun debuut CD ‘As 
the journey begins’, met daarop breed uit-
waaierende emoties gevolgd door puntig ge-
speelde rockachtige passages, is het statement 
gelijk gemaakt. Een nieuwe ster onder de Ne-
derlandse jazzpianisten heeft zich hier aan-
gediend. Live te ervaren op 23 september in 
Aarle-Rixtel. Entree €8,00. Aanvang 20.30 uur. 
Kijk ook op www.wimbeerenjazzsociety.nl en 
www.sebastiaanvanbaveltrio.com.

Aarle-Rixtel - Bij gemeenschapshuis de Dreef 
in Aarle-Rixtel wordt zondag 20 september van 
9.00 tot 16.00 uur een vlooienmarkt gehouden.

Deze vlooienmarkt is georganiseerd door de 
stichting Aarle-Rixtel in samenwerking en ten 
bate van de EHBO, volleybalvereniging Cialfo, 
badmintonclub de Ganzeveer en de veteranen 
van ASV, allen uit Aarle-Rixtel.

Op deze markten kunnen particulieren een 
kraam of grondplaats huren voor de verkoop 
van tweedehands goederen. Bezoekers kunnen 
snuffelen naar snuisterijen, huisraad, boeken, 
elektrische apparaten, huishoudelijke apparaten, 

kleding, cd’s, platen, speelgoed, te veel om op te 
noemen. Wie nu eens eindelijk de zolder op wil 
ruimen of van spullen af wil komen, die eigelijk 
zonde zijn om weg te gooien, kan nu terecht op 
de gezellige vlooienmarkt in Aarle-Rixtel, waar 
je ook kan genieten van een kopje koffie, drank-
je of hapje.

De kosten voor een kraam bedragen €20,00 
De entree bedraagt €2,00. Kinderen onder 12 
jaar hebben gratis toegang onder begeleiding. 
Voor informatie en boekingen kan gebeld wor-
den met Frans Coppens, tel. 06-20888818/
0492-382481.

Beek en Donk – De maandelijkse meezin-
gavond van de Liedertafel wordt gehouden 
op vrijdag 25 september in Café-Zaal De 
Tapperij.

Dit wordt een speciale avond, Marie-Chris-
tien Verstraten verzorgt een optreden. Na 
4 albums in het Brabants Dialect, waaron-
der een sfeervol Kerstalbum, maakt ze nu 
alweer sinds 2007 Nederlandstalige muziek 
en ook hierin schreef zij alweer 4 inmiddels 
verschenen albums. Tweemaal won zij de 
Dialectenpenning voor het mooiste eigen 
geschreven lied en zij werd genomineerd 
voor de Vergulde Klomp voor haar inzet in 
het Brabants Dialect. Die in 2007 ook be-
loond werd met de ‘Ad De Laat prijs’.

De avond begint om 21.00 uur, iedereen is 
welkom en de toegang is gratis.

Vlooienmarkt bij gemeenschapshuis De Dreef

Marie-Christien treedt op tijdens Liedertafel
Marie-Christien

Start van het Bokbier seizoen 
Laarbeek - Het traditionele aanslaan van het 
Bokbier, het bier dat in de herfst als eerste ge-
dronken wordt. Wordt nieuw leven inblazen 
door middel van het evenement: Start van het 
Bokbier seizoen op 5 oktober. 

Bokbier, een lekkere hap, maar ook gezelligheid 
en een knipoog naar traditie staan centraal op 
deze avond. 

Drie lokale ondernemers hebben de handen in-
eengeslagen om de opening van het Bokbier sei-
zoen een extra dementie te geven. Grand Café 
Stout, Bavaria Brouwerijcafé en De Brabantse 
Kluis trappen samen het seizoen af.

Gestart wordt op 5 oktober om 17.30 uur bij 
Bavaria Brouwerijcafé, waar om klokslag 18.00 
uur het eerste vat Bokbier wordt aangeslagen, 
natuurlijk met de bijpassende entourage en een 
lekker hapje. Daarna wordt de groep verdeelt, 
en vertrekken de gasten per bus naar Grand 
Café Stout en de Brabantse Kluis voor de vol-
gende ronde, met wederom Bokbier en een 
heerlijke versnapering. Aan het einde van de 
avond wordt er gezamenlijk afgesloten in Lies-
hout, bij het Bavaria Brouwerijcafé.

Zorg dat je bij deze unieke Bokbier happening 
bent! Kaarten van €40,00 zijn te koop bij de 
deelnemende locaties.

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
 13:30

Binnenstebuiten 2D:  16:15

Binnenstebuiten 3D:  13:45

De Kleine Prins: 
 13:45

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 20:30

Minions 3D NL: 
 13:30 15:45

Schone Handen: 
 19:45

Spangas in Actie: 
 16:00

Ted 2: 
 19:45

The Maze Runner: 
 18:00

Vacation: 
 15:45 19:45

DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 19:45

MI 5: Rogue Nation:  19:45

Schone Handen: 
 20:00

Vacation: 
 20:00

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
 16:00

Binnenstebuiten 3D:  16:00

De Kleine Prins: 
 16:00

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 18:45 21:45

Minions 3D NL: 
 16:00

MI 5: Rogue Nation:  18:45

Schone Handen: 
 19:00 21:30

Vacation: 
 19:00 21:30

We Are Your Friends:  21:45

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
 13:15

Binnenstebuiten 2D:  16:00

Binnenstebuiten 3D:  13:45

De Kleine Prins: 
 13:30

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 15:30 18:45 21:45

Minions 3D NL: 
 13:15 16:00

MI 5: Rogue Nation:  18:45

Schone Handen: 
 19:00 21:30

Vacation: 
 15:30 19:00 21:30

We Are Your Friends:  21:45

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
 13:15

Binnenstebuiten 2D:  16:00

Binnenstebuiten 3D:  13:45

De Kleine Prins: 
 13:30

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 15:30 19:30

Minions 3D NL: 
 13:15 16:00

MI 5: Rogue Nation:  19:30

Schone Handen: 
 19:45

Vacation: 
 15:30 19:45

MAANDAG 21 SEPTEMBER 2015

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 19:45

MI 5: Rogue Nation:  19:45

Schone Handen: 
 20:00

Vacation: 
 20:00

DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 19:45

MI5: Rogue Nation:  19:45

Schone Handen: 
 20:00

Vacation: 
 20:00

WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
 13:30

Binnenstebuiten 2D:  16:15

Binnenstebuiten 3D:  13:45

De Kleine Prins: 
 13:45

Maze Runner: The Scorch Trials 3D: 15:45 19:45

Minions 3D NL: 
 13:30 16:00

Schone Handen: 
 20:00

The Intern: 
 19:45

Vacation: 
 15:45 20:00

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte 

van al onze acties, premières en specials!

7 OKTOBER: GIRLS NIGHT OUT!

JA, IK WIL!VOORPREMIÈRE: 

RESERVEER SNEL WANT: VOL = VOL!
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Sint Caecilia
De Goede Hoop
Oefening & Uitspanning

Sint Caecilia
De Goede Hoop
Oefening & Uitspanning

OpenLuchtTheater mariahout
19 september aanvang 20.00 uur

entree gratis

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

2 OKTOBER

3 OKTOBER

HEUVELPLEIN 
AARLE-RIXTEL

VOOR TICKETS EN 
MEER INFORMATIE:

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

SPONSOREN OKTOBERFEST 2015

Mooi UIT in Laarbeek

Oans, zwoa, drei, g’suffa! in Aarle-Rixtel
Redacteur: Martien van den Heuvel

Aarle-Rixtel - In het eerste weekend van oktober 
vindt in Aarle-Rixtel het Oktoberfest plaats. Op 
het Heuvelplein zal dan op vrijdag 2 oktober en 
zaterdag 3 oktober de Beierse gezelligheid uit de 
tent en uit de overdekte après-skihut schallen. 
Voor de zaterdagavond zijn de kaartjes uitverkocht 
maar wie er op vrijdagavond bij wil zijn, kan nog 
kaartjes kopen.

De ‘echte Oktoberfestsfeer’
“En dat het een gezellig festijn zal worden, daar 
is geen twijfel over mogelijk. Op vrijdag gaan de 
deuren van de tent om 19.00 uur open. Daarna 
wordt het eerste grote, houten vat aangeslagen. 
Dat vat wordt gesponsord door Bavaria. Het eerste 
rondje is ook van dat gratis vat. En er zijn fantas-
tische optredens gepland, die zeker weten voor de 
echte Oktoberfestsfeer zullen zorgen,” aldus Hein 
van Brug van de organisatie, en lid van Die Party 
Hosen, die op vrijdag en zaterdag op zullen treden. 
Naast Die Party Hosen zal ook Woenderbaar op 
vrijdag te horen zijn. 

Die Jungen Tiroler Teufel
Speciale gasten tijdens het Oktoberfest zijn Die 
Jungen Tiroler Teufel; twee energievolle jongens, 
Wesley van Os van 11 jaar en Jasper Wiegers van 
13 jaar oud, beiden met een passie voor muziek. 
Zij hebben de liefde voor muziek met de paplepel 
binnengekregen. Ze spelen hun muziek volledig 

zelf, zonder achtergrondopnames. Jasper begon al 
op 6-jarige leeftijd de Steirische Harmonika te spe-
len. Hij heeft al verschillende optredens gehad, ook 
in het buitenland, zoals Duitsland, België, Italië en 
Oostenrijk. Ook heeft hij aan verschillende talen-
tenjachten meegedaan, zo heeft hij de eerste editie 
talentenjacht van het Oktoberfeest Sittard 2012 
gewonnen. Wesley begon al op 4-jarige leeftijd 
muziek te spelen met de trommelstokken van zijn 
vader. Hij begeleidde zijn vader toen al bij optre-
dens op het drumstel. 

Gezellig druk
“Ambiance verzekerd dus met zulke ijzersterke op-
tredens. En dit jaar dus ook met een echte après-
skihut naast de tent. Het buitengebeuren zal over-
dekt zijn met een grote parasol. De organisatie gaat 
ieder jaar vooruit. En dat is ook te merken aan de 
belangstelling van het publiek. Er komen dit jaar 
250 mensen meer naar de tent dan vorig jaar. Het 
belooft een heel gezellige editie van het Oktober-
fest te worden,” besluit Van Brug enthousiast.

Voor extra informatie over Die Jungen Tiroler Teu-
fel kun je terecht op www.diejungentirolerteufel.
nl. Voor Woenderbaar op www.woenderbaar.nl. 
Die Party Hosen hebben hun webstek op www.
diepartyhosen.nl. Voor praktische informatie over 
het Oktoberfest zelf of om snel nog even de aller-
laatste kaartjes voor vrijdagavond te bestellen, kun 
je surfen naar www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl 

61e Beekse vlooienmarkt bij De Eendracht
Beek en Donk – Buurtvereniging De Eendracht 
houdt op zondag 4 oktober van 11.00 tot 15.00 uur 
voor de 61e keer een vlooienmarkt. Deze wordt bin-
nen en buiten gehouden bij Buurthuis ‘De Schuur-
herd’ aan het Heuvelplein. 

Voor de 61e keer organiseren zij een vlooienmarkt 
oude stijl. Dus geen handelaren. Nee, de wakkere 
handelaar komt het bij hen kopen. Want het is ner-
gens goedkoper en er is heel veel goed spul. Het zijn 
dan ook uitsluitend zelf verzamelde spullen die door 
een 60-tal leden te koop worden aangeboden. 

Een vlooienmarkt die telkens honderden koop-
lustigen trekt. Bezoekers van andere jaren we-
ten het, voor de echte koopjes moet je op de 
Beekse vlooienmarkt zijn. Voor inlichtingen kun 
je contact opnemen met Mari Vereijken. Mail: 
marivereijken@hetnet.nl of tel. 0492-462017. ‘De 
Schuurherd’ is gelegen aan Heuvelplein 32 te Beek 
en Donk.

Iedereen is welkom en de opbrengst komt ten goe-
de aan de vele jeugdactiviteiten van de buurtvereni-
ging.

‘Harmo3 concert’ in het Openluchttheater

Mariahout - Laarbeek heeft op muzikaal gebied 
heel wat te bieden. De gemeente kent een rijk 
muzikaal verenigingsleven. Drie bloeiende har-
monieën met elk hun eigen identiteit en karakter. 
Aanstaande zaterdag (19 september) tijdens het 
‘harmo3 concert’ zijn de drie orkesten te zien en te 
beluisteren in het Openluchttheater in Mariahout.

Af en toe trekt Laarbeeks trots samen op, zoals tij-
dens het koningsbezoek in Den Bosch. Vaker nog 
geven de drie orkesten zelf concerten binnen, maar 
ook buiten de eigen dorpen. Een concert waarop 

alle drie de orkesten te beluisteren zijn blijft uniek 
en daarom mag u dat niet missen.

Zaterdag is het zover. Onder de hoge bomen van 
het Openluchttheater Mariahout geven de drie 
orkesten acte de présence. Een prachtige locatie 
midden in Mariahout, ideaal voor een sfeervolcon-
cert. Harmonie St. Caecilia Lieshout en Mariahout, 
Oefening & Uitspanning uit Beek en Donk en De 
Goede Hoop uit Aarle-Rixtel spelen om de beurt 
hun programma. Het concert start om 20.00 uur en 
de toegang is gratis.

