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Mariahout - De enige Laarbeekse kern 
zonder eigen harmonie werd afgelopen 
zaterdag verblijd met een concert van 
de muziekgezelschappen van de col-
lega-kernen in het openluchttheater. 
De harmonieën van Lieshout, Beek en 
Donk en Aarle-Rixtel traden op en slo-
ten het theaterseizoen gezamenlijk af 
met een betoverend slotstuk.

Een goed gevuld openluchttheater kan 
op deze zaterdagavond genieten van 
erg veel mensen op het grote podium. 
Waarschijnlijk zitten er op deze avond 
meer dan het totaal aantal ‘podiumdie-
ren’ van het hele, erg geslaagde, sei-
zoen. Omdat er drie muziekgezelschap-
pen op het podium verschijnen, zijn er 
twee ‘changement-pauzes’. 

Tempo
Begonnen wordt met harmonie Sint 
Caecilia uit Lieshout. Zij staan vanavond 
onder leiding van Hans Pastoor. Mis-
schien wordt hij de vaste dirigent, want 
er wordt momenteel gezocht naar een 
nieuwe muzikaal leider. Vanavond laat 
de harmonie zien dat ze deze dirigent 
goed aanvoelen want de mars ‘Army of 
the Nile’ wordt in een stevig tempo in-
gezet. Hier dirigeert duidelijk een andere 
leider. De solo op bugel door Geert-Jan 
Heesakkers wordt overtuigend neerge-
zet maar gaat af en toe verloren in de 
te sterke begeleiding. Ongetwijfeld het 
meest leuke muziekstuk is ‘Funny sli-
des’, waarbij de hoofdrol wordt vertolkt 
door twee groepen van vier trombones, 
die op een voortreffelijke manier met 
het orkest samenspelen. Ook hier weer 
valt het vlotte tempo op.

Solisten
Harmonie ‘De goede hoop’ uit Aar-
le- Rixtel staat al 14 jaar onder leiding 
van Gerrit de Weerd. Dit gezelschap 
biedt een programma, waarin diverse 
solistische optredens te zien zijn. Op-
vallend is de manier waarop Thijs Der-
ks het klaarspeelt een solo te spelen 
op alt- èn op sopraansax, zonder dat 
er iets van de invloed van het koude 
weer op de instrumenten is te merken. 
De solo wordt zonder hapering ge-
speeld, waarbij twee keer van instru-
ment wordt gewisseld. Prima prestatie 
dus in ‘Saxpack’ van Otto Schwartz. 
In het laatste nummer van ‘De goede 
hoop’ zit een accordeonist op het podi-
um. Zeker omdat het nummer Moulin 
Rouge heet, bereidt uw redacteur zich 
voor op een goede afspiegeling van de 
invloed van dit instrument op de mu-
ziek uit en over Parijs. Het is jammer 
dat deze rol in het stuk onderbelicht 
blijft. Meer dan een toevoeging van 
de klankkleur van het instrument aan 
vooral de koperakkoorden blijft uit. Bij 
dit orkest valt de prima hobo op, zeker 
in deze koude omstandigheden een 
moeilijk beheersbaar instrument, maar 
meesterlijk bespeeld!

Schilder
Na de tweede pauze is het de beurt 
aan Fried Dobbelstein met harmonie 
‘Oefening en Uitspanning’ uit Beek 
en Donk. Zij beginnen met het eerste 
en vijfde deel uit ‘Lord of the Rings’ 
van Johan de Meij. Deze in New York 
wonende componist is ‘van huis uit’ 
trombonist en liefhebber van een me-
lodische lijn en grote dynamische ver-
schillen in zijn composities. In dit stuk 
vallen de prachtig uitgevoerde passa-
ges van de hoorns op, die als uit één in-
strument een deken van klank over het 

orkest uitstrooien. Het slagwerk met 
een grote rol voor marimba en pauken 
komt aan bod in een werk van James 
Barnes, waarin Spaanse klanken een 
hoofdrol vertolken. Dit Spaanse gevoel 
wordt nog even volgehouden in het 
slotstuk van Ferrer Ferrán. Deze com-
ponist weet door prachtige muzikale 
lijnen de aandacht vast te houden in 
zachte melodieuze passages om daar-
na met een geweldige paso-doble, een 
dubbele mars, muzikaal uit te pakken. 
Dit weet Fried Dobbelstein met zijn or-
kest prima te vertolken. Als toeschou-
wer zie je ook dat de hele rij houtbla-

zers als één persoon ‘in de toon’ weet 
te kruipen en aan de dirigeerstok van 
de meer schilderende dan dirigerende 
dirigent hangt. 

Aan het slot treden de drie voorzit-
ters van de deelnemende muziekge-
zelschappen in de voetsporen van ‘de 
drie tenoren’ met het nummer ‘Gra-
nada’ van de Mexicaan Agustín Lara. 
Een prachtig en gedurfd einde van een 
muzikale avond en tevens de afsluiting 
van een geweldig en sfeervol seizoen in 
het openluchttheater van Mariahout.

Optreden van 3 harmonieën in het openluchttheater in Mariahout

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

De uitvaart in vertrouwde handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:

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

Dag en nacht bereikbaar

STEUN

Omdat iedereen anders is...

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

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

kunt u voor ons kiezen
Tevens advies vóór een overlijden

Uitvaartzorg Waterhof Gemert

06 55 14 04 83

Ruimte(n) voor afscheid, uitvaart vieren,
troost, beleving, samenzijn & nazorg.

Residence Waterhof & 
zorgcentrum voor thanatopraxie

uitvaartzorgwaterhof.nl

facebook.com/Uitvaartzorg Waterhof Gemert 

twitter.com / Waterhof Gemert 

Als gezin willen wij graag bedanken het personeel van 
De Regt van 21 B voor de goede zorgen van

Jan Beniers
Bewoners van de Regt voor de vriendschap, Gilde Sint Margaretha 
voor de mooie uitvaart met Gilde-eer, vrienden en vriendinnen van 
Jan voor de bloemen, kaarten en troostende woorden; deze zijn een 
grote steun geweest na het overlijden van mijn man, pa, opa.

   Bedankt.

   Mia, de kinderen en kleinkinderen.
           

Dankbetuiging

Een boom van een kerel
Uit het goede hout gesneden

Met een hart van goud

Tijdens zijn grote passie door een tragisch ongeval overleden

Jeroen Martens

* 28 september 1991 † 18 september 2015

 Aarle-Rixtel: Je vader en moeder
  Cor en Anja
   Leontien, je kleine zus

  

De crematie vindt plaats op vrijdag 25 september om 13.15 uur in het 
crematorium aan de Somerenseweg 120 in Heeze.

 

spierings.com/condoleance

Tijdens zijn grote passie door een tragisch ongeval overleden

Jeroen Martens

* 28 september 1991                         † 18 september 2015

 

  Aarle Rixtel:    Je vader en moeder
             Cor en Anja
    Leontien, je kleine zus

De crematie vindt plaats op vrijdag 25 september om 13.15 uur 
in het crematorium aan de Somerenseweg 120 in Heeze.

Correspondentieadres 
Familie Martens 
Nassaustraat 30
5707 HM  Helmond

In plaats van bloemen willen wij graag geld voor een sculptuur van 
Jeroen. De collectebus daarvoor vindt u bij het verlaten van de aula.

                  
                    Spierings.com/condoleance

Een boom van een kerel
Uit het goede hout gesneden

Met een hart van goud

Wij ontvingen het bericht dat

Jeroen Martens
door een noodlottig ongeval is overleden.

 
Wij wensen Cor, Anja en hun dochter Leontien 

veel sterkte toe.
 

RDW-APK team Zuid-Oost

Wij zijn op zoek naar een  
 

INTERIEURVERZORGSTER
Voor 6,5 uur per week. Werktijden in overleg. 

Spreekt deze functie u aan, dan kunt u per mail een reactie richten aan 
Elly de Groof, e.degroof@degroofuitvaartverzorging.nl. Inlichtingen 
over ons bedrijf vindt u op www.degroofuitvaartverzorging.nl.

In Memoriam

Jeroen Martens 
1991 - 2015

Een boom van een kerel
Uit het goede hout gesneden
Met een hart van goud

Aarle-Rixtel is geschokt nu een ‘echte Aarlese’ hen is ontvallen. Jeroen was niet 
alleen een echte Aarlese, hij was ook een écht mens. Iedereen kende Jeroen 
en Jeroen kende iedereen. Mensen die hem recht aankeken, daar had hij iets 
mee, hij was eerlijk en oprecht. Jeroen wist wat hij wilde. Als klein kind met een 
skelter is hij begonnen met hovenierswerkzaamheden en later als specialiteit 
bomen, wat hij later groot gemaakt heeft; zijn Boomrooierij Jeroen Martens die 
met die grote zwarte Valtra tractor. Wat hij in zijn hoofd had zitten, daar ging 
hij voor, vol overgave en passie. 

Hard werkend, veel uren makend en altijd klaar staand voor iedereen. Bereid 
om waar dan ook iemand vooruit te helpen, en niet alleen met het rooien van 
bomen. Zo blijft Jeroen in herinnering van velen. Vrijdag 18 september, tien 
dagen voor zijn 24e verjaardag werd hem zijn passie fataal. Niet in zijn geliefde 
Brabant maar in het verre Groningen.

Dag lieve Jeroen, rust zacht en je weet dat je ontzettend 
wordt gemist.



Donderdag 24 september 2015 3
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

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

/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Bloembollen
Nieuwe oogst plant ze nu!

Vlinder orchidee
Superkwaliteit met 
4-bloemstelen!!
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren 
in 12cm pot
van € 14.95

Heelijk ontbijt
tot 11.00 uur 2,95

Nieuwe oogst plant ze nu!
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Bloembollen Vlinder orchidee

Het mooiste groen

*Goedkoopste halve prijs*Goedkoopste halve prijs

2de 

Halve
Prijs*

Superkwaliteit met 
4-bloemstelen!!
Verkrijgbaar in 
diverse kleuren 

nu

€7.99

Tuinplanten
Zilvermix verkrijgbaar in 8 soorten,
Santolina, Lavendel, Spaans mos, 
Festuca, enz. enz.
€ 1.99 p/stuk€ 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS*

Vijfentwintig jaar in touw voor Wereldwinkel Laarbeek

hulp nodig
bij leren?

Heeft uw zoon of dochter

06 - 137 567 82    www.rtdekameleon.nl

de Kamele   n
leerbegeleiding op maat

RT praktijk

Koppelstraat 9              Aarle Rixtel  
06 - 8227 1840    www.ycatelier.nl  

Repareren en vermaken van 
kleding,  gordijnen en andere 
texti el producten

Openingsti jden:  
Woensdag: 18.00-21.00 u 
Vrijdag: 09.00-19.00 u 
Verder op afspraak 

YC Atelier

Kom een kijkje           
nemen voor 
onze nieuwe 

najaarscollectie 
voor dames 

en heren. 
Zowel jong als 

oud!

Hoogers Mode
Dames/Heren & Kinderkleding

Dorpsstraat 26 - Lieshout
0499 - 42 12 07

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Daphne van Leuken

Lieshout/Beek en Donk - Ruim 
vijfentwintig jaar zetten de vrien-
dinnen Annie Jongerius (73) en 
Elly van Houten (bijna 81) uit   
Lieshout zich in voor de Wereld-
winkel. Het zijn bevlogen dames 
die hun steentje willen bijdragen 
aan een betere verdeling in de 
wereld. Zij concluderen: “Fairtra-
de-producten zijn nu een begrip, 
maar het doel - eerlijke verdeling 
van de welvaart - is nog lang niet 
bereikt.“

Eigen plek met eerlijke handel
In de smaakvol ingerichte Wereld-
winkel aan het Heuvelplein 13a in 
Beek en Donk waan je je in een 
andere wereld. De schappen staan 
vol met originele en (h)eerlijke le-
vensmiddelen, kleurrijke cadeauar-
tikelen, kaarten uit andere cultu-
ren… Zelfs kunst heeft hier een 
eigen plek. Over de geschiedenis 
van de Wereldwinkel in Laarbeek 

kunnen Annie en Elly boeiend vertel-
len. De meegenomen map met fo-
to’s getuigt van allemaal gedane ac-
ties: voor Afrika, tentoonstellingen, 
kledingacties, verkoop in de kerk, 
schoolbezoeken, kerstpakketten, 
certificatenactie voor de aankoop 
van een tweedehands SRV-verkoop-
wagen … En het laat de tomeloze 
inzet van veel vrijwilligers zien. 

Conciliair proces
In de kronieken van de Wereld-
winkel Lieshout-Mariahout valt te 
lezen dat er vanuit de parochie van 
St. Servaas te Lieshout, eind jaren 
’80, gespreksrondes georganiseerd 
werden over het wel en wee van 

onze aarde. Veel was er om te wil-
len veranderen, waaronder de on-
rechtvaardige verdeling tussen het 
Noord- en Zuidelijk halfrond. In to-
taal wilden veertien mensen in Lie-
shout/Mariahout concreet aan de 
slag en dat betekende de geboorte 
van de Wereldwinkel in mei 1990. 

Van markt, SRV-wagen naar ideële 
winkel
“Wij plaatsten twee grote wand-
kasten, met vooral voedingsarti-
kelen, zoals de nu bekende Max 
Havelaar koffie, in de voormalige 
bibliotheek in Lieshout”, vertelt 

Annie. “Onze voorzitter Kees Gijs-
bers had die kast in elkaar getimmerd 
van wegwerpmateriaal.” Maar de 
verkoop in het ‘winkeltje’ liet op zich 
wachten en dat betekende dat de da-
mes letterlijk vanaf januari 1991, één 
keer in de twee weken, op de Lie-
shoutse markt stonden. “Ik kan me 
dat goed herinneren”, vertelt Annie. 
“En vooral de kou op een winterdag. 
Het was soms zo erg dat ik jonge 
jenever dronk om me warm te hou-
den”, glimlacht ze. Een eigen pand-
je waarop aangedrongen was bij de 
gemeente Lieshout/Mariahout zat 
er niet in. Uiteindelijk vond de ver-
koop vanaf juni 1995 plaats vanuit 
een opgeknapte SRV-wagen. Deze 
speciale Wereldwinkelwagen die aan 
de buitenkant de ‘skyline’ van Lies-
hout, Beek en Donk en Aarle-Rixtel 
liet zien, deed de weekmarkten in de 
drie dorpen aan. “Om dan, na on-
geveer tien jaar, te verplaatsen naar 
deze winkel aan het Heuvelplein”, 
vertelt Elly.  

“De wereld is één”
Met de decembermaand in zicht hopen 
Annie en Elly veel bezoekers te mogen 
ontmoeten. “Kom lekker vrijblijvend 
struinen”, zegt Elly enthousiast. “Er is 
hier voor elke beurs iets te koop: van 
chocolade tot design spullen!” En sa-
men zijn de vriendinnen het er roerend 
over eens: “We willen graag hier onze 
dankbaarheid tonen aan alle vrijwilli-
gers en klanten. Aan iedereen die zich 
voor de Wereldwinkel heeft ingezet. 
Alleen hadden wij dit nooit gekund!”“Er is hier voor elke beurs iets 

te koop: van chocolade tot 
design spullen!”

Elly van Houten en Annie Jongerius
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Vrijdag 25 september

15.30 Aarle-Rixtel Kapel Bosscheweg
Huwelijksviering Lucas van Boheemen en Mijke 
Broerse

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

Zaterdag 26 september

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Driek en Jaan van den 
Heuvel- Vogels, Harrie van de Kerkhof, Wim van 
den Berg (mged), Theo Berkvens (mged), Anna van 
Berkel-Slits (mged), Ties en Martina van den Heuvel 
en overleden familie, Karel en Michel Berkvens en 
overleden familie, Fien van Alphen en zoon Willy.

Zondag 27 september

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Henk van den Berkmortel 
(1e sterfdag), Overleden ouders van Duppen en Jos, 
Henk van Duppen(par/ 1e sterfdag), Clasine van 
Duppen– Heijl, Bernard van den Elsen, Ben Sibon 
(par), Willy en Martina Aarts–van der Leemputten, 
Toon en Hennie Derks (verj Toon), Jan en Jo van den 
Bogaard (verj vader/par) Tot welzijn van de parochie.        

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. De Halmen
Intenties in deze viering voor: Laurens Spoorendonk 
(mged), Toon Bouw (mged), Frans en Willy Kemps 

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Peuter/kleuterviering

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus
Intenties in deze viering voor: Corrie Vereijken-van 
den Bogaard, Jeanne van den Elsen-Jansen, Gerrit 
Wilms, Leo van de Laar, Toon Kusters.

Maandag 28 september
 
17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

Dinsdag 29 september

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 30 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
GEEN VIERING IVM Kevelaerreis

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 1 oktober 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
25 september - 1 oktober 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Drukke maand voor Seniorenvereniging/KBO Lieshout
Lieshout - Na het grote succes van de 
afgelopen drie jaar is er weer een le-
zingenreeks kunstgeschiedenis. In ze-
ven avonden neemt mevrouw Ine Pels 
de kunstliefhebbers mee naar de mo-
derne tijd. Vanaf maandagavond 28 
september komen stromingen als het 
classicisme, romantiek en expressio-
nisme aan bod. Maar ook de stromin-
gen uit de nieuwste tijd zoals popart 
en modernisme. 

Opgeven kan nog bij mevrouw Pels, 
tel. 040-2442984 of via de mail: 
i.pels@onsnet.nu.  Zij kan u ook ver-
dere informatie geven. Ook als u de 
vorige reeksen niet heeft gevolgd, is 
het heel goed mogelijk aan deze reeks 
mee te doen. Deelname staat voor ie-
dereen open. De locatie is de Hofka-
mer van Franciscushof aan de Ribbius-
straat in Lieshout. Aanvang 20.00 uur, 
einde rond 22.15 uur. 

Dag van de Ouderen
Op woensdag 30 september organi-
seren de vier gezamenlijke KBO ver-
enigingen van Laarbeek weer de ‘Dag 
van de Ouderen’. Op deze dag kun-
nen de aanwezigen luisteren en ge-
nieten van de cabaretgroep Van Berini 
tot Solex. Een optreden van Marjolein 
Meijers met zang, bas en gitaar, Wal-
ter Kuipers met viool, mandoline, bou-
zouki en doedelzak en Onno Kuipers 
met accordeon, trekzak en gitaar. Het 
drietal brengt de allermooiste oude en 
nieuwe liedjes. Dit alles gelardeerd met 
smeuïge verhalen.  De middag wordt 
gehouden in het Dorpshuis te Lies-
hout, Grotenhof 2.
Aanvang 14.00 uur, het einde is rond 
17.00 uur. 

Vrijwilligersdag
Ook dit jaar biedt KBO Lieshout de 
vele vrijwilligers een dag vol vertier, 
amusement en lekker eten en drinken 
aan als blijk van waardering en dank 

voor het vele werk dat zij het afge-
lopen jaar weer voor de vereniging 
verzet hebben. Het wordt een heel bij-
zonder programma. Op 2 oktober gaat 
het per bus naar een geheime bestem-
ming en de dag wordt afgesloten met 
een feestelijk buffet in het Dorpshuis. 
Alle vrijwilligers krijgen persoonlijk een 
uitnodiging met alle informatie.

Superseniorendag
Dit jaar vindt de Superseniorendag 
plaats op dinsdag 6 oktober. Deze dag 
is voor alle Lieshoutse  senioren die 
niet meer zo gemakkelijk mee kunnen 
doen aan de activiteiten van de ver-
eniging. De gasten gaan per bus de 
lichtjesroute in Eindhoven rijden met 
Louis Doomernik als gids. Vooraf is 
er om 17.30 uur een uitgebreide kof-
fietafel in Franciscushof. Mensen met 
rolstoel of rollator zijn van harte wel-
kom. Opgeven kan bij de Inloop in het 
Dorpshuis, elke dinsdagmorgen vanaf 
10.00 uur. Leden betalen €3,00 en 
niet-leden €5,00. Doe mee met deze 
leuke activiteit.

Afsluiting Zomerfietsseizoen
Op woensdag 7 oktober sluit  
KBO-fietsclub haar zomerseizoen 

af. Naast de gebruikelijke koffiestop 
wordt er ook een lunchstop gehouden 
op het Gildeterrein in Gerwen. De start 
is om 09.30 uur vanaf het Dorpshuis. 
Rond 14.00 uur worden de fietsers te-
rug verwacht.  Aanmelden kan bij de 
Inloop. De kosten bedragen €4,00.

Museum Plus Bus
Seniorenvereniging/KBO Lieshout is 
dit jaar weer uitgenodigd mee te doen 
met de Museumplusbus. De bus gaat 
op dinsdag 13 oktober naar het Co-
bra Museum in Amstelveen. De Mu-
seum Plus Bus is uitsluitend bedoeld 
voor mensen van 70 jaar en ouder en 
voor mensen die dat museum zelfstan-
dig niet meer kunnen bezoeken. Ook 
mensen met een rollator of in een rol-
stoel kunnen mee. De Museum Plus 
Bus is om 8.15 uur bij het Dorpshuis 
en vertrekt daar om 8.45 uur. Meer in-
formatie bij de Inloop. 

Inloop
De Inloop is elke dinsdag van 10.00 
tot 11.30 uur en van 19.00 tot 20.00 
uur in het Dorpshuis van Lieshout. 
Kom eens binnenlopen om kennis te 
maken met een actieve seniorenver-
eniging. De koffie staat klaar.

Erelid mevrouw Jo van den Biggelaar-Voets trekt de winnende lotjes tijdens het 
jubileumfeest op 13 september in het Dorpshuis

Herdenking bij Heikantse Kapel

Piano met bananen spelen in 
Bibliotheek Beek en Donk

Aarle-Rixtel – Bij de Heikantse Kapel 
wordt op zaterdag 26 september om 
18.30 uur even stilgestaan bij het feit 
dat Aarle-Rixtel in deze dagen 71 jaar 
geleden is bevrijd.

Bij de Heikantse kapel, ingeklemd tussen 
de Bakelseweg en de Asdonkseweg, ligt 
een grafmonument met daarop de na-
men van allemaal jonge mensen van hier 
en van ver weg, die het leven gelaten 
hebben voor de vrijheid. 

Het is goed om hierbij even stil te staan; 
gedenken en vieren, zeker in deze da-
gen, waarbij de mensen al zolang in 
vrijheid leven en ongestraft vrijheid van 
meningsuiting hebben.

Om niet te vergeten en het besef van 
deze vrijheid levend te houden, is er 
een moment van gedenken, worden 
bloemen neergelegd en een korte tekst 
wordt uitgesproken die symbool staat 
voor de vrijheid. 

Beek en Donk - Tijdens de Buurtendag op 
zondag 27 september is ook Bibliotheek 
Beek en Donk geopend. Tussen 11.00 en 
17.00 uur kan iedereen in de bibliotheek 
en daarbuiten in de speciale Makers-
buzz kennis en ervaring opdoen met de 
nieuwste moderne (maak)technieken. 

In de Makersbuzz maak je kennis met 
nieuwe digitale apparaten: ervaar hoe een 
3D-printer, lasersnijder en een foliepotter 
werkt. Speel piano met bananen of be-
stuur de computer met een appel.

De bibliotheek is the place to be voor ont-
moeting, inspiratie én kennismaking met 
techniek en digitale vaardigheden. Kom 
op zondag 27 september naar de biblio-
theek voor demonstraties en technische 
proefjes en natuurlijk mag je ook zelf aan 
de slag.

Hallo opa/oma herkent u dit?
Aarle-Rixtel - Hé, hé Opa, weet je dat 
nou nog niet, ik heb het al 20 keer ver-
teld, dat moet je zo doen! Dit zeggen 
kleinkinderen tegen opa en oma als 
deze een nieuwe telefoon, computer 
of I-Pad hebben. Nou ja nieuw? Een 
oude van een van de kinderen. 

Om als senioren om te gaan met de 
technieken van deze tijd worden er 
informatieochtenden en –avonden ge-
houden in De Dreef. Daar kan je leren 
hoe je een whatsappje of sms’je kan 
sturen. Hoe je kan skypen en internet-

bankieren. De KBO Aarle-Rixtel leert 
hoe je in je eigen tempo met de com-
puter, telefoon of tablet kan omgaan. 

Cor Verschuren geeft vanaf 7 oktober 
les op woensdag van 9.30 tot 12.00 
uur en eventueel van 19.00 tot 21.00 
uur. Cor is zelf senior en hij begrijpt 
precies waar bij ouderen de schoen 
wringt. Aanmelden kan bij Cor op tel. 
0492-382151. Bij geen gehoor kan je 
zijn antwoordapparaat inspreken, dan 
belt hij terug. 

Een kerk 
met open armen?



Donderdag 24 september 2015 5
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Redacteur: Mariëlle de Beer

Mariahout – In het Buurthuis in 
Mariahout heeft burgemeester Ronnes 
afgelopen vrijdag, namens het college 
van burgemeester en wethouders van 
Laarbeek, de Vrijwilligerspenning uit-
gereikt aan Tiny van der Linden.

Grottendorfer Blaaskapel
Tiny ontving de Vrijwilligerspenning 
vanwege zijn langdurige inzet en 
grote verdiensten als oprichter en be-
stuurslid/penningmeester bij de Grot-
tendorfer Blaaskapel in Mariahout. In 
mei 1981 was Tiny medeoprichter van 
deze blaaskapel in Mariahout. Vanaf 
het begin tot op heden heeft hij deel 
uitgemaakt van het bestuur in de func-
tie van penningmeester. Als penning-
meester beheert hij de financiën en 
woont hij maandelijks de bestuursver-
gaderingen bij.

Kartrekker en contactpersoon
Als een van de belangrijkste kartrekkers 
van de blaaskapel, maakt Tiny zich als 
drummer zeer verdienstelijk. Hij neemt 
regelmatig de muziek die de blaaska-
pel speelt op om deze opnames later te 
kunnen beluisteren ter verbetering van 
de kwaliteit. Tiny fungeert als contact-
persoon voor interne en externe rela-
ties en als zodanig staat hij garant voor 
goede communicatie. 

