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VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Win een 
VIP-arrangement 

voor de Bruceband!
Vrijdag 30 augustus treedt 
de beste Bruce Springsteen-
tributeband van Europa op 
in het Openluchttheater. 
MooiLaarbeek mag hiervoor vijf 
VIP-arrangementen verloten! 
Om hier kans om te maken, 
hoef je alleen maar antwoord te 
geven op de volgende vraag: 
Op welk tijdstip start de 
show van de Bruceband op 
vrijdag 30 augustus in het 
Openluchttheater? Mail je 
antwoord naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl. Volgende 
week lees je in de krant of jij 
de winnaar bent geworden van 
een exclusief VIP-arrangement!

We hebben de langste! 

Woonstraat ‘Het Klavier’ of� cieel geopend 

Mariahout - Piet van Lierop en Wim 
Pepers zijn sinds afgelopen zondag 
de nieuwe en trotse recordhouders 
van de langste brommer ter wereld. 
Met maar liefst 24 meter en 21 
centimeter verbraken zij het huidige 
record in het Guinness Book Of 
Records. 

Mariahouts trots
Rijen dik stonden de straten van 
Zijtaart zondagmiddag. Het festijn 
trapte tegen het middaguur af met de 
wereldrecordpoging voor de langst 
rijdende brommer. Om het record, 
dat voorheen in handen was van het 
Engelse Leicestershire, te verbreken, 
dienden de ‘Bromvliegers’ minimaal 
100 meter met het gevaarte te 
rijden. Zonder voeten aan de grond. 
En zo geschiedde. Het Mariahoutse 
duo wist zelfs tot driemaal toe het 
oude record met ruim twee meter 
aan te scherpen. 

Het geheim ligt volgens de bouwers 
in de constructie van het ellenlange 

voertuig. Waar de bouwwijze in 
eerste instantie middels aan elkaar 
gemaakte bierkratjes nog mislukte, 
kwam Piet van Lierop al snel uit 
bij aluminium. Anderhalve maand 
later wist het mobiele kunstwerk, 
mede dankzij de hulp van De 
Bromvliegers uit Beek en Donk, 
volledig geprepareerd klaar te staan 
voor deze meesterproef. Op het 
moment suprême bleek hij met zijn 
compagnon probleemloos de oude 
topnotering te verbreken. Op twee 
wielen welteverstaan. Het tweetal 
werd enkele pozen later onder luid 
applaus van het positieve nieuws 
voorzien. 

Regen speelt parten
Maar er bleken meer pogingen op 
het programma te staan. Van de 
meest authentieke tot de meest 
moderne brommers stonden zij 
aan zij geparkeerd voor aanvang 
van ‘Langste Rij Bromfietsen’. Van 
heinde en verre trok bromfiets 
liefhebbend Nederland naar Zijtaart 

om aan de recordpoging deel te 
nemen. 

Tot twee keer toe wisten de 
Bromvliegers dit record al naar 
zich toe te trekken. Nu claimt 
het Portugese Fatima met 1390 
brommers het huidige record in 
haar bezit te hebben. Hoewel dit 
nog steeds niet officieel erkend is, 
wilden de Bromvliegers wederom dit 
aantal overstijgen. Met exact 979 
bromfietsen bleek de langste sliert 
met bromfietsen helaas te weinig om 
het huidige record te overtreffen. De 
organisatie wijt dit aan het slechte 
weer deze zondagochtend. De sfeer 
werd er bij het aanwezige publiek 
en de deelnemers in ieder geval niet 
minder op. 

Skelteren
Het derde record betrof de langste 
rij van skelters. Omdat dit record 
nog niet in de boeken vermeld 
staat, zou het met welke opkomst 
dan ook slagen. In totaal werden 

er 49 trapskelters door jonge 
doch enthousiaste bestuurders tot 
sliert gevormd. Dat aantal zorgde 
ervoor dat Zijtaart met dit record 
sinds deze zondag in de boeken 
staat geschreven. Het bleek een 
prachtig evenement met een hoog 
benzinegehalte, piepende banden 
en enthousiaste buurtbewoners. Nu 
rest de volgende keer louter nog het 
bidden voor de weergoden. 

We hebben de langste! 

Mariahout - Piet van Lierop en Wim voertuig. Waar de bouwwijze in om aan de recordpoging deel te 

Piet van Lierop op zijn 
eigengemaakte, langst rijdende 
brommer ter wereld

De wereldrecord poging ‘langste rij 
bromfietsen’, die helaas met 979 
bromfietsen mislukte 

De Beek en Donkse Jan van Dommelen 
reed mee op hoogstwaarschijnlijk de 
oudste solex (1948)

Aarle-Rixtel – Wethouder Frans van 
Zeeland opende zaterdagmiddag 
officieel de nieuwe woonstraat ‘Het 
Klavier’ in Aarle-Rixtel. Fase 1 van 
dit plan is hiermee voltooid. 

Veel nieuwe bewoners waren 
aanwezig om de opening bij 
te wonen. Onder hen was ook 
burgemeester Hans Ubachs, die 
samen met zijn vrouw en dochter ook 
sinds pas in Het Klavier woont.  In 
totaal zijn er 25 woningen gebouwd. 
Hiervan zijn er 18 verkocht. “Fase 2 
gaat zeker komen. We kunnen nog 

veel mensen gelukkig maken. We zijn 
zelfs al begonnen met de bouw van 
de 26ste woning, die is pas namelijk 
verkocht”, weet projectontwikkelaar 
Adriaans te melden. 

Sociale cohesie
Op een leuke manier heette 
wethouder Frans van Zeeland alle 
bewoners één voor één welkom, 
met in het bijzonder de inwoners 
die nieuw zijn in Laarbeek. Dit 
waren er in totaal vijf, waarvan er 
één zelfs uit België komt. Daarnaast  
kreeg oud-wethouder Sjef Knoop 

een extra warm welkom. “Sjef is 
de grondlegger van dit plan. Ook 
hij heeft hier, ondanks dat hij geen 
wethouder meer is, een grote 
bijdrage aan geleverd.” Het valt bij 
het opnoemen van de namen op dat 
er al sprake is van sociale cohesie 
in de straat. Veel inwoners hebben 
elkaar al leren kennen. 

Historische grond
Frans: “De economische tijd is 
niet goed nu. Toch was er veel 
belangstelling voor Het Klavier. 
We moesten zelfs twee avonden 
organiseren om iedereen tekst en 
uitleg te kunnen geven. Het is erg 
mooi om betrokken te zijn bij dit 
plan.” De grond waarop Het Klavier 
is gebouwd, was tot voorheen 
weiland. Maar niet zomaar een 
weiland. “We hebben hier te 
maken met een cultuurhistorische 
omgeving. Vroeger stond hier de 
klokkengieterij. De plek kent een 
enorme rijkdom”, legt de wethouder 
uit. Waarop hij aanvult: “Dat maakt 
het project éxtra mooi.”

Strik
Over het straatnaambord hing 
een grote, blauwe strik. Twee 
kinderen kwamen Frans helpen 
met het onthullen van het nieuwe 
straatnaambord, trokken de strik 
los en haalden het doek van de 
paal af. Na alle officiële woorden 

kwamen de bewoners nog voor een 
gezellige borrel samen in één van de 
patiowoningen. Daarnaast was er 
tot 14.00 uur de gelegenheid voor 
belangstellenden om de woningen 
die nog te koop staan te bezichtigen. 

Beloning 
Om de verkoop van het plan te 
stimuleren, heeft projectontwikkelaar 
Adriaans een actie op touw gezet. 
Wie een potentiële koper bij hen 
of de makelaar aandraagt, die 
daadwerkelijk tot de aankoop van 
de woning overgaat, ontvangt een 
beloning van €1.000,-. Kijk voor 
meer informatie op 
www.woneninhetklavier.nl. 

Wethouder Frans van Zeeland 
onthult, met behulp van twee 
kinderen, het straatnaambord 

Wethouder Frans van Zeeland spreekt de 
nieuwe bewoners van Het Klavier toe
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De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

DANKBETUIGING

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg 

‘t Hoogh Huys 3         5421 LL Gemert

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    

www.waterhofuitvaartzorg.nl

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

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

Het Broek, is een weg in het buitengebied tussen Lieshout en Maria-
hout. De naam van deze weg heeft alles te maken met het broekland-
schap. In het algemeen is een broek  een laaggelegen gebied dat nat 
blijft door opwellend grondwater (kwel). Of het is een laag stuk land 
dat langs een beek of rivier is gelegen en  regelmatig overstroomt. `s 
Winters staat het vaak langere tijd onder water.
Een gebied met al deze kenmerken lag er vroeger ten oosten van 
Lieshout en ten zuiden van Mariahout. Het droeg de naam ‘Buijten-
broeck’. De Ginderdoorse loop zorgde voor de waterhuishouding. In 
dit gebied staan ook een aantal ontginningsboerderijen die samen de 
buurtschap het Broek vormen.
De meeste plaatsen met het toponiem broek lijken al lang niet meer 
op een moeras. Sinds de vroege Middeleeuwen is de bodem van de 
broekgronden verbeterd door drainering. Hierdoor werd het goede 
weidegrond voor het vee. Dat Nederland vroeger een moerassig land 
moet zijn geweest, blijkt wel uit de vele plaatsnamen met ‘broek’: Lut-
jebroek, Hoensbroek, Bennebroek, Broek op Langedijk, Broekhuizen, 
Broek in Waterland en ga zo maar door… 

Jac Babin

HET BROEK

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
het medeleven na het overlijden van Marc. De 
vele kaarten, woorden, telefoontjes en bezoekjes 
zijn voor ons een grote steun en helpen ons bij het 
dragen van dit enorme verlies.

Karin Clignett
Fam. Wilms 

‘Madonna met kind’ verplaats 
naar het processiepark

Aanmelden Gezondheidsrace 
Laarbeek 2014

Meer Bewegen voor Ouderen 

Mariahout – Het beeld ‘Madonna 
met kind’ is op 22 juli vanaf het 
Maple-hof naar het processiepark 
verplaatst. Het beeld is nu ook vanaf de 
Bernadettestraat te zien. 

Dit naar aanleiding van een verzoek 
van de bewoners van het Maple-hof 
en in overleg met het parochiebestuur 
en gemeente. In het park werd 
door vrijwilligers een nieuwe sokkel 
gemetseld. He beeld heeft nu een meer 

opvallende plaats dan op het Maple-hof. 
Het stadsgewest Helmond schonk dit 
beeld aan Mariahout tijdens de viering 
van het 50-jarig bestaan van Mariahout. 
Felix van der Linden maakte het beeld. 
Hij heeft voor verschillende plaatsen in 
Nederland belangrijke kunstobjecten 
mogen plaatsen. Hiermede is Mariahout 
behouden van een waardevol 
kunstwerk. Dank aan de mensen die 
hier vrijwillig aan hebben meegewerkt.

Laarbeek - ViERBINDEN heeft van 
de gemeente Laarbeek de opdracht 
om activiteiten in het kader van Meer 
Bewegen voor Ouderen te coördineren, 
te organiseren en te initiëren.

Er zijn in Laarbeek een 7-tal activiteiten. 
In Aarle-Rixtel is er een ‘beweeggroep’ 
die elke maandagmiddag van 13.30-
14.30 uur actief is in de Dreef. Deze 
lessen worden verzorgd door MBvO 
docente Nellie van den Elsen uit Beek en 
Donk.
Het accent ligt op oefeningen voor heel 
het lichaam, maar er is ook ruimte voor 
gezelligheid. Zo staat ook het ‘elkaar 
ontmoeten’ centraal.

In het Buurthuis van Mariahout is er 
op woensdag van 09.00 tot 10.00 uur 

gym. Van 13.30 tot 14.30 uur is er in het 
Dorpshuis in Lieshout op woensdag ook 
gym. Op donderdagochtend is er gym 
in het Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk van 09.30 tot 10.30 uur. In het 
Dorpshuis in Lieshout is op donderdag 
van 14.00 tot 15.30 uur dansen. In 
het Ontmoetingscentrum van Beek en 
Donk kan men dansen van 09.45 tot 
11.15 uur. 

Voor deze activiteit wordt 1 euro als 
eigen bijdrage gevraagd en u kunt 
meer informatie inwinnen bij Tonny 
Verleisdonk 0492-382073 of Jeanne 
van Veghel 0492-381921. 

Voor meer informatie hbouwmans@
vierbinden.nl of 0492-328803. 

Laarbeek – Alle inwoners van 
Laarbeek kunnen vanaf 23 augustus 
een uitnodiging in de brievenbus 
verwachten voor deelname aan de 
Gezondheidsrace Laarbeek 2014. 
Samen met inwoners, professionals 
en ondernemers is een nieuwe 
editie in de maak. Iedereen vanaf 
18 jaar kan zich tot 15 september 
aanstaande aanmelden om mee te 
doen. De race start op 11 januari 
2014.

Derde editie
De Gezondheidsrace Laarbeek is 
ontstaan op initiatief van inwoners 
die actief aan hun eigen gezondheid 
wilden werken en ook anderen 
wilden aansporen tot een gezonde 
leefstijl. Het doel is om zoveel 
mogelijk inwoners te stimuleren 
hun gezondheid te verbeteren. Dat 
kan zijn op het gebied van sport 
en bewegen, voeding of leefstijl. 
Na twee succesvolle edities is een 

nu een derde in voorbereiding. 
Deze derde editie wordt qua 
opzet iets anders, omdat de 
gezondheidsrace door een soort 
‘estafettevorm’ een doorlopend 
karakter krijgt. Ook komt er o.a. 
een soort ‘spaarsysteem’, waarmee 
deelnemers  kunnen sparen voor 
gezonde producten of diensten uit 
Laarbeek.

In de nieuwe gezondheidsrace gaat 
in elk dorp een team bestaande uit 
tien personen aan de slag in de strijd 
om de titel ‘Fitste kern van Laarbeek’. 
De deelnemers werken enerzijds aan 
hun persoonlijke gezondheid, en 
anderzijds leveren zij een bijdrage 
in teamverband, door mee gezonde 
activiteiten te organiseren voor de 
eigen dorpskern.

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

Het beeld ‘Madonna met kind’ werd 22 juli 
door vrijwilligers verplaatst



Donderdag 22 augustus 2013 3
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Dorpsstraat 102, Lieshout
0499 - 42 14 69
www.merks-lieshout.nl

-  Reinigingssystemen
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- Verkoop, service en reparatie

-  Inruilmogelijkheid

Mariahout - Cabaretier Leon van 
de Zanden laat zaterdagavond in 
Mariahout meteen zien waarom je 
beter niet te laat kunt komen bij 
een comedy night: ‘Zo mevrouw 
ik heb u net nog toetjes zien eten, 
misschien had u dat laatste toetje 
beter niet kunnen nemen.’ Het 
publiek ligt meteen dubbel om 
deze opmerking en de sfeer is 
gezet. 

In rap tempo volgen de grappen 
elkaar op, niet alleen van 
presentator Leon van de Zanden, 
maar ook van cabaretiers Jaap 
Bressers, Vincent Geers en Bas 
Birker. 

Het publiek wordt deze avond 
getrakteerd op verschillende 
soorten humor, te beginnen 
bij Vincent Geers. Deze 
Amsterdammer heeft al snel de 
zaal aan het lachen met zijn soms 
wat rauwe humor. Verrassend is 
dan ook de tweede comedian van 
de avond: Jaap Bressers, die in 
zijn rolstoel plotseling het podium 
oprolt. Even weet het publiek niet 
hoe ze moeten reageren, maar door 
een mooi verhaal en een goede 
grap heeft hij het publiek al snel 
voor zich gewonnen. Als laatste 
dient Bas Birker zich aan, deze in 
Antwerpen wonende Hollander 
weet de zaal volledig in te pakken 
met zijn ‘vrijwilligers’grappen. De 
zaal wordt ondertussen steeds 
getrakteerd op kleine stukjes 

stand-up van Leon. Als verrassing 
van de avond dient Bas Rozen nog 
naar voren. Voor hem is Mariahout 
zijn vuurdoop, want hij heeft nog 
nooit voor publiek gespeeld. In 
zijn spel is daar echter weinig van 
te merken, want ook hij krijgt de 
lachers op zijn hand. 

Van 20.30 uur tot 23.00 uur ligt 
het publiek dubbel van het lachen 
en de sfeer zit er dan ook zo 
goed in dat het grappen maken 
doorgaat tot in de pauze en na 
de show. En niet alleen tussen het 
publiek onderling, maar ook bij de 
cabaretiers zelf blijft het grappen 
maken doorgaan. 

Ook de winnaars van de meet & 
greet worden na afloop van de 
show getrakteerd op wat vrolijke 
grappen van de cabaretiers. Naast 
deze winnaars komen ook de 
ouders van Leon even zeggen 
hoe goed en leuk zij het vonden. 
Uiteindelijk sluiten de cabaretiers 
zich aan bij het nog naborrelende 
publiek, dat onder het genot van 
livemuziek nog wat fragmenten 

uit de show terughaalt. “Eigenlijk 
willen we dit volgend jaar weer 
doen”, vertelt Leon van de Zanden. 
“Het lijkt ons echt leuk om hier een 
jaarlijks evenement van te maken. 
Wij vonden het namelijk heel leuk 
om te doen en ik hoop dat het 
publiek dat ook vond”, besluit hij. 

Geslaagde Comedy Night in Openluchttheater Mariahout

getrakteerd op kleine stukjes 

Boeren proosten op dorsmoment van eigen brouwgerst 
Aarle-Rixtel – Loonbedrijf 
Verhoeven zaaide half april bij elf 
Laarbeekse boeren brouwgerst in. 
Dit kwam voort uit het project ‘Boer, 
Bier en Water’ van de afdeling 
ZLTO-Laarbeek (organisatie 
van boeren en tuinders), in 
samenwerking met Bavaria. Van 
al het goede brouwgerst wordt 
Swinckels’ bier – een superieur 
pilsener – gemaakt. Vorige week 
werd de gerst gedorst, en dat was 
een proostmomentje waard. 

Proostmoment bij Frans Swinkels
Het proostmoment vond plaats op 
de boerderij van Frans Swinkels (75) 
aan de Aarle-Rixtelseweg. Frans is 
één van de leden van de Bavaria-
familie en heeft in zijn leven veel 
betekend voor de brouwerij. Zo 
was hij directielid van de brouwerij 
en destijds verantwoordelijk voor 
de productie. Ook Frans zaaide 
brouwgerst in op zijn eigen grond. 
Donderdag was er een combine 
om het gerst te dorsen. Frans’ gerst 
is goedgekeurd om te worden 
gebruikt in het Swinckels’ bier. “Ik 
ben vandaag een blij mens. Het 
is een droom die werkelijkheid 
wordt. Al op mijn 19e fantaseerde 
ik erover om ooit mijn eigen gerst 
te verbouwen.”

‘Boer, Bier en Water’
Het project ‘Boer, Bier en Water’ 
loopt nu twee jaar. Bavaria, de 
ZLTO, Waterschap Aa en Maas, 
de Rabobank en de gemeente 
Laarbeek werken hierin samen. Dit 
doen zij omdat deze organisaties een 
gezamenlijk belang in het water en 
de omgeving hebben. Verbetering 
van de grondwaterkwaliteit en 
een optimalere waterhuishouding 
in het gebied rond Bavaria zijn 
gezamenlijke doelstellingen voor de 
deelnemende partijen. Het project 
bestaat uit drie deelprojecten, 
te weten: ‘beter gebruik van de 
bodem en verminder gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen’, 
‘verbetering van de 
waterhuishouding voor de 
landbouw met gebruik restwater 
van Bavaria’ en ten slotte ‘de lokale  
teelt van brouwersgerst’.  

Brouwgerstteelt in Laarbeek
Voor de 11 agrariërs is de teelt van 
brouwgerst een nieuwe  uitdaging. 
Niemand heeft het gewas ooit 
geteeld en de risico’s op misoogst, 
en dus een lage opbrengst, zijn veel 
groter dan bijvoorbeeld met maïs 
Naast de uitdaging van een goede 
oogst, is het uitproberen van een 
nieuwe teelt en de betrokkenheid 
en de samenwerking binnen het 
Laarbeekse  redenen om mee 
te doen aan de lokale teelt van 
brouwgerst.

Alles wordt gebruikt 
De gerst op de boerderij bij Frans 
Swinkels was kwalitatief goed 
genoeg om Swinckels’ bier van 
te maken. Bij sommige boeren 
was dit helaas niet het geval. 
Toch is dit geen probleem. Daar 
wordt namelijk voergerst van 
gemaakt. Van de stro, die over is 
na het dorsen, worden strobalen 
gemaakt, welke uiteindelijk ook 
naar de dieren toegaan. Jan-Renier 
Swinkels, directievoorzitter van 
Bavaria: “Het telen van brouwgerst 
is ontzettend goed voor de grond. 
Daarnaast is het project heel 
duurzaam, mede omdat er niets 
wordt weggegooid. Wij zijn als 
Bavaria ontzettend trots dat we 
dadelijk bier hebben, waarvan de 
gerst afkomstig is van Laarbeekse 
agrariërs. En dat dan ook nog eens 
op zo’n milieuvriendelijke manier. 
Het is een heel leuk initiatief.”

Kwaliteit boven kwantiteit
De Laarbeekse gerstoogst bevat 
maar een heel kleine hoeveelheid 
van wat Bavaria op jaarbasis nodig 
heeft. Marthijn Junggeburth, 
manager kwaliteit, veiligheid, 
milieu en duurzaamheid bij 
Bavaria: “Bavaria is een heel grote 
werkgever in het gebied en wil een 
positieve relatie met de bewoners 
van de gemeente Laarbeek. 
De kwaliteit van de gerst en de 
doelstellingen van het project 
zijn daarom belangrijker dan de 
kwantiteit bier die Bavaria van deze 
lokale teelt gaat maken.”

Wintergerst
Als het aan ZLTO en Bavaria ligt, 
blijft het niet bij deze oogst. Op dit 
moment worden de mogelijkheden 
bekeken om wintergerst te gaan 
telen op Laarbeekse gronden. 
Deze gerst wordt al in het najaar 
ingezaaid en is vaak wat robuuster. 
Ook geeft het een hogere kilo-
opbrengst dan de dit jaar geteelde 
zomergerst.

De deelnemende boeren donderdag 
tijdens het proostmoment 

Tonny Meulensteen, één van de 
elf boeren:
“Het was een heel interessant 
project. Ik vond dat ik als 
melkveehouder ook hieraan mee 
moest doen. In eerste instantie 
wilde ik 4 hectare brouwgerst 
plaatsen. Alleen dit bleek op het 
laatst niet te gaan. Toen kwam 
de gerst op een ander stuk land 
van 0.7 hectare. Helaas was dat 
van tevoren bemest, waardoor 
het gerst uiteindelijk niet als 
brouwgerst gebruikt kon 

worden. Voor volgend jaar heb 
ik al geregeld dat ik 4 hectare 
brouwgerst kan zaaien, want ik 
doe zeker weer mee!” 

Leuke weetjes:
• Er is 20 hectare aan brouwgerst geteeld in Laarbeek
• Loonbedrijf Verhoeven uit Aarle-Rixtel gebruikte 

135 kilo zaad per hectare
• De verwachte opbrengst van de geteelde brouwgerst is 100 ton
• Het gebruik van gerst bij Bavaria voor de volledige bierproductie op 

jaarbasis is 80.000 ton
• Er stond zelfs brouwgerst op een perceel naast de Oranjelaan. 

Dit perceel is beschikbaar gesteld door de 
• Rabobank en gemeente Laarbeek

Vlnr. Jaap Bressers, Bas Rozen, Leon van de Zanden, Bas Birker en Vincent Geers
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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 22 - 28 augustus 2013

Vrijdag 23 augustus

13.30 Beek en Donk Michaëlkerk
Huwelijksviering Dennis van den Bosch en 
Mariël Rooijakkers

Zaterdag 24 augustus

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Martina Ketelaars-
Verbakel (mged), Anna de Korte, Kees Segeren.

