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Koninklijke Onderscheiding voor Jacques Kals 
Lieshout - Burgemeester Hans 
Ubachs reikte op 14 september 
een Koninklijke onderscheiding 
uit aan Jacques Kals. Hij spelde 
de scheidend President van 
Harmonie St. Caecilia uit Lieshout, 
in een bomvolle Koepelzaal van 
Het Bavaria Brouwerij Café, de 
versierselen op die horen bij de 
orde van Oranje Nassau.

Drie bestuursleden traden af: 
Herman van Loen, Hannie Jacobs 
en Jacques Kals. Harrie Toissaint 
sprak namens het bestuur de 
scheidende bestuursleden toe. 
Toen hij bezig was de scheidende 
president toe te spreken, 
stroomde de zaal langzaam vol 
met familieleden, bekenden, 
burgemeester Hans Ubachs, de 
wethouders Hans Vereijken, Frans 
van Zeeland en Theodoor Biemans 
en diverse Lieshoutse raadsleden. 

Doorspekt met de nodige 
humor bedankte Jacques Kals 
zijn medebestuursleden voor de 

samenwerking. Hij bedankte alle 
commissies, en dat zijn er nogal 
wat, voor hun inzet. “Een bestuur 
dat geholpen wordt door zoveel 
commissies is eigenlijk overbodig”, 
stelde hij tevreden vast. 
“Commissies zijn de haarvaten 
van de vereniging.” Moeiteloos 
noemde Jacques alle commissies 
bij naam. De warme woorden van 
dank van de President, drongen 
diep door in de haarvaten van 
de vereniging. Dat bleek uit het 
langdurige applaus dat daarop 
volgde. Jacques vertelde dat het 
een pak van zijn hart was, dat de 
naam van de nieuwe kandidaat-
President bekend was: Rien van 
Kesteren. 

Toch was het  voor Jacques Kals 
een enorme verrassing toen hij 
burgemeester Hans Ubachs in 
vol ornaat naar voren zag komen 
en het hem duidelijk werd dat de 
burgemeester speciaal voor hem 
naar Lieshout was gekomen. De 
burgemeester benadrukte de 

vele verdiensten van Jacques op 
maatschappelijk gebied: als docent 
bij de Fontys Hogescholen, als 
contactpersoon in de regio voor 
de middelbare scholen en legio 
andere functies waaraan Jacques in 
zijn vrije tijd aandacht besteedde. 
En vanaf 2011, ook als lid van 
de Rekenkamercommissie van de 
gemeente Laarbeek.

Vanaf 1995 was Jacques in 
verschillende functies betrokken 
bij Harmonie St. Caecilia. Als 
secretaris, als Commissaris en 
als President. Hij vervulde al 
deze functies met verve. Een 
verenigingsman in hart en 
nieren. Altijd en overal aanwezig. 
Boegbeeld en vaandel van 
Harmonie St. Caecilia. “Als iemand 
deze onderscheiding verdient, 
dan ben jij het”, zo besloot de 
burgemeester zijn betoog.

Hierna spelde hij hem de 
versierselen op, behorende bij deze 
onderscheiding. Ook mevrouw 

Kals werd in de bloemetjes gezet. 
De Harmonie bracht vervolgens 
een spetterende serenade aan de 
scheidende bestuursleden. De toon 
was gezet voor een lang en gezellig 
afscheidsfeest in de Koepelzaal 
van het Bavaria Brouwerij Café in 
Lieshout.

Meedenken, meepraten: TipMooiLaarbeek.nl 
Laarbeek – Hoe denk jij over 
de komst van De Ruit? Is het 
woningaanbod voldoende in de 
gemeente? En zou één kermis in 
Laarbeek niet beter zijn? Het zijn 
slechts een paar vragen waar we 
binnenkort wellicht het antwoord 
op weten. Althans, hoe de burgers 
hierover denken. 

Inwonerspanel
MooiLaarbeek gaat de samen-
werking aan met onderzoeks-
bureau TOP-onderzoek, welke 
inwonerspanels uitvoert. 
Burgers van Laarbeek kunnen 
zich inschrijven voor het panel, 
waarna ze regelmatig een enquête 
ontvangen. Door middel van 
deze enquête kan de burger 
meedenken en meepraten over 
de gemeente. Het resultaat wordt 
uiteindelijk gepubliceerd in De 
MooiLaarbeekKrant. 

De enquêtes
De deelnemende inwoners krijgen 
ongeveer een keer per maand 
een enquête toegestuurd. Martijn 
Hulsen van TOP-onderzoek: “Met 
ons burgerpanel willen wij weten 
wat er speelt bij de gemiddelde 
inwoner uit Laarbeek. Hoe deze 
bijvoorbeeld slaapt, woont, 
werkt, reist, recreëert, sport en 
winkelt. We hanteren een brede 
uitgangspositie, waar jong en oud 
gebruik van kan maken. Door de 
uiteenlopende vragen, is het voor 
alle deelnemers interessant om 
mee te praten. Het invullen van 
een enquête duurt enkele minuten 
en de onderwerpen zijn sterk 
afhankelijk van de actualiteit.”

Geen politiek 
In de enquêtes wordt een filter 
aangebracht.  Martijn: “Met 
MooiLaarbeek hebben we besloten 
om de politiek niet deel te laten 
nemen in dit burgerpanel. Op die 
manier kom je echt te weten hoe de 
inwoners van Laarbeek denken.” 

Maar de filter kan nog op veel meer 
dingen toegepast worden. “We 
kunnen het onderzoek op allerlei 
manieren filteren. We kunnen 
vragen wegleggen per kern en 
kunnen resultaten bekijken per 
leeftijd, per kern, per geslacht en 
ga zo maar door. Alles is mogelijk.”

Representativiteit 
Om het onderzoek representatief 
te maken, zijn er een minimaal 
aantal respondenten nodig. Martijn: 
“We moeten ervoor zorgen dat 
de steekproef representatief is. De 
groep ondervraagden moet een 

juiste en goede afspiegeling van de 
gehele bevolking in Laarbeek zijn. De 
representativiteit toetsen we op een 
aantal demografische factoren, zoals 
leeftijd, gezinsopbouw en culturele 
activiteiten. Mochten er bepaalde 
groepen mensen onderbelicht zijn 
in het panel, dan wordt er specifiek 
naar deze doelgroep gezocht, 
bijvoorbeeld via sociale media of 
met verspreiding van flyers.”

Horst aan de Maas
Laarbeek is de tweede gemeente 
waar TOP-onderzoek met een 
burgerpanel aan de slag gaat. 
Een paar maanden terug is Horst 
aan de Maas gestart, en met 
succes. Martijn: “We hadden 380 
respondenten nodig, maar zitten nu 
al op de 1700. De eerste enquête is 
geweest en ook de eerste uitslagen 
hiervan hebben in de lokale krant 
gestaan. Je merkt dat mensen heel 
graag meepraten en denken over de 
gemeente. Het leeft echt. Ook merk 
je dat de deelnemers blij zijn dat er 
iets mee gebeurt.” 

TipMooiLaarbeek.nl 
Het team van MooiLaarbeek kijkt 
erg uit naar de samenwerking 
met TOP-onderzoek. “Op deze 
manier kunnen wij als krant nog 
dichter bij de burger komen te 
staan. Daarnaast kunnen we op 
een leuke en interessante manier 
nieuws hieruit genereren en daarbij 
zijn dit soort onderzoeken ook van 
grote toegevoegde waarde voor de 
politiek in de gemeente Laarbeek.” 

Meedenken, meepraten 
De komende maand staat 
in het teken van het werven 
van respondenten. Naar 
verwachting gaat eind oktober 
de eerste vragenlijst eruit.  Via De 
MooiLaarbeekKrant worden de 
inwoners met grote regelmaat op 
de hoogte gebracht over de stand 
van zaken van TipMooiLaarbeek.
nl. Wil je meedoen? Ga dan naar 
www.tipmooilaarbeek.nl en meld 
je aan! 

Zou één kermis in 
Laarbeek niet 

beter zijn? 

Martijn Hulsen van TOP-onderzoek  

Geen krant 
ontvangen 

(op donderdag)?
MooiLaarbeek streeft ernaar 
dat ieder huishouden op 
donderdag 
De MooiLaarbeekKrant op de 
deurmat heeft liggen. Heeft u 
de krant niet (op donderdag) 
ontvangen? Laat dit zo snel 
mogelijk weten aan ons. Wij 
treffen meteen maatregelen, 
zodat dit de volgende keer 
niet meer gebeurt en kunnen 
- als het voor vrijdag 12.00 
uur wordt gemeld - zorgen 
voor nabezorging. U kunt 
deze meldingen doorgeven 
aan info@mooilaarbeek.nl of 
telefonisch via 0492-832182.
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Aan de inhoud van
DeMooiLaarbeekKrant is alle 
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DANKBETUIGING

De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

Dit plein in Mariahout verwijst naar het koninklijk huis. Mariahout, 
gesticht in 1933, kende nog maar een geschiedenis van enkele 
jaren. Er waren nog geen historische figuren in dit dorp die hun 
naam zouden kunnen geven aan een straat of plein. Geen wonder 
dat in de naamgeving van nieuwe straten en pleinen aansluiting 
gezocht werd bij het nationale symbool bij uitstek, het Koninklijk 
Huis. Zie ook Wilhelminastraat en Julianastraat. De Oranjes waren 
in de dertiger jaren volop in het nieuws. In 1937 vond het huwelijk 
plaats van Prinses Juliana en Bernhard van Lippe Biesterfeld. In 1938 
werd Prinses Beatrix geboren. In 1933 waren er nog geen historische 
figuren voor handen om straten en pleinen naar te vernoemen. Dat 
is inmiddels wel anders. Zo staat op het Oranjeplein een standbeeld 
genaamd ‘Tinus’. Dit standbeeld stelt voor Tinus Vermeulen ook wel 
‘Burgemeester van Mariahout’ 
genoemd. Tinus overleed in 1988. 
In 1994 werd dit standbeeld op 
het Oranjeplein geplaatst. Tinus 
vertegenwoordigde gedurende 
42 jaren zijn dorp in de 
gemeenteraad van Lieshout. Als 
hij thuis kwam van een drukke 
vergadering, begon hij te vegen 
en deed tijdens het vegen nieuwe 
ideeën op en maakte contact 
met voorbijgangers. Een half uur 
vegen was bij Tinus op die manier 
25 minuten buurten en 5 minuten 
vegen.

Op een tekstplaatje staat de 
volgende limmerick, gemaakt 
door A van de W :
In Mariahout was hij een baken
Met zijn raad en daad in veel 
zaken
Nu staat hij hier
En kijkt…… wat wij er van maken.

Jac Babin

ORANJEPLEIN

Voor uw belangstelling en medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, 
ons betoond bij het overlijden van ons mam, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

zeggen wij u hartelijk dank.
Het heeft ons goed gedaan dat zo velen met ons hebben meegeleefd.

Aarle-Rixtel, september 2013

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Nelly Schepers- Gerse

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij graag onze dank uitspreken voor de vele 
blijken van medeleven die wij hebben ontvangen na het overlijden
van mijn dierbare man en onze lieve vader 

Het heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte en medeleven te 
hebben mogen ontvangen. Hiervoor onze oprechte dank.

Mieke van Dommelen-van Bree
Hans en Mariëlle van Dommelen

Wim van Dommelen

Franca van de Kerkhof

Franca van de Kerkhof

Franca van de Kerkhof

Anderhalf jaar geleden kwam ik 
voor een voorgesprek bij twee 
dochters waarvan de moeder 
stervende was.
De eerste vraag die ze me stelden 
was: ”we willen wel een rouwauto 
die we zelf mogen rijden”.
Toevallig was ik net op de hoogte 
dat zo’n auto hier in de regio 
beschikbaar is, dus die vraag kon ik 
positief beantwoorden. Ze kregen 
de ‘primeur’ met de auto en ze 
vonden het fantastisch. De laatste 
rit samen, de dochters en hun 
moeder.

Twee weken geleden kreeg ik een 
telefoontje: ”Franca, het gaat niet 
goed met Karin, doe jij dit werk 
nog steeds en is de auto nog 
beschikbaar?”
Op beide vragen kon ik weer 
positief antwoord geven.
Dit keer zouden de twee kinderen 
van Karin de auto rijden. Dat vond 
ik wel even heftig toen ik dat 
hoorde.

Twee dagen later is Karin overleden.

Door de ervaring die ze hebben 
met de uitvaart van de moeder van 

Karin, is er al fl ink veel voorbereid.
Ze willen de afscheidsbijeenkomst 
houden in de nieuwe congreszaal 
van het Van der Valk Hotel. Karin 
en haar zus waren bij de opening 
en kennen de ruimte. Ik ken de zaal 
niet, en ben benieuwd hoe het er 
uitziet. We maken een afspraak om 
daar samen te gaan kijken. 
We worden heel vriendelijk 
ontvangen en lopen naar de 
eerste verdieping waar de zaal 
zich bevindt. De ruimte is werkelijk 
fantastisch. Zeker voor het groot 
aantal mensen dat verwacht wordt.
Met elkaar bespreken we hoe we 
de grote ruimte sfeervol kunnen 
inrichten. 
Karin wist dat er buiten een grote 
lift is die in verbinding staat met de 
zaal. Ze had als wens dat ze met 
de auto de zaal in gereden werd 
als iedereen binnen was. Is dit 
mogelijk?
Dit is zeker mogelijk! Het wordt de 
eerste keer dat een auto met de 
lift naar de zaal gaat. Spannend! 
Zal de lift niet blijven hangen? Het 
ging goed!
Karin, je hebt weer een primeur!!

De ziekte komt te post gereden, Maar 
gaat terug met ezelstreden.

Jacob Cats 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

OP MAAT
KAMERROUW Voor het creëren van een 

intieme afscheidsruimte

Jan Manders    06 - 28 94 11 05    www.rouwkameropmaat.nl
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‘Walk of Fame’ voor bewoners nieuwbouwwijk De Hoge Regt
Beek en Donk- De toekomstige 
bewoners van nieuwbouwwijk De 
Hoge Regt hebben donderdag hun 
eigen ‘Walk of Fame’ gecreëerd door 
hun handafdruk te vereeuwigen. 
Bouwfonds Ontwikkeling levert in 
samenwerking met Stichting Trudo 
en de gemeente Laarbeek een tiental 
starterswoningen, die volgens een 
nieuw concept worden gebouwd. De 
bouw startte vrijdag 13 september 
officieel. 

Beton
Met een welkomstborrel in een kleine 
tent op de bouwlocatie hebben de 
eigenaren van de 10 nieuwe woningen 
met een ludieke handeling officieel hun 
nieuwe woning aanvaard. In een aantal 
betonnen tegels-in-wording werden 
de handafdrukken geplaatst van de 
toekomstige bewoners. Zij krijgen een 
plaatsje aan de ‘Walk of Fame’, maar 
worden in tegenstelling tot de beroemde 
sterren op hun evenknie in Hollywood 
ingemetseld in de achterwanden van 
de schuurtjes. Ook Marcel Rovers en 
Aukje van Schijndel zetten hun afdruk 
in het beton. De handafdrukken zijn 
voorzien van naamplaatjes. De naam 
van wethouder Frans van Zeeland en 

dito afdruk werden aan de laatste tegel 
toegevoegd.

Alleen voor starters
Het bijzondere aan deze starterswoningen 
is de lage prijs. De woningen zijn niet al te 
groot, maar het zijn dan ook woningen, 
die bedoeld zijn om steeds opnieuw 
door starters te worden bewoond. 
De doelgroep is de groep beginnende 
woningkopers onder de leeftijd van 30 
jaar. Het concept is al veel toegepast in 
Eindhoven en in de rest van de regio. 
Toch kent Laarbeek de primeur met dit 

concept. In ‘Het Klavier’ in Aarle-Rixtel 
zijn namelijk ook woningen volgens dit 
principe gebouwd. 

Het slimmer-kopen-concept van 
Stichting Trudo houdt in dat er bepaalde 
garanties geboden worden, waarbij 
aan de bewoners wordt gevraagd een 
stukje van het eigendom bij Trudo te 
laten. In de praktijk betekent dit, dat de 
verwervingskosten van het huis 20% 
lager zijn dan normaal. De koper hoeft 
dus ook 20% minder geld op te nemen 
aan hypotheek. Als de koper het huis later 

wil verkopen moet hij het allereerst weer 
bij Trudo aanbieden voor de verkoop. 
Deze zorgt er dan voor dat de woning 
weer bij de oorspronkelijke doelgroep –
starters dus- terechtkomt.

Woningen voor Laarbeek
Wethouder Frans van Zeeland benadrukt 
dat de woningen niet erg groot zijn: “Als 
je hier een gezin zou willen stichten, 
loop je aan tegen de grenzen van de 
mogelijkheden van deze huizen.” De 
wethouder vervolgt, dat dit goed is voor 
de doorstroming en dat de woningen 

ook weer beschikbaar komen voor de 
doelgroep, waarvoor ze zijn bestemd. De 
bedoeling is, dat er op korte termijn nog 
minimaal zes woningen op deze manier 
zullen worden aangeboden. In eerste 
instantie zijn de woningen bedoeld voor 
Laarbeekse bewoners, maar ook anderen 
die voldoen aan de criteria mogen 
inschrijven. De huizen vallen, hoewel 
het koopwoningen, zijn onder de sociale 
woningen, die ongeveer een derde deel 
van de woningen van de Hoge Regt 
zullen gaan uitmaken.

Wethouder Frans van Zeeland samen met de toekomstige bewoners van De Hoge Regt

Toekomstige bewoners Marcel 
Rovers en Aukje van Schijndel 
vereeuwigen hun handafdruk 

Twaalf woningen Hertog Janstraat opgeleverd

Zo. Festival Timetable & Laatste info

PLUS van Balkom heropend 
na complete make-over Lieshout - Woningstichting Laarbeek 

leverde gisteren (18 september) 
twaalf woningen aan de Hertog 
Janstraat in Lieshout op. Een 
feestelijke gebeurtenis, vooral voor de 
toekomstige bewoners. Zij  begonnen 
de dag gezamenlijk met een lunch 
die hen werd aangeboden door de 
woningstichting. Daarna tekenden 
ze de huurcontracten en namen ze de 
sleutels van hun nieuwe woning in 
ontvangst. 

Later die dag zette de woningstichting 
de bewoners bij hun nieuwe woning 
in de bloemetjes en bood bouwbedrijf 
De Bonth van Hulten hen een attentie 
aan.

Energiezuinige woningen 
De woningen zijn in ras tempo 

gebouwd. In maart ging de eerste 
schop de grond in en een half jaar later 
zijn de woningen klaar voor bewoning. 
Tien van de twaalf woningen hebben 

slaapkamer en badkamer op de 
begane grond. Er is bij deze woningen 
extra veel aandacht besteed aan 
energiezuinigheid.

Lieshout - Aanstaande zaterdag is het 
dan eindelijk zo ver; het Zo. Festival 
2013 staat voor de deur. Het festival, 
dat plaatsvindt op het brouwerijterrein 
van Bavaria, kenmerkt zich door een 
brede programmering en creatieve 
belevingen. Zo konden bezoekers 
afgelopen jaar per glijbaan naar 
huis, per trein naar de ‘verborgen 
area’ op het dak van de brouwerij en 
was er een verborgen bierdoolhof. 
Met 8 verschillende area’s en 
talloze creatieve activiteiten, belooft 
het festival ook dit jaar weer een 
spektakelstuk te worden.

Timetable
Voilà! De officiële release van de Zo. 
Festival 2013 timetable. Maak alvast 
een kleine lijst met je favoriete acts 
zodat je niets hoeft te missen op het 
festival! De timetable is tevens te 
vinden op de website.

Weersverwachting
De weersverwachting  voor komend 
weekend ziet er goed uit ( 20 graden 
met weercijfer 8!) dus het belooft 

een fijne dag te gaan worden! Elke 
area op het festival is ook overdekt 
en verwarmd.  Desondanks kan het 
’s avonds snel afkoelen, dus het is 
niet onverstandig om een trui of vest 
mee te nemen naar het festival. Op 
het festival zijn voldoende kluisjes 
aanwezig waar je je spullen op kunt 
bergen.

Dresscode
Ook dit jaar wordt de dresscode 
‘Trendy Blue’ gehanteerd. Zorg dan 
ook dat je zo blauw mogelijk naar 
het festival komt! Voor diegene die 
nog niet blauw genoeg is zal er een 
mogelijkheid zijn om op het festival 
details toe te voegen aan je blauwe 
outfit.  

Tickets
Tickets voor het Zo. festival zijn nu 
nog beschikbaar voor slechts €25,- 
per stuk, via de website van het Zo. 
festival. Er zijn slechts een beperkt 
aantal tickets beschikbaar, daarom 
raadt de organisatie bezoekers aan 
om niet te lang te wachten met het 

aanschaffen van een ticket. Indien de 
tickets nog niet zijn uitverkocht op 
de dag zelf, is er nog een dagkassa 
waarbij de tickets €32,50 kosten.
 
Betalingsmogelijkheden / PIN
Op het Zo. Festival kun je aan de bar 
alleen betalen met munten en niet met 
contant geld. Munten zijn verkrijgbaar 
bij een centraal verkooppunt op het 
festivalterrein. Hier is het mogelijk 
om te pinnen én met contant geld te 
betalen. 

Wil je meer informatie over tickets, 
de line-up of andere zaken, kijk 
dan op www.zofestival.com of volg 
Zo. Festival op Facebook via www.
facebook.com/zofestival.

Beek en Donk – Bij PLUS van 
Balkom heeft in twaalf dagen 
tijd een complete make-over 
plaatsgevonden. De supermarkt 
sloot op 4 september om 17.00 
uur en hield op dinsdagavond 
17 september een feestelijke 
heropening.

Dag en nacht werken
Een dag na de sluiting was er al 
een sloopploeg actief. Alles werd 
eruit gehaald. Op vrijdag werden 
al de sleuven gemaakt voor de 
elektriciteit en in het weekend 
werd er maar liefst 1.300m² 
vloer gelegd. Eigenaar Mario van 
Balkom vertelt: “We hebben dag 
en nacht gewerkt. De laatste acht 
dagen zijn we alleen maar bezig 
geweest met het inrichten. Maar 
als je het resultaat ziet, ben je zo 
over je vermoeidheid heen!”

Toekomstige overname
De supermarkt werd zes jaar 
geleden ook al eens grondig 
aangepakt. Destijds was de 
winkel nog niet van de familie 
Van Balkom. Mario: “Wij zijn 
er vijf jaar geleden ingekomen. 
Toen had ik al de wens om te 
verbouwen. Ik was niet blij met 
de opstelling van de schappen.” 
De grootste beweegreden om het 
nu grootschalig aan te pakken 
is de toekomstige overname 
door dochter Kaylie van Balkom. 
Mario: “In eerste instantie zou 
niemand van onze kinderen het 
overnemen. Kaylie is daar later 
op teruggekomen en werkt hier 
nu fulltime. Daarnaast volgt ze 

een opleiding bij PLUS. Ze wordt 
daar klaargestoomd voor het 
managen van de supermarkt.” 
Mario herkent veel van zichzelf in 
zijn dochter Kaylie. “Ze is enorm 
gedreven en enthousiast. Het is 
hard werken, maar heel erg leuk.”

Klaar voor de toekomst
Om 18.00 uur werd de winkel 
heropend en binnen een mum 
van tijd stond de winkel vol met 
belangstellende klanten. Zij zagen 
dat alles veranderd was. Mario: “We 
werken via de nieuwe ‘briljant’-
formule van PLUS. Er is rekening 
gehouden met de inrichting en de 
sfeer. Zo hebben we onder andere 
een rolstoelvriendelijke kassa. 
Alle verswaren zijn aan één kant 
gesitueerd. We zijn energiezuinig 
en hebben veel duurzame 
producten. De ruimte, service en 
hygiëne zijn onze belangrijkste 
facetten.”

Mario vervolgt:  “Ook zijn 
we uitgebreid met ruim 5.000 
artikelen. Er is een nieuw biologisch 
assortiment en we hebben veel 
glutenvrije producten. Dat maakt 
ons compleet. Wijn is het speerpunt 
van PLUS. We hebben een grote 
wand met veel wijnen gesorteerd 
op land. Er is een ‘wijncomputer’ 
aanwezig die informatie geeft over 
de wijnen die we hebben. Ook 
vertelt de computer welke wijnen 
het beste bij een gerecht passen. 
Maar het meest trots ben ik op de 
kwaliteit van onze broodafdeling.” 
Het mag duidelijk zijn: PLUS van 
Balkom is klaar voor de toekomst.

De familie Van Balkom. Vlnr. Virgillea, Jaimy, Elle, Mario en Kaylie.

De bewoners van de nieuwe woningen in Lieshout
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 19 - 25 september 2013

Zaterdag 21 september

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering.
Intenties in deze viering voor: Driek en Jaan 
van den Heuvel- Vogels, Riek Heesakkers-
van Duijnhoven (mged), Anna de Korte, Karel 
en Michiel Berkvens en overleden familie, 
Ties en Drika van Hoof-Hagelaars, Martinus 
en Martina van den Heuvel- Schepers en 
overleden familie.

18.30 Aarle-Rixtel Kerk 
H. Mattheus, Apostel en Evangelist.
Eucharistieviering.
Samenzang.
Overleden ouders Vlamings – Klomp (verj.); 
Overleden ouders v. d. Kerkhof – Migchels;
Marinus en Toos van Stiphout – Crooijmans en 
kleinzoon Mart; Guus Luyben (sterfdag); Tot 
welzijn van de parochie.

Zondag 22 september

25ste  zondag door het jaar
09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor Latijn 
gezongen.
Intenties in deze viering voor: Piet en Dorothea 
van Boerdonk-van Asseldonk, Overleden 
ouders Van den Elzen-Hoogenhoff en 
overleden familieleden, Mina Dekkers-Daniëls 
(verj), Gérard en Annie van de Heuvel-den 
Biggelaar, Jo Manders-Maas, Leny van Soest 
(mged), Martinus en Theodora van de Akker-

Brouwers, Pieter Francissen(mged),Jacques 
van de Ven, Nicolaas en Johanna van Mook-
Brouwers.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 
Leonardus.
Intenties in deze viering voor: Dina Verhagen, 
Leo van der Leemputten en Cor de zoon, 
Harrie van den Heuvel, Arnolda van de Laar 
en Mia de echtgenote, Wim en Anna Melis-
van der Leemputen en Jan de zoon, Dora 
Kluijtmans-van den Elsen, Harrie en Goen 
Biemans-Swinkels.

10.00 Aarle-Rixtel Kerk  
25e   Zondag door het jaar.
Eucharistieviering.
Dames- en Herenkoor.
Jes van Roij; Jan Romme; Johan en Riek 
Smulders – Sengers; Peter en Johanna 
Broekmans – Thijssen; Martien van der Linden; 
Bijzondere intentie (fam.van Boh.)

Maandag 23 september

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 24 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 25 september

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering
Na afloop van de viering wordt u, door de 
zusters, een kopje koffie aangeboden

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed.

Donderdag 26 september

Geen viering

Hans van den Heuvel 50 jaar priester
Beek en Donk- Hans van den Heuvel, 
geboren in Beek en Donk, is pastoraal 
actief in Stiphout en herdenkt op 22 
september het feit dat hij 50 jaar priester 
is. Dit gebeurt door middel van een 
dienst in de St. Trudo kerk te Stiphout om 
10.30 uur met aansluitend een receptie.

Verandering
Hans werd geboren op 24 mei 1939 
in Beek en Donk. Hij studeerde aan 
het gymnasium van de Norbertijnen 
in Heeswijk. Na een vervolgstudie aan 
het groot-seminarie in Haaren werd hij 
in 1963 tot priester gewijd door Mgr. 
Bekkers en werd hij kapelaan in Dinther, 
vlak bij Heeswijk. Hij kreeg meteen met 
een grote verandering in de liturgie te 
maken. De Heilige Mis werd volgens 
de afspraken van het Concilie voortaan 
gedaan met het gezicht naar de mensen 
toe en in de landstaal. Hans stond hier 
volledig achter.

School
Hans was in die tijd ook leraar. Op vrijdag 
gaf de jonge kapelaan les aan de LTS in 
Veghel. Na drie jaar vond Mgr. Bluijssen 
Hans bereid om naar Stiphout te gaan. In 
het begin was hij daar kapelaan. Daarnaast 
werd hij leraar op Mariëngaarde in Aarle-
Rixtel. Hier kreeg hij steeds meer lessen, 
zodat dit zijn hoofdtaak werd. De school 
verhuisde op een gegeven moment naar 
Beek en Donk. De naam veranderde 
in Waltherus te Beecke en later in het 
Commanderij College. Intussen was de 
naam van het vak godsdienst veranderd 
in levensbeschouwing. Hans bleef 
lesgeven tot zijn pensionering in 2004. 
Daar maakte hij veel met zijn leerlingen 
mee. Zo verwarden die af en toe 

bepaalde begrippen.  Hij las bijvoorbeeld 
in een proefwerk over de tien geboden: 
“Eerst uw vader en uw moeder”, terwijl 
het toch echt de bedoeling was, dat dat 
eerste woord zonder ‘s’ geschreven werd. 
Ook ‘wijnwater’ in plaats van ‘wijwater’ 
passeerde wel eens de revue. 

Hobby
Zijn vrije tijd vulde Hans onder andere in 
door rommelmarkten af te struinen naar 
papierwerk uit de Tweede Wereldoorlog, 
met name rond het verschijnsel anti-
semitisme. Tegenwoordig is internet een 
steeds belangrijker bron. Onderdeel van 
de verzameling zijn originele uitgaven 
van ‘De Telegraaf’ van tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Dan valt op, dat op 
het einde van de oorlog De Telegraaf 
gestencild werd uitgegeven. Op de laatste 
bladzijde van een verzameling staat, dat 
dit waarschijnlijk het laatste exemplaar 
is. De verzamelaar kon zich namelijk 
moeilijk voorstellen, dat zo’n ‘foute’ krant 
nog een langer leven was beschoren na 
deze editie op stencilpapier uit 1945. 
Men ziet dat de geschiedenis anders 
kan lopen dan mensen toen dachten. 
Ook sterren, gedragen door Joden, heeft 
Hans in zijn verzameling samen met 
originele brieven uit Auschwitz en andere 
concentratiekampen. “Beter was het 
geweest als deze dingen niet verzameld 
hadden kunnen worden.” Ook is hij 
actief in de donderdagmiddaggroep van 
de heemkundevereniging. 

En nu?
In de weekenden werkt Hans in de St. 
Trudokerk in Stiphout en daarvoor ook in 
de Onze Lieve Vrouwekerk in Helmond, 
voordat daar het theater ‘Het Speelhuis’ 

in werd gevestigd. “Een prachtige 
oplossing voor het gebouw en voor het 
theater”, aldus Hans. De toekomst ziet 
de priester met vertrouwen tegemoet. 
Hij werkt nog steeds met veel plezier in 
de Damiaanparochie (de naam van de 
parochie waar Stiphout onder valt) en 
hoopt dit nog lang te kunnen doen.

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Doe-het-zelf
Winkel www.raaymakersbv.nl

KASTEN OP MAAT
geheel naar uw wens gemaakt

Veel belangstelling op Aarlese 
monumentendag

Aarle-Rixtel - De open 
monumentendagen in Aarle-Rixtel zijn 
druk bezocht. De grote publiekstrekker 
was, zoals verwacht, de klokkengieterij 
van Petit en Fritsen. Maar ook  het 
‘Klompenschuurtje’ van Nicole van Aarle 
barstte uit haar voegen. 

Om de bezoeken in goede banen te 
leiden werden er toegangskaartjes 
uitgegeven. Zo wisten zo’n 900 mensen 
de klokkengieterij  een bezoek te 

brengen. De kaartjes voor zondag waren 
rond het middaguur allemaal uitgegeven 
zodat veel mensen moesten worden 
teleurgesteld. Echter klompenmaakster 
Nicole wist met haar enthousiaste 
verhalen de mensen uitermate goed te 
vermaken. Ook de Brabantse Kluis met 
het klooster en de varkenshouderij van 
Maarten Rooijakkers bleken een schot 
in de roos te zijn. Kortom, het werd 
in cultuurhistorisch opzicht een zeer 
geslaagd weekend!