Vrouwenbeweging krijgt tips van buurtbrigadiers
Beek en Donk – De leden van de Vrouwen-
beweging Beek en Donk worden uitgenodigd 
voor een avond in zaal ’t Huukske, op dins-
dag 22 september om 20.00 uur. Tijdens deze 
avond is er een voorstelronde waar de heer 
Bert Bruggeman, samen met een collega, over 
zijn werk als buurtbrigadier vertelt.

Zij gaan vertellen wat u moet doen en kunnen 
in bepaalde gevallen, zoals knuffelpraktijken en 
mensen die bij je aanbellen en zich voordoen als 
meteropnemer. Ook komen nog andere vreem-
de praktijken aan bod. De organisatie hoopt dat 
de leden veel vragen hebben, zodat ze met de 
hulp van de buurtbrigadiers te weten komen 
wat ze in sommige situaties kunnen doen. 
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Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl
MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7

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

Ariel wasmiddel
doos 13/16 stuks

fl acon 1170 ml.
pak 1130 gram

3 stuks naar keuze

17.13-22.86

Amstel bier*
krat 24 fl esjes à 30 cl.

13.79

Pepsi, 7UP of 
Sisi frisdrank

fl es 1500 ml.

Dr. Oetker Casa di Mama pizza
2 stuks naar keuze

5.78-6.02

Houdbare Chocomel of Campina 
Optimel lang lekker drink

literpak

1.32-1.40

Witte of blauwe druiven
per 500 gram

1.49

Tompoucen met 
slagroom

doos 4 stuks

4.39

Ambachtelijke roombrie
van onze versafdeling

per 100 gram

1.49

10.00
3 stuks

Sisi frisdrank

1+1
GRATISBij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 

Prijsvoorbeeld: 2 fl essen 7UP à 1500 ml. van 3.18 voor 1.59

(maximaal 3 kratten per klant)

9.59
liter 1.33

Varkenshaas
500 gram

7.49

4.99
kilo 9.98

0.99
kilo 1.98

2.99

0.99

0.99

4.49
2 stuks

W 38 - Aanbiedingen gelden van maandag 14 t/m zaterdag 19 september 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.
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25-jarig jubileum Muziekmakerij de Biks Bent MCD start spaaractie voor 

aardewerk ovenschalen

BBC-jazz speelt bij CARAT-paviljoen in Helmond

Beek en Donk - 25 Jaar geleden, 9 sep-
tember 1990, werd Muziekmakerij de 
Biks Bent door een aantal enthousiaste 
muziekliefhebbers vanuit buurtschap 
de Beekerheide opgericht. De Biks Bent 
is inmiddels uitgegroeid naar een 30-
tal musicerende vrienden in de leef-
tijd van 23 tot 75 jaar, waar plezier en 
samen muziek maken centraal staat.

Niet alleen Muziekmakerij Biks Bent viert 
haar 25-jarig jubileum, maar ook 3 van 
haar leden, die vanaf dag 1 lid zijn van 
Muziekmakerij de Biks Bent, vierden hun 
25-jarig jubileum. Dit was dan ook de re-
den dat de volledige Biks Bent op woens-
dag 9 september de 3 jubilarissen, Ineke 
en Jozef van de Ven en Jolande van Oor-
souw een serenade brachten. Tijdens de 

serenade werden alle 3 onderscheiden 
met de Biks Bent jubileumspeld. 
Het jubileumjaar wordt afgesloten tij-
dens het jaarlijkse Biks Bent weekend op 
26 en 27 september. Aansluitend aan het 

weekend wordt zondag 27 september 
een jubileumconcert gegeven bij Café 
van de Burgt. Aanvang 13.00 uur en de 
toegang is gratis. Diegene die geïnteres-
seerd is: u bent van harte welkom.

De MCD-supermarkten zijn 14 
september een hele aantrekkelijke 
spaaractie voor mooie, praktische 
en topkwaliteit ovenschalen ge-
start. De ovenschalen zijn gemaakt 
van 100% Portugees geglazuurd 
aardewerk en geschikt voor ge-
bruik in de oven, grill, magnetron, 
koelkast, diepvries en vaatwasser 
(van -20ºC tot 250ºC). Er zijn 6 
verschillende spaarproducten on-
der de merknaam ‘Mama Cucina’. 

Tot en met 14 november ontvangt 
u bij elke €5,00 aan boodschap-
pen één spaarzegel. In de folder 
staan elke week spaarkoopjes, 
aanbiedingen waarbij de klant 
extra zegels krijgt. Met 24 spaar-
zegels is de spaarkaart vol. Volle 
spaarkaarten kunnen worden in-
geleverd tot en met zaterdag 28 
november 2015. 

Tegen inlevering van een volle 
spaarkaart kan de klant kiezen 
voor één set met 3 schaaltjes zon-
der bijbetaling (deze set bevat 
drie schaaltjes met elk een andere 
kleur). Voor de andere produc-
ten (dek- of ovenschalen) geldt 
een kleine bijbetaling. Voor de 
grijze dekschaal van 0.75 liter en 
de groene ovenschaal van 31 cm 
betaalt de klant slechts €2,99 bij. 
De rode dekschaal van 1.5 liter en 
de grijze ovenschaal van 35.5 cm 
hebben een bijbetaling van €3,99 
en voor de grote rode ovenschaal 
van 41.5 cm. betaalt de klant 
€4,99 bij. 

De normale verkoopprijs voor deze 
producten in de winkel bedraagt 
tussen de €10,00 en €22,00. Het 
voordeel voor de klanten is dus 
heel groot. 

Beek en Donk/Helmond - Het grote 
publiek denkt bij bigbands vaak aan 
professionele ensembles. Minder 
bekend is misschien dat duizenden 
muzikanten zonder een cent eraan te 
verdienen veel plezier beleven aan het 
spelen van bigband muziek. 

Iedereen kent natuurlijk de bigbands 
uit de jaren dertig, veertig en vijftig, 
denk alleen maar aan de gezelschap-
pen van Duke Ellington, Glen Miller 
en Miles Davis. En de laatste jaren 

kent het genre een ware revival, zo-
als de bands de New Cool Collective, 
Michael Bublé, Robbie Williams en de 
WDR Bigband bewijzen. Dat deze mu-
ziekvorm ook op amateurniveau wordt 
beoefend, is mogelijk minder bekend.

Zo ook bestaat de BBC-jazz uit Beek 
en Donk al ruim 25 jaar en in die tijd 
is het gegroeid tot een graag gehoord 
orkest tijdens evenementen waar een 
breed publiek op af komt. Onlangs 
speelde de BBC-jazz nog tijdens de 

Drakenbootraces in Helmond, op het 
Leudal festival in Roggel en het Mid-
zomernachtfestijn in Aarle-Rixtel.

Belangrijk voor een optreden voor 
breed publiek is dat er voldoende va-
riatie in het repertoire steekt. Daarom 
zijn tijdens het concert op het CARAT, 
naast een aantal bigband nummers 
ook andersoortig muziek te beluiste-
ren. BBC-jazz begint op zondag 20 
september op CARAT om 13.00 uur.
 

De 3 jubilarissen vlnr: Ineke en Jozef van de Ven en Jolande van Oorsouw 

Advertorial

In gesprek met: Marcel Sterken
Locatie:  Jan van Amstelstraat 2, 
  Beek en Donk

Redacteur:  Mark van den Heuvel

Vanaf dat hij groot genoeg was om mee in de 
wagen te kunnen en een hamer vast te houden, 
ging Marcel Sterken al mee met opa Harry van het 
toenmalige Sterken Bouwbedrijf uit Beek en Donk. 
Nu, jaren later, bestaat zijn eigen bedrijf, Sterken 
Bouwadvies, al ruim een decennium en zijn ze 
sinds kort gevestigd aan de Jan van Amstelstraat 
2 in Beek en Donk. “We zijn sinds juni verhuisd 
naar onze nieuwe locatie en volgend jaar bestaan 
we twaalf en een half jaar. Dat vroeg om een 
facelift: een nieuw kantoor, een nieuw logo en een 
nieuwe website.”

“Van jongs af aan heb ik altijd rondgelopen op de 
bouw. Ik heb veel ervaring opgedaan bij het bedrijf 
van mijn grootvader en later van mijn broer Eric, en 
ik ben zelf ook begonnen als timmerman”, vertelt 
Marcel. In 2004 begon hij voor zichzelf en sinds 
dit jaar zit zijn vrouw Heidi ook in het bedrijf. “We 
zijn gespecialiseerd in bouwadvies en kostenbere-
kening voor woningbouw, restauratie, renovatie 
en verbouwingen. Maar daarnaast bieden we nog 
een volledig aanbod van bouwdiensten, zoals het 
uittekenen van plannen, bouwmanagement en aan-
koopadvies. Bovendien treden we op als bemidde-
laar of mediator in geval van geschillen tussen bij-
voorbeeld een particulier en een aannemer. Klanten 
kunnen van het eerste begin van hun project tot aan 
de uiteindelijke oplevering voor alles bij ons terecht, 
van een simpele vraag over een kleine aanpassing 
tot ontwerpen, financieringsadvies en de bouwwer-
ken zelf.”

Marcel legt uit: “Onze klanten lopen uiteen van par-
ticulieren en zzp’ers tot aannemers, projectontwik-
kelaars en landelijke bouwbedrijven, zoals Strukton 

en Hurks. We werken op verschillende niveaus mee 
aan projecten van iedere mogelijke omvang. Van 
advies en kostenberekening voor een nieuwe dakka-
pel tot complete zorgcentra. Zo hebben we bijvoor-
beeld 3 woningen hier in de straat getekend en ons 
eigen huis volledig zelf gebouwd.” En in de regio 
van Laarbeek en Helmond was Sterken Bouwadvies 
nog bij een groot aantal projecten betrokken. “We 
hebben meegewerkt aan de Suytkade in Helmond 
en aan diverse woningen aan de Groene Loper. Ook 
in Laarbeek hebben we in alle kernen al verschillen-
de huizen opgeleverd in bijna alle nieuwbouwwijken 
als de Beekse Akkers, Laag Strijp, den Hoge Suute 
en aan het inbreidingsplan De Lankelaar. 

“Een ander initiatief waarmee we begonnen zijn, is 
de zogenaamde ‘Bouwpastoor’. Ik word vaak aan-
gesproken door mensen met allerhande vragen over 
bouwen, verbouwingen, en wat de kosten daarvan 
zijn, of van hoe je een en ander aanpakt. Altijd pro-
beer ik de mensen zo goed mogelijk antwoorden te 
geven. Dat kleine beetje gratis advies beschouw ik 
als een extra service die ik graag aanbied. Op een 
gegeven moment zei iemand dat ik net een pastoor 
was met al dat advies en raad aan mijn ‘parochi-
anen’ en toen kwam al snel de benaming ‘bouw-
pastoor’, een verwijzing naar de bouwmeesters die 
vroeger werden aangesteld voor de bouw en bege-
leiding van kerken. Ik vond het wel een leuke naam, 
dus we zijn er mee verdergegaan”, lacht Marcel.

Voor meer informatie over Sterken Bouwadvies 
kunt u terecht op de website www.sterkenbouwad-
vies.nl of kunt u telefonisch contact opnemen via 
0492 – 46 46 98 of 06 – 52 36 40 40 en via e-mail 
naar info@sterkenbouwadvies.nl. U kunt ook al-
tijd langskomen in het kantoor aan de Jan van 
Amstelstraat in Beek en Donk.

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...  BOUWADVIES STERKEN

Fietstocht MTC-Mariahout houdt jaarlijkse fietstocht
Mariahout - MTC-Mariahout 
houdt zondag weer haar jaarlijk-
se fietstocht. De deelnemers van 
voorgaande jaren weten telkens 
weer de weg naar Mariahout te 
vinden en verheugen zich vooraf al 
op de verrassende ‘rust-stop’ in de 
route.

Deze stop is in de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een begrip binnen 
het deelnemersveld. Iedereen kan 
deelnemen aan deze fietstocht 
waarvan de route wordt uitgereikt 
op papier. Inschrijven is mogelijk 
van 12.30 tot 13.00 uur bij Ca-
fé-Restaurant De Pelgrim in Ma-
riahout.

De lengte van de route is ongeveer 
32km en het inschrijfgeld bedraagt 
€2,50, dit is inclusief een con-
sumptie/hapje tijdens de ruststop. 
Kinderen tot 14 jaar mogen gratis 
deelnemen. Kom aanstaande zon-
dag dus naar Mariahout en ervaar 
zelf aan den lijve hoe gezellig het 
fietsen bij de motorclub kan zijn.
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Fotografen: Daphne van Leuken en Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
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MooiBoerdonk
Lollypops te gast bij VOGG tijdens ledenmiddag Programma Boerdonk Kermis

Kermiskoningschieten tijdens kermis in Boerdonk

WTC Boerdonk in de weer met weergoden

Boerdonk - Afgelopen zondag 
hebben de Vereniging Ouders 
en verwanten Geestelijk Gehan-
dicapten, een middag gehouden 
voor hun leden. In D’n Hazenpot 
in Boerdonk werd iedereen harte-
lijk ontvangen met koffie en wat 
lekkers. 

De organisatie vindt het fijn dat 
ze Pastoor Rombauts ook welkom 
konden heten. Vol spanning zaten 
de bezoekers te wachten wat er 
ging komen. De Lollypops uit So-
meren hebben de middag verzorgd 
met het zingen van Nederlandsta-
lige liedjes die ze op een heel leuke 
manier aan elkaar praatte.