18.30 uur Aarle-Rixtel Kerk O.L. Vrouw 
Presentatie
Eucharistieviering – Samenzang
Overleden ouders Vlamings – Klomp  (sterfdag),  
Antoon van den Heuvel (par.).

Zondag 25 augustus

09.30 Lieshout St. Servatius
21de zondag door het jaar
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Frans Kemps 
(mged), Jan van Kemenade (mged), Harrie van 
Lankvelt (jrgt), Leny van Soest (mged), Marlies 
van Venrooij-Bevers (mged), Jacques van de Ven 
(mged).

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Corrie Vereijken-
van den Bogaard, Paul en Joke van Thiel-Slaats, 
Jan Swinkels, Hendrik Heesakkers, Sjaak Loos.

10.00 uur Aarle-Rixtel Kerk  O. L. Vrouw 
Presentatie
21e zondag door het jaar
Eucharistieviering 
40 jarig priesterfeest van Pater Pio Hagelaar
Dames- en Herenkoor  Martien Verbeeten 
(verj.),  Overleden ouders van den Bogaard – 
van der Pol,  Doris Verberne – van Zogchel  Kees 
Verberne,  Martien van der Linden Antoine van 
Bommel en vader Christ,  Diny Merks-van de Rijt 
(verj., ) Bijzondere intentie.

Maandag 26 augustus

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 27 augustus

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 28 augustus

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

19.00 Aarle-Rixtel Kapel
Rozenkransgebed

Als Hij de deur op een kier opendoet,
ons vragend aankijkt 

en er geen acht op slaat 
hoe bepakt en bezakt 

wij voor zijn feest verschenen zijn, 
telt maar één beslissend ogenblik: 

namelijk of wij in indertijd 
in de ogen van de zieken,
in de blik van de armen 

en in de nood van de eenzamen 
Hem hebben herkend.

Een pater met ‘strooi aan de kin’

Aarle-Rixtel - Pater Pio Hagelaar 
is al 60 jaar kloosterling en hoopt 
dit jaar te herdenken dat hij 40 jaar 
geleden tot priester werd gewijd. Dat 
gebeurde op 9 december 1973, door 
de onlangs overleden monseigneur 
Jan Bluijssen.

Een van de 17
Slager Gerrit Hagelaar en zijn vrouw 
Stien zetten in het midden van de 
vorige eeuw een heleboel kinderen 
op de wereld. Naast 14 jongens 
zagen 3 meisjes het levenslicht. Eén 
van de jongens was nogal onder 
de indruk van het jaarlijkse bezoek 
van een bebaarde pater Kapucijn 
uit Helmond, een zogenoemde 
‘bedelbroeder’. Theophiel (of Thijf 
in het kort) wilde ook pater worden, 
‘met strooi aan de kin’. Op het einde 
van zijn lagere school werd daarom 
besloten om Thijf aan te melden voor 
het klein-seminarie in Voorschoten. 

Broeder
Als broeder-kok werkte Pio drie jaar 
lang in Enschede en daarna deed hij 
zijn professie, de gelofte voor het 
leven, in het klooster in Helmond. 
Om de paar jaar werden de broeders 
verplaatst naar een ander klooster. 
Inmiddels door de kloosterorde tot 
‘Pio’ gedoopt kreeg hij op een goede 

dag de mededeling, dat hij naar Chili 
ging om te werken in de missie.

Chili
Pio’s taak was het opzetten van 
een landbouwschool in Chili. In 
één jaar tijd moest hij Spaans leren, 
wat weten van elektriciteit en leren 
paardrijden. Zijn ‘parochie’ was zo 
groot als de Meijerij van Den Bosch 
en dat alles werd gedaan te paard. Pio 
had ontdekt dat hij ‘genezing door 
handoplegging’ van zijn moeder had 
geërfd. In de beginjaren in Chili kwam 
dit goed van pas, want meer nog dan 
stichter van een school was Pio een 
soort EHBO-post voor de mensen 
daar. Niet lang daarna hervatte hij 
zijn afgebroken studie voor priester 
en was daarna op diverse plaatsen 
in Chili pastoor. Hierna mocht hij 
een opleiding opzetten voor jonge 
Chilenen, die kloosterling wilden 
worden. “Ik werd weer helemaal 
jong”, aldus Pio. “De school stond 

aan zee. Dus als het lekker weer was 
gingen we zwemmen in plaats van 
les”. Na een jaar of 10 heeft pater 
Pio ervoor gepleit de opleiding door 
Chilenen zelf te laten verzorgen. Zelf 
werd hij overste van een klooster 
in Santiago de Chile en later in 
Valpariso. In 2004 keerde hij terug 
naar Nederland. Hij woont in Den 
Bosch in Mariengaarde, waar hij vaak 
koffie dronk met Jan Bluijssen. 

Feest
Op zondag 25 augustus is er om 10.00 
uur in de kerk in Aarle-Rixtel een mis 
ter gelegenheid van het jubileum van 
pater Pio, met aansluitend receptie 
in ‘De Couwenberg’. Naar Chili is 
Pio al 5 keer terug geweest en ook 
zijn 40-jarig priesterjubileum viert hij 
in Chili. Daar wordt hij op handen 
gedragen en is hij nog steeds welkom 
in de pia’s, groepen van Pio, die de 
spil vormen van het katholieke leven 
in het hedendaagse Chili.

Bisschop Hurkmans gaat voor
in eucharistieviering

Miva-zondag

Beek en Donk – In de Michaëlkerk 
aan de Kerkstraat 1 wordt op zondag 
1 september om 11.00 uur een 
eucharistieviering gehouden. Hier 
wordt bijzondere aandacht geschonken 
aan het feit dat het 70 jaar geleden is dat 
de zalige pater Eustachius overleden is.

Bisschop Hurkmans uit ́s-Hertogenbosch 
zal voorgaan in deze speciale viering. 

Het Michaëlkoor en het dameskoor 
Leonardus zullen de dienst opluisteren. 
Zowel het Antoniusgilde en het 
Leonardusgilde zullen aanwezig zijn. 
Graag willen wij iedereen die zich 
betrokken voelt bij pater Eustachius 
uitnodigen om bij deze eucharistieviering 
aanwezig te zijn. Na afloop van de 
viering is er voor alle aanwezigen koffie 
met cake.

Beek en Donk - Onder het motto ‘Help 
de kinderen in Brazilië’ wordt er geld 
ingezameld voor twee projecten van de 
Nederlandse pater Christiano Joosten 
en de Vlaamse zuster Maria Lijnen in 
Brazilië. 

Deze mensen zetten zich in voor kinderen 
en moeders in een van de armste gebieden 

in Brazilië. De opbrengst van de collecte 
dit jaar gaat naar vervoersmiddelen voor 
moeder & kind-projecten voor de armen 
in Brazilië. Zij hebben de steun heel hard 
nodig. Zonder vervoer staan ook de 
hulpverleners stil in dat arme gebied. 
In de Michaëlkerk worden rode bussen 
achter in de kerk beschikbaar stellen voor 
dit goede doel.

* 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

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

20 kilo krokante 
hondenbrokken
€ 19,50    

10 kilo krokante 
kattenbrokjes 
€ 14,99

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

Grote zak a 20 liter 
klompvormende 
kattenbakvulling € 7,95

4 kilo parkietenzaad 
€ 5,99

4 kilo tropisch zaad
€ 5,99

halve kilo pensstaafjes
€ 4,50
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Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Hollandse Pruimen 

        per kilo  2.99
Pitloze Druiven 500 gram 1.49

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Tasty Tom    500 gram  0.99
Peulen      200 gram 1.79

Gesneden Sla-mix

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Dagelijks te beluisteren, tussen:
 

7.00 en 9.00 uur Nieuws en muziek op FM
17.00 en 19.00 uur Laarbeek Actueel

 
Natuurlijk is het nieuws ook elke dag te lezen op 

TekstTV en op de website.
 

Onze nieuwsredactie, reporters en fotografen doen 
hun uiterste best om U van het allerlaatste nieuws te 

voorzien.
 

Radio Kontakt brengt het nieuws bij U thuis!

Kermis in Aarle-Rixtel 
Aarle-Rixtel - Na de eerste kermis dit jaar in Mariahout, was ook de tweede kermis afgelopen weekend 
een feit. De inwoners van Aarle-Rixtel leefden zich uit in attracties, zoals de botsauto’s, de rups en de 
draaimolen. Er werd volop genoten!

Weer lekker thuis genieten van uw echte Bakker

Geldig van 

19 t/m 24

augustus

Welkom 
thuis!

2 peelbrodenGeniet van tarwe-brood met nèt dat vleugje extra aroma. Lekker & gezond! Koemelkvrij!
van € 5,04

voor € 4,03

3 muffins
Zalige Muffins met 

zalige vullingen! In de 

smaken: Appelkaneel, 

Chocolade & Citroen met 

frambozenvulling

van € 4,65

voor € 3,72
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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
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

8 7 1

7 3 8 9 4

6 8 3 1

3 1 2 8

2 4 8 6 3

7 5 4 9

9 6 8

Puzzle #99084

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Deze puzzel wordt u aangeboden
door Plus van Balkom Beek en Donk

Stuur de oplossing in en win 
een pluspakket t.w.v. €25,-:
prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Albert van de Bogaard 
uit  Mariahout 
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Annemiek van Uden

2. Annelies Slaats

3. Frank Vogels

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Annemiek van Uden

2. Annelies Slaats

3. Frank Vogels

Oplossing vorige week:
Sportcentrum Coach

M.A.J. Bouw uit Boerdonk kan tot 28 augustus zijn/haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Snijd de kipfilet in blokjes en bak ze in wat olie kort aan in de wok. Haal de 
kipstukjes uit de wok en bewaar het bakvet. Maak de peultjes schoon en 
blancheer even kort in kokend water met een snufje zout ( 2 min ). Laat 
de peultjes uitlekken. Snij de ui in blokjes en de courgette in plakjes en fruit 
aan in de wok met het bakvet van de kipfilet. Breng alles op smaak met 
een teentje knoflook, peper, zout en nootmuskaat. Meng in een kom de 
roomkaas, room, eieren en de kruiden. Vet een platte ovenschaal in met 
boter. Vul nu de schaal met de kipfilet, peultjes en de overige groenten. 
Overgiet alles met het roomkaas mengsel en roer alles goed door elkaar. 
Bestrooi nu het geheel met de geraspte kaas en een paar klontjes boter. Bak 
de schotel in een voorverwarmde oven van 200°c 30-40 minuten.

400 gr kipfilet
3 el olie
200 gr peultjes
1 ui
1 courgette
1 teen knoflook
125 gr roomkaas

2 dl room
2 eieren
40 gr geraspte kaas
30 gr boter
Peper, zout en nootmuskaat
3 el kruiden (peterselie, bieslook)

Recept van de week

Kip(oven)schotel met peultjes en roomkaas

www.kookcentrumbrabant.nl

Woordzoeker

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

AARDRIJKSKUNDE GESCHIEDENIS NEDERLANDS
KLASLOKAAL KLASGENOOT DIRECTEUR
NABLIJVEN WISKUNDE HUISWERK
POTLOOD RAPPORT SCHOOL
BOEKEN VULPEN ENGELS
LERAAR MENTOR RUGZAK
FRANS DUITS STRAF
PLEIN FIETS GYM

AARDRIJKSKUNDE
BOEKEN
DIRECTEUR
DUITS
ENGELS
FIETS
FRANS
GESCHIEDENIS

GYM
HUISWERK
KLASGENOOT
KLASLOKAAL
LERAAR
MENTON
NABLIJVEN
NEDERLANDS

PLEIN
POTLOOD
RAPPORT
RUGZAK
SCHOOL
STRAF
VULPEN
WISKUNDE
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Laarbeekse wandelaars in het zonnetje
Beek en Donk  – Wethouder 
Joan Briels overhandigde 
donderdagavond een aantal 
Laarbeekse wandelaars een 
bloemetje. Ieder jaar vindt deze 
bijeenkomst plaats bij Mari 
Vereijken in De Schuurherd op het 
Heuvelplein. 

Alle wandelaars uit Laarbeek 
die dit jaar de vierdaagse van 
Nijmegen, Alkmaar, Apeldoorn 
of ergens anders hebben gelopen 
en/of wandelaars die één of 
meerdere Kennedymarsen of iets 
vergelijkbaars hebben gelopen, 
mochten zich aanmelden voor deze 
avond. Er hadden zich maar liefst 
24 wandelaars opgegeven, waar 
bijzondere tochten/lopers tussen 
zaten. Zo deed Mari Vereijken 
aan twaalf verschillende tochten 
mee, Klaas Helmantel liep al voor 
de 38ste keer de vierdaagse van 
Nijmegen en daarbij ook nog eens 
vijf keer de vierdaagse van Alkmaar 
en het echtpaar Ad en Narda van 
den Boogaard liep van Nederland 

naar Santiago de Compostella en 
terug. 

De lopers die in het zonnetje 
werden gezet:
Klaas Helmantal , Johan 
Hoogenhoff, Mari Vereijken, Tonny 
van Neerven, Annie Beekmans, 
Marieke Maas, Annie Huijbers, 
Maria Verschuren, Gerrie van de 
Vossenberg, Ineke Spijkers, Tiny 
van Alphen, AnneRiet Janssen, Jo 
van Duinhoven, André Bergman, 
Henk van Sinten, Henk Vogels, 
Els Verhoeven, Piet Verhoeven, 
Harold van Alphen, Toos Daniëls, 
Ad en Narda van den Boogaard.

De Laarbeekse wandelaars die donderdag in het zonnetje werden gezet 

Zo, de kilo’s moeten 
er weer af. In de 
zomermaanden vreten we 
ons vol met barbecueworstjes, 
hamburgers, vette vis en 
tomatensalade waar de 
olijfolie en balsamicoazijn 
vanaf druipt. Willen we lekker 
aan het werk, past die net 
gekochte jurk of pantalon 
niet. En net voor de vakantie 
was ons lijf klaar met de actie 
‘strak in het zwempak’. De 
remedie, tadaa: sporten.
Sporten kan in teamverband. 
Onze sportcolumnist verhaalt 
tweewekelijks over de 
voetbalperikelen in ons mooie 
Laarbeek. Gaan we op de 
bonnefooi sporten dan zijn 
fietsen en hardlopen prima 
kiloverminderaars. Over 
fietsen kan ik kort zijn. Onlangs 
zag ik op de televisiereclame 
een jongedame met een 
paarsgekleurd jurkje, die 
met het grootste gemak een 
compleet peloton wielrenners 
voorbij zoeft dankzij 
haar makkelijk zittende 
overtollig vochtopnemende 
inlegkruisje. Ik raad de renners 
van de Rabobankploeg aan 
een dot samengeperste 
watten in hun zeemleren 
strakke broekje te doen. 
Wedden dat Chris Froome 
het de volgende keer voor 
het nakijken heeft.
Blijft over het hardlopen. 
Binnen Laarbeek beschikt 
Beek en Donk over een 
trimparcours, genaamd De 
Groene Long. Erg toepasselijk 
is de start van dit looptraject 
recht tegenover het nieuwe 
woonzorgcentrum aan de 
Otterweg. Naast enkele 

trimtoestellen is er een speciale 
aanlegplaats voor rollators. Er 
valt te kiezen uit vijf verschillende 
routes variërend van 450 meter, 
het zogenaamde Roekenrondje tot 
de langste van 4,1 kilometer met 
de welluidende naam De Spartaan. 
Geen afstand om over naar huis te 
schrijven maar een mooi begin voor 
na de vakantie. Daartussen heb je 
de Vijverronde, De Groene Long en 
de De Regte Ronde. Deze laatste is 
fonetisch gelezen een contradictio 
in terminis, maar de gevonden 
woordgrap is om te kronkelen van 
het lachen. Volg de gele pijlen in een 
paars, groen, rood, bruin of blauw 
vierkant vlakje en de zwemband 
rond het middel slinkt als sneeuw 
voor de zon. Voor een kleurenblinde 
jogger is het aanmodderen want die 
blijft maar afslaan en rondjes draaien 
om de vijver. 
We kiezen voor de kilometervreter en 
passeren het nieuwe Spartaterrein, 
snuiven de energie in onze longen 
en worden in verwarring gebracht 
door de vergissinkjes door de 
pijlenplaatsers. Voor de zekerheid is 
een fotootje van het startplateau een 
handig navigatiemiddel. Door de 
letters op het hoekhuis ‘Cornerhoek’ 
weten we dat we het oude 
Spartaterrein links laten liggen. In de 
ijsbaanlaan kom je langs het nieuwe 
Lifestyle Center. Terwijl ze buiten 
lekker in de open lucht kunnen 
rennen, gebruiken ze indoor een 
lopende band. En je gaat er uiteraard 
naartoe met de auto. Gelukkig voor 
deze rassporters is het grootste 
gedeelte van het terrein ingericht als 
parkeerplaats.
Ja mensen, sporten is geen sinecure 
en wellicht jaloersmakend voor 
kreupelen en minder validen. Voor 
hen is een speciaal parcours in de 
maak, De Rollende Reiger.

De Spartaan
Volgens P. Skauwe

AERDE SCHOONHEIDINSTITUUT
Aerde Schoonheidsinstituut,
gespecialiseerd in behandelingen 
van huidverbetering, is sinds 1995 
gevestigd in Gemert. Wat begon als 
een kleine behandelkamer aan huis, 
groeide steeds verder uit. Begin dit jaar 
opende Aerde Schoonheidsinstituut 
haar 2e vestiging in Beek en Donk.

Aerde Schoonheidsinstituut
verzorgt behandelingen van 
huidverbetering. Van pigment- en anti-
aging tot de behandeling van littekens, 
acne en couperose. Daarnaast biedt 
het instituut definitieve ontharing, 
vetverwijdering, contourverbetering, 
cellulitis vermindering, begeleid 
afvallen, pedicure en permanente 
make-up.

Publieksprijs Beauty Awards 2013
“In januari zijn wij een Pascaud 
Experience Instituut geworden. 

Pascaud, dat vooroploopt in
onderzoek op het vlak van 
huidverzorging en –verbetering, het 
is een investering in kwaliteit; het is 
een keurmerk voor onze klanten.” 
Dat klanten het waarderen, blijkt uit 
de bekroning van de publieksprijs 
tijdens de Beauty Awards 2013. Aerde 
Schoonheidsinstituut behoort tot de 
beste 3 salons van Nederland in haar 
categorie: “Daar zijn we ontzettend 
trots op. De waardering van onze 
klanten is het grootste compliment dat 
we kunnen krijgen.”

Daarnaast openden we in januari 
een tweede vestiging in het Lifestyle 
Center te Beek en Donk. Hoewel de 
twee instituten zich in elkaars nabijheid 
bevinden, bijten ze elkaar niet. “In 
tegendeel: ze bieden verschillende 
producten en diensten. Hier kunt u 
terecht voor gezichtsbehandelingen, 
massages, verwijderen van vet 
en het begeleid afvallen, de 
informatiegesprekken zijn gratis.”

Samenwerking
Toch hebben de twee instituten ook 
een gemeenschappelijke deler: de 
passie, professionaliteit en de
persoonlijke benadering van het team. 
“Iedereen die hier werkt heeft hart 
voor de zaak en voor het
werk. Daarnaast hechten we allemaal 
veel waarde aan innovatie en kwaliteit. 
Met regelmaat volgen we cursussen, 
trainingen en opleidingen.”

Aerde Schoonheidsinstituut heeft 
een breed netwerk van huisartsen, 
dermatologen en sinds kort een 
samenwerking met Sanavisie 
Bodyclinic. “We zoeken zo veel 
mogelijk de samenwerking op met 
andere disciplines, zodat we onze 
klanten zo volledig mogelijk kunnen 
behandelen en adviseren, en hen waar 
nodig kunnen doorverwijzen naar een 
specialist.”

www.aerde.com

Voor meer informatie:
AERDE Schoonheidsinstituut

 Gemert tel. 0492-365599
Beek en Donk tel. 06-19742578

   www.aerde.com

UW HUID,
ONZE PASSIE

Gespecialiseerd in:
Huidverbetering – Contourverbetering

Permanente make-up – Begeleid afvallen
Massages

Advertorial

Oude Bakelsedijk | Gemert | 0492 - 36 55 99
Parklaan 6  |  Beek en Donk Lifestylecenter  |  06 - 19 74 25 78  |  www.aerde.com

Winnaar Publieksprijs 
Beauty Award 2013 

Harrie van Ganzenwinkel nieuwe koning St. Margarethagilde
Aarle-Rixtel – Harrie van 
Ganzenwinkel is de nieuwe 
koning van het Aarle-Rixtelse 
St. Margarethagilde. Maandag 
hield dit gilde haar driejaarlijkse 
wedstrijd om het koningschap 
op het eigen terrein aan de 
Havenweg. 

Al vóór dat de Aarle-Rixtelse gildes 
St. Margarethagilde en Onze Lieve 
Vrouwe-gilde onder begeleiding 
van tamboers aankomen, is het een 
drukte van belang op het terrein 
aan de Havenweg. “Dit is the 
place to be op kermismaandag”, 
roept één van de toeschouwers. 

Omdat kermismaandag een 
aantrekkelijke dag is wisselen de 
gildes elk jaar met het organiseren 
van een schietfestijn op eigen 
terrein. Als er niet ‘voor de koning’ 
moet worden geschoten, wordt 
er een ander soort wedstrijd 
georganiseerd. Men kan dan 
bijvoorbeeld ‘Klokkenkoning’ 

worden, gesymboliseerd door een 
tafelbel. Deze wedstrijd wordt dit 
jaar op dinsdag gehouden door 
het Onze Lieve Vrouwe-gilde. 

Nu echter gaat het om de strijd 
tussen een aantal kandidaten, 
onder wie de ‘oude’ koning, 
Ronald de Jong. De andere 
schutters zijn Wim van Elten, Harrie 
van Ganzenwinkel, Toon Thijssen 
en Ed Vincent. Rond 3 uur in de 
middag wordt onder een dreigende 
wolkenlucht het eerste schot gelost 
door burgemeester Hans Ubachs. 
Daarna volgen de schutters, net 
zolang tot van de houten ‘vogel’ 
de laatste accasiahoutsplinter naar 
beneden is gevallen. Geschoten 
wordt met loden proppen van 12 
mm doorsnee. Af en toe komt zo’n 
‘kogel’ ook weer naar beneden 
en is te zien wat voor geweldige 
krachten aan het werk zijn. 

Het in groten getale opgekomen 
publiek heeft in het begin nog wel 

aandacht voor het schieten, 
maar na de 

nodige pilsjes 
blijkt dit een 
heel gewoon 
gezellig feest, 
waar de drank 
goed vloeit en 
de inwendige 
mens voor een 

habbekrats kan 
worden verzorgd. 

Opvallend is 
het grote aantal 

jeugdleden van het 
gilde. Deze maandagmorgen 

zijn weer 9 jonge jongens van 
basisschoolleeftijd volwaardig 
gildebroeder geworden. Het 
zijn Dennis van Delden, Daan 
Kersten, Jeroen van Rixtel, 
Thijs Sloots, Jeroen en Pieter 
Smulders, Tim van Stiphout, 
Jens van den Tillaar en Teun van 
Wetten. 

De allerlaatste resten van de 
koningsvogel, die ’s morgens 

door diaken Ton Schepens 
werd gewijd, werden om 18.15 
uur onder tromgeroffel naar 
beneden geschoten. Harrie van 
Ganzenwinkel weet zich met het 
306e schot tot koning van het 
Gilde St. Margaretha te schieten. 
Voor een periode van drie jaar is 
hij nu koning. De kersverse koning 
wist deze titel al eens eerder te 
bemachtigen, maar dat is alweer 
wat jaartjes geleden, namelijk in 
1968!