Rondleiding in de klokkengieterij

ViERBINDEN 
mantelzorgcafé
Beek en Donk - Mantelzorger zijn, 
daarvoor kiest u niet. Dat wordt 
u bijvoorbeeld als uw partner, 
buurman, oma of kind zorg nodig 
heeft en u (een deel van) die zorg op 
u neemt. ViERBINDEN mantelzorg-
ondersteuning organiseert elke 
vierde donderdag van de maand 
een mantelzorgcafé voor alle 
mantelzorgers in Laarbeek. 

Zo is men er even ‘uit’ en kan 
men contact maken met andere 
mantelzorgers. Op donderdag 
26 september gaat men creatief 
aan de slag. Iedereen is van harte 
welkom van 10.00 tot 11.30 uur 
in het ontmoetingscentrum in Beek 
en Donk. Aanmelden of meer 
informatie? Neem gerust contact op 
via telefoonnummer 0492-782901 
(Ma en Do van 9.00 – 17.00),  
0492-464289  (Ma. Wo en Vr van 
9.00 – 10.30) of e-mailadres 
mantelzorg@vierbinden.nl   
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Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 0,99
per stuk

lekkere, zoete

Ananas

€ 0,99

€ 4,98
stuk of lapjes
500 gram

van slager Gerry Hagelaar

varkensfilet

 saak egnoJ  .1
 500 gram 

SAAKN’SKEH  .2 ® 
 150 gram 

Nieuwe smaak: 
Tomaat Basilicum

 sejkotspid  .3
Grissini, 150 gram

 ednarbegsrev rekeb   .4
pinda’s

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

 7,98

PAK UW VOORDEEL,
IN DEZE TAS 

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

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag
Muskaat Druiven  

        500 gram 0.99
Nicola Aardappels  
        per zak  1.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Zespri Kiwi    500 gram 1.49
IJsbergsla    per krop 0.69

Gesneden Boerenkool

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

6 Woudlopertjes € 2,19

Vollerkoren € 2,23
Geldig van 

16 t/m 21 september

6 Woudlopertjes
De nieuwe 
oogst 
is binnen!

Smakelijk
eten! 

Nieuwe categorie!

‘Ons mooie Beek en Donk’

Nodig twee enthousiaste, reislustige 
dames uit aan je keukentafel en 
je krijgt een avond gevuld met 
aanstekelijke vakantieverhalen. Heb 
jij vakantieplannen? De dames van 
reisbureau Vanhuys komen naar je 
toe! Ze helpen je zoeken en maken het 
boeken tot een ware vakantiebeleving.

Online je reis vastleggen: websites 
doorspitten, beoordelingen lezen, 
prijzen vergelijken, vervoer en verblijf 
reserveren, ongeduldig wachten op 
de reisbescheiden en balen als er geen 
kofferlabel is meegestuurd. Het staat 
haaks op het vakantiegevoel. ‘Het boeken 
van je vakantie moet gemakkelijk, leuk en 
gezellig zijn!’ Vertellen Nancy Nouwens 
en Mariëlle Versteegden lachend. Ze zijn 
al 15 jaar Vanhuys collega’s. Twee dames 
die de wereld rondreisden. Enthousiast 
vertellen zij over de nieuwe manier van 
vakantie boeken: ‘Wij zijn je persoonlijke 
reisadvieshulp!’

‘We pakken nog net geen koffers in!’
‘Onze dienstverlening reikt écht verder 
dan de voordeur. Jij vertelt ons je 
vakantieplannen en wij komen volledig 
voorbereid naar je toe. Onze bagage? 
Een koffer vol ervaring en leuke 
ideeën! En gezelligheid! Onze digitale 
souvenirs (foto’s en filmpjes) pakken je 
in. Aangevuld met vrolijke anekdotes 
over lekker eten, indrukwekkende 
bezienswaardigheden en bijzondere 
lokale gebruiken. Vakantiestress? Die 
nemen wij voor onze rekening: wij 
regelen het vervoer, verblijf, de incheck 
en een parkeerplaats op het vliegveld. De 
reisbescheiden leveren we keurig op tijd 
af mét een extra kofferlabel. We pakken 
nog net geen koffers in.’

Met de dames op reis?
‘Wij komen uit de regio en bezoeken 
je thuis of op een andere gewenste 
locatie. Wat voor reis je ook zoekt. Kies 
voor gemak en laat ons jouw volgende 
vakantie regelen!’ Wil je meer informatie? 
Bel of mail naar Nancy Nouwens of 
Mariëlle Versteegden op 0492 516315 
of info@vanhuys.nl

Toerkoop reisbureau
Vanhuys is aangesloten bij:

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl

       Persoonlijk reisadvies aan huis: de nieuwe manier van vakantie boeken.

 Ga jij met de dames op reis?

Op studiereis in Dubai

Mariëlle Versteegden Nancy Nouwens

Elke glimlach van een kind telt...
Lieshout – Enthousiast vertelt 
Rogier van Erp over zijn actie voor 
de kinderafdeling van het St. Anna 
Ziekenhuis in Geldrop. Op zaterdag 
11 januari 2014 staat er een goederen- 
en dienstenveiling gepland. De dag 
erna volgt een feestmiddag voor 
kinderen bij café de Koekoek in 
Lieshout. Tot slot sluit deze actie op 
zondag 19 januari met optredens 
van plaatselijke artiesten. Dat is ook 
de dag waarop de opbrengst bekend 
wordt gemaakt. “We zetten hoog in”, 
aldus Rogier. 

Bij Rogier van Erp werd 5 jaar 
geleden kanker geconstateerd. Hij 
kon terecht voor behandeling in het 
St. Anna Ziekenhuis terwijl er elders 
een wachttijd van 6 weken was. “Ik 
kon gelijk ‘s middags terecht. Ik ben 
daar zó goed behandeld. Ik voelde 
dat ik een keer iets terug wilde doen”, 
vertelt Rogier. “Nu is het moment 
aangebroken om dit te doen: een 
actie voor de hele kinderafdeling. Ons 

motto luidt: ‘Elke glimlach van een 
kind telt...’ Een kind dat ziek is, weet 
immers niet beter. Weet niet of er een 
kort of langdurig verblijf nodig is in het 
ziekenhuis. Het zou toch mooi zijn, als 
wij met onze actie een glimlach op al 
die gezichtjes kunnen toveren?”

Het ziekenhuis mag een wensenlijst 
inleveren. “We willen namelijk dat 
de opbrengst gelijk omgezet wordt 
in materiaal. We gaan geen geld 
overmaken. We hebben al gehoord 
dat speciale hemeltjes boven 
kinderbedden zeer gewenst zijn. 
Natuurlijk hoort er daarnaast speciaal 
speelgoed te komen.”

De actie wordt serieus aangepakt. 
De ‘Stichting Kinderen Van Sint  
Anna’ is door Rogier opgericht. Ook 
zoon Nicky en eigenaar van café De 
Koekoek, Karel Huijgens, zitten in het 
bestuur. De mannen worden verder 
ondersteund door Frans van den 
Hurk, Henk Hulsen, Twan van Erp, 

Roland Heijmans en Teun Vereijken. 
Er is een heuse website gemaakt. 
Rogier, die halve dagen als calculator/
werkvoorbereider bij Ban Bouw werkt, 
kreeg daarbij alle steun van zijn werk. 
“Vergeet niet te melden dat sponsors 
uiteraard kunnen reageren. Dan 
zorgen wij voor een Veiling Important 
Person-behandeling”, lacht hij. 

Alle informatie is te lezen op:  www.
kinderenvansintanna.nl. De site gaat 
komende woensdag de lucht in. Mailen 
kan naar: kinderenvansintanna@
hotmail.com en bellen naar: 06-
39607950. 

Rogier en Nicky van Erp

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl
Beek en Donk – In de Waterpoort, 
aan de Pieter Breughellaan, wordt 
op 25 september van 09.00 tot 
12.00 uur een kleine braderie 
gehouden. Dit in samenwerking 
met stichting de ViERBINDEN 
die de Waterpoort beheert. 
Cliënten van ORO stellen tijdens 
deze braderie zelfgemaakte 
kunstwerken tentoon. Ook zorgen 
ze voor een lekker kopje koffie 
mét zelfgemaakt appelgebak.

ORO is de organisatie die zich 
in deze regio bezighoudt met 
de zorg en begeleiding van 
mensen met een verstandelijke 
beperking en kinderen met 
een ontwikkelingsachterstand. 

In Beek en Donk werken 
cliënten van ORO onder meer 
bij de dagbestedingcentra 
( DBC) ‘de Lage Hees’ en ‘de 
Nieuwe Werf’. Sinds augustus 
verzorgen enkele cliënten op 
woensdagmorgen de koffie en 
thee tijdens het inloopcafé van 
de Waterpoort. Verder houden zij 
de ruimte, de tafels en de stoelen, 
de keuken en de buitenruimte 
van het café schoon. Daarnaast 
is er gestart met het bakken van 
appeltaart. Een andere cliënt van 
ORO verzorgt de tuin.

De cliënten én de mensen die het 
café bezoeken zijn enthousiast. 
Mensen met een verstandelijke 

beperking kunnen op deze manier 
laagdrempelig  deel uit maken 
van de samenleving en vinden het 
leuk om dienstverlenend bezig te 
zijn voor inwoners van Beek en 
Donk. Iedereen is welkom in het 
inloopcafé; een ideale plek om 
een bezoekje aan de markt af te 
sluiten, of gewoon om gezellig 
even bij te kletsen onder het genot 
van een kopje koffie, met een 
heerlijk stukje appelgebak. Het 
inloopcafé is elke woensdag en 
donderdag geopend van 09.30 
tot 12.00 uur. ‘De Waterpoort’ is 
gelegen aan de Zuid Willemsvaart, 
achter het Piet van Thielplein, 
ingang Rembrandtplein. 

ORO op braderie Waterpoort
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Jelle de Jongh
uit Aarle-Rixtel
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Arna Driessen

2. Twan Peters

3. Elle van Balkom

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Arna Driessen

2. Twan Peters

3. Elle van Balkom

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

RODODENDRON MADELIEFJE ZONNEBLOEM

CONIFEREN KERSTBOOM GERANIUM

KASTANJE LAVENDEL MEIDOORN

POPULIER ESDOORN AZALEA

BAMBOE CACTUS NARCIS

ANJER BUXUS LELIE

BERK BEUK ROOS

SPAR TULP WILG

Easy

8 3 4 5 2

1 2 6 9 3

3 6 7

9 6 7 3

9 1 6

5 1 3 2 4

4 6 1 3 8

3 8 9

Puzzle #25929

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Woordzoeker

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Schil de winterwortel en snijd in dunne plakjes. Schil de uien en snijd in 
halve ringen. Kook in water met bouillonpoeder de wortel en ui gaar in ca. 
30 minuten. Giet de wortel en ui af en vang het kookvocht op in een andere 
pan. Kook daarin de aardappels gaar. Bak ondertussen de spekjes uit op een 
laag vuurtje tot deze krokant zijn. Stamp de wortel, ui en aardappel fijn in 
een pan. Rooster in een pan zonder boter of olie de pijnboompitjes tot deze 
goudbruin zijn. Voeg nu de piccalilly, roomboter, spekjes en pijnboompitten 
toe aan de stam en meng alles goed door elkaar. Breng alles nog even goed 
op smaak met peper en zout. Eet smakelijk! 

600 gr aardappelen geschild
500 gr winterwortel
300 gr knolselderij
3 grote uien
150 gr spekjes

1 el piccalilly
30 gr pijnboompitten
Roomboter
Groentebouillonpoeder
Peper en zout

Recept van de week

Heerlijke wortelstamp met spekjes en pijnboompitjes

www.kookcentrumbrabant.nl

WaaromWaarom??Leuke en grappige spreukenLeuke en grappige spreuken

Waarom heet een van de maanstanden nieuwe maan, terwijl 
we al miljoenen jaren met dezelfde maan te maken hebben? 

ANJER

AZALEA

BAMBOE

BERK

BEUK

BUXUS

CACTUS

CONIFEREN

ESDOORN

GERANIUM

KASTANJE

KERSTBOOM

LAVENDEL

LELIE

MADELIEFJE

MEIDOORN

NARCIS

POPULIER

RODODENDRON

ROOS

SPAR

TULP

WILG

ZONNEBLOEM
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De kerk heeft het niet 
gemakkelijk. Ondanks de 
twee miljard volgelingen van 
het christelijke geloof zijn 
de problemen voelbaar. De 
verhalen van ontucht plegende 
godsdienaren en hun digitale 
bestanden kinderporno bereiken 
ons, het gepeupel, via de media. 
De gevolgen zijn afkeuring van 
het gedrag en het minder vaak 
bijwonen van de kerkdienst. 
Jonge priesters die een strengere 
leer aanhouden hebben ook 
geen positieve invloed op 
het kerkbezoek. De vraag is 
gerechtvaardigd met welke 
opvatting en verkondiging van 
de leer van Christus dit wel gaat 
lukken. Door schade en schande 
wordt de kerk wijzer. Neem de 
Middeleeuwse paus Johannes 
die door de mand viel toen hij 
tijdens een paasprocessie van zijn 
paard viel en een kind baarde. 
Sindsdien heet hij Johanna. Om 
dit niet meer te laten gebeuren 
worden nieuwe pausen eerst 
gesekst voordat ze benoemd 
worden.
 
Zelf heb ik aan de kerk goede 
herinneringen. Al was het maar 
door mijn tijd als misdienaar die 
me als leerling van de lagere 
school de mogelijkheid gaf 
gepermitteerd te spijbelen. 
Dat was voor het bijwonen 
van een huwelijksmis of een 
uitvaartdienst als hulpje van 
de pastoor. Na afloop van de 
eerste categorie stonk je zoetig 

naar bloemen, bij de andere soort 
diensten trok de penetrante geur in je 
neus en roken je kleren helemaal naar 
wierook. 

Decennia terug was kerkbezoek een 
normale gang van zaken, opgelegd 
door de pastoor, de burgemeester en 
het hoofd der school. Zieltjes winnen is 
echter niet voor iedereen weggelegd. 
De bisschop van Polignac zei aan het 
begin van de achttiende eeuw tegen 
een chimpansee: “Spreek en ik zal 
u dopen.” Het beest zweeg. Ook in 
vroeger jaren bleken de pastoors in 
staat mensen te weren uit de kerk in 
plaats van binnen te leiden. Overtuigd 
van zijn gelijk stond een pastoor op de 
kansel en sprak zijn onderdanen toe 
met de woorden: “Beminde gelovigen, 
jullie zijn het niet waard om door de 
honden bezeken te worden.” De 
koster sprak de pastoor daarop aan, hij 
was duidelijk te ver gegaan. De week 
daarop stond de pastoor weer op zijn 
preekstoel en zei: “Beminde gelovigen, 
vorige week heb ik u ten onrechte 
verteld dat u het niet waard bent om 
door de honden bezeken te worden. 
Daarin had ik ongelijk, u bent het wel 
waard.”  

Tenslotte. Uit betrouwbare bronnen ken 
ik het verhaal van een missionaris die in 
het binnenland van het buitenland het 
geloof moest verkondigen. Met grote 
regelmaat bezocht hij zijn vaderland en 
hoorde de kerkperikelen aan. Gespekt 
met zijn geloofservaring opgedaan 
in de door de zwarte medemens 
bewoonde wildernis relativeerde hij 
de problematiek van de Nederlandse 
kerk met de volgende woorden: “Naar 
de kerk gaan is geen kunst, maar 
eroverheen springen.”

Kerkperikelen
Volgens P. Skauwe

Een huis verkoop 
je niet met een 

toneelstukje.

www.vialinda.nl
T (0499) 76 90 04

Genieten tijdens open dag ‘Brabantse Kluis’
Aarle-Rixtel – Sfeervol en goed 
druk was het zondagmiddag bij ‘De 
Brabantse Kluis’ aan de Kloosterdreef 
te Aarle-Rixtel. Daar vond tussen 
10.30 en 16.00 uur een open dag 
plaats ter ere van het vijfjarig bestaan 
van deze rustiek, naast het klooster, 
gelegen herberg. De open dag was 
georganiseerd door de uitbaters Geert 
en Christa Migchels

Het talrijke en zeer divers publiek 
genoot tijdens deze open dag van 
de vele lekkernijen die geserveerd 
werden bij de kraampjes van de 
streekmarkt. In deze kraampjes 
presenteerden de, veelal lokale, 
huisleveranciers van ‘De Brabantse 
Kluis’ hun producten. Zo konden de 
bezoekers trappistenbier, salades, 
appelgebak en Madeleinekoekjes 
proeven. Vele namen ook een kijkje 
in de met zorg ingerichte hotelkamers 
en vergaderzalen. Het jongste publiek 
werd vooral vermaakt in de koeienstal. 
De kinderen konden daar, van zeer 
dichtbij, de capriolen van de altijd 
nieuwsgierige kalfjes aanschouwen. 

Veel belangstelling was er ook voor 
de rondleidingen die zuster Madeleine 
verzorgde in het nabijgelegen 
klooster van de missiezusters van ‘Het 
Kostbaar Bloed’. In dit klooster, sinds 
1903 gevestigd in het ‘Aarles Broek’, 

wonen momenteel 52 zusters met de 
gemiddelde leeftijd van 82 jaar.

Op het terras van de binnenplaats 
was het goed toeven in het zonnetje 
met een relaxed achtergrondmuziekje. 
Bezoekster Mariska Briels uit 
Beek en Donk: “Het is hier vooral 
genieten. Je ziet hier opa’s, oma’s 
en kleine kinderen. De sfeer is heel 
gemoedelijk.” Bezoekster Bertine van 
den Boom uit Son en Breugel: “Wat 
ik zo leuk vind is dat de zusters hier 
gewoon tussen het publiek rondlopen. 
Voor mij is het al helemaal speciaal 
omdat we hier een tijd geleden een 
streekfilm hebben opgenomen: ‘Het 
meisje van de bijtring’. Toen heb ik 
alle zusters leren kennen, fijn om ze nu 
weer terug te zien.”

De Brabantse Kluis is het domein 
van Geert en Christa Migchels. Boer 
Geert beheert al jaren ‘Boerderij 
Missieklooster Migchels’, een 
samenvoeging van de boerderij van 
de zusters van ’Het Kostbaar Bloed’ en 
zijn eigen boerderij. Zijn vrouw Christa, 
die de hotelschool heeft gevolgd, 
kreeg in 2008 de mogelijkheid om de 
leegstaande langgevelboerderij om 
te laten bouwen tot herberg. Christa: 
“Het idee stamt uit 2005. In 2007 
waren de vergunningen rond en zijn 
we gaan verbouwen. Van buiten is het 

pand hetzelfde gebleven, van binnen 
hebben we alles aangepast aan de 
eisen van de moderne tijd. We hebben 
hierbij wel geprobeerd de authentieke 
elementen in stand te houden.” In de 
sfeervolle herberg kunnen gasten niet 
alleen terecht voor een lunch, diner of 
feest, maar ook voor een overnachting 
of een vergadering.

Christa Migchels is zeer tevreden over 
de door haar georganiseerde open 
dag. Christa: “Ik vind de open dag 
fantastisch. Mensen die normaal alleen 
het restaurant zien kunnen nu alles 
bekijken. Daar krijg ik veel positieve 
reacties over.” Ook de standhouders 
zijn enthousiast. Theo Renders van de 
trappistenbierkraam: “Het is een leuke 
manier om mensen kennis te laten 
maken met de diverse producten.” 
Bakker Edward van Brug: “Wij leveren 
al vanaf het begin aan de herberg. Het 
is nu leuk om op zo’n manier je gezicht 
te laten zien. Zo leer je ook de andere 
leveranciers beter kennen.”

Heel positief kijkt de familie Migchels 
terug op het eerste lustrum van 
herberg ‘De Brabantse Kluis’. Christa: 
“We zijn heel blij dat we de stap gezet 
hebben. Het is nooit saai. Het leeft 
hier altijd en iedere dag heeft nieuwe 
verrassingen in petto.”

Drukte en gezelligheid tijdens 12,5 jaar 
bestaan Zichtstal Agrozicht
Aarle-Rixtel- Het is precies 12,5 
jaar geleden dat Maarten en John 
Rooijakkers hun ‘zichtstal’ in Aarle-
Rixtel openden. Dit vierden zij 
zondag met een open dag en diverse 
feestelijkheden. Veel mensen kwamen 
een kijkje nemen op de boerderij.

Openstellen boerenbedrijf 
Maarten en John zijn als eerste 
in Nederland begonnen met het 
openstellen van hun boerenbedrijf 
voor ieder die dat wil. “Mensen 
weten over een aantal jaren niet 
meer waar hun vlees vandaan 
komt”, aldus Maarten. “In de 
supermarkt ligt het netjes verpakt en 
kinderen denken dan ook dat dit in 
de fabriek zo wordt gefabriceerd. 
In onze stal kunnen de mensen zien

wat voor leven de varkens hebben 
en hoe het er op de moderne 
varkenshouderij aan toe gaat. We 
houden de varkens en mensen wel 
gescheiden, want we willen niet dat er 
ongelukken gebeuren. Dat kan zowel 
door onbekendheid van de stal zijn, 
als door het overbrengen van ziektes.” 
Het doel is om voorlichting te geven 
aan iedereen. Elke dag is de stal dan 
ook geopend en is iedereen welkom 
om een kijkje te komen nemen.   

Achtergrond
De stichting ‘Varkens in Zicht’ stelt 
zich ten doel de varkenssector 
toegankelijker en inzichtelijker te 
maken. Ze doet dat met de campagne 
‘Stap in de stal’, waar de openstelling 
van het bedrijf van de familie 
Rooijakkers een voorbeeld van is. Eén 
van de mensen van het eerste uur is 
ook Jan Melis, een varkenshouder uit 
De Mortel. Samen met de toenmalige 
NCB (Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond) is het initiatief goed 
van de grond gekomen en tijdens dit 
weekend hebben 39 varkensbedrijven 
in Nederland hun deuren opengezet 
om mensen te laten zien hoe het 
eraan toe gaat in de moderne 
varkenshouderij. 

Lekker druk
Op de wegen rond de boerderij is 
het erg druk. Hele gezinnen komen 
op het gratis uitje af. Ze mogen 
naar de varkens kijken of kunnen 
met boer Maarten mee op de platte 
wagen. Velen hebben al een grote 
roze biggetjeskleur-ballon ‘gescoord’ 
waarmee ze trots rondlopen. 
Sommigen zitten gezellig een kleurplaat 

te maken of vermaken zich op de 
geïmproviseerde hooiberg. Sommige 
kinderen zitten in de ‘knuffelbak’, 
waar ze kleine pasgeboren biggetjes 
kunnen knuffelen. Dat de natuur 
toch zijn loop heeft, merkt Maud van 
Ettro, een ongeveer 9-jarig meisje. Zij 
maakte zelf mee dat ook biggetjes 
zelfs tijdens het knuffelen af en toe 
poepen. Ze vond het wel leuk, maar na 
dit gebeuren verliet ze toch maar snel 
de ‘knuffelbox’ om naar een volgende 
activiteit te vertrekken.

Educatief 
Soms komen er hele schoolklassen om 
de boerderij te bekijken, meestal in het 
kader van een project. Maarten: ”Op 
een keer vroeg een jongetje van een 
basisschool hier uit Aarle-Rixtel waar 
de varkens werden begraven als ze 
dood gingen. Ik heb hem toen alles 
uitgelegd, ook dat wij het vlees van die 
varkens eten en toen was het goed. Je 
merkt dan wel, dat je met iets nuttigs 
bezig bent.“ 
Meer informatie is te vinden op www.
stapindestal.nl of 
www.varkensinzicht.nl . 

Compleet, goed, betaalbaar onderhoud & reparatie alle merken 
personenauto’s, bedrijfsauto’s, kampeerauto’s tot 3500Kg.

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL
De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   

Jeugd Sint Margaretha Gilde 
Brabants kampioen 2013
Aarle-Rixtel - Tijdens de Noord-
Brabantse federatiewedstrijden 
in Leende op 15 september is het 
‘rode’ Sint Margaretha Gilde weer 
goed voor de dag gekomen.

Onder toeziend oog van het 
federatie bestuur van Noord-
Brabantse Schuttersgilden, waar 
ook de eigen gildebroeder Henk de 
Hair bij was als afgevaardigde van 
Kring Peelland, zagen zij bij het 
onderdeel groepstrommen Jeugd 
mede onder grote belangstelling 
van de ouders, opa’s en oma’s 
en gildebroeders en gildezusters 
Daan Kersten, Jeroen van Rixtel, 
Teun van Wetten en Tim van 
Stiphout Brabants kampioen 
2013 worden met 172 punten. 
Ook zeer verdienstelijk was er de 
2e prijs voor het groepstrommen 
in de hoogste klasse A, die Teun 
Heinsbergen, Ronald de Jong, 
Miko van de Ven en Ed Vincent 
in de wacht sleepten met 145 
punten en mogen zich reserve-
Brabantskampioen noemen. 
Tenslotte werd Ed Vincent met het 
trommen in de Uitmuntend-Klasse 
reserve-Brabants kampioen in de 
U-klasse met 83 punten wat een 
mooie 2e prijs opleverde. Het is 
een mooie dag geweest waarop 
het Sint Margarethagilde Aarle-
Rixtel toch mooi op de kaart heeft 

gezet. Een puike prestatie dat is het 
zeker! Met name voor de jeugd die 
nog maar net 1 jaar bezig is. Het 
bestuur van het Sint Margaretha 
Gilde wil de prijswinnaars bij deze 
van harte feliciteren!

Voorste rij vlnr Teun van Wetten, 
Tim van Stiphout. Achterste rij vlnr 
Daan Kersten, Jeroen van Rixtel.



Donderdag 19 september 20138 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Beek  en Donk - Afgelopen weekend heeft BV 
Reijakkers-Noord haar 40 jarig jubileum gevierd 
met leuke activiteiten bij Outdoor Laarbeek én op 
hun eigen honk, speeltuin ’t Reijakkertje, gelegen 
aan de Orchideestraat en Dokter Timmerslaan. 

Deze buurtvereniging is in de jaren ‘70 opgericht 
door de toenmalige bewoners van de Orchidee-, 
Lelie-,  Margrietstraat, de oneven kant van 
de dokter Timmerslaan en een stukje Pater 
Vogelstraat. Nu, 40 jaar later, dus met recht ‘tijd 
voor een feestje’. Met een kleine 50 personen zijn 
zij naar Outdoor Laarbeek getogen om daar in 2 
groepen een klimparcours en een GPS-tocht te 
voltooien. Tussendoor werd er een goed verzorgde 
lunch genuttigd en om 16.00 uur is iedereen met 
spierpijn en een ervaring rijker naar ‘t Reijakkertje 
teruggegaan alwaar een frietkar klaarstond. 
Reijakkers-Noord is altijd een zeer actieve 
buurtvereniging geweest met leuke activiteiten 
voor het hele gezin,  zoals de dorpszeskamp, de 
dames- en de mannenuitstapjes en voor de kids het 
jaarlijks terugkerende Bedafse bergen, Sinterklaas, 
enz. Ook het opknappen en in standhouden 
van ’t Reijakkertje behoort tot deze activiteiten. 
Helaas is de animo om mee te doen aan de diverse 
activiteiten door de buurtbewoners de laatste 
jaren dusdanig teruggelopen dat het bestuur heeft 
besloten, na toch een paar verwoede pogingen 

om door te gaan, om na 31 december 2013 de 
buurtvereniging op te heffen. Naar helaas blijkt, 
is de buurtvereniging overbodig geworden, en 
is er niemand bereid gevonden het stokje over te 
nemen.
 
De buurtvereniging kijkt terug op een lange mooie 
periode en willen bij dezen iedereen bedanken 
die daar op de één of andere manier aan heeft 
toegedragen. De zorg voor ’t Reijakkertje blijven 
zij in samenwerking met de gemeente nog altijd 
houden, bijvoorbeeld een activiteit op Burendag, 
hierbij nodigen zij de buurtgenoten dan ook uit 
om samen met hen het speeltuintje en de diverse 
banken in de buurt onder handen te nemen.

Als laatste willen we nog vermelden dat één heel 
goed lopende activiteit wel blijft bestaan, namelijk 
de halfjaarlijkse rommelmarkt bij Café Zaal Dave 
van de Burgt  (6-oktober van 10:00 – 14:00). 
Tienerwerk De Boemerang neemt dit stokje over, 
zodat ze extra budget kunnen creëren voor hun 
activiteiten voor de jeugd van Beek en Donk, iets 
wat de buurtvereniging in ieder geval een warm 
hart toedraagt. Er zijn nog kramen te huur, voor 
meer info kan men hiervoor contact opnemen 
met Catti Baks, via 06-28775326 of info@
boemerangbeekendonk.nl

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

WWW.AUTOCORSTEN.NL
Mariastraat 64  Mariahout  Tel. 0499-422176

Goed en betaalbaar onderhoud
voor alle merken.

De mooiste occasions

staan in Mariahout (Laarbeek)
voor de scherpste prijzen

Aarle-Rixtel - Het Sint Margaretha gilde 
was op 14 september aanwezig bij het 
38e Rode Schutpleinfeest. Rond 15.00 
uur werd de ‘afgaande Koning’ John van 
den Berg en zijn echtgenote door het gilde 
afgehaald, waarna het gilde rond het plein 
trok naar de schutsboom. 

Hier werden door respectievelijk de 
hoofdman Theo de Jong Mzn. en de 
voorzitter van het Rode Schutplein Niek 
v.d. Zanden de gebruikelijke speeches 
gehouden. Na het officiële gedeelte werd er 
door het gilde met de ‘afgaande Koning’ in 
het midden drie maal rond de schutsboom 
getrokken, waarna het gilde uitgenodigd 
werd voor een versnapering in de feesttent. 
Hierna kon het Koning/Koninginschieten 
beginnen. 

Het was een zeer spannende strijd, 
maar uiteindelijk werd Gerald Bergkamp 
tot Koning van het Rode Schutplein 
uitgeroepen. Na de officiële huldiging, 
waarbij namens het gilde een oorkonde 
werd aangeboden aan de nieuwe Koning 
en nun skonne struik aan de echtgenote, 
werd er een vendelgroet gebracht aan de 
37e Koning van het Rode Schutplein. Na 

het nuttigen van het Koningsbier werd 
de nieuwbakken Koning met zijn vrouw 
door het gilde naar hun woning gebracht 
alwaar afscheid werd genomen van het 
gilde welke terug ging naar hun gildehuis 
‘De Vrienden’. Het Sint Margaretha gilde 
wenst Gerald Bergkamp en zijn echtgenote 
een heel fijne regeerperiode toe op het zéér 
gezellige Rode Schutplein.

Aarle-Rixtel – Het jeugdprinsenbal van De 
Gele Kielen wordt gehouden op 3 november. 
De nieuwe jeugdprins- en prinses worden dan 
bekendgemaakt. Wil jij als nieuwe jeugdprins of 
–prinses 2014 door het leven gaan? Opgeven kan 
voor 1 oktober. 

De opgave formulieren worden ook dit jaar 
weer op school uitgedeeld. Mocht je nou geen 
formulier ontvangen hebben, mail dan even naar 
gelekielenpr@gmail.com, dan krijg je er alsnog een 
opgestuurd.

Het programma om de onthulling heen maken 
de kinderen van Aarle-Rixtel zelf. Dansen, zingen, 
live-optredens, playbacken of gewoon een leuke 

act doen: alles is mogelijk. Alleen, met z’n tweeën 
of met een hele groep. Het maakt niet uit.