Ondersteuning muzikanten
In al die jaren waarin Tiny zich al 
inzet voor de blaaskapel, heeft de 
Grottendorfer Blaaskapel optredens 
verzorgd bij onder meer Kans Plus, 
tijdens Koningsdag en carnavalsac-
tiviteiten, in verzorgingshuis Fran-
ciscushof, op Nationale Ziekendag, 
tijdens gildemissen, bij de Sint Serva-
tiuskapel en bij allerlei andere socia-
le gelegenheden in Mariahout. Ter 
ondersteuning van de muzikanten 

installeerde Tiny voorafgaand aan 
elk optreden de microfoons en voor 
elke instrumentengroep de specifie-
ke versterking. Dit was telkens een 
zeer tijdrovende klus. De muziekin-
stallatie werd door hem geheel be-
langeloos ter beschikking gesteld. 
Tiny heeft ook jarenlang vrijwillig 
het geluid geregeld tijdens de Kin-
dervakantieweek, Koningsdag en bij 
activiteiten in het Buurthuis.

Een Laarbekenaar pur sang noemt 
hij zichzelf. Het feit dat hij is gebo-
ren in Aarle-Rixtel, opgegroeid in 
Beek en Donk en woonachtig is in 
Mariahout zorgen er dan ook voor 
dat hij deze naam heeft verdiend. 
We hebben het natuurlijk over 
dorpsondersteuner Henrie Bouw-
mans. Naast Laarbeekliefhebber, 
trotse vader en opa ook nog 
eens gek op zijn baan.

Vertel eens wat over de banen die je 
hebt gehad.
“Ik wilde eigenlijk leraar op de la-
gere school worden, maar via mijn 
oom ben ik terecht gekomen in de 
gezondheidszorg. Als jong mannetje 
heb ik een opleiding gevolgd tot ver-
pleegkundige in het Elkerliek Zieken-
huis in Helmond. Daar heb ik toen 
mijn ‘ei’ gevonden. Na mijn opleiding 
heb ik op de Intensive Care gewerkt 
en ben ik leidinggevende geworden 
op afdeling 

Chirurgie in Deurne. Daarna ben ik 
als ‘hoofd-zorg’ terecht gekomen in 
bejaardenhuis De Witte Poort. Daar-
op volgde mijn baan als directeur bij 
Huize Marïengaarde in Aarle-Rixtel 
en Huize Stanislaus in Moergestel.”

Maar nu ben je welzijnswerker en 
trouwambtenaar. Hoe is dat zo ge-
komen?
“Eind jaren negentig wilden ze in de 
gezondheidszorg meer economisch 
gerichte directeuren. In mijn optiek 
nog steeds geen goede zet. Ik wilde 
en kon de stap naar zo’n directeur 
niet maken en liep helemaal vast. Ik 
was toen al trouwambtenaar maar 
daar kon ik niet van rondkomen. 

Na een omscholingsperiode werd 
ik badmeester en startte als pro-
jectleider van welzijnsprojecten in 
Mariahout. Zorg en welzijn bleken 
erg bij me te passen. Daarom ben 
ik daarna ouderenwerker geworden 
en dat is weer uitgegroeid tot mijn 
huidige baan: dorpsondersteuner 
van Beek en Donk en Functionaris 
Ouderenwerk bij welzijnsorganisatie 
ViERBINDEN. Hier werk ik met veel 
plezier.”

Wat is er zo fijn aan de banen die je 
nu hebt?
“Je komt met erg veel mensen in 
aanraking. Van blije mensen die je 
mag trouwen tot oudere mensen die 

hulp nodig hebben. Voor sommige 
ouderen zijn er geen oplossingen te 
vinden binnen hun eigen netwerk. 
ViERBINDEN heeft dan een geweldig 
vrijwilligersnetwerk klaarstaan. Mijn 
werk als Dorpsondersteuner is ook 
heel uitdagend. Samen met mensen 
kijken hoe we de wijk of straat leef-
baarder kunnen maken. Zo kunnen 
we dingen organiseren om mensen 
dichter tot elkaar te laten komen, 
maar dorpsondersteuner zijn bete-
kent ook kwetsbare mensen helpen 
met de financiën en hun weg op-
nieuw laten vinden.”

Met wie zou je hier nog meer in bad 
willen zitten?
“Daarvoor zouden heel erg veel 
mensen nog in aanmerking komen, 
maar ik kies dan toch voor diegenen 
uit ons vrijwilligersnetwerk. Ik houd 

van de mensen die naast hun werk 
een extra stapje willen zetten 

voor hun medemens. Je be-
grijpt dat jullie bad dan zou 

overlopen!”

Redacteur: Iris Savenije
Fotograaf: Joost Duppen

De MooiLaarbeekKrant pre-
senteert: ‘In bad met …’ Een 
nieuwe rubriek waarin promi-
nente Laarbekenaren in een 
bad vol schuim in gesprek 
gaan met een redacteur van 
MooiLaarbeek. Grappig, een 
tikkeltje ludiek en natuurlijk 
met een vleugje nieuws.

Henrie Bouwmans

Arian de Groot
Korenmijt 19 B, Beek en Donk, 0492 - 36 80 39

www.top-gardens.nl

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Gesneden Boerenkool

1+1 gratis
Ananas per stuk    1.49
Nicola 2,5 kilo 1.99
aardappels

Blauwe Druiven  500 gram  1.49
Mandarijnen    per kilo 1.99
Nieuwe oogst

Aanbiedingen
maandag - woensdag Kant en Klaar Maaltijden 

Ambachtelijk Bereid 

NIEUW NIEUW NIEUW

Vrijwilligerspenning uitgereikt aan
Tiny van der Linden

Burgemeester Ronnes reikt de Vrijwilligerspenning uit aan Tiny van der Linden
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Bezoek ook onze website:

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

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

W 39 - Aanbiedingen gelden van maandag 21 t/m zaterdag 26 september 2015. Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
* Wij verkopen alcoholische dranken alleen aan personen boven de 18 jaar.

Culinair beenhammetje
Amerikaans, naturel 
of honing-mosterd

500 gram

Bon Appetit 
Goudse jong

 belegen 48+ kaas
stuk ca. 900 gram

6.89

Mineola mandarijnen
per kilo

1.98

John West tonijnstukken  
of makreelfi lets

tonijnstukken: blik 160 gram
makreelfi lets: blik 85/125 gram

1.45-1.86

Biotex of Omo wasmiddel
fl acon 500-1500 ml.

pak 750 gram

 Dove, Axe deodorantspray of roller of 
Rexona deodorantspray

alle soorten

Hertog Jan of Jupiler bier*
pak 20 monofl esjes

13.00/15.40
OP=OP

Edet 4-laags toiletpapier
Deluxe of fresh

pak 6 rollen
OP=OP

Beckers loempia’s, 
chileno of gehaktstaven

2 pakken à 2-6 stuks

3.90-4.14

50%
KORTING

van 5.99 voor 2.99

0.99

5.79
kilo 6.43

9.99
(maximaal 3 pakken per klant)

1+1
GRATIS

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

Bijv: 2 bussen Dove deodorantspray invisible dry 

à 150 ml. van 7.18 voor 3.59

3.00
2 pakken

1.00

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 

Prijsvoorbeeld: 2 fl acons Omo klein & krachtig wit 

à 700 ml. van 11.98 voor 5.99

1+1
GRATIS

Bij aankoop van 2 artikelen 50% korting. 

Prijsvoorbeeld: 2 pakken Edet Deluxe toiletpapier 

à 6 rollen van 7.18 voor 3.59
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Wanneer het mooi weer is, placht 
ik weleens ommetje door een van 
de kernen van Laarbeek te maken. 
Aangetrokken door de ziltige reuk 
die rondom een viskraam hangt, 
wandel ik op mijn gemak naar 
de blonde jongedame achter de 
toonbank. Vlak voordat ik daar ben, 
wordt mijn weg gekruist door een 
corpulente vrouw van wat oudere 
leeftijd die voorschiet en vinnig een 
bestelling doet. Och, denk ik, zij zal 
het wel erg druk hebben. Tenslotte is 
ze ver boven de pensioengerechtigde 
leeftijd, moet ze voor een gigantisch 
gezin zorgen, bestaande uit zichzelf 
en haar man en heeft ze vanavond 
de punnikavond van de KBO. Ik 
doe een pas naar achteren en val 
bijna over het linkervoorwiel van een 
scootmobiel. Bij het omdraaien zie 
ik een bejaarde man zitten die me 
direct gniffelend aanspreekt.
“Die zoemel is zonne nibbekras. Elke 
week kumt ze ‘s woensdagsaafterens 
herring mè jung haole. En als ze in 
de viskraam nie genoeg aprensie 
maken, krijge ze zo slès ook nog 
us strant te heure dè ze wa moete 
affeseren. En greenze dè ze kan. Ik 
heb er weinig fiducie in dè ze thuis 
nooit kerwel hebbe. Ze zouwe ze mè 
een skup tegen heur preut moeten 
slaon, daar zou zelfs de pestower 
unne potternoster voor wille bidde.”
Ik denk ik zal of ik moet het gesprek 
maar eens over een andere boeg 
gooien want de betreffende vrouw 
kan alles verstaan, hoewel ik door het 

woordgebruik van de grijsaard 
daarover wel enige twijfels heb. 
“Maar u bent ook elke woensdag 
hier om dat te kunnen zeggen”, 
zeg ik net iets te zacht voor zijn 
gehoorvermogen. “Wablief”, roept 
hij. Waarschijnlijk is dit een gewoonte 
want hij vervolgt zijn betoog. 
“Ja, Skauwe, ge hèt gelijk. Iedere 
woensdag gaow ik een hortje rije, 
gewoon in mun swerrese boks 
en munne bazzeloen an. En dan 
zie ik die douws wir. Die strikkel 
is deger zo skieluk dat ze daoluk 
weer op een drieklets naar huis 
gaat. Zelf eet ik geir unne 
gerûkte polling, maar daor 
word ik zo kwebs van. Gif 
mij maar unne kèrbenaai, 
met erpel, floddderbônne 
en een keumke romme. 
En ik heb ginnen haost. 
Wôrrum zou ik?” Op 
dat moment zegt de blonde 
dame dat ik aan de beurt 
ben. “Janus komt hier 
altijd verhalen van vroeger 
vertellen met woorden die ik 
niet begrijp. Het lijkt wel of 
hij woorden van een jaar of 
dertig, veertig, vijftig jaar geleden 
gebruikt. Gelukkig kennen de 
mensen hem in het dorp allemaal 
goed.” Ik reken af, groet haar 
en geef Janus een hand. “Dag 
munne jonge, subiet naor huis 
en as ge ziek wordt, bitterschap. 
En it ginne zult.” Fijne vent.

Herring mè jung Volgens P. Skauwe
COLUMN

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

Ingrid Lingerie  Koppelstraat 1, Beek en Donk  
‘s maandags gesloten

Nieuw binnen 
bij 

Ingrid Lingerie!!
Spaar onze advertenties, 
bij 10 verschillende: 10% 

korting bij uw aankoop. Niet 
op afgeprijsde artikelen

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen

Samen honderd jaar bij de Blauwe Schut
Redacteur: Martien van den Heuvel

Aarle-Rixtel - De oudste vereniging 
van Aarle-Rixtel, het Onze Lieve 
Vrouwegilde, vierde afgelopen za-
terdag haar teerdag. Die jaarlijk-
se feestdag vond plaats in het Jan 
van Doorenpaviljoen, vernoemd 
naar de overleden Jan van Dooren, 
blauwe broeder in hart en nieren. 
Zijn broer, Harrie van Dooren, heeft 
voor de gelegenheid een mooie 
blauwe stropdas omgedaan. “Nor-
maal gesproken ben ik een rode 
broeder, maar vandaag ben ik een 
blauwe. Voor het Onze Lieve Vrou-
wegilde, maar zeker ook voor onze 
Jan,” aldus Harrie van Dooren.

Het hele dorp loopt uit
De dag begon met een Gildemis in 
de kapel aan de Bosscheweg, daar-
na trok het gilde naar het paviljoen 
voor de Interne huldiging van de ju-
bilarissen, Eugène Barten en Bertus 
van Rixtel. Om 17.00 uur was het 
tijd om gezellig samen te eten. Daar-
na volgde om 19.00 uur de receptie 
voor genodigden en belangstellen-
den met de officiële huldiging door 
Kring Peelland. “Het was een mooie 
en gezellige dag, en de weergoden 
waren ons goed gezind” blikt Eugè-
ne Barten terug, die door de blau-
we schut gehuldigd werd voor zijn 
40-jarig jubileum. “Het gildebroe-
derschap is volgens mij een ander 
soort band dan bij andere vereni-
gingen. We maken zoveel mee door 
de jaren heen. Bruiloften, begrafe-
nissen, je trekt altijd samen op. Je 
deelt lief en leed met je broeders. En 
je merkt dat de schut enorm leeft in 
het dorp. Toen ik schoot om Koning 
te worden heb ik dat goed gemerkt. 
Je loopt naar de schutsboom. Het 
geweer wordt overhandigd. Je legt 
aan. En dan merk je dat het doodstil 
wordt op het terrein. Het halve dorp 
is uitgelopen om jouw schot te zien. 
Iedereen houdt zijn adem in om 
te zien of het lukt. En toen het me 
lukte, toen ik Koning werd, dat was 
absoluut een hoogtepunt van mijn 
gildeleven.”

60 jaar gildebroeder
Samen met Eugène is Bertus van 
Rixtel 100 jaar blauwe broeder. Van 
Rixtel kreeg zaterdag van de Kring 
Peelland het ereteken voor zijn 60 
jaar gildebroederschap. Vendelier, 
tamboer, twee keer Koning, Kring-
koning, hoofdman en erebroeder, in 
zijn blauwe loopbaan heeft hij on-
noemelijk veel meegemaakt en ge-
daan voor de blauwe schut. “Toen 
ik in 1955 lid werd van het Gilde, 
wilde ik deel uitmaken van het ver-
enigingsleven. En het vendelzwaai-
en sprak me heel erg aan. Het Gilde 

wordt mettertijd deel van je leven. 
Ook al is het nu wat rustiger qua 
ledenaantal, ik ben ervan overtuigd 
dat we weer naar een mooie gro-
te schut kunnen groeien, met wat 
meer jongeren en jeugd uit Laar-
beek die zich bij het gilde aan willen 
sluiten.” Gevraagd naar zijn per-
soonlijke hoogtepunten bij de schut, 
wijst Van Rixtel duidelijk naar het 
schild dat om zijn nek hangt: “Het 
hoogtepunt voor de schut was de 
ereprijs bij het Landjuweel in Soest 
in 1967. Gildes uit het hele land wa-
ren daar aanwezig, en onze blauwe 
schut won daar de ereprijs. Zoiets 
maak je niet meer mee.”

Jeugd heeft de toekomst
Dat de jeugd de toekomst heeft, 
kunnen Gerard Maas van de Com-
missie Jeugd en Eugène Barten al-
leen maar beamen. “We moeten 
meer leden zien te werven. Dat veel 
mensen het gilde een warm hart 
toe dragen, is duidelijk te merken 
aan de reacties en bijvoorbeeld de 
sponsoring, maar een blauw pak 
aandoen, is vaak nog een stap te 
ver. Misschien moeten we opener 
worden, minder conservatief. Na-
tuurlijk, het gilde zal altijd het gilde 
blijven met zijn tradities en normen 
en waarden, maar waarom zouden 
we er bijvoorbeeld geen vrouwen 
bij kunnen laten?” vragen Maas en 
Barten zich af. Daar kunnen Thijs 
Geene, zes jaar lid, en Thomas van 
der Burgt, ruim drie jaar lid, zich wel 
in vinden. “Er wordt al goed naar 
de jeugd geluisterd. Als we ergens 
mee zitten dan speelt de commissie 
dat door naar de vergadering. Wij 

hopen ook dat er wat meer leden 
komen, want het is een heel leuke 
club. Je leert er gewoontes en tradi-
ties kennen, die geen enkele andere 
vereniging heeft. En als je op andere 
plaatsen komt bij gildefeesten dan 
merk je heus wel dat het gilde leeft. 
Ook bij de jeugd. En we gaan echt 
niet alleen maar naar de kerk. We 
kunnen hier ook schieten met de 
luchtbuks en kruisboog. En het ven-
delen is ook heel leuk,” zeggen Thijs 
en Thomas in koor.

Mensen die geïnteresseerd zijn in het 
Onze Lieve Vrouwegilde kunnen al-
tijd eens op donderdagavond of bin-
nenkort op een zaterdag tijdens het 
schieten naar het Jan van Doorenpa-
viljoen komen. Of ze kunnen Vriend 
van het gilde worden. Voor meer in-
formatie neem je contact op met 
secretariaat@olvgilde.net, en wie 
weet, misschien kleurt je rode bloed 
dan vanzelf een beetje blauw…

Thomas van der Burgt en Thijs Geene
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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@huisartsenpraktijkcoe-
nen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274, spoed 0499-423769

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P. Kolkman
Bosscheweg 20D, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

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

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

Kledingbank Laarbeek
Beekerheide 41, Beek en Donk
Woensdag 14.00 - 16.30 uur
Zaterdag 10.00 - 15.00 uur
www.kledingbanklaarbeek.nl
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

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

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.
Maak kans op een waardebon van 

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oplossing vorige week:
Winnaar:

Gerrie Tilburgs 
Marlies Luijben

De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

vrijdag ophalen op het kantoor van MooiLaar-

beek  (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

Tuincentrum de Biezen t.w.v. €15,00.

Gerrie Tilburgs De prijswinnaar kan zijn/haar waardebon vanaf 

€15,00waardebonvoor de winnaar

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

UW FOTO BIJ OOGCONTACT?

SudokuVery hard

1 8 9

2 3 8

4 2 6 5

5 3 4 2

4 5 8 6

6 4 7 1

7 8 3

9 1 7

Puzzle #50555

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net
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www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Heerlijke tortilla muffi ns (12 stuks)

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan

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

Recept van de weekRecept van de week

• Ingrediënten 
• 12 mini tortilla wraps
• 12 eieren
• 180 ml halfvolle 

melk
• 100 gram geraspte 

kaas
• 1 rode paprika
• 1 lente ui
• Peper en zout
• Olijfolie
• Muffinbakblik of cup 

cake tray

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Woordzoeker

AFSTAND
AFWEZIG
BEDRIJF
BENEDEN
CALORIE
CENTRUM
DEUGDEN

DOOLHOF
FEESTJE
FITNESS
GOUDVIS
GRAPPIG
HENDELS
INTEGER

KAMPEER
KRUISJE
NOTITIE
OOSTERS
PEDALEN
RECHTER
ROESTEN

SIRENES
TRAJECT
UNANIEM
VANDAAG
VINGERS
ZENUWEN
ZITHOEK

...de razende reporter

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

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

Outdoor Beats afgelast

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de 
muffinbakvorm in met wat olijfolie en vul ieder 
vakje met een mini wrap. Doe dit voorzichtig 
om scheuren in de wraps zoveel mogelijk te 
voorkomen. Kluts de eieren in een kom en 
voeg hier de melk aan toe. Klop dit tot een glad 
geheel. Snijd de lente-ui en paprika in kleine 
stukjes en voeg deze samen met de helft van de 
geraspte kaas toe aan het eiermengsel. Vul iedere 
vakje van de muffinvorm met het eiermengsel 
en zet de bakvorm in de oven. Haal ze na 20 
minuten eruit, strooi de andere helft van de ger-
aspte kaas over de muffins en zet ze nog eens in 
de oven voor 5 minuten.

Brood levert een aantal voedingsstoffen die wij 
nodig hebben om dagelijks goed te kunnen 
functioneren. Zo is brood een belangrijke 
leverancier van koolhydraten en voedingsvezels. 
Bovendien bevat brood een aantal essentiële 
mineralen zoals ijzer, koper en magnesium en 
voorziet voor een belangrijk deel van 
onze inneming aan jodium. Ook biedt brood 
ons in belangrijke mate vitaminen en andere 
mineralen. Hoeveel van deze stoffen brood 
bevat, hangt af van het soort brood. Dit is 
afhankelijk van de basisgrondstoffen en andere 

ingrediënten. Brood is een lekker en gemakkelijk 
voedingsmiddel en je kunt er veel mee variëren. 
Daardoor is het uiterst geschikt voor elk moment 
van de dag. Daarmee is het een heel belangrijk 
basisvoedingsmiddel. Deze week kunt u op onze 
broodafdeling voordelig kennis maken met al wat 
lekker en vaak ook nog eens gezond is! Kijk verder 
in De Mooi Laarbeek Krant naar de advertentie. 
Kom uw tas maar 
gerust vullen! ’t 
Verswarenhuys, eten 
van vandaag!

MOOI GEZOND Brood

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

AFSTAND AFWEZIG BEDRIJF
BENEDEN CALORIE CENTRUM
DEUGDEN DOOLHOF FEESTJE
FITNESS GOUDVIS GRAPPIG
HENDELS INTEGER KAMPEER
KRUISJE NOTITIE OOSTERS
PEDALEN RECHTER ROESTEN
SIRENES TRAJECT UNANIEM
VANDAAG VINGERS ZENUWEN
ZITHOEK

Vacature Burgemeester Laarbeek is open gesteld!
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Wijkteam en Brug op tafel in Aarle-Rixtel

Redacteur:  Martien van den Heuvel
Locatie:  Dorpsstraat 92, Aarle-Rixtel

Gezellig tafelen bij Châlet Couvert 

In het bijna majestueuze pand aan de 
Dorpsstraat 92 in Aarle-Rixtel is sinds kort 
Châlet Couvert gevestigd. In 1908 werd het 
pand gebouwd. Het pand heeft een hele tijd 
dienst gedaan als burgemeesterswoning. 
De meeste inwoners van Aarle-Rixtel en 
ver daarbuiten zullen het kennen als Châlet 
Lohengrin. Maar na het faillissement van 
Lohengrin is het restaurant nu weer aan 
een bloeiende opgang bezig. Sinds Châlet 
Couvert zijn deuren opende, hebben al vele 
honderden mensen hun weg naar het all-
you-can-eat-restaurant weten te vinden. De 
reacties in de straten van Aarle-Rixtel zijn 
allemaal lovend.

Châlet Couvert is al een tijdje geleden open-
gegaan, maar maandag 14 september vond 
de officiële opening van Châlet Couvert 
plaats. Onder toeziend oog van burgemees-
ter Ronnes en wethouder Briels waren zo’n 
150 gasten getuige van de feestelijke ope-
ning van het nieuwe restaurant Châlet Cou-
vert. Want veel mensen in Aarle-Rixtel en 
omgeving hebben zich toch lang afgevraagd 
wat er met het gebouw zou gebeuren. Dat 
er nu een nieuwe uitbater zit met een nieuw 
concept is wel reden voor een feestje met 
hoogwaardigheidsbekleders. 

Onbeperkt tafelen
Bij Châlet Couvert kunnen de gasten in een 
idyllische omgeving genieten van een all-
you-can-eat-concept. Daarbij heeft de gast 
ruime keuze uit de verschillende gerechten. 
Per gang kan er één gerecht per persoon be-
steld worden, na iedere nieuwe gang volgt 

een ander gerecht, of nog een keer hetzelf-
de als het zo lekker was. Aan het einde van 
het diner wacht een heerlijk buffet bestaan-
de uit grand desserts. Prijzen voor volwas-
senen maandag t/m donderdag €25,50 per 
persoon en van vrijdag tot en met zondag 
€28,50  per persoon. Kinderen van 2 tot en 
met 6 jaar eten voor slechts €10 per persoon 
en kinderen van 7 tot en met 11 jaar kunnen 
voor €17,50 eten bij Châlet Couvert.

Geen toegevingen op het gebied van 
kwaliteit
Ook al is het een all-you-can-eat-concept, 
de keukenbrigade doet geen enkele conces-
sie op het gebied van de kwaliteit van het 
eten. Zo prijkt de echte black angus bief-
stuk bovenaan op de menukaart. En als je 
een gang sushi bestelt, dan eet je ook echte 
sushi. De menukaart is ook zeer uitgebreid, 
letterlijk voor elk wat wils, zoals bijvoorbeeld: 
rundercarpaccio, vitello tonnato, sliptongen, 
sushi, zalmsashimi, oesters, coquilles en nog 
veel meer. Ook met eventuele allergieën 
wordt rekening gehouden. En dat blijkt ook 
uit de reacties. Iedereen is heel positief als je 
het over het nieuwe restaurant in het iconi-
sche pand in Aarle-Rixtel hebt. Ook op de 
facebook-pagina van Châlet Couvert wordt 
voortdurend de loftrompet gestoken. Als je 
op de website en op facebook door de foto’s 
gaat en de menukaart bekijkt, loopt het wa-
ter je in de mond. Bon appétit!

Voor extra informatie over het restaurant 
kun je terecht op www.chaletcouvert.nl. Op 
die site vind je ook een reserveringsformu-
lier, zo weet je zeker dat je een tafel hebt. 
Het restaurant is dagelijks geopend van 
17:30 tot 23:00 uur. De keuken sluit om 
22:00 uur. Het restaurant is telefonisch be-
reikbaar via 0492-383435. 

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

IN HET VOETLICHT... CHÂLET COUVERT 

Fotograaf: Bart Verkuijlen, LAVFotografie

Redacteur: Martien van den Heuvel

Aarle-Rixtel - Afgelopen maandag 
hield het Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
een openbare bijeenkomst in De Dreef. 
Bewoners uit Aarle-Rixtel en belang-
hebbenden konden daar luisteren naar 
betrokkenen en beleidsmakers over de 
Pilot Zorg Dichtbij. Wethouder Joan 
Briels en voorzitter van het Dorpsplat-
form Pieter Verschuuren spraken over 
het beleid en de praktische invulling. 