Harrie van Ganzenwinkel, de nieuwe 
koning van St. Margarethagilde 

aandacht voor het schieten, 
maar na de 

habbekrats kan 
worden verzorgd. 

Opvallend is 
het grote aantal 

jeugdleden van het 
gilde. Deze maandagmorgen 

zijn weer 9 jonge jongens van 
basisschoolleeftijd volwaardig 
gildebroeder geworden. Het 
zijn Dennis van Delden, Daan 
Kersten, Jeroen van Rixtel, 
Thijs Sloots, Jeroen en Pieter 
Smulders, Tim van Stiphout, 
Jens van den Tillaar en Teun van 
Wetten. 

De allerlaatste resten van de 
koningsvogel, die ’s morgens 
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

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

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

van 2.12-2.39 voor

PER PAK

2 
PAKJES

van 1.30-2.38 voor

Knorr wereldgerechten
alle soorten 2-3 persoons pakken
pak 139-325 gram

2 
PAKKEN

liter 1.00

van 2.60-2.62 voor

KILO

van 7.29 voor

PER STUK

van 3.99 voor

150 GRAM
kilo 13.33

van 2.99 voor

5 
STUKS

van 1.95 voor

Witte- of tarwepistolets
vers uit eigen oven
5 stuks

W 35 - Aanbiedingen gelden van maandag 26 t/m zaterdag 31 augustus 2013.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.   **Alleen verkrijgbaar in winkels met slijterij. Wij verkopen sterke drank alleen aan personen boven de 18 jaar.

Yorkham
van onze versafdeling
150 gram

Halve rastervlaai
appel/kruimel, abrikozen,
kersen of room/kruimel
doorsnede 26 cm.
per stuk

Unox Cup-a-Soup
alle soorten
2 pakjes à 2-4 zakjes

Campina Optimel drink
alle soorten
2 literpakken

Kipfi let
kilo

5 
BLIKJES

liter 0.80

van 1.85 voor

Raak gazeuse
alle smaken
5 blikjes à 250 ml.

2 
FLESSEN

liter 0.33

van 1.30-1.38 voor

Sourcy mineraalwater
stil, zacht bruisend of licht sprankelend
2 fl essen à 1500 ml.

PER STUK

van 1.99 voor

Galia meloen
of Cantaloupe meloen
per stuk

Sourcy stil, 4-pack van 2.60 voor 2.00
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Sportcentrum Coach bestaat 5 
jaar. Het sportcentrum kende door 
de jaren heen een sterke groei en 
opende zelfs een tweede vestiging 
in Waalre. Op 25 augustus houdt 
Coach haar open dag met speciale 
acties voor zowel leden als niet-
leden.

Clubgevoel
Sportcentrum Coach staat bekend 
om haar all-in formule, de sfeer 
en persoonlijke begeleiding. Dick 
van de Biggelaar, één van de 
eigenaren, vertelt: “Squashen, 
sauna en zonnebank zitten bij het 
sportlidmaatschap inbegrepen. 
Na inspannen komt ontspannen, 
daarom hebben we ook een dvd-
uitleen waar leden gratis gebruik 
van kunnen maken. We hechten 
veel waarde aan het sociale 
gebeuren. Er heerst hier een echte 
huiskamersfeer. Daarnaast werken 
we klantgericht en proberen 
mensen een echt clubgevoel te 
brengen.”

Binnen en Buiten
Na een succesvolle eerste editie 
start Coach in september met een 
tweede bootcamp. U heeft het vast 
wel eens gezien, de mensen die 
buiten actief aan het sporten zijn 
in bijvoorbeeld de Muziektuin. Op 
2 september om 19.00 uur start de 
tweede bootcamp. Deze training 
is gratis en iedereen is welkom om 
mee te doen.

Pole Fitness
Dick: “We starten regelmatig 
met iets nieuws. Zo beginnen 
we nu met het populaire Pole 
Fitness. Dit is paaldansen in een 
fitnessvorm. Deze niet-alledaagse 
sport is op dit moment een grote 
hype. Je kunt hiermee je kracht 
en uithoudingsvermogen goed 
verbeteren. Het is een stevige work-
out. We geven 2 gratis workshops. 
Aanmelden hiervoor kan bij de 
receptie of per telefoon.”

Nieuw: Coach Voordeelpas
Met de Coach voordeelpas krijg je 
bij meer dan 2.300 webwinkels, 
waaronder grote namen als Zalando 
en Bol.com, bij iedere bestelling een 
deel van het aankoopbedrag op 
jouw rekening teruggestort. Deze 

pas is gratis voor alle clubleden en 
aan te vragen bij onze receptie.

Coach trakteert!
Op 1 september bestaat 
Sportcentrum Coach 5 jaar en wil 
dit vieren met u! Tijdens de open 
dag op 25 augustus is Coach 
geopend van 10.00 tot 15.00 uur 
en kunt u zich inschrijven voor de 
10=12 actie. 12 maanden sporten 
en maar 10 betalen. U betaalt geen 
inschrijfgeld. Ook is het mogelijk 
om de eerste 6 maanden al te 
sporten voor €21,95 per maand. 

Tijdens de open dag is er een ‘rad 
van fortuin’ aanwezig voor de leden 
van Sportcentrum Coach. U heeft 
altijd prijs en u kunt zelfs een paar 
maanden gratis sporten winnen!

Sportcentrum Coach pakt uit voor 5-jarig bestaan Advertorial

Willemstraat-3a | Beek-en-Donk | tel.-0492-468768 | www.sportcentrumcoach.nl

 

 
 
 
 
 

NIEUW in BEEK & DONK 
Op Basisschool ’t Klokhuis, Wijnkelderweg 3a 

 

Hiphop en 
Breakdance 

 
1e les is op Vrijdag 30 augustus 

  16:15 Hiphop X-mini (4-5 jr.) 
17:00 Hiphop Mini ( 6-8 jr.) 
17:45 Hiphop Kids (9-12 jr.) 

 

18:30 Breakdance B-Boys/girls (5-7 jr.) 
  19:15 Breakdance B-Boys/girls (8-12 jr.) 

 

Een cursus bestaat uit 15 lessen van 45 minuten. Kosten € 80,- 
www.mandersgemert.nl 

 
Inschrijven? Stuur een mail naar info@mandersgemert.nl of bel Jose 06-20882266  
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Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
Willy van Oorschot. Aan wie? 
‘Big Willy And Friends’, dan valt 
het kwartje bij de meeste lezers 
waarschijnlijk wél. Big Willy 
is Beek en Donks bekendste 
countryzanger. Alhoewel, zo 
noemen de inwoners hem, maar 
volgens zichzelf is hij geen 
rasechte countryzanger.

Talentenjacht
“Ik zing Engelse ballades, love 
songs en Nederlandstalig. 
Het lijkt inderdaad allemaal 
op countrymuziek, maar 
daarmee ben ik toch geen echte 
countryzanger”, legt de muzikant 
uit. Zijn carrière begon in Lieshout 
met een talentenjacht. Voor de 
allereerste keer trad Willy toen 
op voor publiek. Hij was toen 26 
jaar en zong zijn lievelingsnummer 
‘Secret love’ van Slim Whitman. 
Willy bleek succes te hebben en 
stond aan zijn vooravond van een 
mooie carrière. 
 
You Never Walk Alone
Helaas zat het Willy fysiek niet 
echt mee. Al op zijn 26ste kreeg hij 
uitvalsverschijnselen in zijn benen, 
waardoor hij gehandicapt raakte. 
In zijn verdere leven bracht Willy 
veel bezoeken aan het ziekenhuis. 
Zijn muziek bood troost. “Muziek 
is mijn uitlaatklep. Ik zong overal 
en trad veel op.” Zijn vrouw Marij 
luistert op de bank mee met Willy 
en begint te lachen. “We hebben 
zelfs de buren, toen we hier 

kwamen wonen, gewaarschuwd.” 
Waarop Willy aanvult. “Ongeveer 
één keer per jaar zing ik heel hard 
‘You Never Walk Alone’. Al mijn 
emoties komen er dan uit. Ik 
sluit daar overigens ook bijna elk 
optreden mee af.”

Big Willy For Friends
De bijna 60-jarige Willy, die zijn 
artiestennaam te danken heeft 
aan zijn postuur, woont al heel 
zijn leven in Beek en Donk. Het 
gezin groeide met vijf kinderen op 
in de Brouwersstraat. Inmiddels 
woont Willy met zijn vrouw Marij 
alweer 17 jaar op het Wethouder 
Notenplein. De muzikant is 
altijd lid geweest van Sparta’25, 
waarvan hij nog steeds bijna geen 
één thuiswedstrijd mist. Ook staat 
de zanger nog steeds met grote 
regelmaat op de bühne. 

Gehandicapten 
Zo trad ‘Big Willy And Friends’ 
pas nog op tijdens het 
MuziektuinPodium. Daarnaast 
wordt hij geregeld gevraagd 
voor bruiloften, verjaardagen 
en afscheidsdiensten. Maar het 
allerleukste vindt hij toch wel 
om voor gehandicapten op te 
treden. Dit doet hij dan ook 
met grote regelmaat. “In veel 
verzorgingstehuizen in de regio 
kennen ze mij. Het maakt mij heel 
gelukkig om voor gehandicapten 
op te treden. Dat geeft zoveel 
voldoening.” Veel geld leveren 
al Willy zijn optredens niet op. 
“Ik treed vaak op voor een appel 
en een ei. Ik vind het gewoon 
ontzettend leuk om te doen”, 
vertelt hij, terwijl hij wat vocale 
klanken uit zijn keel gooit. 

Vrijwillig
Naast zijn muzikale optredens 
voor gehandicapten, is Willy ook 
een actieve vrijwilliger bij diverse 

organisaties. “In Bakel zing ik al 
zo’n twintig jaar. Daarnaast speel ik 
daar ook djembé. In Lieshout help 
ik mee met het kaarten en kienen. 
Ik fungeer dan als kienmaster. 
Daarnaast ben ik nog vrijwilliger bij 
de soos in Gemert (KansPlus), waar 
ik ook zing, presenteer, playback 
en gewoon meehelp.” 

Les Petits Chanteurs
Vanaf het moment dat Willy 
begon met zingen tot nu heeft hij 
in drie koren gezeten. De zanger 
startte in het Gemengd Koor. Later 
zong hij nog in het Herenkoor en 
in het Leonarduskoor. Nu maakt 
Big Willy deel uit van een Gemerts 
koor: Les Petits Chanteurs. “Een 
geweldig koor! De jongste is 6 of 
7. Ik ben de één na oudste.” 

Toekomst
De ‘countryzanger’ haalt nog 
steeds veel voldoening uit zijn 
optredens. “De nummers die ik 
zing, vind ik geweldig omdat ze 
een verhaal vertellen. Ik zal nooit 
een lied zingen waar ik niet achter 
sta.” Hoe lang het zingen voor 
de Beek en Donkse artiest nog 
doorgaat, weet hij nog niet. “Ik ga 
door zolang ik het lichamelijk kan 
opbrengen en mijn stem goed is.”

Neem ook eens een kijkje op de 
website van Willy van Oorschot: 
www. http://www.bigwilly.dse.nl/

Beek en Donkenaren nemen het 
op tegen YouTube, Q-music en RTL
Beek en Donk - Sander Krijnen 
en Nick Wagelmans zijn met hun 
website www.radiozenders.fm 
genomineerd voor website van het 
jaar 2013. Sander en Nick stonden 
pas ook met een artikel over hun 
website in De MooiLaarbeekKrant 
(www.demooilaarbeekkrant.nl, 
editie 23).  

De heren zijn genomineerd in de 
categorie Media & Entertainment en 
staan tussen een rijtje prominente 
namen, met onder andere: Q-Music, 
YouTube, RTL en Dumpert.nl.

Sander en Nick: “Vorig jaar was het 
voorbestaan van onze radioportal 
nog onzeker vanwege de nieuwe 
wetten die gelden. We besloten om 
door te gaan en deze fantastische 
nominatie zien wij als een bekroning 
op het vele werk dat we geleverd 
hebben. We zijn erg vereerd!” 

Van 16 september tot en met 
25 oktober kunt u op www.
radiozenders.fm stemmen via de 
website: www.websitevanhetjaar.nl. 
De winnaar wordt op 14 november 
in Amsterdam tijdens de Website 
van het Jaar Awardshow bekend 
gemaakt.

Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

Augustus fietskleding 
2 halen 1 betalen actie!

2 halen 1 betalen actie op fietskleding 
en toebehoren! Duurste betaald.

Gazelle                 Goldline                 Giant
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Toon Brouwers, gemeenteraadslid 
van Partij Nieuw Laarbeek, is 
in het dagelijks leven senior 
beleidsadviseur bij de gemeente 
Best. Hij is verknocht aan zijn 
werk. “En aan de contacten met 
de burgers”, zoals hij zelf zegt. 
“Dat plezier werkt door als ik mij 
inzet voor de raad.”

Terugtredende overheid
Toon denkt in grote lijnen. 
Regelmatig komt de terugtredende 
overheid ter sprake. Meer doen 
met minder mensen. “Er wordt 
steeds vaker een beroep gedaan 
op de burger. Daar wil ik me voor 
inzetten. Actief burgerschap, 
bewonersparticipatie en 
mensen bij elkaar brengen. 
De Hertogjanstraat en de 
Balduinstraat in Lieshout zijn 
sprekende voorbeelden. Deze 
worden opnieuw ingericht. Hoe 
doe je dat tot tevredenheid van 
de burger? Door te helpen en te  
stimuleren. Je moet elkaar vinden 
in de samenleving. Dat is de 
uitdaging.”

Gemeenteland
Toon is geboren en getogen in 
Lieshout. Vanaf zijn zestiende 
werkt hij bij de gemeente. 
Hier heeft hij zijn opleiding 
genoten. Hij noemt onder meer 
de bestuursacademie en HBO 
Welzijn en Personeelszaken. In 
Gemert is hij begonnen. Daarna 
volgden Veghel, Boekel, Sint-
Oedenrode en Lieshout. Zijn 
huidige standplaats is Best. Leuk 
werk? “Zeker! In je contacten met 
de burgers is het cruciaal om goed 
te luisteren. Daarin ondersteun ik 
mijn collega’s.”

Thuisfront
Vogelenzang 10 in Lieshout is de 
thuishaven van Toon. Hij woont 
hier met echtgenote Antoinette. 

De drie kinderen zijn uitgevlogen. 
Hij vertelt over het ouderlijk huis 
dat vroeger een boerderij was. En 
tevens het einde van Lieshout. 
“Nu is er veel bijgebouwd en de 
boerderij is een woonboerderij 
geworden. Een mooie, ruime stek. 
We hebben zelf veel geklust.”

Voldoening
“Andere zaken die veel voldoening 
geven? Ik heb meegewerkt aan 
diverse projecten in Lieshout. 
Zoals de Mariabasisschool, het 
dorpshuis en de sporthal. Het is 
leuk wanneer je kinderen dan 
gebruik maken van voorzieningen 
waarvan jij aan de wieg hebt 
gestaan. Hoe ik de politiek 
ben ingerold? Ik heb altijd 
belangstelling gehad. Dat ging via 
Dorpsbelangen, later opgegaan 
in Partij Nieuw Laarbeek. 
Aanvankelijk was ik burgerlid voor 
maatschappelijke zaken, later 
raadslid.”

Marathon Man
Toon is voorzitter Ruimtelijke 
Ordening en actief op alle 
terreinen. “Ik kan efficiënt met 

mijn tijd omgaan. Ken het klappen 
van de zweep, zit in dit werk.” 
Echtgenote Antoinette beaamt 
dat: “Het is een voortvloeisel van 
wat hij al deed. Maar dan meer 
op bestuurlijk niveau. Je moet 
doen wat je leuk vindt.” Tussen 
de bedrijven door weet Toon tijd 
vrij te maken voor zijn hobby: 
hardlopen. Hij traint vijf keer per 
week. Op 29 september wil hij 
meedoen aan de marathon van 
Berlijn. Samen met zoon Jasper.

Mooi Lieshout
Kun je vergroeid zijn met 
Lieshout? Als je naar Toon 
Brouwers luistert wel. Zeker als 
het om mooie plekjes gaat. Die 
kent hij van kindsbeen. De Heuvel 
in Lieshout vindt hij mooi, evenals 
de molens. “Het allermooiste 
plekje? Dat is bij het bruggetje 
over het Wilhelminakanaal bij 
natuurgebied de Ruweeuwsels. 
Een schitterend wijds landschap. 
Ik fiets het iedere keer naar 
mijn werk in Best. Ik zie reeën 
en ijsvogels. Een voorrecht om 
zoveel natuur zo dicht bij huis te 
hebben.”

“Elkaar vinden in de samenleving. Dat is de uitdaging”

MooiMezelf

Cursus tekenen 
en schilderen
Mariahout - In september start 
Atelier Berloz weer met de 
cursus tekenen en schilderen, 
op dinsdagmiddag en 
woensdagavond.

Het doel van de cursus is het leren 
omgaan met beeldende ideeën 
en materialen, het stimuleren van 
creativiteit en het verwerven van 
vakkennis in vorm en kleur.

Het atelier is voor iedereen 
toegankelijk, beginners en 
gevorderden. Meer informatie: 
Will van Berlo tel. 0499-422030 of 
will@berloz.nl 

Obs De Driekhoek start het 
schooljaar met de IK-JIJ-WIJ week

Leden KBO Mariahout genieten 
van trip naar Kevelaar

Aarle-Rixtel – Openbare 
Basisschool De Driekhoek begon 
de eerste schoolweek met de IK-
JIJ-WIJ week. De school is trots 
op hun fijne pedagogisch klimaat. 
Kinderen voelen zich veilig en 
kunnen daardoor lekker veel leren. 
De hele week stond in het teken 
van een veilig (groeps)gevoel. 
“IK mag er zijn, JIJ mag er zijn 
en samen zijn WIJ één groep.” 
Maandag werden alle kinderen en 
ouders verwelkomd via een rode 
loper. De IK-JIJ-WIJ week kon 
beginnen. 

Er werden gedurende de week 
allerlei activiteiten gedaan in en 
met de groep. Elke ochtend werd 
er gestart met een gezamenlijke 
binnenkomer. En aan het eind van 
de dag werd de dag gezamenlijk 
geëvalueerd. Tijdens pauzes zijn 
er groepsspelen gespeeld, waarbij 
ieder kind in de groep meedeed. 

Elke dag stond er ook een grotere 
activiteit op het programma. 
Alle kinderen hebben hun wens 
of doel voor dit schooljaar op 
een driehoekige lappendeken 

gezet. Zou het bereikt worden? 
Ze hebben naar hun gevoelens 
gekeken en hoe ze met respect 
voor de ander feedback kunnen 
geven. Ze  gebruiken hiervoor 
allemaal dezelfde IK-boodschap. 
Ook heeft men allemaal een T-shirt 
gemaakt waar op het label staat 
hoe wij zelf mooi en heel blijven. 
Als volwassene heeft men hierin 
een voorbeeldfunctie. Door zelf 
als volwassene je gevoel te laten 
zien, worden gevoelens ook voor 
kinderen bespreekbaar. 

Op vrijdag stond nog een verhaal 
of documentaire over buitensluiten 
en pesten op het programma. De 
groepsleider heeft daarbij afbrekers 
besproken en welke opstekers 
juist hadden kunnen helpen. Wat 
kunnen de kinderen een hoop 
mooie opstekers bedenken. Ze 
hoorden ze vrijdag de hele dag 
door!

Tot slot van de week hebben 
de kinderen dit alles aan hun 
ouders gepresenteerd. Een mooie 
afsluiting van een goede week, die 
zeker vervolg zal krijgen.

Mariahout – 29 Leden van de 
KBO Mariahout vertrokken op 
maandagmorgen 12 augustus op 
de fiets naar Kevelaar. 
Na de maaltijd vond daar om 
19.00 uur de H. Mis plaats. 

Na een gezellige avond gingen de 
leden op tijd naar bed. De volgende 

ochtend moesten ze weer vroeg 
vertrekken voor de fietstocht naar 
huis. Op de terugreis hebben ze 
wel een paar buitjes gehad, maar 
gelukkig smolten ze daar niet van. 
Ondanks enkele strubbelingen 
was het een gezellige trip. 

Kinderen van Basisschool De Driehoek 
tijdens de ik-jij-wij week

Liedertafel ’t Nachtpitje gaat weer van start

Filmcyclus 
Laarbeek 

Beek en Donk - Nu de vakantie 
voorbij is hebben velen weer zin 
om eens lekker mee te zingen met 
smartlappen of liedjes die ons 
raken.

Ben je geïnteresseerd?  Kom dan 
vrijdag 30 augustus naar Café 
Thuis aan het Heuvelplein in 
Beek een Donk om gezellig mee 
te zingen met de maandelijkse 

meezingavond van Liedertafel ’t 
Nachtpitje. De avond begint om 
21.00 uur en de zangbundels 
liggen voor u klaar.

Laarbeek - De werkgroep 
Oudereneducatie, de vier 
gezamenlijke Seniorenverenigingen 
van Laarbeek en ViERBINDEN 
Ouderenwerk Laarbeek organiseren 
ook dit jaar weer een filmcyclus. Het 
thema is ‘Oud en Jong’. 

Het leven van ons mensen voltrekt 
zich in fasen en kent meerdere 
overgangen. Vanaf het broze, 
afhankelijke begin van de baby-fase, 
groeit men geleidelijk aan via de 
fase van peuter, kleuter, kind, puber, 
adolescent uit naar volwassenheid 
en bloei. Maar onvermijdelijk komt 
ook het moment waarop men de 
krachten voelt afnemen en komt 
men oog in oog te staan met het 
einde. Ieder krijgt in zijn of haar leven 
te maken met situaties waarin hij 
of zij moet ‘inbinden’ en ‘een stap 
opzij moet zetten’. Plaats maken 
voor anderen, met name jongeren, 
is echter niet altijd gemakkelijk en 
verloopt niet altijd zonder problemen. 
De verhouding tussen oud en jong is 
soms heel fragiel en roept soms heftige 
conflicten en grote spanningen op. 

Deze filmreeks laat ‘uit het leven 
gegrepen’ voorbeelden daarvan zien. 
Maar de grondtoon van deze reeks 
is positief. ‘Spanning’ kan ook staan 
voor kracht en vastheid. ‘Spanning’ 
kan ook beweging en doorstroming, 
‘wending ten goede’ symboliseren.

De cyclus bestaat uit een 4-tal films:

Film 1  Old Cats (Oude katten)  op 
dinsdag 10 september om 13.30 uur 
in het Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 27 in Beek en Donk.

Film 2  Un Homme qui crit 
(Een man die huilt) op dinsdag 
1 oktober om 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg 27 in Beek en Donk.

Film 3  Le grande voyage (De grote 
reis) op dinsdag 22 oktober om 13.30 
uur in het Buurthuis aan de
Bernadettestraat 43 in Mariahout.

Film 4  Solas (Eenzaam) op dinsdag 
12 november om 13.30 uur in De 
Dreef aan de Duivenakker in Aarle-
Rixtel.

De filmcyclus start steeds met een 
korte inleiding door Philip Verdult, 

theoloog/filosoof van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Daarna 
wordt de film vertoond en dan, na 
een pauze met ’n kopje koffie of 
thee, een interactieve nabespreking 
van Dhr. Verdult. De middag duurt 
tot ongeveer 17.00 uur. U mag 
zelf weten of u bij de nabespreking 
aanwezig wilt zijn.

NB. Omdat in Lieshout het Dorpshuis 
wordt verbouwd zijn film 1 en 2 in 
Beek en Donk.