Iedereen kreeg een rol op deze 
middag. Mee aankondigen, bloe-
men uitdelen, zingen, de polonaise 
lopen en meespelen in een mu-
ziekband. Alles kan en mag, niets 
hoeft. Dat is wat het zo speciaal 
maakt om met de kinderen zo’n 
activiteit te organiseren.

Na al die inspanning hadden ze 
natuurlijk honger gekregen. En 
wat is er dan lekkerder dan een 
lekker frietje met een snack! Friet-
je Brabant heeft dit voor hen ge-
heel belangeloos verzorgd, met 
als toetje voor iedereen een ijsje. 
Hiervoor willen ze Frietje Brabant, 
René en Rianne van Uden, dan 

ook erg bedanken. Moe maar vol-
daan gingen de kinderen allemaal 
weer naar huis, in de wetenschap 
dat ze elkaar snel weer zien.

De vereniging heeft zich ook aan-
gemeld voor de Clubkas Campag-
ne van de Rabobank. Heeft u de 
mogelijkheid om te stemmen, dan 
zouden ze het erg op prijs stellen 
als ze van u ook een stem krijgen. 
Hierdoor blijft het mogelijk om 
voor de leden en hun ouders/ver-
wanten leuke activiteiten te orga-
niseren.

Vrijdag 25 september:
19.00 uur Feestelijke opening met   
clown Desalles
20.30 uur Coverband ‘DeHeeren  
Van’ in Den Hazenpot
 
Zaterdag 26 september:
20.30 uur Feest in Den Hazenpot:   
Boerdonk partylovers met DJ Mario

Zondag 27 september:
10.00-13.00 uur Kermisschieten &    
pannenkoeken bakken georgani  
seerd door Imagine en SABB 
Vanaf 13.00 uur live muziek met   
‘TismarwadegewentbenT’ & vele   
andere live bands. ‘s Avonds volop   
muziek in Den Hazenpot

Maandag 28 september:
12.00 uur Gezellig samenzijn voor   
alle 50-plussers tijdens 3-gangen   
kermisdiner. Kosten €7.50 inclusief   
consumptie. Aanmelden voor   
vrijdag 25 september, 
Tel. 0492-465530 of mail 
denhazenpot@home.nl 
13.30-17.30 uur Dansmatinee voor   
50+ met orkest ‘Waizennutmar’ &   
gastvrouw Nel van Vugt. ‘s Avonds   
volop muziek in Den Hazenpot

Boerdonk - Het blijft een prachtig ge-
zicht: de glunderende gezichtjes van 
de jongens en meisjes, als ze als pupil 
van de week het veld opstappen met het 
eerste elftal van RKSV Boerdonk. 

Ze doen de aftrap en gaan meteen pro-

beren te scoren, omspelen een paar ver-
dedigers en laten de keeper kansloos. 
Dan nog een knipkaart voor in de kanti-
ne, een herinneringsfoto en een echte le-
ren bal, die ze ook cadeau krijgen. Kort-
om een topdag voor de jonge spelers van 
Boerdonk F1. 

Boerdonk – De kermis in Boer-
donk wordt gehouden van vrijdag 
25 tot en met maandag 28 sep-
tember. Ook dit jaar kunnen alle 
Boerdonkenaren weer strijden om 
de titel: ‘Kermiskoning of Ker-
miskoningin van Boerdonk’. Wie 
verslaat Jan van der Heijden, de 
Kermiskoning van 2014?

Op zondag 27 september houdt 
stichting Algemeen Boerdonks Be-
lang in samenwerking met zang-
koor Imagine het jaarlijkse Ker-
miskoningsschieten. Vanaf 10.30 
uur kunnen alle inwoners van 18 

jaar en ouder uit de voormalige 
parochie Boerdonk zich inschrijven 
om met het geweer de vogel van 
zijn stok te schieten. Om 11.30 
uur geeft de koning van het gil-
de uit Erp, Gerrit van Dinter, het 
startschot voor de wedstrijd. Zijn 
schot wordt gevolgd door Jan van 
der Heijden, die de afgelopen jaar 
de titel van Kermiskoning heeft 
mogen dragen. Hierna volgt een 
spannende strijd, waarbij alle deel-
nemers kans maken om zich te 
laten kronen tot Kermiskoning(in) 
van Boerdonk. 

Zangkoor Imagine zorgt traditie-
getrouw voor overheerlijke pan-
nenkoeken. Onder het genot van 
een hapje en drankje wordt de 
Kermiskoning 2015 rond de mid-
dag gekroond. Aansluitend wordt 
het 5-jarig jubileum gevierd van 
‘TismarwadegewendbenT’, waar-
bij verschillende bands uit de om-
geving zorgen voor een muzikale 
middag. 

De organisatie hoopt op prachtig 
weer en een goede opkomst van 
deelnemers en enthousiaste toe-
schouwers.

Boerdonk - Maanden is ernaar 
toegeleefd. Het immer gezelli-
ge en sportieve fietsweekend van 
WTC Boerdonk. Deze keer was 
Zuid-Holland aan de beurt met 
haar watergebied. De rivieren, de 
natuurgebieden, de zee, de del-
tawerken, kortom alles wat men 
vroeger op de lagere school maar 
niet geleerd konden krijgen ging 
men dit weekend al fietsend be-
zichtigen. 

Vrijdagmorgen 4 september ston-
den WTC Boerdonk derhalve met 
volgepakte volgwagen klaar om te 
vertrekken voor een ritje van 150 
km. Thuis had iedereen op ontroe-
rende wijze afscheid genomen van 
geliefden en met de tranen van 
ontroering in onze ogen vertrokken 
ze. Het was niet warm en het waai-
de een beetje maar dat zou hen 
niet deren...  Hoe deze tocht verder 
gaat leest u op www.boerdonk.nl   

Pupil van de week bij 
RKSV Boerdonk

Winnaars Boerdonkse Jeu de Boules competitie
Boerdonk - In mei begonnen 22 
teams hun wedstrijden in de der-
tiende Boerdonkse Jeu de Boules 
competitie. Vele avonden werd er 
fanatiek gestreden om elk punt, elke 

set en elke wedstrijd. Natuurlijk was 
het ook altijd gezellig langs de baan 
waar elke wedstrijd van deskundig 
commentaar werd voorzien door de 
toeschouwers.

Tenslotte gingen uit elke poule 2 
teams naar de finale en 2 teams 
naar de ‘best of de rest’. De finale 
best of de rest werd op donderdag-
avond 10 september gespeeld. De 
titel Best of de rest werd gewonnen 
door André Smits en Tonnie Toon-
ders.

Op zondag 13 september werd ten-
slotte de finale gespeeld. Net als 
vorig jaar ging de finale tussen de 
teams Theo/Tiny Donkers en Ed-
win van Houtum/Willie Biemans. 
En ook net als vorig jaar werd deze 
wedstrijd gewonnen door Edwin en 
Willie.

Edwin en Willie van harte gefelici-
teerd met het kampioenschap!

Vrijdag 25 september:

Zaterdag 26 september:

Zondag 27 september:

Maandag 28 september:

DeHeerenVan

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

Openingstijden / Afhalen: Ma-Vr: 8:00-18:00 / Za: 8:00-15:00
Bezoekadres: Bobbenagelseweg 10a, 5491 VL Sint-Oedenrode 
Telefoonnummer: +31 (0)413 490524  
E-mailadres: info@gebruiktebouwmaterialen.com

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft thuis een 
punt overgehouden tegen een sterk 
spelend Bavos uit Bakel. De wedstrijd 
speelde zich af in een hoog tempo en 
het publiek moet zeker genoten heb-
ben van deze enerverende wedstrijd. 

De gehele eerste helft had Bavos een 
veldoverwicht, en was dan ook de bo-
venliggende partij. Maar ASV’33 was 
zeker niet kansloos en bood met goed 
voetbal zeer goed tegenstand, maar de 
kansen die er waren werden niet benut. 
Bavos was twee keer heel dicht bij een 
doelpunt, maar doelman Rob Renders 
van ASV’33 keepte een vlekkeloze par-
tij en bracht zeer bekwaam redding. 
Ook ASV’33 kreeg haar kansen in deze 
eerste helft en had Bavos zeker bij een 
van die kansen ook het geluk aan haar 
zijde. Bij een slim hakballetje van Nick 
Hendriks kwam de bal recht in de han-
den van de al op de grond liggende 
doelman van Bavos terecht. 

In de tweede helft was er een sterker 
ASV’33, dat nu bij regelmaat de wed-
strijd zelf dicteerde. Toch was het Bavos 
dat op voorsprong kwam. In de 59e mi-
nuut werd door ASV’33 op het midden-
veld slordig balverlies geleden en kon 
Bavos met een man meer richting het 
het Aarlese doel gaan, waar de verde-
diging van de rood-witten op dat mo-
ment door verrast werd. Pim van Lijssel 
wist Bavos naar een 0-1 voorsprong te 
schieten. Direct stuurde ASV’33 trai-

ner Han van Rosmalen twee wissels 
de dug-out uit, om met frisse krachten 
proberen de achterstand teniet te doen. 
Maar vanaf het moment dat Bavos de 
voorsprong had, nam het ook wat gas 
terug en werd ASV’33 meerdere malen 
gevaarlijk, wat tien minuten later leidde 
tot de gelijkmaker. Robbert Mol gaf de 
bal het laatste tikje na een goede inzet 
van Nick Hendriks: 1-1. 

Na de gelijkmaker kwam Erwin van Dijk 
in het veld voor de moe gestreden Pe-
ter Raijmakers. ASV’33 bleef doorgaan 
en kwam in een fase waarbij het met 
een beetje geluk zelfs op voorsprong 
had kunnen komen, maar bij elke inzet 
zat er wel een been van Bavos tussen, 
wat een doelpunt voorkwam. Het spel 

bleef tot aan de laatste minuut snel 
op en neer gaan en zo kwam de wed-
strijd in een spannende slotfase terecht, 
waarbij beide partijen bleven proberen 
de volle winst binnen te slepen, wat 
echter voor beide teams niet lukte. Met 
dit gelijkspel kon men tevreden zijn, 
en bied zeker het vertoonde spel van 
ASV’33 veel vertrouwen voor de vol-
gende wedstrijd, komende zondag, uit 
bij Liessel. Hier gaat ASV’33 zeker pro-
beren de drie punten binnen te halen.

Opstelling ASV’33; Rob Renders, Rob-
bert Mol, Gerben Rendering, Ronny 
Heijmans, Sander vd Waarsenburg, Pim 
Dubois, Peter Raymakers (78e Erwin v 
Dijk), Dennis Verbakel, Nick Hendriks, 
Mark Smits, Thijs v Uden.

Sportend Laarbeek
voetbal VV Mariahout doet ELI pijn in 

Laarbeekse derby

Mariahout zat er dicht op bij ELI

Mariahout - De Laarbeekse derby tus-
sen Mariahout en ELI werd een triomf 
voor Mariahout op het eigen sportpark. 
De thuisclub wist ELI op alle fronten te 
overtroeven. De 4-1 eindstand van deze 
aantrekkelijke wedstrijd was een juiste 
afspiegeling van het krachtsverschil za-
terdagavond. 

In het eerste half uur zagen de vele toe-
schouwers een sterke thuisclub, die met 
goed opgezette en snelle aanvallen over 
beide vleugels steeds dreigend voor het 
ELI-doel verschenen. Dat leverde enkele 
gevaarlijke schoten en nog een buiten-
spelgoal van Sander Scheepers op. In de 
30e minuut viel de lang verwachte ope-
ningsgoal. Sander Scheepers leverde een 
voorzet op maat af, die door Coen van 
Eijndhoven bij de 2e paal werd binnen-
getikt, 1-0. Hierna kwam ELI wat beter in 

de wedstrijd en hadden de Lieshoutena-
ren mogelijkheden op de gelijkmaker. Zo 
claimde ELI twee keer een strafschop en 
dwong Sem Steenbakkers doelman Rick 
van den Heuvel tot een geweldige red-
ding. Aan de andere zijde waren zowel 
de 16-jarige spits Tim Barten als de heel 
soeverein spelende aanvoerder Serge 
van Hout dicht bij een doelpunt.

Na rust gingen de Lieshoutenaren op 
zoek naar de gelijkmaker, maar toonde 
Mariahout zich sterker in de duels en 
wist beter de vrije man te vinden. Kort 
nadat ELI-doelman Robin Evers een vrije 
trap van Sander Scheepers nog tot hoek-
schop kon verwerken, was hij kansloos 
bij een vrije trap van Coen van Eijndho-
ven. Zijn ‘zwabberbal’ viel bij de 2e paal 
binnen, 2-0. 

Na een uur spelen viel de definitieve be-
slissing. De opgerukte Stijn van de Bo-
gaard bereikte met een voorzet op maat 
Dennis Veldpaus, die de 3-0 liet aante-
kenen. ELI kon hier alleen een stiftbal 
van Sem Steenbakkers tegenover stel-
len. Deze ging rakelings voorlangs. In de 
75e minuut werd het goede veldspel van 
Mariahout met een fraaie treffer van Tim 
Barten beloond, 4-0. De thuisclub bleef 
de aanval zoeken en had hiermee bijna 
succes, maar zowel de kopbal van Stijn 
van de Bogaard als de inzet van Geert 
van Doorn misten de juiste richting. ELI 
was nog gevaarlijk via Willem Jan van 
den Brink, maar hij stuitte op Rick van 
den Heuvel. Toch wisten de Lieshoutena-
ren nog de eer te redden. Uit een voorzet 
van Bram Donkers wist Sten van Bragt de 
4-1 binnen te schieten en de stand een 
meer draaglijk aanzien te geven.