Veranderingen in goede banen leiden
Er verandert heel veel in de zorg. De ge-
meente Laarbeek heeft een Pilot opge-
zet om deze veranderingen in goede ba-
nen te leiden onder de naam Pilot Zorg 
Dichtbij. Sinds 1 januari 2015 heeft Aar-
le-Rixtel een Wijkteam dat instaat voor 
de zorg. Briels vertelde over de nieuwe 
visie van de overheid op gezondheid. 
“Mensen waren vroeger gezond als ze 
geen gebreken hadden. Nu kijken we 
naar wat mensen zelf kunnen doen. De 
gemeente en de andere overheden zul-
len altijd voor de mensen blijven zorgen 
die het nodig hebben, maar waarom zou 

de overheid voor een scootmobiel zor-
gen via allerlei procedures en formulie-
ren als mensen die daartoe in staat zijn 
die scootmobiel met een paar klikken 
ook op Marktplaats kunnen kopen?” 
aldus de wethouder. 

Zorg Dichtbij in alle kernen
In 2015 loopt de Pilot Zorg Dichtbij in 
Aarle-Rixtel. Er wordt gewerkt met een 
team van vier vaste medewerkers, te we-
ten een dorpsondersteuner, maatschap-
pelijk werkster, wijkverpleegkundige en 
WMO-consulent. Met een standplaats 
in Zonnetij is het team duidelijk aanwe-
zig en aanspreekbaar voor de mensen 
die zorg nodig hebben. Veruit de meeste 
reacties zijn positief. “Maar de tijd dat 
Vadertje Staat voor ieder hoestje een 
oplossing aandroeg, is definitief voorbij. 
En de meeste mensen beseffen dat ook. 
De nadruk komt steeds meer op zelf-
redzaamheid en participatie te liggen. 
Maar wel met ondersteuning als het 
nodig is,” aldus Briels. In de zaal klinkt 
een overwegend instemmend geluid. De 
pilot is dusdanig succesvol gebleken dat 
in Laarbeek vanaf 2016 met wijkteams 

in alle vier de kernen gewerkt zal gaan 
worden.

De Aarlese brug biedt mogelijkheden
Na de pauze ging de avond verder 
over de Aarlese brug. Die brug gaat al 
een tijdje niet meer open. Er ligt nu een 
passantenhaven. De brug is opgeknapt, 
maar wat gaat er nu mee gebeuren? 
Wat moet er gebeuren met de verkeers-
lichten? Wat moet er gebeuren met de 
passantenhaven, de jachthaven en de 
kanaalzone met alle natuurgebieden? 
Briels ziet in de brug vooral mogelijk-
heden. “Natuurlijk moet je rekening 
houden met de belangen van de onder-
nemers op de Heikant en met de natuur-
gebieden achter de brug. Maar met een 
Waterboulevard tussen de Kop van Aar-
le-Rixtel en Helmond kun je als de brug 
tijdens spertijden opengaat juist kansen 
creëren. Er zullen zonder twijfel bootjes 
doorvaren naar Helmond, maar er zullen 
zeker ook bootjes naar de passantenha-
ven in Aarle-Rixtel komen om daar van 
het rustieke karakter van Aarle-Rixtel te 
genieten.” Vanuit de zaal met betrokken 
Aarle-Rixtelnaren klinkt tegenspraak, 
maar daar is het Dorpsplatform natuur-
lijk ook voor. Wim van Dijk: “We moe-
ten ook kijken naar de auto’s die vroeger 
soms tot in de Dorpsstraat stil stonden 
als de brug openstond.” De wethouder 
denkt dat als je de brug tijdens bepaal-
de momenten opent de verkeersoverlast 
wel mee zal vallen. Gemeenteraadslid 
Ron Verschuren van ABL is het daar in 
principe wel mee eens. “Het moet een 
‘nee, tenzij’ verhaal zijn. De brug kan 
volgens mij pas open als Aarle-Rixtel er 
iets aan overhoudt. En stel dat de brug 
weer open zou kunnen gaan. Dan kan ik 
me voorstellen dat als je de brug bijvoor-
beeld om tien uur ’s avonds en elf uur 
’s ochtends opent om de bootjes erdoor 
te laten, niemand er hinder van zal on-
dervinden. Niet op de Heikant en niet in 
het dorp. En ook niet op de Kanaaldijk.” 

Ook voorzitter van het Dorpsplatform 
Pieter Verschuuren ziet mogelijkheden 
bij bijvoorbeeld de Oude Aa. Dat na-
tuurgebied biedt samen met natuurge-
bieden De Bundertjes, Croy en De Hei-
kant veel mogelijkheden voor toerisme. 
We moeten naar alle opties kijken.”

Uitgaan van eigen kracht
Iedereen is het er wel over eens dat er 
wel het een en ander te halen is bij de 
Aarlese brug. Of het nu een passanten-
haven of jachthaven is, of een uitgebrei-
der natuurgebied met fluisterboten of de 
Waterboulevard met een treintje tussen 
Aarle-Rixtel en Helmond. Er zal alleen 

wel met alle belanghebbenden gespro-
ken moeten worden. “Ook met inves-
teerders en met de gemeente Helmond. 
Want wat we ook met de brug beslui-
ten, als je investeerders wilt overtuigen 
en eventueel subsidies, bijvoorbeeld uit 
Brussel, binnen wilt halen, dan zal er re-
gionale samenwerking moeten zijn. En 
dat is ook logisch volgens mij. Helmond 
biedt ons kansen. We moeten niet rea-
geren vanuit onze angst voor Helmond, 
maar we moeten juist uitgaan van onze 
eigen kracht in Aarle-Rixtel en Laarbeek. 
Helmond en Aarle-Rixtel zijn geen te-
genstanders, maar we zijn juist goede 
buren,” besluit Briels de avond.	  

Praktijk voor Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeswijze
Peter van de Wetering

In mijn praktijk maak ik gebruik van Klassieke Homeopathie 
en Natuurgeneeskunde. Klassieke Homeopathie en Natuurge-

neeskundige therapieën worden door vele ziektekostenverzekeraars 
vergoed kijk voor vergoedingen op www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Lid van de NWP 
(Nederlandse werkgroep van praktizijns in de natuurlijke geneeskunst)

Peter van de Wetering - Rode Schutplein 27 - 0492-384820
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    Bedankt
voor een geslaagd theaterseizoen. Tot volgend jaar!!

 Bezoekers,
 artiesten,
 vrijwilligers,
 sponsors  ...

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout!
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Meer foto’s zijn te vinden op onze website of  Facebookpagina!

Laarbeek - Kansplus regio Gemert/
Laarbeek/Boekel draagt met een hele-
boel vrijwilligers mee aan de collecte 
van het Fonds Verstandelijk gehan-
dicapten. Deze collecte, welke wordt 
gehouden van 27 september tot en 
met 3 oktober, is nodig om verstan-
delijke gehandicapten veel meer te 
laten meedoen in de maatschappij. 
Fonds verstandelijk gehandicapten fi-
nanciert projecten bij u in de buurt om 
te zorgen dat deze maatschappelijke 
deelname beter wordt. 

Activiteiten voor mensen met een ver-
standelijke beperking in de muziek-
groep ‘Nooit Gedacht’ in regio Ge-
mert/Laarbeek/Boekel worden mede 

mogelijk gemaakt door dit fonds. 
Ook activiteiten zoals de kerstviering 
voor kinderen met een verstandelijke 
beperking worden financieel onder-
steund. De Stichting ‘Verzorging Ont-
spanning Zorgkinderen’ ontvangt een 
bijdrage uit de jaarlijkse collecte om 
deze activiteiten te bewerkstelligen. 

Fonds verstandelijk gehandicapten
Het fonds zet zich al ruim 50 jaar in 
voor de positieverbetering van men-
sen met een verstandelijke beperking. 
Het leek er op dat zij meer werden 
gezien als volwaardig lid van de sa-
menleving, maar helaas staat de posi-
tie van mensen met een verstandelijke 
beperking sterk onder druk. Meedoen 

in de maatschappij wordt zo voor deze 
groep steeds moeilijker. Het fonds 
vindt dit onacceptabel en roept ieder-
een op zich, nu meer dan ooit, sterk te 
maken voor de meer dan honderddui-
zend mensen met een verstandelijke 
beperking. Financiële hulp is daarbij 
van het grootste belang.

Om projecten met mensen met een 
verstandelijke beperking in de toe-
komst mogelijk te blijven maken, 
collecteert het Fonds in de week van 
27 september t/m 3 oktober weer in 
het hele land. En dus ook in Laarbeek. 
Draag ook uw steentje bij en help het 
fonds met de jaarlijkse collecte. 

Lieshout – De Stichting Brabants 
Dialectenfestival Lieshout en de 
Erfgoed Academie Brabant houdt 
op zaterdag 7 november een ‘Bra-
bantse Streektaaldag’, een dag met 
muziek, workshops en voordrach-
ten. 

De dag begint met de opening om 
10.00 uur door Wim Daniëls, voor-
zitter Dialectenfestival. Aansluitend 
zijn er presentaties door: Walter 
Evenepoel: Vlaamse zanger, gita-
rist, kleinkunstenaar en tekstschrij-
ver: over streektaal en volkszang; 
Het koor van het Sint-Barbaragilde 
uit Dinther zingt misliederen in het 
dialect. Dit wordt toegelicht door 
Henk Habraken; Piet Snijders: pre-
sentatie over ‘Mistero Brabant’: de 
Brabantse uitvoering van ‘Mistero 
Buffo’ door MGM (Maatschappe-
lijk Geëngageerd Muziektheater) 
uit Asten.

Na de lunch gaat men om 13.30 
uur verder met ideeën uitwisselen: 
mogelijkheid voor dialectwerkgroe-
pen en heemkundekringen om hun 
werk te presenteren (dialectwoor-
denboeken, websites, lespakketten 
enz.) en daarmee andere groepen 
te inspireren. Zijn er workshops, 
verzorgd door: Prof. Jos Swanen-
berg over schrijven in dialect. Hij 
zal hierin ook de resultaten van 
de ‘Vraog en antwoord’-enquêtes 
meenemen; Marja van Trier over 
schrijven van gedichten in dialect; 
Voor wie liever naar buiten gaat is 
er de mogelijkheid om deel te ne-
men aan een wandeling, verzorgd 
door de Heemkundekring ‘Hof van 
Liessent’.

Bij het aanmelden kunnen voor de 
middag 2 onderdelen gekozen wor-
den. Voorkeurvolgorde (Swanen-
berg 1 – van Trier 2 – Wandeling 3) 
aangeven in het mailtje waarmee u 

zich aanmeldt. Deelname wordt be-
paald door volgorde van inschrijven.

Wilt u eigen werk over of in het 
dialect laten zien? Op genoemd 
mailtje kunt u zich ook aanmelden 
voor een bijdrage aan de ‘ideeënuit-
wisselingsronde’. De dag wordt op 
ludieke wijze afgesloten door de 
dagvoorzitter Wim Daniëls.

De ‘Brabantse Streektaaldag’ vindt 
plaats in het Dorpshuis aan de Gro-
tenhof in Lieshout. Deelname kost 
€10,00 (inclusief lunch). U ontvangt 
een factuur zodra er voldoende aan-
meldingen zijn. Aanmelden is ver-
plicht, via: 
info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. 
Streektaaldag of tel. 073-6156262. 
Aanmelden is mogelijk tot 29 okto-
ber. Voor vragen/opmerkingen:  
info@erfgoedbrabant.nl of 
www.brabantsdialectenfestival.nl/
contactformulier. 

Collecte voor mensen met een verstandelijke 
beperking

Brabantse Streektaaldag in Lieshout

Beek en Donk – Howeko is een plek 
waar mensen die overdag tijd over 
hebben, zich kunnen uitleven met hun 
hobby. Er is een goed uitgeruste tim-
merwerkplaats met machines die in 
een professioneel timmerbedrijf niet 
misstaan. Verder zijn er groepen die 
zich bezighouden met schilderen, ke-
ramiek, handwerken en pitrietvlech-
ten. Tafeltennissen en een kaartje 
leggen zitten ook in het assortiment. 
Maar ook voor een gewoon praatje 
staat Howeko open. 

Howeko beschikt over een kantine, 
waar de bezoekers tussen de bedrijven 
door kunnen genieten van een kopje 

koffie of thee, maar waar ook mensen 
welkom zijn die zich niet direct geroe-
pen voelen om in de werkplaats bezig 
te zijn. Er ligt dagelijks een verse krant 
en ook internetten behoort tot de mo-
gelijkheden.

Jaarlijks houdt Howeko een open dag 
om de vaste bezoekers de mogelijk-
heid te bieden hun producten aan 
vrienden en kennissen te laten zien, 
maar ook om belangstellenden te la-
ten zien of Howeko iets voor hen is. 
Howeko staat open voor iedere inwo-
ner van Laarbeek. Kijk voor nadere in-
formatie eens op www.howeko.nl.

Open dag bij Howeko

Beek en Donk - Het bestuur van de 
lokale afdeling KWF Beek en Donk 
wil alle vrijwilligers hartelijk danken 
voor de inzet tijdens de jaarlijkse col-
lecte in de week van 7 tot en met 14 
september. In Beek en Donk werd er 
€3.787,75 opgehaald.

Het mooie resultaat draagt bij in de 
landelijke strijd tegen kanker. De spon-
tane bijdrage van vele dorpsgenoten 
is een grote steun voor KWF-kanker-
bestrijding.  Hartelijk dank voor alle 
donaties.

Mooie opbrengst collecte KWF

Laarbeek - PNL houdt op maandag 28 sep-
tember haar openbare voorbespreking ter 
voorbereiding op de commissievergaderin-
gen Sociaal Domein en Algemene Zaken 
van komende dinsdag en donderdag. 

Op deze voorbespreking komen de punten 
aan de orde zoals die op de agenda staan, 
o.a. Reglement van Orde Raadsvergaderin-
gen, visie Detailhandel – subregionaal en re-
gionaal -, Subsidieprogramma Maatschap-
pelijk Ontwikkeling 2016-2019 en onze 
motie over grootonderhoud sportvelden/
kunstgrasveld. 

De volledige agenda met bijbehorende 
stukken kunt u raadplegen op de website 

van de gemeente Laarbeek, klikken bij ‘Me-
teen naar’ op ‘Bestuur en organisatie’ en 
dan op  ‘vergaderkalender/-stukken’. Ook 
kunt u de gratis app ‘iBabs’ installeren op 
uw tablet, en daarbij de gemeente Laarbeek 
selecteren. Bij emailadres én bij wachtwoord 
vult u beide keren ‘burger’ in. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten, 
heeft u vragen of opmerkingen, ook over 
andere onderwerpen, dan bent u van harte 
welkom op maandag 28 september, 20.00 
uur in het Buurthuis te Mariahout. De koffie 
en thee staan klaar.

Voorbespreking Partij Nieuw Laarbeek
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De Sint Canisiusschool in Beek is bij vele jon-
gens een bekend begrip. Later bezochten ook 
meisjes de school aan de Kerkstraat.

De Lunder
Aan het Heuvelplein 10 stond sinds 1932 een 
school, die de naam Canisiusschool droeg. Deze 
school werd, waarschijnlijk in het jaar 1954, ver-
vangen door de Canisiusschool aan de Kerkstraat 
5. Deze laatste school had tot 1964 als hoofd 
‘Mister Theo Thijssen’, bij veel ouderen goed 
bekend. “De school stond erg centraal, tussen 
de Rabobank, het café en de kerk in”, vertelt het 
schoolhoofd sinds 1964, de heer Bertus Arts. In 
zijn woning aan de Dorus van den Elsenhof heeft 
de nu 84-jarige Bertus het prima naar zijn zin en 
komen de verhalen over de school, de manieren 
van lesgeven, collega’s en vooral de kinderen los. 
Eerst wat achtergrondinfo: Bertus is geen gebo-
ren Beek en Donkenaar. Hij woont er al sinds zijn 
aanstelling als schoolhoofd, maar werd geboren 
in ‘De Lunder’ (Overloon, voor niet-ingewijden). 
Na aanstellingen in Liessel, Oisterwijk en Zeilberg 
belandde hij op 7 juni 1964 in Beek en Donk.

Afscheid
De Canisiusschool vroeg steeds meer onderhoud. 
“Midden in de nacht om 3 uur fietste ik op het 
laatst naar de school om de verwarming bij te vul-
len. Deze verloor water en als ik dat niet deed, 
was het ’s morgens koud in de klas”. Het gebouw 
werd in 1980 afgebroken. De leerlingen gingen 
toen al naar de nieuwe school aan de toenmali-
ge rand van Beek en Donk, ‘De Muldershof’. Op 
deze school is Bertus nog werkzaam geweest tot 
1993. Met een rijtoer in een oldtimer door Beek en 
Donk en een geweldig feest werd afscheid geno-
men van Bertus en zijn, helaas in 2009 overleden, 
vrouw Diny. 

Thuis
Bertus vertelt: “Scholen zijn altijd sfeerbepalend in 
een dorp en zorgen voor levendigheid. Het onder-
wijs tegenwoordig vergt erg veel van leerkrach-
ten en kinderen. Af en toe wordt er wel teveel 
getoetst en getest om te weten wat de kwalitei-
ten van kinderen zijn. Leraren van nu zijn per dag 
minimaal anderhalf uur bezig om de administratie 
bij te werken. Vroeger was dat niet nodig.” Een 
verschil tussen de schoolbeleving van kinderen is 
er echter ook volgens Bertus: “Vroeger zaten er 
wel kinderen in de klas, maar die deden hun mond 
niet open. Ze waren na de bel binnen 5 minuten 
weg uit de school naar huis, maar in mijn laatste 
jaren als directeur bleven er veel op school hangen 

om nog wat mee te helpen of iets af te maken. 
Kinderen voelen zich meer thuis op school. Je hebt 
als leerkracht veel meer contact met de leerlingen 
dan toen ik begon met lesgeven”, legt hij uit.

Nostalgie
Reünies zijn er ook geweest. Zijn eerste klas in 
Liessel heeft al diverse keren een bijeenkomst 
georganiseerd. Binnenkort staat er weer één op 
stapel. Die wordt dan georganiseerd, omdat de 
oud-leerlingen in dit jaar 75 jaar worden(!) In Beek 
en Donk moet de eerste nog worden georgani-
seerd, maar dan met de vroegere collega’s. “Het 
wordt een etentje, maar ik heb er nog niets van 
gehoord, ik wacht wel af wanneer”, besluit Bertus 
berustend.

dE sInT cAnIsiUsSchOoL iN bEeKdE sInT cAnIsiUsSchOoL iN bEeKdE sInT cAnIsiUsSchOoL iN bEeK
De Sint Canisiusschool in Beek is bij vele jon-
gens een bekend begrip. Later bezochten ook 

Aan het Heuvelplein 10 stond sinds 1932 een 
school, die de naam Canisiusschool droeg. Deze 
school werd, waarschijnlijk in het jaar 1954, ver-
vangen door de Canisiusschool aan de Kerkstraat 
5. Deze laatste school had tot 1964 als hoofd 
‘Mister Theo Thijssen’, bij veel ouderen goed 
bekend. “De school stond erg centraal, tussen 
de Rabobank, het café en de kerk in”, vertelt het 
schoolhoofd sinds 1964, de heer Bertus Arts. In 
zijn woning aan de Dorus van den Elsenhof heeft 
de nu 84-jarige Bertus het prima naar zijn zin en 
komen de verhalen over de school, de manieren 
van lesgeven, collega’s en vooral de kinderen los. 
Eerst wat achtergrondinfo: Bertus is geen gebo-
ren Beek en Donkenaar. Hij woont er al sinds zijn 
aanstelling als schoolhoofd, maar werd geboren 
in ‘De Lunder’ (Overloon, voor niet-ingewijden). 
Na aanstellingen in Liessel, Oisterwijk en Zeilberg 
belandde hij op 7 juni 1964 in Beek en Donk.
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Laarbeek - Mantelzorgers zorgen lang-
durig en onbetaald voor een chronisch 
zieke, gehandicapte of hulpbehoeven-
de partner, ouder, kind, vriend of ken-
nis. Mantelzorgers zijn geen beroeps-
matige zorgverleners, maar geven zorg 
omdat zij een persoonlijke band heb-
ben met degene voor wie ze zorgen. 

Een mantelzorger kiest er niet voor om 
te gaan zorgen: het overkomt je, omdat 
je een emotionele band hebt met dege-
ne die zorg nodig heeft. Mantelzorgers 
zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de 
zorg niet zomaar beëindigen en verrich-
ten soms ook verpleegkundige hande-
lingen. Vaak voelen de mantelzorgers 
zich zwaar belast of zelfs overbelast. Dit 
zijn de mantelzorgers die 24 uur per dag 

zorg geven, zij zorgen bijvoorbeeld voor 
hun dementerende partner of voor hun 
vrouw die een beroerte heeft gehad.

Als mantelzorger is het erg belangrijk 
dat je zelf fit en vitaal bent en vooral 
ook blijft. Hiervoor is het van belang 
dat de lichamelijke en geestelijke con-
ditie goed is en dat deze zogenoemde 
belastbaarheid goed is afgestemd op de 
belasting. Hoe pak ik de dingen han-
dig aan? Fysiotherapiepraktijk Kemps 
en Rijf biedt in samenwerking met een 
ergotherapeut en de vrijwilligers-acade-
mie speciale trainingen voor mantelzor-
gers om hun dagelijkse werk zo handig 
mogelijk te doen en te zoeken naar een 
goede balans tussen belasting en be-
lastbaarheid. 

De training bestaat uit drie bijeenkom-
sten: maandag 12 oktober, woensdag 
21 oktober en maandag 2 november 
van 13.30 tot 15.00 uur. Aan de trai-
ning zijn geen kosten verbonden. De 
training wordt gegeven bij Fysiothera-
pie Praktijk Kemps en Rijf,  Molenstraat 
9a te Aarle-Rixtel. 

Geïnterresseerd? Voor meer informatie 
en aanmelding kunt u contact opne-
men met Fysiotherapie Praktijk Kemps 
en Rijf: info@fysiokempsrijf.nl of 0492-
382120. Gelieve aan te melden voor 
6 oktober.

Laarbeek - Jaarlijks komen de leden van 
de CDA-afdeling Laarbeek bij elkaar 
voor een ontspanningsactiviteit; de boog 
kan immers niet altijd gespannen staan. 
Met elkaar verpozen ze dan enkele uur-
tjes op een aangename manier, waarbij 
ze graag het nuttige met het aangename 
verenigen; een beetje bijkletsen en nieu-
we ideeën laten opborrelen. Dit keer wil 
de CDA-afdeling het thema leefbaarheid 
in verbinding brengen met natuur. 

Mensen voelen zich graag thuis in de 
omgeving waar ze leven, wonen en wer-
ken. Dat vraagt om de aanwezigheid 
van scholen, dorpshuizen, winkels; dat 
vraagt om prettige woonwijken, goede 
mobiliteit en recreatiemogelijkheden. Een 
evenwichtige samenstelling van deze in-
frastructuur is daarvoor nodig; dan wordt 
het prettig wonen en leven in Laarbeek. 
Een hoge mate van leefbaarheid heeft te 
maken met zich thuis voelen in je omge-
ving.

De grond is schaars en dat vraagt 
om een verstandige verdeling tussen 
bedrijven- en woningbestemming, 
agrarisch gebied, wegen en fietspa-
den, recreatie en natuur. Juist van een 
plattelandsgemeente verwachten de 
burgers dat er bij de inrichting van de 
omgeving voldoende aandacht wordt 
geschonken aan de natuur. Maar dan 
wel in een harmonieus verband met 
de overige elementen van leefbaar-
heid. Dat gebeurt in Laarbeek ook. 
En men prijst zich gelukkig dat ze 
beschikken over prachtige natuur-
gebieden in en rondom alle vier de 
dorpskernen. De burgers mogen en 
kunnen ervan genieten. Zo wordt re-
creëren met de natuur verbonden. De 
CDA-afdeling dankt degenen die zich 
hiervoor inzetten: met name het Laar-
beeks Landschap, het IVN, de Dorps-
raden en meerdere ambtenaren ten 
gemeentehuize.

Zaterdag 3 oktober maken de leden 
van het CDA-Laarbeek nader ken-
nis met het natuurgebied de Groene 
Long in Beek en Donk. De heer Jaap 
Wijdenes uit Beek en Donk, natuur- 
en vogelliefhebber, vertelt erover en 
begeleidt bij de wandeling. Zij komen 
om 14.30 uur bij elkaar in het Parkpa-
viljoen van de Muziektuin in Beek en 
Donk. Ook niet CDA-mensen, zij die 
geïnteresseerd zijn, worden van harte 
en zonder enige verplichting uitgeno-
digd. U dient zich dan wel aan te mel-
den. Dat kan bij Jacques Kals , tel 0499-
422903 of email jacqueskals@hetnet.
nl, graag voor 
29 september. 
Zij ontvangen 
u met koffie 
en wat lekkers. 
Iedereen is van 
harte welkom.

Herfstwandeling met CDA-Laarbeek en andere 
natuurliefhebbers

Lieshout – Robbie Robbescheuten 
was in zijn jongere jaren een fer-
vent liefhebbertje van teken- en 
schilderbezigheden. Hoofdzakelijk 
de strips van ‘Appie Happie’, teke-
nend uit de krant. 

Een jaar of 10 geleden is het echte 
intensieve tekenen teruggekomen. 
Robbie is jaren bezig geweest met 
ballpoint tekeningen, rode en zwar-
te inktkleuren en daarna uitgebreid 
naar Oost-Indische inkt en ecoline. 
Sinds 2014 is hij er echt voor gaan 
zitten. Eerst Youtube bekeken daar-
na op zoek naar goede schilders 
waar hij een voorbeeld aan kon 

nemen. Uiteindelijk kwam hij uit bij 
een Amerikaanse landschapsschil-
der, wat hem inspireerde. 