Dus kom en geef je op voor 1 oktober. Schrijf een 
briefje met daarop je naam (namen), wat je doet 
en je telefoonnummer en geef deze af op een van 
de onderstaande adressen. De aanmeldingen voor 
jeugdprins- of prinses of de playbackshow kunnen 
afgegeven worden bij Francien Cornelissen, 
Broekelingstraat 67 of bij Franca van Bakel, 
Akkerstraat 10 in Aarle-Rixtel. Om alvast in de 
sfeer van carnaval te komen, kijk dan op de 
nieuwe Facebook-pagina: www.facebook.com/
gele.kielen. De bekendmaking vindt plaats bij De 
Dreef en begint om 14.00 uur. De zaal is open 
vanaf 13.30 uur.

Beek en Donk – De stichting 
MuziektuinPodium houdt op zondag 22 
september voor de laatste keer dit seizoen 
een concert in de Muziektuin van Beek en 
Donk.

Om 13:00 uur begint men met een optreden 
van de Koninklijke Harmonie O&U. Daarna 

volgt om 14.00 uur Zanggroep Zingiz uit Beek 
en Donk en om 15:00 uur wordt het seizoen 
afgesloten door de band BEEZ uit Eindhoven. 

De organisatie van het MuziektuinPodium 
nodigt iedereen van harte uit om deze gratis 
optredens te komen bezoeken. Voor meer 
informatie over de groepen en de overige 
concerten van dit seizoen, kan men terecht op 
de website www.muziektuinpodium.nl.

Mariahout – De jaarlijkse natuurwerkdag vindt op 
zaterdag 2 november plaats. Ook Het Laarbeeks 
Landschap doet hieraan mee. De activiteiten 
vinden plaats aan het Torrenven in Mariahout. Het 
is leuk om op deze manier samen met anderen 
iets te doen voor de natuur en daardoor anderen 
in de gelegenheid te stellen om van de natuur te 
genieten.

Jong en oud kunnen op die dag werken aan het 
behoud en herstel van natuur en landschap. Het 
is eigenlijk een opknapbeurt van het Landschap. 
Voor gereedschap wordt gezorgd. Geadviseerd 
wordt stevige schoenen of  laarzen te dragen. Op 
sommige plaatsen kan het nat zijn. Het Torrenven is 
omgeven door heide. In deze heide komt regelmatig 
opschot van vliegden, berk en andere planten voor. 

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen en 
afvoeren van deze jonge bomen en struiken.

Het is mogelijk dat men zo enthousiast wordt van 
het werken in de natuur dat men zich aan wil sluiten 
bij een van de werkgroepen. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via  www.natuurwerkdag.
nl Ook vindt men daar ook meer informatie over de 
dag en de locatie. Op de website van Het Laarbeeks 
Landschap www.hetlaarbeekslandschap.nl kan men 
onder de rubriek nieuws daar nog meer informatie 
verkrijgen.

Beek en Donk - ViERBINDEN Vrijwilligerswerk 
Laarbeek is voor Zorgboogcentrum de Regt 
in Beek en Donk op zoek naar een vrijwilliger 
die cliënten kan halen en brengen naar 
verschillende activiteiten en eetmomenten. Het 
gaat veelal om cliënten in een rolstoel. 

Ook is men voor de Regt op zoek naar een 
gastheer/vrouw die de cateringmedewerker 
ondersteunt bij het uitserveren van de 
broodmaaltijd en het begeleiden van de 
cliënten. De groep bestaat uit mensen met een 
lichamelijke beperking en licht dementerenden. 

Werktijden zijn dagelijks van 16.30 – 18.30 uur.
Voor Woonvoorziening de Bleek in Beek en Donk 
is men op zoek naar enkele bezoekvrijwilligers. 
Mensen die een paar uurtjes willen besteden aan 
cliënten met een verstandelijke beperking om 
leuke activiteiten te ondernemen. 

Voor meer informatie over vrijwilligersvacatures, 
graag contact opnemen met: ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk Laarbeek, telefoonnummer 
0492-328 807 of e-mailadres vrijwilligerswerk@
vierbinden.nl. De vacatures zijn ook te bekijken 
op de website www.vierbinden.nl of te vinden in 
de vacaturemappen van de dorpsservicepunten.

Lieshout - Kring Kempenland, met 52 gilden 
de grootste van Noord-Brabant, had de 
organisatie in handen gelegd bij het Sint 
Catharina Gilde (Leende) en het Sint Barbara 
Gilde (Geldrop) voor het organiseren van het 
NBFS-federatietoernooi vendelen, trommen, 
bazuinblazen en standaardrijden, dat 
afgelopen zondag werd gehouden. 

Omdat het Leendse Gilde de meeste ruimte 
had om het evenement te organiseren, heeft 
het plaatsgevonden rondom het Gildehuis bij 
sportpark ‘De Groote Speel’ in Leende. Na 
de opmars werd er om 13.00 uur gestart met 
de wedstrijden. Het Sint Servatius Gilde uit 

Lieshout deed mee aan het onderdeel vendelen.
Hierbij behaalde ze goede resultaten. Met de 
groep die bestond uit zes vendeliers, te weten 
Hugo Donkers, Peter van der Burgt, Frank van 
de Kam, Jan van de Laar, Ad Donkers, en Willem 
van Pelt behaalden ze een eerste prijs. De 
commandant van het zestal was Jan Manders. 
De tamboer was Gerrit van Kaathoven, die 
hiermee zijn vuurdoop had. Ook wist Ad 
Donkers in de categorie vaandelklasse zonder 
acrobatiek een derde prijs te behalen. Frank 
van de Kam werd tweede in de B-klasse. Al 
met al weer een mooie prestatie voor het Sint 
Servatius Gilde.

Beek en Donk – De maandelijkse 
meezingavond van Liedertafel ’t Nachtpitje 
wordt gehouden op vrijdag 27 september.

Deze avond wordt een gastoptreden 
verzorgd door de liederentafel Mariahout, 
die samen met ’t Nachtpitje vanaf 21.00 
uur een avondvullend programma zullen 
verzorgen. Liederentafel Mariahout is 
opgericht in september 1986 in Café Slaats, 
tegenwoordig repeteren zij elke dinsdag 
in De Pelgrimsrust onder begeleiding 
van Jacki Brans. Zij treden maandelijks 
op in verzorgingshuizen, bij de KBO, 
Zonnebloem. Rode Kruis en op festivals. 
Liederentafel Mariahout zal om 21.00 uur 

starten, waarna ’t Nachtpitje een serie
liedjes ten gehore zal brengen. 

Iedereen is van harte welkom op deze 
gezellige meezingavond in Café Thuis aan 
het Heuvelplein in Beek en Donk. En zoals 
gewoonlijk is de entree gratis.

Nieuwe koning Rode Schutplein

Doe jij dit jaar ook weer mee?

Seizoensafsluiter Beek en Donkse 
Muziektuinconcerten

Natuurwerkdag 2013

Vrijwilligers gezocht

Sint Servatius Gilde Lieshout wederom de sterkste

Maandelijkse meezingavond Liedertafel 
’t Nachtpitje Liederentafel Mariahout

Koning van het Rode Schutplein 2013 
Gerald Bergkamp met echtgenote

Het Torrenven in Mariahout

40 jaar buurtvereniging Reijakkers-Noord
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MooiLaarbeekkrant
OJA bouwt aan toekomst
Aarle-Rixtel – De verbouwing van 
Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel 
is in volle gang. Talrijke vrijwilligers 
zijn in de avonduren en weekenden 
hard aan het werk om hun blokhut, 
gevestigd aan de Schoolstraat te Aarle-
Rixtel, helemaal op te knappen.

OJA is sinds 1978 gevestigd in de oude 
scoutingblokhut. Het jongerencentrum 
is altijd zelfvoorzienend geweest. Kavel 
en pand waren in het bezit van de kerk. 
In 2011 gaf de parochie te kennen 
hiervan af te willen. Na veelvuldig 
overleg met de gemeente en het 
indienen van diverse plannen inclusief 
begroting, besloot de gemeente 
Laarbeek het jongerencentrum te 
helpen. Bestuurslid Peter van Kessel: 
“De gemeenteraad heeft er in 2012 
mee ingestemd om de kavel te kopen. 
We kregen toen ook een eenmalige 
subsidie om te verbouwen.” 

Bestuur en leden van OJA zijn erg blij dat 
ze kunnen blijven zitten in hun blokhut. 
Ook de eenmalige subsidie is meer dan 
welkom. Bestuurslid Eveline Aarts: “Het 
pand wordt ieder jaar goedgekeurd, 
maar het is wel oud aan het worden.” 
Bestuurslid Maikel Kuijpers voegt toe: 
“Met het oog op de toekomst beseften 
we dat we geen jaren meer konden 
wachten met een verbouwing.” Door 
de steun van de gemeente kunnen de 
leden van OJA het pand goed isoleren en 
van nieuwe elektra voorzien. Hierdoor 
wordt geluidsoverlast teruggedrongen 
en veiligheid bevorderd.

Verbouwen doen de leden van OJA zelf 
in hun vrije tijd. Sinds medio augustus 
zijn zij dagelijks te vinden in en rond 
het jongerencentrum. Bestuur en leden 
zijn erg blij met de vele hulp die OJA 
krijgt van talrijke vrijwilligers en oud-
leden. Eveline: “We staan er van te 
kijken hoeveel mensen bereid zijn in de 
avonduren te komen.” Maikel: “Dit zijn 
allemaal mensen die OJA een warm hart 

toedragen. Zelfs mensen die vroeger in 
het bestuur zaten staan ons nog altijd bij 
met raad en daad.”

De verbouwing verloopt voorspoedig. 
Maikel: “We hebben teams 
samengesteld zodat de juiste 
vakmannen bij elkaar staan.” Eveline: 
“We zijn nu zover dat alles wat gesloopt 
moest worden, gesloopt is. Vanaf nu 
is het weer opbouwen.” Het bestuur 
is daarom nu druk bezig met het 
verzamelen van materiaal. Maikel: “Om 
de kosten zoveel mogelijk te drukken 
wordt het werk gedaan door vrijwilligers 
en vragen we materialen aan sponsors. 
Natuurlijk moeten we ook dingen 
kopen, maar op deze manier kunnen 
we met het beschikbare budget het 
maximale uit onze verbouwing halen.”

Nu het jongerencentrum vanwege de 
verbouwing haar deuren tijdelijk heeft 
gesloten, is het bestuur een tijdelijke 
samenwerking aangegaan met enkele 
horecagelegenheden in de regio zoals 
‘De Vrienden’ en het ‘Muziekcafé’. 
Maikel: “Naast al dat bouwen moeten 
we ook op zijn tijd ontspannen. Daarom 

is OJA nu ‘on tour’.” In dit kader 
presenteert OJA, in samenwerking met 
‘Lokaal 42’, op 22 september een ‘Jam 
Plaza’ op de markt in Helmond. Die dag 
vinden er allerlei activiteiten plaats op 
gebied van BMX en treden er diverse 
bandjes op. 

Het bestuur en leden van OJA 
hopen, als de verbouwing volgens 
planning verloopt, de deuren van hun 
jongerencentrum in november weer 
te kunnen openen zodat zij weer in 
hun eigen OJA activiteiten kunnen 
organiseren.

Het dak van OJA eraf, in verband met de verbouwing

Laarbeekenaren aanwezig bij de troonrede 2013
Beek en Donk - Wie had 
gedacht dat bij de eerste keer 
dat Koning Willem-Alexander 
de troonrede zou voorlezen, met 
Koningin Maxima aan zijn zijde, 
er een Laarbeekse afvaardiging 
aanwezig zou zijn? Wie zijn deze 
uitverkorenen die dit unieke 
moment van dichtbij hebben 
mogen meemaken? Erik, Annet 
en Marte van Haperen uit Beek en 
Donk mochten afgelopen dinsdag 
aanwezig zijn in de Haagse 
Ridderzaal 

Hoe is het zo gekomen? 
Erik vertelt dat hij al vier jaar op 
de wachtlijst staat. “In de ANWB-
gids stond een keer een mini-
aankondiging dat je als burger je 
op kon geven om deze jaarlijkse 
ceremonie bij te wonen. Er werd 
al wel gewaarschuwd voor weinig 
beschikbare plaatsen maar het was 
het proberen waard”, aldus Erik. 
Onverwacht vielen er begin juli 
drie goudgele perkamentachtige 
enveloppen op de deurmat. 
Van die chique met het gouden 
kroontje van de “Staten-Generaal” 
erop. “Wat heb ik nu weer aan 
mijn fiets hangen”, dacht Erik 
. Bij het openen van deze post 
bleek al snel dat het nu raak was. 
Annet en Erik mochten dit jaar op 
het Haagse Binnenhof aanwezig 
zijn om Prinsjesdag bij te wonen 
en ook nog een derde genodigde 
meevragen. Toen ook hun drie 
kinderen zich realiseerden dat 
het met onze nieuwe Koning een 
bijzondere Prinsjesdag zou zijn, 
wilden ze allemaal wel mee. Dat 
werd dus loten. Oudste dochter 
Marte trok het geluksbriefje. 
Samen met paps en mams naar 
Den Haag… 

Koningsgezind
Erik en Annet zijn beiden 
Koningsgezind. Het Koningshuis 
zien zij als een grote Nederlandse 
cultuurdrager. Door haar tradities 
maar ook de rijke historie geeft 
dit veel mensen een gevoel van 
verbondenheid. Dat kwam ook als 
thema in de Troonrede tot uiting. 
“Wij zijn opgegroeid met Koningin 
Juliana als de moeder van het 
volk”, vertelt Erik. “Hierna kwam 
Beatrix, een echt Staatshoofd die 
met haar bestuurlijke kwaliteiten 
de positie van Het Koningshuis 
weer op een hoger plan wist te 
brengen”. Daarnaast hebben deze 
Oranjes lief en leed meegemaakt 
dat zich ook in veel Nederlandse 
gezinnen voordoet. Vooral 
Koningin Beatrix zijn ingrijpende 
trieste gebeurtenissen niet 
bespaard gebleven: “Een vader 
die vreemd ging, een moeder die 
dement raakte, een echtgenoot 
met Parkinson, twee zusjes 
die gescheiden zijn. Over de 
aanslag op Beatrix bij De Naald 

in Apeldoorn op Koninginnedag 
2009 nog maar niet te spreken. 
En dan het overlijden van Prins 
Friso; het meest trieste wat je kan 
overkomen is als je eigen kind 
overlijdt”. Dit alles maakt dat 
Annet en Erik veel respect hebben 
voor het Koningshuis. Bij dochter 
Marte is de betrokkenheid bij 
het Koningshuis sinds afgelopen 
dinsdag gegroeid.
 
Happening van officiële momenten
Het ene protocol volgt het andere 
op. “Wij mochten op de tribune 
zitten”, vertellen Annet en Erik 
enthousiast. “We keken neer 
op alle officiële gasten beneden 
in de zaal, met als blikvanger 
de troon. En natuurlijk de 
zogenaamde ‘hoedenparade’. 
Hoedjes in alle maten en kleuren!” 
Als Koning Willem-Alexander 
wordt aangekondigd krijgen 
alle aanwezigen het teken om 
op te staan. De Koning neemt 
vervolgens plaats op de troon 
en spreekt de troonrede uit. Na 

zijn laatste woorden roept de 
voorzitter: “Leve de Koning!” 
De aanwezige gasten volgen 
met de bekende drie Hoera’s. 
Hiermee komt er een einde aan 
de vergadering. Daarna keert de 
Koninklijke stoet terug naar Paleis 
Noordeinde waar het Koningspaar 
op het balkon verschijnt. Het 
is een happening die bol staat 
van officiële momenten. Erik 
vervolgt dat hij liever inhoudelijk 
een positievere troonrede hoort. 
“De enorme aangekondigde 
bezuinigingen -vooral in de 
(jeugd)zorg- en oplopende 
werkeloosheid zijn heftig. Hier 
moeten we ruimschoots oog voor 
blijven houden. Daarin dragen 
we met elkaar een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid”, benadrukt 
Erik. Los daarvan was het 
een voorrecht om de officiële 
ceremonie in de Haagse Ridderzaal 
tijdens Prinsjesdag van dichtbij 
mee te mogen maken. 

Erik, Marte en Annet van Haperen in de Haagse Ridderzaal tijdens het 
voorlezen van de troonrede door Koning Willem-Alexander

Gezien in Laarbeek 
op ‘De Hei’

Het Torrenven in Mariahout

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...
Puk is een jonge Boomer van 2 
jaar oud. Puk is nog maar kort bij 
ons in het asiel, maar wij hebben 
hem al leren kennen als een lieve 
en vrolijke hond. Zijn baasje heeft 
afstand van hem gedaan omdat 
Puk er hobby in had met het 
speelgoed van de kleinkinderen 
te spelen, maar het dan niet meer 
terug wou geven. We zoeken voor 

Puk een baasje die hem hierin op een positieve manier kan begeleiden 
en dan heeft u aan Puk een heel trouw maatje.

Wanneer u geïnteresseerd bent in Puk kijk dan op onze site www.
voorstegrootel.nl of bel 0492-381490. Op 5 oktober is iedereen welkom 
op de open dag in onze opvang van 11.00 tot 16.00 uur.

Hoera! Egeltje, MooiDier van vorige week, heeft al een thuis gevonden! 

Naam: Puk
Leeftijd: 2 jaar

Gulle gave voor KWF

‘oMase’ bezoekt de 
Laarbikker

Beek en Donk – De organisatie KWF 
dankt alle inwoners van Beek en Donk 
voor hun gulle gave bij de collecte voor 
de KWF. Ook bedankt de organisatie de 
collectanten van de KWF. 
 
Dit ondanks alle commotie de afgelopen 
weken over de stichting Alpe D’huzes, 
willen zij u danken. Ondanks deze 
moeilijkheden blijft het nodig om te 
collecteren voor het onderzoek naar 
kanker en de mogelijkheden tot genezen. 
Er zijn nog zoveel zieken en hun naasten 
voor wie men veel kan betekenen. 

De organisatie is dan ook heel gelukkig 
met de opbrengst, ook al is het ruim 
€500,00 euro minder dan vorig jaar. 
De opbrengst dit jaar is €3614,51. 
Nogmaals dank aan de collectanten, 
om de moed, bij al de commentaren 
en soms verdachtmakingen. Maar men 
moet alleen maar waardering hebben 
voor diegene die toch door zijn gegaan. 
Hartelijk dank. 

Mariahout - Vrouwenvereniging 
‘oMase’ uit Mariahout brengt met haar 
leden een bezoek aan restaurant ‘de 
Laarbikker’ in Beek en Donk om daar 
gezellig samen te gaan eten.

Omdat de belangstelling hiervoor erg 
groot is, gaan zij in drie groepen op drie 
verschillende dagen en wel op woensdag 
18 en 25 september en op donderdag 26 
september. De dames die zich hiervoor 
opgegeven hebben worden om 17.30 
uur bij de kerk in Mariahout verwacht 
voor gezamenlijk vertrek.

Beuken
Leibomen
Buxus
Bodembedekkers
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MooiMezelf
“Als je iets bereikt, doe je dat samen”
Beek en Donk - Je zou haar een 
bezige bij kunnen noemen. Of 
een vliegende kiep. Een regelneef 
zelfs. Allemaal waar. Maar Monika 
Slaets-Sonneveldt, raadslid 
Algemeen Belang Laarbeek (ABL), 
is bovenal een mensenmens die 
zich met hart en ziel inzet voor de 
gemeenschap.

Reserve
Het heeft even geduurd. Want 
aanvankelijk was Monika niet 
voor de politiek te porren. “Ik had 
enige reserve”, vertelt ze. “Mijn 
vader zat in de politiek, voor ABL. 
Een bekende persoonlijkheid in 
het Beek en Donkse. Hij was vaak 
van huis in de avonduren. Dat 
trok me niet zo. Totdat ik een keer 
met mijn vader meeging naar de 
raadsvergadering. Opeens was ik 
verkocht. Een ommekeer. Ik was 
toen twintig.”

Zo vader zo dochter
“Mijn belangstelling voor politiek 
was gewekt. En dan sta je meteen 
voor een dilemma: moet ik lid 
worden van de partij van mijn 
vader? Ik ben een tikje eigenzinnig. 
Ik heb me voorgenomen om eerst 
rond te kijken en me dan aan te 
sluiten bij een partij waar ik me 
thuis voel. Het is uiteindelijk toch 
ABL geworden. Waarom? Het is 
een zorgzame partij, betrokken 

bij heel Laarbeek. Ik ben van 
nature zorgzaam. Het geeft me 
voldoening als ik voor anderen iets 
kan betekenen.”

Verantwoordelijkheid 
“Voor de gemeenteraad zit ik in 
de Commissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling. Via de Katholieke 
Bond voor Ouderen (KBO) en 
Dorpsraden steek ik mijn voelhorens 
uit. Luisteren is belangrijk. Weten 
wat er leeft. En dan beleid 
maken. Raadswerk? Dat is vóór 
mensen dóór mensen. Ik voel me 
verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van mijn werk. Ik verdedig alleen 
standpunten waar ik achter sta.”

Samenwerken
Wat zijn Monika’s persoonlijke 
successen? Haar antwoord is 
stellig: “Succes is voor mij van 
ondergeschikt belang. Als je iets 
bereikt, doe je dat samen. En daar 
ligt de kracht van de gemeenteraad: 
samenwerken. Er zijn zeker 
zaken waar ik trots op ben. Denk 
bijvoorbeeld aan de nieuwbouw 
van de basisschool De Raagten 
in Beek en Donk. En de hulp aan 
OJA, jongerenvereniging in Aarle 
Rixtel.”

Gezin
Naast haar raadswerk werkt 
Monika parttime bij Attentiv, het 

verzekeringsbedrijf van echtgenoot 
Ton. In haar vrije tijd is ze bestuurslid 
van Buurtvereniging Beekerheide 
en actief bij badmintonclub BC 
Mixed. De jeugd trainen is haar lief. 
Een druk bestaan, zelfs voor een 
bezige bij. Of ze aan vierentwintig 
uur per dag genoeg heeft? Monika: 
“Ik heb mijn prioriteiten. Ons gezin 
gaat boven alles. Onze dochters 
Robin en Anne zijn elf en twaalf en 
volop in de groei. Een mooie tijd. 
Het is soms even puzzelen met de 
planning. Maar Ton en ik werken 
om en om. En dan vallen alle stukjes 
van de puzzel op hun plaats.”

Honden
Kan een vliegende kiep ook wel 
eens pas op de plaats maken? 
Monika: “Mijn motto is pluk de dag. 
Ik geniet van elk moment: van Ton 
en onze meiden. En van onze twee 
leonbergers niet te vergeten. Ook 
zij maken deel uit van ons gezin. 
Honden brengen rust. Door met ze 
te gaan wandelen kun je je hoofd 
leeg maken en op een ontspannen 
manier de dag doornemen. Ik 
ben een buitenmens. Bij de Zuid-
Willemsvaart is het mooi, langs het 
Wilhelminakanaal, Kasteel Eikenlust 
en de bossen van Lieshout. Er zijn 
hier veel mooie plaatsen. We lopen 
heel vaak vaste routes. Maar die 
zijn nooit hetzelfde!” 

Monika Slaets-Sonneveldt thuis met haar twee honden

Nieuws uit Ganzegat

Kouwenbergs kerkje presenteert documentaire 
‘Het Slot van de Spiritijnen’

Aarle-Rixtel - De 11e maand is al weer 
in zicht en dat betekent voor de stichting 
organisatie carnaval Ganzegat de start 
van een nieuw seizoen. In vele opzichten 
zal dit ook echt een nieuw seizoen gaan 
worden.

Na enkele jaren de 4 carnavalsdagen 
in De Dreef te hebben doorgebracht, 
waarbij de vereniging op een uitstekende 
samenwerking met Hans en Anni Gerrits 
terug kunnen zien, keren zij weer terug 
naar het centrum van het dorp. In 
samenwerking met café de Vrienden 
gaat Ganzegat de carnaval dit jaar 
organiseren. De ganzekwekavonden, het 
jeugdprinsenbal en de prinsenreceptie 
blijven in de Dreef. De organisatie gaat 
dus weer een nieuwe uitdaging aan 
en hoopt daarbij op de steun van niet 
alleen de eigen leden, maar ook van de 
vrijwilligers, sponsoren en natuurlijk alle 
carnavalsvierders.

Het programma voor het seizoen 
2013/2014 ziet er als volgt uit:
2 November 2013 Prinsonthulling bij de 
Couwenbergh

3 November 2013 Jeugdprinsenbal in de 
Dreef
30 November 2013 Prinsenreceptie in de 
Dreef
1 Februari 2014 1e Ganzekwekavond
15 Februari 2014 2e Ganzekwekavond
1 t/m 4 Maart 2014 Carnaval in Ganzegat

Nieuwe hofnar
Jeugdcarnaval de Gele Kielen neemt 
komend seizoen afscheid van ex-
jeugdprins en nu nog kleinvorst Romek. 
Romek neemt echter meteen de volgende 
stap en gaat verder als hofnar bij de 
stichting organisatie carnaval Ganzegat. 
Zij zijn echter nog op zoek naar een 
tweede hofnar. Heb je interesse? Neem 
dan contact op met Johan van Bakel via 
Johan_van_bakel@hotmail.com of via 
Harrie vd Boogaard H.Boogaard10@
chello.nl.
 
Wie wordt prins van Ganzegat 2014?
Op 9 november neemt men op het 
bordes van de Couwenbergh afscheid 
van prins Riny den Uurste en prinses 
Jenny. Zij hebben het afgelopen jaar 
op enthousiaste wijze de carnavalskar 

getrokken. De komende weken zullen er 
in de diverse media weer hints gegeven 
worden over wie de nieuwe prins van 
Ganzegat gaat worden.

Hier volgen de eerste drie hints: 
1. Hij is een echte Aarle-Rixtelnaar
2. Hij heeft kinderen
3. Je ziet hem bijna overal

Nou, het eerste tipje van de sluier is 
opgelicht, het raden kan beginnen.

Aarle-Rixtel – In het Kouwenbergs 
kerkje  wordt op zondag 29 september 
een unieke documentaire getoond. 
Wat speelde zich achter de muren van 
kasteel Gemert af in het jaar voordat de 
Spiritijnen verhuisden? 

Nelleke Dinnissen en Paul van Laere 
volgden een jaar lang de Spiritijnen 
(paters van de H. Geest) in Gemert en 
voerden talloze gesprekken met hen. 
Het leverde 136 uur film op, waaruit een 
film van 85 minuten gedestilleerd werd. 
De film toont hoe de paters en broeders 
van de H. Geest in het leven staan, wat 
hen beweegt en heeft gemotiveerd. 

De film laat van de paters en broeders 
persoonlijke ontboezemingen 
zien: openhartig, hartverwarmend, 
aangrijpend en diepmenselijk. Leken, 
ook niet - kerkelijken, zullen bij het zien 
van een sterk genuanceerd beeld krijgen 
van het leven van ( individuele) paters 
en broeders , maar ook van hen die later 
een andere keuze maakten. Kortom, een 
fascinerende documentaire die u niet mag 
missen. De film toont ook veel vieringen: 
naast ‘gewone’ vieringen, uitvaarten, 
jubilea, een Aswoensdagviering, maar 
ook hoe in het kasteel werd stil gestaan 
bij de jaarwisseling.

De film kreeg als titel ‘Het Slot van de 
Spiritijnen’, waarbij het woord ‘slot’ niet 
alleen verwijst naar het kasteel, maar 
ook naar de eindfase. Aan het begin 
van de film wordt de poort, die naar 
het kasteel leidt geopend en aan het 
eind wordt deze gesloten. Bijna honderd 
jaar was het kasteel de thuishaven voor 
diverse generaties van missionarissen 
en nu zij de voltooiing van hun leven 
naderen, werden  zij gedwongen om te 
vertrekken.

De film start om 20.00 uur. De entree 
bedraagt € 3,-. Kaartjes zijn ook van te 
voren te bestellen via 0492-381851

Ons Tejater opent seizoen met 
Ierse avond
Beek en Donk - Ons Tejater opent op 
zaterdag 28 september het nieuwe 
theaterseizoen met een Ierse avond 
in het Ontmoetingscentrum. Op 
deze avond treedt de band Molly 
Malone op.

Molly Malone is een pittige 
folky vijfmansformatie, met een 
verrassend repertoire. Het eigen 
geluid van de band heeft een 
hoog Iers gehalte, spreekt een 
breed publiek aan en nodigt uit tot 
meezingen en ‘voetjes van de vloer’. 
De ‘backbone’ wordt gevormd door 
nummers van recente folkbands als: 
Flogging Molly, The Levellers en The 
Pogues, aangevuld met Traditional 
Sing-along songs als: Whiskey in 

the Jar, Wild Rover, Drunken Sailor 
en vele andere. Maar Molly Malone 
maakt ook, op soms onverwachte 
momenten, uitstapjes naar het 
betere Nederlandstalige kroeglied 
of de opzwepende klanken van de 
Zydeco. 

Laat u verrassen op 28 september! 
De aanvang is 20.30 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in het 
Ontmoetingscentrum Beek en 
Donk of in het Dorpshuis Lieshout. 
Reserveren kan via www.vierbinden.
nl/onstejater of telefonisch op 
tel. 0499-422878 (maandag t/m 
donderdag na 13.00 uur). Op 
www.vierbinden.nl/onstejater vindt 
men ook het gehele programma 
2013-2014.

Feestmiddag peuterspeelzaal de 
Rakkertjes
Aarle-Rixtel - Spring kinderopvang 
bestaat 40 jaar en dat wil 
men vieren. Op woensdag 25 
september organiseren zij een 
gezellige feestmiddag voor alle 
kinderen (0-4 jaar) met hun 
ouders uit Aarle-Rixtel.

Clown Pietje zal aanwezig zijn met 
muziek en figuurballonnen. Verder 
is er een springkussen, kunnen de 
peuters cake versieren en leuke 
spelletjes doen. Iedereen is van 
harte welkom van 14.00-16.00 
uur op de Duivenakker 76b. Graag 
tot ziens.