Door een gezamenlijke inspanning 
kunnen senioren bovengenoemde 
serie voor €20,00 bijwonen. Ook is 
het mogelijk om één film voor €6,00 
bij te wonen.

Leden van de seniorenverenigingen 
hebben met de verspreiding van ONS 
een aanmeldformulier ontvangen, 
andere belangstellenden kunnen 
deze opvragen bij het secretariaat 
van ViERBINDEN (0492-328803 of 
hbouwmans@vierbinden.nl ). Voor 
een uitgebreidere omschrijving van 
de films kan men op de website 
van ViERBINDEN kijken (www.
vierbinden.nl). Op deze site kunt u 
ook het inschrijfformulier vinden.    
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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:

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Witte en gekleurde aronskelken. 
Halve prijs! Heieindseweg 18, 
Mariahout. Tel. 0499-421748

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

Gratis: jonge poesjes, een zwart-witte en 
een grijze. 10 juni geboren en opgegroeid 
met kinderen en honden. Tel: 0413-209709

“Liesan” School voor Houding en 
Bewegingsvorming
Start: 5 september
Wat: Aerobic/Bodygym
Locatie: Buurthuis Mariahout
O.l.v.: Lies van den Aarssen (meer 
dan 30 jaar ervaring)
Info: 0492-385664 / 06-46320866
Kom een kijkje nemen of draai een 
proefl es mee.

Kleine Miele (G 450 SC) inbouw 
vaatwasser gezocht. Mag defect zijn. 
Tel: 0492-464850 of 06-53705580

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

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

(klassieke) stalen race� etsen/koers� etsen, 
staat of merk niet allerbelangrijkst, tevens 
onderdelen gezocht. 06-19421860 , 
f.elzen@hotmail.nl

Schildermaatje om samen 1 dag per 2 
weken vrij te schilderen in mijn atelier. 
Opzet: wederzijdse inspiratie. 
Tel. 0492-782843

Wij zoeken een poetshulp voor een 
ochtend per 2 weken in buitengebied 
Boerdonk. Graag reactie op 
poetseninboerdonk@gmail.com

Gebruikte vonderplanken. Totaal circa 1 
mtr. breed / 2 mtr. lang. Tel: 0492-462584 

Gezocht: mensen met acné op het 
gezicht en/of de rug. Gebruik je geen 
medicatie? Dan kunnen wij elkaar helpen! 
lizetpenninx@live.nl 06-12195421

Autosleutel Volkswagen in de nacht van 
zaterdag 10 op zondag 11 augustus in de 
Pater Becanusstraat. Bel: 06-25437485

Philips Perfect Draft thuistap, 
z.g.a.n. € 35,-. Tel: 0492-464008

Wegens overcompleet Nespresso/
Krups kof� emachine. 1 jaar garantie 
+180 cups. €100,- Tel. 0492-462584

In zeer goede staat verkerende brom� ets. 
Merk jawa-basic bouwjaar 1988. Vraagprijs 
100 euro tel. 06-13177590 of 0499-422691

Een konijn (ram). Ongeveer 1,5 jaar 
oud. Prijs: €5,-. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar: 0499-421251

Mini Loco (z.g.a.n.) inclusief opbergdoos 
en 9 boekjes. Tel: 0492-468109 

Blank grenen tafeltje (60 cm vierkant - 40 cm 
hoog) In goede staat. €25,- Tel: 06-41379408

Zitzak van leer ,fuchsia roze. Ziet er 
mooi uit. €25,- Tel 06-41379408

AANGEBODEN

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

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

Pr ofi ciat 
Profi ciat Mari 

65 jaar!
Profi ciat Mari 

65 jaar!
Profi ciat Mari 

65 jaar!

Johan Ot ten

GEVRAAGD

GEVRAAGD

GEVONDEN

TE KOOP

VERLOREN

Blauwe tas verloren op Heuvelplein, 
Beek en Donk. Er zaten kleren, een 
sleutel en een jas in. Zou de vinder 
willen bellen naar 0413-473110

Rood kindervestje (+- maat 86/92). 
Kenmerk: rits met hartjeshangertje. 
Verloren in omgeving Merellaan / Lage 
Heesweg / Burg. v.d. Weidenlaan. Wil 
de vinder a.u.b. contact opnemen via 
06-22692325 of info@mooilaarbeek.nl.

Bedelarmbandje met o.a. een slakje 
en vlinder. Verloren bij zwembad 
de Drie-Essen op zaterdag 17 
augustus. Tel: 06-22509841

Gratis Zoekertjes

Het is mogelijk om een gratis zoekertje te plaatsen 

in De MooiLaarbeekKrant en op de nieuwswebsite 

van Laarbeek: www.mooilaarbeek.nl. Als particulier 

zijnde kunt u een zoekertje eenvoudig aanmelden 

door een mail te sturen naar: info@mooilaarbeek.

nl. Voorwaarden: het zoekertje bestaat uit maximaal 

20 woorden en er staan maximaal 2 zoekertjes per 

e-mailadres/telefoonnr. in de krant. Een zoekertje 

blijft max. 2 weken staan in de krant en op internet.

 

Commerciële zoekertjes

1-20 woorden €5.00

21-40 woorden €10.00

Zoekertjes worden contant betaald op het kantoor 

van MooiLaarbeek, Heuvelplein 12 (om de hoek), 

Beek en Donk.

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

Joey Gefeliciteerd !

Via deze weg willen wij iedereen 
bedanken die ons 60-jarige 

huwelijksfeest tot een onvergetelijke 
dag hebben gemaakt.  De vele bloemen, 
kaarten en a� enties waren geweldig. 

Wim en Jo van Schijndel – Dekkers
Brouwersstraat 42, Beek en Donk

Beste Familie en Kennissen in 
Mariahout e.o. Hartelijk Dank voor Uw 
Felicitaties  in de vorm van bloemen, 

kaarten enz. bij gelegenheid van 
onze Diamanten Bruiloft op 11 Aug.

jl. Mede door U werd het voor ons een 
“onvergetelijke” dag.

                                                   
Karel en Dora van Hoof - Vermeulen 

Best

FELICITATIES
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. 

Boulebaan
Tijdens een lome siësta in het 
Spaanse Lliber, bedacht ik dat 
ik een jeu-de-boulebaan wilde 
op mijn landgoed. En omdat 
dromen er zijn om te léven en 
niet om te wensen, schakelde 
ik enkele Spanjaarden in die de 
boulebaan kwamen aanleggen. 
Met bielzen werd een bak 
gemaakt en met speciaal zand 
waterpas afgestreken. Omdat 
hun siësta iets langer duurde dan 
de bedoeling was (ze hadden 
zich gewóón verslapen!), zou het 
inwateren worden uitgesteld tot 
de volgende dag. 

Nou had mijn katertje Idem-Dito 
(hij kreeg deze naam omdat hij 
leek op zijn voorganger) de hele 
dag vanaf een trapje naar de 
werkzaamheden zitten kijken. Tot 
grote ergernis van de Spanjaarden, 
omdat ze bang waren dat Dito in 
het waterpas-afgestreken zand 
zou springen. Ik beloofde dat 
Dito dat niet zou doen! Gerust 
verlieten ze tijdens het avondrood 
de boulebaan… die er práchtig bij 

lag. Dito liep met mij mee naar 
binnen. Hasta mañana!

De volgende dag was ik vroeg 
wakker, deed de gordijnen open 
en snoof de kruidige lucht tot 
diep in mijn longen. Ik schrók 
me vervolgens een apenhoedje. 
De boulebaan was tijdens 
de nacht veranderd in een 
omgewoelde zandbak! Alsof er 
een fiësta had plaatsgevonden. 
Aan de modderhoefjes op de 
zwembadrand was te zien dat 
wilde zwijnen waren komen 
drinken. Tja, en daarna lekker 
ruggelen in het rulle zand zijn 
natuurlijk zwijnenstreken. O 
GOD… hoe moest ik dat aan de 
Spanjaarden uitleggen? Samen 
met Dito ging ik op het trapje zitten 
wachten tot de werkmannen 
arriveerden. Ik zwéér je… ze 
hadden Dito afgemaakt als ik er 
niet bij was geweest. Dachten 
ze nou wérkelijk dat zo´n klein 
minikatertje die hele zandbak had 
omgewoeld? Nee, natuurlijk niet. 
Zwijnen! “Que… un JABALI”? 
“Si, señores, jabalies”! 

Ze moesten opnieuw beginnen 
met de werkzaamheden, durfden 
geen siësta te nemen en hebben 
de boulebaan diezelfde dag 
nog ingewaterd. Inmiddels ligt 
de boulebaan er prachtig bij. 
Doordat de baan is ingewaterd is 
de bodem nu keihard. Met enige 
regelmaat staan er modderhoefjes 
op de rand van het zwembad, 
maar gelukkig lijdt de boulebaan 
daar niet onder. Ik zou zeggen. 
Kóm eens potje boulen! Hasta 
próxima vez.

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

Luchtpost

Oranjelaan 6, Beek en Donk
06  21 45 84 14

Mari Verschuren
Klokken- 

& 
uurwerkreparatie

Spanje

beloning!
Vermist! Boris, zwarte Labrador (reu) en allemansvriend

Wij hebben gehoord dat hij meegenomen is. Heeft u buren die in 1 keer een 
Labrador hebben of valt u iets anders op bel ons 06-22225849.

of bel anoniem of zet hem bij ons in de straat terug. (Zwanenbeemd 17, Helmond)

Wij loven een goede beloning uit voor de gouden tip.
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In 2007 is de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Deze wet 
regelt dat mensen ondersteuning kunnen 
krijgen, zodat zij mee kunnen doen aan de 
maatschappij. Gemeenten voeren de wet uit. 
De Wmo stelt ook dat de gemeente actief 
burgers moet betrekken bij de ontwikkeling 
van het beleid op dit terrein. In Laarbeek is 
in 2010 een Wmo-Raad geïnstalleerd die de 
gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert 
over allerlei zaken die met de Wmo te maken 
hebben. 

Waar gaat de Wmo over?
De term Wmo zal de meeste mensen niet 
zoveel zeggen. Bij de Wmo kunt u denken 
aan taken zoals opvoedingsondersteuning, 
het ondersteunen van mantelzorgers en 
vrijwilligers, het bieden van individuele 
voorzieningen zoals een scootmobiel of 
huishoudelijke hulp, maar ook het bevorderen 
van de leefbaarheid in de kernen behoort 
tot deze taken. In het gemeentelijke beleid 
legt de gemeente vast wat zij wil bereiken, 
hoe zij dit denkt te realiseren en wie ze 
daarvoor nodig heeft. Een groot deel van 
de uitvoerende werkzaamheden wordt 
niet door de gemeente zelf uitgevoerd, 
maar door organisaties zoals het 
maatschappelijk werk, de welzijnsorganisatie 
en vrijwilligersorganisaties. In de nabije 
toekomst krijgt de gemeente er nog meer 
taken bij. De gemeente is zich nu, samen 
met andere gemeenten in de Peelregio, aan 
het voorbereiden op deze nieuwe taken. De 
gemeente Laarbeek vindt het belangrijk dat 
haar beleid aansluit op dat wat inwoners in 
Laarbeek belangrijk vinden. Hierin vervult de 
Wmo-Raad een belangrijke rol. 

Wat kan de Wmo-Raad voor u doen?
De Wmo-Raad kijkt vanuit de bril van ‘de 
burger’ naar bijvoorbeeld beleidsstukken. Wat 
betekent dit beleid voor burgers in Laarbeek 
en is dit wenselijk en haalbaar? Tegelijkertijd 
ontvangen leden van de Wmo-Raad signalen 
van burgers over zaken die aandacht 
behoeven. De Wmo-Raad pikt deze signalen 
op, bespreekt deze in de vergadering. Zo 
nodig, brengt de Wmo-Raad een advies uit aan 
het college van burgemeester en wethouders. 
De Wmo-Raad is ervan overtuigd dat zaken 
anders moeten. De wijze waarop de zorg 
nu in Nederland georganiseerd is, wordt 
onbetaalbaar. Het moet weer vanzelfsprekend 
worden dat mensen aandacht hebben voor 
elkaar, dat mensen elkaar iets durven vragen 
en dat mensen datgene voor elkaar doen, 
wat tot iemands mogelijkheden behoort. Op 
deze manier blijft professionele zorg die echt 
nodig is, toegankelijk voor iedereen. Dit is een 
grote verandering voor iedereen en niet van 
vandaag op morgen gerealiseerd. Het zal jaren 
duren, voordat ‘durf te vragen’ en ‘zorgen voor 
elkaar’ weer gemeengoed is. De Wmo-Raad 
overlegt met allerlei vrijwilligersorganisaties 

en professionele organisaties over de 
haalbaarheid van deze missie.

Contact met de Wmo-Raad
De Wmo-Raad bestaat op dit moment uit 
een platform en een werkgroep individuele 
voorzieningen. Samen vormen zij de Wmo-
Raad. De Wmo-Raad wordt voorgezeten door 
een onafhankelijk voorzitter, Wim van Hest. 
De leden van het Wmo-platform worden 
aangezocht via de dorpsraden in Laarbeek. De 
werkgroep individuele voorzieningen bestaat 
uit leden die op basis van hun deskundigheid 
en/of betrokkenheid deelnemen. Op de 
gemeentelijke website vindt u onder 
Wonen en leven > Zorg en welzijn > Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) > 
Wmo-Raad meer informatie over de Wmo-
Raad. Als u een signaal wilt afgeven aan de 
Wmo-Raad of iets wilt agenderen, dan kunt 
u zich wenden tot de ambtelijk ondersteuner 
van de Wmo-Raad, Rianne Schwillens. Zij is 
per mail bereikbaar op rianne.schwillens@
laarbeek.nl of telefonisch op nummer 0492 
469 788. 

Stichting WMO Platform Laarbeek
Sinds enige tijd is er in Laarbeek naast de Wmo-
Raad een Stichting Wmo-Platform Laarbeek 
actief. Dit is een zelfstandige stichting die 
zich richt op cliëntenparticipatie. Sinds de 
oprichting van deze stichting zijn er nogal wat 
vragen bij de gemeente en leden van de Wmo-
Raad terecht gekomen over deze stichting. De 
verwarring ontstaat voor een deel doordat 
een onderdeel van de Wmo-Raad ook wordt 
aangeduid met Wmo-platform. 

De Wmo-Raad Laarbeek is een door 
burgemeester en wethouders aangewezen 
adviesorgaan van de gemeente. Stichting 
WMP Platform Laarbeek is dit niet. Via de 
Wmo-Raad Laarbeek geeft de gemeente 
Laarbeek invulling aan de wettelijke 
verplichting om burgers actief te betrekken bij 
beleid op het terrein van de maatschappelijke 
ondersteuning. De gemeente legt 
beleidsstukken ter advisering voor aan de 
Wmo-Raad. Als de gemeente de adviezen 
van de Wmo-Raad niet overneemt, dan moet 
zij uitleggen (motiveren) waarom zij de 
adviezen niet overneemt. Daarnaast voorziet 
de gemeente de Wmo-Raad van de nodige 
informatie, om advies uit te kunnen brengen. 
De Wmo-Raad adviseert ook op eigen initiatief, 
ongevraagd. De gemeente en de Wmo-Raad 
hebben structureel overleg om elkaar op 
de hoogte te houden van lopende zaken en 
ontwikkelingen. Een dergelijke relatie heeft 
de gemeente niet met de Stichting Wmo 
Platform Laarbeek. Uiteraard kan iedereen, 
zo ook de Stichting Wmo Platform Laarbeek, 
het gemeentebestuur attenderen op zaken 
die aandacht behoeven en is de gemeente 
gehouden aan de wettelijke bepalingen.

Bezwaarschriften dient u in bij het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift 
moet u ondertekenen en moet tenminste 
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.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek 
maakt bekend vergunning te hebben 
verleend op grond van artikel 35 van de 
Drank en Horecawet tot het verstrekken 
van alcoholhoudende drank aan M.A. Bies, 
Bosscheweg 15 in Aarle-Rixtel tijdens de 
Argentijnse tango avonden die zullen wor-
den gehouden in de muziekkiosk aan de 
Kouwenberg in Aarle-Rixtel op de volgende 
data:
• Zaterdag 6 juli 2013 van 19.00 tot 24.00 uur
• Zaterdag 20 juli 2013 van 19.00 tot 24.00 uur
• Zondag 4 augustus 2013 van 15.00 tot 21.00 

uur

• Zaterdag 10 augustus 2013 van 19.00 tot 
24.00 uur

• Zaterdag 24 augustus 2013 van 19.00 tot 
24.00 uur

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid 
tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de 
vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij 
de gemeente Laarbeek t.a.v. de burgemeester. 
Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ 
elders op de gemeentenieuwspa-gina’s 
(verzonden 17 juni 2013).

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend de volgende 
vergunning te hebben ver-leend.
• Aan Stichting Stroizak voor een 

stroizakkenfist op zaterdag 24 
augustus 2013 van 19.00 tot 1.00 
uur en op zondag 25 augustus 2013 
van 12.00 tot 19.00 uur op een 
terrein gelegen in Beek en donk aan 
de Bosscheweg nabij de rotonde 

(verzonden 18 juni 2013).
Belanghebbenden hebben de 
mogelijkheid tegen bovengenoemd 
besluit 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.

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern               Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Heieindseweg 20z Mariahout            03-05-2013          bouw mantelzorgwoning
Hermelijnstraat 100 Beek en Donk     10-06-2013          bouwen schuilhut

Aangevraagde sloopmelding
Locatie              Kern                     Ingediend d.d.      Werkomschrijving
Rooijseweg 12a            Mariahout          12-06-2013      verwijderen asbest
Past. vd Heuvelstraat 22-24    Aarle-Rixtel      12-06-2013      renoveren dak
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om om-gevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke 
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden in-gediend nadat over de plannen is 
beslist.

Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning Beemdkant 19 
Lieshout
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend in het kader 
van de Wet algemene be-palingen 
omgevingsrecht voornemens te zijn 
vergunning te verlenen aan de heer 
A. Donkers voor het veranderen van 
de bestaande inrichting of de werking 
daarvan, gelegen aan de Beemdkant 
19 in Lieshout. De wijziging omvat de 
onderdelen bouwen en milieu.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende 
stukken liggen vanaf maandag 24 juni 
2013 gedurende 6 weken ter inzage 
bij de pijler Burgers en Bedrijven in het 
gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst 
kan een mondelinge toelichting op de 

stukken worden gegeven. Bovendien 
kunt u telefonisch in-formatie inwinnen 
onder nummer 0492 469867 voor het 
onderdeel milieu.
Gedurende de inzagetermijn kunnen 
belanghebbenden schriftelijk of 
mondeling hun zienswijzen kenbaar 
maken. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Laar-beek, Postbus 190, 
5740 AD Beek en Donk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen naar voren worden 
ge-bracht bij de afdeling Burgers 
en Bedrijven. Hiervoor wordt een 
hoorzitting georganiseerd na telefo-
nische afspraak met de heer J. van den 
Eijnde. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u 
verzoeken om uw persoonlijke gegevens 
niet bekend te maken.

Gemeentenieuws

De Wmo-Raad Laarbeek is er ook voor u!

Bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Verleende vergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Wabo

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

Kort Nieuws

Gemeente actueel

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Feestelijke opening Zonnetij in Aarle-Rixtel
• Regioraad SRE op 26 juni 2013
• Gemeenteraadsverkiezing 27 juni 2013
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Kijk ook een op juniwatermaand.nl voor alle activiteiten die de watermaand te 
bieden heeft.

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 28 juni komt burgemeester Ubachs aan het woord. 

Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern      Werkomschrijving     Activiteit Verzonden
Crommenacker 3 Lieshout      vergroten woning      bouwen 13-06-2013
Mariastraat 54 Mariahout    vervangen pinbox      bouwen 13-06-2013
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 omgevingslo-ket via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook 
telefonisch een afspraak maken via het centra-le telefoonnummer 0492 469 700.

Verleende omgevingsvergunningenAfvalkalender

AUGUSTUS 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
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Kijk voor meer informatie en actuele 
berichten ook op www.laarbeek.nl

Toekomstvisie

Aan het einde van deze maand, en 
het einde van de vakantieperiode, 
buigen wij ons als raad over de nieuwe 
TOEKOMSTVISIE. Misschien denkt 
u wel “die is toch pas vastgesteld”! 
Dat klopt, in 2009 heeft de raad de 
bestaande versie van de Toekomstvisie 
vastgesteld. Diverse ontwikkelingen 
hebben echter gemaakt dat deze al zo 
snel achterhaald is. Bovendien dient de 
gemeente te anticiperen op de nieuwe 
situatie waarin meer taken uitgevoerd 
moeten worden met minder mensen én 
minder geld!

Als raad hebben we een zestal 
thema’s aangedragen die in de 
nieuwe visie aan de orde komen 
te weten: Zorg, Gemeenschapszin, 
Voorzieningenniveau, Vergrijzing en 
Economie en werkgelegenheid. Maar 
ook u als burger heeft de gelegenheid 
gehad uw inbreng te leveren via 
de digitale enquête en het digitale 
discussieforum en misschien bent u zelfs 
gevraagd voor een diepte-interview. 
Nu zijn wij als raad aan zet om niet 
alleen de Toekomstvisie vast te stellen 
maar om ook een tweetal  uit die visie 
voortkomende vervolgtrajecten te 
starten namelijk het verder concretiseren 
en uitwerken  van de:  
1.  geregisseerde verantwoordelijkheid 
2.  nieuwe rolopvatting van raad, 
Burgemeester en Wethouders en   
ambtenaren!
Concreet houdt dit in dat zowel de 
gemeente  als de burger anders zullen 
moeten gaan werken, vanuit een nieuwe 
rol. De gemeente bemoeit zich niet meer 
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laat die over aan burgers, betrokken 
maatschappelijke organisaties en 
bedrijfsleven.  De gemeente grijpt nog 
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Ik wacht met grote interesse de discussie 
in de raad af. U ook?

Ton Briels, 
fractievoorzitter VVD
in Laarbeek

De Zeepkist 

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.
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Papier en karton:

Ik wacht met grote interesse de discussie 

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

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

Weinig ernstige ongelukken in 2012

Wederom prikkelarme kermis in Beek en Donk

Laarbeek – Het aantal ernstige 
ongelukken in Laarbeek is sinds 
2008 nog nooit zo laag geweest. 
Er is in 2012 één dodelijk ongeluk 
gebeurd. Daarnaast hebben 
er zes ernstige ongevallen 
plaatsgevonden en er zijn in totaal 
acht slachtoffers gevallen. Alle 
jaren hiervoor lag dit aantal een 
stuk hoger.

In 2011 gebeurde er 4 dodelijke 
ongevallen in Laarbeek en in 2010 
zelfs 5. Daarnaast vonden er ook 
meer ernstige ongelukken plaats. 
In 2011 waren dit er 9 en waren 
er 11 slachtoffers. In 2010 waren 

er tevens 9 ernstige ongevallen, 
maar lag het aantal slachtoffers 
iets hoger (14) dan 2011. In 2008 
en 2009 vonden er beide jaren 2 
dodelijke ongevallen plaats, maar 
lag het aantal ernstige ongelukken 
ook een stuk hoger (2008: 23 en 
2009: 13)

Dodelijke ongelukken
In de periode van 2008 tot en 
met 2012 hebben er 14 dodelijke 
ongelukken plaatsgevonden. 
De meeste dodelijke ongevallen 
vonden plaats op de Gemertseweg 
(5) .  

Beek en Donk - Door het grote 
succes van de prikkelarme kermis 
vorig jaar, is besloten om dit jaar 
in Beek en Donk wederom een 
aangepaste kermis te houden, die 
voor iedereen leuk en toegankelijk 
is. De prikkelarme kermis vindt dit 
jaar plaats op zaterdag 8 en zondag 
9 september van 12.00 tot 14.00 
uur. 