Robbie heeft na flink wat schilderen 
een flinke verzameling schilderijen 
en pentekeningen. Tijd voor een ex-
positie. Deze wordt gehouden op 4 
oktober van 10.00 tot 17.00 uur in 
het Dorpshuis aan het Grotenhof 2 
in Lieshout. Iedereen is hier van har-
te welkom.

Alle schilder- en tekenactivitei-
ten van Robbie zijn te bekijken op 
www.mypaintingworldrobbieart.nl.

Expositie schilderijen en 
pentekeningen Robbie Robbescheuten

Mantelzorgtraining bij Kemps & Rijf
Advertorial

Het Richard Beeren Leerorkest is opgezet voor jong muzi-
kaal talent in de leeftijd van 12 tot 30 jaar, die hun instru-
ment goed beheersen. We denken hierbij aan een niveau 
wat overeenkomt met het diploma C.

RBL wil goede muzikanten op weg helpen naar een  
podiumplaats en hen tevens een podium bieden. De  
muzikanten worden samengebracht in een orkest. In dit 
orkest worden niet alleen stukken ingestudeerd maar 
wordt ook heel nadrukkelijk aandacht geschonken aan in-
dividuele kwaliteiten, improvisatie, samenspel en opvatting
van diverse muziekstijlen. Bij de muziekstijlen moet men 
denken aan jazz, pop, funk, rock, freestyle etc.

Gedurende twee uren per week worden de muzikanten
intensief gecoacht door de dirigent. Vier keer per jaar zal 
een gerenommeerde muzikant een masterclass/workshop 
leiden. Enthousiast hebben zich voor dit cursusjaar aange-
boden trompettist Toon de Gouw, drummer Pieter Bast, 
trombonist Bert Boeren en pianist Rob van Bavel.

De eerste repetitie zal plaats vinden op zaterdag 3 okto-
ber. Leerlingen kunnen zich gedurende het hele jaar via de 
website www.richardbeerenleerorkest aanmelden. 
Belangrijke actuele informatie is ook op deze site te vinden.
Leerlingen kunnen maximaal twee jaar in het orkest zitten.
Daarna moeten ze plaats maken voor nieuw aankomend 
talent. Het is immers van vitaal belang

dat er een doorstroming zit in het orkest. Het orkest zal zich 
gaan presenteren op concerten en festivals in Nederland.

Het Richard Beeren Leerorkest richt zich met het ontwik-
kelen van jong talent op een viertal kernzaken:

Individuele kwaliteiten. Deze worden nauwlettend in de 
gaten gehouden, ontwikkeld en gecoacht. “We halen eruit 
wat er in zit!” Mocht iemand behoefte hebben aan indi-
viduele begeleiding, dan kan dat ook. In sommige gevallen
kan iemand zelfs “doorverwezen” worden naar de aller-
beste docent.

Improvisatie. Er zal een stevige basis gelegd worden voor 
harmonieleer en solfège, maar daarnaast betekent improvi-
satie natuurlijk ook: ”laat het gewoon gebeuren!”

Samenspel. De drie punten in volgorde van belangrijkheid 
zijn: Timing, Sound, Harmony! (een foute noot mooi ge-
speeld en goed getimed is beter dan een goede noot fout 
getimed of lelijk gespeeld).

Opvatting. Swing, latin, funk enz. zijn verschillende  
muziekstijlen en vereisen een verschillende manier van spe-
len, met verschillende technieken zodat ze met de juiste 
opvatting gespeeld gaan worden. Wanneer het orkest dit 
punt bereikt, zal de toehoorder genieten.

Informatie

info@richardbeerenleerorkest.nl
www.richardbeerenleerorkest.nl

Correspondentieadres

Adriaan Boutlaan 5
5737 CC Lieshout
T +31 (0)6 44 58 44 61

Repetitie

zaterdag van 10:30-13:00 uur

Locatie

PopEi
Klokgebouw 300
5617 AD Eindhoven

Richard Beeren

· o o g  v o o r  t a l e n t ·
Het Richard Beeren Leerorkest staat onder leiding van 
musicus/trompettist Richard Beeren

Robbie Robbescheuten aan het werk
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We kregen bezoek. Nou vond ik 
dat ik dat echtpaar iets verschuldigd 
was, na wat er tijdens hun laatste 
bezoek gebeurd was. Het feit dat 
ze überhaupt nog op bezoek wilden 
komen vond ik al prijzenswaardig! 
Die keer had ik lekker voor ze ge-
kookt. Damasten servetten, kristal-
len wijnglazen, zilveren bestek en 
allerlei andere toeters-en-bellen. 
Tijdens het hoofdgerecht wilde onze 
dikke boerenkater (Idem-)Dito op 
tafel springen. Echter… zijn gewicht 
verhinderde de sprong waardoor 
hij halverwege aan het damasten 
tafelkleed bleef hangen, dat vervol-
gens zo´n halve meter naar beneden 
trok en het hoofdgerecht, inclusief 
wijn en alle toeters-en-bellen bij 
haar op schoot belandde. Van haar 
spiksplinternieuwe jurk was daarna 
weinig meer te bespeuren. Zoiets is 
lachwekkend tijdens een uitzending 
van Home-video´s… tot het je zelf 
overkomt. Dan denk je écht… had ik 
die kater maar in Nederland achter-
gelaten! Maar enfin… nu kwamen 
ze met een big-smile de oprit op-
gereden in hun práchtige Saab-ca-
brio. Dakje lekker open… het was 
tenslotte heerlijk zonnig. Eén ding 
had ik mezelf voorgenomen. Deze 
keer zou ik mijn bezoek uitnodigen 
om ergens een hapje te eten. Ook 

al was kater Dito inmiddels in de 
kattenhemel, ik had er een aardig 
trauma aan overgehouden. Tijdens 
een aperitiefje en gezellige bijklets 
werd er om het voorval nog harte-
lijk gelachen. Ik stelde voor om de 
bergen in te rijden naar een gezellige 
berghut. Ik zou voor BOB spelen, ze 
hoefden alleen maar in te stappen. 
De Saab-cabrio kon blijven staan. 
Zogezegd, zo gedaan… Toen we 
in de berghut aan het diner zaten, 
hadden we niet in de gaten dat er 
een weersverandering gaande was. 
Gewoon omdat er in die hut nage-
noeg geen ramen zaten en het daar-
door sowieso al donker was. Je voelt 
het vast al aankomen! Er volgde een 
enorme hoosbui. Dat merkten we 
pas toen we weer buiten stonden. 
Mijn man keek me in de ogen en dat 
sprak boekdelen: Ojeee… de cábrio! 
Ook al kon ik er verder niets meer 
aan veranderen, ik scheurde door de 
haarspeldbochten de berg af naar 
beneden in de hoop dat het in Lliber 
niet geregend had. Het had hier al 
lange tijd niet meer geregend, dus 
waarom nú… juist op dit moment 
net wel! Dit uitje was als goedma-
kertje bedoeld. Het was een troos-
teloze bedoening. De cabrio was 
zeik… maar dan ook écht zeiknat. 
Ik geloof dat ik liever kater Dito 

weer aan het damasten tafelkleed 
had zien hangen want het zien van 
dit drijfnatte zooitje overtrof mijn 
stoutste dromen. Met wat land-
bouwplastic heb ik de stoffen bekle-
ding afgedekt om te voorkomen dat 
ze er anders in zouden verzwelgen. 
Ohhh, dat geluid… pssszzzz… toen 
ze gingen zitten! Geen big-smile bij 
vertrek. Gelukkig is het met de ca-
brio allemaal weer goed gekomen. 
Volgende keer toch maar weer zelf 
koken. Misschien hang ik dan een 
verborgen camera op voor Home-vi-
deo´s (grote grinnik)! Adios.

Ik groet Laarbeek met Spaanse zon-
nestralen. 
Anne Wittebol-Aarts,
www.FincaErbalunga.com  

Luchtpost

Een ongeluk zit in een klein 
hoekje...

www.FincaErbalunga.com  

spanje

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

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

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Th ijs van Maaren

OUTFITS VAN DE WEEKOUTFITS VAN DE WEEK

LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:
FACEBOOK.COM/YOURSFASHIONNL
LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:LIKE DEZE OUTFITS OP ONZE FACEBOOKPAGINA:

Ook eenFamilie
bericht plaatsen?

Mail:
Info@mooilaarbeek.nl

vanaf €19,95

Ja, ‘t is echt waar

Carolijn ziet Saar!

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?BEL DE SPECIALIST

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

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

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

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

AANGEBODEN
www.cateringdekannelust.nl

•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493

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

GETUIGEN
Heeft er iemand donderdag 17-9 rond 
14.00 uur voor het Medisch Centrum 
gezien dat er een accu van mijn E-Bike 
werd verwijderd. Tel. 0492-461999 

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

Blauw kinderjasje, maat 164 met ver-
melding Arthur gevonden bij de tand- 
artsenpraktijk aan de Schoolstraat in 
Beek en Donk. Het jasje is bij de praktijk 
af te halen.

Sleutelbos met Toyota autosleutel en 
garagesleutel met leren Toyota label 
en hanger gevonden op 21 september 
nabij rotonde Herendijk (Lieshout). Af te 
halen bij kantoor MooiLaarbeek
.

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

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

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

Kringloopwinkel Oost-Brabant (J. 
Bruijnseels) haalt nog altijd zoals van-
ouds uw gebruikte goederen op. Bellen 
naar 0492-368747. Winkel open van 
ma. t/m za. 9.00 – 16.00 uur. Leije 6, 
Gemert

Huishoudelijke hulp voor 3 a 4 uur 
voor donderdag of vrijdag. Heb je in-
teresse? Bel of sms: 06-51661121

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

Hazelnoten gevraagd voor mijn 
eekhoorns. Tel. 0492-462909

LES/CURSUS
Cadeautip: geef een interessante cursus 
cadeau en ga zelf gezellig mee. Kijk op 
www.vuhelmond.nl

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

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

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

Kofferbakverkoop Gilde Boekel, zondag 
27 september van 9.00 tot 15.00 uur 
op evenemententerrein Waterval 3a. 
www.agathagilde.nl

TE HUUR
Feest? En op zoek naar geluidsap-
paratuur? Voor € 50 huurt u een 
complete set. Geïnteresseerd? 06-
41538601 of mail dj.imm@live.nl

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

TE KOOP  
Te koop: jonge bruine legkippen, 
volledig ingeënt. Tel. 0499-471755 of 
06-13894215 

Kachelglas vuurvast op maat gesneden. 
5 cent per vierkante cm. Kan ook op-
gestuurd worden. Jos, tel. 06-46548080

Nieuwe Desso-tapijttegels, allerlei 
kleuren/soorten. Grote voorraad, scher-
pe meeneemprijs. Vanaf € 0,25 p.tegel. 
Duinweg 17, Schijndel. 06-23034594. 
Dinsdag en zondag gesloten

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

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

Scouting-uniform Aarle-Rixtel, met 
das, rood t-shirt (maat 164). €10,00. 
Nog veel Diddle spulletjes: kaasbladen, 
broodtrommel, placemat, prullenbakje, 
enz. Teab. Tel. 0492 382477

Te Koop Zibro kachel incl. 20 ltr.brand- 
stof €100,00. Tel. 0492-381330

Oma fi ets, 28 inch. €50,00. 
Tel. 06-22347979

VERLOREN
Gouden Ring. Inscriptie binnenkant 
V. Driel en datum 27-1-1900. Verlor-
en te Beekerheide of in directe omge-
ving. Gevonden? Bel svp 06-29510294

Kinder Flik Flak horloge, verloren bij 
gymzaal/buurthuis, Bernadetteschool 
Mariahout. Witte band met rode sluiting 
en witte uurwerk met een watermeloen-
motief. Contact: 06-51952154

Expositie schilderijen en 
pentekeningen Robbie Robbescheuten

Zoon van Jasper en Bregje van 
Asten – Fleskens

Broertje van Julian. 
Kleinzoon van Rein en Enne van 

Asten – van Mechelen.

Wij zijn erg blij met de geboorte 
van ons derde kleinkind. 

BOEDEL TOTAAL
KRINGLOOP WINKEL 

LAARBEEK
OOK VOOR  UW

- ONTRUIMING
- TRANSPORTEN 

HEUVELPLEIN 93, BEEK & DONK | 06-514 452 67
 WWW.BOEDELTOTAAL.NL  
INFO@BOEDELTOTAAL.NL 

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

Win 2 kaarten voor het 
Oktoberfest (vrijdag 2 oktober) 

in Aarle-Rixtel!

Geef antwoord op de volgende vraag:
Hoe heten de toiletdames tijdens 

het Oktoberfest?

Mail het antwoord voor maandag 29 
september 12.00 uur naar prijsvraag@

mooilaarbeek.nl. Volgende week lees je in 
de krant of jij ze gewonnen hebt! 

Winnaar week 38: 
Marjan Muller

Kaarten zijn op te halen bij De MooiLaarbeekKrant
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Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 461687 | W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

4 ROOMBOTER 
APPELFLAPPEN UIT 
EIGEN OVEN

4 AMBACHTELIJKE 
WORSTENBROODJES

4 STEENOVEN 
GEBAKKEN BROODJES 
NAAR 
KEUZE

2 BRODEN VAN 
ECHTE BAKKER 
VEDDER 
NAAR KEUZE

4 KRENTEN BOLLEN 
VAN ECHTE BAKKER 
VEDDER
VAN ECHTE BAKKER 
VEDDER

4 AMBACHTELIJKE 
WORSTENBROODJES
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NAAR KEUZE

GEBAKKEN BROODJES 

APPELFLAPPEN UIT 
EIGEN OVEN

LEVER DE VOUCHER IN EN ONTVANG 40% KORTING!

NORMAAL: € 16,50 NU: € 10,-  
VUL NU UW BROODTAS

✁

Vrijwilligers Roefeldag gaan zelf op pad
Beek en Donk – Op 13 juni 2015 werd 
in Laarbeek de negentiende Roefel-
dag gehouden. Afgelopen donderdag 
werden vrijwilligers die de dag mee 
organiseerden getrakteerd op een ei-
gen Roefelavond. Ze werden bij De 
Groof Uitvaartverzorging, autobedrijf 
Saro en Outdoor Laarbeek hartelijk 
ontvangen. 

De Groof Uitvaartverzorging
Tijdens de Roefeldag krijgen kinderen 
een kijkje in het leven van volwasse-
nen.  Uitvaartverzorging De Groof 
geeft tijdens deze dag de kinderen een 
rondleiding. Vooraf best spannend, 
maar na afloop hoor je van ouders en 
kinderen enthousiaste verhalen. De 
organisatoren van de Roefeldagen in 
Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout 
en Mariahout kregen dezelfde behan-
deling als de kinderen. Er werd een 
kijkje genomen achter de schermen 
en een van de vrijwilligers ging zelfs in 
de tillift. De Groof is momenteel flink 
aan het verbouwen.  Vrijwilligers van 
de Roefeldag kregen uitgebreid uitleg 
over de nieuwe mogelijkheden van de 
aula en de 24-uurskamers. Op 17 en 
18 oktober is iedereen die geïnteres-
seerd is in De Groof Uitvaartverzor-
ging welkom tijdens de open dag.  

Autobedrijf Saro
Bij het tweede Roefeladres, autobedrijf 
Saro, werden de vrijwilligers meteen 
aan het werk gezet. Het verwisselen 
van een band is nog niet zo’n een-
voudig klusje en ook werden er pittige 
theoretische vragen gesteld. Onder de 
motorkap van de auto was de techniek 
van de wagen te bewonderen.  De vrij-
willigers werden uitgedaagd om be-
paalde onderdelen te benoemen. Dat 
viel nog niet mee. Ook de onderkant 
van de auto verborg geheimen. “Is dit 
nu een gasleiding of een remkabel?” 
vroegen velen zich af. Autobedrijf Saro 

liet de hersenen van de deelnemers 
kraken zoals ze ook de kinderen tijdens 
de Roefeldag aan het werk zetten.

Outdoor Laarbeek
Outdoor Laarbeek verzorgde voor 
de Roefelaars een goed stukje team-
building. Na een lekker kopje koffie 
werden de vrijwilligers uitgedaagd 
om samen te werken en elkaar aan te 
moedigen. In twee teams werden ver-
schillende activiteiten gedaan waarbij 
elkaar helpen en aanmoedigen cen-
traal stonden. Lopen en springen door 

een touw, zonder te praten een op-
dracht uitvoeren, het doorgeven van 
een fietsband op een speciale manier, 
om uiteindelijk samen met een spel 
met stokken te eindigen. 2015 werd 
als Roefeljaar afgesloten. Op 11 juni 
2016 gaan we voor de twintigste keer 
een dag voor alle kinderen organise-
ren.  Meedoen? Noteer de datum al-
vast in je agenda.

Kijk voor alle Informatie op  
www.roefeldaglaarbeek.nl. 

Scouting Beek en Donk op kamp
Beek en Donk - Elk jaar gaat Scouting 
Beek en Donk met alle leden samen 
op kamp. Afgelopen vrijdagavond 
zijn zij op de fiets vertrokken naar hun 
kampterrein in Mariahout. Na het in-
richten van het kampterrein werd het 
kampvuur aangemaakt. 

Op zaterdagochtend werd de hele 
groep verdeeld in kleinere groepjes. 
De eerste opdracht was een fotowan-
deltocht door Mariahout. Ondanks 
enkele stortbuien werden de mees-
te foto’s in de juiste volgorde gezet. 
Toen de buien voorbij waren werd het 
kampterrein ingericht met diverse spe-
len die te maken hadden met het the-
ma van het kamp, namelijk ‘Cowboys 
en Indianen’. De spelletjes waren o.a. 
totempaal stapelen, messen werpen, 
lasso werpen, goud zoeken en water-
meloenpit spugen. Alle punten zijn op-
geteld en na het avondspel is team 3 
eerste geworden. Zij mochten dan ook 
de kamptotem in ontvangst nemen. 
Zondagochtend zijn de kinderen door 
het uitvoeren van een opdracht over-
gevlogen naar de hogere groep. Moe 
en voldaan zijn ’s middags de fietsen 

weer gepakt en zijn ze teruggefietst 
naar de eigen blokhut. 

Buurtendag
Komend weekend hebben ze weer 
een activiteit staan, namelijk ‘Buurten-
dag’. Iedereen is welkom tussen 11.00 
en 17.00 uur bij de blokhut om tijdens 
deze dag kennis te maken met de 
scouting. Iedereen kan gratis deelne-
men aan het beklimmen van de klim-
toren, lopen van een gps-tocht, brood 
en popcornbakken, etc. 

Op 3 oktober is de scouting ook te 
zien bij Jan Linders in verband met de 
Clubactie. Zij zullen u dan helpen met 
het inpakken van de boodschappen 
en u ook nog wat lekkers aanbieden. 
Ze hopen dat Ze daarvoor van u steun 
krijgen en dat u de muntjes in hun ko-
ker stopt.

Zoals u kunt lezen is Scouting Beek en 
Donk een leuke actieve club. Naast 
Buurtendag kunt u ook via 
www.scoutingbeekendonk.nl contact 
met hen opnemen indien u interesse 
heeft.
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Bollenvelden in Aarle-Rixtel

Ingezonden door: Wim van den Broek uit Helmond

Mooi Gespot

Wie weet waar dit is?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de redactie van MooiLaarbeek. Dit kan 
per mail via prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie weet is jouw antwoord hier volgende 

week te lezen!
 

Op de foto van vorige week is geen 
reactie binnengekomen. 

Het is het oudste huis van Lieshout 
en dit staat aan de Havenweg.

Historische beelden

week te lezen!

Lustrum voor Kinderlintjes
Laarbeek - De komende weken kun-
nen kinderen die iets bijzonders ge-
daan hebben, worden genomineerd 
voor een Laarbeeks Kinderlintje. De 
burgemeester reikt de lintjes uit op 
20 november. Dit jaar is de vijfde 
editie van dit initiatief van de Jeugd-
gemeenteraad.

Hoe werkt het
Kinderen die in de ogen van hun om-
geving iets bijzonders gedaan heb-
ben, kunnen in aanmerking komen 
voor een Kinderlintje. Iets bijzonders, 
dit kan van alles zijn. Zo kun je kin-
deren aanmelden die een heldendaad 
verricht hebben, bijvoorbeeld door 
een dier te redden. Maar ook kinderen 
die zich inzetten voor hun omgeving, 
buurt of straat. Bijvoorbeeld door elke 
week boodschappen te doen voor een 
zieke of bejaarde, of het winnen van 
een sportprijs. Je kunt een kind nomi-
neren door een aanmeldformulier in 

te vullen. Deze aanmeldformulieren 
zijn te verkrijgen op alle Laarbeekse 
basisscholen, bij de Stichting Welzijn 
Laarbeek (SWL) en het Laarbeekse 
gemeentehuis. Je kunt het aanmeld-
formulier ook downloaden vanaf de 
website van de gemeente Laarbeek. 
De aanmelding moet gebeuren door 
een inwoner van Laarbeek, onder-
steund door twee ‘getuigen’. Zowel 
volwassenen als kinderen kunnen ie-
mand nomineren. De onderscheiding 
is bedoeld voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar. De aanmeldingen wor-
den beoordeeld door een jury.

Uitreiking
De Kinderlintjes worden uitgereikt op 
de ‘Dag van de rechten van het kind’ 
van Unicef. Dit is elk jaar op 20 no-
vember. Burgemeester Ronnes gaat 
naar de basisscholen van de winnen-
de kinderen om de Kinderlintjes uit te 
reiken.

De jury
Uiterlijk 9 november 2015 moeten 
alle aanvragen via het aanmeldfor-
mulier zijn ingediend bij de gemeen-
te. Daarna volgt een besloten bijeen-
komst van de jury, waarin bepaald 
wordt welke kinderen dat jaar in aan-
merking komen voor deze bijzondere 
onderscheiding. De jury bestaat uit 
leden van de Jeugdgemeenteraad, 
de directeur van de Stichting ViER-
BINDEN en burgemeester Frans Ron-
nes. Natuurlijk is tot op het laatste 
moment geheim welke kinderen een 
Kinderlintje krijgen.

Zorg naar gemeenten: 
meld uw ervaringen
Laarbeek - In het nieuwe zorgland-
schap wordt van inwoners een 
grotere bijdrage verwacht in de 
vorm van burenhulp, mantelzorg 
en vrijwilligerswerk. De Koepel 
Wmo-raden en acht andere 
cliëntenorganisaties zijn be-
nieuwd naar ervaringen met het 
geven van deze hulp. Van de zorg-
gebruikers wil de gemeente graag 
weten of ze bijvoorbeeld tevreden 
zijn over het contact met de ge-
meente, de onafhankelijke cliënt- 
ondersteuning en de uitkomst van 
gesprekken met de gemeente.

De gemeente roept iedereen op te 
laten horen wat de ervaringen zijn 
met het geven van burenhulp, vrij-

willigerswerk en mantelzorg? Doe 
mee aan het onderzoek Zorg naar 
gemeenten: Goed voor elkaar? en 
laat het weten. Krijgt u zorg en 
ondersteuning via uw gemeente? 
Dan horen ze ook graag van u.

Zo doet u mee
Invullen van de vragenlijst gaat 
via www.zorgnaargemeenten.nl. 
Dat duurt ongeveer 10 minuten. 
Mensen die geen internet hebben, 
kunnen telefonisch hun ervarin-
gen melden: op werkdagen tussen 
9.00 en 17.00 uur via 0900 235 
67 80 (20 cent per gesprek). Mee-
doen kan vanaf nu tot 5 oktober. 

Iedereen kan meedoen
De vragenlijst op www.zorgnaar-
gemeenten.nl is bedoeld voor 
mensen die zorg en ondersteuning 
nodig hebben én voor mensen die 
vrijwilliger zijn of onbetaald hulp 
(kunnen) bieden.

Resultaten
Het invullen van de vragenlijst, 
helpt de zorg door gemeenten te 
verbeteren. De resultaten van het 
onderzoek worden gebundeld 
voor lokale belangenbehartigers, 
Wmo-raden en gemeenten. 

In gesprek met: Pieter en Maria Verschure
Locatie:  Bosscheweg 110, Aarle-Rixtel

Redacteur:  Suzan Mulder

Als je op een zomeravond via de Laag Strijp 
in Aarle-Rixtel richting Croy fietst of vanuit 
Aarle-Rixtel naar Lieshout rijdt, kan het je niet 
ontgaan. Enorme velden vol bolchrysanten, 
bijna zover je kunt zien. En iedere avond zijn 
daar tientallen mannen en vrouwen bezig ze 
netjes toe te dekken met een grote ‘deken’. De 
MooiLaarbeekKrant ging op onderzoek uit naar 
het verhaal achter de miljoenen planten.

Wie, wat, waar?
Bij het kantoor van de Croyse Loop aan de 
Bosscheweg in Aarle-Rixtel ontmoeten we Pieter 
Verschure. Samen met zijn vrouw Maria runt 
hij de plantenkwekerij, die bestaat uit een kas-
sencomplex en zo’n 90 ha grond in Laarbeek. 
Daarnaast heeft het echtpaar een kassencomplex 
in Hegelsom bij Horst. Er zijn zes vaste medewer-
kers in dienst en in het hoogseizoen werken er 
tussen de 80 en 100 Polen en Roemenen. “We 
hechten er veel belang aan dat we onze mede-
werkers kennen en weten op welk gebied we 
ze het beste in kunnen zetten. Onlangs zijn we 
gestart met cursussen gericht op tuinbouw en de 
taal Nederlands, want binding krijg je door met 
elkaar te communiceren.”

Kweken jullie alleen bolchrysanten?
“De chrysantenteelt is maar kort. In het voorjaar 
staat er daarom vaak iets anders op het land in de 
vorm van een akkerbouwmatige teelt, zoals bij-
voorbeeld prei, waspeen, erwten, bonen of gras. 
En in de kassen telen we perkgoed. Dat gaat van 
violen en primula’s in het vroege voorjaar, ge-
volgd door perkgoed zoals geraniums, fuchsia’s 
en surfinia’s in de lente en sieraardbeien in de zo-
mer tot kerststerren aan het einde van het jaar. De 

planten worden rechtstreeks verkocht aan super-
marktketens en bouwmarkten in een groot deel 
van Europa.”