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

20 kilo krokante 
hondenbrokken
€ 19,50    

10 kilo krokante 
kattenbrokjes 
€ 14,99

Kattentoilet 
met deur en filter nu 
€ 9,75

Grote zak a 20 liter 
klompvormende 
kattenbakvulling € 7,95

4 kilo parkietenzaad € 5,99

4 kilo Kanariezaad € 6,50

De Dierenkalenders 
zijn op voorraad!
Grote keuze in rassen
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Huub Cloudt
Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Lune Verhoeven

Hallo allemaal. Mijn naam is Helmut 
van Schijndel. Al enkele jaren ben 
ik uit Laarbeek vertrokken en als 
echte Beek en Donkenaar wil ik dit 
natuurlijk wel even delen met jullie. 
Van het groenwitte van Sparta’25 
naar het groen en witte Oostenrijk. 
Ik ben geboren en opgegroeid  in de 
Korenbloemstraat in Beek, waar mijn 
ouders destijds woonden. Heerlijke 
straat waar we met de buurjongens 
veel plezier gemaakt hebben. Bijna 
dagelijks waren we te vinden op het 
pleintje op de hoek van de straat 
om daar onze voetbalkunsten te 
leren. Niet alle bewoners waren daar 
even blij mee want ik weet nog heel 
goed, dat er regelmatig een balletje 
tegen een raam aan ging, tja… 
daarom ben ik geen prof geworden. 
Voetbal was dan ook mijn lust en 
mijn leven. Bij Sparta’25 was ik heel 
veel te vinden. Op het veld maar 
ook in de kantine. Vroeger hadden 
we daar nog Francien en Willie van 
Gend in staan. Wat een heerlijk 
koppel achter de bar. Altijd feest. In 
de jeugd hadden we vaak een vast 
elftal dat met enkele wisselingen 
vanaf de D-junioren tot en met de 
A-junioren bij elkaar is gebleven, 
waaronder Mischa Werdens, Hans 
van Dijk, Stefan van Heijnsbergen 
en niet de minste, Maurice 
Verberne. Daarna was het tijd voor 
de senioren waarin ik jaren in de 
selectie gevoetbald heb en later nog 
bij het gezelligheid team, het derde. 
Vele mooie momenten, waaronder 
Kampioenschap in de destijds A-top 

onder leiding van de Marcel Bussers 
en het Kampioenschap met het 
eerste onder leiding van Wiljan Vloet 
maar ook mindere momenten zoals 
de degradaties met het eerste elftal. 
Ook wil ik graag vermelden dat mijn 
beste trainer welke ik zelf gehad heb 
bij Sparta’25 toch wel Ben Vermeer 
(sik, lol) is geweest. Prachtige kerel. 
Omdat ik verhuisde naar de buren, 
welteverstaan Lieshout, heb ik ook 
daar nog een jaartje gevoetbald. 
Leuke gezellige club maar toch had 
ik de aantrekkingskracht naar Beek 
en Donk en ben samen met Wim 
Kluijtmans leider van het derde 
geworden. Dat waren ook de laatste 
maar niet minder gezellige jaren bij 
Sparta’25.  Door een nieuwe liefde 
in mijn leven ben ik  verhuisd naar 
Eindhoven en  niet veel later naar 
Waalre. 
Op mijn 21e ben ik begonnen 
als vertegenwoordiger/account-
manager. Mensen die mij kennen 
zeggen dan ook meteen, net iets voor 
hem. En maar lullen, deed hij op veld 
ook al zoveel haha. 17 jaar van alles 
verkocht, bevestigingsmaterialen,  
sanitair, slangen en koppelingen en 
ook nog geïmporteerde Chinese 
stoomcabines. Vele jaren met heel 
veel plezier door het gehele land 
gereden. Prachtige mensen ontmoet 
en met sommigen heb ik nog steeds 
een goed contact. De laatste twee 
jaar dat ik in Nederland woonde 
ben ik gevraagd om als Taxateur te 
komen werken bij een landelijk bedrijf 
welke panden waardeerde voor de 

brandverzekering in opdracht van 
diverse verzekeringsbedrijven.  Dit 
was echt heel iets anders dan wat 
ik gewend was maar door mijn MTS 
bouwkunde opleiding ging me dit 
toch vrij gemakkelijk af met veel 
waardering van de opdrachtgevers. 
Toch wilden wij iets anders, een 
droom om in het buitenland iets op 
te starten.
En dit is gelukt ook, dagelijks heb ik 
ongelofelijk veel plezier met onze 
gasten welke in de avonden een 
potje komen poolen, een biertje/
wijntje komen drinken of gewoon 
slap komen ouwehoeren in onze 
“Bayernstüberl”, een barretje alleen 
voor huisgasten met de naam van 
min Cluppie “Fc Bayern”
Meer over onze droom kunt u 
lezen in een ander artikel welke 
binnenkort in deze prachtige krant 
zal verschijnen. 
Verder wens ik iedereen alvast een 
prachtig weekend, met drie punten 
voor Sparta’25, Eli, Mariahout en 
ASV. 

Grüsse aus Tirol, 
Helmut van Schijndel

Luchtpost

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratis taart voor de jarige!Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Van Laarbeek naar Tirol 

Oostenrijk

Gefeliciteerd met 
je verjaardag Carly!

Wilt u ook iemand op een unieke manier 
feliciteren, bedanken, succes wensen of 
iets dergelijks? Doe dit dan met een 
felicitatie in De MooiLaarbeekKrant! 
Naar uw eigen wens maken wij de 
advertentie op. Een reguliere felicitatie 
(53 x 53 mm) kost u €19,95. Wilt u 
een maatje groter (109 x 53 mm)? Dan 
kost u dit €29,95. Als u interesse heeft 
of meer informatie wilt, kunt u contact 
met ons opnemen door te mailen naar 
info@mooilaarbeek.nl of te bellen naar 
0492-832182. 

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

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

Alpina kinderfi ets Girl Power in 
perfecte staat, 24 inch. Heeft altijd 
binnen gestaan en weinig gebruikt.  
Vraagprijs €125,-

Ouderwetse voordeur trekbel uit de 
jaren ’30-’40! Geheel compleet met 
koperen trekknop, kozijnplaatje en 
genummerde bel. €50,- 
Tel: 0499-421953

Eiken staande Duitse klok €200, 
Sjoelbak merk Thomas €15, Glazen 
tv-kast €35, Dartbord €15. Voor meer 
info tel. 06-24879750

Amati Tenorsaxofoon in luxe koffer 
incl. alle toebehoren. In zo goed als 
nieuwe staat. Vraagprijs € 425,- Tel: 
06-46603774

Moderne donkergroene leren 
tweezitsbank van zeer goede kwaliteit 
en in goede staat. Vraagprijs €160,-Tel: 
06-46603774

Gloednieuwe bench. Afm. 
60x65x55cm (hxbxd). €25,-. Kijk 
en koop! Tel: 0492-462700 of 
beriebeniers@gmail.com

Degelijk konijnenhok met verdieping, 
2,56x0,67x1,29mtr. Tralies RVS, vloer 
2x en dak 18mm betonplex, panelen 
tegen regen/wind. Tel: 06 23922328

Pentekening Michaëlkerk Beek en 
Donk in lijst uitgegeven Rabobank 
1977, 20 euro tel 0492-464531

Pentekening Esdonks Kapelleke  in lijst 
uitgegeven Rabobank 1977, 20 euro 
tel 0492-464531

Verloren in Lieshout: Sleutelbos met 3 
sleutels. Tel 06-48779977

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

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

Gevonden in de Pater Vogelsstraat een wollen 
sjaal van Merino wol. Tel: 06-10691537

Schoonmaakbedrijf Filip voor Riool 
ontstoppen, dakgootschoonmaak en 
ramen wassen. Tel: 06-50621614

Te koop gevraagd: Hummel beeldjes. 
Tel. 06-20962736

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

Nog 3 rustige,mooie, lieve katjes, goed 
gesocialiseerd en met een bijzonder 
verhaal. Voor info: van der Heijden. 
Tel. 0492-330651

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

Tennisracket, ter hoogte van Ter Boort, 
Beekse Akkers, Beek en Donk. 
Tel. 06-50236720

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

GEVONDEN

VERLOREN

GEVRAAGD

LES

TE HUUR

TE KOOP

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

Zangles, gitaarles, en vioolles voor 10 
euro per half uur!! In Beek en Donk : 
06-30291262 

Luxe particuliere camper in de 
herfstvakantie, met stapelbed. 
€650,00 per week. Zie marktplaats.nl: 
camper Mariahout. Tel: 0499-422795

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

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

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

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

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

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

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

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

Goed huis voor jong katje. Gesteriliseerd, 
gechipt, geënt, ontvlooid en ontwormd. 
Mooi, lief en sociaal. Van der Heijden. 
Tel. 0492-330651

Bassist(e) voor pop/rock 60’/70’/80’ 
coverband gezocht. Gemotiveerde 
muzikant(e) (40+) met instrumentbeheersing. 
Contact: Alfred: 06-28935777

Goed huis voor jong katje. 
Gesteriliseerd, gechipt, geënt, ontvlooid 
en ontwormd. Mooi, lief en sociaal. 
Van der Heijden. Tel. 0492-330651

Een klein stukje vijverfolie van 60 cm x 
110 cm. Tel: 06-51309279

Man met 2 rechterhanden (bouw 
en technisch) zoekt ZZP’er of klusser 
die hulp kan gebruiken voor de 
zaterdagen. Tel: 06-54955999

Kampioenschap in de destijds A-top 
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KBO
MOOI

OP LEETIJD
Naam: 
Leeftijd:
Woonplaats:
Welke seniorenvereniging: 
Aantal leden: 
Uw functie:   
Hoe lang deze functie:   
 
Hoe lang bij de vereniging:  
 
Hoe bent u bij de 
seniorenvereniging gekomen: 
 

Waarom is juist deze vereniging zo 
leuk: 

Hoe gaat het onderling tussen de 
vier KBO’s: 

Wat is de sterkste kant van uw 
vereniging:  

Wat zou er beter kunnen binnen 
uw vereniging: 

Wilt u iets aan de andere 
verenigingen kwijt, zo ja wat: 

Betsy Bakkers
75 jaar    
Beek en Donk   
Seniorenver./K.B.O. Aarle-Rixtel 
610    
Voorzitter   
Maart 2011  

Bestuurslid vanaf 2004  

De toenmalige Penningmeester 
(Mevrouw Swinkels-Jeurgens) vroeg 
mij om bestuurslid te worden

Voor ouderen door ouderen: zinvol 
bezig zijn; proberen om de belangen 
van de leden te behartigen

De besturen proberen Laarbeek-
breed te denken/werken; de meeste 
leden blijven gericht op hun afdeling

Wij proberen de senioren te 
activeren om te blijven deelnemen 
in de samenleving (of dat ook onze 
sterkste kant is?)  

Wij zijn/blijven op zoek naar actieve, 
geïnteresseerde bestuursleden! 

Laten we zo door gaan

Don van Sambeek 
66 jaar    
Beek en Donk   
Beek en Donk   
845    
Voorzitter   
Sinds mei 2009   

6 jaar   

Op eigen initiatief aangemeld 

De vereniging biedt een variatie aan 
ontspanningsactiviteiten en komt op 
voor de belangen van de senioren 

De samenwerking tussen de 
verenigingen is prettig en goed. 
Samen organiseren we activiteiten. 
Daarnaast werken we in de 
seniorenraad Laarbeek samen om de 
belangen van senioren te behartigen

De ontspanning en ontmoeting zijn 
kernactiviteiten waar veel leden aan 
deelnemen 

We hebben nu genoeg vrijwilligers, 
maar in de toekomst zullen we daar 
extra energie op moeten inzetten, 
omdat steeds meer mensen moeten 
blijven werken tot hun 67e

Het aantal ouderen neemt de 
komende jaren fors toe. Samen
initiatieven nemen om het hoofd 
te bieden aan de vele veranderingen 
die op stapel staan is belangrijk

Tiny van Leuken  
67
Mariahout 
Mariahout 
265   
Voorzitter   
3 jaar   

4 jaar   

Ben destijds gevraagd door het 
bestuur

De dankbaarheid die je terugkrijgt 
van de leden bij wat je ook doet 
en het is een compleet nieuw 
werkterrein voor mij

M.i. hartstikke goed

Het kleinschalige en de samenhang 
van de leden

Misschien dat de leden wat actiever 
zouden kunnen worden in het 
organiseren van evenementen. Het 
bestuur organiseert nu de meeste 
evenementen, mooier zou zijn als dit 
vanuit de leden zou komen

Eigenlijk niet, wel spreek ik de hoop 
uit dat we nog jaren op deze voet 
verder mogen gaan 

Willem J.G.Damen  
69
Lieshout 
Seniorenvereniging/KBO Lieshout 
784   
Voorzitter   
Sinds 17 maart 2006  
 
Sinds1 mei 2000   

Mijn vrouw, Henriëtte, vond dat ik 
ook lid moest worden

Omdat het een vereniging is voor 
jonge– t/m supersenioren

Steeds beter

Naast de 3 K’s óók vernieuwende 
activiteiten, zoals filmcyclus, 
lezingenreeks kunst, leeskring, Tai Chi 
Tao, I-pad cursus, enz.

alle Lieshoutse 50+ers lid van onze 
Seniorenvereniging

Ja: nóg meer van elkaars talenten 
gebruik maken 

vlnr Don van Sambeek, Betsy Bakkers, Willem Damen en Tiny van Leuken

Boottocht Zonnebloem 
Beek en Donk – Een groep gasten 
van de Zonnebloem afdeling 
Beek en Donk gingen op vrijdag 
de 13e met de boottocht van de 
regio Helmond mee. ’s Morgens 
scheen de zon en de temperatuur 
was prima. Alle gasten waren op 
tijd bij de bus zodat men op tijd 
kon vertrekken. 

Alexander, de chauffeur, bracht 
hen veilig naar Cuijk. Op de boot 
kon iedereen een mooi plaatsje 
zoeken bij het raam. Er waren 
veel vrijwilligers op de boot, die 
de hele dag zorgden voor eten en 
drinken. De Mierlose Tonnekes 
zorgden voor de muziek. Ook 
werd er een loterij gehouden met 
vele prijzen. Uit de uitgedeelde 
boekjes werden nog verschillende 
liedjes gezongen. De heer Piet van 
Kessel werd als oudste deelnemer 
(95 jaar) extra in het zonnetje 
gezet en kreeg een dubbel CD 
met liedjes uit de jaren 50. ‘s 
Avonds om 18.30 uur lag de boot 

weer veilig aan wal en kon het 
ontschepen beginnen. Dat is een 
heel gedoe, want iedereen wil dan 
toch weer naar huis. Om 20.00 
uur was men weer terug in Beek 
en Donk en kon men terugkijken 

op een mooie dag. Ondanks dat 
het vrijdag de dertiende was, 
hebben de gasten genoten van 
een fantastische dag.

TOPDUELTOPDUEL
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MooiBoerdonk
Gezellig uitje met Boerdonks Belang naar Bobbejaanland
Boerdonk - Stichting Algemeen 
Boerdonks Belang organiseert 
ieder jaar een uitstapje voor 
jong en oud naar een pretpark. 
Zaterdag 7 september was het 
dan zover… met een grote 
bus naar Bobbejaanland! In 
de vroege morgen kwamen de 
pretparkgangers vanuit alle 
hoeken samen bij Den Hazenpot, 
vanwaar de bus vertrok naar onze 
zuiderburen. Sommigen waren 
nog wat slaperig, anderen zaten al 
helemaal in de stemming.

Eenmaal binnen in het park splitste 
de groep zich in kleinere groepjes 
en kon de pret beginnen. Er was 
voor iedereen wat te beleven, 
zowel binnen als buiten. Je kon een 
ritje in de Dino Ride maken of in 
konvooi met een truck rondtoeren. 
De nieuwste attractie was de Dizz, 
een achtbaan waarvan de karretjes 
ook nog eens ronddraaiden. Het 
was toevallig game-weekend, dus 
werd de naam van de attractie 
omgedoopt tot ‘Nintendo’. Als je 
duizelig was, kon je  even bijkomen 
in een game-tent. 

Het weer zat mee, maar dat 
betekent nog niet dat iedereen het 
droog had gehouden. Kwam je net 
geheel droog uit de draaikolk van 

de El Rio, stonden er Boerdonkse 
mensen met water te spelen. Tja, 
dan is er geen ontsnappen meer 
mogelijk. Kinderen die vrijwillig 
nat wilden worden, stapten in de 
Banana Battle om een gevecht 
aan te gaan met waterkanonnen. 
Of de Indiana River, een wild 
water baan in de Jungle. Gelukkig 
waren er genoeg attracties om in 
droog te zwieren. Bijvoorbeeld de 
Sledgehammer; die erg hoog ging 
en bijzonder goed centrifugeerde.

De geweldigste achtbaan was toch 
wel de Typhoon, niet voor watjes. 
De rij was niet zo lang, waardoor 

niemand lang in spanning hoefde 
te wachten. En zoals het Belgisch 
omaatje op de bank zei: “Ik word 
er al mottig van als ik er naar kijk.”

Toen werd het weer tijd om 
naar huis te gaan. Het was nog 
de vraag of er twee grote extra 
passagiers mee mochten. Gelukkig 
was de chauffeur niet bang en als 
de passagiers niet blaften, vond hij 
het prima.

Iedereen, van groot tot klein, heeft 
een superleuke dag gehad. Voor 
meer mooie foto’s kijk op de site 
www.boerdonksbelang.nl

Het zit wel snor!

Feestavond met coverband De Bijtels

Jaarprogramma KVO Boerdonk

Speelgoedbeurs 2013

Boerdonk - Voor de kermis is voor 
vrijdagavond de enige coverband 
van Nederland met feestgarantie 
gecontracteerd. De Bijtels weet 
van elk evenement een waar feest 
te maken! 

Grote maar ook kleinere hits 
worden met een enorme 
berg energie gebracht. Het 
enthousiasme van de vijf ervaren 
muzikanten straalt ervan af en de 
dansvloer zal dan ook snel te klein 
zijn. Meezingen, meespringen of 
gewoon genieten. Het kan en het 

zal gebeuren. Laat je meevoeren 
in een muzikale reis door de tijd. 
Een muzikale reis die de bezoeker 
voert van ouderwetse rock ‘n roll 
tot de hedendaagse knallers met 
een tussenstop bij de nederpop, 
après-ski en dampende rock. 

Dit zijn van die avonden waar je bij 
geweest moet zijn! Iedereen is van 
harte welkom om dit feest mee te 
beleven. Het vindt vrijdagavond 
(tijdens de kermis) plaats in 
gemeenschapshuis Den Hazenpot 
in Boerdonk. De toegang is gratis!

Boerdonk - Vanavond (donderdag-
avond 19 september) vindt de 
jaarvergadering van KVO Boerdonk 
plaats. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur in Den Hazenpot. Deze 
avond presenteren de KVO het 
nieuwe jaarprogramma. De leden 
hebben het programmaboekje al 
ontvangen, maar voor alle andere 
belangstellende vrouwen volgen 
hier beknopt de verschillende 
activiteiten.

Sportief
Wekelijks is er op maandagavond 
volksdansen en op dinsdagavond 
Zumba dansen. De volksdansleidsters 
leren jaarlijks nieuwe dansen, en een 
vakbekwame lerares van dansschool 
Van de Burgt uit Veghel leert de groep 
swingende en sportieve dansen op de 
nieuwste muziek. Een avond jeu de 
boules in de wintermaanden zorgt bij 
iedereen voor wat extra beweging.

Informatief
Over gezondheid wil iedereen 
worden geïnformeerd, daarom 
worden er 2 lezingen gehouden. 
Dementie en osteoporose komen 
aan de orde. 

Creatief
Je eigen creativiteit kun je ontplooien 
in diverse workshops, zoals een 
kerststuk of paasstuk maken of 
keramieken en schilderen. 

Diverse
De jaarlijkse moederdagviering 
en kerstviering staan op het 
programma. Dit jaar worden de 
leden vermaakt door de Thee Tantes, 
troubadour Cor Swanenberg en 
accordeonist Henk Habraken. In 
een professionele kookstudio wordt 
geleerd hoe je de lekkerste tapas 
gerechten kunt maken. Ook een 
ontspannen welnessavond wordt 
aangeboden, een avondje uit voor 
iedere vrouw. Verder organiseert de 
KVO enkele fietstochten waarbij o.a. 
een mooie tuin wordt bekeken. Voor 
de afsluitende avond neemt KVO 
Boerdonk je een avond mee naar 
Tirol. De meeste bijeenkomsten zijn 
in gemeenschapshuis Den Hazenpot. 

Aanvullend biedt KVO Kring Uden 
enkele activiteiten aan, zoals een 
eigen levensboek maken. Daarnaast 
verzorgen TV verslaggever Theo 
Verbruggen en oud–tafeltennisster, 
journaliste en schrijfster Bettine 
Vriesekoop een lezing in 
ontmoetingscentrum Ter Aa in Erp.

Op de website www.kvo.nu 
afdeling Boerdonk staat ook het 
hele programma. Als u graag lid wilt 
worden, bent u vanavond van harte 
welkom. U kunt hiervoor ook terecht 
op de website of bellen naar Toos 
van de Wetering, tel: 0492-464579.

Boerdonk - Zondag 3 november 
2013 wordt tussen 10.00 en 13.00 
uur weer de jaarlijkse speelgoed- 
en kinderkledingbeurs gehouden 
in Boerdonk. Ditmaal weer 
in de ruime sportzaal en 
aangrenzend zalencomplex 
van gemeenschapshuis Den 
Hazenpot in Boerdonk (naast de 
kerk). 

Vorig jaar stonden meer dan 
100 standplaatsen met gebruikt 
speelgoed en kinderkleding van 
mensen die hun zolder eens 
hadden opgeruimd of na jaren 
uit het kinderspeelgoed gegroeid 
waren. De vele honderden 
bezoekers hadden een ruime 
keuze uit de aangeleverde 
koopwaar.

Ook vanaf nu kan iedereen 
zich weer opgeven om op deze 
beurs een tafel/plaats te huren 

en zo overtollig speelgoed of 
kinderkleding te verkopen. Voor 
de kosten hoeft u het niet te 
laten want de huur van een tafel/
plaats kost slechts 7 euro. De 
tafelafmetingen zijn 1 meter bij 1 
meter. Wanneer u een kledingrek 
neer wil zetten kost dit slechts 5 
euro (wel zelf uw rek meenemen). 
Ook wanneer u meerdere tafels 

aan elkaar wilt huren en/of een 
kledingrek daarbij wilt plaatsen 
is dit geen probleem. Geef dit in 
ieder geval duidelijk aan bij uw 
opgave.

Opgeven voor de speelgoedbeurs 
via www.yomotaki.nl of mail naar 
info@yomotaki.nl 

Voetbal International op bezoek in Boerdonk
Boerdonk - Het viel Voetbal 
International op dat er zoveel 
leden (ongeveer 350) bij RKSV 
Boerdonk zijn, tegenover nog 
geen 800 inwoners. Zij reisden 
daarom af naar Boerdonk om een 
interview te houden met de twee 
vrouwen - wat ook uniek is - uit 
het bestuur: Mieke van der Doelen 
en Ria Vilier. 

Mieke en Ria zijn respectievelijk 
de voorzitter en secretaris van 
RKSV Boerdonk. Er was ook 
een fotograaf van de Voetbal 
International. Hij heeft bijna 1500 
foto’s gemaakt van het sportpark 
en de wedstrijd van Boerdonk 1. 
En natuurlijk ééntje van de twee 
bestuursdames. Het betreffende 
artikel stond in de VI van week 37.     

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64

De fotograaf van Voetbal International 
maakte ook een foto van de twee 
bestuursdames Mieke en Ria Kermisprogramma Den Hazenpot 

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

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

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

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

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

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

Wespen?

0492 – 77 88 88
06 – 539 678 57

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  
Molenhoek 8a Beek en Donk
De Stater 1 Lieshout
Sluisweg 4 Lieshout
Heesweg 3 Beek en Donk

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

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

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

Op vrijdag 20 september komen er twee raadsleden aan het woord. 

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Fietskijkdag op 14 september
• Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen van 70 naar 75 jaar
• Afspraak voorkomt wachttijd!

Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via de app Yazula.

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

Gemeente actueel

Kort nieuws

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Kijk voor procedures op 
www.laarbeek.nl 

of www.demooilaarbeekkrant.nl

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Afvalkalender

SEPTEMBER woensdag: i nzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling 
grof snoeiafval

Afvalkalender 2013

week zon woedinmaa don vrij zat
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inzameling 
kerstbomen  
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woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied
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INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.
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In 2013 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

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

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

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

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

 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, 
 Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater,   
 Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37),  
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 Heidedreef, Veghelsedijk, Beukendreef, Sparrendreef, Schaapsdijk, Rietven, 
 Heieindseweg, Grensweg en De Hei.

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

In de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel stond enige tijd een onbeheerde auto. Het betreft 
een personenauto merk Seat Cordoba 1.6 Glx, kleur rood, met kenteken NN-LS-59. 
Op grond van artikel 5.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de 
gemeente Laarbeek is het verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere 
dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan 
op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.  Omdat de auto hinderlijk 
geparkeerd stond, is er handhavend opgetreden. De eigenaar van de auto is hiervan 
op de hoogte gebracht.

Onbeheerde auto

Sluiting Milieustraat

Verleende vergunningen
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan Stichting 
Huisvesting Muziekcentrum Het Anker voor het organiseren van een rommelmarkt 
in Muziekcentrum Het Anker, Pater Vogelsstraat 39 in Beek en Donk op zondag 6 
oktober 2013 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 9 september 2013).

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

Werkomschrijving
verwijderen asbest
verwijderen asbest
slopen dak
verwijderen asbest /deels slopen

Activiteit
slopen
slopen
slopen
slopen

Afgehandelde sloopmeldingen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie  
Heesweg 3
Bosscheweg 4
Bosrand 11
Plevierstraat 3
Eikenlaan 2-4

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

Activiteit
bouwen
bouwen
bouwen
bouwen
bouwen

Verzonden
04-09-2013
04-09-2013
05-09-2013
05-09-2013
09-09-2013

Werkomschrijving
veranderen woning
vergroten woning
plaatsen erfafscheiding
plaatsen dakkapel
plaatsen twee dakkapellen

Verleende omgevingsvergunningen

Kern
Beek en Donk
Aarle-Rixtel
Lieshout
Mariahout
Beek en Donk

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  
Knapersven 15 Lieshout
Deense Hoek 18 Lieshout
Dorpsstraat 64 Aarle-Rixtel
De Gaffel 17 Lieshout
Burg. vd Weidenlaan 44 Beek en Donk
Everbest 4 Beek en Donk
Schutstraat 30 Lieshout

Rectificatie: in de Laarbeeker van 30 augustus 2013 in gepubliceerd dat Croylaan 12 ter inzage 
ligt. Er is echter een omgevingsvergunning Croylaan 12 aangevraagd.

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern 
Molenstraat 43 Lieshout

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

Ingediend d.d.
21-08-2013
27-08-2013
03-09-2013
03-09-2013
04-09-2013
04-09-2013
04-09-2013

Ingediend d.d.
03-09-2013

Werkomschrijving
plaatsen tuinhuis
realiseren mantelzorgwoning
realiseren twee appartementen
vergroten woning
kappen boom
bouw overkapping
oprichten bijgebouw

Werkomschrijving
verwijderen asbest

Aanvragen omgevingsvergunning

“Onzichtbaar Opvallend”

Raagtenstraat 21   |   Beek en Donk    |   T: 0492-593400   |  www.casesupport.nl

• Telefoonservice op werkdagen  
  van 08:30 tot 17:30 uur;
• Doorschakelen van uw telefoon 
  wanneer het u uitkomt, ook per dag 
  op afroep;
• Zeer vriendelijke, professionele 
  telefonistes.

Nu één week telefoonservice 
gratis op proef bij afsluiten 

maandabonnement!
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MooiLaarbeekkrant

Eindelijk vooruit!! 
Deze aanhef zegt al genoeg. Na 
een onrustige periode met een 
vrij onsmakelijk slotakkoord zal 
er nu gewerkt moeten worden 
aan de gemeenschap Laarbeek. 
Inderdaad zo onrustig en 
verwarrend, dat ook de pers de 
draad kwijt raakt, zoals op 17-9 in 
het E.D. In slaap gesust is wel een 
heel minachtende opmerking over 
de houding van de raad, waar juist 
door veel overleg een heidebrand 
is voorkomen. Ook het feit, dat 
een partij vanuit de oppositie 
eindelijk eens van leer kan trekken 
is de verslaggever ook blijkbaar 
onbekend vanuit het spel dat 
politiek heet. Dat het CDA daarbij 
de grens van het fatsoen opzoekt 
en even oversteekt is bedenkelijk. 
De “braafste jongetjes uit de 
klas” zoals we in de krant werden 
genoemd, zijn de regio inderdaad 
een stap voor op het gebied van 
de geldelijke middelen. Die zullen 
we de komende jaren hard nodig 
hebben om het sociale gezicht 
van Laarbeek op nivo te houden. 
ABL heeft het afgelopen jaar niet 
voor niets contact gelegd met 
buurt-  en seniorenverenigingen 
om met hen de situatie die zal 
gaan ontstaan te bespreken. Als 
we de regering moeten geloven is 
het een kwestie van burenhulp en 
een beetje directer aansturen en 
het kan dan makkelijk met minder 
geld. Wij geloven dat nog niet. 
Gelukkig zijn er ook verstandige 
gemeenteraden die tijdig 
samenwerking zoeken daar waar 
het zinvol is en zich ook bewust 
blijven van het feit, dat dit een 
enorme operatie wordt. Kantelen 
noemen ze het; maar als je iets 
heel groots moet kantelen is de 
kans groot dat je er onder bekneld 
raakt en dat is hier ook bij. ABL 
blijft zich dus inspannen, om door 
direct contact met de doelgroepen, 
waar de veranderingen het hardst 
aankomen de vinger aan de 
pols te houden. Alleen op die 
manier kunnen wij in commissie 
en raad de beste adviezen 
uitbrengen en de controle over 
onze besluiten uitvoeren. We 
roepen iedereen dan ook op naar 
voorlichtingsavonden te gaan in 
grote getale; om te luisteren maar 
ook om uw zorgen daar kenbaar te 
maken. ABL blijft in ieder geval bij 
zijn kernpunten zoals de zorg voor 
mensen die niets cadeau krijgen in 
onze samenleving en waarvoor de 
zorg overeind zal moeten blijven.

Bestuur en fractie ABL

De Zeepkist NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De Hop

“Achter op Croy was afgelopen week een 
bijzondere gast te zien. Hier zat de Hop, een 
vogel die zich nog maar zelden in Nederland 
laat zien. Tot 1925 was de hop hier nog 
een regelmatige broedvogel, maar in de 
jaren 1925-1940 verdween hij geleidelijk 
uit Nederland. Ondanks het prachtige 
uiterlijk en de sierlijke kuif is een opvallende 
eigenschap dat hij vaak een uitgesproken 
stank verspreidt. Dit komt enerzijds omdat 
het nest nooit schoongemaakt wordt en 
anderzijds omdat het vrouwtje een klier 
heeft die tijdens de broedtijd een zware stank 
verspreidt. Een bijnaam voor de Hop is dan 
ook drekhaan, en bij ons is ook het gezegde 
‘stinken als een Hop’ bekend. Al bij al toch 
een prachtige waarneming aan de rand van 
ons Mooie Laarbeek!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Kasteel Croy
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6 oktober 2013 mag je niet 
missen. Zalencentrum  Dientje 
in Gemert organiseert dan de 
Grandioze Bruidsbeurs. Werkelijk 
alles op het gebied van trouwen 
is tijdens deze dag op de beurs te 
vinden.

Stap jij binnenkort in het 
huwelijksbootje? Dan is het zeker 
een aanrader om een bezoek 
te brengen aan de Grandioze 
Bruidsbeurs. Ook als je nog geen 
trouwplannen hebt is de beurs 
een leuke manier om je alvast te 
oriënteren voor als het moment wel 
zo ver is. De meest uiteenlopende 
dingen die bij een bruiloft komen 
kijken zijn op de beurs te vinden. 
Zo vind je er bruidsjurken, 
kostuums, sieraden, lingerie, 
spray-tan, beauty-arrangementen, 
trouwauto’s, taarten, catering, 
feesten, kapsels, make-up, 
ballonnen, kaarten, cadeaus, 
demonstraties, aankleding en ga 

De beurs vindt plaats op zondag 
6 oktober 2013. Iedereen is van 
harte welkom aan de Kerkstraat 9 
in Gemert van 10.00 tot 17.00 uur. 

De deelnemers zijn:
Bruidshuis Diana, Herenmodezaak 
Jansen&Jansen, Lief Lingerie, 
De Verleiding, Taartendroom, 
Duthmann Juweliers, Bloemboetiek 
Johanna, Bloemisterij van der 
Putten, Bloemsierkunst van Well, 
Aerde Schoonheidsinstituut, Jansen 
Kappers, Haarstudio My Way, 
Kapper en kleurconsulente Mieke 
Houben, WvL-videoproducties, 
Kuppens Fotogra�e, Eefdesign, 
SR-Showentertainment, Nikita 
Discoshow, VakantieXperts, 
Designed by Sas, Frankestein Vervoer/
Evenementen, De Blauwe Ballon, 
Dirks Cadeau & Woonaccessoires, 
Cheers Organizing, Trendsetters, 
Partyverhuur Goossens, Flow 
Energetix, Zalencentrum Dientje

Grandioze Bruidsbeurs bij Dientje in Gemert

Nachtelijk bezoek bij Intertoys 
Beek en Donk

Kledinginzamelingsactie van 
Sam’s KledingactieB

eek en Donk - Voor de allereerste 
keer opende Intertoys Beek 
en Donk ‘s nachts de deuren. 
Dit gebeurde van maandag op 
dinsdag van 00.00 tot 01.00 
uur en was niet voor niets. De 
verkoop van het gamespel GTA V 
ging namelijk van start. 