Sparta’25 onderzoekt 
‘Walking Football’ voor 60+

Beek en Donk – Voetbalvereniging 
Sparta’25 is zich aan het oriënteren op 
het ‘Walking Football’. Dit is een zeer 
snel groeiende tak binnen de KNVB. 
Onderstaand kun je lezen over het ‘wie, 
waarom en wat’.
 
60-plussers
Met Walking Football krijgen 60-plussers 
die niet (meer) kunnen deelnemen aan het 
traditionele voetbal weer de kans om een 
balletje te trappen. Een ideale oplossing 
voor spelers die daarnaast ook nog het 
sociale aspect van het voetbal willen bele-
ven, de derde helft onder andere.
 
Waarom
De vergrijzing van de samenleving biedt 
het voetbal en de voetbalverenigingen 
naast een aantal uitdagingen ook kan-
sen om nieuwe doelgroepen aan zich te 
(blijven) binden. Niet alleen als (actieve) 
voetballer/sporter, maar nog veel meer 
als vrijwilliger. Met Walking Football kan 
de vereniging een interessante doelgroep 
(60+) behouden én werven. Gezien de 
doelgroep is het overdag aanbieden van 

de voetbalvorm een mogelijkheid. 

Wat is walking football
Bij deze nieuwe voetbalvorm spelen ze-
ventallen op een kwart speelveld met en 
tegen andere voetballers. Er mag, geheel 
zoals de naam doet vermoeden, niet ge-
rend worden, de bal niet boven heup-
hoogte komen en het maken van slidings 
is niet toegestaan. Deze regels zijn er om 
blessures te voorkomen. Niet alleen het 
voetballen staat centraal, maar juist het 
samenzijn en het onderhouden van socia-
le contacten, bijvoorbeeld na afloop in de 
kantine.

Trainen/wedstrijden
Sparta’25 zou graag met een groep begin-
nen die dan wekelijks een training afwerkt. 
Met andere verenigingen is er contact om 
te kijken of een competitie kan worden 
opgesteld.  

Heb jij wellicht interesse neem dan contact 
op met Sparta’25 via info@sparta25.nl on-
der vermelding van ‘walking football’.

ASV’33 pakt punt tegen sterk Bavos

Drukte voor het doel van Bavos bij een corner van ASV’33

Mariahout - Na een goede voorberei-
ding op het nieuwe seizoen begonnen 
de dames van VV Mariahout hun eerste 
wedstrijd thuis tegen Fc de Rakt VR2.

Het spreekwoord haastige spoed is zel-
den goed gaat hier niet op, want in de 
4e minuut wist Emy van Dijk Mariahout 
al op voorsprong te zetten na een goede 
pass van Mara. Binnen het kwartier liet 
Mara de 2-0 aantekenen na een goede
combinatie vooraf. Even dachten ze dat 
de overwinning al binnen was, maar Fc 
de Rakt kwam met een gevaarlijke aan-
val dichtbij een tegendoelpunt maar de 
(nieuwe keeper) Nicole kwam goed uit 
haar doel, waardoor de spits van FC de 
Rakt het met een lobje probeerde. Ge-
lukkig stond daar nog de laatste (MAN) 
(Woman of the Match) Tessa, die de bal 
van de doellijn haalde en meteen een 
aanval opzette die resulteerde in een 
klasse doelpunt van Mara 3-0. In de 
28ste min maakte Mara haar 3de doel-
punt (hattrick) na een diepte pass van 

aanvoerster Marsha Bekkers. De 4-0 
stond op het scorebord en het was tijd 
voor de thee.

De 2e helft begon met enkele wisse-
lingen. Nieuwe Mariahout aanwinst 
Yvonne Linders, die goed debuteer-
de, was vervangen door Elke Dekkers. 
Michelle was ook ingevallen en wist 
in de 55e minuut na een goede voor-
zet van Mara voor de 5-0 te tekenen. 
Mariahout nam wat gas terug (condi-
tie!) en moest nog een tegendoelpunt 
incasseren.

Ellen werd nog vervangen door Sus-
anne, die een hoedlengte tekort 
kwam na een goede voorzet van Joy-
ce. Indy, die terugkwam van een bles-
sure, verving Evy en deed de laatste 
25 minuten weer goed mee met het 
spel. De wedstrijd werd met een 5-1 
stand afgefloten. Komende zondag 
spelen de dames uit tegen Rhode VR2 
uit Sint-Oedenrode.

Goede start dames VV Mariahout

Lieshout –  afgelopen zondag speelden 
de dames van ELI op eigen terrein haar 
eerste competitiewedstrijd in de vierde 
klasse. Het was een vermakelijke wed-
strijd, waarin het spel op en neer ging. 
Afgezien van de voorsprong van de 
thuisclub, was het toch het bezoekende 
team uit Heeswijk die de volle drie pun-
ten mee naar huis nam.  

ELI begon fanatiek aan de wedstrijd en 
was duidelijk opzoek naar een doelpunt. 
Echter, na een kwartier spelen schoot 
de spits van Heeswijk de 0-1 binnen. 
De thuisclub liet de moed niet zakken 
en ging gedreven door met aanvallen. 
Slechts enkele minuten later was het Ilse 
van den Hurk die de Heeswijkse keeper 
verraste, met een prachtig doelpunt in de 
korte hoek. Nadat ELI op gelijke hoog-
te kwam bleven zij vol overtuiging druk 
zetten op de Heeswijkse verdediging. 
Dit harde werk werd dan ook bekroond 
met tevens een fraai doelpunt, ditmaal 
van Femke van Meelis. Echter, was de 

voorsprong van korte duur. Nog vóór 
rust wisten de gasten de achterstand om 
te zetten in een voorsprong, mede door 
een ongelukkig eigen doelpunt aan Lie-
shoutse zijde. 

Het wedstrijdbeeld na de rust was een-
tonig, Heeswijk was beter en ELI kon 
niet meer brengen wat er in de eerste 
45 minuten wel werd gebracht. Heeswijk 
speelde in hoger tempo de bal rond en 
was kwalitatief gezien de bovenliggende 
partij.  In de 80e minuut besliste de be-
zoekende club de wedstrijd nadat het de 
2-4 binnenschoot, wat uiteindelijk ook 
de eindstand bepaalde. 

Frans van den Hurk, hoofdcoach van de 
ELI-dames, blijft realistisch. “Heeswijk 
was simpelweg een niveau te hoog voor 
ons en is de terechte winnaar vandaag.” 
Aankomende zondag gaan de ELI dames 
op bezoek bij Sparta’25 in Beek en Donk. 
Wellicht zullen zij dan de eerste punten 
van dit seizoen pakken.

Dames ELI ondanks 
voorsprong met lege handen
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Programma / Uitslagen

voetbal

Sparta’25
Zaterdag 19 september 
09.15 Spartaantjes - trainen
14.30 Sparta’25 A1 - DSV A1
14.30 Sparta’25 A2 - Gemert A3
14.45 Rood Wit’62 B2 - Sparta’25 B1
14.30 Lierop B1 - Sparta’25 B2
14.30 Sparta’25 B3 - Blauw Geel’38 B5
14.30 Sparta’25 B4 - VOW B1
13.00 MULO C1 - Sparta’25 C1
11.30 Sparta’25 C2 - Mierlo Hout C3
11.30 Sparta’25 C3 - Mariahout C2G
13.00 Sparta’25 D1 - Rhode D1
13.15 Gemert D5 - Sparta’25 D2
12.00 Handel D1 - Sparta’25 D3
09.30 Elsendorp D1 - Sparta’25 D4
11.30 Venhorst D2G - Sparta’25 D5
10.15 Sparta’25 E1G - Mierlo Hout E1
10.15 NWC E3 - Sparta’25 E2
10.30 Boekel Sport E2 - Sparta’25 E3
09.30 VOW E2 - Sparta’25 E4
09.15 Sparta’25 E5 - Schijndel E6
09.15 Sparta’25 E6G - Blauw Geel’38 E9
10.45 Stiphout E4 - Sparta’25 E7G
09.30 Boekel Sport F1 - Sparta’25 F1
10.30 Sparta’25 F2 - VOW F2
09.00 Deurne F4 - Sparta’25 F3
10.15 Blauw Geel’38 F7 - Sparta’25 F4
10.30 Sparta’25 F5G - Mariahout F4G
10.00 Milheezer Boys F3 - Sparta’25 F6
13.00 Sparta’25 G1 - Olympia’18 G1
14.30 VOW MB1 - Sparta’25 MB1
09.15 Sparta’25 F Mini - wedstrijdjes

Zondag 20 september 
14.30 Sparta’25 1 - SC Helmondia 1
12.00 NWC 3 - Sparta’25 2
11.00 Sparta’25 3 - Lierop 2
10.00 Sparta’25 4 - Liessel 2
10.30 Ollandia 2 - Sparta’25 5
12.00 Mierlo Hout 5 - Sparta’25 6
12.00 WEC 4 - Sparta’25 7
10.00 Mierlo Hout 6 - Sparta’25 8
12.00 Sparta’25 9 - Erp 8
11.00 Sparta’25 VR1 - ELI VR1
13.00 Sparta’25 D2 - Helmondia D1
 
Uitslagen 12-13 september
Senioren
Erp 1- Sparta’25 1   2-2
Sparta’25 2 - Gemert 4   4-1
MULO 2 - Sparta’25 3  1-4
Bavos 3 - Sparta’25 4  2-5
Sparta’25 5 - WEC 3   3-1
Sparta’25 6 - UDI’19 8   3-3
Sparta’25 7 - Avesteyn 5   2-1
Sparta’25 8 - ASV’33 4  1-5
Boekel Sport 8 -Sparta’25 9  0-4
Sparta’25 VR1 - FC de Rakt VR1  0-8

Junioren
Mifano A1-Sparta’25 A1  2-2
Sparta’25 A2 - WEC A1  0-8
Sparta’25 B1- IVO B1  5-0
Deurne B2 - Sparta’25 B2  1-5
Irene B2 - Sparta’25 B3   0-3
Sparta’25 B4 - Blauw Geel’38 B7  1-13
Sparta’25 C1 -Blauw Geel’38 C1  5-4
Sparta’25 C2 -MVC C1G  3-2
Sparta’25 C3 - Boskant C1  1-2
Rood Wit’62 D1 - Sparta’25 D1  2-1
Avanti’31 D2 - Sparta’25 D2  3-2
Blauw Geel’38 D5 - Sparta’25 D3  0-7
Sparta’25 D4 - Boekel Sport D5G  8-1
Erp D4 - Sparta’25 D5  8-0
Sparta’25 E1G-Volkel E1  3-3
Bruheze E2 -Sparta’25 E2  1-3
Sparta’25 E4 - Venhorst E2  2-6
Sparta’25 E5 - Gemert E7  14-1
Elsendorp E2 - Sparta’25 E6G  0-11
Sparta’25 E7G -Bavos E4G  0-20
Gemert F4 - Sparta’25 F1  2-16
Sparta’25 F2 -SCMH F1  5-3
Sparta’25 F3 - S.V. Brandevoort F7  3-5
Rhode F4 - Sparta’25 F4  5-0
Sparta’25 F5G -Bavos F3G  2-2
Mifano F4 - Sparta’25 F6  1-1
Gemert MB1 - Sparta’25 MB1  8-0

ASV’33
Jeugd zaterdag 19 september
15.00 ASV’33 A1 – Erp A2
15.00 ASV’33 A2 – Mierlo Hout A4
14.30 SVSH B1 – ASV’33 B1
15.00 Olympia Boys B1 – ASV’33 B2
15.00  MULO B4 – ASV’33 B3
12.45 Stiphout Vooruit C1G – ASV’33 C1

12.30 ASV’33 C2G – Mierlo Hout C5
10.30 Someren D3 – ASV’33 D1G
10.30 ASV’33 D2 – Mierlo Hout D5
10.30 ASV’33 E1 – S.V. Brandevoort E3
10.30 ASV’33 E2G – Bavos E4G
11.00 Bavos E2 – ASV’33 E3G
09.45 S.V. Brandevoort E12 – ASV’33 E4G
10.30 ASV’33 E5G – Stiphout Vooruit E6G
09.15 ASV’33 F1 – Someren F1
09.30 SPV F1G – ASV’33 F3G
10.00 SC Helmondia F3 – ASV’33 F4
09.15 ASV’33 F5G – ONDO F2G

Veteranen zaterdag 19 september
Feestdag Veteranen

Senioren vrijdag 18 september
1ste speelronde Veterinnen competitie 
Sportpark de Hut
20.00 poule ASV’33, Heeze, DEES & Deurne

Zondag 20 september
14.30 Liessel 1 – ASV’33 1
12.15 Bavos 2 – ASV’33 2
11.00 RKPVV 2 – ASV’33 3
11.00 ASV’33 4 – HVV Helmond 2
12.00 Nijnsel 4 – ASV’33 5
11.00 ASV’33 VR1 – Mifano VR1
10.00 ASV’33 VR2 – Deurne VR1