De prikkelarme kermis houdt in 
dat er geen harde geluiden of 
knipperende lichten te horen en 
zien zijn. Ook draaien de attracties 
op aangepaste snelheid. Bovendien 
zijn er vrijwilligers op het terrein 

aanwezig die bezoekers op verzoek 
begeleiden. Deze vrijwilligers zijn 
geïnstrueerd, zodat bezoekers de 
juiste hulp kunnen verwachten. 

Uniek in Nederland
Een reguliere kermis is helaas niet 
voor iedereen geschikt. Er zijn allerlei 
prikkels en obstakels, die hinderlijk 
kunnen zijn voor bijvoorbeeld 
mensen met autisme, epilepsie, 
een lichamelijke en/of geestelijke 
beperking. Het initiatief om de kermis 
met enkele simpele aanpassingen 
toegankelijk te maken voor een 
groot publiek is uniek in Nederland. 
Er zijn wel aangepaste kermissen 

voor mensen met een verstandelijke 
of lichamelijke beperking, maar 
nog niet voor niet voor mensen 
met autisme of epilepsie, volgens 
de Nederlandse Vereniging voor 
Autisme en het Nationaal Epilepsie 
Fonds. Deze twee organisaties 
ondersteunen het Laarbeekse 
initiatief dan ook van harte. Ook het 
Platform Gehandicapten Laarbeek 
(PGL) is enthousiast en levert een 
bijdrage aan de prikkelarme kermis. 

Meer informatie
Op de website www.laarbeek.nl is 
meer informatie te vinden over de 
prikkelarme kermis. Binnenkort staat 
op de gemeentewebsite ook een 
overzicht en een plattegrond van alle 
attracties en welke aanpassingen er 
worden gedaan. De aanpassingen 
gelden alleen van 12.00 tot 14.00 
uur. Vanaf 14.00 uur is er weer een 
reguliere kermis. 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

De blauwe fl its

“De ijsvogel is een opvallende 
verschijning in onze Nederlandse 
natuur. Een blauwe � its en een luide 
� uitende roep zijn vaak het eerste wat je 
van een ijsvogel te zien krijgt. Het is een 
standvogel, dus is hij vaak in dezelfde 
omgeving te ontdekken. In het begin 
dat ik fotografeerde was ik al blij om een 
ijsvogel van 20 meter afstand vast te 
kunnen leggen. Door veel tijd te steken 
in het bestuderen van het gedrag van 
de ijsvogel lukte het me na enkele jaren 
deze prachtig gekleurde vogel vast te 
leggen op enkele meters afstand. Ik had 
toen op een plek, waar de ijsvogel veel 
kwam, een stok in de oever gestoken, 
waar de ijsvogel dan soms op gaat 
zitten om op kleine visjes te jagen. Daar 
heb ik toen een schuilplekje bij gemaakt 
en dan is het maar afwachten tot hij de 
stok gaat gebruiken. Op dit moment 
zit de ijsvogel weer bij kasteel Eikenlust 
in Beek en Donk, dus als je daar gaat 
wandelen heb je kans van dit mooie 
vogeltje te kunnen genieten.”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Eikenlust Beek en Donk 
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Naam: Emma van der Heijden
Woonplaats: Beek en Donk
Leeftijd: 18
Opleiding: Universiteit Utrecht 
Geneeskunde

Wat houdt de studie in?
“Ik studeer voor het eerste jaar 
geneeskunde op de Universiteit in  
Utrecht. De opleiding tot basisarts 
duurt 6 jaar, waarbij je vanaf het 
derde jaar al co-schappen  gaat 
lopen bij verschillende disciplines. 
Op die manier krijg je een beter 
beeld van verschillende richtingen 
binnen de geneeskunde en kom 
je van al die gebieden wat meer te 
weten. Na deze basisopleiding kun 
je je specialiseren in een van de vele 
richtingen, zoals kindergeneeskunde 
of chirurgie. De studie geneeskunde 
in Utrecht heeft niet zozeer heel 

veel contacturen, maar het grootste 
deel van de tijd die je aan je studie 
besteed zit hem in de zelfstudie. De 
stof die je daar behandelt, komt dan 
terug in de colleges en werkgroepen, 
zodat je wel een beeld hebt van wat 
belangrijk is om te weten en leren.”

Wat vind je er leuk aan en wat is 
minder leuk?
“Tot nu toe vind ik eigenlijk alles 
heel leuk en interessant. Ook het 
afwisselende van de theorie met 
voorbeelden uit de kliniek is prettig 
en leerzaam, omdat je op die manier 
direct duidelijk beeld krijgt van hoe de 
theorie in de praktijk toe te passen is, 
en dat niet alles is waar het in eerste 
instantie op lijkt. Bovendien is er ook 
afwisseling in de vorm van practica, 
communicatie- en lichamelijk 
onderzoek lessen en uren waarin je 
diagnostiek oefent aan de hand van 
papieren casussen. Ook de zorgstage 
in het begin van het eerste jaar is leuk 
om te doen, studenten worden op 
verschillende plaatsen in gedeeld. Zo 
kun je bijvoorbeeld terecht komen in 
een verpleeghuis, bij een huisarts of 
bij een consultatiebureau meelopen. 

Ook al ben je dan eigenlijk pas net 
bezig met je studie je krijgt wel beeld 
van hoe geneeskunde in de praktijk 
kan worden toegepast, en je ziet 
ook hoe belangrijk de samenwerking 
is tussen verschillende beroepen 
binnen de gezondheidszorg, zoals de 
relatie tussen bijvoorbeeld artsen  en 
verpleegkundigen.”

Wil je hierna gaan werken of ga je 
verder leren?
“Zoals ik al zei, zijn er vele richtingen 
die je op kan binnen de geneeskunde. 
Zelf weet ik nog niet welke 
specialisatie ik na de basisopleiding 
wil gaan doen, maar gelukkig heb 
ik nog een aantal jaren om dat te 
beslissen.”

Seniorenorkest St. Caecilia op Carat
Lieshout - Het Seniorenorkest van 
Harmonie St Caecilia uit Lieshout 
heeft op zondag 4 augustus een 
zeer succesvol concert gegeven op 
het terras van Bavaria Brouwerij 
Café aan de Heuvel in Lieshout. Het 
talrijke publiek kon genieten van een 
uurtje gezellige, vrolijke muziek. Het 
orkest doet dit nog een keertje over, 
maar dan op het Carat paviljoen in 
Helmond.

Het jaar 2013 zal herinnerd worden 
als een jaar met een fantastisch 
mooie zomer. Droog, veel zon en 
lekker, maar soms te warm. Bij heel 
veel gelegenheden komt dit mooie 
weer goed van pas. Organisaties van 
buitenactiviteiten houden altijd met 
spanning de weersverwachting in 
de gaten. En veelvuldig wordt dan 
natuurlijk Buienradar geraadpleegd. 
Tenminste als de verwachting 
onzeker is. Op 4 augustus was het 
Seniorenorkest van de Lieshoutse 
Harmonie St Caecilia helemaal niet 
nerveus over het weer. Dat was 

fantastisch goed.En een goede 
stimulans voor de muzikanten van het 
orkest voor een leuk concert. 

En wat bleek. Beide ingrediënten 
hadden een grote aantrekkingskracht. 
Het terras van Bavaria Brouwerij 
Café bleek te klein voor het in grote 
getale toegestroomde publiek. Van 
alle kanten moesten nog stoelen 
worden aangesleept om iedereen een 
zitplaatsje te geven. Het was er goed 
toeven. Lekker weer, drankje erbij 
en gezellige livemuziek. Zeker voor 
herhaling vatbaar. 

Maar helaas heeft niet iedereen kunnen 
genieten van dit optreden. Wellicht 
dat velen nog met vakantie waren, of 
anderszins verhinderd. Niet erg. Want 
het Seniorenorkest doet dit nog eens 
dunnetjes over. En wel op zondag 25 
augustus op het Carat paviljoen in 
de Waranda in Helmond. Er zijn dan 
vanaf 12.00 uur verschillende muzikale 
optredens. Maar het hoogtepunt zal 
ongetwijfeld om 14.00 uur zijn, als het 
Seniorenorkest haar vrolijke klanken 
over het publiek uitstrooit. 

Het orkest, dat onder leiding staat van 
Piet van Neerven uit Beek en Donk, 
zal dan de mooiste nummers uit hun 
breed repertoire ten gehore brengen. 
Als u overigens een stukje wil gaan 
fietsen dan is een tochtje naar en door 
de Warande sowieso aan te bevelen. 
Het belooft in ieder geval ook dan heel 
gezellig te worden. Het Seniorenorkest 
nodigt belangstellenden graag uit 
op zondag 25 augustus bij het Carat 
paviljoen in de Waranda in Helmond. 

Seniorenorkest St. Caecilia

“Wat een mooie foto’s van alle 
nieuwe kinderen op de scholen in 
Laarbeek! Erg leuk dat dit in De 
MooiLaarbeekKrant komt. Helaas is 
in de reportage de jongste en snelst 
groeiende school van Laarbeek 
vergeten... Omdat we erg trots zijn 
op onze school en we het jammer 

vinden dat we niet voorkomen in de 
fotoreportage, willen we de lezers 
deze foto van de start van ons 
schooljaar niet onthouden!”

Groetjes van de kinderen van het 
Klokhuis Lieshout

De kinderen van basisschool Het 
Klokhuis Lieshout

ParkPaviljoen
Voor alles wat er te vieren valt 

Lunch
High Tea

High Wine
Receptie
Koffietafel

Vergadering
Bruiloft

Verjaardag 

Ook heerlijk genieten op ons terras

0492-747111
info@parkpaviljoenlaarbeek.nl
www.parkpaviljoenlaarbeek.nl

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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“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!

Het/ de schoolspits is weer 
afgebeten. Regio Zuid is weer 
vol in de boeken gedoken; de 
letters en cijfers vliegen je om 
de oren. Vol gretigheid heeft de 
jonge generatie zich geworpen 
op de schoolkansen die geboden 
worden. Alle vitamine D, die 
deze zomervakantie overvloedig 
aanwezig was, werd direct 
ingezet om een onvergetelijke 1e 
indruk te geven. Voornemens, 
zoals ze ook op 1 januari worden 
gemaakt, werden omgezet in 
heuse daden. Fris en fruitig, om 
maar een populaire uitdrukking te 
gebruiken. 
Fris en fruitig, wat natuurlijk ook 
geldt voor de immer populaire 
gymles. Alhoewel, fris, de eerste 
de beste gymles werd er gezweet, 
daar zouden de otters jaloers op 
zijn. Hijgend als een stel renpaarden 
keerden de Olympische atleten 
na 45 minuten, bloed, zweet en 
tranen vermoeid terug naar hun 
houten bankjes. ‘PFFFOEH’, er 
ontsnapte een sciroccowind als 
nooit tevoren uit de getuite lippen 
van Rob. ‘Ik lek, niet normaal’. 
Inderdaad, toegegeven, het zweet 
gutste in glinsterende straaltjes 
vanaf de haardos richting kin, 
nek en rug. Gelukkig voor Rob 
was hij niet de enige. Ook zijn 
donkerbruin verbrande buurman 
met zijn � uoriserend gele, nieuwe 
gymschoenen bleek poriën te 
hebben die hun sluisdeuren 
wagenwijd open hadden gezet. 
De shirts gingen als een gek uit 
en Brabant Water kon de aanvoer 
van het zuiverste kraanwater niet 
bijbenen. Je zou bijna medelijden 
hebben gekregen met de arme 
waterkraan. Eén voor één kwamen 

de ‘body’s’ nog natter als dat ze al 
waren soppend de kleedruimte in. 
Er vormde zich donkere kringen op 
vloer en houten bank. Het rustige 
omkleden en na-evalueren van de 
‘afbeulpartij’ was de volgende fase 
in het transformeren met kleren. 
‘Ik wist niet dat je in 5 minuten 
tijd zo moe kon worden, zeg!’. 
‘Het leek het leger wel’, alsof men 
wist hoe het er daar aan toe ging. 
Terwijl langzaam maar zeker de 
tropische temperaturen daalden 
en de ‘Messi’s van de toekomst’ 
hun scherpgeurende kledij hadden 
ingewisseld voor een iets frissere 
variant kwamen de dames al druk 
beppend hun deo-aromatische 
pimphok uit: ‘Ik zweet nog 
steeds. Ik plak helemaal. Je kunt 
mij vastzetten aan mijn stoel, ik 
zweer het. Zoveel plak ik!’ En 
met een plof ‘plakte’ Lieke vast 
aan één van de stoffen stoelen 
die in het wachthalletje stond. 
Nadat meerdere ‘plakkerds’, 
zoals ze zichzelf noemden, 
hun zweetmonoloog hadden 
gehouden en zich nestelde, beter 
gezegd, kleefde tegen de muur, op 
de grond of ook in een vrijstaande 
zetel, kwam Joyce de hoek om. In 
een fantastisch dialect en met een 
volume waar een marktkoopvrouw 
jaloers op zou zijn deelde ze haar 
vriendinnen mede dat ze toch 
echt wel het opperwezen der 
zweetdames was: ‘Dju toch, ik 
zweet op plekken waarvan ik niet 
wist dat je daar ook kon zweten!’ 
Waarop een passerende moeder 
luchtig reageerde met: ‘Ach meid, 
dat is pas het begin.’ En zo is het, 
de scholen zijn weer begonnen!

Mees Joost 

Een zweterig begin

Cursus EHBO in Lieshout

Gezamenlijke 
viering KBO’s 

Koi karpers van Jozef van de Ven 
vallen in de prijzen

Lieshout - EHBO vereniging Lieshout 
start in september een nieuwe EHBO 
cursus.  De meeste ongevallen 
gebeuren in en om het huis. Een 
verstuikte enkel, verslikking of een 
schaafwond is zo gebeurd. Het kan ons 
allemaal overkomen, niet alleen bij de 
buren. 

Ook buitenshuis gaat er wel eens wat 
mis, bijvoorbeeld op het werk, de 
speelplaats of tijdens het sporten. Weet 

u wat u moet doen in zo’n situatie? In 
ongeveer 15 lessen wordt u wegwijs 
gemaakt in het herkennen van letsels, 
maar ook de kenmerken van lichamelijke 
aandoeningen, zoals hartfalen, beroerte 
of suikerziekte worden u geleerd, en 
wat dan de eerste hulp is. Bij voldoende 
belangstelling begint de cursus Eerste 
Hulp op dinsdag 24 september in het 
Dorpshuis in Lieshout. De cursus is 
inclusief reanimatie en het bedienen 
van een AED. Voor deze cursus is 

geen specifieke 
vooropleiding
vereist, iedereen 
vanaf 15 jaar kan 
zich aanmelden. 

Heeft u interesse, dan kunt u voor nadere 
inlichtingen contact opnemen met 
Dinie van Geffen via telefoonnummer 
0499-421566 of door een e-mail te 
sturen naar: ehbolieshout@hetnet.nl.

Mariahout - De Laarbeekse KBO’s 
hielden woensdag 14 augustus 
in Mariahout gezamenlijk de 
Mariaviering. 

Er kwamen veel mensen naar de mis toe. 
Na de Heilige Mis gingen de bezoekers 
in en processie door het park, waarna tijdens een gezellig samenzijn een kop koffie werd aangeboden.

Arcen - De grootste Koi Show ter 
wereld, De Holland Koi Show, 
vond vorige week in Arcen 
plaats. De show trok zo’n 25.000 
bezoekers in de Kasteeltuinen in 
Arcen. 

De Beek en Donkse Jozef en Ineke 
van de Ven hebben met 8 vissen 
meegedaan en 6 prijzen gehaald, 

3 eerste en 3 tweede prijzen. Een 
resultaat om trots op te zijn!

Jozef van de Ven 
tijdens de Koi Show

MARIAHOUT

Geïsoleerde opslagruimte te huur.

Gelegen in het buitengebied van Mariahout

nabij uitvalswegen naar ‘s-Hertogenbosch en

Eindhoven (A50) en de weg Eindhoven - 

Helmond.

Vloeroppervlakte ± 90 m2
2 elektrische overheaddeuren 
2,70 m. x 3 m. (h x b)
Ruime rangeermogelijkheden
Huurprijs op aanvraag

Voor meer info:
tel. 0413 209306
of per mail opslagmariahout@gmail.com

Perfecte locatie voor
ZZP’ er of particulier 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   

Beek en Donk – In de bijna twintig 
jaar dat Annet Mode op het 
Heuvelplein zit, heeft de kledingzaak 
een grote naam binnen de Laarbeekse 
samenleving opgebouwd. Veel 
vrouwen en kinderen wisten, en 
weten nog steeds, de weg naar deze 
winkel te vinden. Sinds kort is Annet 
Mode met bijna 30 vierkante meter 
uitgebreid. 

“We hebben damesschoenen erbij 
gekregen, welke modieus zijn en 
goed bij onze kleding passen”, 
vertelt Annet. “Ook is er wat 
dameskleding bijgekomen, met name 
een aantal merken spijkerbroeken. 
De uitbreiding qua dameskleding is 
beperkt. We wilden vooral dat de 
winkel iets ruimtelijker ingedeeld 
werd. Op deze manier hebben we 
meer plaats en kunnen de klanten 
overzichtelijker en beter winkelen.” 

Annet Mode wordt gerund door 
Annet en Ruud van Santen. Annet 
staat hierbij het meeste in de winkel 
en Ruud werkt achter de schermen. 
De twee dochters van Ruud en Annet 
werken ook mee in de kledingzaak. 
Het echtpaar runt dezelfde winkel 
ook in Helmond, waar Annet Mode 
sinds zo’n vijftien jaar zit.

De kledingzaak is niet alleen in trek bij 
Laarbeekse inwoners. “Ik kan via het 
klantenbestand zien waar iedereen 
vandaan komt. Onze winkel is ook 
populair in omliggende dorpen, zoals 
Boerdonk, Gemert en Erp.” Annet 
denkt dat dit mede door het dorpse 
karakter komt. “Mensen moeten in 
dit soort winkels gewoon even binnen 
kunnen komen lopen, ook als ze niets 
willen kopen. Wij laten ze altijd eerst 
even lekker rustig kijken. Het moet 
toegankelijk en laagdrempelig zijn 
voor iedereen.”

Annet Mode is een modieuze, 
betaalbare dames- en 
kinderkledingwinkel voor alle 
leeftijden. “Wij hebben ons eigen 
aanbod merkkleding. Het zijn allemaal 
betaalbare merken. Wij zetten in op 
producten met een uitstekende prijs-/
kwaliteitverhouding. De kleding moet 
mooi staan, perfect passen en lekker 
zitten.”

Nieuwsgierig naar Annet Mode of 
het resultaat van de verbouwing? 
Ga dan eens een kijkje nemen op het 
Heuvelplein 24 in Beek en Donk. Voor 
meer informatie:www.annetmode.nl. 

Kledingzaak Annet Mode uitgebreid 

Het echtpaar runt dezelfde winkel 
ook in Helmond, waar Annet Mode 

Advertorial
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Komend jaar geen Dakar voor Venco Rally Team 

“Kienen is hip!”

Beek en Donk – Nadat Frans van 
Lankveld vier jaar achtereenvolgend 
deelgenomen heeft aan de Dakar Rally 
slaat hij volgend jaar met het Venco 
Rally Team de zwaarste rally ter wereld 
over. 

In januari 2013 nam het Venco Rally 
Team deel aan de Dakar Rally in Zuid-
Amerika. Na maanden voorbereiding 
was dit de eerste rally die met dit team 
gereden werd. Voor teamcaptain Frans 
van Lankveld was het zijn vierde Dakar. 

Na het succesvol uitrijden van deze rally 
is er het een en ander gesleuteld om de 
truck klaar te maken voor de Silk Way 
Rally in Rusland. In juli is ook deze rally 
tot een succesvol einde gebracht.

De komende Dakar Rally wordt door 
het Venco Rally Team overgeslagen. 

Mede door het huidige economische 
klimaat heeft het team een beslissing 
genomen om in januari niet deel te 
nemen aan de Dakar Rally. 

Dit houdt niet in dat het Venco Rally 
Team niet deel neemt aan overige 

activiteiten en evenementen. Op 
verschillende vlakken blijft het team 
actief en worden sponsoren, fans 
en overige volgers op de hoogte 
gehouden. In de werkplaats zal 
gesleuteld blijven worden om de truck 
in conditie te houden. 

Lieshout – Aan kienen kleeft het 
imago dat het voor ‘oude mensen’ en 
suf en saai is. Maar niets is minder 
waar. Althans, dat suggereren Frency 
Hastenberg, Joyce van Zoggel, Anke 
Smits en Geby Dekkers. De vier vormen 
een vriendinnengroep, zijn allemaal 
midden dertig én ze hebben elke 
woensdagavond samen de grootste lol 
tijdens het kienen in café De Koekoek 
in Lieshout.

Al dertig jaar organiseert de 
kienwerkgroep van buurtvereniging 
Plan West kienavonden.  Er zijn altijd 
veel mensen op afgekomen. Niet 
alleen uit Lieshout, maar ook uit 
omringende dorpen.  “Helaas loopt 
het aantal deelnemers terug. Vroeger 
verwelkomden we op één avond wel 100 
tot 150 personen.  Het deelnemersaantal 
is nu ongeveer gehalveerd. Ik denk dat 
het te maken heeft met het negatieve 

imago onder jongeren, waardoor er 
geen nieuwe aanwas komt onder de 
bezoekers. Hoogste tijd om daar wat 
aan te doen!”, aldus Frency.

In de kienzaal, waar iedereen in opperste 
concentratie gebogen over zijn kienkaart 
zit, wordt hooguit gefluisterd. Hardop 
gepraat of andere storende geluiden 
worden al snel de kiem in gesmoord met 
een “SSSSSST!” 

Het kienen vindt elke woensdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in café De 
Koekoek in Lieshout plaats. Een 

kienkaart kost €6,00 en de jackpot valt 
elke 6 weken. 

Vanaf september gaat er het een en 
ander veranderen aan de prijzen. 
De boodschappentas, die voorheen 
gewonnen kon worden, maakt plaats 
voor geldprijzen van €10,00, €15,00, of 
€20,00 met een hoofdprijs van €40,00.

Frency: “Af en toe zijn de kienavonden 
verwikkeld in een thema,  zoals 
Sinterklaas. Hierbij zijn echt leuke 
cadeaus winnen, bijvoorbeeld Lego. 
Tijdens het ‘kerst –kienen’  zijn er 
kerstpakketten te winnen. Er zijn 
plannen om vaker met thema’s te gaan 
werken.”

Maar wat maakt kienen nou zo 
leuk? “Kienen is zowel spannend als 
ontspannend én kei gezellig. Met name 
na afloop, want tijdens het kienen kun 
je niet buurten. Het is een serieuze 
aangelegenheid, waarbij je goed moet 

opletten. Het geld dat we winnen, 
stoppen we in een pot en daar doen 
we samen leuke dingen van. Zo zijn we 
onder andere een keertje naar de Efteling 
geweest. Tijdens de kienavonden nemen 
we altijd lekkere hapjes mee. Zo hebben 

we zelfs een keer gegourmet tijdens het 
kienen. Op donderdagochtend zijn we 
altijd wel moe, want we zijn de laatste 
die de kroeg uit komen”, sluit Frency 
lachend af. 

 

OPGELET!