Wat doen jullie aan innovatie en zorg voor het 
milieu?
“Waarschijnlijk komt het omdat we niet in een 
bestaand bedrijf zijn gestapt, dat we de land- en 
tuinbouw altijd op een andere manier hebben be-
naderd. We hebben allebei jarenlang in het onder-
wijs gewerkt. We proberen graag en veel nieuwe 
dingen uit en door het project ‘Boer Bier Water’ 
zijn we nog eens extra aan het denken gezet over 
het milieuvriendelijk telen van onze producten. 
Dankzij onze nieuwste uitvinding, waar we drie 

jaar geleden mee zijn gestart, kunnen we milieu-
vriendelijker werken, terwijl het product er beter 
van wordt. We hebben een machine ontwikkeld, 
waarmee we biologisch afbreekbaar folie kunnen 
leggen, in combinatie met watergeefslangen en 
grondbewerking. Dankzij het folie kan er vrijwel 
geen onkruid meer groeien. Daardoor gebruiken 
we 85% minder onkruidbestrijdingsmiddelen en 
35% minder schimmelbestrijdingsmiddelen. De 
planten groeien ook nog eens beter, omdat er een 
warmere en vochtigere bodem is onder de folie. 
Hierdoor ontstaat er een hoger mineralisatiepro-
ces en komen er  van nature meer voedingsele-
menten vrij, waardoor we vrijwel geen gebruik 
van kunstmest maken.”

Waarom dekken jullie die miljoenen bolchrysanten 
iedere avond toe?
“De planten mogen niet meer dan 12 uur daglicht 
per dag krijgen, anders komen ze niet tot bloei. 
Wij dekken ze dus iedere avond toe met dubbel 
geweven doeken waar geen licht doorheen komt 
en zo kunnen we het oogstseizoen vervroegen en 
verlengen en inspelen op de vragen uit de markt.

De Croyse Loop verkoopt haar planten onder 
het label Happiness. Pieter en Maria maak-
ten een filmpje van het bedrijfsproces van de 
nieuwe machine, dat is te vinden op de website 
www.my-happiness.info

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

IN GESPREK MET... DE CROYSE LOOP

Maria en Pieter Verschure
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Alléén op vrijdag 25 en zaterdag 26 september

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

janlinders.nlActies geldig op vrijdag 25 en 
zaterdag 26 september 2015

Braadworst
voordeelpak 800 gram

OP=OP

399

Grimbergen 
geschenk-
verpakking
inclusief glas
7.99   

OP=OP

= 4.00 per doos

50%
KORTING

EXTRAEXTRA

WEEKEND
ACTIES

WEEKEND
EXTRA

ACTIES

Heineken blik
tray 6x 33 cl
4.99   

OP=OP

= 2.50 per tray

50%
KORTING

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.
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TAXI van HEIJST

Laarbeek  0492 - 381218
ROLSTOELVERVOER

PERSONEN,- ZIEKEN,- LUCHTHAVEN- EN GROEPSVERVOER & BUSVERHUUR

www.taxivanheijst.nl

Loon- en Grondverzetbedrijf 

Gebr. Kanters
Beek en Donk

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Onze grote kranen, minigravers- en loaders 
zijn geschikt voor vele werkzaamheden op 
grote en kleine locaties. 
Onze kleinste minigraver kan zelfs door een 
woonkamerdeur.

Gebr. KantersGebr. Kanters

Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92Kijk voor meer informatie op www.gebrkanters.nl of bel 0499 42 13 92

Onze grote kranen, minigravers- en loaders Onze grote kranen, minigravers- en loaders 
zijn geschikt voor vele werkzaamheden op zijn geschikt voor vele werkzaamheden op 

Thema-avond ‘Duurzaam wonen en leven in 
Mariahout’

Jeu de boules bij de Waterpoort

Mariahout -  Zorg om het Dorp 
houdt maandag 12 oktober een the-
ma-avond ‘Duurzaam wonen en leven 
in Mariahout’. Graag nodigen zij ie-
dereen uit om actief aan deze avond 
deel te nemen als luisteraar, meeden-
ker en/of ondernemer. De avond vindt 
plaats in het Buurthuis en start om 
19.30 uur. De koffie staat om 19.00 
uur klaar. 

Op de agenda staat: 
• inleiding door Zorg om het Dorp; 

waarom organiseren zij deze avond 
en wat is het belang voor Maria-
hout. 

• niet commerciële presentaties in het 
kader van duurzaamheid. 

• korte presentaties door Mariahout-
se ondernemers om hun product  
onder de aandacht te brengen en 
aan te geven hoe dit bijdraagt aan 
een duurzaam en leefbaar Maria-
hout.

• pauze
• gelegenheid om vragen te stellen 

bij standjes waar de bedrijven zich 
presenteren

Graag nodigt Zorg om het Dorp alle 
ondernemers uit zich te presenteren 
op welke wijze zij actief en duurzaam 
ondernemen. Zij denken hierbij aan: 
materiaalkeuze, vormen van isolatie, 
milieuvriendelijke afvalverwerking, in-
koop en gebruik van duurzame ener-

giebronnen, gezondheid, ontspanning 
en sport. 

Deze oproep is gericht aan Mariahout-
se bedrijven en (oud-) Mariahoutena-
ren die elders een bedrijf hebben. ZOD 
biedt de mogelijkheid om gedurende 
3 minuten een presentatie te houden. 
U kunt hiervoor zelf materiaal mee-
brengen of digitaal aanleveren. Na de 
pauze kunnen belangstellenden uw 
standje (tafel) bezoeken voor verdere 
informatie. Voor ondernemers is dit een 
mooie gelegenheid om te netwerken. U 
kunt zich aanmelden vóór 1 oktober bij 
secretariaat@zorgomhetdorp.nl. 

Beek en Donk - De activiteitencom-
missie van de Waterpoort heeft voor 
het eerst een Jeu de boules toernooi 
gehouden voor de bewoners. Het 
toernooi wat afgelopen zondag werd 
gehouden op de banen aan het Rem-
brandtplein had veel aanmeldingen. 

Daarom werd er met 3 personen per 
team gespeeld die elke keer met 2 jeu 
de boules ballen gooiden. Voor velen 
was het de eerste keer dat zij dit spel 
speelden. Maar enkele ervaringsdes-
kundigen hielpen deze mensen zowel 
met de spelregels als met de techniek. 
Het weer speelde ook erg goed mee 

en was prima. Ook was er veel publiek 
wat erg genoot van dit mooie spel en 
van de spelers. Na een wat aarzelend 
begin vooral van de nieuwelingen bij 
de eerste ronde werd er naarmate de 
tijd verstreek steeds fanatieker ge-
speeld. De tweede ronde gaf dan ook 
een heel ander beeld dan de eerste. Er 
werd beter gegooid en de vraag aan 
de scheidrechter om te meten nam 
dan ook toe. De gezelligheid leed daar 
niet onder, sterker nog naarmate de 
tijd verstreek werd het steeds joliger. 
Voor een hapje en een drankje stond 
het cateringbedrijf BePu klaar die het 
perfect voor elkaar hadden zodat nie-

mand wat te kort kwam en iedereen 
liet zich de hapjes goed smaken. De 
laatste en derde ronde moest de beslis-
sing brengen wie zich kampioen van 
de Waterpoort mocht gaan noemen. 

Na de drie gespeelde rondes waren er 
drie personen gelijk geëindigd, deze 
vochten dat uit in de finale, die ge-
wonnen werd door Harrie Raaijmakers 
met als tweede Riek van den Berg en 
als derde Puk Spierings. Al bij al een 
zeer geslaagd evenement wat zeker 
navolging zal krijgen.

ZOD nodigt Mariahoutenaren uit 
die ‘duurzaam’ ondernemen

61e Beekse vlooienmarkt bij De 
Eendracht

Mariahout - Vereniging Zorg om het 
Dorp houdt op maandag 12 oktober 
om 19.30 uur in het Buurthuis van 
Mariahout een thema-avond over 
‘Duurzaamheid’. Deze avond is be-
doeld voor iedere belangstellende, 
om de (nieuwe) ondernemers (vaak 
ZZP-ers) een gezicht te geven en 
vooral om te horen hoe deze onder-
nemers ‘duurzaam’ bijdragen aan de 
leefgemeenschap van Mariahout en 
omgeving.

Graag nodigt Zorg om het Dorp alle 
ondernemers uit zich te presenteren 
op welke wijze zij actief en duurzaam 
ondernemen. Zij denken hierbij aan: 
materiaalkeuze, vormen van isolatie, 
milieuvriendelijke afvalverwerking, in-
koop en gebruik van duurzame ener-
giebronnen, gezondheid, ontspanning 
en sport. 

Deze oproep is gericht aan Mariahout-
se bedrijven en (oud-) Mariahoute-
naren die elders een bedrijf hebben. 
ZOD biedt de mogelijkheid om ge-
durende 3 minuten een presentatie te 
houden. U kunt hiervoor zelf materiaal 
meebrengen of digitaal aanleveren. 
Na de pauze kunnen belangstellen-
den uw standje (tafel) bezoeken voor 
verdere informatie. Voor ondernemers 
is dit o.i. een mooie gelegenheid om 

te netwerken. Ondernemers kunnen 
zich voor deelname aanmelden vóór 1 
oktober via secretariaat@zorgomhet-
dorp.nl. Voor vragen kunt u terecht bij 
de secretaris, Henk Hulsen, tel. 0499-
422268. 

Ook niet-commerciële bedrijven pre-
senteren zich. Zo zal Waterschap Aa 
en Maas komen vertellen over afwa-
tering in de natuur i.p.v. op de riole-
ring. En de mogelijkheden hiervoor in 
het ‘Groene Hart’ van Mariahout en 
bij particuliere huishoudens. Zorg om 
het Dorp praat over een ‘Duurzaam 
Mariahout’ in het kader van wonen 
en leven en gaat hierbij vragen aan de 
politiek stellen. Ook belangstellenden 
kunnen zelf met vragen komen.

Zorg om het dorp hoopt dat vooral 
ook de jonge ondernemers gebruik 
gaan maken van deze mogelijkheid 
hun bedrijf in het kader van ‘duur-
zaamheid’ nog beter te promoten. 
Want zij vormen mede de toekomst 
voor een duurzaam Mariahout. 

Alle belangstellenden kunnen infor-
matie over deze avond lezen in de 
ZOD-Mariahout-Nieuwsflits van sep-
tember. Deze in te downloaden via 
www.zorgomhetdorp.nl onder de kop 
‘Nieuws-nieuwsbrieven’.

Beek en Donk – Buurtvereniging De 
Eendracht houdt op zondag 4 oktober 
van 11.00 tot 15.00 uur voor de 61e 
keer een vlooienmarkt. Deze wordt 
binnen en buiten gehouden bij Buurt-
huis ‘De Schuurherd’ aan het Heuvel-
plein. 

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

Een vlooienmarkt die telkens honder-
den kooplustigen trekt. Bezoekers van 
andere jaren weten het, voor de echte 
koopjes moet je op de Beekse vlooi-
enmarkt zijn. Voor inlichtingen kun je 
contact opnemen met Mari Vereijken. 

Mail: marivereijken@hetnet.nl of tel. 
0492-462017. ‘De Schuurherd’ is ge-
legen aan Heuvelplein 32 te Beek en 
Donk.

Iedereen is welkom en de opbrengst 
komt ten goede aan de vele jeugdacti-
viteiten van de buurtvereniging. 

Attentiv Slaets V.O.F.     Nachtegaallaan 2b     Beek en Donk
0492 – 468 817     info@attentivslaets.nl     www.attentivslaets.nl

Wie wordt de nieuwe Jeugdprins(es) van de 
Gele Kielen
Aarle-Rixtel – Het jeugdprinsenbal 
van De Gele Kielen wordt gehouden 
op zondag 8 november. Die middag 
worden de nieuwe jeugdprins en 
jeugdprinses bekendgemaakt. Lijkt 
het je wat om als nieuwe jeugdprins 
of jeugdprinses 2016 door het leven 
te gaan, geef je dan op voor 5 oktober.

De opgaveformulieren worden ook 
dit jaar weer op school uitgedeeld of 
via het schoolbulletin. Mocht je geen 
formulier ontvangen hebben, kwijt ge-
raakt zijn of zit je op een school buiten 

Aarle-Rixtel, bijvoorbeeld Bijzonder 
Onderwijs, dan kan je het formulier 
ook afhalen bij Snoeperij Jantje. 

Aanmeldingen voor jeugdprins en 
jeugdprinses kunnen worden afgege-
ven bij Franca van Bakel, Akkerstraat 
10 of Liesbeth van de Heuvel, Lijster-
straat 18 in Aarle-Rixtel.

Die middag willen de Gele Kielen ook 
invullen met dans, zang, liveoptreden, 
playback en een goochelact. Dit mag 
alleen, met zijn tweeën, drieën of zelfs 

met een hele grote groep. Iedereen in 
Laarbeek die zich geroepen voelt mag 
hieraan meedoen. Van klein tot groot. 

Dus kom op en laat je zien aan je 
vrienden, opa’s en oma’s en kennissen. 
Geef je op voor 26 oktober. Schrijf 
een briefje met daarop je/jullie naam 
of namen, wat je act is en je telefoon-
nummer en geef deze af bij Francien 
Cornelissen, Broekelingstraat 67 te 
Aarle-Rixtel. Tot 8 november op het 
Jeugdprinsenbal.

Crommenacker 4  Lieshout
www.atelier-xplore.nl 
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De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

5-gangen wild menu met bijpassende wijnenmet uitleg van deskundigen overde gerechten en wijnen
Reserveer nu!

Wild- en Wijnavond

30 OKTOBER

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

Aanvang 18.30 uur
Prijs E 55,-

Voor meer informatie:
www.brabantsekluis.nl/restaurant

    

v

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

Op 27 september houdt Omroep Kontakt
tijdens de bUUrtendag in en rondom het 

ontmoetingscentrum een

OPEN DAG
van 11.00 tot 17.00 uur

Omroep Kontakt is steeds live in de lucht 
en houdt een babbelbox, waar iedereen zijn 

mening, idee of kritiek kan spuien.
Ook zijn er de hele dag belegde broodjes en 

broodjes hamburger te verkrijgen.

Mooi UIT in Laarbeek

Redacteur: Martien van den Heuvel

In het jaar 1810 kwam cavalerie-majoor 
Andreas von Dall’Armi op het idee om de 
aanstaande bruiloft van Koning Ludwig von 
Bayern en prinses Therese von Sachsen-Hild-
burghausen met een groots volksfeest op te 
luisteren. Op 17 oktober van dat jaar was het 
zover. Een week na de bruiloft vond het grote 
feest plaats. Toentertijd draaide het nog vooral 
rond paardenrennen, omdat cavalerie-majoor 
Andres von Dall’Armi zelf een paardenliefheb-
ber was. Het jaar daarop was iedereen het er 
roerend over eens dat dat feest terug moest 
komen. Sindsdien vindt het grootste volksfeest 
ter wereld, het Oktoberfest, jaarlijks plaats van 
eind september tot begin oktober op de There-
sienwiese in München. Die weide is vernoemd 
naar de prinses die toen met de Beierse koning 
Ludwig trouwde. Tegenwoordig draait het Ok-
toberfest niet meer zozeer om paardenrennen, 
maar vooral om Duitse schlagermuziek, Duitse 
worsten en het bier uit het Hofbräuhaus. En er 
komen jaarlijks miljoenen toeristen van over 
de hele wereld naar München om dit fantasti-
sche schouwspel mee te maken. En dat niet al-
leen, het Oktoberfest heeft zich ook over heel 
de wereld uitgebreid. 

Aarle-Rixtel - Op duizenden plaatsen vinden 
overal in de wereld eigen varianten van het 
Oktoberfest plaats. Zo ook in het weekend van 
2 en 3 oktober in Aarle-Rixtel. Op het Heu-
velplein in Aarle-Rixtel zullen een grote tent 
en een heuse après-skihut ruimte bieden aan 
honderden feestvierders die samen met uitste-
kende muzikanten de sfeer uit München naar 
het klokkendorp halen. En daarbij zal het ger-
stenat van ons eigen Hofbräuhaus uit Lieshout 
rijkelijk vloeien. 

Vrijdagavond 
Het tweedaagse Oktoberfest zal op vrijdag 
van start gaan. Om zeven uur ’s avonds gaan 
de deuren open. Om acht uur wordt het eer-
ste gratis houten vat aangeslagen. Het eerste 
rondje wordt gesponsord door Bavaria. Daar-
na zal de muzikale omlijsting tot in de puntjes 
worden verzorgd door de jonge muzikanten 
van Die Jungen Tiroler Teufel. Voor extra infor-
matie over Die Teufel kun je terecht op: www.
diejungentirolerteufel.nl. Daarnaast wordt er 
muziek gemaakt door disco Woenderbaar en 
door schlagerband Die Partyhosen. De muziek 
zal tot in de kleine uurtjes klinken en het heilige 
nectar zal ook in echte pullen vloeien. De eerste 
avond van het festival kan nu al niet meer stuk. 
Voor extra informatie over Woenderbaar en 
Die Partyhosen surf je naar www.woenderbaar.
nl en www.diepartyhosen.nl.

Geen klank zonder drank
Geen klank zonder drank
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Mooi UIT in Laarbeek

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

2 OKTOBER

3 OKTOBER

HEUVELPLEIN 
AARLE-RIXTEL

VOOR TICKETS EN 
MEER INFORMATIE:

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

SPONSOREN OKTOBERFEST 2015

Zaterdagavond 
De oorspronkelijke naam van de band die op 
zaterdag optreedt was “Die neue Alpen-Spat-
zen-Buben-Rocker-Schlager-Freunde & Oberkra-
ner-Pop-Rebellen-Kapelle”. Uiteindelijk hebben 
de leden van de groep toch maar gekozen voor 
Wir sind Spitze. “Onze voorliefde voor het Duitse 
lied wordt omkaderd met leuke acts en muziek 
gaande van polka, schlagers en partymuziek. De 
interactie met het publiek staat centraal. Het pu-
bliek bepaalt mee welke liedjes er gespeeld wor-
den. Zo kunnen de schlagers best afgewisseld 
worden met ruige rocksongs, klassiekers uit de 
Nederlandse popmuziek en echte evergreens. Het 
kan dus doodleuk gebeuren dat een stampende 
polka van Die Klostertaler afgewisseld wordt door 
AC/DC, Robbie Williams of een feestelijke par-
tyknaller van DJ Ötzi. “Zo weten we zeker dat 
geen enkele show dezelfde zal zijn en zo blijven 
we steeds vernieuwend en houden we de sfeer 
erin. En een goede sfeer is uiteraard onmisbaar. 
We zijn er zeker van dat het ook in Aarle-Rixtel 
een fantastische avond en een heel gezellig feest 
zal worden”, aldus de uit Limburg afkomstige le-
den van de band. Meer informatie over Wir sind 
Spitze staat op hun site: www.wirsindspitze.nl.

Naast Wir sind Spitze treedt op vrijdag en zater-
dag ook de band Die Partyhosen (www.diepar-
tyhosen.nl) van organisator Hein van Brug op. 
“Geen feest is compleet als Die Partyhosen niet 
zijn geweest,” aldus Van Brug. “Die Partyhosen 
staat voor alpenrock, schlagers en après-ski, bier 
en wijn en mooie Mädl in uitdagende Dirndl. Als 
partyband zetten wij de tent op z’n kop met hits 
van onder anderen de Zillertaler Schürzenjäger en 
de Klostertaler, Duitse schlagerhits en après-ski-
hits. Met zanger Celio, en de vijf blazers weten 
wij het publiek te boeien tot het einde”. En uiter-
aard wordt het feest in de grote tent en de après-
skihut pas compleet met de nodige vaten bier. 
Ook op zaterdag zal de avond beginnen met het 
aanslaan van een gesponsord houten vat Bavaria. 
Het eerste rondje zal net als op de vrijdagavond 
gratis zijn. En daarna zullen de glazen klinken, 
zullen de prosits veelvuldig door de tent schal-
len en zal het bier rijkelijk door de dorstige kelen 
vloeien. Want zoals het er al sinds ruim 200 jaar 
in Beieren aan toegaat, zal het er ook komend 
weekend aan toegaan in Aarle-Rixtel: geen klank 
zonder drank.

Voor extra informatie en kaartjes voor het 
Oktoberfest kun je terecht op 
www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl. www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl. 
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Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 24 september 2015.

Kort nieuws

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Agenda’s Raadscommissies SD en AZ

Gemeente actueel

Werkzaamheden kruising Dorpsstraat-Ruitjensakker in Lieshout

Voorbereidingsprocedure aanleg hondenuitlaatstrook, 
Wijnkelderweg Beek en Donk

Drank- en Horecawet

Zorg naar gemeenten: meld uw ervaringen

Ken jij een lokale held?

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Veranderingen per 1 januari 2016 voor iedereen die in 2015 onder de AWBZ of 

vorm van Jeugdhulp valt
• Persverklaring Commissaris van de Koning, start procedure nieuwe burgemeester
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

• In verband met een paardenoriëntatierit (Vincent van Goghrit) geldt voor de 
Croylaan in Aarle-Rixtel een parkeerverbod aan beide zijden van de weg. Deze 
maatregel geldt op zondag 4 oktober 2015 van 10.00 tot 16.30 uur. 

• In verband met het Oktoberfest is een gedeelte van de Goossensstraat tussen de 
Wilhelminalaan en de Haffmansstraat in Aarle-Rixtel afgesloten voor alle verkeer 
behalve voetgangers. Deze maatregel geldt van 2 oktober 2015, 10.00 uur tot 4 
oktober 2015, 15.00 uur.

LAARBEEK - De commissievergaderingen van de commissies Algemene Zaken en 
Sociaal Domein zullen komende week weer plaatsvinden. De vergaderingen starten 
om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. U bent daarbij van harte welkom. De 
agenda’s voor deze vergaderingen vindt u hieronder.

De agenda van de raadcommissie Algemene Zaken op donderdag 1 oktober 
2015 is als volgt:
1.   Opening
2.   Vaststelling van de agenda
3.   Spreekrecht
4.   Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 1 september 2015
5.   Ingekomen stukken en mededelingen (o.a. werkdruk bij het ambtelijk apparaat en  
      antwoorden college vragen kadernota)
6.   Voorstel tot vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en   
      andere werkzaamheden van de raad 2015
7.   Voorstel tot instemming met zowel de sub-regionale visie detailhandel en 
      afsprakenkader detailhandel als de regionale visie detailhandel van juni 2015
8.   Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
9.   Rondvraag
10. Sluiting

De agenda van de raadcommissie Sociaal Domein op dinsdag 29 september 
2015 is als volgt:
1.   Opening
2.   Vaststelling van de agenda
3.   Spreekrecht
4.   Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 25 augustus 2015
5.   Ingekomen stukken en mededelingen (brief A. Lam inzake Atlant en antwoorden 
     college vragen kadernota)
6.   Presentatie over de vorming van het werkbedrijf Atlant de Peel
7.   Voorstel tot vaststelling van het ‘Subsidieprogramma Maatschappelijke 
      Ontwikkeling 2016 – 2019’
8.   Motie PNL Groot onderhoud sportvelden
9.   Stand van zaken voorzieningsclusters
10. Stand van zaken transities Peel 6.1
11. Rondvraag
12. Sluiting

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

Op vrijdag 25 september komt wethouder Meulensteen aan het woord. 

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

LIESHOUT - De kruising Dorpsstraat-Ruitjensakker wordt afgesloten omdat die 
opengebroken en herstraat moet worden. De werkzaamheden zullen duren van 7.00 
uur op maandag 28 september tot vrijdag 2 oktober 18.00 uur. Een omleidingsroute 
is aangegeven.

Met vragen kunt u contact op nemen met aannemer F. Vereijken & Zn BV of met de 
toezichthouder van de gemeente Laarbeek.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te 
hebben om een hondenuitlaatstrook aan te leggen ter hoogte van de Wijnkelderweg 
in Beek en Donk.
Het ontwerpbesluit ligt van vrijdag 25 september 2015 tot vrijdag 6 november 2015 
ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 
zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college 
van burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en 
Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de pijler 
Onderhoud en Middelen, team beheer, telefoon 0492 469 700.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
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 Manege de Raam in Lieshout tijdens een vlooienmarkt 
in de hal van de manege, Provinciale Weg 26 in Lieshout op zondag 18 oktober 2015 
van 12.00 tot 17.00 uur (verzonden 17 september 2015).

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

Wat zijn uw ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Doe 
mee aan het onderzoek Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? en laat het weten. Krijgt 
u zorg en ondersteuning via uw gemeente? Wij horen het graag van u. 

De Koepel Wmo-raden en acht andere cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar uw 
ervaringen met het geven van deze hulp. Krijgt u zorg en ondersteuning via de gemeente, 
dan willen we ook graag weten of u tevreden bent over het contact met de gemeente, over 
onafhankelijke cliëntondersteuning en over de uitkomst van het gesprek met de gemeente.

U kunt de vragenlijst invullen via www.zorgnaargemeenten.nl. Dat duurt ongeveer 10 
minuten. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch hun ervaringen melden: op 
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via 0900 235 6780 (20 cent per gesprek). Meedoen 
kan vanaf nu tot 5 oktober.
Iedereen kan meedoen. De vragenlijst is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning 
nodig hebben én voor mensen die vrijwilliger zijn of onbetaald hulp (kunnen) bieden.

LAARBEEK – Het is weer mogelijk om kinderen die 
iets bijzonders gedaan hebben, te nomineren voor het 
Laarbeeks Kinderlintje. Ken jij iemand tussen de 4 en 12 
jaar, die een held is of zich inzet voor de omgeving, buurt 
of straat? Meld hem of haar dan aan via het formulier dat 
je kunt krijgen op school, bij Stichting Vierbinden of bij de 
gemeente.