Uitslagen Jeugd zaterdag 12 september
ASV’33 A1 – NWC A2    7-0
Blauw Geel’38 A4 – ASV’33 A2   1-6
Venhorst B1 – ASV’33 B1   0-11
ONDO B2 – ASV’33 B2    2-3
ASV’33 B3 – SJVV B2    2-3
ASV’33 C1 – SV Venray C2   1-2
ASV’33 C2G – RKPVV C2   1-6
ASV’33 D1G – Mierlo Hout D3  1 5-0
ASV’33 E1 – MULO E2    17-0
Stiphout Vooruit E4 – ASV’33 E2G  2-12
ASV’33 E3G – ZSV E2G    1-3
Stiphout Vooruit E8 – ASV’33 E4G  1-15
ASV’33 E5G – Someren E8   2-2
Deurne F2 (Walsberg) – ASV’33 F1  0-13
ASV’33 F2 – Liessel F2    2-4
MULO F4 – ASV’33 F3G    1-2
Someren F7 – ASV’33 F4   4-8
ASV’33 F5G – Someren F6   3-7

Veteranen zaterdag 12 september 
Mariahout – ASV’33    1-2

Senioren zondag 13 september
ASV’33 1 – Bavos 1    1-1
ASV’33 2 – Volharding 3   4-2
ASV’33 3 – Deurne 5    4-0
Sparta’25 8 – ASV’33 4   1-5
ASV’33 5 – ELI 4    2-1
Rhode VR1 – ASV’33 VR1   5-0

VV Mariahout
Uitslagen zondag 13 september 
12.00  Schijndel/DEWIT 3 - Mariahout 3 4 - 2
12.00 SCMH 3 - Mariahout 4 2 - 4
11.30 Mariahout 2 - Boekel Sport 3 2 - 1
11.00 Mariahout VR1 - FC de Rakt VR2 5 - 1
10.30 Mariahout 5 - Boerdonk 4 4 - 1
10.00 Boekel Sport 9 - Mariahout 6 2 - 7

Uitslagen zaterdag 12 september 
18.00 Mariahout 1 - ELI 1 4 - 1
14.45 Irene B1 - Mariahout B1 1 - 3
14.30 Mariahout A2 - Irene A1 1- 10
14.30 Boskant A1 - Mariahout A1     1 - 4
13.00 WEC C1 - Mariahout C1      1 - 5
13.00 Mariahout C2 - Rhode C4      1 - 0
12.00 Mariahout D1 - ZSV D3      15- 1
11.00 Mariahout E4 - Schijndel/DEWIT E7  
   1- 10
10.30 Mariahout E1 - Mierlo Hout E2    4 - 6
10.15 MVC E3M - Mariahout E3      1- 22
10.00 Mariahout F4 - ELI F3      0 - 1
10.00 Mariahout F3 - DVG F3      0 - 1
10.00 Nijnsel/TVE Reclame E2 - Mariahout E2      
  5 - 3
09.00 Stiphout Vooruit F1 - Mariahout F1    
  14 – 1

Programma zaterdag 19 september 
12.00 Mariahout D1 - S.V. Brandevoort D3
10.00 SC Helmondia E1 - Mariahout E1
10.30 Rhode E4 - Mariahout E2
14.30 Neerkandia A1 - Mariahout A2
11.00 Mariahout E3 - Boerdonk E2
10.30 ELI E2 - Mariahout E4
14.30 Mariahout A1 - Deurne A2
10.00 Mariahout F1 - S.V. Brandevoort F2
14.30 Mariahout B1 - DVG B1
10.15     Irene F1 - Mariahout F3

12.00     Mariahout C1 - Schijndel/DE WIT C3
10.30     Sparta’25 F5 - Mariahout F4
11.30     Sparta’25 C3 - Mariahout C2

Programma zondag 20 september 
10.00 MVC 4 - Mariahout 5
10.30 Mariahout 6 - Schijndel/DE WIT 7
11.00 Rhode VR2 - Mariahout VR1
14.30 RKPVV 1 - Mariahout 1
12.00 Boskant 2 - Mariahout 2
11.30 Mariahout 3- Blauw Geel’38/JUMBO 3
12 .30 Mariahout 4 - Blauw Geel’38/JUMBO 9

korfbal

Flamingo’s
Uitslagen 9, 12 en 13 september  
MW1 – BMC MW1  4-15 
Spoordonkse Girls – PupF1 10-12 
PupE2 – Altior 1-4 
De Korfrakkers – PupE1 0-17 
PupD2 – Alico 3-0 
De Korfrakkers – PupD1 2-9   
AspC2 – Avanti (S) 2-1 
AspC1 – Spoordonkse Girls 2-2 
De Korfrakkers – AspB1    5-3 
Sen 3 – SCMH 3    8-12 
Sen 2 – ODIO 2    7-5 
Sen 1 – DSV 1     11-7 

Programma zaterdag 19 september
Sportpark Mariahout
9.30 PupF1 – DSC 
9.30 PupE1 – Altior
10.00 PupD1 – Avanti (S) 
11.00 AspB1 – Prinses Irene 
Sportpark Esch 
9.30 Tovido – PupD2 
Sportpark Erp
10.00 De Korfrakkers – PupE2 
Sportpark Loosbroek
13.00 Korloo – AspC2 
Sportpark Asten 
13.00 Klimop (A) – AspC1 

Programma zondag 20 september
Sportpark Mariahout
11.00 Sen 3 – De Kangeroe 3 
Sportpark Son en Breugel
11.00 Corridor 2 – Sen 2 
Sportpark Handel 
11.30 Blauw Wit (Ha) 1 – Sen 1 

Programma woensdag 23 september 
Sportpark Nuland
20.00 Be Quick MW2 – MW1

 biljarten

Biljartvereniging Van de Rooje
Kampioenbandstootcompetitie 2014/2015 . 
Marcel Bekkers 
Uitslag bandstoten 11 september
Marcel Bekkers – Jan Crooijmans   3-0
Philip Oosthoek – Bart Jansen    2-0

Stand bandstoten per 11 september
1.Marcel Bekkers 9-20
2. Bart Jansen 9-16
3. Geert-Jan Otten 9-16
4.Philip Oosthoek 9-16
5.Jan Crooijmans 9-15

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 14 september 
Henk Mastbroek - Leo van Griensven 0-2
Henk van de Vegt - Ad Barten 2-0
Tonny de Louw - Henk Verhappen 0-2
Joop Vereijken - Hans van der Ligt 0-2
Herman van de Boom - Henk Jansen  0-2
Harrie Poulisse - Wim Swinkels 0-2
Jan Hesselmans - Antoon Smits 2-0
Joop Kerkhof - Albert Kluijtmans 0-2
Frans Leenders - Willie Vorstenbosch 0-2
Theo van Hoogstraten - Piet Goossens  0-2
Pieter Rooijackers - Theo Spierings 2-0
Jaspert Swinkels - Bert van Wanrooij 0-2
Cor Oppers - Mari Vereijken 0-2
Antoon Wagemans - Theo Verheijen 0-2
Henk Meerwijk - Frits Tak 2-0
Bert van Wanrooij - Hans de Jager 0-2
Cor Oppers - Jaspert Swinkels 2-0

Uitslagen dinsdag 15 september 
Henk van den Bergh - Tonny de Louw 0-2
Gerrit van Osch - Harrie van Kleef 2-0
Guus van de Elsen - Henk Mastbroek 2-0
Ad de Koning - Martien Swinkels 0-2

Jan van Neerven - Harrie Bouwmans   0-2
Lou Muller - Marinus Steegs 2-0
Huub Biemans - Theo van Rossum 0-2
Antoon Maas - Jan Hesselmans 0-2
Frits Wilbers - Cor van den Berg 0-2
Leo Migchels - Jan van Hout  1-1
Frits Poulisse - Bert van de Vorst 2-0
Hendrik Korsten - Frans Leenders 0-2
Theo Spierings - Joop Kerkhof 2-0
Mari Verbakel - Jan van Dijk 2-0
Rinie van den Elsen - Henk Meerwijk   2-0
Tonnie Raaijmakers - Biek Klaasen 2-0
Fons van der Linden - Hans Heldoorn   2-0
Piet van Zeeland - Jaspert Swinkels 0-2

Stand na 15 september
A Klasse wedstrijden punten
1 Henk Verhappen  4  8
2 Guus van de Elsen  3  6
3 Martien Swinkels   4  6
B Klasse
1 Theo van Rossum   3 6
2 Lou Muller    3  6
3 Cor van den Berg   3  4
C Klasse
1 Mari Verbakel   3  5
2 W Vorstenbosch   3  4
3 Albert Kluijtmans   3  4
D Klasse
1 Evert Baring    4  7
2 Jaspert Swinkels   6  6
3 Hans de Jager    4  5

bridgen

Bridgeclub De Poort van Binderen
Uitslag woensdag 9 september
1. Riky en Jan   65,00%
2. Willy en Trees  55,83%
3. Wim en Erik   54,17%
4. Marie-José en Mieke  52,50%
5. Marianne en Leny  50,83%

Uitslag dinsdag 15 september
1. Marian en Joop  59,78%
2. Bets en Roos  56,94%
3. Maria en Jo  55,43%
4. Marie-José  54,79%
5. Iet en Trees  53,75%
 
Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Zie voor verdere 
informatie www.poortvanbinderen.nl

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 9 september 
Lijn A
1. Mien en Jeu        59,55%
2. José en Jan         59,42%
3. Antoinnette en Ton        56,64%
4. Wilma en Erik      56,04%
5. Annie en Thera   55,92%

Lijn B
1. Henny en Jan    64,88%
2. Francien en Fons   63,10%
    Elly en Maria    63,10%
4. Janny en Toos    61,61%
5. José en Margreet    58,93%
    
De volgende zitting is op woensdag 23 
september (jaarvergadering) in Café-Zaal de 
Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 10 september
1. Jopie en Hans                  58,00%
2. Mari en Jo                        57,00%
3. Gerard en Corrie            56,00%
4. Mia en Kees                    54,50%
5. Marie Louise en Kori     50,50%

De volgende is zitting op donderdag 17 
september, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske
Uitslag dinsdag 15 september
 
1. Cor en Nelly                    65,00%
2. Helma en Anny                61,88%
3. Pieta en Jan                     57,50%
4. Toon en Mariet                 53,13%
5. Pieta en Marian                48,75%
 
De volgende zitting is op dinsdag 
22 september, 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum te Beek en Donk.

tennis

Tennisvereniging ‘t Slotje
Clubkampioenschappen Dubbel-Mix
Jongensdubbel t/m 11 jaar
1. Wouter de Jong – Swen van Steenbergen
2. Teun Lammers – Tim Spierings
3. Teun Jongmans – Yorg Peters

Meisjesdubbel t/m 13 jaar
1. Kim van de Broek – Maaike Jongmans
2. Nienke van de Rijdt – Fenne van Hout
3. Daphne Graat – Meike Lahaye

Jongensdubbel t/m 15 jaar
1. Tom Booy – Timo Hocks
2. Roy Willemsen – Daniel Barendse

Clubkampioenschappen Oranje Enkel
1. Teun Lammers
2. Meike van Oosterwijk
3. Eva Hazenberg

Clubkampioenschappen Junioren Enkel
Meisjes t/m 11 jaar
1. Nienke van de Rijdt
2. Daphne Graat
3. Fleur Kool

Jongens t/m 11 jaar
1. Yorg Peters
2. Teun Jongmans
3. Wouter de Jong
4. Jasper van Cleef
5. Max van den Broek
6. Simon van der Avoird
7. Liam Jacobs
8. Teun Lammers
9. Koen van Zoggel
 
Meisjes t/m 13 jaar
1. Maud van Oosterwijk
2. Maaike Jongmans
3. Kim van den Broek
4. Fenne van Hout
5. Mirte Hocks
6. Fenne Spierings
7. Meike Lahaye
8. Danielle Jespers
9. Tessa de Visscher
10. Romy van den Heuvel
11. Sasha van der Linden

Jongens t/m 13 jaar
1. Tom Booy
2. Roy Willemsen
3. Timo Hocks
4. Daniel Barendse
5. Rico Megens
6. Swen van Steenbergen
7. Wouter van der Avoird
8. Thijs Engels
9. Timon van Steenbergen

Meisjes t/m 15 jaar
1. Laura Hazenberg
2. Anouk van Schijndel

Meisjes t/m 18 jaar
1. Giulia Hens
2. Loes Vermeulen
3. Frederique Kuijpers
4. Mirna van Steenbergen
5. Fenne de Jong
6. Elise van de Laar

Jongens t/m 18 jaar
1. Bas de Bont
2. Gideon van Esch
3. Mats Biemans
4. Tobias Leenders