Heel veel fanatieke gamers 
wachten al jaren op GTA V, het 
vijfde deel van het spel GTA. Het 
is tot nu toe het duurste spel dat 
ooit gemaakt is. 

Om 23.45 uur stond de eerste 
auto al voor de Intertoys te 
wachten. In totaal kwamen er 
zo’n tien personen op de verkoop 
af. Intertoys Beek en Donk had 
nergens gepubliceerd dat zij ‘s 
nachts opengingen. Klanten 
konden dit alleen weten, omdat 
dit sinds zaterdag via een briefje 
op de deur te lezen was. De 
volgende ochtend ging de winkel 
weer op het normale tijdstip open. 
En na de release van maandag- op 
dinsdagnacht gingen ook dinsdag 
en woensdag de spellen als warme 
broodjes over de toonbank. 

Beek en Donk – In Beek en Donk vindt 
weer de kledinginzamelingsactie van 
Sam’s Kledingactie plaats. Doe mee met 
deze actie en steun Cordaid Mensen in 
Nood. 

Men kan gebruikte kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken 
afgeven bij Mevr. Scheepers – van de 
Boomen aan de Molenweg 43A in Beek 
en Donk. Het gehele jaar door kan men 
hier gebruikte kleding, schoenen en 
huishoudtextiel afgeven. De opbrengst 
van de ingezamelde kleding gaat naar 
de ontwikkelingsprojecten van Cordaid 

Mensen in Nood. 
Dit najaar wil men extra aandacht vragen 
voor een project in Zuid India. Het zuiden 
van India wordt met grote regelmaat 
getroffen door overstromingen en 
cyclonen. De slechte huizen van met 
name de kastelozen (Dalit) worden 
volledig vernield. Om mensenlevens te 
redden, bouwt Mensen in Nood samen 
met lokale organisatie Kalvi Kendra aan 
vijf nieuwe evacuatiecentra. Voor meer 
informatie over Sam’s Kledingactie en de 
gesteunde projecten kan men kijken op 
www.samskledingactie.nl of bellen naar 
075-6871060

Seniorenvereniging KBO Lieshout zingt, bridget en leert over kunst
Lieshout - Zou u wel eens willen bieden of 
spelen? Kom dan eens kennismaken met 
de bridgeclub van seniorenvereniging 
KBO Lieshout. Iedere donderdagavond 
om 20.00 uur worden de kaarten 
gedeeld. Wilt u het bridgen leren? De 
club biedt u de mogelijkheid een cursus 
te volgen. Loop op donderdagavond 
gezellig binnen bij het Dorpshuis, de 
bridgers zien u graag komen.

Misschien wilt u uw stem laten horen? 
Seniorenkoor Vogelenzang kan uw stem 
gebruiken! Het koor heeft al 45 leden, 
maar er is nog plaats voor nieuwe leden. 
Tijdens de verbouwing van het Dorpshuis 
zijn de repetities in de Servaaskerk. Iedere 
maandagmiddag van 13.15 tot 15.15 
uur. U bent welkom!

Maandag 7 oktober start de tweede 
serie lezingen over kunstgeschiedenis in 
Bavaria Brouwerij Café. Mevrouw Ine 
Pels vertelt u tijdens zes avonden over de 
Byzantijnse, Karolingische en Ottoonse 
kunst, over de Gotische architectuur, 
beeldhouw- en schilderkunst. Ook is 
er een avond gewijd aan de lopende 
tentoonstellingen plus een extra 
onderwerp. 

Er is van alles te doen bij de Senioren-
vereniging KBO Lieshout. Loop voor 
informatie eens binnen bij de Inloop 
in Het Dorpshuis. Het is nog even 
behelpen tijdens de verbouwing maar 
de koffie staat klaar. Men kan zich hier 
ook aanmelden voor activiteiten. Iedere 
dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur 
en dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 
uur. U bent van harte welkom.

Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

September Opruiming actie, 
nieuwe collectie!

20% korting op de 2013 fietsen +   

Gazelle                 Goldline                 Giant

*geldig op voorraad modellen 
  2013 collectiegratis fietscomputer!  
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

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

De MCD acties van volgende week!

W 39 - Aanbiedingen gelden van maandag 23 t/m zaterdag 28 september 2013.  * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

Douwe Egberts
Aroma rood koffi e

bonen, snelfi ltermaling
of grove maling

pak/zak 500 gram
4.92/4.99

3.99
kilo 7.98

1.00

Alle soorten herfstbock
pak 6 fl esjes à 30 cl., fl es 33 cl. of

blik 50 cl.
OP=OP

25%
KORTINGBijv: Grolsch herfstbok, pak à 6 fl esjes 

van 5.25 voor 3.94

Witte pitloze druiven
doos ca. 500 gram

1.99

0.99
kilo 1.98

Schouderham, boerenmetworst,
gebraden gehakt, wijncervelaat

of tongenworst
van onze versafdeling

100 gram

Gehaktschnitzels
naturel of zigeuner

5 stuks
3.99

2.99
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Heerlijke massages voor het verbeteren van je levenskwaliteit
Beek en Donk - Onze hectische 
westerse maatschappij vraagt veel van 
ons lichaam. We bouwen ongemerkt 
behoorlijk wat stress op. Dit veroorzaakt 
een scala aan ‘vage’ en serieuze klachten. 
Te denken valt aan: vermoeidheid, nek-, 
rug- en schouderklachten, je onrustig 
voelen en slecht slapen. Een heerlijke 
ontspanningsmassage kan dan uitkomst 
bieden. 

Bij ‘De Witte Lelie Massage’ kan men 
terecht voor diverse, heerlijke massages. 
 
Zwangerschapsmassage :
Tijdens de gehele massage lig je 
comfortabel op je rug. Het is een mooie 
manier voor moeder en kind om samen 
te ontspannen.

Blije Mamma Massage:
Een massage voor de jonge moeder die 
het beste voor zichzelf en haar kindje 
wil. De Blije Mamma Massage zorgt 
ervoor dat de ‘New Born’-mama na de 
bevalling weer snel gezond, energiek en 
ontspannen voor haar kindje kan zorgen 

en ervan kan genieten. Het ritueel is 
afkomstig uit Thailand en richt zich op 
herstel, reiniging en ontspanning van de 
moeder. Het complete ritueel duurt 3 
dagen. De start vindt plaats op de 3e of 4e 
dag na de bevalling, bij een keizersnede is 
dit na 4 of 5 weken.
Dag 1 en 2: een stoombehandeling en 
massage met warme kruidenstempels.
Dag 3: een stoombehandeling, scrub en 
lichaamspakking.
Deze massage werkt positief op het 
herstel van de baarmoeder, gaat zwelling 
en vochtophoping tegen en ontspant de 
spieren.

Overige massages van 
De Witte Lelie Massage:
•	 Volledige lichaamsscrub en massage 

met kokosstempels
•	 Ontspanningsmassage voor 

volwassene /kinderen
•	 Thaise Lymph  Massage
•	 Massage voor mindervalide

Alle massages zijn een cadeau voor 
jezelf. Als je lekker in je vel zit, straal je 
dit ook uit. De massages kunnen ook 
cadeaugegeven worden. 

Voor meer informatie:  
www.dewitteleliemassage.nl.

Advertorial

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
Henriëtte de Natris - Hoogers. 
Iedereen in Lieshout kent de 
kledingwinkel Hoogers aan de 
Dorpsstraat 26 in Lieshout. Al 54 
jaar kan men hier terecht voor 
dames- heren – of kinderkleding, 
lingerie maar ook bijvoorbeeld een 
klosje garen.

Ouders
Henriëtte werd 61 jaar geleden 
geboren in Eindhoven. Op 
zevenjarige leeftijd verhuisde ze 
met haar ouders en drie zussen naar 
Lieshout. Haar vader had er namelijk 
een kledingzaak gekocht. Het was 
een echte dorpswinkel, met een 
postkantoortje erbij. Ook in Beek 
en Donk openden haar ouders een 
winkel. “Als oudste kind, moest ik 
altijd al veel meehelpen in de winkel. 
Toen mijn vader ziek werd, ben ik als 
veertienjarige fulltime in de zaak gaan 
werken. De winkel in Beek en Donk is 
toen gesloten”, aldus Henriëtte.

Vroeger
Henriëtte vertelt: “In het begin was 

de winkel altijd open, ook op zondag. 
Later kwam het nog regelmatig voor, 
dat klanten me op zondagochtend 
thuis op belden met de vraag of 
ze nog even een kraamcadeautje 
konden komen kopen. En dat kon 
dan gewoon. Er stonden om 9 uur 
s’ morgens vaak wel 5 klanten te 
wachten voordat de deur open ging. 
Moeders werkten toen nog niet, dus 
was het een uitje om met de kinderen 
naar de winkel te komen. Dat was 
echt heel gezellig. Op dinsdags, 
wanneer het markt was, dan was 
het hier een grote drukte. Zaterdags 
lagen er altijd een hoop fietsen hier 
voor de deur en was de winkel vol.” 

Overname
Henriëttes moeder sprak er vaak over 
om te stoppen met de winkel. Toch 
kon ze er geen afscheid van nemen. 
Voordat ze op haar 64ste met 
pensioen ging, maakte ze de winkel 
kleiner. “In 1990 nam ik de zaak over, 
en moest er wederom flink verbouwd 
worden”, aldus Henriëtte. 

Vakantie
Henriëtte leerde in de loop der jaren 
om te genieten van haar leven. “Acht 
jaar geleden lag ik in het ziekenhuis. 

Als ik ziek kon zijn, zou ik op vakantie 
kunnen gaan, bedacht ik me toen. 
Zodoende heb ik samen met mijn 
man een paar mooie avontuurlijke 
reizen gemaakt. Ik ben heel blij 
dat ik dit niet uitgesteld heb tot 
na mijn pensioen. Mijn man Ad, 
heeft namelijk Parkinson gekregen 
waardoor dit niet meer mogelijk is.“ 

Stoppen?
Henriëtte denkt nog niet aan stopen. 
“Ik sta al 47 jaar met heel veel plezier 
jaar in de winkel. Het leukste vind ik 
het contact met de mensen. In de 
loop van de jaren zie je echt families 
opgroeien en komen verschillende 
generaties hier in de winkel. Ik ben 
zeker van plan om de 50 jaar vol te 
maken. Of een van mijn drie kinderen 
of drie kleinkinderen het over zal 
nemen? Ik weet het niet.”

De eigenaresse van Hoogers Mode 
is trots op Lieshout, trots op haar 
klanten, haar personeel en ook 
zeker op de winkeliers, die er in 
deze moeilijke economische tijd bij 
zijn gekomen. “Hopelijk kan ik nog 
heel lang in mijn fijne huis bij de 
winkel, samen met mijn man en mijn 
kleinzoon blijven wonen”, besluit 
Henriëtte. 

Als ik ziek kon zijn, zou ik op vakantie Als ik ziek kon zijn, zou ik op vakantie 

Lezerspodium

Ook ik heb een droom...
Al vele jaren geleden had Martin 
Luther King een droom, vorige 
week kreeg onze koning een boek 
vol dromen aangeboden. Van de 
6500 waren er 350 geselecteerd...
en mijn droom zat er nog niet bij! 
Daarom wil ik die hier, nu aan u 
lezer vertellen.

Ik droom dat volgend jaar onze 
nieuwe overdekte jeu de boulehal 
kan worden geopend. Heel veel 
vrijwilligers staan klaar om de spade 
in de grond, de handen uit de 
mouwen te steken. Wij hebben met 
toestemming van de gemeente en 
instemming  van de gebruikers een 
mooie plek gevonden op sportpark 
‘De Heibunders’. We hebben 
al honderden uren gestoken 
in fondswerving, maar....... we 
struikelen over een regeltje van de 
gemeente Laarbeek.  Er moet leges 
worden betaald! En niet zo weinig 
ook.. €13.000.....Mijn mooie 
droom spat uiteen, want al onze 
sponsoren trekken hun bijdrage in 
als we ze dit moeten vertellen..... 

Het kan toch niet waar zijn, dat een 
gemeente die de eenzaamheid wil 
bestrijden, die een gezondheidsrace 
organiseert, onze sportieve droom 
niet wil helpen uitkomen?
Het is geen droom dat over z’n 10 
jaar het aantal 65 plussers gigantisch 
is toegenomen, daar moet je niet 
over dromen, maar aanpakken!

Maar voor het zover is droom ik 
mijn zoete droom en hoop dat er 
ergens mensen wakker worden.....

Namens de vrijwilligers van de Jeu 
de Boulesclub

Gezins-Hart-S-� etstocht
Aarle-Rixtel - De Hartstichting 
afdeling Aarle-Rixtel heeft in 
samenwerking met TSC Aan 
de Wielen weer een prachtige 
gezinsfietstocht uitgezet. Deze 
wordt verreden op zondag 29 
september. 

Deelname aan de tocht is gratis en 
voor de kinderen is er een kleine 
versnapering. De start voor de 35 
km. lange rit is om 10.00 uur vanaf 
het Kerkplein aan de Dorpsstraat. 
Het beloofd weer een mooie tocht 
te worden. Men fietst namelijk 
over veelal verharde binnenwegen 

met mooie groene weiden, bos 
en schone vergezichten. Ook 
de dorpen en stad, waar men 
doorheen zal gaan, zal men 
bekoren! 

Uiteraard wordt er op een rustige 
plaats gepauzeerd, alwaar men 
tegen een kleine vergoeding wat 
kan gebruiken. De organisatie 
hoopt met de deelnemers op een 
prachtige zonnige fietsdag. Heb je 
nog vragen? Neem dan contact op 
met Toon Vogels, 0492-382608 en 
/of Martien v.d. Heuvel, 
0492-382673.

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Clemengold mandarijn 

8 voor € 2,00
 kans op fruitmand en recept.

Aanbieding loopt van 19-9 tot en met 25-9

       Loonbedrijf   G.      anters

Tel. 0413-209709
06-22773371

Méér dan loonwerk alleen 

Geldautomaat Mariahout tijdelijk buiten gebruik
Mariahout – De geldautomaat in Mariahout is vanwege werkzaamheden van 23 tot en met 27 september 
buiten gebruik. De dichtstbijzijnde Rabobank-geldautomaat vindt men aan de Heuvel 10 in Lieshout.

De opening na de tweede 
verbouwing in 1999. Met helemaal 
rechts Henriëtte Hoogers.

Henriëtte als baby op 

schoot van haar ouders
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Willkommen in
AARLE-RIXTEL

4 OKTOBER

5 OKTOBER

WIR SIND SPITZE!

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

VOOR TICKETS EN MEER INFORMATIE:
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl
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Mooi UIT in Laarbeek

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

Maak kennis met de afdeling reserveringen 
die er persoonlijk voor zorgen dat uw 
bezoek perfect is georganiseerd! 

Wanneer u iets te vieren heeft bent u bij 
de Brabantse kluis op de juiste plek. Samen 
met een vaste contactpersoon gaat u in 
gesprek over uw persoonlijke wensen en 
voorkeuren. Zij zal u een inzicht geven in 
de mogelijkheden van de Brabantse Kluis 
en maakt graag een voorstel op maat. 
Bent u op zoek naar een bijzondere locatie 
voor uw huwelijksmiddag, familiedag of 

uw jubileum, neem dan direct contact met 
deze afdeling op en zij zal u de Brabantse 
gastvrijheid direct laten ervaren! 

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

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

WIR SIND SPITZE!

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

Mooi UIT in Laarbeek

Tijn van der Bruggen nieuwe koning gilde St. Leonardus
Beek en Donk – Het was een drukke 
dag voor de gildebroeders van de ‘Rooi 
Schut’ op kermiszaterdag 7 september. 
Alle activiteiten, die vroeger over 
meerdere kermisdagen waren verdeeld, 
vonden dit jaar allemaal plaats op 
kermiszaterdag.

Om 10.00 uur kwam men op het Wipke 
bij elkaar om van daaruit de afgaande 
koning af te halen. In vol ornaat en met 
slaande trom en vliegend vaandel trok 
men naar het huisadres van Mario v.d. 
Elsen, waar aan hem en aan zijn vrouw 
Nellie een vendelgroet werd aangeboden. 
Traditiegetrouw werden zij door het 
afgaand koningspaar getrakteerd op een 
borrel  en een lekker hapje. Om 11.00 
uur trok men naar de Leonarduskapel 
voor een gebedsdienst, die dit jaar in 
het teken stond van de Barmhartige 
Samaritaan. “Ga dan en doe ook zo”, 
in de hoop dat ook wij zullen zien en in 
beweging komen. Na de gebedsdienst 
trok men weer naar het schietterrein ’t 
Wipke om samen met de gildebroeders 
en gildezusters te genieten van 
erwtensoep met broodjes, aangeboden 

door de gastheer en gastvrouw Hans en 
Martha en verzorgd door de gildezusters. 
Om 13.30 uur begon het traditionele 
koningsschieten. De met bloemen rijk 
versierde koningsvogel werd midden op 
het veld geplaatst en volgens traditie trok 
men driemaal rond de vogel en werden 
de voorwaarden meegedeeld waaronder 
geschoten wordt en waaraan de nieuwe 
koning verplicht is te voldoen.

Pastor Jos Verbraeken bevrijdde met 
het eerste schot de schutsboom van 
boze geesten, gevolgd door schoten 
van burgemeester Ubachs en tweemaal 
door de afgaande koning. Nadat 

alle gildebroeders een schot hadden 
gelost begon een felle strijd onder 10 
gildebroeders en 4 personen buiten 
het gilde om de felbegeerde titel van 
gildekoning 2013 te bemachtigen. Er 
werd geschoten met een licht geweer 
en daarom duurde het wat lager voor 
de vogel het begaf. Bij het 188ste 
schot haalde Tijn van der Bruggen het 
laatste restje naar beneden, waardoor 
hij de nieuwe koning van het gilde 
werd. Voorzitter Geert-Jan van Rixtel 
(Bzn) vroeg of Tijn het koningschap 
wilde aanvaarden. Dit wilde hij maar 
al te graag aannemen. Hierna werd 
hem de koningsketting met daaraan de 
koningsvogel omgehangen en als teken 
van zijn waardigheid mocht Tijn als enige 
over het vaandel lopen. Tijn van harte 
gefeliciteerd. Het gilde wenst hem en 
Ria een heel mooi koningsjaar toe. Het 
Leonardusgilde is blij met de nieuwe 
koning, temeer daar zij ervan overtuigd 
zijn dat Tijn de koningsvogel met trots zal 
dragen en aan al zijn verplichtingen zal 
voldoen. Voor meer informatie en foto’s 
verwijzen zij naar hun website 
www.sintleonardusgilde.nl

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

Kermiskoningin Ine van Dinther 
en koning Tijn van der Bruggen

Uitslag prijzen St. Leonardus

Mini zeskamp ‘Gein op het Plein’ 
in het Heidurp 

Beek en Donk - Nadat de nieuwe 
koning van het gilde St. Leonardus 
bekend was, werd begonnen 
aan het schieten van de drie 
koningskruisen. Gelijktijdig werd 
door de man of vrouw, die het 
laatste stukje van de puist eraf 
schoot en dus recht had op een 
zilveren kruis,  5 loten getrokken 
voor de levensmiddelenpakketten. 

Deze levensmiddelenpakketten zijn 
gevallen op de nummers: 117, 167, 
359, 384, 520, 526, 901, 1010, 
1068, 1209, 1369, 1372, 1377, 
1573, 1596. Voor zover de prijzen 
niet persoonlijk zijn bezorgd, 
kunnen die worden afgehaald bij 
de secretaris van het gilde, Jan 
Rovers, Margrietstraat 5 te Beek en 
Donk, tel. 0492-463005.

De zilveren kruisen zijn gewonnen 
door Harold Migchels, Mario van 
de Elsen en Ruben Potters. Van 
harte gefeliciteerd met dit mooi 
aandenken aan de kermis van 
2013. 

Om 18.00 uur begon de laatste 
activiteit: het schieten van de 
kermiskoning of kermiskoningin. Er 
hadden ruim 55 deelnemers buiten 
het gilde zich aangemeld. Het was 
weer opnieuw een spannende 
strijd en een belangrijk lid van de 
vriendenclub, Ine van Dinteren, 
presteerde het om het laatste 
stukje van de puist eraf te schieten. 
Zo mag zij zich kermiskoningin 
noemen van het gilde St. Leonardus 
2013. Door de voorzitter Geert-Jan 
van Rixtel (Bzn) werd zij omhangen 
met een gildesjerp en een paar 
handboeien als symbool van de 
H. Leonardus en tevens werd zij 
uitgenodigd om in het komende 
gildejaar aanwezig te zijn bij alle 
belangrijke activiteiten van ons 
gilde.
Ine, namens al de gildebroeders, 
van harte gefeliciteerd en zij hopen 
dat je een gezellig koninginnenjaar 
mag beleven en dat jij als gast vaak 
in hun midden mag zijn.

Mariahout - De schoolvakantie 
zit er nog maar net op of de 
jeugdcommissie van CV De 
Heikneuters is alweer begonnen 
met de voorbereidingen voor 
het jeugdcarnaval in Mariahout 
2013/2014. 

Als eerste activiteit, van een druk 
seizoen jeugdcarnaval, zal er op 
zondag 22 september de jaarlijkse 

kennismakingszeskamp ‘Gein op 
het Plein’ voor kinderen uit groep 
8 van basisschool Bernadette 
plaatsvinden. Deze spectaculaire 
zeskamp met een diversiteit aan 
spellen start om 13.00 uur op 
het Oranjeplein in Mariahout. 
Wil je een gezellige en actieve 
middag bijwonen? Kom dan de 
kinderen van groep 8 en hun 
teams aanmoedigen tijdens deze 
gezellige middag. 

Restaurantavond Zonnetij 
Aarle-Rixtel - In samenwerking 
met Savant culinair organiseert 
ViERBINDEN dinsdag 1 oktober al 
weer de tiende restaurantavond in de 
ontmoetingsruimte van Zonnetij.

Iedereen is van harte welkom vanaf 
17.30 uur.Het diner wordt geserveerd 
om 18.00 uur. De gezamenlijke 
dineravonden vinden iedere 14 dagen 
plaats en worden steeds bekend 
gemaakt in dit blad.

Voor 1 oktober staat er een herfstmenu 
op het programma: Erwtensoep met 
roggebrood en spek, Hutspot, boerenkool 
en zuurkoolstamppot met rookworstjes, 
speklapjes en gehaktballetjes, Vleesjus 
en Rijstepap met pruimen. Dit alles 
weer voor een leuke prijs. Inschrijven en 
een plaatsje reserveren kan tot uiterlijk 
donderdag 26 september 15.00 uur. 
Dit kan men doen via het secretariaat 
van ViERBINDEN 0492-328800 of via 
een email naar stichting@vierbinden.nl. 
Graag tot ziens op 1 oktober.
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Hoe een noodplan bij overlijden dient 
als blauwdruk voor een geslaagde 
bedrijfsopvolging.

Van alle kanten komt de boodschap op 
u af, U kunt als ondernemer niet vroeg 
genoeg aan uw bedrijfsoverdracht 
beginnen! En wanneer u vindt dat u er 
nog (lang) niet aan toe bent kunt u zich 
hierbij waarschijnlijk niets voorstellen. 
Dat begrijpen wij volkomen! 

Wij zijn het wèl eens met de boodschap. 
Maar niet met de manier waarop men 
denkt u hierbij te kunnen helpen. 

Vaak wordt geprobeerd om een 
overdrachtsproces in zijn geheel te 
overzien en snel te doorlopen en wordt 
het ook nog vanuit de cijfermatige 
kant opgestart. En daar gaat de schoen 
wringen; u “voelt” er niets bij en schuift 
het voor u uit.

Met onze aanpak zorgen wij ervoor 
dat het proces vanuit u zelf benaderd 
wordt, vanuit uw gevoel, zodat het bij 
u gaat passen en u als vanzelf stappen 
gaat zetten. Die cijfers zijn natuurlijk 
belangrijk, maar komen daarna pas aan 
de beurt. 

Ook al vindt u nog steeds dat u 
nog niet aan een bedrijfsoverdracht 
toe bent, dan toch kunnen wij 
al veel voor u betekenen. Want 
een bedrijfsoverdracht kan ook 
onverwachts moeten gebeuren. Heeft 
u daar al een regeling voor getroffen? 
Als ervaren Estate Planner maken wij 
een noodplan in geval van overlijden, 
dat tegelijk als blauwdruk én leidraad 
dient voor uw bedrijfsoverdracht in de 
toekomst. 

Niet alleen de gevoelsmatige, maar 
ook de financiële, juridische en fiscale 
aspecten worden tegelijk in kaart 
gebracht en aangepast aan uw wensen, 
de actualiteit en aan elkaar. Van uw 
bedrijf én van uw familiesituatie. 
Annet en Roland van Gils van Successie 
in Bedrijf adviseren ondernemers over 
hun testamenten en bedrijfsopvolging.

Wat als u er niet meer bent?

Samen regelen nu het kan voor later

‘Wir Sind Spitze’: De band voor een ultieme sfeerbeleving
Aarle-Rixtel- Op vrijdag 4 oktober 
vindt tijdens het ‘Oktoberfest’ een 
optreden plaats van de band ‘Wir sind 
Spitze’, vrijvertaald ‘Wij zijn klasse!’. 
Een korte kennismaking.

Brabant
Op het podium staan bij ‘Wir Sind 
Spitze’ vijf mensen, waarvan het 
merendeel een conservatorium-
achtergrond heeft. Je zou verwachten 
dat er ernstige muziek wordt gemaakt. 
Maar niets van dit alles zult u te zien 
krijgen tijdens een optreden van 
deze band. Hoewel Duitse schlagers 
het grootste deel van het repertoire 
uitmaken, is de band absoluut 
niet oubollig. Naast het bekende 
‘Rosamunde’ komt ook ‘Hit the road 
Jack’ voorbij en ‘Brabant’ . Deze laatste 
provincie moet trouwens volgens 
bandlid Peter Ummels (‘Pummi’ voor 
intimi) nog ontgonnen worden. Naast 
Limburg zijn Gelderland en Overijssel 
de provincies waar het gezelschap 
de meeste optredens verzorgt. Ook 

buitenlandse reizen zijn hen niet 
vreemd, want ook in Duitsland en 
Oostenrijk hebben velen al van hun 
optredens mogen genieten.

Sfeer
De band heeft maar één doel en dat is 
het creëren van sfeer. Dat gebeurt op 
allerlei manieren variërend van korte 
sketches tot snel inspelen op wat in 
de zaal gebeurt. “Wij waren een keer 
aan het spelen en op dat moment 
kwam Jürgen Marcus kijken, die daar 
ook een optreden verzorgde. Hij zong 
spontaan een lied met de band mee. 
Dat vonden wij wel erg leuk, maar we 
willen geen begeleidingsband worden, 
wij doen ons eigen ding.” ‘

Wir sind Spitze’ bestaat uit 5 
muzikanten, die ieder een paar 
instrumenten spelen. Zo worden 
naast de gitaar, het slagwerk en de 
gitaren, de trompet, klarinet, saxofoon 
en accordeon bespeeld. Naast deze 
geluiden speelt de organist ook 

met gesamplede geluiden (gedacht 
moet dan worden aan koe-geloei 
op verschillende toonhoogten red.) 
zodat het lijkt als of er veel meer 
muzikanten op het podium staan dan 
in werkelijkheid.

Professioneel
De band heeft na de oprichting 
in 2008 een stijgende lijn kunnen 
bewerkstelligen in het aantal 
optredens en het is op dit moment zo, 
dat alle leden professioneel muzikant 
zijn. Het aantal optredens is gemiddeld 
drie keer per week en af en toe een 
leuk uitstapje van een paar dagen, 
zoals onlangs nog naar Oostenrijk. 
Daar gaf het orkest een optreden in 
Obervellach op een hoogte van 1281 
meter omringd door alpenweiden met 
bijbehorend welklinkend rundvee. 
Voor wie na het optreden in Aarle-
Rixtel meer wil horen van de band 
kan op 26 september al terecht in 
Helmond. Maar ook op de site valt 
genoeg te beleven. Kijk maar eens op 

www.wirsindspitze.nl en zet vooral het 
volume goed open!

Interesse in kaartjes voor het 
Oktoberfest? Kijk dan op 
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl. 

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

4 OKTOBER4 OKTOBER

Winnaars kaarten Oktoberfest 
In De MooiLaarbeekKrant van vorige 
week stond een prijsvraag waarbij 
kaarten gewonnen konden worden 
voor het Oktoberfest, dat op 4 en 5 
oktober in Aarle-Rixtel plaatsvindt. 
De vraag was: Wie is de muzikale 
leider van De Klokkendorper?

Bij de redactie kwamen veel 
inzendingen binnen. Het enige juiste 
antwoord was: Jos de Vos. 
De volgende personen hebben een 

kaartje voor zaterdagavond 5 oktober 
gewonnen:

Wilhelmien van Boxtel
Erwin Bakker
Lotus Kicken
Peggy Smits

De winnaars kunnen het kaartje 
ophalen op het kantoor van 
MooiLaarbeek, Heuvelplein 12 in 
Beek en Donk. 

Uitslag prijzen St. Leonardus

Opening vogelnestschommel
Beek en Donk – Op het Molenveld 
in Beek en Donk wordt tijdens de 
burendag, zaterdag 21 september, 
de vogelnestschommel feestelijk 
geopend. De jeugdgemeenteraad 
en Buurtvereniging De Regt 
hebben de handen ineen geslagen 
om dit te realiseren. 

De jeugdgemeenteraad wordt 
vertegenwoordigd door 20 
kinderen van de Laarbeekse 
scholen. Van elke school zit een 

leerling uit groep 7 en uit groep 
8 in de jeugdgemeenteraad. 
Afgelopen schooljaar kwamen 
deze kinderen tot de conclusie 
dat ze het belangrijk vinden dat 
kinderen met en zonder beperking 
samen kunnen spelen. Met de 
vogelnestschommel wordt dit 
mogelijk. De officiële feestelijke 
opening is op 21 september 
van 13.00 tot 14.00 uur op het 
Molenveld in Beek en Donk. 

Voor het betere 
onderhoud

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

Zondag jaarlijkse Antoniusgilde-dag
Beek en Donk – Het Sint 
Antoniusgilde houdt op zondag 
22 september haar jaarlijkse 
Antoniusgildedag. Deze dag is 
speciaal voor iedereen die het gilde 
een warm hart toedraagt. Op deze 
dag wil het gilde de bezoeker kennis 
laten maken met de verschillende 
zaken waarmee het gilde zich 
bezighoudt, zoals het trommelen, 
vendelen en schieten.

De gildeleden en de steunende leden 
hebben een persoonlijke uitnodiging 
gehad, maar het gilde zou het ook 
zeer op prijs stellen als ook anderen die 
het met het gilde goed voor hebben, 
of actief lid zouden willen worden, er 
op deze middag bij zouden zijn. Het 
gilde zit in een moeilijke periode. Het 
vergrijst en trekt bijna geen jongeren 
aan. Toch zou het jammer zijn als het 
Sint Antoniusgilde, dat al voor 1490 

actief was in Beek en Donk, uit het 
straatbeeld zou verdwijnen. 

Het heeft in de meer als 525 jaren 
van zijn bestaan een belangrijke rol 
gespeeld in de Beekse samenleving. 
Als kerkelijke broederschap. Als 
verdediger van have en goed van 
de bewoners van het dorp, aan 
die taak heeft het de bijnaam 
‘Beekse schut’ te danken. Als 
sociale vereniging waarvan de leden 
elkaar ondersteunden in lief en 
leed, en als gezelligheidsvereniging 
met als hoogtepunten van het 
jaar de patroonsdag en het 
koningsschieten tijdens de kermis. 
En ook ter opluistering van allerlei 
gebeurtenissen buiten maar vooral 
ook binnen het dorp. Bent u 
geïnteresseerd in het gilde en zou 
u uw steentje bij willen dragen aan 
het in stand houden van het gilde, 

op welke manier dan ook, kom dan 
gerust zondagmiddag 22 september 
eens kennismaken met het gilde, op 
de schietaccommodatie ́ t Wipke, aan 
de Zwinkelweg. U bent er welkom 
van 14.00 tot 18.00 uur.