Kookcentrum Brabant zoekt dames en heren voor in een kookgilde! 
Heeft u een passie voor koken? Kookcentrum Brabant is nog op zoek naar 
enkele heren en dames die het leuk vinden deel te nemen in een kook-
gilde. De kookgildes in onze kookstudio komen regelmatig bij elkaar om 
voor en met elkaar een culinair, seizoensgebonden zesgangendiner te 
koken. 
U kunt natuurlijk altijd eerst komen proefkoken! Interesse? Of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact met ons op via info@kookcentrumbra-
bant.nl of per telefoon via 06-46598595. 

Op zoek naar een leuk groepsuitje? 
Bent u op zoek naar een leuk uitje voor bijvoorbeeld een bedrijf, vrijgezel-
lenfeest of familiedag? Dan bent u bij Kookcentrum Brabant aan het juiste 
adres! Kookcentrum Brabant geeft culinaire kookworkshops. U kiest zelf 
welk menu de groep gaat maken. Dit kan bijvoorbeeld een tapasmenu 
zijn, een luxe barbecue of een culinair zesgangendiner. Onder begeleiding 
van een chef-kok gaat de groep de keuken in om het menu te bereiden. 
Vervolgens wordt dit, met een lekker drankje, genuttigd. Bon appetit!

Prins Hendrikstraat8, Beek en Donk   T.: 06 46 59 85 95
E.: info@kookcentrumbrabant.nl   I.: www.kookcentrumbrabant.nl

Tapasworkshop 
Vanaf 12 personen

€50,00 per persoon (all-in) 
Aanbieding geldt bij reserveringen tot 15 september. De tapasavonden zijn te boeken voor het gehele jaar 2013.

 Brabants gezelligste en meest complete kookcentrum! 

Van Schijndel Anteak
Dé woonwinkel

Passie voor wonen

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

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
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Uitnodiging 

Presentatie Sportblessures in Laarbeek! 
Maandag 26 augustus geeft Fysiotherapie en Training Kemps&Rijf samen  
met Sportmedisch Advies Centrum Helmond en Orthopedie Elkerliek een  
presentatie over sportblessures (voor sporters, begeleiders, trainers/coaches,  
artsen en andere geïnteresseerden). Dit mede ter introductie van een  
wekelijks sportblessurespreekuur in Laarbeek. 
 
Alle sporters/begeleiders van uw club zijn hierbij van harte welkom. 

De presentatie wordt gegeven in Aarle-Rixtel om 20.00 uur aan de Molenstraat 9a in het Paramedisch 
Centrum Laarbeek en ongeveer een uur duren. 
Sprekers zijn:      -Rhijn Visser (sportarts SMA Elkerliek) 
   -Hub Noten (orthopaedisch chirurg Elkerliek) 
   -Robin Rijf (Master Manueel Therapeut van Kemps&Rijf) 
   -Bas Keursten (Master Sportfysiotherapeut van Kemps&Rijf) 

Wat: Vanaf maandag 2 september start Fysiotherapie en Training Kemps&Rijf met een wekelijks sportblessurespreekuur. 
Dit zal zowel in Aarle-Rixtel als in Beek en Donk plaatsvinden. 

Voor wie: Het sportblessurespreekuur is speciaal voor de sporters in de gemeente Laarbeek die tijdens het sporten een 
mogelijke blessure oplopen en hier zonder wachttijd direct duidelijkheid over willen krijgen. 

Eventueel kunnen zij  behandeld worden met het revolutionaire Compry Cool Systeem(Compressie en koeling in een) de 
ultieme oplossing voor pijn reductie, blessure behandeling en revalidatie na chirurgische ingreep en bij acuut letsel.  
Cryo compressietherapie versnelt de genezing van beschadigd weefsel, reduceert pijn, zwelling en remt  de 
ontstekingsreactie. 
 

Wanneer: Binnenlopen op maandagochtend tussen 8 en 9 uur  in Aarle-Rixtel (Molenstraat 9a).  Op volgorde van 
binnenkomst worden sportgerelateerde blessures gescreend. 
Ben je niet in de gelegenheid tussen 8 en 9 ’s morgens te komen? Bel dan voor 11 uur ’s morgens 0492-382120, je wordt 
dan ingepland voor het avondspreekuur: 
Elke maandagavond tussen 18 en 19 uur in Beek en Donk aan de Waterhoenlaan 2a. 
 
Hoe: In 10 minuten krijgt de sporter zicht op de ernst van de blessure. Na de screening volgt een advies. Dit kan bestaan 
uit rust, fysiotherapeutische behandeling, tape, maar ook een doorverwijzing naar de orthopeden en sportartsen is 
mogelijk. Dankzij de intensieve contacten tussen fysiotherapeuten van Kemps&Rijf  en het Elkerliek Ziekenhuis is het 
mogelijk om op korte termijn een afspraak met betreffende specialist te maken. 
 
Waar:  Locatie Aarle-Rixtel: Molenstraat 9a / Locatie Beek en Donk: Waterhoenlaan 2a. 
             tel. 0492-382120 

 Wij hopen u maandag 26 augustus te mogen verwelkomen, 20.00 uur Molenstraat 9a 
te Aarle-Rixtel. 

 

 

Mooi Dier

Op zoek...

Hennie is een kruising Border 
Collie pup van 4 maanden oud. 
Hennie verblijft samen met 
broertje Henry bij ons in het 
asiel en het zijn 2 lieve honden. 
Hennie heeft nog niet veel van 
de wereld gezien en vindt alles 
nog wat spannend. Maar Hennie 

is jong en heel leergierig, bij een baasje die hem genoeg liefde, 
aandacht en tijd kan schenken komt het helemaal goed met Hennie!

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

Naam:        Hennie 
Leeftijd:     4 jaar

JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Reacties:
Lianne van Vijfeijken Swinkels: Theo Gevers van Vijfeijken in het midden is dat oma
Frans en Caroline Swinkels Thielen: Ja dat is ons oma
Robbie Robbescheuten: Da lijkt wel frans relou die regsu
Frans en Caroline Swinkels Thielen: Nee dat is Sjaak van de Ven

Foto: Frans en Caroline Swinkels Thielen

In deze rubriek vindt u elke week een highlight van een van de Facebook-pagina’s 
‘Je bent een … als … ‘. Alle vier de kernen hebben deze Facebookpagina, waar leuke 
berichten op worden geplaatst en volop wordt gereageerd.

Mariahout

       Loonbedrijf   G.      anters

Tel. 0413-209709
06-22773371

Méér dan loonwerk alleen 

PIET VAN THIELPLEIN 11

BEEK EN DONK

YOURSFASHION.NL

0492 - 46 54 56

INFO@YOURSFASHION.NL

FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL

‘Back to school’-disco bij de Boemerang

Bibliotheek Beek en Donk gesloten in verband met verhuizing

Beek en Donk – Tienerwerk de 
Boemerang houdt op vrijdag 
23 augustus van 19.30 tot 
22.00 uur de eerste disco na de 
schoolvakantie. Tieners van 10 tot 
en met 15 jaar uit Beek en Donk 
zijn van harte welkom op deze 
avonden. De entree is €1,00 en de 
ingang is aan de Otterweg bij het 
Ontmoetingscentrum in Beek en 
Donk.

Tienerwerk de Boemerang sloot 
het seizoen voor de vakantie 
goed af met het bekendmaken 
van de nieuwe naam en de 
lancering van de website www.
boemerangbeekendonk.nl. Op 

deze site staat alle informatie, maar 
ook foto’s die genomen worden 
tijdens de disco’s en activiteiten. 
Dit is leuk voor de tieners, maar 
ook voor de ouders om de sfeer 
te proeven van waar hun zoon of 
dochter die avond is geweest. 

Het is de bedoeling dat De 
Boemerang elke maand 1 
disco houdt en 1 activiteit. Alle 
disco’s en activiteiten worden 
bekendgemaakt op de basisscholen 
in Beek en Donk, via facebook.
com/t ienerwerkbeekendonk, 
flyers en de eigen website www.
boemerangbeekendonk.nl. De 
Boemerang werkt met 

consumptiemunten, die geldig 
blijven voor alle tieneravonden. En 
willen de tieners liever niet dansen 
op de discoavonden? Dan kunnen 
ze altijd nog biljarten, chillen, op de 
flipperkast of andere spellen spelen. 

Ben je tussen de 10 en 15 jaar? 
Meld je dan snel aan voor de ‘Back 
to school’-disco!

Beek en Donk – De bibliotheek 
in Beek en Donk gaat verhuizen 
van De ‘oude’ Raagten naar het 
Ontmoetingscentrum aan de 
Otterweg. De vestiging is daarom 
gesloten van 25 tot en met 30 
augustus 2013.

Vanaf 31 augustus is iedereen van 
harte welkom op het nieuwe adres: 
Otterweg 29, 5741 BC, Beek en 
Donk. De bibliotheek is per telefoon 
te bereiken via 0492-462527 of door 
een e-mail te sturen naar contact@
bibliotheekdlb.nl.

De openingstijden blijven hetzelfde. 
De nieuwe huisvesting wordt in 
september en oktober gevierd met veel 
speciale activiteiten. U bent alvast van 
harte uitgenodigd. Meer informatie 
over de verhuizing is te vinden op 
www.bibliotheeklagebeemden.nl.
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DE Middag van het Brabantse Lied

Voorbespreking De Werkgroep over ‘De weg’

PvdA houdt voorbespreking 
extra raadsvergadering

Tentoonstelling van kunstvoorwerpen 
in bibliotheek

Yammas Mariahout naar Bobbejaanland

Geslaagd uitstapje De Zonnebloem bij 
Boerenbondsmuseum

Mariahout – In het Openluchttheater van 
Mariahout vindt zondag (25 augustus) 
De Middag van het Brabantse lied plaats. 
De middag wordt georganiseerd door 
de stichting Brabants Dialectenfestival. 
Men kan genieten van de muziekgroepen 
Taaftere en van Kwartjesvolk. 

Taaftere is een 3-mans formatie uit Volkel 
die tweetalig nummers brengt (Brabants 
en Nederlands). Ze zingen één-, twee- 
of driestemmig afgewisseld door fraaie 
instrumentale intermezzo’s. Ze spelen 
vooral eigengemaakte muziek.
Kwartjesvolk komt uit Zeeland. Sinds 
1987 bestaat de muziekgroep uit Tiny van 
Schijndel, Tinus Verstraten, Gerard van de 
Schans, Henk Merx, Hent van den Heuvel, 
Jan van Schijndel, Walter Huvenaars en 
Piet Huvenaars. De groep zingt traditionele 

liedjes met humor en moraal. Daarbij 
worden de gezongen verhalen aan elkaar 
gepraat en soms gekostumeerd uitgevoerd.

De aanvang van de voorstelling is om 14.30 
uur. De toegangsprijs bedraagt € 8,00 per 
persoon. Kaarten kunnen gekocht worden 
aan de theaterkassa, maar ze kunnen 
ook gereserveerd worden via www.oltm.
nl (bij het kopje ‘programma’ kunt u een 
bestelformulier invullen. Hier kunt u kiezen 
voor een e-ticket of u kunt de kaartjes 
thuis laten sturen, voor deze laatste service 
worden extra kosten berekend). Bij slecht 
weer wordt de voorstelling verplaatst naar 
het Buurthuis aan de Bernadettestraat. En 
voor de agenda: op zondag 8 juni 2014 
vindt de elfde editie van het tweejaarlijkse 
Brabantse Dialectenfestival plaats.

Aarle-Rixtel - Al lange tijd wordt in allerlei 
bestuurlijke kringen gesproken over een 
(nog) betere bereikbaarheid van de regio 
Zuid-Oost Brabant. Als oplossing daarvoor 
is een bereikbaarheidsprogramma 
opgesteld, dat door provincie en 
regiogemeenten is vastgesteld. 

Dat plan moet nu verder worden ingevuld, 
waarbij de provincie voorstellen doet die 
sterk afwijken van de destijds gemaakte 
afspraken. Zo was bijv. afgesproken dat de 
nieuwe weg ter hoogte van Aarle-Rixtel 
met een tunnel de kanalen zou kruisen. Dat 
idee wordt nu helemaal verlaten en er is een 
brug ingepland. Daarnaast is een van de 
ideeën om voor de N279 een nieuwe weg 
dwars over landgoed De Heikant te laten 
lopen. Slechte plannen dus voor Laarbeek!

De raadsfractie van De Werkgroep zal haar 
standpunt met de achterban bespreken in 
een openbare bijeenkomst op maandag 
26 augustus a.s. U bent dan om 20.00 uur 
welkom in De Dreef te Aarle-Rixtel om met 
ons daarover van gedachte te wisselen. 
De openbare raadsvergadering over 
de provinciale plannen zal donderdag 
29 augustus vanaf 19.30 uur in het 
gemeentehuis worden gehouden. Uiteraard 
bent u ook daar welkom. 

Beek en donk – De PvdA afdeling Laarbeek 
komt op maandag 26 augustus bij elkaar 
om de extra raadsvergadering van 29 
augustus voor te bespreken. 

Deze raadsvergadering heeft 1 onderwerp: 
de Noord-Oost Corridor. De agenda van 
deze raadsvergadering kunt u vinden op de 
site van de gemeente Laarbeek.

Iedereen die 
samen met 
de leden van 
de PvdA deze 
vergadering wil 
voorbereiden is 
van harte welkom. De koffie staat klaar op 
maandag 26 augustus vanaf 19.00 uur in 
Café Thuis, Heuvelplein 6, in 
Beek en Donk.

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar zijn de beide 
vitrines in de Aarle-Rixtelse bibliotheek 
tot eind september weer gevuld met 
gemaakte werkstukken van Tiny Fabrie uit 
Aarle-Rixtel. In tegenstelling tot andere 
jaren heeft zij nu gekozen voor frisse en 
vrolijke figuren en kleuren welke een 
prachtig geheel vormen.

Ditmaal is er naast de door haar 
toegepaste materialen en technieken, zoals 
zelfhardende klei, powertex en stone art 
ook gebruik gemaakt van hard plastic, 
welke in de vorm van halve bollen aan 
elkaar gelijmd en geschilderd worden.
Het resultaat hiervan is geweldig en zeker 
een bezoek aan de bibliotheek waard. Voor 
meer info of het volgen van een door Tiny 
te geven cursus kan men bellen naar tel. 
0492-381595.

Mariahout -  Voor de Yammas leden die 
mee hebben gedaan aan de flessenactie 
2012 is er op zondag 1 september het 
jaarlijkse uitje naar Bobbejaanland. Dit 
uitstapje is weer mogelijk gemaakt door 
de geslaagde flessenactie. 

De helft van de opbrengst is  geschonken 
aan de Doe-Een-Wens-stichting, die 

hiervan weer een wens kunnen vervullen. 
De leden vertrekken om 08.15 uur vanaf 
het buurthuis met de bus, en zijn rond 
19.00 terug in Mariahout. Daar wordt de 
dag gezamenlijk afgesloten met een frietje 
bij de Pelgrim, aangeboden door Yammas. 
Voor een lunchpakket moeten de leden 
zelf zorgen, vergeet je identiteitskaart niet! 
Hopelijk wordt het weer een leuke dag. 

Beek en Donk – De Zonnebloem afdeling 
Beek en Donk vertrok op dinsdag 13 
augustus om 08.45 uur met gasten en 
vrijwilligers met het treintje ‘De goede 
moordenaar’ en enkele auto’s vanaf de 
Michaëlkerk naar het Boerenbondsmuseum 
in Gemert.
 
In het Boerenbondsmuseum stond om 
10.00 uur de koffie met heerlijke vlaai klaar. 
De groep werd na het welkomstwoord in 
tweeën gesplitst. Eén groep maakte ‘s 
morgens een huifkartocht en de andere 
groep kreeg een diavoorstelling te zien 
en een rondleiding door het museum. Het 

Boerenbondsmuseum biedt een unieke 
combinatie van bezienswaardigheden. 
Een heus dorpsplein met daaraan gelegen 
een schop, een bakhuis, smederij, 
klompenmakerij, teveel om op te noemen. 
Om 12.30 uur konden de gasten zich tegoed 
doen aan een Brabantse koffietafel met zult 
en worst. De gasten genoten en waren vol 
lof over de keurige verzorging. Om 14.00 
uur werden de rollen omgedraaid. Het 
weer was gunstig gezind. Om 16.00 uur 
ging iedereen met een goed gevoel naar 
huis. Iedereen had genoten. De organisatie 
kan terugkijken op een zeer geslaagde 
dagactiviteit.

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

 Leden van De Zonnebloem dinsdag tijdens het uitstapje

Samen sterker. Dat is het idee van
coöperatief bankieren.

rabobank.nl/peelnoord

Samen werken aan gemeenschappelijke doelen.

Daar staan wij voor, daar dragen wij graag aan bij.

Samen, vertrouwd en dichtbij

Samen voor een
duurzame
toekomst

Boer, Bier &
Water
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Mark van de Veerdonk en Bruceband 
in het Openluchttheater

Restaurantavond Zonnetij 

Open Dag Scouting Aarle-Rixtel

Mooi UIT in Laarbeek

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

4 OKTOBER

5 OKTOBER

WIR SIND SPITZE!

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

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

The Bruceband
vrijdag 30 augustus 20:30 uur

Openluchttheater Mariahout presenteert :

EuropE’s no.1
springstEEn
tributEband

voor kaarten en informatie ki jk op:
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Beleef meer!

Win een
VIP-arrangement

( kijk op de voorpagina hoe )

Mariahout - Het einde van een prachtig 
theaterseizoen komt langzaam in zicht. 
Men kan nog genieten van de laatste 
voorstellingen van Openluchttheater 
Mariahout. Op vrijdagavond staat Mark 
van de Veerdonk met zijn nieuwe show op 
het theaterpodium. Als afsluiting van het 
weekend staat de zondag vervolgens in 
het teken van het Brabantse lied. Volgend 
Weekend staat er een optreden van The 
Bruceband op het programma.

Mark van de Veerdonk
Op vrijdag 23 augustus speelt Mark van de 
Veerdonk om 20:30 uur zijn nieuwe show 
Weltebarsten. De titel zegt het al, er zal 
weer gelachen worden. Sterker nog, het 
publiek zal als vanouds worden bedolven 
onder een dikke laag confetti van vreemde 
verdraaiingen, absurde anekdotes en snelle 
oneliners. Mensen communiceren steeds 
meer, maar begrijpen elkaar steeds minder. 
Zie hier het statement van de voorstelling 
van Mark van de Veerdonk. Zo dan weet je 
dat vast, kun je je nu helemaal concentreren 
op de slappe klets in de show. Want die is 
weer ruim voorradig. En tjonge jonge wat is 
het toch weer een succes!
 
Bruceband
Op vrijdag 30 augustus om 20.30 uur kan 
men in het Openluchttheater genieten van 
de beste Bruce Springsteen-Tributeband 

uit Europa. De Bruceband bestaat uit zeer 
gedreven en ervaren muzikanten, die de 
nummers met evenveel passie over weten 
te brengen als Bruce Springsteen zelf. Bij 
The Bruceband kan men dezelfde sfeer 
verwachten als bij een Bruce Springsteen 
en de E-streetband-show. De band speelt 
uitsluitend nummers uit het repertoire van 
Bruce. Bij elk optreden komen in ieder geval 
de bekende hits aan bod. Daarnaast spelen 
ze ook een groot aantal minder bekende 
nummers, maar dat geeft ieder optreden weer 
een eigen sfeer. Een spetterend concert met 
veel interactie tussen de band en het publiek. 
Dat wordt gegarandeerd een geweldige 
muzikale show! MooiLaarbeek verloot 
voor deze show vijf VIP-arrangementen. 
Kijk hiervoor op de 
voorpagina van deze 
krant. 

Voor kaarten en meer 
informatie kan men 
terecht op 
www.oltm.nl. 

Aarle-Rixtel - In samenwerking met 
Savant culinair houdt ViERBINDEN 
dinsdag 3 september alweer de achtste 
restaurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij.

Iedereen is ook dan weer van harte welkom 
vanaf 17.30 uur. Het diner wordt geserveerd 
om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren kan 
tot uiterlijk donderdag 29 augustus 15.00 
uur. U kunt dit doen via het secretariaat van 
ViERBINDEN 0492-328800 of via een email 
naar stichting@vierbinden.nl  

De gezamenlijke dineravonden vinden 
iedere 14 dagen plaats en worden steeds 
bekendgemaakt in dit blad. 

Voor 3 september staat er een mosselmenu 
op het programma:
Vers gekookte mosselen in witte wijn met 
verse groenten en kruiden, Gemengde 
rauwkostsalade, Diverse sausjes, Stokbrood 
en kruidenboter, Panna-cotta met 
fruitcompote.

Dit alles weer voor de bekende leuke prijs. 
Graag tot ziens op 3 september a.s.

Aarle-Rixtel – De Scouting Aarle-Rixtel 
houdt op zaterdag 31 augustus een 
open dag van 13.30 tot 17.00 uur om 
het scoutingseizoen te openen. Op deze 
zaterdag kan men kennismaken met de 
Scouting Aarle-Rixtel. De open dag staat 
helemaal in het teken van Kermis, maar dan 
op een avontuurlijke, scouting-manier. 

Zo is er een Chinese overzet gemaakt van 
hout en touw, je kunt blikgooien en eendjes 
vissen of lekker popcorn eten of zelf een 
wafel bakken boven het kampvuur! Ouders 
zijn van harte welkom op het koffieterras. 
Men hoeft uiteraard geen lid van scouting 
te zijn om gezellig naar de kermis te komen. 
Iedereen is van harte welkom!

De jeugdleden die de leeftijd hebben om 
naar een volgende speltak te gaan, vliegen 
op deze dag op een spectaculaire manier 
over. Als je toevallig langs de blokhut komt, 
kun je nu al zien dat er volop gepionierd 
wordt. Het zal zeker net zo leuk worden als 
vorig jaar.

In het nieuwe seizoen is er bij alle speltakken 
nog ruimte voor nieuwe leden, maar men 
wil dit keer speciaal aandacht vragen voor 
de nieuwe speltak, de mini Scouts. Deze 
speltak is voor jongens van 5 tot en met  7 

jaar en voor meisjes van 5 t/m 10 jaar. Men 
gaat draaien op dinsdag van 18.00 uur tot 
20.00 uur en in september is men van harte 
welkom om 4 avonden gratis te komen 
kijken hoe leuk het is. Dit kan op dinsdag 3, 
10, 17 en 24 september. Graag tot ziens op 
de blokhut!

Advertorial

Winnaars VIP-arrangement Mark van de Veerdonk
MooiLaarbeek mocht vijf VIP-
arrangementen voor Mark van de Veerdonk 
verloten. De winnaars van deze exclusieve 
prijs zijn geworden: 

Jos en Diniette Konings
Helma van den Tillaart
Antje van de Berg en Rob Sneijers 
Lisanne Beks

De prijswinnaars ontvangen donderdag van 
MooiLaarbeek persoonlijk bericht hierover.
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rolschaatsen

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

Programma / Uitslagen

A.S.V.A.S.V. A.S.V.