Schaakvereniging DOT
Programma 22 september
Hans Claas - Frans v. Hoof
Jef Verhagen - Dirk-Jan Gloudemans
Zjon v.d. Laar - Chris v. Laarhoven
André Bergman - Thijs Knaapen
Johnny v.d. Laarschot - Willy Constant
Erick Robbescheuten - Albert v. Empel
Hein v. Bree - Aloys Wijffelaars
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Dorpsderby hersteld!
De derbi of durbi, of met de 
oorspronkelijke uitspraak ‘darbi’, 
heeft de betekenis dat er een wedstrijd 
plaatsvindt tussen twee clubs uit, in 
dit geval, dezelfde gemeente! Zulke 
wedstrijden hebben een speciale 
naam gekregen, omdat ze meestal 
extra beladen zijn. Ook sommige 
landenwedstrijden tussen naburige 
landen, worden weleens als een derby 
aangeduid, zoals de ‘Derby der Lage 
Landen’, voor de wedstrijden tussen 
Nederland en België. Zo hadden we 
afgelopen zaterdag de ‘Darbi der 
Lare Beek’, tussen Mariahout uit het 
plaatselijk dorp Mariahout en ELI uit 
het naburige Lieshout! Een echte 
derby welteverstaan, dus beladen. 
Zou zo’n wedstrijd niet beladen 
zijn, dan vind ik dat je ook niet van 
een derby mag spreken, dus…een 
beladen wedstrijd. Aan de ene kant 
beladen doordat aanhangers van 
beide teams in het dagelijkse leven zo 
dicht bij elkaar staan, aan de andere 
kant doordat elk puntje in deze vijfde 
klasse belangrijk kan zijn, om straks 
weer te kunnen promoveren naar de 
voor beiden zo vertrouwde vierde 
klasse! Beide clubs heb ik nader 
mogen leren kennen en derhalve 
ben ik dan ook op een miezerige 
zaterdagavond naar het Mariahoutse 
gereden, in afwachting van een echte 
derby, met alles er op en er aan; fel, 
agressief voetbal, vechtend voor 
elke meter, gele tot rood gekleurde 
kaarten en een tactisch spel tussen 
beide, zeer verjongde teams.
Nu, de gretigheid was er in ieder 
geval vanaf te lezen. Met enkele felle 
tackles over en weer, werd de toon 
gezet en die was ‘sportief grimmig’! 
Nu weet ik dat Mariahout al jaren 
aan het kortste eind heeft getrokken 
als deze wedstrijd op het programma 
stond en zij, zowel uit als thuis, al 
jaren niet meer heeft gewonnen! 
Enkele jaren terug ontsprongen ze 
maar net de degradatie, terwijl hun 
‘rivaal’ uit Lieshout wél degradeerde. 
In dat jaar pakte ELI ook 4 punten 
van Mariahout, maar moest op het 

einde van de competitie toch hun 
meerdere erkennen in de Marianen! 
Hierna is ELI flink aan het verjongen 
geslagen en misten ze vorig jaar 
maar net de promotie naar de vierde 
klasse, daar waar Mariahout nog 
met oudgedienden speelde en direct 
degradeerde naar de vijfde klasse!
Vanaf dit jaar is ook hier de 
‘vernieuwing’ ingeslagen. En niet 
zonder succes, in deze tweede 
wedstrijd al van de competitie! 
Zonder een echte analyse van de 
wedstrijd te geven, mag ik zeggen dat 
Mariahout beduidend beter voetbal 
verzorgde en de medespelers veel 
beter wist te vinden. Daar waar van 
achteruit opgebouwd werd, werd er 
bij de tegenstander voornamelijk met 
lange ballen gestrooid, waardoor ook 
weer vlug balverlies werd geleden. 
En dit bleek, bij nader inzien, dan 
ook dodelijk! Het werd genadeloos 
afgestraft! De laatste jaren wist ELI 
op of routine, slimheid, tactisch en/
of technisch vernuft, noem het maar 
op, niet te verliezen en werd er al 
stiekem in Mariahout gespeculeerd 
wanneer ELI nu eens verslagen zou 
worden. Het was lang geleden dat 
er met winst werd afgesloten, maar 
die dag kwam steeds dichterbij en is 
afgelopen zaterdag bewaarheid, in 
een heuse ‘Laarbeekse darby’!

R. van den 
Enden

COLUMNjudo Eerste prijs voor judoka’s Mariahout

Mariahout - Elf judoka’s van Judoclub 
Mariahout hebben deelgenomen aan 
het Lage Bandentoernooi, dat georga-
niseerd werd door Judoclub Boerdonk. 
Dit toernooi werd op 13 september ge-
houden in gymzaal ‘D’n Hazenpot’ te 
Boerdonk. 

Daan Beniers zat meteen goed in de 
wedstrijd. Hij wist zijn eerste partij tegen 
clubgenoot Jens van der Aa met wa-
za-ari winnend af te sluiten. De drie op-
volgende partijen sloot hij met onder an-
dere enkele mooie worpen af met twee 
keer een ippon en één keer een yuko. Hij 
behaalde een mooie en verdiende eerste 
prijs. Jens van der Aa wist zich na zijn 
verliespartij tegen Daan goed te herpak-
ken en al zijn drie partijen met ippon en 
waza-ari winnend af te sluiten. Een zeer 
verdiende tweede prijs voor Jens. 
Een eerste prijs was er ook voor Bram 
van Lieshout. Hij wist eveneens al de 
wedstrijden in zijn poule met ippon win-
nend af te sluiten. Een tweede prijs in 
deze poule was er voor Lars Berkvens. 
Hij won zijn partij overtuigend en moest 
alleen in Bram zijn meerdere erkennen. 
Inge van de Ven behaalde eveneens een 
eerste prijs. Zij moest er hard voor wer-
ken in een poule van zes judoka’s. Sa-
men met twee andere judoka’s in haar 
poule wist ze vier partijen te winnen en 

40 punten te verzamelen. Het onder-
linge resultaat bracht ook geen verschil 
tussen hun drieën en dus mochten ze 
alle drie op de eerste plek op het podium 
plaatsnemen. 

Een mooie en verdiende tweede plaats 
was er voor Amy Barten. Zij wist met 
mooie worpen twee partijen winnend af 
te sluiten met respectievelijk een yuko 
en waza-ari. Een derde plaats was er 
voor Rik Iven. Na een verliespartij bracht 
een winnende partij op beslissing hem 
in een goede flow die nog een mooie 
winstpartij opleverde op ippon.  Derde 

werd ook Daan van Zeeland. Hij wist de 
onderlinge strijd met Sander Leenders 
om de laatste podiumplaats met yuko 
winnend af te sluiten. Sander mocht 
toch nog op het blok plaatsnemen als 
vierde. Krijn van Lieshout behaalde twee 
winstpartijen waarvan één erg spannen-
de op beslissing. Hij werd derde.  Liz 
Barten had geen gelukkige dag. Zij wist 
één partij winnend af te sluiten, maar 
moest de overige partijen waarvan één 
op beslissing aan de anderen laten. Liz 
behaalde een vierde plaats.

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

SPECIALE PRIJS
EEN COMPLETE VARILUX COMPUTERBRIL VOOR

€ 299,00
DEZE BRIL VOLDOET AAN DE EISEN VAN DE ARBODIENST. BIJ AANKOOP VAN 
EEN COMPLETE VARILUX BRIL, KRIJGT U DE VARILUX COMPUTERBRIL VOOR 

€ 199,00
* INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN

Lieshout - Na de eerste inloopavond op 
16 september houdt Badminton Club 
Lieshout op woensdag 23 september de 
tweede (en laatste) inloopavond. Heb je 
interesse? Kom dan op 23 september, 
met je sportkleding, naar de thuisha-
ven van Badminton Club Lieshout in 
sporthal De Klumper’. Jeugd (vanaf 6/7 
jaar) is welkom om 18.30 uur, oudere 
jeugd (vanaf ca. 15 jaar) en senioren 
(vanaf ca. 18 jaar) vanaf 20.00 uur. 

Bij aanvang van het nieuwe seizoen zijn 
er weer plaatsen vrij bij, met name, bij 
de jeugd van Badminton Club Lieshout. 
Zowel bij de jongere jeugd (tot ca. 15 
jaar) als bij de oudere jeugd is plaats voor 
nieuwe leden. Om de jeugd van Laar-
beek en dus alle potentiële nieuwe leden 
kennis te laten maken met de badmin-
tonsport in het algemeen en Badminton 
Club Lieshout in het bijzonder, orga-
niseert Badminton Club Lieshout twee 
inloopavonden. Op 16 september is de 
eerste geweest. 

Op de tweede avond, woensdag 23 sep-
tember, zijn geïnteresseerden alsnog van 
harte welkom om mee te komen spelen 
en zo kennis te komen maken. Dankzij 
de ondersteuning van de Rabobank Peel 
Noord kan iedereen gratis aan deze in-

loopavonden deelnemen. Breng wel  je 
sportkleding mee zodat je meteen mee 
kan doen. Als je al een badmintonracket 
hebt kun je dat ook meebrengen, als je 
dat niet hebt stelt Badminton Club Lies-
hout je gratis een racket ter beschikking. 
Aanvang van de tweede inloopavond is 
18.30 uur voor de jongere jeugd (jeugd 
tot ca. 15 jaar) en 20.00 uur voor de ou-
dere jeugd (jeugd vanaf ca. 15 jaar). Ook 
zijn er enkele plaatsen vrij bij de senioren. 
Zij spelen ook vanaf 20.00 uur en ook in 
die groep, die weer bestaat uit recreatie-
ve spelers en competitiespelers kan op de 
tweede inloopavond volop meegespeeld 
worden. 

Badminton Club Lieshout werkt de speel-
avonden (en wedstrijden) af in sporthal 
‘De Klumper’ aan de Papenhoef in Lie-
shout. Mocht je geen gebruik kunnen 
maken van deze tweede inloopavond en 
wel interesse hebben in badminton kom 
dan op een andere woensdagavond naar 
sporthal ‘De Klumper’ en spreek ter plek-
ke één van de begeleiders of trainer aan. 
Zij kunnen je dan nader informeren over 
de mogelijkheden om alsnog mee te ko-
men spelen bij Badminton Club Lieshout. 
Ook kun je via internet op de hoogte 
komen van deze vereniging: ga daarvoor 

naar: www.badmintonclublieshout.nl 
voor alle gegevens.

Graag tot ziens bij de Rabobank inloop-
avonden van Badminton Club Lieshout.

Tweede Rabobank inloopavond 
bij Badminton Club Lieshout

badminton

Badminton is een leuke 
sport voor jong en oud

Eindtoernooi Masterscircuit 
District Oost-Brabant 2015

Beek en Donk - Het afsluitend toer-
nooi van het Masterscircuit District 
Oost-Brabant 2015 wordt van vrijdag 
18 tot en met zondag 20 september 
gespeeld. Spelers van T.V. ’t Slotje 
konden vanaf maart bij de toernooien, 
die deel uitmaken van het Masterscir-
cuit punten halen. 

Na het opmaken van de eindstand 
worden per categorie de beste 12 spe-
lers uitgenodigd om deel te nemen aan 
het afsluitend toernooi. Hierbij hebben 
er verschillende spelers van ’t Slotje 
dit bereikt. Namelijk Giulia Hens (cat. 
6,00-6,99 tweede geplaatst), Loes 
Vermeulen (cat. 5,00-5,99), Annefleur 
Pauw (cat. 4,00-4,99), Roy Willem-
sen (cat. 7,00-9,00 derde geplaatst), 
Bas de Bont (cat. 6,00-6,99 derde ge-
plaatst), Tom Booy (cat. 6,00-6,99), 
Maarten Bouw (cat. 5,00-5,99 vierde 
geplaatst), Oscar Witzand (cat. 3,00-
3,99) en Wesley Muijs (cat. 2,00-2,99)

Via een afvalsysteem wordt gestre-
den om de eer en om het prijzengeld. 
Voor de 24 finalisten zijn er prijzen 
tussen €50,00 en €500,00 te ver-
dienen. Vast staat dat in de hoogste 
categorie bij de dames en heren nieu-
we kampioenen gehuldigd worden. 
De finales vinden plaats op zondag 
20 september vanaf 13.00 uur op de 

kunstgrasbanen van TV Bokt te Eind-
hoven.

Het is de bedoeling dat Hoofdtrainer Jorg 
Gussenhoven op vrijdag 18 september 
met een aantal kinderen gaat kijken bij 
deze geweldige wedstrijden. Om zo al-
vast sfeer te proberen en wellicht dat ze 
zelf in de toekomst daar komen te staan.

handbal

NSchoonheidssalon
Natuurlijk

% Gel-nagellak op hand en/of  voet 
% (Gelegenheids-) visagie
% Kosmetische hand- en voetverzorging
% Wimper extensions        
% Harsen/epileren/verven
% Basis en luxe gezichtsbehandelingen%Korte Zwaard 15                Beek en Donk Tel.: 06-15 360 750

www.schoonheidssalon-natuurlijk.nl
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Beek en Donk - Het derde seniorenteam 
van Tafeltennisvereniging Een en Twintig 
uit Beek en Donk is de najaarscompetitie 
uitstekend begonnen. TTV Rotac ‘82 uit 
Rossum bleek donderdagavond niet op-
gewassen tegen het goede spel van Albert 
Scheepers, Henk van der Bruggen en Ton-
nie van Berlo: 8-2. 

Het vijfde team startte de najaarscompetitie 
met een gemeentederby tegen ATTC’77 uit 
Aarle-Rixtel. Addy Verbakel bleek prima in 
vorm en won al zijn wedstrijden. Ook Gerdi 
van den Boomen had met twee overwin-
ningen niet te klagen, net als Ruud van 
Turnhout. Hij won één enkelpartij en zag 
zijn team ook in het dubbelspel succes boe-
ken.