Van de bij het koningsschieten 
verschoten vleesprijzen zijn er nog 
enkele niet afgehaald. De prijzen 
vielen op de nrs. 6314, 6399, 6449, 
7856, 8005, 8503, 8728 en 8906 
en zijn af te halen na telefonische 
afspraak: Bert van Kaathoven, tel. 
0492-462636.

Black & White disco bij tiener-
werk Beek en Donk
Beek en Donk - Met 75 kinderen uit 
Beek en Donk was het afgelopen 
vrijdag met DJ Dennis van 
Duinhoven weer super gezellig! 
Er werden weer mooie prijzen 
weggegeven tijdens de tombola. 
Tevens werden er 2 extra prijzen 
weggegeven voor degenen die het 
mooist gekleed waren.

De volgende activiteit is ‘De 
Boemerang on Fire’ op vrijdagavond 
4 oktober van 19.30-22.00 uur voor 
alle kinderen van 10 t/m 15 jaar 
uit Beek en Donk. Deze avond is 
informatief en spectaculair maar 
wat er precies gaat gebeuren is nog 
een verrassing! Doe in ieder geval 
niet je nieuwste kleren en schoenen 
aan! Bij slecht weer is er wel een 
alternatief programma.

Ingang via het ontmoetingscentrum 
en de entree is 1 euro. Aanmelden 
kan via de website 

www.deboemerangbeekendonk.nl. 
Op de hoogte blijven van 
alle activiteiten en foto’s kan 
ook via www.facebook.com/
tienerwerkbeekendonk of volg hen 
op  www.twitter.com/De_Boemerang

De Spooktocht Laarbeek is op 
zaterdag 26 oktober 2013. 
Opgeven kan via de website van 
het eigen dorp. Deze activiteit is 
voor alle kinderen van 10 t/m 15 uit 
Laarbeek.

de meeste optredens verzorgt. Ook geluiden speelt de organist ook 

Op vertoon entreebewijs Oktoberfest Aarle-Rixtel 

Kijk ook eens op www.facebook.com/houtsebazar
10% korting

GRATIS ZONNEBRIL OP STERKTE
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL

informeer naar de voorwaarden
niet in combinatie met andere acties

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

voor lichaam en geest

Sport en Shiatsu
massage praktijk

Leliestraat 22 Beek en Donk
T: 06-48846255

www.pure-laarbeek.nl
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Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Zwembad De Neul staat op het gebied van zwemlessen hoog aangeschreven.
Meer dan 600 kinderen halen ieder jaar hun zwemdiploma’s ABC in zwembad 
De Neul. Het zwemniveau van de kinderen is, na het behalen van het diploma, 
aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Het mag duidelijk zijn dat wij hier trots op zijn 
en er alles aan doen om dit niveau te behouden.

Wij bieden verschillende mogelijkheden aan:

Lesdagen
maandag en donderdag  tussen 15.45-18.45 uur
woensdag en zaterdag  tussen 15.45-18.00 uur
De minimale leeftijd is 4 jaar. We beginnen met het watervrij maken van de 
kinderen en vervolgens met het aanleren van de verschillende zwemslagen 
en vaardigheden. Hierbij gebruiken we drijfmiddelen. Bij het aanleren van de 
zwemtechnieken starten we eerst met de beenslagen, daarna leren we de 
complete zwemslagen aan. Bij voldoende beheersing van deze zwemslagen 
stromen de kinderen door naar het diepe bad, waar verder wordt geoefend tot 
aan het A-diploma. De kinderen zwemmen in groepen van ca. 10 kinderen.

De zwemlessen duren 45 minuten. 

Lesdagen
dinsdag en vrijdag  tussen 15.45-18.00 uur
De minimale leeftijd is 5 jaar. Wij geven de lessen zonder het gebruik van 
drijfmiddelen. Om dit mogelijk te maken zijn de groepen niet groter dan 8 
kinderen per lesgroep in het instructiebassin. In het diepe bassin kan het aantal 
leerlingen iets hoger zijn. Wij werken tijdens de lessen met veel verschillende 
soorten materialen. Tijdens de lessen proberen we nog meer in te spelen op de 
belevingswereld van de kinderen. Het aanleren van de diverse zwemtechnieken 
vindt plaats in een wat andere volgorde dan tijdens de standaard zwemlessen 
met drijfmiddelen. De opbouw van de lessen wijkt door deze opzet wat af van 
de standaard lessen. Het uiteindelijke resultaat van het behaalde A-diploma is gelijk.

De zwemlessen duren 45 minuten.

Lesdagen
• vrijdag van 14.00-15.30 uur en van 16.30-18.00 uur
• zaterdag van 08.15-09.45 uur, van 11.00-12.30 uur en van 12.30-14.00 uur
De minimale leeftijd is 5 jaar. We beginnen met het watervrijmaken van de 
kinderen en vervolgens met het aanleren van de verschillende zwemslagen en 
vaardigheden. Hierbij gebruiken we drijfmiddelen. Omdat we op een intensieve 
manier werken, mogen de kinderen pas starten met 5 jaar en moeten ze op een 
redelijke wijze het groepsniveau kunnen volgen. Een vaste instructeur verzorgt 
elke zaterdag de zwemlessen. Tijdens deze cursus leren wij de zwemtechnieken 
zoals schoolslag, borst-en rugcrawl aan en de vaardigheden zoals drijven en 
door een gat zwemmen. Dit vindt plaats in het instructiebad. Als uw kind zover 
is dat hij/zij in het diepe bad mag gaan zwemmen, wordt hij/zij in overleg 
overgeplaatst naar een van de andere lesmogelijkheden.
Omdat deze lessen 1 ½ uur duren, is er een korte pauze, waarin de kinderen een 
van huis meegebracht hapje en drankje kunnen nuttigen.

Aanmelden                                                                                                                                            
Inschrijven, waarvoor wij € 12,60 vragen, kan aan de balie van het zwembad 
tijdens de openingstijden van het recreatief zwemmen. Schrijf je vóór 
1 oktober in, dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen.

Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een van onze 
medewerkers of kijk op onze homepage www.deneul.nl.

Zwembad De Neul, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

telefoon (0413) 477409, 
info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 

Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

Zwemlessen

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids

• Begeleidend zwemmen en    
   watergymnastiek voor ouderen
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

A. Standaard lessen

B. Ster lessen

Turbo lessen

Nerd Disco bij &RG-Teens
Lieshout - Vanwege de verbouwing 
van het dorpshuis is dit keer de 
tienerdisco op een zaterdag, en wel 
op 28 september. Party Jockey Tim 
start de eerste disco van dit seizoen 
met de ‘Nerd Disco’. 

De nieuwelingen zullen zich 
verbazen, want ook zij gaan samen 
met de groep die al eerder de 
&RGteens disco hebben bezocht 
ondervinden dat stilstaan op de 
zorgvuldig geselecteerde muziek 
van Party Jockey Tim niet mogelijk 
is. 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 gezorgd, 
spel en de verkiezing van de ‘&RG-
teen van de maand’, waarbij je voor 
altijd op de website een prominente 
plaats kunt veroveren, zullen niet 
ontbreken. Kortom: een fantastische 
avond die men niet mag missen. 

Kom allemaal, dit is de eerste disco 
van dit seizoen. 

Een Nerd is iemand die weigert deel te 
nemen aan de populaire cultuur van 
jongeren vanwege hun afwijkende 
interesses en kledingstijl (gele bretels 
hoog opgetrokken broek, een rode 
geruite blouse), liefde voor studeren 
of hoge intelligentie. 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 verkleed 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 discozaal 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.  
 
En ehh… HEEL BELANGRIJK! noteer 
vast even het volgende: Op zaterdag 
26 oktober houden de Laarbeekse 
tienerwerken een Halloweentocht 
in Lieshout. Je moet je hiervoor 
inschrijven. Kijk ook voor meer 
informatie op www.energyteens.nl  
daar vind je hoe je kunt deelnemen.

Lieshout - Kindervakantieweek 
Lieshout editie 2013 zit erop. 
Via deze weg wil de Kerngroep 
Kindervakantieweek Lieshout 
nogmaals iedereen bedanken 
voor de geweldige week. Ook de 
ouders worden bedankt voor het 
vertrouwen.

 Natuurlijk wil Kindervakantieweek 
Lieshout ook alle sponsors en 
vrijwilligers bedanken voor 
hun inzet. Zonder hun inzet 
is het niet mogelijk om een 
kindervakantieweek te organiseren. 
Graag wil de organisatie alle 
leiding uitnodigen om samen met 

hen de kindervakantieweek van 
2013 te evalueren.  De evaluatie 
vindt plaats op 23 september om 
20.00 uur in het Dorpshuis. Graag 
hoort de organisatie jullie mening, 
opmerkingen en verbeterpunten. Zij 
hopen jullie maandag 23 september 
te mogen begroeten.

PODOTHERAPIE BRUGMANS

Jeanne Brugmans, podotherapeut.
Lid van de Nederlandse 
vereniging van Podotherapeuten

Maandag en donderdag 
alleen op afspraak.

De praktijk is direct toegan-
kelijk. U kunt een afspraak 
maken voor een consult of 
een behandeling zonder een 
verwijzing van de huisarts

pijnlijke voeten
vermoeide voeten
voetstandsafwijkingen
verkeerd looppatroon
teenafwijkingen/klachten
nagelklachten
knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
sportblessures
Diabetische/Rheumatische voeten

Adres: Hool 56, 5469KC Keldonk  Tel: 0413-209325
Mobiel: 06-24148776   E-mail: info@podotherapiebrugmans

www.podotherapiebrugmans.nl

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

  Wij Behandelen:

d g en d de d

Reünie en diploma-uitreiking Zeilkamp Laarbeek

Kienen door 
de Raopers

Aarle-Rixtel – Ook dit jaar wordt 
er weer een reünie gehouden voor 
alle jongens die het afgelopen jaar 
naar het Zeilkamp in Loosdrecht 
zijn geweest. Vrienden, broers en 
neven zijn ook van harte welkom. 
Men mag ook iemand uit de eigen 
omgeving mee vragen.  

Op de reünie zijn er foto’s te bekijken 
van het afgelopen jaar. Het is een 
leuke avond om, onder het genot 
van een hapje en een drankje, met 
elkaar herinneringen op te halen 
aan het zeilkamp. De middag vindt 
plaats op zondag 6 oktober van 
15.00 tot 19.00 uur op de Scheepstal 
3 in Aarle-Rixtel. Deelname is gratis 

net als de koffie, thee en de hapjes 
waarvoor wordt gezorgd. De kosten 
voor een blikje fris en een biertje, 
voor degenen die ouder dan 16 jaar 
zijn, zijn hetzelfde als op het kamp.

Diploma uitreiking
Dit jaar waren er weer veel 
deelnemers geslaagd voor hun 
zeildiploma. Tijdens deze reünie 
zullen  deze deelnemers hun zeer 
verdiende diploma uitreiken.

Geslaagden:
Schipper: Jaap van Duppen
Stuurman: Cas van de Ven
Bemanning: Sjors van Eindhoven,  
Tycho Kersten, Djermo Kiekens, 

Max Leenders, Thomas van 
Oorsouw, Kevin Swinkels, Willem 
Vissers.

Kamp 2014
Op de reünie kan men zich ook 
al opgeven voor het kamp van 
2014. Het kamp zal plaatsvinden 
in de 3e week van de bouwvak, 
dat is komend jaar van 9 t/m 16 
augustus.

Voor meer informatie over deze 
reünie of het zeilkamp kan men 
contact opnemen met Len van 
Teeffelen (06-47436071) of kijk 
op de website 
www.zeilkamplaarbeek.nl

Lieshout – Carnavalsvereniging 
De Rapers houdt op vrijdag 20 
september een kienavond in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof in 
Lieshout. 

De avond begint om 20.00 uur en 
de zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Iedereen is hier welkom. 

Oranjelaan 46, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Leidersevaluatie Kindervakantieweek Lieshout

Sportdag en vlooienmarkt bij Cendra
Aarle-Rixtel – Jongerencentrum 
Cendra houdt op woensdag 
24 september een sportdag en 
op zondag  29 september een 
vlooienmarkt.

De sportdag begint om 13.30 uur 
en duurt tot 16.30 uur. Net als vorig 

jaar hopen zij dat talrijke kinderen 
er bij willen zijn, er zijn workshops 
en buitensport. Dit is bedoeld voor 
jeugd gemiddeld van 10 tot 15 jaar, 
maar ook ouders zijn welkom. Ook 
als men niet van sporten houdt is er 
bij Cendra wel iets gezelligs te doen.

De vlooienmarkt op zondag 29 
september wordt gehouden in 
De Dreef. Er wordt een kraam 
opgezet voor de A.L.S. stichting. De 
jongeren van Cendra verkopen hier 
spulletjes voor dit goede doel. Kom 
dus vooral even kijken en help de 
jeugd dit goede doel te steunen. 
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Kaaskoningkaas aktie! 

VERS VAN HET MES 
Allemaal Noord-Hollanders uit de West Beemster! 

•  Jong            € 3.95 
•  Jong belegen   € 3.95 
•  Belegen      € 3.95 
•  Extra belegen  € 3.95            p/500 gr. 

                 Proef, geniet en profiteer! 

Aanbiedingen! 
Alleen geldig in de 

gemeente LAARBEEK 
Van 1 september 
t/m 30 september  

Dinsdag ochtend 
Lieshout 

Woensdag middag 
Beek en Donk 
Donderdag ochtend 

Aarle-Rixtel 

Luistert U ook?

Zondagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur. 
Laarbeek Sport en Actueel. 

Presentator Frank van Beekveld. 

Programma sportprogramma 
actueel voetbal tussen 14.00 en 17.00 uur 

andere sporten 17.00 en 18.00 uur

Info@kontaktfm.nl         0492-463624
Otterweg 25      5741BC  Beek en Donk

Buurtwinkelketen Spar introd-
uceert bij een groot aantal 
winkels Spar Online, een online 
bestelservice voor boodschappen 
die vanuit de winkel kunnen 
worden bezorgd of afgehaald. 
Spar Maas-Brouwers  in  Gemert  
is een van de winkels die daaraan 
mee doet. Dat betekent dat het 
vanaf 23 september mogelijk 
wordt om online boodschappen 
te bestellen en die af te halen 
of te laten bezorgen in  geheel 
Gemert-Bakel en Beek en Donk

Gemak
Er zijn veel mensen die flink wat 
kilometers moeten afleggen 
naar hun werk en terug, slecht 
ter been zijn en/of gewoon 
geen gelegenheid hebben om 
tijdens openingstijden naar de 
winkel te gaan. Voor hen is het 
thuisbezorgen van boodschappen 
vaak echt een uitkomst die 
veel gemak biedt. Het levert 
simpelweg tijd op!”.Spar Online is 
overzichtelijk en handig ingericht. 

Klanten kunnen zelf aangeven 
wanneer ze hun bestelling 
wensen af te halen of willen laten 
bezorgen. Vandaag besteld is 
morgen in huis.

Bedrijven
De Spar in Gemert had al langer 
een bezorgservice, maar die was 
beperkt tot het thuisbezorgen van 
boodschappen die in de winkel 
waren gekocht. Daarnaast werden 
ook wel bestellingen gebracht 
bij bedrijven en instellingen. 
Wij voorzien regelmatig in de 
lunches van bedrijven, maar 
leveren bijvoorbeeld ook 
aan kinderdagverblijven en 
sportverenigingen. Ook deze 
klanten kunnen voortaan via Spar 
Online bestellen in plaats van de 
telefoon of fax te gebruiken.”

Gratis pizza
Het assortiment van Spar Online 
omvat dezelfde producten en 
prijzen als  in de winkel. En dat 
assortiment wordt voortdurend 

uitgebreid. Om iedereen kennis 
te laten maken met deze nieuwe 
vorm van boodschappen doen, 
organiseert Spar Maas-Brouwers  
van maandag 23 september 
t/m zondag 13 oktober 2013 
een actie waarbij de klant bij 
elke online bestelling een gratis 
diepvriespizza ontvangt van 
het huismerk van Spar. “Bij elke 
bestelling van minimaal €15,- 
geven wij een gratis Sparpizza 
weg. Er kan worden gekozen uit 
5 verschillende heerlijke smaken. 
En die bezorgen we in die periode 
ook nog eens gratis, want 
dan laten wij de bezorgkosten 
achterwege.”  Normaliter zijn 
bestellingen vanaf €50,- vrij van 
bezorgkosten en berekent Spar 
voor kleinere bestellingen €4,95.

Uw bestellingen kunnen voortaan 
naar www.maasbrouwers.spar.nl

Webwinkelen is in dus nu ook bij Uw Spar
Boodschappen doen bij: www.maasbrouwers.spar.nl
Spar Gemert bezorgt boodschappen en gratis pizza bij online bestelling

Advertorial

‘Wonderen in het zonlicht’ bij De Lange Vonder
Beek en Donk – 
Heemkundevereniging De Lange 
Vonder houdt op maandag 23 
september weer een heemavond. 
De Deurnese dokter Hans 
van den Broek geeft in het 
Ontmoetingscentrum, Otterweg 29 
te Beek en Donk, een lezing welke 
als onderwerp heeft ‘Wonderen in 
het zonlicht’.   

Van den Broek heeft onderzoek 
gedaan naar wonderen en heeft 
daarbij ruim 2500 beschrijvingen 
verzameld van wonderen uit 
de periode 1300 tot 1780. We 
praten dan over verhalen uit 

’s-Hertogenbosch, Amersfoort, 
Kevelaer, Scherpenheuvel, 
Maastricht, Handel, Ommel etc. 
Luister naar de verhalen over 
genezingen van krankzinnigen die 
door de duivel bezeten zijn, over 
de meer dan honderd kinderen 
die vanaf de geboorte lam zijn en 
toch weer gaan lopen, over blinde 
kinderen die weer gaan zien, mensen 
die hun eigen ontwrichte heup weer 
in de kom zetten, middeleeuwers 
die jaren later genezen van een 
schot met een pijl of jongetjes met 
grote liesbreuken die in de buik 
terugglijden. Daarbij krijgt u een 
goede indruk van de gang van 

zaken rond een bedevaart en de 
vele vergaande beloftes die onze 
doodzieke voorouders deden. Hans 
zal er met veel plezier over vertellen.

De heemavond vangt aan om 20.00 
uur. Leden hebben gratis toegang, 
aan niet-leden wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. DAMES MODE

Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
Smash
Gafair                           
Il Dolce
Brams Paris
Lea H

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

MAATJE MEER
X-two
Samoon
No secret
Open end

KINDERKLEDING
Vingino
Baker bridge
Cks

OPENINGSTIJDEN

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 18.00

09.00 uur tot 20.00

09.00 uur tot 17.00
EN NOG VEEL MEER!

verschillende 

kleuren laarzen

€ 44,95 en € 49,95

Beek en Donk - Na het 10-jarig 
jubileumjaar wat afgelopen jaar 
is gevierd, is zanggroep Zingiz 
weer druk aan het repeteren voor 
enkele nieuwe concerten die op 
de planning staan. En wat is er 
mooier dan het eerste concert van 
het nieuwe seizoen gewoon in het 
eigen Beek en Donk te houden? 
Op zondag 22 september staat 
Zanggroep Zingiz om 14.00 uur in 
de Muziektuin tijdens het laatste 
MuziektuinPodium van dit jaar. 

Op deze middag brengt zij een zeer 
gevarieerd programma ten gehore 
waarbij zij u muzikaal meenemen 
van Jamaica via Zweden terug 
naar Nederland… vervolgens naar 
Tripoli en eindigend in Afrika. 

Oftewel… een uurtje vol met 
zeer gevarieerde easy listening 
muziek. Ze gaan er deze middag 
een prachtig muzikaal spektakel 
van maken en ze hopen de vaste 
trouwe fans weer te mogen 
begroeten. 

Mocht u hen nog nooit gehoord 
hebben, dan is dit natuurlijk 
een mooie gelegenheid om 
eens naar Zanggroep Zingiz te 
komen luisteren. Daarnaast is 
Zanggroep Zingiz altijd nog op 
zoek naar enkele goede sopranen. 
Geïnteresseerd? Kom deze middag 
eens luisteren wat zij te bieden 
hebben en spreek een van hen na 
het concert gerust hierover aan! 
Tot Zingiz!

Eerste concert nieuwe seizoen 
Zanggroep Zingiz
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!

P

VR
20-09

ZA
21-09

ZO
22-09

MA
23-09

DI
24-09

WOE
25-09

DO
19-09

wk. 38,39

We're The Millers

White House Down

Smoorverliefd

Now You See Me

The Lone Ranger

Verschrikkelijke Ikke 2 3D

De Smurfen 2 3D

Spijt!

Art-House is terug bij INDUSTRY!

20:00

19:45

20:00

19:45

Met 23-09 Quartet en 24-09 Jayne Mansfield's Car!
Voor het gehele programma kijk op www.industrybioscoop.nl
Bij inlevering van deze bon tijdens de Art-House film 
krijgt u een gratis kopje koffie! 

18:45
21:15

19:00
21:00

16:00
19:00
21:30

21:30

18:45

16:00

16:00

16:00

18:45
21:15

15:00
19:00
21:00

15:45
19:00
21:30

21:30

18:45

13:15

13:15
15:30

13:00

19:00
21:15

15:00
19:00
21:00

15:45
19:00
21:30

21:30

18:45

13:15

13:15
15:30

13:00

20:00

19:45

20:00

20:00

19:45

20:00

20:00

15:45
19:45

16:00
20:00

13:45

13:30
15:45

13:45

Limado Autobanden Service: “De juiste 
autoband voor iedere klant”

Advertorial

Limado Autobanden Service
De Stater 10
5737 RV
Lieshout

“Als u autobanden nodig heeft, 
denkt u al snel aan Limado. 
Maar wie zijn wij en wat doen 
wij precies? Limado Autobanden 
Service is een gespecialiseerd 
bedrijf in de verkoop van 
gebruikte autobanden. U 
kunt bij ons terecht voor het 
aanschaffen van autobanden 
voor uw auto. Limado heeft de 
mogelijkheid om de autobanden 
die u aanschaft te monteren op 
een professionele manier door 
professioneel apparatuur en 
opgeleid personeel.

Met een bedrijfsoppervlakte 
van 10.000m2 zijn wij een 
familiebedrijf dat al meer dan 25 
jaar bezig is met de verkoop van 
gebruikte autobanden. 25 jaar 
geleden zijn wij begonnen als een 
exportbedrijf van autobanden. 
Door de jaren heen hebben we 
contacten opgebouwd over de 
hele wereld. De laatste 5 jaar is er 
een enorme groei in de verkoop 
van gebruikte autobanden aan 

particulieren in Nederland. Mede 
door deze groei hebben wij een 
groot voordelig assortiment in 
verschillende maten en type 
autobanden.

Hoe groot of klein uw auto 
ook is, Limado heeft de juiste 
autoband voor iedere klant. 
Vaak zijn onze prijzen tot wel 
80% goedkoper dan bij andere 
autobandenbedrijven in de 
regio. In tijden van crisis bieden 
wij een goed alternatief voor de 
particuliere autobandenmarkt. 
Informeer naar de mogelijkheden 
en actuele voorraad. 

Alle autobanden zijn van top 
kwaliteit en inclusief garantie. 
Ons bedrijf is gevestigd in 

Lieshout aan de Stater 10. Wij 
zijn uniek en bieden gebruikte 
autobanden aan die goedkoop, 
betrouwbaar en veilig zijn. Wij 
willen u graag verwelkomen in 
ons bedrijf door u passend advies 
en kwaliteit te leveren dat bij u 
past. Dat alles in combinatie met 
de allergoedkoopste prijs voor uw 
autobanden maakt ons tot een 
uniek familiebedrijf.”

Openingstijden: maandag t/m 
zaterdag van 07:00 - 17:00 uur

Telefoon : 0499-421014

Van Schijndel Anteak
De Woonwinkel

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

Noteer alvas
t in uw agen

da: 

10 oktober g
eopend 

18.00-23.00 
uur. 

Met live muz
iek, diverse

 acties 

en kortingen
!

‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013’

Jam Plaza, BMX & Music ride 

Laarbeek - Vrijwilligers-
organisaties, -projecten, burger-
initiatieven, maatschappelijk 
betrokken bedrijven en gemeenten 
kunnen zich tot 1 oktober a.s. 
inschrijven voor de Meer dan 
handen vrijwilligersprijzen op 
www.vrijwilligerswerk.nl. 

Met deze prijs worden inspirerende 
voorbeelden in het zonnetje gezet 
én wordt waardering uitgesproken 

voor al die vrijwilligers die zoveel 
mogelijk maken. Alle inschrijvingen 
komen op de website en er kan 
gestemd worden. Op 7 december, 
Internationale vrijwilligersdag, reikt 
Martin van Rijn, staatssecretaris 
van VWS, de vrijwilligersprijzen 
uit. 

Behalve vrijwilligersorganisaties 
en -projecten komen ook 
gemeenten en bedrijven die 

vrijwilligerswerk structureel 
stimuleren in aanmerking voor 
een prijs. Win € 5.000,- voor 
uw project of organisatie en een 
jaarlidmaatschap op de Vereniging 
NOV. Meer informatie op www.
vrijwilligerswerk.nl en facebook.
com/vrijwilligersprijzen. Of neem 
contact op met ViERBINDEN 
Vrijwilligerswerk via 0492-328807, 
vrijwilligerswerk@vierbinden.nl 

Aarle-Rixtel/Helmond – Lokaal42 
en Oja Aarle-Rixtel houden op 
zondag 22 september een BMX 
Jam voor alle BMX-stuntfietsers uit 
Helmond en omstreken en voor alle 
liefhebbers van deze sport.  Dit ter 
hoogte van Lokaal42.  De middag 
begint om 14.00 uur en de toegang 
is gratis. 

Doel van de middag is Helmond 
kennis te laten maken met de 
talentvolle BMX’ers die deze stad 
en directe omgeving al sinds eind 
jaren tachtig rijk is en de sport en 
de stunts te tonen en te promoten.  
OJA en Paul’s Boutique in Aarle-
Rixtel gelden in Nederland niet 
voor niets als de bakermat van de 
Nederlandse BMX-scene, 

Om de BMX’ers ruim baan te 
geven, wordt er op de Markt een 
complete BMX-baan gebouwd 
door de mensen van het 040 BMX 
Park op Strijp S in Eindhoven, met 
een Quarterpipe en een Funbox. 
Verder zijn er clinics, worden er 
demonstraties gegeven door de top 
van de Nederlandse BMX-wereld 
en zijn er enkele kleine competities. 
Ook zijn er BMX-fietsen beschikbaar 
voor diegenen die deze spectaculaire 
sport eens zelf willen uitproberen. 
Om de middag compleet te maken, 
vinden er op het buitenpodium van 
Lokaal42 op de Markt optredens 
plaats van vier groepen:  De Stekkers, 
Edelhout, de Hummingbirds en 
Eddy & The Ethiopians. Tussen de 

optredens door zorgen verschillende 
DJ’s voor muzikele begeleiding van 
de BMX’ers. 

De Stekkers is een garagepunkband 
uit Eindhoven. De driemansgroep 
Edelhout uit Helmond combineert 
rauwe gitaar-riffs met vette 
drums en vocalen. De roemruchte 
Helmondse 

Hummingbirds speelden vorig haar 
eenmalig op festival Misty Fields in 
Asten, en geven nu een Hit & Run-
optreden tijdens Jam Plaza. Eddy & 
The Ethiopians is een international 
samenraapsel van muzikanten: de 
groep brengt een melting pot van 
Ethiopische & West-Afrikaanse 
muziek, funk & hiphopgrooves en 
freejazzimprovisaties 
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SEPTEMBER ACTIEMAAND!
60x60 tegels antra van €16,95 p/m²
en wildverband van €17,50 p/m²

Nu voor €12,95 per m²

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

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

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

Een greep uit de talrijke originele 
leermomenten in het klaslokaal.

1. Het taalthema omtrent 
allochtonen en autochtonen is 
in volle gang. Eens kijken wat de 
leerlingen al weten.
Mees: ‘Jongens, kan iemand 
uitleggen wat het woord 
‘autochtoon’ betekent?’ 
Leerling: ‘Dat is een auto waarbij de 
deur niet goed dichtgaat, waardoor 
het tocht.’

2. De aardrijkskundeles start met een 
terugblik op de les die eraan vooraf 
ging. De mees stelt de volgende 
vraag: ‘Hoe noem je het ook alweer 
wanneer een energiebron nooit op 
kan gaan?’ Na een aantal ‘euhm’s’ 
en slopende nadenksecondes 
antwoordt de leerling met:
‘Euhm, ……. onopbaar.’

3. Het seizoen herfst is al een tijdje 
gaande. De kans op waaiende 
wind en natte slagregens is groot. 
Vaak een excuus om het onrustige 
gedrag van je leerlingen te verklaren 
aan het eind van een wispelturige 
en vermoeid mopperige dag. Maar, 
is dat altijd wel zo terecht? 
Leerling: ‘Mees, wat ben je druk 
vandaag zeg. Zwaar vermoeiend. Er 
komt zeker veel wind aan.’

4. Elk thema eindigt met een toets. 
Zo ook het aardrijkskundethema 
omtrent ‘Water’. Nadat het 
tropisch regenwoud en de 
sawavelden in Indonesië menig 
maal gespreksonderwerp nummer 
1 waren, was het dan eindelijk tijd 
voor de toets. Goed voorbereid 
pennen de 11- en 12-jarigen hun 
3 toetsbladen vol met geleerde 
kennis. Vraag 12 luidt: ‘Wat heb je 
bij het verbouwen van rijst nog meer 
nodig naast water? Noem 2 dingen.’ 
‘Vruchtbare grond’ en ‘zonlicht’ zijn 
frequente en correcte antwoorden, 
maar het kan ook creatiever als 
je het antwoord echt niet weet. 
Antwoord leerling: ‘Geluk!’ 

5. Het is schoolreisje. Een tweetal 
leerlingen, zojuist gevuld met 
witte puntjes, huppelt richting de 
gebarricadeerde leerkrachtenhoek. 
Angstig duiken de meesters en 
juffen nog verder weg achter hun 
magazines, bang voor de vraag 
die komen gaat: ‘Meester, ga je 
mee in die nieuwe achtbaan. De 
Dwervelwind. Die gaat half over 
de kop en de wagentjes draaien 
ook nog eens rond.’ Het tijdschrift 
verdwijnt, mees schraapt zijn keel: 
‘Nou, vooruit dan, een keertje. 
Aarzelend schuifelt de meester mee: 
‘Als ik er maar niet ziek in word’, 
piept mees nog.  ‘Nee’, antwoordt 
de leerling bemoedigend, ‘daar 
kun jij wel tegen’. Nog geen 3 
stappen verder staat een andere 
ietwat groenuitziende leerling, hand 
voor de mond, voorover gebogen 
met haar snoet in het plantsoen. 
‘Doorlopen, meester, niet naar 
kijken!’

6. Spreekwoorden en uitdrukkingen, 
altijd een garantie voor een inkijkje 
in de gezinssituaties.
Mees: ‘Weten jullie nog wat de 
uitdrukking ‘Een kwade dronk 
hebben’ betekent, kinders?’
Leerling: ‘Ja, dat heeft mijn vader 
elke zondag als hij uit de kantine 
komt.’

7. Het aardrijkskundethema is 
‘water’. Er wordt gesproken over 
de cyclus van het water in het 
tropisch regenwoud. Mees: ‘Het 
water klettert naar beneden en valt 
op de bladeren. Druppels druppelen 
naar beneden, waar de grond de 
paar druppeltjes snel opneemt. 
Vlug zuigen de wortels van de 
bomen het vocht op, net als in de 
moderne pampers. Ja, wat wil je 
kwijt?’ Waarop de leerling doodleuk 
antwoordt met: ‘Nou, Mees, wat 
urine!’