Hoe werkt het
Als kinderen in de ogen van hun omgeving iets bijzonders 
gedaan hebben, kunnen die in aanmerking komen voor 
een Kinderlintje. Iets bijzonders,.. dat kan van alles zijn. Zo 
kun je kinderen aanmelden die een heldendaad verricht 
hebben, bijvoorbeeld door een dier te redden. Maar ook 
kinderen die zich inzetten voor hun omgeving, buurt of 
straat. Bijvoorbeeld door elke week boodschappen te 
doen voor een zieke of bejaarde, of het winnen van een 
sportprijs.
De aanmelding moet gebeuren door een inwoner van Laarbeek, ondersteund door 
twee ‘getuigen’. Zowel volwassenen als kinderen kunnen iemand nomineren. De 
onderscheiding is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De aanmeldingen 
worden beoordeeld door een jury.

De jury
Uiterlijk 9 november 2015 moeten alle aanvragen via het aanmeldformulier zijn 
ingediend bij de gemeente. Daarna volgt een besloten bijeenkomst van de jury, 
waarin bepaald wordt welke kinderen dat jaar in aanmerking komen voor deze 
bijzondere onderscheiding. De jury bestaat uit leden van de Jeugdgemeenteraad, 
de directeur van de Stichting Vierbinden en burgemeester Frans Ronnes. Natuurlijk 
zal het tot op het laatste moment geheim zijn welke kinderen een Kinderlintje krijgen.

Uitreiking
De Kinderlintjes worden uitgereikt op de ‘Dag van de rechten van het kind’ van Unicef. 
Dit is elk jaar op 20 november. Burgemeester Ronnes gaat naar de basisscholen van 
de winnende kinderen om de Kinderlintjes uit te reiken.

www.laarbeek.nl 

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: 

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier

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

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

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

Gemeentehuis Laarbeek
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Verleende vergunningen

Wijziging exploitatievergunning

Afgehandelde sloopmelding

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• de Klassieke Landbouwwerktuigenvereniging voor het houden van een ruilbeurs 

op het terrein van Martens landbouwmachines, Ginderdoor 55 in Mariahout op 
zondag 25 oktober 2015 van 7.00 tot 14.00 uur (verzonden 15 september 2015),

• Stichting De Egel voor het organiseren van een creamarkt in ‘De Schuurherd’, 
Heuvelplein 32 in Beek en Donk op zondag 1 november 2015 van 10.30 tot 16.00 
uur (verzonden 16 september 2015),

• Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het organiseren van de Bavaria-
veldrit op zondag 15 november 2015 van 11.00 tot 16.30 uur in ‘t Hof te Lieshout 
(verzonden 17 september 2015),

• Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het organiseren van een 
jeugdveldrit op zondag 6 december 2015 van 11.00 tot 16.00 uur in ‘t Hof te 
Lieshout (verzonden 17 september 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te 
hebben verleend aan:
• Buurtvereniging De Eendracht voor het innemen van een incidentele standplaats 

voor de verkoop van oliebollen op het Heuvelplein in Beek en Donk op 27, 28, 29, 
30 en 31 december 2015 (verzonden 15 september 2015),

• Vogelvereniging Laarbeek voor het organiseren van een loterij in café ‘v.d. Burgt’, 
Heuvelplein 21 in Beek en Donk op 29 november 2015 (verzonden 17 september 
2015),

• Bakkerij ’t Stoepje, de heer B. Dovens, voor het innemen van een standplaats voor 
de verkoop van brood, koek en banket op zaterdag van 7.00 tot 20.00 uur met 
ingang van 1 januari 2016 (verzonden 22 september 2015).

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

De burgemeester heeft besloten een exploitatievergunning te wijzigen (met de 
toevoeging van een terras) voor de heer A.H.O. Wisawe en mevrouw F. Hazem, op 
grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het uitbaten van 
Babylon Lion, Piet van Thielplein 27 in Beek en Donk (verzonden 17 september 2015).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te 
dienen bij de gemeente Laarbeek: t.a.v. de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek 
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Locatie  Kern  Werkomschrijving  Activiteit
Nieuwstraat 34 Beek en Donk verwijderen van asbest slopen

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie    Ingediend   Werkomschrijving
Heindertweg/Schoolstraat, Aarle-Rixtel 15-09-2015   brandveilig gebruik brede school
Heuvelplein 16, Beek en Donk  16-09-2015  kappen van een kastanjeboom
Deense Hoek/Achterbosch, Lieshout 15-09-2015  plaatsen van twee schuilstallen
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende 
aanvragen om omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. 
Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie        Werkomschrijving            Activiteit Verzonden
Torrenven 3, Mariahout  renovatie van bedrijfsgebouwen   bouwen 21-09-2015
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen zes 
weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen 
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. 
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het 
beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.
laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s 
ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt 
daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Bezwaarschriften

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

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 24 september 2015. www.laarbeek.nl 

  DENK MEE 
PRAAT MEE 
   DOE MEE

BAVARIA BROUWERIJCAFÉ 
HEUVEL 5 IN LIESHOUT

28 SEPTEMBER 2015 vanaf 19.00 UUR

UITNODIGING

De gemeente maakt nieuw beleid voor Laarbeekse retailbedrijven: bedrijven die 
goederen of diensten leveren aan consumenten. Deze zomer zijn de resultaten 
van de drukbezochte retailavond in juni, analyses en enquêtes onder consumenten
en bedrijven vertaald naar een retailnota. Tijd om deze met u te delen en samen 
te sparren over een vervolg!

Op 28 september bent u van harte welkom bij Bavaria Brouwerijcafé voor een 
interactieve avond, waar we samen kijken of we de goede dingen gaan doen en 
alvast een start maken met een vervolg! Voor een hapje en een drankje wordt 
gezorgd.

Meld u aan via retail@laarbeek.nl.

Graag tot ziens op 28 september!

AAN DE SLAG MET RETAIL IN LAARBEEK
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www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk

Oregon is persoonlijk
Met meer dan 2500 variaties

Advertorial

Beek en Donk – Vader Ad en zoon 
Tjeerd van den Broek zijn hét ge-
zicht van Mandenman Meubelen. 
De meubelzaak in hartje Beek en 
Donk is sinds 1984 niet alleen 
in Laarbeek maar ook ver daar-
buiten een begrip. Waar Ad zo’n 
30 jaar geleden begon met zijn 
bedrijf, staat zoon Tjeerd nu aan 
het roer in hun goed lopende all-
round meubelzaak. Wat absoluut 
niet is veranderd in die 30 jaar 
tijd, is de persoonlijke aandacht 
die de ‘Van den Broeks’ aan elke 
klant schenken.

Waarom Mandenman Meubelen?
“Omdat wij niet extreem groot 
zijn, hebben we nog de tijd en 
aandacht die een klant verdient 
wanneer hij of zij op zoek is of 
gaat naar nieuwe meubels. Het 
maakt voor ons niet uit of de klant 
starter, veertigplusser of senior is, 
wij denken mee en luisteren goed 
naar de wensen van de klant om 
hem of haar op die manier van 
passend advies te kunnen voor-
zien”, aldus Tjeerd. “Bovendien 
hebben we een vrij brede collec-
tie met een mix van modern en 
lifestyle, waardoor slagen voor 
elke doelgroep heel goed mogelijk 
is hier”, vult Ad aan.

Wat verschilt met dertig jaar ge-
leden?
Tjeerd vertelt: “Vroeger was het 
meer gebruikelijk je meubels al-
lemaal uit één serie aan te schaf-
fen. Daar bedoelen we mee dat er 
bijvoorbeeld een kast, salontafel 
en eettafel allemaal van hetzelfde 
materiaal of dezelfde kleur werd 
gekozen. Tegenwoordig zie je veel 
meer kleuren en patronen terug 
in meubels en wordt er kriskras 

door elkaar heen gecombineerd. 
Ook zien we dat comfort steeds 
belangrijker wordt. Door o.a. de 
vergrijzing is de vraag toegeno-
men naar relaxfauteuils. Hiervan 
hebben we er dan ook aardig wat 
in ons assortiment. Maar ook re-
laxcomfort in banken is iets waar 
we niet meer omheen kunnen. 
Mensen willen tegenwoordig niet 
alleen maar een mooie bank, de 
bank moet vooral ook heel erg 
lekker zitten.” Ad vult aan: “Bo-

vendien verkopen we niet alleen 
meubels in onze winkel maar te-
genwoordig ook via onze web 
shop. Hierdoor zien we de klanten 
van heinde en verre naar Beek en 
Donk afreizen, vaak op zoek naar 
dat ene specifieke item.”

Excellente service
“Onze klanten weten ons te vin-
den mede vanwege de excellente 
service die wij bieden. Wij kennen 
onze leveranciers persoonlijk, zij 

komen bij voorkeur uit Nederland 
of uit de directe omgeving. Als er 
onverhoopt iets mis mocht gaan, 
zijn de lijntjes dus heel kort en 
wordt dit zo snel mogelijk opge-
lost. We hebben scherpe levertij-
den van zes tot acht weken. Als 
we meubels bij onze klanten be-
zorgen, gaan we pas weg als ieder 
deurtje goed is afgesteld en ie-
der viltje onder de kast- tafel-, of 
stoelpoten zit. En niet te vergeten 
nemen we alle rommel weer mee, 

zodat de klant compleet ontzorgd 
wordt”, besluit Tjeerd.

Nieuwsgierig? Ad en Tjeerd ma-
ken graag kennis met u in hun 
showroom aan de Pater Becanus-
straat 5 in Beek en Donk. Bellen 
kan uiteraard ook naar telefoon-
nummer 0492-463 496. Voor alle 
overige informatie verwijzen zij u 
graag naar hun website 
www.mandenman.nl.

Relaxed ‘meubelen’? Dat kan bij Mandenman Meubelen in Beek en Donk!

Tjeerd en Ad van den Broek
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Ken je die kinderen? Of beter 
gezegd, die weinig inspirerende 
fase waarin kinderen zich weleens 
kunnen bevinden? Zo’n dag waa-
rop er een dikke mist om hen heen 
hangt. Dat de wereld alleen maar 
ellende in zich heeft en er een he-
vige depressie boven het hoofd 
van desbetreffend leerlingetje 
hangt. En soms, heel soms, ont-
staat windkracht 10. Meestal zo-
dra de leswisseling plaatsvindt. 
Want dan ontwaakt de hij of de 
zij uit de schimmige somberheid 
omdat er een moment van pro-
testeren, het uiten van irritatie, 
plaats kan vinden. ‘Jongens, we 
stoppen nu met rekenen, pakken 
jullie alvast jullie taalspullen voor 
zo meteen? Ik wil graag over 2 
minuten gaan …’ De meester kan 
zijn zin nog niet afmaken of daar 
klinkt het plots, uit het niets, al-
sof de bliksem inslaat op planeet 
klaslokaal: ‘SAAI!!!!!!’ 
‘…. beginnen! Dankjewel dat je 
mijn zin afmaakte, Jolijn. Prettig 
ook dat je jezelf deze ochtend in 
positieve zin laat horen. Heerlijk, 
zo’n opbeurende woorden, een 
echte oppepper’, spot meester 
even verder. Uit de hoek van de 
klas klinkt een kermend gekreun. 
‘Grmbl, maar da’s toch zo. Het is 
toch saai. School is saai, alles is 
saai!’, humeurt Jolijn nog even 
verder. En dat natuurlijk vergezeld 
door haar hangende zitpose: ar-
men demonstratief over elkaar, 
nadat de taalboeken achteloos uit 
het laatje op tafel zijn gemikt met 

bijbehorend uitgestreken grom-
mend gezicht. ‘Ach meisje, wees 
blij dat je naar school kunt en wat 
kan doen met die hersentalent-
en van je. Die moeten zo nu en 
dan ook een update krijgen. En 
daarnaast, je ziet ons elke dag 
weer, heerlijk toch?’ Glimlachend 
pakt meester zijn taalboek op 
en schraapt hij zijn stem om de 
taalles aan te vangen met een 
knallende intro, maar zodra zijn 
mond open staat, neemt Jolijn 
het woord: ‘Update, meester? 
Control-alt-delete. Taal verwij-
deren? JA!! Zo meester, update 
is gedaan. Vandaag geen taal. Vi-
rusje, denk ik’. Glimlachend slaat 
Jolijn het taalboek open. School is 
ook zo saai! 

Mees 
Joost 

Saai! COLUMN

Voor verdere informatie zie de oplage van 
De MooiLaarbeekKrant van 1 oktober

Deelnemende makelaars:

Ontwerp, aanleg & onderhoud van uw tuin
Ook voor overkappingen, sierbestrating, beregening & vijver aanleg

06-41698875   info@martgortshoveniers.nl   www.martgortshoveniers.nl

Stijlvol van nature

Bij Tok Tokkie mogen 
kinderen kind zijn

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

Prijzenkast Sint Servatius Gilde Lieshout aangevuld
Lieshout - Tijdens de Federatie-
kampioenschappen bij het Sint Se-
bastiaan Gilde te Lage Mierde kon 
het Sint Servatius Gilde uit Lieshout 
weer verschillende prijzen mee naar 
huis nemen.

Of het aan het mooie weer of de vele 
uren oefening lag is niet te zeggen, 
maar de vendeliers lieten zien dat ze 
bij de beste behoren. Frank v.d. Kam 
behaalde een eerste prijs in de klasse 
B. Peter v.d. Burgt kwam als 2e uit de 
bus in de Klasse C. In de Klasse Jeugd 
tot en met 12 jaar liet Stijn van Veg-
chel zien dat hij de beste was.

De groep, bestaande uit de ven-
deliers Jan v.d. Laar, Frank van de 
Kam, Peter van de Burgt en Willem 
van Pelt, met als tamboer Gerrit van 
Kaathoven en Cor van Vegchel als 
commandant, wisten een 2e prijs in 
de wacht te slepen.

Drie keer Brabants Kampioen jeugd St. Margaretha Gilde
Aarle-Rixtel – De Noord-Brabantse 
Federatie van Schuttersgilden wed-
strijden in vendelen, trommen, ba-
zuinblazen en standaardrijden werden 
op zondag 20 september gehouden in 
Lage Mierde. 

De organisatie was in handen van het 
St. Sebastiaangilde. Om 12.30 uur 
opende de burgervader dit evenement 
op de plaatselijke voetbalvelden met 
in de nabijheid hun prachtige gildepa-
viljoen. Hierna werd voor het publiek 
een optocht met alle deelnemende gil-
debroeders gehouden, wat zoals altijd 
een mooi kleurrijk geheel vormt. 

Onder toezicht van alle ouders van 
de jeugdvendeliers en jeugdtamboers, 
alsmede Gerard Leenders, Giedo van 
Stiphout en Rinie de Jong als begelei-
ders van de jeugd, werd er door deze 
gladiatoren flink gestreden om de fel-
begeerde titel Brabants Kampioen met 
bijbehorend zilveren schild.

Na deze wedstrijden werden om 18.30 
uur de uitslagen met bijbehorende prij-
zen uitgereikt. De jeugdleden kregen 
voor hun bewezen diensten allemaal 
een oorkonde.

Bij het onderdeel individueel vendelen 
jeugd 13 t/m 15 jr. mocht Pieter Smul-
ders een 2e prijs af komen halen, wat 
een prima prestatie is gezien een deel-
nemersveld van 18 vendeliers. Met 
het groepsvendelen jeugd werd ook 
een prachtige 2e plaats behaald met 
de vendeliers Pieter Smulders, Tim van 
Stiphout, Niels van Stiphout Tim Ker-
sten en Dirk Gijsbers. Een geweldige 

prestatie, wat zeker te danken is aan 
de vendelinstructeur Gerard Leenders. 
Proficiat.
   
Bij het individueel trommen op mu-
ziektrom jeugd mocht Teun Gijsbers 
het podium beklimmen en zijn 1e 
prijs op gaan halen wat dus resulteert 
als Brabants kampioen. Daan Kersten 
behaalde in de individuele klasse gil-
detrom jeugd een mooie 2e prijs. 1e 
in deze klasse en dus ook Brabants 
kampioen werd Teun van Wetten, wat 
een uitstekende prestatie is. Als klap 
op de vuurpijl werd net als 2 jaar gele-
den met de jeugdgroep gildetrom een 
prestatie van formaat geleverd door 
wederom Brabants kampioen te wor-

den met als deelnemers Teun van Wet-
ten, Tim van Stiphout, Daan Kersten, 
Jens van den Tillaar en Teun Gijsbers. 
Er werd dan ook meteen ge-appt naar 
de jeugdtamboersinstructeur Ed Vin-
cent (welke verhinderd was) om aan 
de feestvreugde deel te nemen, dit 
omdat deze ook zijn bijdrage hieraan 
heeft geleverd.

Alle behaalde prijzen zijn in de vorm 
van een zilveren schild.
 
Allen van harte proficiat gewenst met 
deze geweldige prestatie, namens het 
bestuur en alle gildebroeders en zus-
ters van het Sint Margarethagilde.

Prijswinnaars trommen vlnr: Teun Gijsbers, Daan Kersten en Teun van Wetten. 

Jeugd St. Margarethagilde Aarle-Rixtel: staand vlnr, Teun van Wetten, Jens van den Tillaar, Niels van Stiphout, 
Pieter Smulders en Tim Kersten. Gehurkt vlnr, Dirk Gijsbers, Daan Kersten, Teun Gijsbers en Tim van Stiphout.
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Locatie: Aarle-Rixtel
Molenstraat 9A/B
Aarle-Rixtel
0492 - 38 21 20

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

Nu ook huid- en oedeemtherapie
Kemps & Rijf biedt sinds kort 
de mogelijkheid voor huid- en 
oedeemtherapie op de locaties 
in Aarle-Rixtel en Beek en Donk. 
Huid- en oedeemtherapeuten 
Suzanne Maas en Marjolein 
Melters vertellen waarvoor u bij 
hen terecht kunt.

Wat is oedeem?
Een dikke enkel, been of arm door 
vochtophoping. Dat heet oedeem. 
Het is niet direct gevaarlijk, maar 
wel vervelend. De huid gaat er 
vaak strak van staan en het kan 
pijnlijk aanvoelen, bijvoorbeeld 
doordat het op de zenuwen drukt. 

Als je oedeem niet behandelt, 
kunnen de klachten verergeren, 
waardoor het gebied verhardt. 
Oedeem kan aangeboren zijn 
(primaire oedeem), maar vaker 
nog ontstaat het als gevolg van 
een ongeval of na een operatie 
waarbij lymfeklieren weggehaald 
of beschadigd zijn (secundair 
oedeem) zoals bijvoorbeeld bij 
(borst)kankerpatiënten.

Behandeling van oedeem zorgt 
voor stabilisatie en vermindering 
van klachten
Hoofdbestanddeel van oedeem-
therapie is eigenlijk altijd manuele 
lymfedrainage. “Dat is een soort 
zachte massagetechniek, waarbij 
het vocht naar een plek wordt 
gemasseerd, waar het kan worden 
opgenomen door het lichaam”, 
vertelt Suzanne. “Het uiteindelijke 
doel van de behandeling is, om 
het lymfestelsel zelf een nieuwe 
weg te laten zoeken om het vocht 
af te laten voeren. Genezen is 
niet mogelijk, maar op die manier 
worden de klachten wel een 
stuk verminderd. Na de drainage 

wordt het gebied van het oedeem 
ingezwachteld. Als na een paar 
behandelingen het oedeem stabiel 
is, worden er elastische kousen 
aangemeten. “Om te weten of 
het oedeem stabiel is, meten we 
tussendoor steeds de omvang”, 
vult Marjolein haar collega aan.

“Het voordeel van 
het volgen van 

oedeemtherapie bij 
Kemps & Rijf, is dat er 

verschillende disciplines 
in huis zijn. “

Aanvullende behandelingen
De basisbehandeling (lymfe-
drainage) wordt  vaak aangevuld met 
ademtherapie en oefen-therapie. 
Ademtherapie heeft invloed op het 
diepere lymfesysteem, waardoor 
de behandeling dieper doorwerkt. 
Door bewegingsoefeningen wordt de 
doorbloeding in het te behandelen 
gebied gestimuleerd, wat helpt om 
het vocht gemakkelijk af te voeren. 

Alles onder één dak
Het voordeel van het volgen van 
oedeemtherapie bij Kemps & Rijf, 
is dat er verschillende disciplines 
in huis zijn. Een kankerpatiënt 
kan bijvoorbeeld ook terecht 
bij de Beweeggroep Oncologie. 
Deze groep wordt geleid door 
Marjolein. ”Bewegen tijdens en 
na de chemobehandeling heeft 
een bewezen meerwaarde voor 
het uiteindelijke herstel. Dezelfde 
patiënt kan nu zowel voor de 
oedeemtherapie als voor de 
bewegingsgroep bij ons terecht. 
Ditzelfde geldt bijvoorbeeld ook 
voor oedeem dat is ontstaan als 
gevolg van een sportblessure of 
een ongeval. Behandeling door de 
oedeemtherapeut en de (sport)
fysiotherapeut vindt plaats onder 
één dak.”

Litteken therapie
Een ander probleem dat de huid- 
en oedeemtherapeuten bij Kemps 
& Rijf kunnen behandelen is 
littekenweefsel. “Na een operatie 
of als gevolg van een wond 
ontstaat er vaak littekenweefsel, 

dat voor veel ongemak kan zorgen. 
Wij maken het litteken soepel 
met behulp van littekenmassage, 
waardoor beperkingen en klachten 
verminderen.”

Op www.fysiokempsrijf.nl vindt u 
een uitgebreide lijst met klachten 
waarmee u terecht kunt bij de 
huid- en oedeemtherapeuten. 
Heeft u vragen of twijfels, neem 
dan vooral even contact op met 
één van de therapeuten over de 
mogelijkheden.

Nieuw bij Kemps & Rijf: Huid- en oedeemtherapie

Marjolein MeltersMarjolein Melters

Suzanne Maas

Judith Swinkels

Marjan ReusienMarjan Reusien

Revalideren na een CVA is teamwork
Bij thuiskomst na een 
ziekenhuisopname vanwege 
een CVA (beroerte of 
hersenbloeding) is vaak een 
combinatie van verschillende 
therapievormen nodig. Bij 
Kemps & Rijf is de begeleiding 
van een CVA-patiënt 

teamwork. Dat is mogelijk, 
omdat alle verschillende 
therapeuten samen werken 
onder één dak. 

Iedere patiënt is anders
Geriatr iefysiotherapeuten 
Judith Swinkels en Marjan 
Reusien werken samen 
met de logopedist, diëtist, 
ergotherapeut en eventueel 
podotherapeut. Judith vertelt 
over de manier waarop hun 
team werkt bij CVA-patiënten: 
“Iedere patiënt is anders en 
heeft dan ook een andere 
hulpvraag. De een wil weer 
zijn hobby uit kunnen oefenen 
en een ander wil graag het 
huishouden zo zelfstandig 
mogelijk blijven doen. We 
komen regelmatig bij de 

mensen thuis. Daar moeten 
ze het uiteindelijk doen en 
kunnen we de situatie het 
beste beoordelen. Bovendien 
werken we niet met de patiënt 
alleen. Ook mantelzorgers 
hebben soms instructie of 
ondersteuning nodig en we 
onderhouden contacten met 
onder andere het ziekenhuis, 
de huisarts en de thuiszorg.”

Waarom zoveel verschillende 
therapeuten?
“Iedere therapeut heeft 
zijn eigen kennisgebied. De 
fysiotherapeut houdt zich 
bezig met het bewegen, 
terwijl de logopedist 
adviseert bij communicatie- 
en slikproblemen. Een 
ergotherapeut helpt om 

dagelijkse activiteiten weer 
zo zelfstandig mogelijk uit te 
kunnen voeren en zet daar 
indien nodig hulpmiddelen 
bij in. De diëtist komt om de 
hoek kijken als de voeding 
aangepast moet worden 
vanwege slikklachten of om 
advies te geven over gezonde 
voeding die het risico op een 
CVA vermindert.”

 
Eén aanspreekpunt
Ondanks de verschillende 
therapeuten die over de vloer 
komen of de patiënt zien, 
heeft iedere patiënt altijd 
één vast aanspreekpunt. Deze 
contactpersoon zorgt er voor, 
dat het hele team op de hoogte 
is en zijn werk kan doen.

Wilt u weten of het CVA-team 
van Kemps & Rijf ook iets voor 
u kan betekenen? Neem dan 
vrijblijvend contact op met 
onze locatie in Aarle-Rixtel of 
Beek en Donk.
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Jubilarissen Gemengd Koor De Klokkengieters

Lichtstad Revuetheater in Muziekcentrum ‘t Anker

Aarle-Rixtel - Op de jaarlijkse 
feestdag van Gemengd Koor De 
Klokkengieters uit Aarle-Rixtel 
werden 3 jubilarissen gehuldigd. 
Wies de Jong en Elly Migchels, 
beiden 40 jaar lid en Anneke 
Thijssen, 25 jaar lid, werden deze 
dag gehuldigd in verband met hun 
jubileum. 

Namens het bestuur sprak de voor-
zitter, Marie-Louise Stevens, de 3 
feestelingen toe met een woord 
van dank voor hun trouw lidmaat-
schap. Het toeval wil dat de dames 
alle drie alt zijn. Zij werden verblijd 
met een passend aandenken.
Tijdens deze jaarlijkse feestdag 
werden ze gastvrij onthaald op het 
terrein van de Blauwe Schut en in 
hun repetitielokaal bij Conferentie-
centrum De Couwenbergh.

Nieuwe leden
De repetities van het koor zijn in-
middels weer begonnen. Het koor 
is nog steeds op zoek naar nieuwe 
leden. Mogelijk iets voor u?