Jeugd
Bij de jeugd was er weinig te vieren in de 
eerste competitieronde. Kevin Biemans en 
Lucas Crooijmans zorgden voor de eni-
ge punten in de met 3-7 verloren wed-
strijd tegen Flash uit Eindhoven. Een valse 
start was er voor het tweede team, dat  

zaterdagmiddag in het westen van de pro-
vincie kansloos bleek tegen het tweede 
team van Waalwijk: 10-0.

Uitslagen
Meppers 1 – Senioren 1   5-5
Stiphout 5 – Senioren 2   8-2
Senioren 3 – ROTAC ‘82 2   8-2
Senioren 4 – MCS Veldhoven  3-7
ATTC ‘77 5 – Senioren 5   3-7
Senioren 6 – Unicum 9   2-8
Flash 3 – Jeugd 1   7-3
Waalwijk 2 – Jeugd 2  10-0

Meer info?
Ook interesse in de snelste balsport ter we-
reld? Je bent van harte welkom. Kijk voor 
meer informatie over TTV Een en Twintig 
op internet of volg de vereniging op Twitter 
en Facebook.

TTV Een en Twintig opent seizoen met 
overwinning

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”

Lieshout - Ieder jaar in september organiseert 
een der handboogverenigingen uit de regio 
Helmond een toernooi ten bate van de senioren 
schutters uit deze regio, verenigd in een gezel-
schap dat de naam St. Petrus draagt. 

Ditmaal was het de beurt aan Houts Welvaren 
om die organisatie op zich te nemen. Krijgsman 
Soranus neemt ieder jaar deel aan het St. Pe-
trustoernooi. 

De uitslag
Ad Endevoets 231, Paul v.d. Broek 230, Rik v.d. 
Westerlo 216, Maarten v.d. Elzen 185, Theo v.d. 
Laar 171, Toos v.d. Graef 173, Yvonne Robbe-
scheuten 166, Nelly v.d. Laar 118, Rita Ende-
voets 115.

Nederlaagtoernooi
Donderdag was het de beurt aan Recht door Zee 
uit Helmond voor het nederlaag toernooi van 
Krijgsman Soranus. Ze kwamen met 10 schut-
ters aan de meet. Na afloop stond de teller in 
het voordeel van Recht door Zee. Na een lan-
ge blessure stond Theo Rijpkema ook weer mee 
aan de meet en zette een mooie score neer van 
174 punten, en dat na twee jaar. 

De uitslag
Ad Endevoets 227, Paul v.d. Broek 223, Rik v.d. 
Westerlo 222, Arjan v.d. Heuvel 218, Theo v.d. 
Laar 176, Rita Endevoets 175, Nelly v.d. Laar 
153, Yvonne Robescheuten 144.

handboogschieten Krijgsman Soranus deelnemer 
St. Petrustoernooi

VOOR HAAR NIEUWE NAJAARSMODE
Dorpsstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262   gratis wifi   |    follow us |   gratis parkeren

12.00 - 17.00 uur7
KOOPZONDAG

20 SEPTEMBER

      

 

 

ONDERHOUDSBEURT ! ?
GRATIS LEENAUTO &

GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

Mariastraat 64 | 5738 AK Mariahout | T (0499) 42 21 76
autocorsten.nl | vakgarageautocorsten.nl

AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR
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Biezenweg 2a 
Beek en Donk
Tel.: 0492-461310
www.tuincentrumdebiezen.nl

/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Coniferen
Zeer groot assortiment! 
Alle maten en soorten

Koffie met 
worstenbrood 2,50 D
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Kussen met tekst
Groot assortiment 50 x 50 cm.

1 + 1 
GRATIS*

*Goedkoopste gratis

Standaard
Compleet 
met mand en 
beplanting, 
80 cm hoog
van € 18.99

nu

€12.99

StandaardConiferen
Zeer groot assortiment! 
Alle maten en soorten

€12.99

Het mooiste groen

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

*Goedkoopste gratis*Goedkoopste gratis

Clubkampioenschappen Junioren 
bij TV ‘t Slotje
Beek en Donk – Bij tennisvereniging ’t 
Slotje was op zondag 6 september de 
finaledag van de Clubkampioenschap-
pen Junioren. 

Voor de clubkampioenschappen Junio-
ren Enkel heeft iedereen gedurende het 
jaar al wedstrijden tegen elkaar gespeeld 
in poules in de categorieën t/m 11 jaar, 
t/m 13 jaar, t/m 15 jaar en t/m 18 jaar. 
Ronde 1 in maart/april en ronde 2 in 
mei/juli. De uitslagen van deze 2 ron-
den waren bepalend voor de plaats op 
de finaledag. In totaal waren er in deze 
voorronden 60 deelnemers en zijn er 
189 wedstrijden gespeeld.

Voor de clubkampioenschappen Oranje 
Enkel heeft op zondag 30 augustus de 
voorronde plaatsgevonden. Deze cate-
gorie had 3 inschrijvingen.

Voor de clubkampioenschappen Dub-
bel-Mix hebben de poulewedstrijden 
gespeeld tussen 31 augustus en 5 sep-
tember. Alleen de categorie Jongens-
dubbel t/m 11 jaar, Meisjesdubbel t/m 
13 jaar en Jongensdubbel t/m 15 jaar 
zijn doorgegaan.

Op de finaledag op 6 september zijn alle 
finalewedstrijden voor de Junioren Enkel, 
Oranje Enkel en Dubbel-Mix gespeeld. 
Iedereen speelde zijn/haar laatste wed-
strijd op deze dag. Naast de wedstrijden 
is er volop met elkaar gespeeld op het 
luchtkussen, op het nieuwe sportcourt 

en rondom het tafeltennis. Er was ’s 
middags ook een snelheidsmeter om te 
meten hoe hard je kan serveren.

Categorie snelste  snelheid service

Oranje   
Meike van Oosterwijk  64 km per uur

Meisjes t/m 11 jaar 
Nienke van de Rijdt  86 km per uur

Meisjes t/m 13 jaar 
Maud van Oosterwijk  113 km per uur

Meisjes t/m 15 jaar 
Laura Hazenberg  114 km per uur

Meisjes t/m 18 jaar 
Fenne de Jong  102 km per uur

Jongens t/m 11 jaar 
Wouter de Jong  101 km per uur

Jongens t/m 13 jaar 
Roy Willemsen  144 km per uur

De finaledag is afgesloten met een prijs-
uitreiking en de uitslag van het raadspel 
met de snoeppotten. De winnaars van 
de snoeppotten waren Meike Lahaye, 
Koen van Zoggel en Daphne Graat.

De eindstand van de Clubkampioen-
schappen Junioren Enkel, Oranje en 
Dubbel zijn terug te vinden op pagina 
34 van De MooiLaarbeekKrant. 

tennisBedo handbalmeiden zoeken versterking
Beek en Donk - Ben je tussen de 13 en 
15 jaar, sportief, kun je wel tegen een 
stootje en hou je wel van een wed-
strijdje? Dan zoeken Lise, Manon, Iris, 
Sofie en Christel jou! 

Deze dames hebben al heel wat jaren 
met de jongens samen getraind en 
wedstrijden gespeeld. Best leuk, maar 
als ze volgend jaar niet een geheel 
dameshandbalteam hebben dan stopt 
het voor ze. En dat zou jammer zijn, 
want ze vinden handballen hartstikke 
leuk!

Dus heb je op handbal of voetbal ge-
zeten of hou je van balsport, dan is het 
handbalteam wat voor jou. Ze trainen 
elke woensdag van 18.00 tot 19.00 
uur in D’n Ekker te Beek en Donk. In 
het weekend hebben ze meestal een 
wedstrijd. Verder hebben ze heel goe-
de coaches en trainers, een hele leuke 
club, elk jaar een tof kamp, originele 
activiteiten en veel lol en gezelligheid. 

De dames aan het woord
Sofie: “Naast het handballen hebben 
we hele leuke uitjes. Maar ook echt 
een fijne teamspirit, sportief en ge-
woon lekker sporten en geen gezeur”. 
Christel: “Naast het handballen vind 
ik het kamp echt superleuk”. Manon: 
“BEDO is een supergezellige club. 
Handballen doe je samen en dat geeft 

een goed gevoel. En winnen natuur-
lijk, dat is het allerleukste!” Iris: “We 
hebben het gewoon heel leuk samen 
en het zou super stom zijn als we 
moeten stoppen omdat er niet genoeg 
meiden van onze leeftijd zijn die willen 
handballen - dat kan toch niet?” Lise: 
“Bij BEDO hebben we goed materiaal, 
toffe trainers en een mooie zaal. En ik 
vind de wedstrijden altijd leuk en ge-
zellig”.

Ze zoeken dus leuke meiden die bij 
hen in het team in Beek en Donk 

willen komen handballen. Ben je vro-
lijk, behendig, sportief, teamspeler en 
bijdehand, dan zoeken zij jou!

Lijkt het jou wel wat? Kom dan rustig 
een keertje meetrainen. Je mag enkele 
keren gratis meetrainen voordat je be-
slist of je lid wilt worden. Wil je eerst 
meer info? Bel of App: 06-46600466 
of mail: theo.vandinter@hotmail.com.

Uitslagen
Gemengde C-jeugd – Tremeg HC1 
10-20

Het nieuwe E/D-jeugdteam

Aarle-Rixtel - Hoofdtrainer Jorg 
Gussenhoven van T.V. ’t Slotje heeft 
afgelopen maandag de groepen 3 tot 
en met 8 van OBS Brukelum uit Aarle-
Rixtel schooltennisles gegeven in de 
gymzaal aan de Jan van Rixtellaan. 150 
kinderen hebben hier aan meegedaan. 

Daarnaast heeft elk kind nog de moge-
lijkheid om in de twee komende weken 
twee gratis proeflessen te volgen op 

woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 
15.30 tot 16.30 uur op de tennisbanen 
van ’t Slotje. Opgeven hiervoor kan via 
training@tv-slotje.nl.

Ook wordt hierbij voor het eerst gebruik 
gemaakt van het nieuwe omni-court 
tijdens de warming-up. Hierbij kan je 
denken aan voetballen voor het voeten-
werk (slimme voeten) of basketbal voor 
de coördinatie boven het hoofd.

Schooltennisproject 
‘Maak kennis met Tennis’

tafeltennis Leuke dag voor vrijwilligers ATTC’77

Aarle-Rixtel - Tafeltennisvereniging 
ATTC’77 uit Aarle-Rixtel draait in zijn 
geheel op vrijwilligers, van trainers tot 
poetsers. En om die mensen te bedan-
ken werd op zondag 13 september een 
gezellige middag gehouden. 

Bij het clubhuis werd verzameld om 
vervolgens gezamenlijk naar de accom-
modatie van handboogvereniging De 
Eendracht te wandelen. Hier stonden 
collega vrijwilligers klaar om de mensen 
van koffie te voorzien en vervolgens alle 
kneepjes van het handboogschieten bij 
te brengen. Na enkele afzwaaiers, had 
iedereen redelijk door hoe het moest en 
werd in ieder geval het papier geraakt. 

De vier beste mannen en vrouwen stre-
den uiteindelijk om de eerste plek. Jeroen 
Doensen en Maarten van Geel eindigden 
gelijk. Omdat Maarten het dichtst bij de 
roos schoot, was hij de winnaar. Voor 
hem was er een beker en de andere fina-
listen kregen ook een klein prijsje. 

Na deze goed georganiseerde, gezellige 
activiteit keerden de leden terug naar de 
Jan van Rixtelstraat, waar de barbecue 
inmiddels warm was. Met een gevulde 
buik keerde iedereen weer huiswaarts, 
klaar voor weer een seizoen als vrijwilli-
ger bij ATTC’77. 

Competitie
Er werd afgelopen weekend ook weer 
voor de eerste keer competitie gespeeld. 
Waarschijnlijk zat de vakantie nog in de 
benen want alle teams op één na verlo-
ren. Leuk detail is dat de meeste teams 
met 7-3 verloren.

Het vierde team met Thijs Martinali, 
Johnny van de Elzen en Johan Heur-
ter was het enige team dat won. Door 
twee winstpartijen van Thijs en Johan, 
één keer winst van Johnny en winst in 

de dubbel werd JCV 9 uit Vught met 6-4 
verslagen in de vijfde klasse K.

Lijkt tafeltennis je leuk dan ben je van 
harte welkom om eens een kijkje te 
komen nemen bij ATTC’77. Op www.
attc77.nl vind je informatie over ope-
ningstijden en vanaf zondag 4 oktober 
is de zaal elke zondag van 10.00 tot 
12.00 uur open voor iedereen om gratis 
een balletje te komen slaan. Voor batjes 
en balletjes wordt gezorgd, je moet wel 
sportschoenen aan.

De finalisten van het handboogschieten vlnr: Maarten van 
Geel, Frans Nooijen, Hans van de Eventuin, Jeroen Doensen, 
Emma, Gerda Berkers, Wilma van Beek, Nel de Boon.
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Beek en Donk – In de Week van het Bad-
minton houdt Badmintonclub Mixed op 
vrijdag 18 september een instuif voor 
jeugd en volwassenen. Iedereen die geïn-
teresseerd is kan op die avond in sporthal 
d’n Ekker kennismaken met badminton en 
met BC Mixed. Na een geslaagde Mixed 
Grill is het seizoen dan nu echt begonnen. 
Komend weekend gaan de eerste jeugd-
competitiewedstrijden van start. 