Mees Joost

‘Onopbaar ‘…Pyreneeëncols bedwongen voor Ride4Kids
Aarle-Rixtel – Fietsploeg AIVgD (Aarle-
Rixtelse Inzet Voor goede Doelen) 
heeft van 12 tot en met 14 september 
voor de tweede keer deelgenomen 
aan de Pyreneeën Challenge. Het acht 
koppen tellend team bedwong hierbij 
beroemde Pyreneeëncols om geld in te 
zamelen voor de stichting Ride4Kids.

Iedere week worden er twee kinderen 
geboren met een, tot nu toe, ongeneeslijke 
energiestofwisselingsziekte. Meer dan 
de helft van deze kinderen overlijdt 
vóór zijn of haar tiende levensjaar. Het 
geld dat de stichting Ride4Kids ophaalt, 
is bestemd voor wetenschappelijk 
onderzoek en behandeling van kinderen 
met een energiestofwisselingsziekte

De Pyreneeën Challenge 2013 is een 
zware driedaagse fietstocht. Deze 
Challenge, met 150 deelnemers, wordt 
georganiseerd door familie van kinderen 
die aan een energiestofwisselingsziekte 
lijden of eraan zijn overleden. De 
aanwezigheid van diverse ouders maakte 
veel indruk op de wielrenners. Gerjan 
Beniers: “Het meest indrukwekkend 
waren de schrijnende verhalen die de 
ouders van de zieke kinderen ’s avonds 
vertelden tijdens het gezamenlijk eten.”

Na maandenlange voorbereiding 
vertrokken de leden van AIVgD op 
maandag 9 september naar de Franse 
Pyreneeën. Robert Wit: “De hele winter 
hebben we in de sportschool getraind en 
vanaf april ook buiten.” Frank Kemme 
voegt toe: “Hier in de buurt heb je 
alleen maar de Laarbrug en de Gulberg. 
Daarom heb ik tijdens mijn vakantie 
in Frankrijk nog wat hoogtemeters 
gemaakt.” Het benodigde inschrijfgeld 
van minimaal €750,- per persoon 
behaalden de wielrenners, met 
€15.000,-, ruimschoots door het 
organiseren van allerlei activiteiten.

Na een trainingsklim op dinsdag en een 
bezoek aan bedevaartsoord Lourdes op 
woensdag, begon donderdagochtend 
het grote werk met 2600 hoogtemeters 
over de ‘Luz Ardiden’ en de ‘Hautacam’. 
Frits Swinkels: “De ‘Hautacam’ was een 
echte ‘rotberg’ met heel veel verschil in 

stijgingspercentages.” Tijdens de tweede 
dag werden drie cols bedwongen. 
Zaterdag, de laatste dag van de 
Challenge, was de ‘Col du Tourmalet’ 
aan de beurt. Roland Roijackers: “Dit is 
een col van de buitencategorie. Dan ben 
je ruim 18 kilometer continue aan het 
klimmen.” Bovenop deze col breidden de 
deelnemers, samen met de familieleden 
van de zieke kinderen, het al eerder 
opgerichte herdenkingsmonument uit 
met een aantal geglazuurde ‘druppels’. 
Ieder team mocht op een ‘druppel’ een 
spreuk schrijven. De spreuk van AIVgD 
was ‘Breekbaar maar nooit gebroken’.

Ondanks het afzien tijdens de 
fietstocht en de trieste verhalen van de 
familieleden van de zieke kinderen, werd 
de Pyreneeën Challenge 2013 door de 
wielrenners als zeer positief ervaren. 
Frits: “Het is goed om te zien dat 
gezinnen, die door de ziekte ontwricht 
zijn, op deze manier hun ervaringen 
kunnen uitwisselen en steun aan elkaar 
hebben.” 

Geld inzamelen voor het goede doel was 
voor de wielrenners niet de enige reden 
om deel te nemen aan de fietstocht. 
Frits: “Het is ook wel eens leuk om 
een weekje met mannen weg te zijn.” 
Leo: “En ’s avonds een lekker biertje te 
drinken,” waarop Roland de conclusie 
trok: “Het was een geweldige week.”

Lezerspodium

Mooi Laarbeek??
Achter de woningen op de hoek 
van Brouwerstraat/Burg v/d 
Weidelaan heeft Obragas een 
afgeschermde ruimte waar zij en 
gasdruk-regelstation hebben. De 
grond rondom het regelstation is 
door Obragas aangeplant met een 
groen bodembedekker. Nou zult u 
zeggen; dat is dan toch geregeld. 
Inderdaad. Echter, er zijn kennelijk 
mensen uit de buurt die hun 
tuinafval niet in de groene container 
doen maar over het hek van het 
gas-regelstationnetje kieperen. 
Recht achter mijn tuin en ik ben 
daar dan ook niet blij mee. Sterker 
nog ik erger me daaraan en ik ben 
niet de enige. Dus, mensen die het 
betreft: Doe normaal, gooi je afval 
in de container dan hoef ik niet als 
milieumedewerker uw rotzooi op te 
knappen. Afgesproken?

H. Hendriks
(Beek en Donk)

ViERBINDEN ontvangt €50.000,- van het Oranje Fonds
Laarbeek - ViERBINDEN krijgt een 
bijdrage van €50.000,00 van het 
Oranje Fonds voor de inventaris 
van het verbouwde Dorpshuis 
in Lieshout en het verbouwde 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk.

Hennie Antonis, Directeur 
ViERBINDEN facilitair: “Het 
gaat bij beide projecten vooral 
om het bij elkaar brengen van 
diverse voorzieningen, zoals 
kinderopvang, onderwijs, 
bibliotheek, speel-o-theek, 
tienerruimte, theatervoorzieningen 
en het verder uitbreiden van de 
belangrijke ontmoetingsfuncties 
in het Dorpshuis en het 
Ontmoetingscentrum.” 

Als alles volgens plan verloopt zal 
de verbouwing van het Dorpshuis in 
Lieshout eind december 2013 gereed 
zijn. De nieuwe grote zaal van het 
Dorpshuis zal voorzien worden van 
een mobiele tribune (stoelenwand). 
Hierdoor wordt het gebruik van 
de grote zaal multifunctioneel. De 
zaal kan  groter en kleiner gemaakt 
worden, is in tweeën te delen en 

tevens bestaat de mogelijkheid 
om gedeeltelijk de stoelenplateaus 
uit te schuiven zodat er minder 
zitplaatsen beschikbaar zijn bij 
kleinere voorstellingen. Naast de 
stoelenwand zijn er ook financiële 
middelen nodig voor de uitbreiding 
van de licht- en geluidvoorzieningen 
in de nieuwe grote zaal in Lieshout 
en uitbreiding van de inventaris in 
de ontmoetingsruimte.

De verbouwing van het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk is nagenoeg gereed en zal 
op 27 september 2013 definitief 
worden opgeleverd. De bibliotheek 
is in het Ontmoetingscentrum 
ondergebracht en bereikbaar via 
de ontmoetingsruimte. Door de 
samenwerking tussen het beheer 
van het Ontmoetingscentrum en 
de bibliotheek, zal de bibliotheek 
daardoor voortaan ruimere 
openingstijden hebben. Verder zijn 
er 2 prachtige nieuwe zalen van 
100 m2 bijgebouwd. 

Ronald van der Giessen, directeur 
Oranje Fonds: “Het Oranje Fonds 
bevordert betrokkenheid in de 

samenleving. Door onze steun 
ontmoeten mensen elkaar of 
vinden zij een nieuwe plek in de 
maatschappij. We verwachten dat 
onze bijdrage dit bijzondere project 
een goede stimulans geeft en zo 
onze doelstelling helpt bereiken.”

Het Oranje Fonds steunt sociale 
initiatieven met geld, kennis 
en contacten. Afgelopen jaar 
besteedde het €31 miljoen aan 
organisaties die een betrokken 
samenleving bevorderen in het 
Koninkrijk der Nederlanden. Door 
deze bijdragen ontmoeten mensen 
elkaar of vinden zij een nieuwe 
plaats in de samenleving. Het 
Oranje Fonds wordt o.a. gesteund 
door de Nationale Postcode Loterij, 
De Lotto en door Vrienden en 
bedrijven. Koning Willem-Alexander 
en Koningin Máxima zijn al sinds de 
oprichting het beschermpaar van 
het Oranje Fonds.
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Programma r.k.s.v. Sparta ’25 
Zaterdag 21 september
13:00  Sparta’25 G1-UDI’19/Beter B G1
14:30  Nooit Gedacht A1-Sparta’25 A1
14:30  Nijnsel/TVE A1-Sparta’25 A2
14:30  Sparta’25 B1-Rood Wit’62 B1
14:30  Sparta’25 B2-Nijnsel/TVE  B1
14:30  Sparta’25 B3-Boekel Sport B3
13:00  Sparta’25 C1-MULO C1
12:45  Deurne C2-Sparta’25 C2
11:45  Gemert C4-Sparta’25 C3
12:45  Bavos C2-Sparta’25 C4G
11:00  Nooit Gedacht D1-Sparta’25 D1
11:45  Schijndel D3-Sparta’25 D2G
11:30  Sparta’25 D3-Blauw Geel’38 D7
11:30  Sparta’25 D4-Blauw Geel’38 D10
10:45  Stiphout Voor. E1G-Sparta’25 E2
10:00  Nijnsel/TVE E1-Sparta’25 E3G
09:15  Sparta’25 E4-VOW E3
09:15  Sparta’25 E5G-DVG E4
09:30  Irene E2-Sparta’25 E6
10:30  Sparta’25 F1-Schijndel F1
10:30  Sparta’25 F2-Venhorst F1
11:15  Handel F1-Sparta’25 F3G
10:30  Sparta’25 F4G-Gemert F7
11:15  Venhorst F2-Sparta’25 F5
10:30  Sparta’25 F6G-Brandevoort F12
10:30  Rhode F10G-Sparta’25 F7
09:00  Deurne F6-Sparta’25 F8G
14:45  Boekel Sport MA1-Sparta’25 MA1
13:30  SSS’18 MC1-Sparta’25 MC1
09:15  Spartaantjes-trainen
17:00  Boerdonk Vet.-Sparta’25 Vet.
15:30  t Huukske-Morgenzon

Zondag 22 september
14:30  Sparta’25 1-BSV Limburgia 1
12:00  Nijnsel 2-Sparta’25 2
11:00  Sparta’25 3-Rhode 3
12:00  WEC 2-Sparta’25 4
10:00  Sparta’25 5-ASV’33 3
10:00  Sparta’25 6-Avanti’31 4
12:00  Sparta’25 7-Volkel 5
11:30  SCMH 2-Sparta’25 8
12:00  Sparta’25 9-Milheezer Boys 5
10:30  Vorstenbossche Boys 4-Sparta’25 10
12:00  DAW VR1-Sparta’25 VR1

Programma VV Mariahout
Zaterdag 21 september
09:15  Blauw Geel’38/JUMBO E5 
           - Mariahout E1
10:00  Mariahout F2 - Gemert F4

10:00  Mariahout F3 
           - Blauw Geel’38/JUMBO F7
10:30  Avanti’31 F5 - Mariahout F4
10:30  VOW F1 - Mariahout F1
11:15  Mariahout D1 - Rhode D2

11:30  Blauw Geel’38/JUMBO D9 
           - Mariahout D2
13:00  Mariahout C1 - WEC C1
13:00  Mariahout C2 - Rhode C4
14:30  Mariahout B1 - ASV’33 B1
14:30  SCMH A1 - Mariahout A1
14:30  WEC B2 - Mariahout B2

Zondag 22 september
10:30  Mariahout 4 - UDI’19/Beter Bed 9
11:00  ELI VR1 - Mariahout VR1
11:30  Mariahout 2 
           - Blauw Geel’38/JUMBO 4
12:00  NWC 5 - Mariahout 3
12:30  Erp 8 - Mariahout 5
14:30  Mariahout 1 - Cito 1

Programma ASV’33 
Jeugd Woensdag 18 september
18.30  ASV’33 A1 - RKPVV A1
18.30  Milheezer Boys B1G - ASV’33 B1

Zaterdag 21 september
15.00  ASV’33 A1 - Liessel A1
14.30  Mariahout B1 - ASV’33 B1
15.00  ASV’33 B2 - Mierlo Hout B3
14.30  Mierlo Hout B4 - ASV’33 B3G
12.30  ASV’33 C1 - Baarlo C1
12.30  ASV’33 C2 - HVV Helmond C1
12.30  ASV’33 C3 - Mierlo Hout C5
10.45  Bruheze D1 - ASV’33 D1
10.30  ASV’33 D2G - Blauw Geel’38 D5
09.15  Gemert E2 - ASV’33 E1G
10.30  ASV’33 E2G - Boskant E1
09.00  Schijndel E8 - ASV’33 E3G
10.30  ASV’33 E4 - Gemert E10
09.30  Boekel Sport F1 - ASV’33 F1
10.30  Rhode F3 - ASV’33 F2
09.15  ASV’33 F3G - NWC F5
09.15  ASV’33 F4 - SJVV F4G
09.15  ASV’33 F5G - MULO F8
09.15  ASV’33 F6 - Gemert F9

Programma Senioren
Zondag 22 september
14.30  ASV’33 1 - Laar 1
11.30  ASV’33 2 - Nijnsel 3
10.00  Sparta’25 5 - ASV’33 3
12.00  Blauw Geel’38 10 - ASV’33 4
10.00  ASV’33 5 - Mierlo Hout 7
11.00  Bruheze VR1 - ASV’33 VR1

Uitslagen Jeugd
Woensdag 11 september
ASV’33 C1 - Gemert C2            0-3
Zaterdag 14 september
ELI A1 - ASV’33 A1            3-2
ASV’33 B1 - SSE B1            1-0
Blauw Geel’38 B4 - ASV’33 B2     Afg.
ASV’33 B3G - Someren B5            9-2
ASV’33 MB1 - Hapse Boys MB1    4-0
Vitesse’08 C1 - ASV’33 C1             3-1
MULO C2 - ASV’33 C2            4-0

Rood Wit’62 C6G - ASV’33 C3      6-3
ASV’33 D1 - Rhode D1            2-1
Gemert D4 - ASV’33 D2G           10-1
ASV’33 E1G - Blauw Geel’38 E2  0-10
Rhode E3 - ASV’33 E2G          14-4
ASV’33 E3G - Boekel Sport E6G    6-4
MULO E8 - ASV’33 E4          21-0
ASV’33 F1 - Rhode F2            5-1
ASV’33 F2 - Boekel Sport F2          7-2
Mierlo Hout F5 - ASV’33 F3G        9-0
SPV F2 - ASV’33 F4            7-1
S.V. Brandevoort F14 - ASV’33 F5G 0-7

Uitslagen Veteranen
Zaterdag 14 september 
ASV’33 - Blauw Geel’38            6-1

Uitslagen Senioren
Donderdag 12 september
ASV’33 VR1 - Boekel Sport VR2    1-4

Zondag 15 september
Mifano 1 - ASV’33 1             1-1
Deurne 5 - ASV’33 2            4-3
ASV’33 4 - Rhode 4            2-4
11.00 ASV’33 VR1 - SPV VR1       3-1

Wijzigingen voorbehouden 

Uitslagen Flamingo’s 
Uitslagen 15 september  
Tuldania - PupD1           3 - 5 
SVSH/KSV - AspC1          1 - 2 
DDW - AspB1           5 - 4 
JunA1 - Geko          13 - 3 
Oranje Wit (L) 2 - Sen 2        11 - 8 
Bladella 1 - Sen 1         5 - 10 
Alico MW1 - MW1          5 - 6 
MW2 - De Kangeroe MW1        17 - 2 
R1 - Prinses Irene R1          5 - 0  

Programma 
Zaterdag 21 september
Sportpark Mariahout
09.30  PupE2 - Nijnsel
10.00  PupE1 - Emos
10.30  W1 - De Korfrakkers
11.00  PupD1 - EDN ’56 
11.45  AspC2 - Odisco
13.00  AspC1 - Avanti (S)
Sportpark Hapert
11.30  VVO - AspB1
Sportpark Sint Michielsgestel
12.30  Geko - JunA1

Zondag 22 september
Sportpark Mariahout
11.00  Sen 2 - Ajola/De Wilma’s 2
13.00  Sen 1 - Klimroos 1

Woensdag 25 september
Sportpark Mariahout
20.00  MW2 - Be Quick MW1
Sportpark Den Dungen
18.30  Flash - PupE2
Sportpark Sint Michielsgestel
20.00  Geko MW1 - MW1
Sportpark Wilbertoord
20.00  Ajola/De Wilma’s R1 - R1 

Biljartclub ‘t Centrum 
Beek en Donk
Uitslagen maandag 16 september 2013
2-0  Harrie van Kleef - Ad Barten
2-0  Henk van de Vegt - John Labes
2-0  Henk Verhappen - Tonny de Louw
2-0  Henk Mastbroek - Ad de Koning
0-2  Frits Wilbers - Antoon Maas
2-0  Lou Muller - Cor Verschuren
0-2  Huub Biemans - Martien van de Elsen
2-0  Antoon Maas - Mies van de Biggelaar
2-0  Albert Kluijtmans - Cor Verschuren
1-1  Henk Hollanders - Pieter Rooijackers
1-1  Bert van de Vorst - Willie Vorstenbosch
2-0  Bennie Beerens - Leo Migchels
0-2  Frits Poulisse - Pieter Rooijackers
2-0  Antoon van Osch - Henk Meerwijk
2-0  Theo Verheijen - Jaspert Swinkels
0-2  Hans Heldoorn - Manuel Villalon
2-0  Frits Tak - Bert van Wanrooij
2-0  Hans de Jager - Cor Oppers

Uitslagen dinsdag 17 september 2013
0-2  John Labes - Henk Mastbroek
2-0  Guus van de Elsen - Leo van Griensven
2-0  Ad Barten - Antoon Smits
0-2  Gerrit van Osch - Jan Verbakel
0-2  Marinus Steegs - Herman van de Boom
0-2  Cor van den Berg - Huub Biemans
2-0  Harrie Bouwmans - Wim Swinkels
2-0  Jan Hesselmans - Jan van Neerven
0-2  Mari Verbakel - Joop Kerkhof
0-2  Frits Poulisse - Henk Hendriks
2-0  Piet Goossens - Theo Spierings
0-2  Mari van Gend - Frits Poulisse
0-2  Hendrik Korsten - Jan van Hout
2-0  Mari van Gend - Theo van Hoogstraten
2-0  Antoon Wagemans - Henk Meerwijk
0-2  Piet Verhagen - Piet van Zeeland
0-2  Tonnie Raaijmakers - Evert Baring
0-2  Antoon Wagemans - Jan van Dijk

Uitslagen 
Handbalvereniging BEDO 
Acritas - Gemengde D-jeugd         7-6
PSV Handbal - Meisjes B-jeugd    18-7
Tremeg - Jongens B-jeugd        11-30

EHV - Dames Senioren 2            5-5
Dames Senioren 1 - 
Bouwcenter Centen HVW          13-18
Acritas - Heren Senioren 2        26-30

Apollo - Heren Senioren 1          20-22
Programma oefenwedstrijden:
Zaterdag 21 september 
19:30  Dames Senioren 1 - Niobe  
           D’n Ekker, Beek en Donk
20:40  Heren Senioren 1 - Reehorst 
           D’n Ekker, Beek en Donk

Zondag 22 september 
10:30   Dames Senioren 1 - United Breda
            Locatie nog niet bekend

Programma veldcompetitie:
Tijden en locaties zijn nog niet bekend
Gemengde D-jeugd - DOS ‘80
Meisjes B-jeugd - Bergeijk
Jongens B-jeugd - DOS ‘80
Dames Senioren 2 - Apollo

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen 17 september 2013. 
1. Rietje Zwets en Cor 60,42%.
2. Cor en Nelly Verschuren 59,58%. 
3. Mien Rooijackers/Ine Van Duijnhoven 58,33%.
4. Riek Kuijpers/Kity Coppens 55,83%.
5. Diny Biemans/Jos Wouters 53,33%. 

De volgende zitting is op dinsdag 24 
september 2013, aanvang 13.30 uur. 
Plaats: Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg te Beek en Donk. Iedere 
bridger met partner is van harte 
welkom om aan deze bridgdrives deel 
te nemen.

Schaakvereniging DOT
Uitslagen 17 september
0-1 Dirk-Jan Gloudemans - Zjon v.d. Laar
1-0 Aloys Wijffelaars - Thijs Knaapen
1-0 Chris v. Laarhoven - Frans v. Hoof
½-½ Hein v. Bree - Johhny v.d. Laarschot
½-½ Willy Constant - André Bergman
1-0 Albert - Jef Verhagen 

Programma 24 september
Johnny v.d. Laarschot - Willy Constant
Frans v. Hoof -  Hein v. Bree
Zjon v.d. Laar - Jef Verhagen
Aloys Wijffelaars -  Albert v. Empel 
Hans Claas - Thijs Knaapen

Programma / Uitslagen

voetbal

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

biljarten

bridgen

handbal

BC Lieshout klaar voor het 
komende seizoen

basketbal

Lieshout - De basketbal competitie moet 
nog van start gaan, maar BC Lieshout 
is er na dit weekend klaar voor. De 
voorbereidingen en trainingen zijn al 
enige tijd geleden gestart. Maar afgelopen 
zaterdag zijn nog enkele puntjes op de in 
gezet.

Dames 1 heeft in de aanloop van de 
competitie een trainingskamp achter de 
rug. Met een nieuwe trainer en andere 
samenstelling van het team was het een fijne 
gebeurtenis, hoewel de spierpijn nog menig 
persoon dagen heeft beziggehouden. 
Vooral voor de teambuilding en spirit een 
goede voorbereiding. Ook zijn enkele 
oefenwedstrijden afgewerkt. De dames en 
Paul Stienen zijn er klaar voor. 

Bouwcenter Swinkels Heren 1 kampt 
momenteel met enkele geblesseerde 

spelers, onder andere nog vanuit het einde 
vorig seizoen. Afgelopen zaterdag stond 
voor hen de eerste oefenwedstrijd op het 
programma om te zien in hoeverre ze klaar 
zijn voor de aankomende competitie. De 
mannen van Peter Vervoort hebben een 
mooie wedstrijd gespeeld en met een 
overwinning aan het seizoen beginnen is 
altijd lekker.
Aan het begin van het seizoen waren 
dit jaar enkele activiteiten gekoppeld. 
Afgelopen zaterdag was het dan ook 
een drukte van belang in sporthal de 
Klumper. Voor de jeugd werd er een 
puzzelspeurtocht gehouden door het 
dorp. Met een puzzelteam in de sporthal 
en moderne communicatietechnieken 
werden opdrachten en adressen 
doorgegeven aan het team in het veld. 
Na het verzamelen van alle aanwijzingen 

moest er een logische puzzel worden 
opgelost en foto’s worden ingeleverd.

Aansluitend aan die activiteit en de 
wedstrijd van Bouwcenter Swinkels Heren 
1 werd het tijd voor het uitreiken van de 
nieuwe tenues. Ook komende jaren blijft 
de club spelen in oranje met zwart. Bijna 
alle leden waren aanwezig en daarom werd 
van die gelegenheid gebruik gemaakt om 
foto’s te maken van de gehele club, van 
de nieuwe teams en iedere individuele 
sporter. Uiteraard met de nieuwe shirtjes. 
Het was dan ook een bont gezelschap. 
Nadat iedereen was gefotografeerd, 
oude tenues had ingeleverd en weer was 
opgedoft begon de Las Vegas avond in de 
kantine waar een ludiek gokje gewaagd 
kon worden. Basketball Club Lieshout zet 
in ieder geval in op een succesvol seizoen.

Basketbalclub BC Lieshout

denksportdenksport schaken

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl

   REPARATIE EN ONDERHOUD IN EIGEN WERKPLAATS
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WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

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

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

Deze week is de Champions League (voetbal) weer 
begonnen, met aan het eind van dit seizoen de fi nale in 
Lissabon.
Wanneer werd hier eerder de fi nale (Europa Cup 1) 
gehouden en wie won toen?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Emma van der Heijden
Antwoord vorige editie: Anton Geesink won goud in open 
klasse bij het Judo

Cadeaubon kan tot 25 september worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

PrijsvraagJeugd TTV Een en Twintig 
pakt uit tegen Veghel

Tafeltenniscompetitie begonnen voor ATTC’77

Houts Welvaren winnaar 
St. Petrustoernooi

Selectieteams Handbalvereniging 
Bedo presenteren zich

St. Petrustoernooi bij 
Krijgsman Soranus

Herfsttocht 
Wieler Toer Club

9e Veldtoertocht De Lieshoutse 
Wielrenners 

tafeltennis

Beek en Donk - Het eerste jeugdteam 
van Tafeltennisvereniging Een en 
Twintig uit Beek en Donk is de 
competitie uitstekend begonnen. Met 
grote cijfers werd TTVC Herwaarden 
uit Veghel in de Rollerhal opzij gezet. 

Ook omdat de bezoekers één speler 
mistten, behaalden Noah Beniers 
en Kevin Bakermans de maximale 
score. Ook in het dubbel blonk Een 
en Twintig uit. In een spannende 
wedstrijd werden fouten van de 
tegenstander genadeloos afgestraft. 
Jair Verhoeven zorgde met een ruime 
overwinning in het enkelspel voor een 
fraaie eindstand: 9-1. Zaterdag kan 
het team een vervolg geven aan de 
goede start. Dan treedt Een en Twintig 
in Haaften aan tegen ASIO.

Senioren
De start van het vaandelteam verliep 
minder vlekkeloos. In een lastige 
uitwedstrijd tegen Valkenswaard bleef 
het team steken op 7-3. Peter van den 
Eijnde (2x) en Paul van Zutphen waren 
verantwoordelijk voor de punten 
die de eersteklasser mee kon nemen 
naar Laarbeek. Stefan Hamelijnck 
kon nog niet overtuigen en ook in 
het dubbelspel bleef Een en Twintig 
puntloos. Dit in tegenstelling tot het 
derde team. Zij versloegen in Stiphout 
hun tegenstander met liefst 8-2. Dit 
dankzij onder meer de maximale score 
voor Albert Scheepers.

Alle uitslagen
Jeugd 1 - Herwaarden 2             9-1
Jeugd 2 - LUTO             3-7
Jeugd 3 - Meppers 5            3-7

Valkenswaard 1 - Senioren 1          7-3
Senioren 2 - Veldhoven 5               5-5
Stiphout 9 - Senioren 3            2-8
Senioren 4 - Best 6            7-3
Senioren 5 - Geenhoven 5             7-3
Red Star’58 6 - Senioren 6              9-1

Kijk voor meer informatie, uitslagen 
en standen op 
www.ttveenentwintig.nl. 
Volg ons op Twitter en Facebook en 
zoek op TTVEenenTwintig.

Aarle-Rixtel - De zomer loopt op 
zijn eind. Dat betekent het begin 
van de zaalsportcompetities. In 
een ietwat warme gymzaal aan de 
Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel 
speelden vier teams van ATTC’77 hun 
eerste competitiewedstrijd van het 
nieuwe seizoen. De zes andere teams 
begonnen met een uitwedstrijd.

Het tweede team speelde tegen 
de studenten tafeltennisvereniging 
Taveres uit Eindhoven. Afgezien van 
een deeltijdstudent was er echter geen 
sprake van studenten in dit team, maar 
dat terzijde. Frederieke van de Poel, 
Appie Scheurleer en Christel van der 
Putten hadden geen enkele moeite met 
de heren. Er werd met 9-1 gewonnen, 
alleen Frederieke liet een steekje vallen. 
Tegen Dion Boesten verloor ze nipt met 
12-10 in de beslissende vijfde game.
Koos Martinali, Johan Heurter, Johnny 
van de Elzen en Pierre van de Heuvel 

komen na het kampioenschap vorig 
seizoen nu uit in de vierde klasse. 
Veldhoven 10 was het eerste obstakel 
op hun pad naar klassebehoud. Er 
werden veel spannende wedstrijden 
gespeeld die na verlies van s de 
eerste twee games vaak nog in winst 
werden omgezet. Johan en Johnny w 
onnen twee wedstrijden en Koos was 
goed voor één punt. Pierre, die alleen 
met het dubbel mee speelde, won dit 
belangrijke zesde punt samen met 
Johan. Het begin is gemaakt. 

Het zesde team is vorig seizoen via 
een promotiewedstrijd gepromoveerd 
naar de zesde klasse, waarin ze zich 
graag zouden willen handhaven. 
Vincent Braak, Jeroen van der Heijden 
en Dorette van den Elsen ontvingen 
Unicum 10 uit Geldrop. Het begin 
was voor ATTC. Met twee keer winst 
van Vincent, één keer van Jeroen 
en het dubbel liepen ze uit naar een 

4-2 voorsprong. Daarna leek de pijp 
leeg te zijn en werden de overige vier 
wedstrijden door Unicum gewonnen.

Onder aanmoediging van vierde man 
Stephan Vergroesen speelden met 
name Jan van de Broek en nieuwelinge 
bij de senioren, Tessa van den 
Boogaard, een goede wedstrijd tegen 
Helmond’57 2. Beiden wonnen alle drie 
hun enkelspelen. Marcel van Klingeren 
had een wat mindere dag, maar wist 
toch ook één wedstrijd te winnen. Met 
de 7-3 overwinning is het seizoen goed 
begonnen in de zevende klasse.

Overige uitslagen:
Middelburg 4 - ATTC’77 1               8-2
Budilia 3 - ATTC’77 3             8-2
Veldhoven 9 - ATTC’77 4                4-6
Flash 3 - ATTC’77 jeugd 1                4-6
Bergeijk 1 - ATTC’77 jeugd 2           4-6
Taverbo 5 - ATTC’77 jeugd 3           8-2

Lieshout/Mierlo-Hout – Op de 
accommodatie van Krijgsman Soranus 
is van 5 tot en met 14 september het 
jaarlijkse St. Petrustoernooi gehouden. 
Dit toernooi is ten bate van de senioren 
handboogvereniging St.Petrus. Dit is een 
club van ongeveer 40 schutters van 60 
jaar en ouder die elke eerste dinsdag van 
de maand bij een der verenigingen uit 
Helmond en omstreken een onderlinge 
wedstrijd schieten.

Om hun kas te spekken organiseert ieder 
jaar een andere vereniging dit toernooi 
voor hen. Maar liefst 138 schutters 
namen hier de afgelopen 10 dagen 
aan deel, waarbij ook Strijd in Vrede uit 
Beek en Donk, De Eendracht uit Aarle-
Rixtel en de organisator het Lieshoutse 
Krijgsman Soranus.

De voornaamste uitslagen voor de teams 
waren als volgt:
1 Houts Welvaren1 Mierlo-Hout +1

2 Strijd in Vrede 1 Beek en Donk          -4
3 Recht door Zee 1 Helmond               -6
4 Krijgsman Soranus 1 Lieshout          -10
5 Recht door Zee 2 Helmond              -13
6 De Batavieren 1 Rips            +14
7 De Vriendschap 1 Mierlo                 -20
8 Krijgsman Soranus 2 Lieshout         +22
9 Krijgsman Soranus 3 Lieshout          -22

Uitslagen hoogste schutter per categorie:
Hoogste jeugd: 230
Willem Bekx Krijgsman Soranus
Hoogste koning: 229
Bertus de Rooij Batavieren Rips
Hoogste veteraan: 237
Ad Endevoets Krijgsman Soranus
Hoogste dame: 211
Judy v. Kraay De Vriendschap Mierlo
Hoogste comp.: 240
Twan v/d Kruijs Krijgsman Soranus

Beek en Donk - De selectieteams van 
HV Bedo presenteren zich aanstaande 
zaterdag 21 september aan het publiek. 
Vanaf 19:00 uur worden de twee teams 
van de Dames en Heren voorgesteld 
aan het publiek. Daarna spelen beide 
teams een oefenwedstrijd. Iedereen is 
van harte welkom in Sporthal D’n Ekker 
aan de Muzenlaan.