Programma Jeugd
Woensdag 21 augustus
Aanvang:
18.30 ASV’33 B1 – Stiphout 
                              Vooruit B1

Zaterdag 24 augustus
Aanvang:
14.30 Lierop A1 – ASV’33 A1 

Programma Veteranen
Zaterdag 24 augustus
Aanvang:
Geen programma
Programma Senioren

Zaterdag 24 augustus
Aanvang:
18.00 ASV’33 1 – Oranje Zwart 1

Zondag 25 augustus
Aanvang:
11.30 ASV’33 3 – Blauw Geel’38 13
12.00 ASV’33 4 – Blauw Geel’38 12
10.00 Nijnsel 5 – ASV’33 5
10.30 Deurne VR1 – ASV’33 VR1

Dinsdag 27 augustus
Aanvang:
20.00 Mierlo Hout 1 – ASV’33 1

* Wijzigingen onder voorbehoud 

Uitslagen Biljartvereniging ‘t 
Centrum maandag 19 augustus

0-2  John Labes - Jan Verbakel
2-0  Henk Verhappen - Henk Mastbroek
2-0  Harrie van Kleef - Leo van Griensven
0-2  Henk van de Bergh - Ad de Koning
2-0  Harrie Bouwmans - Martien van de 
        Elsen
2-0  Antoon Rooijakkers - Frits Wilbers
0-2  Cor van de Berg - Jan van Neerven
2-0  Cor Verschuren - Jan Hesselmans
2-0  Frits Poulisse - Jan van Hout
0-2  Henk Hollanders - Joop Kerkhof
2-0  Bennie Beerens - Frits Poulisse
0-2  Henk Hendriks - Jan van Hout
0-2  Piet Goossens - Bennie Beerens
2-0  Theo Verheijen - Antoon Wagemans
2-0  Jaspert Swinkels - Jan van Dijk
2-0  Cor Oppers - Evert Baring

Uitslagen Biljartvereniging ‘t 
Centrum dinsdag 20 augustus

2-0  Ad Barten - Martien Swinkels
2-0  Guus van de Elsen - Tonny de Louw
2-0  Antoon Smits - Lambert van Bree
2-0  Henk van de Vegt - Gerrit van Osch
0-2  Marinus Steegs - Antoon Maas
0-2  Albert Kluijtmans - Lou Muller
0-2  Martien van de Elsen - Herman van 
       de Boom
2-0  Mies van de Biggelaar - Huub 
       Biemans
0-2  Theo Spierings - Leo Migchels
2-0  Hendrik Korsten - Willie 
        Vorstenbosch
2-0  Theo Spierings -  Bert van de Vorst
0-2  Mari van Gend - Pieter Rooijackers
2-0  Mari Verbakel - Bert van de Vorst
0-2  Hans de Jager - Bert van Wanrooij
0-2  Frits Tak - Henk Meerwijk
2-0  Bert Wanrooij - Piet Verhagen

Uitslagen KBO bridgeclub ‘t Bedonkske 
20 augustus 2013

1.Lien Meulensteen/Jos de Vries 67,50.
2.Nelly Graat/Tony Werners 63,50%. 
3.Rietje en Dorry Zwets 53,50%.

4.Riek Kuijpers/Kitty Coppens 52,00%.
5.Lien Gruijters/Jo Dekkers 51,50%. 

De volgende zitting is op dinsdag 27 
augustus, aanvang 13.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum aan de Otterweg, 
te Beek en Donk. Iedere bridger met 
partner is van harte welkom om aan 
deze bridgdrives deel te nemen.

Mariahout - De vakanties zijn 
weer voorbij, de speelsters zijn 
alweer volop aan het trainen voor 
het nieuwe korfbalseizoen. Het is 
daarom weer tijd voor de jaarlijkse 
seizoensopening, waar de teams, 
trainers, coaches en sponsoren 
worden voorgesteld.

Men wil ook graag alle sponsors en 
begunstigers bedanken voor hun 
steun en financiële bijdrage. Na 
de opening om 11.00 uur en de 

presentatie 11.15 uur is het tijd voor 
de jeugd. Om 12.00 uur wordt gestart 
met het Ouder–Kind toernooi. Alle D, 
E en F-leden mogen het tijdens een 
aantal wedstrijden opnemen tegen 
hun ouders. Aanmelding hiervoor is 
niet nodig. Men gaat ervan uit dat 
iedereen meedoet!

Ook wordt er een 
demonstratiewedstrijd gespeeld door 
een samengesteld team van Senioren 

1-2 tegen de Korfrakkers uit Erp.

Verder worden er voor de kinderen 
verschillende raad- en doe-spelletjes 
gehouden. Kortom, een goed gevuld 
programma met voor ieder wat wils.

Graag ziet men u op zondag 25 
augustus om 10.45 uur op Sportpark 
de Heibunders in Mariahout.

Seizoensopening bij 
Korfbalclub Flamingo’s

Brabantse kampioenschappen RV de 
Hoefslag Aarle-Rixtel

Wouw - Op zondag 18 augustus 2013 
nam rijvereniging de Hoefslag uit Aarle-
Rixtel met 2 viertallen deel aan de 
Brabantse Kampioenschappen te Wouw.

Het M-viertal werd reserve-kampioen en 
het L-viertal behaalde een 6e plaats. Het 
M-viertal is hiermee afgevaardigd naar 
de Nederlandse Kampioenschappen in 
Ermelo.

Bij deze feliciteert de vereniging beide 
viertallen met het behaalde resultaat. 
Daarnaast wensen zij het M-viertal 
heel veel succes bij het Nederlands 
Kampioenschap!

handbal

Beek en Donk - De eerste trainingen 
zitten er al weer op. Handbalvereniging 
Bedo is weer gestart. Alle teams hebben 
fanatiek getraind, voor het eerst in de 
nieuwe sporthal. 

Aanstaande zaterdag, 24 augustus, 
begint de eerste van een reeks drie 
instuiftrainingen voor jeugd van 4 t/m 
9 jaar. Van 10.00 t/m 11.00 uur is alle 
Laarbeekse jeugd welkom in de nieuwe 
sporthal in Beek en Donk om kennis te 
komen maken met de handbalsport en 
Bedo. Voor meer informatie, kijk op de 
website www.hvbedo.n/jeugdinstuif.

Ook de voorbereiding voor het nieuwe 
seizoen staan voor de deur. Aanstaand 

weekend begint Heren Senioren 1 
met een oefenprogramma. Dames 
Senioren 1 volgt volgende week. Beide 
teams werken de komende weken een 
oefenprogramma af. Op zaterdagavond 
21 september worden de teams 
gepresenteerd aan het publiek. Begin 
oktober begint de zaalcompetitie. 

Daarnaast begint ook de veldcompetitie 
weer. Hierin spelen drie jeugdteams 
en twee seniorenteams. Bij de jeugd 
spelen de Gemengde D-jeugd, Jongens 
en Meisjes B-jeugd. Zowel de Heren als 
Dames Senioren stellen ook een team op. 
Dit weekend komen vier teams in acties. 
Meisjes B-jeugd begint het weekend 

erop aan de veldcompetitie.

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

Programma:
Zaterdag 24 augustus
10:50 MHV ‘81 – Gemengde D-jeugd
12:40 MHV ‘81 – Jongens B-jeugd
19:30 HV Dongen – Heren Senioren 1

Zondag 25 augustus
10:00 White Demons – Dames Senioren
11:00 Zephyr – Heren Senioren

Beek en Donk – De jeugd van Laarbeek 
en omstreken kan op zaterdag 24 
augustus weer genieten van een actief 
avondje. Na weken in de schoolbanken 
is het heerlijk om met vrienden en 
vriendinnen lekker actief bezig te zijn 
en veel lol te maken. Dat kan voor een 
luttel bedrag bij de SkateSwing van 
RC De Oude Molen. Pak je skeelers 
uit de kast en kom gezellig om 19.00 
uur naar de Rollerdisco aan de Lage 
Heesweg in Beek en Donk.

Van augustus t/m mei organiseert de 
rollerclub deze mega gezellige disco, 
voor de jeugd vanaf ongeveer 6 jaar. 
De hal wordt volledig omgetoverd 
tot superdiscotheek. Natuurlijk met 
blitse verlichting, een echte DJ, een 
chillhoek en springheuveltjes voor de 
waaghalzen. Er is toezicht (en hulp) 
op de baan, dus ouders kunnen in 
de gezellige kantine ook een avondje 
lekker ontspannen. Ouders mogen 
gratis naar binnen, en voor de kinderen 
kopen ze de leuke Sk8Card voor maar 
€5,95. Hiermee kunnen de kinderen 
zelf 4 keer iets lekkers bij de bar gaan 
halen, en natuurlijk is de entree in die 
prijs inbegrepen. 

Omdat de hele avond gedragen wordt 
door enthousiaste vrijwilligers kan de 
club dit zo goedkoop aanbieden. De 
avond is uitermate geschikt om met 
een groepje vrienden en vriendinnen 
veel plezier te maken. Ook voor 
kinderfeestjes en buurtfeestjes is het 

de ideale gelegenheid: actief, gezellig, 
vertrouwd en betaalbaar. 

Kom zaterdag 24 augustus maar alvast 
proefdraaien. De avond begint om 
19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De 
rollerdisco is in de rollerhal, aan de Lage 
Heesweg 1 in Beek en Donk. Iedereen 

is welkom en kaarten zijn te koop aan 
de kassa. Groepen adviseren we om de 
kaarten vooraf te reserveren, dan liggen 
ze, voorzien van de namen, al voor 
jullie klaar. Kijk op de website: www.
rcdeoudemolen.nl onder het kopje 
skaten. Of bel voor meer informatie 
met 0492-465413 

Handbalvereniging Bedo 
begonnen aan nieuw seizoen

 Rollerdisco voor de jeugd

paardensport

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

Beekseweg 2, Lieshout 
Tel: 0499 421623 

E-mail: Janlentjes@zonnet.nl

Beekseweg 2, Lieshout 
Tel: 0499 421623 

E-mail: Janlentjes@zonnet.nl

Auto Bouwjaar Kilometerstand
BMW 318 aut 10-2008 80.000

VW Caddy 19 sdi 47kw 2002 250.000

Peugeot 207 colorline 5 deurs 4-2007 54.000

Renault Clio 5 deurs 3-2004 53.000

Seat Leon 5 deurs 1-2006 90.000

Seat Leon 18-20v 1-2004 125.000

Suzuki Swift 5 deurs 10-2005 72.000

Opel Combo 13tdi 2008 70.000

VW Golf tdi 4-2003 131.000

Ford Ka 1.2 51kw titanium 2009 111.000

Peugeot 206 forever 1.4 3drs 2008 76.000

Toyota Aygo 1.0 12v 5drs 
comfort navigator

2011 72.000

Annet van Gils-Kuys
Havenweg 2, Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@mijntestamentadvies.nlE: annetkuys@mijntestamentadvies.nl

Voor het betere 
onderhoud

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

biljarten

bridgen
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Gratis bridgen in De Tapperij 

Beginnerscursus 
bridge 

Het schaakseizoen begint weer

Nieuw seizoen Turnvereniging 
De Ringen van start

Beek en Donk - Bridgeclub 
‘Over the bridge’ houdt 
in de zomermaanden elke 
maandagavond gratis 
bridgeavonden bij De Tapperij in 
Beek en Donk. De laatste avond 
staat gepland op maandag 26 
augustus. Iedereen kan zich, met 
een partner, gratis inschrijven 
tussen 19.00  en 19.15 uur.

Mevrouw Henny de Leeuwe is 
voorzitter van de club. De club 
telt ongeveer 80 leden. “Bridge 
is een echte denksport”, zegt 
ze stellig. Er zijn bij bridge ook 
wereldkampioenschappen en 
andere grote toernooien. Bridge 
vereist teamgeest tussen twee 
vaste partners, concentratie, 
geheugen, logisch denken. Henny: 
“Vroeger was bridge een elitaire 
sport, maar dat is het al lang niet 
meer. De spelregels van bridge zijn 
niet moeilijk en  overal hetzelfde. 
Wij spelen volgens het bekende 
Accolsysteem.”

Ondertussen verzamelen zich 
een twintigtal  spelers in de zaal 
van De Tapperij. Ze melden zich 
in tweetallen  bij  Mieke de Jong 
en Angela Willemsen, die samen 
de administratie doen. Er wordt 
volop gebuurt. Zo vertelt Cor 
Verschuren dat hij vanavond 
‘slechts’ invaller is, notabene 

bij zijn eigen vrouw. Haar vaste 
bridgepartner is verhinderd. Louis 
Koetsier en Jos de Vries zijn nu, 
als vaste partners, één jaar bezig 
met bridge. Als sterke punten van 
zijn partner noemt Louis,dat Jos 
goed kan kaarten en dat hij altijd 
te vertrouwen is. Stephan Janssen 
en zijn vrouw Joke zijn behalve 
levenspartners ook bridgepartners. 
Geeft dat geen aanleiding om thuis 
nog eens stevig na te kaarten? 
“Nee hoor”, zegt Joke, “gespeeld 
is gespeeld en daar kun je toch 
niets meer aan veranderen”.

Dan gaat de bel. De spelers 
nemen hun plaatsen in. De 
wedstrijd is begonnen. De sfeer 
blijft gemoedelijk, maar alleen het 
hoognodige wordt nog gezegd. 
Er wordt nu geconcentreerd 
gestreden om de hoogste eer. De 
winnaars van deze avond zullen 
om 22.45 uur bekend zijn. 

“Nieuwe leden zijn meer dan 
welkom”, zegt Joke. “Voor 30 
euro per jaar kun je een hoop 
gezelligheid op je nek halen. Neem 
als geïnteresseerde gerust contact 
met ons op of kom eens kijken op 
zo’n bridgeavond.” 

Meer informatie is te vinden op de 
website van onze club: 
www.overthebridge.nl

Beek en Donk - Fons van der 
Linden start in oktober met een 
beginnerscursus bridge. Iedereen 
kan hier aan meedoen, ook als je 
voorheen nog nooit gekaart hebt.  

Aan de cursus kun je alleen, met 
zijn tweeën of als groep meedoen. 

De lessen zijn op woensdagavond 
en worden in Beek en Donk 
gegeven. Voor opgave of verdere 
info kan men contact opnemen 
met Fons van der Linden via 
telefoonnummer 0492 462415.

Beek en Donk – De schaakklokken 
voor de nieuwe competitie worden 
voor het eerst na de zomerstop 
weer ingedrukt op dinsdag 27 
augustus om 20.30 uur. 

Elke dinsdagavond wordt er 

geschaakt tot eind mei voor het 
kampioenschap. Men speelt in 
café Thuis aan het Heuvelplein 
in Beek en Donk. Er is nog plaats 
voor enkele enthousiaste spelers. 
Schaakvereniging De Oude Toren 
is een kleine, gezellige club waar 
op een ontspannen wijze met 

elkaar het boeiend schaakspel 
wordt gespeeld. De contributie 
hoeft geen reden 
te zijn om niet eens 
langs te komen, 
deze bedraagt 
slechts €20,- per 
jaar.

Beek en Donk - Het nieuwe 
turnseizoen van Turnvereniging De 
Ringen is weer van start gegaan. 
De vereniging geeft turnles aan 
kinderen vanaf 3 jaar. Zij kunnen 
zowel in Lieshout (de Klumper) als 
in Beek en Donk terecht. 

In Beek en Donk is de thuisbasis 
van De Ringen verhuisd naar het 
spiksplinternieuwe sportcomplex 
van d’n Ekker  aan de Muzenlaan 2a. 
De zaal is daar extra groot, waardoor 
de leden nog meer leuke dingen 
kunnen gaan doen. Als je benieuwd 
bent naar wat turnen is, en of 
turnen iets voor jou is, ben je altijd 
welkom voor een proefles. Turnen is 
bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar 
en zowel voor jongens als meisjes. In 
welke groep je kunt gaan proberen, 
kun je even kijken op de website 

www.deringen.nl. Iedereen kan 
met turnen beginnen, waarbij altijd 
bij de basis wordt begonnen. Door 
middel van klimmen en klauteren 
leert men uiteindelijk moeilijkere 
kunstjes en kan men misschien na 
een tijdje wel over een balk lopen 
of aan de rekstok hangen. Turnen 
is goed voor motoriek, spierkracht, 
coördinatie en natuurlijk voor het 
plezier!

Daarnaast start vanaf maandag 
2 september een nieuwe groep 
(16+), waarbij de training gericht 
is op turnen met fun. Alle jeugd 
(en volwassenen) die iets willen 
leren, uitdaging nodig hebben, 
hun turncarrière (opnieuw) willen 
oppakken of de nieuwe Epke willen 
worden, kunnen de les een keer 

komen uitproberen. Het is niet 
nodig om turnervaring te hebben, 
iedereen en elk niveau is welkom!  
Nieuwsgierig? Wandel gerust 
even binnen voor een kijkje of een 
proefles! 

Gratis bridgeavonden in De Tapperij

Handboogvereniging ‘De 
Eendracht’ verhuist naar eigen stek

Aarle-Rixtel – Eindelijk was 
het zover. Na enkele jaren 
doorgebracht te hebben op een 
noodlocatie verhuisden de leden 
van handboogvereniging ‘De 
Eendracht’ op zaterdag 17 augustus 
hun units naar een nieuwe locatie 
achter gemeenschapshuis ‘De 
Dreef’. Voorheen was hier de 
gemeentewerf gevestigd.

Handboogvereniging ‘De 
Eendracht’ bestaat al 155 jaar. 
Penningmeester Jan Coolen: “Wij 
zijn de oudste sportvereniging van 
Laarbeek.” In de loop der jaren heeft 
‘De Eendracht’ diverse locaties als 
thuisbasis gehad. De eerste pijlen 
werden geschoten op de locatie hoek 
Kerkstraat – Dorpsstraat. Daarna 
verkaste de handboogvereniging 
naar de weduwe Van Brug aan 
de Lieshoutseweg, café Van den 
Heuvel en vervolgens in 1946 naar 
café Van Bracht aan de Kerkstraat.

“Bij Van Bracht hadden we heel 
goed d’n aard”, aldus voorzitter 
Martien van de Graef. “Daar 
konden we helemaal ons eigen 
doen”, vult erevoorzitter Harrie 
Vos aan. Vier jaar geleden verkocht 
Tjeu van Bracht de grond van de 
schietbaan aan de aangrenzende 
supermarkt. Jan: “Toen moesten 
we op zoek naar een andere plek.” 
Na veel rondvragen werd deze 
uiteindelijk gevonden bij Theo 
Loomans aan de Bosscheweg. 
Omdat deze noodlocatie tijdelijk 
was, de gemeente Laarbeek 
had immers laten weten dat ‘De 
Eendracht’ later terecht kon op 
het terrein van de gemeentewerf, 
werd deze situatie door de 

gemeente gedoogd. Het bestuur 
was blij met alle medewerking 
van de gemeente. “Anders was 
de handboogvereniging ter ziele 
gegaan”, aldus Martien. 

Op het terrein van Theo Loomans 
werden kleine noodunits geplaatst. 
Martien: “We schoten van binnen 
naar buiten.” Ook kocht de 
vereniging twee jaar geleden alvast 
elf units, een oud schoolgebouw van 
40 bij 12 meter, voor de uiteindelijke 
locatie achter ‘De Dreef’. Het 
bestuur was blij dat deze zolang 
opgeslagen mochten worden op het 
terrein van bolchrysanten kweker 
Pieter Verschuure. “Pieter heeft ons 
uit de brand geholpen. Onze leden 
kregen daar de ruimte om de units 
op te knappen.”

Zaterdag 17 augustus, de dag van 
de verhuizing, was een drukke dag. 

“Vanmorgen om zeven uur zijn we 
al begonnen met het demonteren 
van de noodunits bi j Loomans”, 
vertelt Martien. Via ingehuurd 
transport werden alle units naar het 
nieuwe terrein van ‘De Eendracht’ 
verplaatst. De verhuizing verliep 
voorspoedig. Jan: “Straks gaat de 
vlag erop en vatten we er een goeie 
borrel op.”

De komende maanden hebben de 
handboogleden nog veel werk te 
doen. Zo moeten zij het gebouw 
water- en winddicht maken en 
riolering en elektra aanleggen. 
Dit kost de vereniging veel geld. 
Martien: “We hebben gelukkig een 
goeie penningmeester, die heeft 
de kar hier getrokken.” Ondanks 
het vele werk en alle kosten is de 
vereniging zeer blij met de nieuwe 
locatie. Jan: ”Eindelijk een eigen 
stek.”

In oktober of november hoopt de 
handboogvereniging schietklaar 
te zijn. De 35 leden, waarvan tien 
jeugdleden, beschikken dan over 
een overdekte schietbaan van 25 
bij 6 meter, goed voor zes banen 
die voldoen aan de maten van de 
‘Nederlandse Handboog Bond’. Er 
is nog ruimte voor nieuwe aanwas. 
De vereniging stelt bogen ter 
beschikking om belangstellenden 
de mogelijkheid te bieden 
vrijblijvend kennis te maken met 
de handboogsport. Iedereen is van 
harte welkom.

denksportdenksport schaken

Wespen?

0492 – 77 88 88
Paul vd Kam

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.

Nieuwe assistent coach en gevreesd spits van weleer bij 
Sparta’25 (3e) Niels Schoonings, sloot vorig seizoen zijn 
actieve carriere als speler af.
Hoe vaak scoorde hij in zijn laatste seizoen?

De winnaar: Laura Merks uit Mariahout  
Antwoord vorige editie: WK Atletiek (Berlijn 2009), in 9.58 
seconden.

Cadeaubon kan tot 28 augustus worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag
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Cortina U4  
transportfietsen 

van 529,- voor 
€429,-

voetbal Familiedag bij ASV’33

Opening Laola veld bij ELI

Seizoensopening jeugdvoetbal VV Mariahout

Aarle-Rixtel - Ook dit jaar wordt het 
voetbalseizoen bij ASV gestart met 
de familiedag. Deze vindt plaats op 
zaterdag 24 augustus. Er zijn deze dag 
vele activiteiten voor jong en oud te 
doen. 

Alle voetbalteams van ASV ‘33 (jeugd, 
senioren, dames, veteranen) worden 
om 12.30 uur verwacht op sportpark 
De Hut. Daarnaast zijn (groot)ouders, 
familie, vrienden en vriendinnen (ook 
als ze geen lid zijn) van harte welkom 
om deel te nemen aan of te kijken naar 
de vele activiteiten. 

Van 13.00 – 17.00 uur staan er 
voor zowel de jeugd als de senioren 
activiteiten op 
het programma, waaronder:
1. Voor mini´s, F- en E-jeugd
Spellencircuit; elke speler vormt een 
koppel samen met vader of moeder 
(vanwege het beperkte aantal 
kleedkamers graag omgekleed naar 

de Hut komen) = op het hoofdveld = 
veld A. Wedstrijden tegen de ouders: 
de mini’s en elk F- en E-team spelen 
een wedstrijd tegen de eigen ouders 
= veld C.Penalty-shoot-outs (= op het 
hoofdveld).

2. Voor D- en C-jeugd
Spellencircuit; elke speler vormt een 
koppel samen met vriendje of vriendin 
(ook als ze geen lid van ASV zijn, zijn ze 
van harte welkom om mee te doen) = 
op het hoofdveld = veld A. Onderlinge 
wedstrijden (7 tegen 7; klein veld); D- 
en C-spelers en evt. vriendjes worden 
door elkaar gemixed = veld C. Penalty-
shoot-outs (= op het hoofdveld).

3. Voor meiden B/dames
Boardingvoetbal: meiden-B1 en dames 
(gemixte teams; 4 tegen 4; opblaasbaar 
voetbalveld) = op het hoofdveld = veld 
A. Behendigheidsspellen: penalty-shoot-
outs, ‘hellingschieten’, kratje-van-het-
latje en ‘gatenspel’ (= op het hoofdveld). 

4. Voor senioren
Onderlinge voetbalwedstrijden 
veteranen, B1, B2 en B3 (7 tegen 
7; klein veld) = veld B. Onderlinge 
voetbalwedstrijden A1, 3e, 4e en 
5e elftal (7 tegen 7; klein veld) 
= veld B. Behendigheidsspellen: 
penalty schieten, kratje schieten, bal 
hooghouden en gaten schieten  (= op 
het hoofdveld).

Vanaf 20.30 uur is er een feestavond 
voor alle leden vanaf 16 jaar met 
partner of introducee. 
De bijdrage is €10,- per persoon (te 
betalen op de avond zelf), waarna men 
de rest van de avond vrij kan drinken 
en wordt verwend met diverse hapjes. 
Voor live-entertainment wordt gezorgd 
door DJ Ronald Lentjes. Daarnaast 
zullen tijdens deze feestavond ook 
enkele ASV-jubilarissen gehuldigd 
worden.