Al enkele jaren wordt in de maand septem-
ber de Week van het Badminton gehou-
den. Een leuk evenement voor iedereen die 
kennis wil maken met de badmintonsport. 
BC Mixed doet ook al enkele jaren actief 
mee. Dit jaar wordt er een instuif georga-
niseerd voor jeugd en volwassenen. Jeugd 
in de leeftijd van 6 tot 17 jaar is van harte 
welkom van 18.30 tot 20.15 uur in sporthal 
d’n Ekker. In de vorm van verschillende 
spelletjes leer je de beginselen van bad-
minton. Een racket kun je lenen, neem wel 
zaalschoenen mee. Voor volwassenen is de 
instuif van 20.30 tot 23.00 uur. Voor hen 
wordt een husseltoernooi gehouden. En 
na afloop is er natuurlijk gelegenheid om 
gezellig even na te buurten in de kantine.

Mixed Grill
Op de jaarlijkse seizoensopening van BC 
Mixed waren afgelopen zaterdag ruim 50 
personen aanwezig. In de zeer gezellige 
feestruimte werd volop gegeten en ge-
dronken. Daarnaast werd er traditioneel 
weer volop getafelvoetbald. Nieuw dit jaar 
waren beer-pong en het kaartspel bussen. 
Ook die spellen vielen in zeer goede aarde. 
Alle aanwezigen hebben dan ook zeer ge-
noten van deze geweldige avond. Compli-
menten voor de organisatie en de gastheer 
en gastvrouw zijn dan ook op z’n plaats. 

Competitiestart
Voor zowel de jeugd als de volwassenen 
start komende week het competitieseizoen. 
De jeugd begint op zondag 20 september 
en voor de volwassenen zijn de eerste wed-

strijden op woensdag 23 september. Foto’s 
en uitslagen zijn snel terug te vinden op 

www.bcmixed.nl. Ook via Facebook, Twit-
ter en Instagram kun je BC Mixed volgen. 

 

*  Bij aankoop van een keuken. 
 Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Bezoek nu een van onze 
inspirerende keukenshowrooms.

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E  
STATIONSSTRAAT 67 

T0493 441111  

S O M E R E N - E I N D  
BOERENKAMPLAAN 143 

T0493 441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

NU EEN  
VAATWASSER 
CADEAU!*

Bij aankoop 
van een 
keuken.

korfbal Flamingo’s 
wint van 
titelkandidaat

Mariahout - Senioren 1 van Korf-
balvereniging Flamingo’s, ge-
sponsord door Auto Corsten, wist 
in de overgangsklasse B van ti-
telkandidaat DSV te winnen. 

De bekerwinnaar van het seizoen 2014-
2015 werd na een 6-5 ruststand met 11-7 
verslagen door de Mariahoutse dames. 

Neeltje Berkvens in een fel duel met haar tegenstander

Fotograaf: Ine Coolen

De Stater 6 | Lieshout | www.ccslaarbeek.nl | 0499-425341

VOOR CARAVAN, CAMPER EN VOUWWAGEN

APK en jaarlijks onderhoud

Focwa-beurt of Pack-keuring

Gasdrukmeting / remmentest

Banden advies, controle en verkoop

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT

Gasslangen en drukregelaars

Toiletvloeistof, caravanspiegels

Leverancier: Fiamma, Thetford, Al-ko, 
Reich, GOK en Truma onderdelen

TOTAAL SERVICE
Altijd vooraf een offerte!

APK

badminton Instuif bij BC Mixed Beek en Donk

Beginnerscursus 
bridge in Beek 
en Donk

bridgen

Beek en Donk - Ook komende 
winter start Fons van der Linden 
weer met een beginnerscursus 
bridge in Beek en Donk. Iedereen 
kan hieraan mee doen, alleen, als 
paar, maar ook als groep.

De praktijk wijst uit dat veel men-
sen het een zeer prettige manier 

van ontspanning vinden. De cursus 
wordt op de woensdagmiddagen 
gehouden en start eind oktober. 
Wil je meer weten of je opgeven? 
Dit kan bij Fons van der Linden, 
tel. 0492-462415.
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Beek en Donk - Bij HSV Het Geduld is de 
spanning helemaal terug. De gedood-
verfde titelkandidaat Mark Geurts was 
ook deze zevende wedstrijd niet aan-
wezig door omstandigheden en omdat 
hij twee weken geleden op het kanaal 
geen enkele vis wist te vangen, ging de 
concurrentie ‘d’r op en d’r over’. Nu zijn 
er plotseling zeker vijf vissers over die 
aanspraak kunnen maken op koningsti-
tel met nog een wedstrijd voor de boeg.

Met weer een volle bezetting en een 
flink net met gezonde spanning begon-
nen ze om 13.30 uur met de loting. Alle 
kanshebbers hadden niet slecht geloot 
en wisten dat de toon nu gezet moest 
worden. Er mocht nu geen misstap meer 
gemaakt worden, het ging om alles of 
niets, meedoen of afhaken.

Om 14.00 uur ging de luchthoren af 
voor aanvang van de wedstrijd en de 
lijnen werden uit geworpen. Met zon, 
wind en regen deed het weer ook nog 
een flinke duit in het zakje om het alle-
maal niet makkelijker te maken voor de 
vissers. Na drie uur vissen kon de balans 
worden opgemaakt en kanshebber voor 
de titel, Toon Jansen, kwam als winnaar 
uit de bus. Hij had de meeste vissen we-

ten te vangen. Met het gewicht werd 
Toon vierde, ook daar pakte hij flink wat 
punten voor het algemeen klassement. 
Het gewichtsklassement werd prooi voor 
Peter Beerens, die door dit resultaat op 
klom in het algemeen klassement en 
ook een flinke stap heeft gezet om mee 
te dingen naar de titel. Ronald Bosmans 
werd samen met Ad van de Zanden der-
de in de wedstrijd, maar of hij nog kop-
loper is in het algemeen klassement na 
deze wedstrijd zal de tijd moeten leren.

De uitslagen en standen van de laatste 
twee wedstrijden zijn niet op de site van 
Het Geduld te zien. De commissie en het 
bestuur heeft besloten om het eindklas-
sement pas op de prijsuitreiking kenbaar 
te maken. De uitreiking is op 11 oktober 
om 11.00 uur bij Café van de Burgt.

De laatste wedstrijd vindt plaats op 26 
september. Om 13.30 uur is de loting en 
om 14.00 uur begint de wedstrijd, die 
om 17.00 uur ten einde is.

Tijd voor een
 andere bank?

Wij helpen u bij het overstappen

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

Roel Janssen Sietske Wagter Louis van Vlerken Janske Steenbakkers

‘ Op - recht betrokken’ 

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

Particulieren én ondernemers kunnen gebruik maken van ons 
gratis juridisch spreekuur. U kunt ons online benaderen via de 
contactpagina van www.gldk-advocaten.nl. Binnen
24 uur nemen wij contact met u op. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u op een van onze kantoren terecht. In Helmond iedere 
maandag van 18.00 tot 19.00 uur (na telefonische afspraak) en in 
Geldrop iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Op beide kantoren 
kunt u elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur terecht (in Helmond na 
telefonische afspraak). Wij zijn oprecht betrokken, professioneel en 
doelgericht. Onze specialisaties:

Gratis juridisch spreekuur

voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht

vissen Toon Jansen wint zevende 
viswedstrijd Het Geduld

Toon Jansen

Flinke training voor de dames bij 
Boksschool Laarbeek

Beek en Donk – De dames worden 
steeds sterker. Zo blijkt wel weer 
dat boksen belangrijk is. 

De dames worden sterker, zelf-
verzekerder, de drempelvrees 

verdwijnt, evenals de angst om te 
falen. Dit alles na een uurtje stevig 
begeleid sporten. Wil je dit ook, 
kom dan gerust langs in de gym-
zaal aan de Otterweg 29 in Beek 

en Donk voor een paar gratis les-
sen of bel met Riny Heesakkers, 
tel. 06-50495414.

boksen

op afspraak

Hondentrimsalon
Mark

Heuvelplein 23 • Beek en Donk 
06-42549094 • www.hondentrimsalonmark.nl

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

TOON MAAS | LEEKBUSWEG 5 BEEK EN DONK | 06-53705580

jeu de boules

Beek en Donk - Zoals ieder jaar werd 
het jaarlijkse kermistoernooi dit jaar 
weer gespeeld op de jeu de boulesba-
nen gelegen achter tennisvereniging 
‘t Slotje. Omdat er dit jaar nogal wat 
leden wegens ziekteperikelen niet 
aanwezig konden zijn, waren er min-
der deelnemers dan voorgaande jaren. 

Ondanks het mindere weer konden 
de 3 te spelen rondes voor de regen 
worden uitgespeeld. Frits Tak was de 
enige deelnemer die alle 3 wedstrijden 
wist te winnen (15 winstpunten) en 
kreeg daarom de daarvoor bestemde 
wisselbeker uitgereikt.

Overige uitslag:
2. Nelly van Veghel, 2 gewonnen en 
7 pluspunten;  3. Wim v.d. Kolk, 2 ge-
wonnen en 6 pluspunten;  4. Maria 
Cuypers, 2 gewonnen en 5 pluspun-
ten; 5. Frans Sloots, 2 gewonnen en 

3 pluspunten; 6. Riet Couwenbergh, 
2 gewonnen en 2 pluspunten; 7. Frie 
Couwenbergh, 2 gewonnen en 1 
pluspunt; 8. Maria de Jong, de laatste 
met ook 2 gewonnen wedstrijden en 
1 minpunt.

Vanaf oktober tot en met maart gaat 
de Jeu de Boulesclub het wintertoer-
nooi voortaan houden in de spik-
splinternieuwe, pas geopende hal van 

Mariahout. Dit is een stuk goedkoper 
dan in St.Oedenrode en het is dichter-
bij, vandaar. Ook zit de club een beet-
je verlegen om nieuwe leden. Beek en 
Donk heeft de meeste inwoners van 
alle 4 de kerkdorpen van Laarbeek, 
maar de minste leden. Dus Beek en 
Donkenaren, ga deze gezellige en 
voor alle leeftijden geschikte sport be-
oefenen en geef u op als lid! Tot ziens 
op de banen!

Service die verder gaat?
Geen tijd of mogelijkheid om uw materiaal op de juiste plek te krijgen? 

Bouwcenter Swinkels helpt u graag mee! Wij bezorgen bouwmaterialen 

op ieder tijdstip en elke plek.

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

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

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

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

zowel de professionele bouw- en klusbedrijven als de particulier voelen 

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

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

Kermistoernooi Jeu de Boulesclub 
Beek en Donk
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl

sound-light.nl

Donderdag 17 september 
IVN lezing over gallen
20.00 uur, De Bimd, Beekseweg 
Aarle-Rixtel,

Vrijdag 18 september 
Pony Dressuur
17.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Instuif Badmintonclub Mixed
18:30 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk

De drie musketiers - Toneelvereniging 
Mariahout
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 19 september 
Expositie Schilderijen en Beelden t/m 
27 sept.
14.00 uur, ‘t Oude Raadhuis, 
Beek en Donk

3 Harmonieën uit Laarbeek
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Outdoor Beats 
20.00 uur, Achter het 
Ontmoetingscentrum, Beek en Donk

Zondag 20 september 
Vlooienmarkt (binnen)
9.00 uur, M.F.C. De Dreef, Aarle-Rixtel

Open dag in combinatie met de 
Kiplekker markt!
10.00 uur, Sportcentrum Coach, 
Beek en Donk

IVN wandeling Wiebiegenhof
10.00 uur, Einde Wiebiegenweg 
(verlengde van Jonker Karellaan), 
Aarle-Rixtel/Helmond

Dinsdag 22 september 
Auditie Demoteams Streetdance/
HipHop
16.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Woensdag 23 september 
Wim Beeren Jazz Society
20.30 uur, Zaal Van Bracht, Aarle-Rixtel

Donderdag 24 september 
Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Heindertweg 97, Aarle-Rixtel

Vrijdag 25 september 
Meezingavond Liedertafel ‘t Nachtpitje
21.00 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Zaterdag 26 september 
Open dag Dierenkliniek Laarbeek 
(30-jarig bestaan)
11.00 uur, Heuvelplein 67, 
Beek en Donk

Dineren op een unieke locatie
18.45 uur, Atelier VONK, Aarle-Rixtel

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

Zondag 27 september 
11e veldtoertocht Lieshout
8.30 uur, De Klumper, Lieshout

Peuter- en Kleuterviering
10.00 uur, Michaëlkerk, Beek en Donk

Open Dag Howeko
11.00 uur, Howeko, Beek en Donk

Buurtendag bij Tienerwerk de 
Boemerang
11.00 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Buurtendag Beek en Donk
11.00 uur, Ontmoetingscentrum en 
Evenemententerrein, Beek en Donk

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Presentatiedag HV Bedo
14:00 uur, Sporthal D’n Ekker, 
Beek en Donk

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

Dierendag

Bij ons
Is het alt ijd

Op 4 oktober vieren we Werelddierendag en dat laat De MooiLaarbeekKrant niet 
ongemerkt voorbijgaan. Wij zijn daarom op zoek naar de mooiste, liefste, grappigste 

en meest bijzondere foto van jouw huisdier! Stuur je foto naar 
redactie@mooilaarbeek.nl en wie weet staat jouw huisdier binnenkort in de krant. 

Bovendien maak je kans op leuke prijzen!

Werelddierendag in Laarbeek!