Najaarsconcert
Het najaarsconcert komt dit jaar te 
vervallen omdat hun dirigent een 
aantal maanden wegens ziekte uit 
de roulatie is geweest. Gelukkig is 
hij weer hersteld.

Agenda
U kunt hen dit jaar nog horen 
(en zien) op de volgende datums: 
zondag 8 november luisteren ze 
de eucharistieviering op in de ka-
pel van het Elkerliek Ziekenhuis 
in Helmond. Aanvang 10.00 uur. 
Zondag 13 december verzorgen zij 
een kerstconcert in de kerk van H. 
Martinus, Martinushof in Gennep. 
Aanvang van dit concert is 15.00 
uur. Op zondag 20 december 
verzorgt het koor traditioneel het 
kerstconcert in de Parochiekerk in 
Aarle-Rixtel. Aanvang van dit con-
cert is 18.00 uur. Tot slot verzor-
gen zij de hoogmis van Kerstmis 
op eerste kerstdag in de Parochie-
kerk van Aarle-Rixtel. Aanvang 
van deze viering is 09.30 uur.

Genoeg keuze dus om eens naar 
het koor te komen luisteren en u 
eventueel aan te melden als nieuw 
koorlid. U bent van harte welkom. 

Informatie kunt u krijgen bij het 
secretariaat: Sabina Gijsbers-van 
Zantvliet, tel. 0492-382170.

Laarbeek - De gezamenlijke af-
delingen van de Zonnebloem uit 
Laarbeek, bieden op zaterdag-
middag 7 november een optreden 
door het Eindhovense Lichtstad 
Revuetheater aan. Dit vindt plaats 
in Muziekcentrum ‘t Anker te Beek 
en Donk. Gezien de capaciteit van 
‘t Anker is de verwachting dat er 
nog ruimte is voor kaartverkoop 
aan anderen dan uitsluitend Zon-
nebloemdeelnemers. 

De kosten voor dit middag vullend 

programma bedragen €15,00 per 
persoon, inclusief een kopje kof-
fie of thee voor aanvang en een 
drankje in de pauze. De show heet 
‘En nu Revue’, waarin sketches, 
liedjes, choreografie en conferen-
ces over de actualiteit, worden af-
gewisseld met acts van verschillend 
pluimage, zoals een goochelaar, 
een majorettecorps en een dans-
groep van danseressen op leeftijd.

Het thema van de show is nos-
talgie; het verlangen naar vroe-

ger, maar het moeten accepteren 
van veranderingen en uiteindelijk 
tot de conclusie komen dat de 
toekomst eigenlijk een heel mooi 
vooruitzicht biedt. 

De Zonnebloemdeelnemers en 
vrijwilligers krijgen van hun ei-
gen afdeling een persoonlijke 
uitnodiging waarop zij zich voor 
deze show kunnen aanmelden. 
Niet-Zonnebloemers kunnen 

zich nu al opgeven bij: Toos van 
der Linden (Beek en Donk) tel. 
0492-462974, Maria Hagelaar 
(Aarle-Rixtel) tel. 0492-383293, 
Jan Tielemans (Lieshout) tel. 06-
51815316 of Ria Dinnissen (Ma-
riahout) tel. 06-15515066. 

U wordt dan op volgorde van 
aanmelding op een lijst geplaatst, 
want vol is uiteraard vol.

Koppelstraat 97, 5741 GB te Beek en Donk
W: www.t-skooltje.nl
E: info@t-skooltje.nl

T: 06-16373066

Onze voordelen

NIEUW IN BEEK EN DONK Groot in het klein zijn!
DAGOPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

Vanaf 1 november zijn wij dagelijks geopend

Vast uurtarief van € 6,37 voor alle dagopvangsoorten, ook voor flexibel 
Vast uurtarief van € 6,25 voor alle buitenschoolse opvangsoorten, ook voor flexibel
Alle pakketten zijn mogelijk
Zeer flexibel, kleinschalig en persoonlijk
Geen doorberekening van kosten bij sluitingsdagen en nationale feestdagen
Dagelijks foto’s van uw kindje via what’s app ontvangen
Altijd dezelfde vaste leidsters op dezelfde dagen
Altijd de mogelijkheid om te ruilen en/of extra dag af te nemen
Informeel ruilen, informatie en/of extra dag aanvragen…. via de what’s app en 24/7
U krijgt direct antwoord op uw vragen
EEN NUMMER ZIJN? Dat kennen wij niet!
Veel speelruimte, klein kind-aantal, professioneel geschoolde medewerkers
 

Voor de kinderen is er een springkussen, de mogelijkheid 
om op een echte pony een ritje te maken, een 

schmincktafel en heel veel speelgoed! 

Ieder kind krijgt een verrassing om mee te nemen!
Iedereen is welkom om een kijkje te nemen. 

De koffie staat klaar!

OPEN INLOOPDAG

ZATERDAG 26 SEPTEMBER

10.00 - 16.00 uur!

TOT DAN!

Ik heb een missie: iedereen in Nederland 
begrijpt zijn of haar testament! 

Zaterdag kwam er een echtpaar op mijn 
spreekuur. Zij maken zich zorgen over wat 
er gebeurt na overlijden. Zij hebben een 
testament maar begrijpen niet wat daar 
in staat. De notaris had het wel uitgelegd, 
maar dat zijn ze inmiddels alweer vergeten.  

Ook willen zij weten wat zij nu moeten 
doen. Een nieuw testament maken? Gaan 
schenken? En zo ja, moeten zij dan hun 
huis schenken? En wat betekent die hoge 
eigen zorgbijdrage? Moeten zij hun huis 
dan opeten? 

Ik zeg het nog eens: deze vragen kunnen 
pas worden beantwoord na een uitgebrei-
de schriftelijke uitwerking en berekening 
van de situatie na overlijden. 

Een enkel gesprek dat resulteert in een 
onbegrijpelijk (concept) testament volstaat 
natuurlijk volstrekt niet! 

Gedoe bij de afwikkeling van de nalaten-
schap kan pas worden voorkomen wan-
neer u precies weet wat er gebeurt na 
overlijden. En uw dierbare nabestaanden 
uw wensen ook begrijpen.  

Daarom heb ik MijnTestamentadvies op-
gericht. U ontvangt een advies, een na-
slagwerk en een leidraad na overlijden in 
één. Voor een vaste lage prijs, ongeacht 
het aantal gemaakte uren én service aan 
huis. Met korting van de 
notaris, zodat u per 
saldo niet eens veel 
duurder uit bent! 

LEZERSPODIUM
Op de vlucht?
Huis en haard verlaten, op de 
vlucht voor de verschrikkingen in je 
land. In de media de beelden van 
mensen, ontheemd, angstig. Op 
mijn netvlies de foto van het jon-
gentje liggend in het zand. Tijdens 
mijn ritje naar de plaatselijke super-
markt zie ik om me heen welvaart, 
het contrast is groot.

Natuurlijk weet ik dat er ook in onze 
gemeente armoede is, dat er schrij-
nende situaties zijn die schreeuwen 
om een oplossing. Afgelopen jaar 
bood onze gemeente een toekomst 
aan ongeveer 20 mensen die een 
verblijfsvergunning hebben gekre-
gen. Een toekomst zoals we die 
iedereen gunnen. Een getal wat te 
begrijpen is, beter dan de honderd-

duizenden vluchtelingen waar het 
nu over gaat in de media.

Kunnen we nog meer doen, den-
ken wij van de PvdA dan, kunnen 
onze sterke schouders niet nog 
meer dragen? 

Ja, we kunnen nog meer doen, mis-
schien niet in de eerste opvang, in 
onze gemeente is niet zomaar een 
calamiteitencentrum in te richten 
om 500 vluchtelingen op te van-
gen, maar in tweede of derde in-
stantie kunnen we allemaal helpen. 
Als de eerste opvang is geregeld 
en er moet gekeken worden naar 
duurzame opvang. Op moment 
dat er een toekomst geboden kan 
worden, dan kan de gemeente haar 

sociale kant laten zien, dan kan ie-
dere burger helpen. 
Dan moeten we er als burgers zijn 
om ondersteuning te bieden bij 
het leven in onze gemeente, te 
leren participeren in onze samen-
leving, een helpende hand bieden 
in een land van vreemde regels, 
ondersteuning bij het leren van de 
taal, een maaltijd, een warme jas, 
vriendschap. 

Maar dan ook moeten we er als 
gemeente zijn om huisvesting te 
bieden,  toegang tot onderwijs en 
kansen op werk. Net zoals we dat 
doen voor alle andere burgers in 
onze gemeente.

Laat ons Laarbeek een gastvrij en 
sociaal Laarbeek zijn!
Gäby Vereijken
Burgerlid Commissie Sociaal Domein 
voor de PvdA

Gäby Vereijken

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulele

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

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

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

Voortdurend veranderende 
fiscale wet- en regelgeving. 
Onze adviseurs spelen hier 
vakkundig op in.
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Eindelijk is het zover, we kun-
nen bekend gaan maken dat we 
nieuws hebben!  En daar dan ook 
erg blij mee en trots mee zijn.

Twee jaar geleden openden wij 
de deuren van onze droom; Tante 
PiP. Voor ons lijkt het nog als gis-
ter, en dan ineens besef je dat het 
echt twee jaar geleden is dat wij 
onze vakantie hadden ingeruild 
voor klussen. Ook toen waren we 
trots en blij. En o jee, wat was het 
spannend, een eigen winkel ope-
nen was de droom, maar deze 
droom was vooral erg spannend. 
Gaat het worden wat we voor 
ogen hebben en ziet het eruit zo-
als we in gedachte hebben.... We 
moeten toegeven, het is super, de 
reacties, het enthousiasme van 
jullie als klanten is geweldig. Daar 
doen we het voor, blijde en tevre-
den gezichten! 

In twee jaar hebben wij het thuis-
front al verschillende malen aan 
het werk gezet voor extra meu-
bilair. Wat begon met een open 
ruimte, vulde al snel met nieuwe 
kledingrekken voor de kids. En 
ook de dameshoek werd afgelo-
pen jaar onderhanden genomen. 
Het paste gewoonweg niet meer. 
Dat maakt ons creatief en daar-

door hebben we er dan ook maar 
een klusweekje van gemaakt. 
Toilet pimpen was daarin ook één 
van de hoogtepunten. Ons toilet 
wordt veelvuldig gebruikt door 
onze kleine bezoekers en dan is 
het wel zo gezellig als datzelfde 
toilet er uitnodigend uit ziet. Mis-
sie: geslaagd. 

Regelmatig wordt ons de vraag 
gesteld of wij het niet jammer 
vinden dat we niet aan het Piet 
van Thielplein zijn gehuisvest. 
Eerlijk....? Soms wel, maar meest-
al niet. Wij zijn superblij en trots 
op onze klanten die ondertussen 
de weg gevonden hebben naar 
de Raagtenstraat. En we vinden 
het een heerlijke plek met par-
keerplaats voor de deur, de kap-
per naast ons. We voelen ons hier 
echt thuis. En dan toch komen we 
met nieuws....... 

We voelen ons zo goed thuis aan 
de Raagtenstraat dat we beslo-
ten hebben hier ook de komende 
jaren te blijven. En toch.....toch 
gaan we uitbreiden! Hoe dan zult 
u denken... We hebben de kans 
gekregen om te verhuizen van 
nummer 23 naar nummer 21! Dit 
pand is een heel stuk groter dan 
ons huidige pand. Zo’n 1,5 tot 2x 

groter met volop mogelijkheden. 
Natuurlijk gaan we op nummer 
21 door op de huidige manier 
maar met ruimte voor uitbrei-
ding! Het gezellige sfeertje heb-
ben we besloten mee te verhui-
zen, dus daar hoeft niemand zich 
druk over te maken. 

Onze gedachten zitten vol met 
gezellige en vrolijke ideeën die we 
proberen tot uitvoering te bren-
gen in onze nieuwe winkel! We 
hebben als doel om eind oktober, 
begin november onze deuren te 
openen op nummer 21! De exac-
te datum laat nog even op zich 
wachten. Maar dat het zal starten 
met een vrolijk feestje staat vast. 
Wij beginnen met goede zin aan 
ons nieuwe avontuur, het klussen 
kan beginnen! 

Lieve, vrolijke, klusgroeten van 
Tante PiP, 
Wendy en Jamie.

Tante PiP heeft NIEUWS…….!
Advertorial

VERPLICHTE HYPOTHEEK BIJ 
UW NIEUWBOUWWONING ! 

BIJ ONS BENT U ÓÓK WELKOM 

Brouwersstraat 25 | Beek en Donk | 0492  34 99 88

www.holtackers.nl

Deborah van VlokhovenWieke Holtackers

Uw Hypotheekspecialist - Snel en deskundig - Dé shop voor hypotheken

 
MOOI NIET !  

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans
• Onderhoud & Reparatie
• Haal- en Brengservice
• Schadeherstel
• Occasions

MOVERS 
compleet ingebouwd incl accu

halfautomaat € 1199,- 
volautomaat € 1399,-

AIRCO
volledig ingebouwd

vanaf € 1500,- 

Caravan Centrum
Coppelmans

WINTER-
CHECK 
€ 45,- 

vanaf 1 oktober

OCCASION ACTIE 
in de maand september

korting tot € 500,-

&Hoveniers
Tuinontwerpers

De Allround hovenier

Aanleg – Onderhoud – 
Renovatie – Bestrating – 

Overkappingen

Machiel van Roij    
06-53981415    Aarle-Rixtel

LEZERSPODIUM
Tonny Gevers, Koningin bij het Sint Antoniusgilde
In De MooiLaarbeekKrant stond 
op 17 september een uitstekend 
artikel over het koningschieten 
bij het Sint Antoniusgilde. Alleen 
jammer van de kop boven het 
artikel, die klopt niet. ‘Tonny Ge-
vers, kermiskoningin bij het Sint 
Antoniusgilde’. De niet ingewijde 
zal denken dat het allemaal niets 
uit maakt, koning of kermisko-
ning, allebei worden ze immers 
met de kermis geschoten. Maar 
toch maakt het wel degelijk wat 
uit. 

Elk gilde doet het op de eigen 
manier en volgens oude traditie, 
maar bij het Sint Antoniusgilde is 
de koning, of in dit geval de ko-
ningin, de belangrijkste persoon 
binnen het gilde. Om koning of 
koningin te kunnen worden moet 
men lid van het gilde zijn en aan 
een aantal andere voorwaarden 
voldoen. Heeft men de vogel 
naar beneden gehaald dan moet 
men plechtig beloven om het Sint 
Antoniusgilde trouw te dienen, 
en dat dienen moet niet licht op-

gevat worden. Van de koning of 
koningin wordt verwacht dat die 
het gilde representeert bij recep-
ties en uitvaarten waarvoor het 
gilde uitgenodigd wordt, en dat 
zijn er nogal wat, en ook dat die 
er altijd bij is als het gilde uitrukt.

Verder nodigt die twee keer per 
jaar, met de kermis en op de Pa-
troonsdag, de andere gildeleden 
uit op de broodjes en de koffie. 
En dat gedurende een periode 
van drie jaar want bij de Beekse 
Schut wordt om de drie jaar ko-
ning geschoten. En tot slot neemt 
de koning of koningin de plicht 
op zich om de gildeschat te ver-
meerderen door het schenken 
van een zilveren koningsschild. 
In ruil daarvoor mag de koning of 
koningin met zijn of haar partner 
op een ereplaats in het gilde mee 
lopen, beschermd door zilverdra-
gers en piekeniers. En ook mag 
hij of zij de koningsvogel dragen, 
zoals die eeuwenlang door zijn of 
haar voorgangers gedragen is. 

En de kermiskoning of –konin-
gin dan? Aan het kermiskoning 
schieten kan iedereen mee doen, 
lid of geen lid en waar dan ook 
woonachtig, mits men in staat is 
het geweer te hanteren. Wie de 
vogel naar beneden haalt krijgt 
een schildje als trofee en een ven-
delgroet als eer. En verder zijn er 
geen plichten en ook geen rech-
ten aan het kermiskoning schie-
ten verbonden.

Een koning en een kermiskoning 
worden beiden met de kermis 
geschoten, maar daar houden de 
overeenkomsten dan ook mee 
op.

Het zal duidelijk zijn, er is maar 
een vlag die de lading dekt:  
Tonny Gevers, koningin bij het 
Sint Antoniusgilde.

Met vriendelijke groet,
Bert van Kaathoven
Sint Antoniusgilde Beek

Tienerdisco ‘Animal Party’ bij 
De Boemerang
Beek en Donk - Voor alle party 
animals vanaf 10 jaar uit Beek en 
Donk staat er weer en beestach-
tige disco op het programma, en 
wel op vrijdag 2 oktober. Heb jij 
zin in een avond met je beentjes 
oftewel met je pootjes los op de 
dansvloer te gaan op een vette 
beat.  

Poolen, darten of gewoon lekker 
chillen, met je vrienden en vrien-
dinnen? Kom jij verkleed als een 
echt feestbeest en/of party animal 
dan maak je kans op een leuke 
prijs en eeuwige roem. 

Meld je snel aan via het inschrijffor-
mulier op www.boemerangbeek-

endonk.nl. Je mag een vriendje of 
vriendinnetje meenemen (uiter-
aard dient hij of zij wel minimaal 
10 jaar te zijn) en de toegang is 
gratis. 

Tienerwerk de Boemerang en haar 
vrijwilligers kijken er naar uit om 
samen met jullie een avond flink te 
knallen!

Achterbanoverleg PvdA-Laarbeek
Laarbeek - De fractie en leden van 
de PvdA-Laarbeek vergaderen op 
maandag 28 september om 19.00 
uur in de Dreef (Aarle-Rixtel). 

De komende commissievergade-
ringen worden dan voor bespro-
ken. De vergadering commissie SD 
staat gepland op 28 september, er 
staat o.a. de subsidie aanvraag van 
Sparta voor een kunstgrasveld op 

de agenda. Tijdens de commissie 
AZ op 1 oktober komt o.a. de af-
schaffing van het openingsgebed 
in de raad aan de orde. U bent van 
harte uitgenodigd om mee te pra-
ten over de verschillende onder-
werpen.
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Lezerspodium Verkeersveiligheid Lieshout
Weigering gemeente Laarbeek om ge-
vaarlijke verkeerssituaties in Lieshout 
op te lossen

Naar aanleiding van een artikel in het 
Eindhovens Dagblad van zaterdag 19 
september met de kop ‘Knelpunten 
Lieshout niet erkend’ kan het volgen-
de gesteld worden: Sinds jaar en dag is 
Lieshout de sluitpost op de begroting 
van de gemeente Laarbeek.

Dit blijkt eens te meer als men in het 
ambtenarenparadijs (gemeentehuis) 
een rapportage ontvangt van de ver-
keersgroep Lieshout, onderdeel van 
de dorpsraad Lieshout. De rapportage 
wordt van gemeentewege afgedaan 
met flauwekulsmoezen zoals dat au-
to’s harder gaan rijden als er eenrich-
tingverkeer wordt ingevoerd. Waar 
baseert men dat op? Is dat ooit onder-

zocht? En een levensgevaarlijke situatie 
voor fietsers bij de brug ‘Deense Hoek’ 
wordt afgedaan dat het een zaak voor 
de (brom)fietsers is zelf goed op te let-
ten. Een zebrapad voor overstekende 
schoolkinderen wordt afgewezen, men 
heeft toch destijds bloembakken ge-
plaatst? Steek als fietser vanuit de Mo-
lendreef de Schutstraat over: een spel-
letje Russische roulette. En wat dacht 
u van de Beemdkant/Oostbeemdweg 
die al jarenlang gesloten zijn verklaard 
voor motorrijtuigen? (Uitgezonderd 
bestemmingsverkeer) Als fietser wor-
den de vouwen uit je broek gereden 
door hardrijdende automobilisten die 
daar niets te zoeken hebben maar we-
ten dat de kans op een boete minder 
dan nihil is omdat er niet gehandhaafd 
wordt. De Ribbiusstraat? Behalve dat 
er veel te hard wordt gereden door 
allerlei sluipverkeer tussen Son en 

Breugel en Beek en Donk kunnen ook 
vrachtautochauffeurs zich verzekerd 
weten het parcours boetevrij af te 
leggen ondanks een inrijverbod voor 
doorgaand vrachtverkeer. Waar kan 
men als inwoner van Lieshout dan wel 
op rekenen? Nou, bijvoorbeeld belas-
ting betalen; daar is men in Lieshout 
wel goed voor. 

Wat de verkeersgroep Lieshout, die de 
beste bedoelingen had, betreft: hou er 
maar mee op. jullie kunnen je tijd wel 
beter gebruiken. En voorkom voor je-
zelf verdere deceptie. Wat de gemeen-
te Laarbeek betreft: een verzameling 
non-voleurs; zeker waar het zaken van 
Lieshout aan gaat. 

S.P. Boltjes
Lieshout

Interactieve avond over pesten bij &RG-teens
Lieshout - De vrijwilligers van het 
&RG-teens houden op vrijdag 9 ok-
tober samen met de Werkgroep Ge-
zondheidsvoorlichting van het Wit/
Gele Kruis Lieshout/Mariahout in 
het dorpshuis een leuke en interac-
tieve avond over pesten. 

Pesten vindt plaats overal waar 
mensen zijn, zoals: op het school-
plein, op straat, op het sportveld en 
op de werkvloer. Verrassend genoeg 
is uit onderzoek gebleken dat zelfs 
in woonzorgcentra met grote re-
gelmaat gepest wordt. Pesten heeft 
een enorme impact op het leven 
van iemand die gepest wordt. Niet 
alleen tijdens de periode dat iemand 
gepest wordt, maar ook lang daar-
na. De gevolgen van pesten beper-
ken zich vaak niet alleen tot emo-

tionele schade het gaat veel verder. 
Niet elke tiener kan hiermee om-
gaan, pesters weten ook vaak niet 
wat de gevolgen kunnen zijn van 
hun gedrag. Ook staan veel tieners 
er niet bij stil.

Tijdens de avond wordt ook de film 
‘Spijt’ getoond. Dit is een succesvol-
le Nederlandse tienerfilm uit 2013 
van  Dave Schram. Een pakkend 
verhaal met hele goede recensies en 
laat zien wat de consequenties van 
pesten kunnen zijn. Na afloop wordt 
er met deskundigen gesproken over 
de film en je eigen ervaringen. Je 
krijgt informatie en tips om te voor-
komen dat je als tiener daar mee te 
maken krijgt. Ook ouders zijn bij 
deze voorlichtingsavond welkom. 
Mis dit niet!

Deelname is gratis, consumpties en 
versnaperingen zijn voor eigen reke-
ning. 

Deze avond is alleen voor de &RG-
Teens leden (basisschool) en de ou-
ders hiervan, je bent lid als je een 
pasje hebt en het is geschikt voor 
jongens én meisjes. Je kunt deel-
name aanmelden via www.energy-
teens.nl. Let op! Het is van belang 
om vroegtijdig te weten met hoe-
veel deelnemers er rekening gehou-
den moet worden, daarom dient 
men zich voor 6 oktober aan te mel-
den. 

Je wordt verwacht om 19.30 uur. 
Belangrijk is dat je op tijd bent! Om 
22.00 uur is deze bijzondere leerza-
me avond weer voorbij.

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Muizenissen

Had ik vorige week nog een foto waar 
een steenuiltje een muis te pakken had, 
deze week heb ik een foto van een 
muisje dat er (nog) beter voor staat. 
Als ik in de boshut ga fotograferen, leg 
ik altijd her en der wat voer neer waar 
dan al snel de vogels en eekhoorntjes 

op af komen. Er zijn echter ook kleine 
rakkers die wel een graantje, of in dit 
geval nootjes, mee willen pikken. Het is 
mooi om te zien dat de muisjes precies 
in de gaten hebben dat er voer wordt 
gelegd want voor ik weer in de hut ga, 
zitten ze al klaar. Je kan dan zien dat ze 
een vaste route hebben en ze slepen het 
voer mee naar hun holletje, soms dus 
zelfs met twee nootjes tegelijk. Toch valt 
het nog niet mee om ze op de foto te 
zetten want dit alles gaat razendsnel! De 
muisjes doen het goed van het voer dat 

bij de hut gelegd wordt, maar ik denk 
dat de bosuil die in dit bos woont zich 
‘s nachts weer te goed doet aan de 
muizen. 

Zo is de cirkel dan toch weer rond want 
het is in de natuur, zoals ik vorige week 
al aangaf, eten of gegeten worden. Re-
gelmatig laat ik iemand mee aanschuiv-
en als ik in de hut ga fotograferen en 
het is leuk om te zien dat die dan net als 
ik zo geniet van onze MooieLaarbeekse 
Natuur!