Lieshout – Op sportpark ’t Luytelaar 
aan de Herendijk 11 in Lieshout 
vindt op zondag 25 augustus een 
bijzondere activiteit plaats bij 
RKVV ELI. Het zogenaamde Laola 
veld wordt officieel geopend. 

In de zomerperiode is een waar 
huzarenstukje geleverd. Op de 
plek van de vroegere kleedlokalen 
is een minivoetbalveld aangelegd. 
Een veld van 14 x 28 meter 
van kunstgras waar zogenaamd 
boardingvoetbal kan worden 
gespeeld. Een faciliteit waar 
menige voetbalvereniging jaloers 
op zal zijn. 

Aanstaande zondag staat in het 
teken van onderlinge wedstrijden 
van de jeugd van ELI. De aanvang 
van de dag is om 11.00 uur. Om 
14.00 uur is de officiële opening. 
De realisatie is mede mogelijk 
gemaakt door de financiële 
bijdrage van de Supportersclub 
van ELI en de Vrienden van 
de ELI-jeugd. Daarnaast gaat 
ELI obligaties uitgeven. Naast 
de opening zijn er aanstaande 
zondag nog presentaties van 
enkele nieuwe sponsorcontracten 
en wordt de samenwerking 
tussen ELI en Soccer Support 
Voetbalschool bekrachtigd. Iedere 

belangstellende is van harte 
uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen bij ELI.

Mariahout - Het nieuwe 
voetbalseizoen staat weer voor de 
deur. Daarom houdt voetbalvereniging 
Mariahout op zondag 25 augustus een 
seizoensopening, waarbij alle nieuwe 
jeugdteams gepresenteerd worden. 
Vanaf 12.00 uur is iedereen van harte 
welkom op Sportpark de Heibunders, 
om samen het voetbalseizoen 2013 
- 2014 feestelijk te openen. Het 
programma voor deze dag ziet er als 
volgt uit:

12.00 uur Opening en presentatie F4, 
F3, F2, F1 en E1
13.00 uur Wedstrijd ouder – kind voor 

F4, F3, F2, F1 en E1
13.45 uur Presentatie bestuur en teams 
D2, D1, C2 en C1
14.40 uur Wedstrijd ouder – kind voor 
D2, D1, C2 en C1
15.15 uur Afscheid bestuursleden en 
foto alle jeugdteams
15.45 uur Presentatie B2, B1 en A1
16.20 uur Voetbalgolf voor B2, B1 en 
A1
17.15 uur Einde officiële programma

Men begint met het presenteren van 
alle teams met hun trainers en leiders. 
Ook wil men graag alle sponsoren 
voorstellen en bedanken voor hun 

steun en financiële bijdrage. Vervolgens 
zal van ieder team een teamfoto 
worden gemaakt. Na de presentatie 
staat voor ieder team een activiteit op 
het programma. De jongste spelers 
(F en E) spelen een voetbalwedstrijd 
tegen de moeders. De D en C-teams 
nemen het op het voetbalveld op tegen 
de vaders. Voor de B en A teams wordt 
een voetbalgolf parcours uitgezet.

Gedurende de dag zullen tevens 
leuke activiteiten worden gehouden, 
zoals ‘kratje van het latje’ en ‘man 
van fiets trappen’. Voor de jongste 
kinderen is er een disco-springkussen 
en buikschuiven (bij goed weer). Ook 
worden leuke prijsjes verloot.

Op deze dag houdt de vereniging 
ook een ‘gebruikte voetbalspullen 
markt’. Vanaf 11.30 uur kan iedereen 
gebruikte voetbalspullen (schoenen, 
sokken, broeken, shirts, etc.) die niet 
meer passen aanbieden. U geeft 
ook uw naam en de verkoopprijs op, 
waarna de voetbalvereniging deze 
spullen in een marktkraam te koop 
aanbiedt. De opbrengst is voor u. 

Kortom, een goed gevuld programma 
met voor ieder wat wils. Graag zien zij 
u op zondag 25 augustus om 12.00 
uur op Sportpark de Heibunders in 
Mariahout!

Lieshout - De vakantie is weer 
voorbij en de eerste wedstrijden 
dienen zich weer aan. De 
temperaturen in de vakantie lieten 
het niet toe om nou eens flink te 
trainen, toch waren er 3 leden van 
Runnersclub Lieshout die eens 
wilden testen hoe het met hun 
conditie was.

In Boekel was een stratenloop over 
5 en 10 kilometer en natuurlijk 
gingen de runners voor de 10 
kilometer. Gerard Vorstenbosch 
liep een prima wedstrijd, al gingen 
de eerste kilometers wel iets te 
snel, naar eigen zeggen, en werden 
de laatste kilometers zwaar. Toch 
een prima tijd voor Gerard 49:52. 
Geert Welten uit Beek en Donk 
ging de eerste kilometers met 
Gerard mee, maar dat tempo lag 

toch iets te hoog. Wijselijk koos hij 
daarna zijn eigen tempo en finishte 
in een mooie tij van 52:24. Marcel 
van Eck uit Lieshout liep zijn eigen 
race. Na 5 kilometer kreeg Marcel 
het even moeilijk en moest zelfs 
even wandelen. De redding kwam 
van boven, een regenbui zorgde 
voor verkoeling en Marcel kwam 
zelfs met een smile op zijn gezicht 
over de finish in 56:20.

Runnersclub in Stratenloop Boekel

De aanleg van het Laola veld bij ELI

hardlopen

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

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

VKS Autoservice

Zomerbanden + opslag
Airco Service + reparatie

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

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

HIJ MAAIT U (GE)NIET

Toonaangevend in
           robotmaaien

Mooi Laarbeek 2013 Husqvarna wk 32 33 34.indd   1 8/1/2013   3:00:36 PM

Jasje
€ 39,95

Shirt
€ 34,95

Stretch jeans
€ 34,95

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!

Lange Zwaard 11, Beek en Donk
(0492) 46 43 96

www.dewitteleliemassage.nl

Zwangerschapsmassage
Blije mama massage

De Witte Lelie Massage
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Eerste inloopavond bij Badminton Club Lieshout 
Lieshout - Zin in Badminton? 
Kom dan naar de eerste van twee 
inloopavonden van Badminton 
Club Lieshout. Op woensdag 28 
augustus houdt deze vereniging 
een eerste inloopavond. Op 
4 september is de tweede. In 
sporthal ‘De Klumper’ zijn alle 
geïnteresseerden welkom: jeugd 
vanaf 6/7 jaar om 18.30 uur 
en senioren (vanaf ca. 18 jaar) 
vanaf 20:00 uur. Dankzij de 
ondersteuning van de Rabobank 
kunnen alle geïnteresseerden 
gratis meespelen op deze 
inloopavonden.

Rabobank Inloopavonden
In het zojuist aangevangen 
seizoen zijn er weer plaatsen vrij 
bij de jeugd van Badminton Club 
Lieshout. Zowel bij de jeugd als 
bij de senioren is plaats voor 

enkele nieuwe leden. Om de 
jeugd van Laarbeek en potentiële 
nieuwe leden kennis te laten 
maken met de badmintonsport 
in het algemeen en Badminton 
Club Lieshout in het bijzonder, 
organiseert Badminton Club 
Lieshout twee inloopavonden. Op 
28 augustus en op 4 september 
zijn geïnteresseerden van harte 
welkom om mee te komen spelen 
en zo kennis te komen maken. 

Dankzij de ondersteuning van de 
Rabobank kan iedereen gratis aan 
deze inloopavonden deelnemen. 
Aanvang van de inloopavonden 
is 18.30 uur voor de jeugd en 
20.00 uur voor de senioren. Plaats 
van handeling is in sporthal ‘De 
Klumper’ aan de Papenhoef in 
Lieshout.

Training
De eerste speeldagen van het 
nieuwe seizoen spelen de senioren 
nog vrij bij Badminton Club 
Lieshout. De jeugd van Badminton 
Club Lieshout krijgt vanaf de eerste 
speeldag training. De training 
wordt daar verzorgd door de groep 
jeugdbegeleiding, die samen met 
de trainer de jeugd de kneepjes 
van het badminton bijbrengen. 
Naast slagtechniek leren ze ook 
iets over looptechnieken en 
wedstrijdtactiek. Bij de senioren 
wordt vanaf 4 september weer 
training gegeven. Die training 
wordt voor ieder op zijn eigen 
niveau gegeven. Op die wijze 
kunnen zowel de competitiespelers 
als de recreatieve spelers iets 
bijleren, waardoor ze nog meer 
kunnen genieten van de leuke 
sport die badminton is.

Laarbeek - Zondagmiddag vond 
er wederom een schietwedstrijd 
Brabants wipschieten plaats. Dit 
was bij het Sint Lambertusgilde 
in Someren-Eind. De middag 
begon met lichte regen, die later 
werd afgewisseld met zon om 
uiteindelijk te eindigen in een 
zonnige middag met een klein 
beetje wind. 

Ondanks het weer wisten de 
aanwezige Laarbeekschutters goed 
te presteren. Annie Rovers van het 
St. Leonardus Gilde uit Beek en 
Donk wist het Ere-kampioenschap 
te bemachtigen en gaf de mannen 
het nakijken. Ook bij het onderdeel 
Vrije Hand werd zij 6e. Op het 
onderdeel Kampioen werd Henk 
van der Velden van het Onze Lieve 
Vrouwe gilde uit Aarle-Rixtel 1e. 
Ook op het onderdeel Vrije hand 
was hij de overige schutters de 
baas en werd hier ook 1e. Ook op 
het onderdeel Personeel was de 5e 
plaats voor Henk van der Velden 
van het Onze Lieve Vrouwe gilde 
uit Aarle-Rixtel. Jan Rovers van 
het St. Leonardus Gilde  uit Beek 

en Donk nam genoegen met de 4e 
plaats Personeel. Op het onderdeel 
Vrije Hand was de 4e plaats voor  
Mario van der Elsen van het St. 
Leonardus Gilde  uit Beek en Donk. 
Op het onderdeel Bejaarde was de 
2e prijs voor Goen Vorstenbosch 
van het Sint Servatius gilde uit 
Lieshout. Andre van Nuenen van 
het St. Leonardus Gilde  uit Beek 
en Donk ging met de 3e Puistprijs 
naar huis. 

De volgende wedstrijd betreft de 
federatiewedstrijd georganiseerd 
door het Gilde van Onze Lieve 
Vrouwe van de zeven Weeën uit 
Lierop op zondag 1 September op 
het terrein van het schietterrein ‘De 
Roover’ in Lierop. Hieraan mogen 
alle geüniformeerde schutter van 
de Noord-Brabantse Federatie van 
schuttersgilden deelnemen.

Beek en Donk - Sem de Rooij heeft de 
vijfde koningswedstrijd op zijn naam 
geschreven bij de jeugdvissers. Als je de 
einduitslag bekijkt heeft hij niet alleen 
van de jeugd de meeste vissen gevangen, 
maar ook van de seniorenvissers. Door 
zijn overwinning pakt hij de eerste 
plaats in het jeugdklassement, net voor 
Teun Bosmans en Harm van Rixtel. Ook 
Dennis Gruiters en Mark Wijgergans 
doen nog volop mee.

Bij de senioren was de dagzege weer 
voor Ad Vlemmings. Hij pakte alweer 
zijn tweede overwinning op het kanaal. 
Het kanaal is hem beter gezind dan de 
visvijver want daar heeft Ad nog niet 
één punt weten binnen te halen.  Mari 
Vereijken pakte de tweede plaats en 
Henk Mastbroek was goed voor de 
derde plaats.

Verrassend was de uitslag van Henk 

van der Vegt, de nummer twee in de 
competitie. Hij had niet een visje in zijn 
netje kunnen leggen en liet Daan van 
Dartel, de koploper, in de strijd om het 
kampioenschap weer verder uitlopen. 
Ook hier is het spannend. Er zijn nog drie 
zware wedstrijden te vissen en niets is 
nog beslist.

Aanstaande zaterdag (24 augustus) 
is de zesde koningswedstrijd gepland 
op de vijver van HSV Het Geduld. De 
loting is om 14.30 en de wedstrijd duurt 
van 15.00 tot 18.00 uur. De vereniging 
hoopt op weer zo’n mooie opkomst als 
de laatste keer op het kanaal.

Beek en Donk - Zoals ieder jaar 
organiseren de tennisverenigingen 
’t Slotje uit Beek en Donk, LTV De 
Hut uit Aarle-Rixtel en GLTV uit 
Gemert weer een gezamenlijke 
wintercompetitie. Inschrijven 
voor deze wintercompetitie staat 
nu open.

Dit is ieder jaar een gezellig 
toernooi dat wordt gespeeld op de 
parken van de drie verenigingen. 

Op maandagavond spelen de 
Heren en Dames dubbel. Op 
dinsdagavond spelen de Heren 
enkel, op woensdag gemengd 
Dubbel en ten slotte op 
donderdagavond Heren en D.D. 

Deze competitie staat open 
voor alle leden van de drie 
tennisverenigingen. Is men 
geen lid van een van deze drie 
verenigingen, maar wel lid van een 
tennisbond? Dan kan men voor 15 
euro voor elke avond mee doen 
aan dit toernooi.

Inschrijven is mogelijk via de site  
LTV de hut, TV ‘t slotje, GLTV 
Gemert, en op Toernooi.nl
De inschrijving sluit op 6 september 
2013.

Beek en Donk – Wieler Toer Club 
Beek en Donk vertrekt op zondag 25 
augustus voor de mooie Wellse Heide 
tocht.

De groep vertrekt vanaf het Heuvelplein 
om 08.00 uur richting De Mortel, 
Ysselsteyn, Leunen en dan naar Wansem 
de Maas over naar Well. Hier geniet men 
van een welverdiende kop koffie. Hierna 

vertrekt men via Wellse Heide naar 
Nieuw Bergen, Heijen naar Gennep dan 
de Maas over naar Rijkevoort, Venhorst, 
Gemert weer naar Beek en Donk waar de 
tocht weer eindigt op het Heuvelplein. 
De lengte van de tocht is ongeveer 110 
km. Meer wetenswaardigheden van 
deze vereniging zijn te vinden op www.
wtcbeekendonk.nl/zomerprogramma. 

Beek en Donk - Badmintonclub 
Mixed startte het nieuwe 
badmintonseizoen op vrijdag 16 
augustus. Voor veel mensen is 
dat altijd weer even wennen na 
de vakantieperiode. Maar deze 
keer was het extra wennen, want 
er wordt vanaf nu gespeeld in de 
nieuwe sporthal in Beek en Donk. 
Hoe waren de ervaringen?

Een groot deel van de 
jeugdbegeleiders was al ruim 
op tijd aanwezig om de netten 
op te zetten, de jeugdleden te 
ontvangen en ze de weg te wijzen 
naar de kleedlokalen. Omdat er 
tijdens de schoolvakantie door 
een aantal Mixed-leden al wat 
voorbereidingen waren getroffen, 
verliep alles op rolletjes. De reacties 
van de jeugd over de hal waren 
overwegend positief. Vooral de 
kleur van de hal (overwegend grijs) 
viel veel kinderen op. Die avond 
begonnen er een aantal nieuwe 
jeugdleden die het heel goed 
hebben gedaan. Ze hebben onder 
andere geleerd hoe ze hun racket 
goed vast moeten houden, dat ze 
met een rechte arm moeten slaan 
en hoe ze een ballon hoog moeten 
houden. De opkomst bij de jeugd 
was prima. Bijna alle jeugdleden 
waren aanwezig tijdens de eerste 
training. 

Ook bij de senioren was het animo 
groot om op deze eerste avond te 
komen spelen. Dat jeugdleden veel 
flexibeler zijn dan senioren blijkt 
wel uit het groot aantal wisselende 
reacties van de senioren op de 
hal. “Fijne verlichting”, “ik mis 
handdoekhaakjes in de douche”, 
“wennen aan de grijze kleur”, “de 
vloer speelt prima”, zijn een aantal 
gehoorde reacties. Wat iedereen 
opviel was de enorme hitte in de 
zaal en de kleedlokalen. Gelukkig 
kon iedereen die dat wilde 
daarna wel terecht in de nieuwe 
sportkantine. Daar werd onder het 

genot van een lekker drankje de 
eerste speelavond nog een rustig 
besproken. Het was erg gezellig tot 
in de late (beter gezegd: “vroege”) 
uurtjes waarmee de kantine net als 
de hal op gepaste wijze is ingewijd 
door BC Mixed.

Wil je ook gaan sporten? Dan is 
badminton wellicht een mooie 
sport voor jou. Of je nu bij de 
jeugd of bij de senioren wilt spelen. 
Kijk voor meer informatie op onze 
website www.bcmixed.nl of op 
www.facebook.com/bcmixed

Laarbeek – Het tweede 
lustrum van de Laarbeekse 
Golfkampioenschappen wordt 
gehouden op vrijdag 30 augustus. 
Op Golfbaan Stippelberg strijden 
de deelnemers met handicaps 
lager dan 24 om de felbegeerde 
titel Laarbeeks Golfkampioen 
2013. 

Zij spelen strokeplay met 
handicapverrekening en maximaal 
dubbel par + 1. De overige 
spelers spelen stableford (met 
handicapverrekening). Er wordt 
gespeeld in drie categorieën: de 
lage handicappers, handicap 24 
tot en met 35.9 en handicap 36 
en hoger. Daarnaast zijn er prijzen 
voor de ‘neary’ en de ‘longest 
drive’. De golfspelers worden 
vanaf half tien verwelkomd in het 
clubhuis aan de Hooizak 7 in Bakel 
waarna zij op hole 1 en 10 starten. 
Na afloop van de wedstrijd reiken 
de Laarbeekse burgemeester Hans 
Ubachs en directeur van Rabobank 
Peel-Noord de heer Michielsen, de 
prijzen aan de winnaars uit. 

Aarle-Rixtel – Om de club te versterken 
is biljartvereniging Poedelvrees  bij De 
Dreef op zoek nieuwe leden. Zowel 
dames als heren zijn welkom.

Zij spelen op de maandag- en 
donderdagmiddag vanaf 13.30 uur. 

Loop eens binnen om te kijken of het 
iets voor u is om de wintermaanden en 
voorjaar door te komen. Inlichtingen zijn 
te verkrijgen bij B. Schepers tel. 0492-
383316.

BC Mixed opent seizoen in nieuwe hal

Tiende Laarbeekse 
Golfkampioen-
schappen 

Poedelvrees zoekt 
nieuwe leden

Jeugdvisser Sem 
de Rooij slaat 
verrassend toe

Wintercompetitie  
Beek en Donk/Aar-
le Rixtel/Gemert

Wellse Heidetocht wielersportbadminton

Vlnr Deany Muller, Roger van Lieshout, Ton Slaets, Canto 
Swinkels en Peter van Leuken in de nieuwe sportkantine

golf

biljarten

vissen
wipschieten Laarbeekse kampioenen bij 

kringschietwedstrijd Brabants 
wipschieten Someren-Eind 

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

tennis

Aircoreiniging
Een grondige marktconforme reiniging van de airco 

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

22 augustus
22 - 25 augustus 2013
Zomerexpositie Heemmuseum 
Aarle-Rixtel
Locatie: Bosscheweg 14a, Aarle-
Rixtel

Expositie kunst van Diana Swinkels 
t/m 29 sept.
Locatie: Gallery Berkendijkje, Berk-
endijkje 8, Beek en Donk

23 augustus
Disco “Back to School”
Locatie: ontmoetingscentrum, Beek 
en Donk

Mark van de Veerdonk
Locatie: Openluchttheater Maria-
hout

24 augustus
Handbalinstuif voor de jeugd (HV 
Bedo)
Locatie: Sporthal D’n Ekker, Beek en 
Donk

SkateSwing
Locatie: Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk

Stroizakkenfi st
Locatie: Bosscheweg, Beek en Donk

Argentijnse Tangosalon
Locatie: Muziekkiosk op de Kou-
wenberg, Aarle-Rixtel

25 augustus
Fietstocht
Locatie: Start bij clubgebouw RCL 
en Grand Café Stout, Aarle-Rixtel

Argentijnse Tangosalon
Locatie: Muziekkiosk op de Kou-
wenberg, Aarle-Rixtel

Opening LAOLA veld Rkvv ELI
Locatie: Sportpark Het Luytelaar, 
Lieshout

Stroizèkskesfi st
Locatie: Bosscheweg, Beek en Donk

De Middag van het Brabantse Lied
Locatie: Openluchttheater, Maria-
hout

28 augustus
Rabobank Inloopavond Badminton 
Club Lieshout
Locatie: Sporthal “De Klumper”, 
Lieshout

30 augustus
Bruceband, Tribute Band
Locatie: Openluchttheater Maria-
hout

Meezingavond Liedertafel ‘t 
Nachtpitje
Locatie: Café Thuis, Beek en Donk

31 augustus
Handbalinstuif voor de jeugd (HV 
Bedo)
Locatie: Sporthal D’n Ekker, Beek en 
Donk

Open Dag Scouting Aarle-Rixtel
Locatie: Blokhut Scouting Aarle-
Rixtel, Duivenakker 74

Kermis Lieshout
Locatie: Floreffestraat, Lieshout

1 september
Kermis Lieshout
Locatie: Floreffestraat, Lieshout

MuziektuinPodium
Locatie: Muziektuin

Concert van Muzikale uit Aarle-
Rixtel
Locatie: Theehuis “Bij de 
Boompjes” Heikant,Aarle-Rixtel

Spellen zeskamp mensen met beperking
Locatie: Sportpark ‘t Heereind 
Sparta’ 25, Beek en Donk

2 september
Kermis Lieshout
Locatie: Floreffestraat, Lieshout

Gratis bootcamp in de Muziektuin
Locatie: Beek en Donk

3 september
Kermis Lieshout
Locatie: Floreffestraat, Lieshout

4 september
Rabobank Inloopavond Badminton 
Club Lieshout
Locatie: Sporthal “De Klumper”, 
Lieshout

6 september
Kermis Beek en Donk
Locatie: Piet van Thielplein, Beek en 
Donk

7 september
Handbalinstuif voor de jeugd (HV 
Bedo)
Locatie: Sporthal D’n Ekker, Beek en 
Donk

Koningschieten, koningskruizen en 
kermiskoning(in)
Locatie: Schietterrein ’t Wipke, 
Zwinkelweg, Beek en Donk

Toneelvereniging Mariahout speelt: 
De vertelling van 1001 nacht
Locatie: Openluchttheater Maria-
hout

Kermis Beek en Donk
Locatie: Piet van Thielplein, Beek en 
Donk

8 september
Opendag Basicfl ow en Successie in 
Bedrijf
Locatie: Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Kermis Beek en Donk
Locatie: Piet van Thielplein, Beek en 
Donk

9 september
Kermismatinee
Locatie: Restaurant en Feestzaal De 
Zwaan  

Kermis Beek en Donk
Locatie: Piet van Thielplein, Beek en 
Donk

10 september
Kermis Beek en Donk
Locatie: Piet van Thielplein, Beek en 
Donk

13 september
Expeditie Robinson, 
&RG-teens/&RG PLUS
Locatie: Scouting Lieshout/Maria-
hout

Toneelvereniging Mariahout speelt: 
De vertelling van 1001 nacht
Locatie: Openluchttheater Maria-
hout

14 september
Toneelvereniging Mariahout speelt: 
De vertelling van 1001 nacht
Locatie: Openluchttheater Maria-
hout

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

21 september
Zo. Festival
Locatie: Lieshout

22 september
MuziektuinPodium
Locatie: Muziektuin

25 september
Wim Beeren Jazz Society
Locatie: Café van Bracht, Aarle-
Rixtel