Afgelopen weekend werden ook de 
nodige wedstrijden gespeeld. Helaas wist 
alleen de Jongens B-jeugd de punten 
mee naar Beek en Donk te brengen. 
Dames 2 wist in de stromende regen in 
Eindhoven nog 1 punt te behalen.
De selectieteams speelden allebei een 

oefenwedstrijd. De Dames moesten 
hun meerdere erkennen in de gasten 
uit Wanroy. De Heren wisten te winnen 
bij Apollo. Ook Heren 2 speelde een 
oefenwedstrijd. De nieuwe 3-2-1 
verdediging lijkt vruchten af te werpen. 
Bij Acritas werd gewonnen met 26-30.

Aanstaand weekend vindt de 
laatste ronde van de eerste helft 
van de veldcompetitie plaats. 
Alle teams spelen thuis. Wegens 
problemen rond de zaalhuur zijn 
de exacte tijden nog niet bekend. 

Dames 1 speelt op zondag nog een 
tweede oefenwedstrijd. De locatie 
van deze wedstrijd is nog niet bekend. 
Houd hiervoor de website in de gaten. 
In het weekend van 28/29 september 
zijn er geen competitiewedstrijden. Op 
5 oktober trappen de eerste teams de 
zaalcompetitie af.

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

Lieshout - Dinsdagavond nam 
Krijgsman Soranus zelf deel aan 
het door haar georganiseerde 
St. Petrustoernooi. Met 13 
recurve- en 2 compoundschutters 
kwamen ze als een van de best 
vertegenwoordigde verenigingen 
voor de dag.
Ook de resultaten mochten er zijn.

Jeugdschutter Willem Bekx was 
de beste recurveschutter met 230 
punten, terwijl bij de compounders 
de eerste plaats opgeëist werd 
door Twan v/d Kruijs die op 240 
punten eindigde.

De uitslag:
Recurve: Willem Bekx           230
Ad Endevoets           229
Jolanda v/d Kruijs          226
Rik v/d Westerlo            221
Paul v/d Broek                         220
Theo v/d Laar             209
Theo Rijpkema            194
Maarten v/d Elsen           192
Martien v/d Graef                    188
Rita Endevoets                          173 
Nelly v/d Laar                           161 
Stephan Wijffelaars                  146
Toos v/d Graef                          111
Compound: Twan v/d Kruijs 240 
Arjan v/d Heuvel                     216

Beek en Donk – Wieler Toer Club 
Beek en Donk vertrekt op zondag 
22 september voor de mooie 
herfsttocht. De groep vertrekt 
vanaf het Heuvelplein om 08.30 
uur.

De tocht gaat richting de Mortel 
naar De Rips en dan via Overloon 
en Stevensbeek naar St. Anthonis. 
Daar is tijd voor de welverdiende 
koffie. De groep vertrekt 

vervolgens richting Ledenacker 
en Landhorst en gaat via Handel 
en Boerdonk  weer naar Beek 
en Donk, waar geëindigd wordt 
op het Heuvelplein. Deze tocht 
is ongeveer 90 km. Verdere 
wetenswaardigheden van de 
vereniging zijn te vinden op de 
website www.wtcbeekendonk.nl/
zomerprogramma.

Lieshout - De supportersclub ‘De 
Lieshoutse Wielrenners’, houdt 
zondag 22 september voor de 
9e keer een veldtoertocht. In de 
directe omgeving van Lieshout 
worden twee tochten uitgezet.

Er is een tocht van 30 kilometer 
en een tocht van 45 kilometer. 
De tochten bestaan uit veelal 

onverhard terrein door bossen en 
over zandpaden, een ATB-waardig 
parcours. Ook is er een pauzeplaats 
gesitueerd. Tussen 08.30 en 10.00 
uur kan men inschrijven in sporthal 
‘De Klumper’, Papenhoef 2 in 
Lieshout. Het inschrijfgeld bedraagt 
€4,-. Meer informatie is te vinden 
op www.lieshoutsewielrenners.nl.

handboogschieten

wielersport

handbal

Aircoreiniging
Een grondige marktconforme reiniging van de airco 

voorkomt bacteriën en vieze geurtjes!
Bel voor een afspraak of kijk op onze site!

Tafeltennisvereniging

„een en twintig”
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ASV’33 doet zich tekort

Sparta ’25 wint thuiswedstrijd

Beslissing Konings-
vissen valt op laat-
ste wedstrijddag

Sparta’25 bedankt sponsor Verhoeven voor nieuwe veranda

SDDL-Mariahout 
verdelen de punten

Willie Robben Horeca nieuwe 
sponsor B2 VV Mariahout

Aarle-Rixtel - ASV’33 had zich prima 
kunnen herstellen van de nederlaag van 
vorige week tegen RKSVO. Uit tegen 
MIFANO had ASV’33 de beste kansen, 
en hadden de roodwitten uit Aarle-
Rixtel met de winst huiswaarts moeten 
gaan. Het benodigde geluk was echter 
niet aan ASV-zijde. De club moest met 
een gemengd gevoel tevreden zijn met 
een punt.

ASV’33 had met goed verzorgd veldspel 
en zeer goede kansen, recht op meer 
dan één doelpunt deze middag. Al in 
de eerste minuut verscheen Thuijs v 
Uden helemaal vrij voor de doelman 
van Mifano, maar Thijs was niet scherp 
genoeg om de 0-1 op het scorebord te 
doen aantekenen. Echter in dezelfde 
eerste minuut had ook Mifano kunnen 
scoren, een afstandsschot spatte op de 
lat van het Aarlese doel uiteen. ASV’33 
bleef goed aandringen en na tien 
minuten kwam ook Nick Hendriks oog 
in oog te staan met de doelman van 
Mifano, maar ook hij wist dit buitenkansje 

niet te verzilveren. En zoals zo vaak de 
voetbalwet voorschrijft: als je zelf de 
kansen niet benut, gaat de tegenstander 
dit wel doen. En zo gebeurde het dat in 
de 21e minuut Ruben Aarts van Mifano 
de ASV’33 goalie Roy Verbakel met een 
onhoudbaar schot het nakijken gaf 1-0. 

Na nog enkele kansen gehad te hebben 
op de 1-1 ontbrak het een beetje  aan 
geluk aan de ASV-zijde en brak de rust 
aan met een 1-0 achterstand. Na de thee 
eenzelfde spelbeeld. Beide tegenstanders 
gaven wat spelverhouding betreft 
weinig aan elkaar toe, maar ASV’33 
was ook na de rust de meest gevaarlijke 
ploeg. De snelle voorhoede van de 
ASVers bracht menig keer de Mifano 
defensie in verlegenheid, maar elke keer 
ontbrak het nodige geluk op succes. 
Halfweg de 2e helft liet Rene de Vries 
een pegel los op het doel van Mifano, 
alles wat  ASV-minded was dacht dat 
de 1-1 op het scorebord kwam te staan, 
maar met een katachtige reactie wist de 
Mifano doelman de bal alsnog uit zijn 

doel te ranselen. Eventjes later in de 65e 
minuut was het uiteindelijk wel raak, 
een prima dieptepass van Rene de Vries 
op Erwin v Dijk, bracht Erwin ook oog in 
oog met de Mifano doelman, en dit keer 
hadden de roodwitten wel het geluk aan 
hun zijde. Erwin van Dijk liet de doelman 
van Mifano kansloos, en bracht de zeer 
dik verdiende 1-1 op het scorebord. 

ASV’33 had ook nog met de winst 
huiswaarts kunnen gaan als de 
voorwaartsen wat slimmer omgegaan 
waren met de ruimte die ze kregen, 
maar uiteindelijk eindigde de wedstrijd 
met een gelijkspel waarbij beide ploegen 
zich een beetje wisten te revancheren 
van de nederlaag opgelopen in de eerste 
wedstrijd van het seizoen.

Opstelling ASV’33: Roy Verbakel, 
Robbert Mol, Peter Raymakers (46e 
Erwin v Dijk), Ruud de Brouwer, Dennis 
Verbakel, Jordy Kuijpers, Rene de Vries, 
Sander v/d Waarsenburg, Thijs v Uden, 
Nick Hendriks.

Beek en Donk - Sparta ’25 boekte een 
eenvoudige en verdiende overwinning 
op HVCH uit Heesch. Al na 8 minuten 
stond de eindstand van 2-0 op het 
scorebord. Dat de score niet hoger uitviel 
hadden de Beek en Donkenaren aan 
zichzelf te danken. Enkele opgelegde 
kansen werden niet benut. 

Dat was ook het enige minpuntje bij de 
groenwitten. De groenwitten waren veel 
beter bij de les dan de Heeschenaren. In de 
derde minuut werd de score al geopend 
door Elco van Schijndel. Hij rondde een 
voorzet van Mischa Werdens af. Vijf 
minuten later werd op een voorzet van 
Ruud-Jan Happé goed geanticipeerd door 
Jaccy van den Enden. Hij torende boven 
de HVCH-verdediging uit en kopte hard 
de 2-0 binnen. HVCH dat ook de eerste 
wedstrijd had verloren kan nauwelijks 
een goede aanval opzetten. Pas kort 
voor rust werd het gevaarlijk uit een vrije 
trap. Doelman Tom Verhoeven kon de 
bal nog tegen de paal tikken hiermee 
de aansluitingstreffer voorkomend. Ook 

in de tweede helft waren de Spartanen 
heer en meester. Klein minpuntje was dat 
enkele prima uitgespeelde kansen niet 
in meer doelpunten werden omgezet. 
Aanstaande zondag volgt weer een 
thuiswedstrijd. BSV Limburgia is dan de 
gast op sportpark ’t Heereind. De ploeg 
uit Brunssum behaalde in de eerste twee 
wedstrijden vier punten. Een overwinning 
van Sparta ’25 zorgt voor definitieve 
aansluiting met de top.

Vertrouwenspersoon
Bij Sparta ’25 is vanaf 1 september 
2013 Sandra van de Weijer als 
vertrouwenspersoon aangesteld. 
Sandra is samenwonend met Erwin 
Gramser, heeft 2 kinderen en is 
professioneel werkzaam als Psychiatrisch 
verpleegkundige GGZ Oost-Brabant 
(Huize Padua). De algemene taak van 
de vertrouwenspersoon omvat het 
verzorgen van een eerste opvang van 
slachtoffers van ongewenst gedrag 
van leden van de vereniging dan wel 
van personen die in nauwe relatie 

staan tot de vereniging voor zover dit 
gedrag zich binnen de activiteiten van 
de vereniging heeft afgespeeld. Onder 
ongewenst gedrag wordt in ieder geval 
verstaan seksuele intimidatie, agressie 
en geweld, pesten, discriminatie, interne 
criminaliteit. Het aanstellen van een 
vertrouwenspersoon is een initiatief van 
de commissie Normen en Waarden van 
de Beek en Donkse vereniging. 

“Uiteraard hopen wij dat de 
vertrouwenspersoon nauwelijks werk zal 
hebben”, zegt Jan Leenders, voorzitter 
van de Commissie Normen en Waarden. 
Voorkomen is echter beter dan genezen. 
Het eerste aanspreekpunt voor zaken 
m.b.t. ongewenst gedrag zijn het 
hoofdbestuur en/of jeugdcommissie van 
de vereniging. De vertrouwenspersoon 
kan ingeschakeld worden als zaken strikt 
vertrouwelijk behandeld moeten worden. 
“In Sandra hebben we iemand gevonden 
die deze taak discreet kan invullen en 
waar wij het volste vertrouwen hebben”, 
aldus Jan.

Beek en Donk - Het is weer spanning 
ten top bij HSV Het Geduld. Zeven 
van de acht wedstrijden zijn gevist 
en er is nog steeds niets beslist. 
Zowel bij de jeugd als bij de senioren 
kunnen er nog volop verschuivingen 
plaatsvinden op de ranglijst.

Daan van Dartel, de koploper van de 
senioren, heeft weliswaar een ruime 
voorsprong, maar moet één wedstrijd 
schrappen. Als je die punten in 
mindering brengt, staan Henk 
Mastbroek en zeker zes anderen klaar 
om hem te passeren op de ranglijst 
als het Daan op de laatste wedstrijd 
tegen zit.

De grote winnaar van de 7e wedstrijd 
was Henk Mastbroek. Hij pakte met 
ruim een kilo vis de meeste punten 
in het gewichtsklassement, maar 
Mari Vereijken was de meester in het 
aantal klassement. Met 29 vissen was 
hij iedereen de baas, maar omdat de 
vangst niet te veel aan gewicht had, 
moest hij Henk in punten voor laten 
gaan. 

Bij de jeugd pakte het jongste lid, 
Sem de Rooij, wederom de dagzege, 

maar dit keer niet gemakkelijk. Teun 
Bosmans ging volop in de strijd 
mee en had één puntje minder 
dan koploper Sem. Evenals Dennis 
Gruijters en Mark Wijgergangs kan 
hij op de laatste wedstrijddag het 
koningschap opeisen, maar of dat 
Sem dit toelaat is maar de vraag.
Zaterdag 21 september is de laatste 
koningswedstrijd en dan zullen alle 
deelnemende vissers zien waar ze 
staan in het kampioenschap van 
2013. Om 14.30 is de loting en om 
15.00 gaat de wedstrijd van start, 
einde van de wedstrijd is om 18.00 
uur.  De prijsuitreiking zal op een nog 
nader te bepalen datum plaatsvinden. 
De allerlaatste wedstrijd van onze 
kalender is de koppelwedstrijd die 
gehouden wordt op 5 oktober. Hier 
kan iedereen aan deelnemen, ook 
niet-leden. De koppels worden ter 
plaatse geloot, dus als je lekker een 
keer mee wil doen, kom dan naar de 
vijver op de IJsbaanlaan. De loting is 
om 13.30 uur. Van 14.00 tot 17.00 
uur wordt er gevist om het koppel 
kampioenschap 2013.

Beek en Donk - Sinds kort is 
voetbalvereniging Sparta’25 
voorzien van een mooie veranda 
aan de kantine. De uitbouw zorgt 
voor een gedeeltelijke overkapping 
van het terras buiten. De veranda 

is gesponsord door stersponsor 
Herman Verhoeven van de firma 
Verhoeven uit Helmond. 

Sparta’25 zette Herman afgelopen 
zondag, tijdens een thuiswedstrijd, 

in het zonnetje. Dit gebeurde door 
middel van de onthulling van het 
plaquette bij de veranda en een 
mooie bos bloemen. Daarnaast 
tekende de sponsor tevens het 
contract hiervoor. 

Mariahout - Meteen vanaf de 
aftrap was het Mariahout die de 
eerste kans kreeg. Het was SDDL 
die als eerste wist te scoren in de 
15e minuut via Kevin Bens, een 
dieptepass vanaf het middenveld 
gaf Wim van den Heuvel het 
nakijken en Kevin scoorde de 1-0.

SDDL ging op zoek naar meer, maar 
het tweede schot van Bens richting 
het doel van Mariahout, ging 
naast het doel. In de 25e minuut 
was het Mariahout die een grote 
kans kreeg op de gelijkmaker. Luuk 
Leenders gaf een voorzet, Roy van 
den Broek en Serge van Hout voor 
het doel, maar ze wisten beide niet 
te scoren. Mariahout kreeg steeds 
meer kansen maar verzuimde te 
scoren. Martijn van der Linden 
was degene die Mariahout op 
gelijke hoogte bracht met een 
prachtige vrije trap. Na de thee 

wilde Mariahout het snel afmaken 
en met drie punten terug naar 
Mariahout. Ze kwamen snel op 
voorsprong. Michel Leenders, die 
in de ploeg was gekomen voor 
Sander Scheepers, kreeg een bal 
in de ruimte gespeeld en gaf de 
bal keurig voor op het hoofd van, 
wederom, Martijn van der Linden, 
stand 1-2. 10 minuten later 
probeerde Björn Rikken iets terug 
te doen, het was de keeper van 
Mariahout, Rick van den Heuvel, 
die dat in de weg stond met een 
goede redding. Mariahout had 
moeite de voorsprong vast te 
houden en kreeg in de 87e minuut 
een vrije trap tegen op de rand van 
de 16 meter. De bal raakte de paal 
en trof geen doel. 2 minuten later 
was het dan toch SDDL die wist te 
scoren. Via een vrije trap was het 
Peer Klievink die de bal in het doel 
kopte. Eindstand 2-2.

voetbalvoetbal

vlnr. Sponsor Herman Verhoeven, voorzitster Brechje 
Biemans en lid van de sponsorcommissie Henny Donkers Het contract wordt ondertekend 

vissen

Heeft uw auto tijdens de vakantie een krasje,
een ster in de ruit of een deukje opgelopen?

Bel dan direct voor een afspraak. Wij werken voor iedere verzekerings-
maatschappij en herstellen de schade snel en vakkundig.

Hoogven 14a Erp         0413 216969         info@leobrans.nl         www.leobrans.nl

Telefoon (0492) 46 87 44

Mari Vereijken ving de meeste vissen
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BC Mixed en de Week 
van het Badminton

Mannenteams Badminton Club Lieshout 
winnen en verliezen

Beek en Donk - De afgelopen 
week is op alle scholen en sport 
BSO’s in Laarbeek badmintonles 
gegeven. BC Mixed heeft hierbij 
de medewerking gekregen van 
Anika en Teun van Bewegen is 
Fun en de gemeente Laarbeek. De 
doelstelling is om meer kinderen 
enthousiast te krijgen om te gaan 
sporten. En wat Mixed betreft 
natuurlijk om voor badminton te 
kiezen. 

Om het team van Bewegen is Fun 
te ondersteunen hebben Anika en 
Teun een aantal basisoefeningen 
gekregen van de trainers van BC 
Mixed. Op die manier kunnen de 
kinderen op een goede manier 
kennismaken met badminton. 

Ter afsluiting van deze week is 
op vrijdag 20 september een 
badminton instuif bij BC Mixed. 
Kinderen maar ook volwassenen 
zijn van harte welkom in de 
nieuwe sporthal in Beek en Donk. 
Kijk voor mee informatie op www.
bcmixed.nl of op www.facebook.
com/bcmixed.

BC Mixed is meer dan alleen een 
badmintonvereniging. Door het 
jaar heen worden er regelmatig 
activiteiten georganiseerd. Een 
mooi voorbeeld is de jaarlijkse 
Mixed Grill, inmiddels een traditie 
om de opening van het seizoen in te 
luiden. Op zaterdag 14 september 
hebben ruim 50 seniorenleden 

een smakelijke avond gehad. Het 
mindere weer speelde hen geen 
parten vanwege de geweldige 
feestlocatie.

Lieshout - Het eerste mannenteam 
van Badminton Club Lieshout 
is het seizoen goed begonnen. 
De altijd lastige uitwedstrijd 
tegen het tweede mannenteam 
van BC Veerkracht werd met 
2-6 gewonnen. Het tweede 
mannenteam van Badmintonclub 
Lieshout is, in dezelfde tweede 
klasse, minder voortvarend 
begonnen. Zij verloren de verre 
uitwedstrijd tegen de mannen van 
BC Dinteloord met 6-2.

BC Veerkracht-M2 - BCL-M1: 2-6
Het eerste mannenteam is het 
nieuwe seizoen direct met een 
goede overwinning gestart. De 
uitwedstrijd tegen het tweede 
mannen team van BC Veerkracht 
werd in Oeffelt met duidelijke 
cijfers gewonnen. Vooral in 
de singlepartijen waren de 
Lieshoutenaren veel beter. Bert 
Manders had als eerste heer nog 
wat moeite met zijn tegenstander. 
Bert wist uiteindelijk in drie sets 
te winnen. Tweede heer Jeroen 
van der Heiden presteerde 
uitstekend door in twee sets Rob 
van den Berg weg te zetten. Derde 
heer Wouter van Vijfeijken had 
uiteindelijk weinig moeite met 
Mathieu Hooijmaijers. Met 18-

21 en 12-21 liet hij zien wie de 
beste was. Vierde heer Laurence 
Roijackers won zijn singlepartij ook 
eenvoudig in twee sets: het verschil 
was gemaakt. In de dubbelpartijen 
werden de punten daarna eerlijk 
gedeeld. Jeroen van der Heiden 
en Bert Manders verloren in 
drie sets terwijl Wouter van 
Vijfeijken en Laurence Roijackers 
in twee sets wonnen. Ook van de 
afsluitende twee mixpartijen werd 
er één verloren en één gewonnen, 
waardoor de eindstand van 2-6 
bereikt werd.

BV Dinteloord-M1 - NCL-M2/
Bavaria: 6-2
De uitwedstrijd van het tweede 
mannenteam tegen het eerste 
team van het verre Dinteloord was 
erg spannend. In zeker vijf van de 
acht partijen was het krachtverschil 
zeer beperkt en veroorzaakten 
hele kleine verschillen uiteindelijk 
de winst of het verlies. Een van 
die partijen was de singlepartij van 
eerste heer Ruud van Vijfeijken. 

Uiteindelijk bleef Ruud na een 
erg spannende partij met lege 
handen achter: hij verloor met 
22-20 de derde toegevoegde set. 
Ook Richard Essers en invaller 

Wouter van Vijfeijken maakten het 
erg spannend in hun dubbel. Zij 
beslisten hun partij met 19-21 in 
de derde set: nu wél in Lieshouts 
voordeel. Het tweede punt dat 
het team behaalde kwam uit de 
dubbelpartij die de broers Ruud en 
Wouter van Vijfeijken speelden. 
Danny van Gend en Richard 
Essers konden geen partijen meer 
winnen, waardoor de einduitslag 
6-2 werd.

Programma zondag 22 september
10.00 BCL-1/BouwCenter Swinkels - BCH 6
10.00 BCL-M2/Bavaria - Veerkracht M2
10.00 BCL-U13/Rabobank - BCEhv U13-2
10.00 BCL-U11/VKS Autoservice - 
          BCEhv JMU11-1

badminton

Kinderen van BS ’t Otterke
in actie tijdens de gymles

Danny van Gend wist in de eerste 
wedstrijd niet te winnen

Zilveren plak voor Tommy Wetzel 
op internationaal toernooi

Beek en Donk/Berlijn - In Berlijn 
(Duitsland) vond afgelopen weekend 
de ‘Internationaler Banzai-Cup Open 
2013’ plaats. Beek en Donkenaar 
Tommy Wetzel mocht hieraan 
deelnemen. 

Het ‘Internationaler Banzai-Cup’-
toernooi is een hoog aangeschreven 
internationaal karate toernooi waar 
veel nationale selecties uit diverse 
landen aanwezig zijn om zich te 
meten met andere landen in de 
aanloop naar het WK.

Tommy Wetzel uit Beek en Donk 
heeft hieraan deelgenomen en heeft 
de finale gedraaid in zijn klasse Kumite 
U16 male + 70 kg. Hij haalde hierbij 
uiteindelijk de zilveren plak (2e). 

In Tommy’s pool zaten de volgende 
landen: Denemarken, Duitsland, 
Tsjechië, Oostenrijk, Polen en 
Ukraine.
Opmerkelijk is dat Tommy in hetzelfde 
weekend pas 14 is geworden en dus 
ook officieel in deze klasse, Cadetten,  
ging draaien. Tevens deed Tommy 
mee met zijn Team Fudoshin uit 
Roermond aan de Teamklasse. Ook 
hierbij werd het zilver binnengehaald.  
Tommy traint onder andere bij 
Lifestyle Center Laarbeek in Beek en 
Donk.

karate

Tommy Wetzel op zijn trainingsplek bij Lifestyle Center Laarbeek

Competitiestart 
Bedovo

Winst voor de
Flamingo’s in 
Bladel

Tiny van Alphen 
loopt ‘80 van de 
Langstraat’ uit 

Beek en Donk - Komend weekend 
gaat het officiële wedstrijdseizoen 
voor de volleyballers van Bedovo 
van start. Aanstaande zaterdag 
21 september staan voor Bedovo 
de eerste wedstrijden binnen 
de Nevobo-competitie op het 
programma. Zowel de jeugd als 
de senioren spelen de eerste 
ronde uit. 

Café Thuis; Bedovo heren 1 speelt 
in Eindhoven tegen VCE/PSV 
heren 3. Zij komen net als vorig 
seizoen uit in de 1e klasse onder 
leiding van trainer/coach Albert 
Kluytmans. Voor de dames van 
Bedovo is komende wedstrijd ook 
direct hun debuut in de 1e klasse. 
Onder leiding van hun nieuwe 
trainer en coach Ruud Heringa 

speelt VGS; Dames 1 tegen het 
eerste damesteam van Schijndel. 
Voormalig trainer Remco van der 
Vorst heeft de leiding over de 
jeugdteams van Bedovo genomen. 
De meisjes in de klasse B spelen 
in het Limburgse Afferden tegen 
AVC Eagles Meisjes B1 en Studio 
Fingo; meisjes A1, grotendeels 
voormalig dames 2 van Bedovo, 
heeft nog een weekend rust. 
Zij beginnen de competitie pas 
volgende week. Op 28 september 
zullen de eerste thuiswedstrijden 
van het seizoen worden gespeeld 
in de nieuwe sporthal. Bedovo 
wenst al haar volleyballers een 
succesvolle seizoensstart en veel 
volleybalplezier!

Mariahout - Senioren 1 van de 
Flamingo’s, gesponsord door Auto 
Corsten uit Mariahout, speelde 
zondag 15 september uit tegen 
Bladella in Bladel. 

De dames van Flamingo’s kwamen 
al snel op achterstand met 2-0. 
Maar Flamingo’s kwam erg sterk 
terug door een hoog baltempo en 
goed samenspel. Hierdoor kregen 
ze veel kansen die ze wisten te 
benutten. Flamingo’s ging de rust 
in met een voorsprong van 3-4. 

Ook in de tweede helft wist 
Flamingo’s deze voorsprong 
te behouden tegen de club uit 
Bladel. De verdediging hield het 
erg goed dicht, hierdoor kon 
de aanval uitkomen met mooie 
acties die beloond werden met 
doelpunten.  Flamingo’s pakte de 

eerste winst van het seizoen met 
5-10. Scores: Lonneke Leenders en 
Anouk van Eijndhoven 2x. Manon 
de Beer, Helen van Wanrooij, 
Robin Vogels, Marleen de Groot, 
Sanne Scheepers en Manon van 
Eijndhoven 1x.

Senioren 2 van de Flamingo’s 
moest het dit weekend opnemen 
tegen Oranje Wit 2 uit Leunen.
De dames begonnen met een 
mooie voorsprong van 0-1. Deze 
score hield lang aan. Dit kwam 
door de gemiste kansen van 
beide teams. De ruststand was 
6-3. Ondanks de achterstand zijn 
ze blijven strijden en knokken. 
Eindstand: 11-8.

Lieshout - Na een week vol van 
regen was afgelopen weekend 
dan toch het weekend van de 80 
van de Langstraat in Waalwijk. 
Vele wandelaars hadden thuis op 
buienrader gekeken naar hoe het 
weer zou zijn rondom Waalwijk 
in dit weekend. Onder hen was 
ook een vertegenwoordigster van 
Runnerclub Lieshout. Tiny van 
Alphen, lid van en trainster bij de 
wandelafdeling, waagde zich aan 
deze tocht.

De wandelaars vonden 
zaterdagavond hun weg naar de 
uitgifte van de startnummers en 
verzamelden om het Unnaplein 
om vol ongeduld en opgewonden 
geklets te wachten op de doorloop 
naar het gemeentehuis voor het 
startschot. De weg hierheen was 
een lint van mensen die bijna 
elkaar vooruit duwde en stonden 
te popelen om te vertrekken. 
Om 20.00 uur was er na het 
gebruikelijke welkomstwoord het 
verlossende startschot. ‘Succes en 
wandel ze’, waren woorden die 
uitgesproken werden. De tocht 
waarin je in 20 uur 80 km moet 
wandelen was begonnen. Je 
vraagt jezelf dan wel eens af wat 
de drijfveer van deze mensen is.

Is het een uitdaging, een 
weddenschap, een uitputtingsslag 
of een verslaving? Vraag het na bij 
de wandelaars en je komt tot de 
conclusie dat het wel een beetje 
van alles is. Voorop staat echter wel 
dat je het ‘leuk’ moet vinden om 
te gaan doen. Onderweg kom je 
echt jezelf wel tegen. Je moet echt 
wel weten waar je mee bezig bent, 
daar je onderweg echt wel pijntjes 

krijgt waar je jezelf doorheen moet 
‘bijten’. Of je nu met een groepje 
start of alleen, het maakt niet uit.

Wandelen doe je zelden alleen. Als 
je er voor open staat kom je vanzelf 
een maatje tegen waar je mee 
samen wandelt. Maar een ding 
staat wel als een paal boven water. 
Je moet het zelf doen. Tot diep in 
de nacht waren er veel mensen op 
straat. En niet alleen wandelaars. 
Maar ook heel veel toeschouwers 
die je succes wensten.  Dit doet je 
wel iets, vreemde mensen die jou 
een fijne wandeling toe wensen. 
Ze laten je voelen dat ze met je 
meeleven en wellicht weten ze ook 
wat je moet doorstaan. 

Als je dan na 80 km wandelen moe 
en voldaan vol met emoties de 
laatste scan mat overloopt, juicht 
de een diep van binnen en de 
ander slaakt een kreet zoals: ‘Yes 
ik heb het gehaald.’
 
Zo zijn er allerlei emoties op de 
rode loper. Een lach, maar ook een 
traan kun je bij vele wandelaars 
op hun gezicht zien. Want als je 
het goed bekijkt is het toch wel 
behoorlijk ver hoor die 80 km. 2570 
Wandelaars hadden ingeschreven 
voor deze tocht. 2559 Wandelaars 
zijn ook daadwerkelijk aan deze 
tocht begonnen. 2238 Wandelaars 
hebben voor 16.00 uur de finish 
gehaald en zo de tocht volbracht. 
Onder de wandelaars die over de 
rode loper de finish behaalde was 
ook Tiny. 
 

volleybal

volleybal

wandelen
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

19 september 
Expositie kunst van Diana Swinkels 
t/m 29 sept.
Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 8, 
Beek en Donk

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

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

21 september
Opening Vogelnestschommel
13.00 uur
Molenveld, Beek en Donk

Zo. Festival
13.00 uur
Lieshout

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

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

IVN Wandeling Eykenlust
10.00 uur
Restaurant Paradijs, Beek en Donk

MuziektuinPodium
13.00 uur
Muziektuin, Beek en Donk

Minizeskamp “Gein op het Plein”
13.00 uur
Oranjeplein, Mariahout

23 september
Gratis Bootcamp
19.00 uur
Muziektuin, Beek en Donk

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

26 september
Stagemarkt
19.00 uur
Commanderij College Laarbeek

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

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

SkateSwing
19.00 uur
Rollerhal, Beek en Donk

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

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

Open dag Howeko
11.00 uur 
Wethouder Heinsbergenplein,
Beek en Donk

30 september 
Bijeenkomst Integraal Beleidsplan
19.30 uur
Dorpshuis, Lieshout

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

2 oktober 
Kerstworkshop: Hangers van vilt 
voor in de boom
19.00 uur
Beek en Donk

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

Pony Dressuur
17.00 uur
Manege D’n Perdenbak, Lieshout

Comedy Diner met Duo Vreemd
19.00 uur
De Pelgrim, Mariahout

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

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

6 oktober
Rommelmarkt Tienerwerk 
‘De Boemerang’
10.00 uur
Café/Zaal van de Burgt, Beek en Donk

Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur
Muziekcentrum Het Anker,
Beek en Donk

Grandioze Bruidsbeurs
10.00 uur
Dientje, Kerkstraat 9, Gemert

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

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

De Expositie van Marianne Bosch
13.00 uur
Gallery Berkendijkje, Beek en Donk

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

8 oktober 
Ontspanningsmiddag Zonnebloem
Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk

Informatie Integraal Beleidsplan
13.30 uur
Buurthuis, Mariahout

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

10 oktober 
Ladies night
18.00 uur
Van Schijndel Anteak
Wilhelminaweg 5a, Beek en Donk

11 oktober 
&RG PLUS voorlichting 
roken,drugs en alcohol
19.30 uur
Dorpshuis, Lieshout

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