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

In de nieuwbouwwijk op de Beekse Akkers ligt de Jan van Amstelstraat. Hij was 
een marineofficier, die het bracht tot commandeur. Hij is geboren (gedoopt) te 
Gemert op 12 december 1618 als zoon van Hendrick van Amstel en Anneke van 
Grinsven.  Dankzij een erfenis van zijn vrouw verkreeg Hendrick van Amstel in 
Schijndel een huis. Rond 1633 verhuisde het gezin Van Amstel dan ook van 
Gemert naar Schijndel. Jan’s ouders behoorden tot de plaatselijke elite. Zijn vader 
was een gegoede brouwer en glazenmaker. Zijn moeder was een dochter van 
de Schijndelse secretaris en brouwer Petrus W. van Grinsven en van Anneke van 
Hellemont, dochter van de drossaart van Heeswijk, Dinther, Schijndel en Berlicum. 
Over zijn jeugd in Brabant is weinig bekend. Ongetwijfeld zal hij ook weleens in 
Beek en Donk zijn geweest, maar hij had verder geen band ermee. Het is voor 
hem dan ook een hele eer dat een straat in Beek en Donk naar hem vernoemd 
is. Op zijn achttiende verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij introk bij de familie 
Bicker. Met dit burgemeestersgeslacht had hij via zijn grootmoeder familiebanden. 
Via dit gezin kwam hij in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam. Hij begon als 
adelborst maar maakte gestaag promotie. Na afloop van de Eerste Engelse Oorlog 
in 1654 werd hij vanwege zijn verdiensten bevorderd tot commandeur.  Vanaf 
die tijd voerde hij het bevel over verschillende marineschepen en nam deel aan 
beroemde zeeslagen, waarvan een aantal onder bevel van de bekende Michiel 
de Ruyter. Zo maakte hij deel uit van Michiel de Ruyter’s vloot die de Engelsen in 
hun hart trof. De schepen voeren de Theems op tot Gravesend, zeilden hierna de 
Medway op tot in Chatham, sinds 1560 de belangrijkste Engelse marinebasis. In 
1661 trouwde hij in Alkmaar met Cornelia Schaegen, met wie hij in Amsterdam 
ging wonen. Toch trok hij wederom naar zee.  In 1667 kocht Jan van Amstel, in-
middels getrouwd met zijn tweede vrouw Anna Bocxhoorn, een huis in Schijndel, 
maar hij ging er nog niet wonen want in 1668 deed de Amsterdamse Admiraliteit 
weer een beroep op hem. Met de “Tijdverdrijf” voer hij naar de Middellandse 
Zee wederom om de koopvaardijschepen van de Republiek te beschermen tegen 
de zeerovers. Tijdens deze tocht raakte Van Amstel zwaargewond. In 1669 werd 
hij eervol ontslagen en vestigde hij zich in Schijndel. In hetzelfde jaar overleed hij 
daar, mogelijk als gevolg van zijn verwondingen. Zijn grafzerk bevindt zich tegen-
woordig in de Sint Servatiuskerk.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

JAN VAN AMSTELSTRAAT

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl

Verzekeringen 
Hypotheken 

Financieringen 
Betalen en Sparen

Dorpsstraat 66 | 5735 EE Aarle-Rixtel | 0492-381399 | www.vanmoll.nu
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Blaasfestijn op 
Koopzondag 
27 september
Tijdens het Blaasfestijn is het groot feest in  Helmond 

Centrum. Op koopzondag 27 september vindt alweer 

de tiende editie van dit gezellige  evenement plaats. 

Blaaskappellen uit heel Nederland en zelfs Frankrijk 

strijden tussen 12:00 en 18:00 uur op  verschillende 

podia om ‘D’n Gouwen Hellemonder’. Iedere kapel 

mag meerdere keren het publiek  verleiden om zich 

te laten gaan in die typische ‘Blaasfestijnsfeer’. 

Dit jaar krijgt de jeugd ook weer een podium. 

Op het podium op de hoek van de Markt en de 

Veestraat verzorgt de jeugd van Amicitia en het 

Helmonds Muziek Corps spetterende optredens. 

De toegang is gratis. 

www.blaasfestijn.nl

De winkels zijn geopend van 

12:00 tot 17:00 uur. 

Elzas Passage
Combinatie cashen, kom, koop en win met mo-

de� itsen! Op de koopzondag maak je kans op 

unieke prijzen in de Elzas Passage. Lever je kassa-

bon in bij het ‘Cashen, kom, koop en win podium’ en 

ontvang een lotnummer. Met dit lotnummer maakt 

u kans op cadeaubonnen die u kunt  besteden in 

alle winkels en horeca van de Elzas Passage. 

Wie weet heeft u geluk en valt uw kassabon op 

27 september in de prijzen. Veel succes!

Urbanmatterz
Hip Hop Festival
Dit bijzondere festival vindt plaats in de sfeervolle 
urban setting van De Cacaofabriek in Helmond. 
De start van dit festival vond plaats op zondag 20 
september maar duurt t/m 26 september.

Urban zaterdag!

Op zaterdag 26 september vindt vanaf 12:00 uur de 
grote ontlading plaats waarbij alle elementen van 
hip hop aan bod komen. Ook zijn er verschillende 
� lms en documentaires te zien. 
Naast een breakdance battle, diverse breakdance 
demo’s en workshops, staan er op het buitenterrein 
twee panna kooien en een BMX ramp waarop 
spectaculaire demo’s en workshops worden 
gegeven. Naast panna, breakdance en BMX 
kunnen bezoekers ook genieten van heerlijke soul 
food hapjes, een free run parcours waarop demo’s 
en workshops worden gegeven.

Legendarische afsluiting

’s Avonds wordt het Urbanmatterz festival groots 
afgesloten met een spetterend hip hop concert 
van enkele legendarische ‘old school’ masters 
als de uitvinder van de Nederhop Extice (NL), DJ 
Grandwizzard Theodore (USA) en de rappers Melle 
Mel & Scorpio (USA). Hun beroemdste nummer The 
Message is onlangs in de USA uitgeroepen tot het 
beste rapnummer van de 20ste eeuw. 
Het gehele dagprogramma en alle workshops zijn 
gratis toegankelijk. Aanmelden voor de workshops 
gra�  ti, BMX, breakdance en freerunning (vanaf 6 
jaar) kan via: www.urbanmatterz.nl (vol is helaas vol).

KUNST EN CULTUUR 
VIND JE IN HELMOND 
CENTRUM
Begin september zijn de scholen weer begonnen en dat betekent dat iedereen weer hard 
aan het werk is gegaan. Gelukkig blijft er vaak nog wel tijd over om te ontspannen. 
Dit kan zeker tijdens de koopzondag van 27 september. Tijdens deze dag vindt het Blaasfestijn 
voor de tiende keer plaats. Gedurende dit festijn strijden verschillende muziekkappellen om  
‘D’n Gouwen Hellemonder’. Zeker de moeite waard om te komen kijken en luisteren! 

www.hellohelmond.nl

Blaasfestijn
27 september

Pompoensnijden Elzas 
Passage
In de Elzas Passage worden op koopzondag 25 oktober 

pompoenen omgetoverd tot mooie kunstwerkjes 

voor binnen en buiten. Wil je ook graag een mooie 

pompoen voor thuis? Kom dan mee doen! Wie weet 

kan één van de heksen in de Elzas Passage je wel een 

handje helpen… 

Bluesroute
Op koopzondag 25 oktober vindt de vierde editie 

plaats van de sfeervolle Bluesroute. Op verschillende 

podia in de stad zullen bluesbands uit binnen- en 

buitenland hun muziek ten gehore brengen. Een 

echt gezinsactiviteit die gratis toegankelijk is. Voor 

het eerst is ook de Cacaofabriek opgenomen in de 

route. De prachtige popzaal - voor deze gelegenheid 

omgedoopt tot House Of Blues - is er helemaal 

klaar voor. De organisatie zorgt voor nostalgisch 

busvervoer van het centrum naar de Cacaofabriek. 

Kom gratis genieten van geweldige muziek! 

Bluesroute
25 oktober

Urban zaterdag
26 september

Koopzondag
25 oktober

Scan met Junaio
en ontdek bruisend Helmond!
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LEZERSPODIUM
Meer dan 350 jaren woonervaring in de Tuinstraat
In het kader van: ‘De Tuinstraat 
mag niet op slot’ een   vertelling 
over de Tuinstraat. De vertellers 
zijn buurtbewoners die meer dan 
40-50-60 of zelfs meer dan 80 
jaren in of bij  de Tuinstraat wo-
nen. Aan het Woord zijn Hendrik 
van de Heijden, Piet van der Lin-
den, Bert Biemans, Jan Verhagen, 
Willy Claassens en Tiny Donkers. 
Samen zijn zij goed voor meer 
dan 350 jaren woonervaring in 
en om de Tuinstraat. Over een 
ding zijn ze het allemaal eens; De 
Tuinstraat is altijd een bijzondere 
straat geweest en iedere Beek en 
Donkenaar heeft daar wel een ei-
gen mening over.

Op de vraag “Van wie is de 
straat geweest?” komen de ver-
halen los en de jaartallen vliegen 
in de rondte. Rond 1900 was 
de Tuinstraat in bezit  van Pietje 
van de Heuvel m.u.v. de laatste 
16 meter die waren van Willem 
Renders. Het Aa kanaal was nog 
niet gegraven en de Tuinstraat 
ging over in de Notarisweg met 
de mogelijkheid om aan het eind  
linksaf via de Ganzesteeg naar 
Lekerstraat of rechtsaf naar de 

Hannoverse Dreef en zo naar het 
Kasteel te gaan. Van Thiel had er 
12 arbeiderswoningen laten bou-
wen, waarvan er nu nog 8 staan. 
Het verhaal gaat dat Opa van der 
Linden tijdens het kaarten in het 
café 6 van die   woningen kocht 
voor zijn kinderen Jan, Bert, Grad, 
Piet, Zus en Miet. De dochter van 
Pietje van de Heuvel was inmid-
dels getrouwd met Harrie van de 
Heijden en werd de opvolgende 
eigenaar van de hun deel van de 
Tuinstraat.

In 1928 werd het Aa-kanaal ge-
graven en kwam er aan het ein-
de van de Tuinstraat een brug als 
verbinding tussen de Tuinstraat 
en de Notarisweg. De Tuinstraat 
werd toen veel gebruikt door fa-
brieksarbeiders  die aan de over-
kant van het Aa-kanaal hun 
volkstuintje hadden. In 1964 
kocht Bert Biemans het huisje 
van Willem Renders met de daar-
bij behorende laatste 16 meter 
van de Tuinstraat. In 1973 werd 
de ruilverkaveling doorgevoerd 
en werden de Notarisweg en de 
Ganzesteeg opgeheven en in 
1991 werd de daardoor niet meer 

functionele brug afgebroken.

Inmiddels was Hendrik van de 
Heijden, die er nog steeds woont, 
als  zoon van Miet en Harrie, de 
opvolgende eigenaar van hun 
deel van de Tuinstraat. In 1975 
verkocht Hendrik al zijn grond 
aan Bert Biemans en kwam de 
hele Tuinstraat in zijn bezit. Bert 
redeneerde; aan een straat heb 
je niet veel, alleen maar onder-
houd en verkocht het eerste ge-
deelte in 1976 aan de Gemeente 
voor 1 gulden. In de tijd daarna 
werd de Tuinstraat verder be-
bouwd en ontstond er een soci-
aal gemêleerde buurt waar het 
aangenaam wonen is en waar ie-
dereen op iedereen kan rekenen. 
Voor de vertellers staat vast dat, 
zover als hun geheugen reikt en 
ongeacht wie de eigenaar was, 
de Tuinstraat altijd voor iedereen 
onvoorwaardelijk toegankelijk is 
geweest en derhalve nu niet mag 
worden afgesloten.

Opgetekend door:
Hubert Geurts.
Tuinstraat 18.

UW ZORG, ONZE BORG

Verzekeringen - Hypotheken - Financieringen - RegioBank - Makelaardij
Vestigingen te Sint-Oedenrode, Beek en Donk,  Schijndel, Boxtel en Veghel

www.vkgroep.nl

Met een RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
verzekert u zich van juridische
ondersteuning en advies bij conflicten

Interesse? 
Loop eens bij ons binnen 

Wij helpen u graag

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

Lieshout – “Een groot feest, com-
pleet van de verlichting tot aan de 
beste plaatselijke DJ’s, speciaal 
voor de jeugd”, zo omschrijft de 
organisatie van het nieuwste feest 
in Laarbeek de avond. 

Een jaar geleden zaten enkele jon-
geren bij elkaar en kwamen tot de 
conclusie dat er voor Laarbeekse 
jongeren in de buurt vrij weinig te 
doen was op ‘stapgebied’. Daarom 
besloten ze om de handen ineen 
te slaan met de plaatselijke kroeg 
Café de Koekoek en Straatman 
Amusement om een groots feest 

neer te zetten. De naam hadden ze 
vrij snel bedacht, dit werd ‘TURN’ 
bedoelt in de zin van ‘aan de beurt 
zijn’, want volgens de organisatie 
is nu Laarbeek aan de beurt om te 
laten zien wat ze in huis hebben. 
Ze nodigen dan ook iedereen uit 
om op 24 oktober gezellig mee te 
komen feesten. 

Kaartjes hiervoor zijn vanaf he-
den te koop voor €5,00 in Café de 
Koekoek, let op, want op is op en 
vol is vol.

Beek en Donk - De jeugd van Laar-
beek en omstreken kan zaterdag 26 
september weer genieten van een 
actief avondje uit. Na weken in de 
schoolbanken is het heerlijk om 
met vrienden en vriendinnen lek-
ker actief bezig te zijn en veel lol 
te maken. 

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

Van september tot en met mei houdt 
de rollerclub de laatste zaterdag van 
de maand, deze mega gezellige dis-
co voor de jeugd, vanaf ongeveer 6 
jaar. De hal wordt volledig omgeto-
verd 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 Sk8SwingCard voor maar 
€5,95. Hiermee kunnen de kinde-
ren zelf 4 keer iets lekkers bij de bar 
gaan halen, en natuurlijk is de en-

tree in die prijs inbegrepen. 

Omdat de hele avond gedragen 
wordt door enthousiaste vrijwilli-
gers kan de club dit zo goedkoop 
aanbieden. De avond is uitermate 
geschikt om met een groepje vrien-
den en vriendinnen veel plezier te 
maken. Ook voor kinderfeestjes en 
buurtfeestjes is het de ideale gele-
genheid: actief, gezellig, vertrouwd 
en betaalbaar. De avond begint om 
19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
De rollerdisco wordt gehouden in 
de rollerhal, aan de Lage Heesweg 
1 in Beek en Donk. 

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

Dit jaar gaan ze wat leuks doen. 
Ze gaan Sk8Swingkaarten wegge-
ven, hoe ze dat gaan doen? Hou de 
website en Facebookpagina van RC 
de Oude Molen in de gaten. De or-
ganisatie hoopt jullie te mogen be-
groeten op een van hun SkateSwing 
avonden.

‘TURN’: speciaal feest voor de 
jeugd

Rollerdisco voor de jeugd

Gemertseweg 2 | Boekel
T. 0492 321976 of 06 52663488
f Anny Willemsen medisch speciaalzaak
info@annywillemsen.nl 
www.annywillemsen.nl

Ook ander medische 
hulpmiddelen als: 

borstprothesen en 
protheselingerie

bandages 

loophulpmiddelen

elektroscooters

Elke woensdagochtend:

elastische 
kousen 

aanmeten in 
Beek en Donk

 bij Fysiopunt Laarbeek
Brandstraat 1A - Beek en Donk

alleen op afspraak: 0492 321976 

Interactieve avond over Laarbeekse retailnota 
in Brouwerij Café
Redacteur: Mariëlle de Beer

Laarbeek – Aanstaande maandag 
vindt in het Brouwerij Café aan de 
Heuvel te Lieshout een interactie-
ve avond plaats over de retailnota 
die door de gemeente Laarbeek is 
opgesteld.

De totstandkoming van de retail-
nota
In overleg met ondernemers en 
consumenten heeft de gemeente 
Laarbeek een retailnota ontwik-
keld. In totaal waren bij de aan-
vang van dit traject meer dan 700 
bedrijven uitgenodigd voor een 
kickoff-bijeenkomst. Maar ook de 
consument heeft meegedacht via 
het inwonerspanel TipMooiLaar-
beek.nl. en vanuit al deze verschil-
lende visies en invalshoeken is één 
beleidsstuk opgesteld: de Laar-
beekse Retailnota.

Informatieavond in juni
Op 2 juni jl. werd een informa-
tiebijeenkomst gehouden in De 
Couwenbergh in Aarle-Rixtel. On-
dernemers, vastgoedeigenaren en 
consumenten wisselden met elkaar 

in diverse rondes van gedachten 
over verschillende thema’s in de 
vier kernen. Er werd onder andere 
gesproken over waarin Laarbeek 
uniek en onderscheidend kan zijn 
en hoe er goed samengewerkt kan 
worden.  

Interactieve avond Brouwerij Café
De resultaten van de informatie-
bijeenkomst samen met de analy-
se uit 2014 en de enquêtes door 
Mooi Laarbeek zijn tijdens de zo-
mermaanden vertaald naar een 
retailnota voor 2015 en verder. Op 

28 september zal er een terugkop-
peling plaatsvinden in het Brouwe-
rij Café in Lieshout. Op deze inter-
actieve avond zijn ondernemers, 
consumenten en vastgoedeigena-
ren vanaf 19.00 uur uitgenodigd 
samen met de gemeente te kijken 
naar de inhoud van de opgestelde 
Laarbeekse Retailnota. 

In één van de komende edities zal 
De MooiLaarbeekKrant uitgebreid 
aandacht besteden aan de retail-
nota en de bijeenkomst van aan-
staande maandag.

Zoekt u gebruikte bouwmaterialen?
www.gebruiktebouwmaterialen.com

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

DOWNLOAD ONZE WEBAPP!
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Boerdonk - De activiteitencom-
missie had een leuke avond in 
elkaar gezet voor de vele vrijwil-
ligers die de voetbalclub kent. Een 
spellenavond die voor wat span-
ning en ontspanning moest zor-
gen.

Piet en Clara zorgden ervoor dat ze 
niks te kort kwamen wat eten en 
drinken betreft. Nadat Petra Vos-
senberg was uitgeroepen tot win-
naar van de avond, en haar prijs in 
ontvangst mocht nemen, een pot 
oud-Hollandse snoepjes, ‘die zijn 
voor de kleinkinderen’ vertelde 
ze, kon er nog lekker worden na-
gebuurd en kon men nog van het 
lekkere eten genieten.

MooiBoerdonk
Knappe uitoverwinning voor RKSV Boerdonk
Boerdonk - De derde wedstrijd 
van het nog jonge seizoen bracht 
RKSV Boerdonk de overwinning 
en de daarbij behorende 3 pun-
ten. Irene uit Gemonde had al 
drie punten en wilde graag de drie 
punten thuishouden.  

Het was Boerdonk dat brutaal 
de aanval zocht en ook de eerste 
grote kans kreeg. Een schot van 
Daan Dortmans vloog rakelings 
over. Toen Irene van de schrik 
was bekomen, was het de beurt 
aan de Boerdonkse keeper Mark 
Opheij om zich te onderscheiden. 
Bij enkele 100% kansen voor Ire-
ne bleek hij de grootste sta in de 
weg te zijn, en miste Mark wel 
een bal, dan waren de spelers van 
Irene niet scherp genoeg om het 
af te maken. Scherp was Tim van 
Alphen wel. Na een half uur voet-
ballen zette hij Boerdonk op een 
0-1 voorsprong met een prachtig 
afstandsschot, al was dit wel tegen 
de verhouding in. Irene bleef maar 
de aanval zoeken, niet echt geor-
ganiseerd, meer van ‘het komt zo-
als het komt’, maar toch kregen ze 
de kansen. 

Na rust een onveranderd spel-
beeld. Een verdedigend Boerdonk 
en een fel spelend Irene, die via een 
corner en het nodige geluk toch de 
gelijkmaker kon produceren. Boer-
donk kreeg voorin wel steeds meer 
ruimte, want Irene wilde win-

nen en met de snelle Boerdonkse 
spitsen is het toch link om zoveel 
ruimte weg te geven. Het was met 
zo’n counter dat Tim van Alphen 
er doorheen kwam, en vrij voor de 
keeper stelde hij Sietze Penninx in 
staat om weer op voorsprong te 
komen, 1-2. Voor Irene het sein 
om alles op alles te zetten en met 
een mooie voetballende goal toch 
weer op 2-2 te komen. Zij gingen 
voor de drie punten en Boerdonk 

verdedigende het punt met hart en 
ziel en hopend op een uitbraak van 
de spitsen. En die kwam er. Daan 
Dortmans was weer sneller dan 
zijn directe tegenstander en kon 
voor de overwinning zorgen, 2-3. 

Al met een al een dikverdiende 
overwinning, al was het alleen 
maar voor de werklust. Dat Irene 
zoveel kansen wist te missen is niet 
de schuld van Boerdonk.

Vrijwilligersavond bij RKSV Boerdonk

Gildeslager Brouwers
Smalleweg 36, Beek en Donk, 0492-461468 www.superslagerij.nl

AANBIEDING AANBIEDING

Het is er weer: zult, 
balkenbrij, bloedworst 
en rookworst uit eigen-

slagerij

DONDERDAG-VRIJDAG-ZATERDAG MAANDAG-DINSDAG-WOENSDAG

4 speklappen + 4 saucijzenGesneden soepvlees, 500 gram 
€ 5,50    samen  € 5,50

WOENSDAG
WORST- EN GEHAKTDAG

kilo  € 5,50
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Lieshout - Ons Tejater opent zaterdag 3 oktober 
om 20.30 uur haar nieuwe seizoen met een avond 
vol Ierse en Engelse folk door Tinkers, Drinkers en 
Dreamers in het Dorpshuis te Lieshout.

Avontuurlijk, dorstig, melancholisch en vrolijk, zo 
omschrijven de bandleden hun muziek. Opgericht 
in 1996, sindsdien zijn ze graag geziene gasten op 
verschillende folkfestivals.  In 2003 heeft de band 
haar eerste CD uitgebracht, genaamd ‘Running 
Roots’, in 2009 volgde een tweede CD: ‘A Gap in 
the Clouds’. 

De bandleden hebben een zeer uiteenlopende mu-
ziekachtergrond, van Rock, via Blues naar Ameri-
cana. Zelfs Ragtime en Country invloeden zijn te 
bespeuren in de arrangementen van de traditionals 
die gespeeld worden. Deze songs, waarvan de ge-

neugten van drank, verloren liefdes, mannen en 
hun overspelige vrouwen, verre zeereizen geliefde 
onderwerpen zijn, zijn met veel ijver geput uit En-
gelse en Ierse Songbooks. De band gaat naast deze 
ballades en pretliederen, ook de dance-tunes niet 
uit de weg. 

Zingend, jiggend en swingend brengt Tinkers, 
Drinkers, Dreamers steevast een aansprekende en 
levendige gebeurtenis. So come and listen and dan-
ce! 

Kaarten zijn voor €10,00 (incl. 1 consumptie) ver-
krijgbaar in het Dorpshuis te Lieshout, vanaf twee 
weken voor de voorstelling. Reserveren kan ook via 
de website www.vierbinden.nl/onstejater of telefo-
nisch 0499-422878 van maandag tot en met don-
derdag na 13.00 uur en vrijdagavond na 18.00 uur.

Seizoensopening Ons Tejater met Tinkers, 
Drinkers, Dreamers

Beek en Donk - De laatste concerten van Muziek-
tuinPodium vinden plaats op zondag 27 septem-
ber. Voor eenieder de laatste kans om nog een keer 
een bezoek te brengen aan het MuziektuinPodium 
in de Muziektuin van Beek en Donk.

Om 13.00 uur opent het Ambiancekoor uit Veghel 
de concertmiddag. Het gemengd koor zingt vooral 
bekende Oudhollandse liederen en ‘smartlappen’, 
maar ook modern repertoire en enige Duitse en 
Engelse liederen. Om 14.00 uur vervolgt de Ko-
ninklijke Harmonie O&U het programma met een 

passend concert.  Om 15.00 uur wordt het kleine 
podium vrijgemaakt voor de Bigband Vocals Uden. 
Zij spelen hoofdzakelijk muziek uit de veertiger en 
vijftiger jaren, maar ook muziek uit latere periodes 
komt aan bod.

De Stichting MuziektuinPodium nodigt u allen van 
harte uit deze gratis optredens te komen bijwonen.
Voor meer informatie over de stichting en de op-
tredende groepen, kan je terecht op www.muziek-
tuinpodium.nl.

Seizoensafsluiter laatste concerten 
MuziektuinPodium

Lieshout – Carnavalsvereniging de Raopers 
houdt op vrijdag 25 september wederom 
een kienavond. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis van 
Lieshout, aan het Grotenhof. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom om mee te 
doen.

Kienen bij de Raopers

Geerts installaties is ruim 45 jaar actief op 
het gebied van ontwerpen, realiseren en 
beheren van (duurzame) installaties.
Wij werken dagelijks met een enthousiast 
gemotiveerd team, aan de beste HVAC 
oplossingen voor onze klanten.
Opdrachtgevers zijn o.a : MKB-bedrijven, 
industrie, gemeenten, onderwijs, en 
zorginstellingen.
 
Ter versterking van ons team zijn wij 
op zoek naar een :  
 

Werkvoorbereider / 
Engineer (W-installaties)
 
•  Je ontwerpt, calculeert en verzorgt 

de werkvoorbereiding en technische 
tekeningen.

•  Je bent bekend met Autocad/Stabicad, 
BIM-3D is een pre.

•  Je bent klantgericht, zelfstandig, 
accuraat, en flexibel.

•  Je beschikt over een technische mbo/
hbo-opleiding  (werktuigbouwkunde / 
installatietechniek).

 
Heb je interesse in bovengenoemde 
functie? Dan ontvangen we graag je 
sollicitatie. Deze kun je sturen naar: 
m.geerts@geertsinstallaties.nl

Geerts Installaties • Roer 4, 5422 WZ  GEMERT • www.geertsinstallaties.nl

• VERWARMING / KOELING

• LUCHTBEHANDELING

• WATERBEHANDELING

• LEGIONELLAPREVENTIE

• ZONNE / WIND-ENERGIE

• LOODGIETERSWERKEN

Huisartsenpraktijk Hentenaar

Vanaf 1 September 2015 heeft Huisartsenpraktijk Hentenaar 
een nieuwe vaste huisarts. 
Drs. E.T.J. de Lange zal vanaf heden dienst doen in onze praktijk. 

Hij zal aanwezig zijn op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Op donderdag blijft huisarts F.J.H. van de Poel werkzaam. 
Zij werkt al enige tijd in de praktijk en is bij velen van u bekend. 

Huisarts De Lange is opgegroeid in Gouda en heeft gestudeerd 
in Leiden. In 2012 is hij met zijn vrouw verhuisd van Leiden naar 
Tilburg. Na zijn studie heeft hij 5 jaar gewerkt op de afdeling 
Chirurgie en de Intensive Care. Een jaar geleden heeft hij zijn 
huisartsenbul behaald aan het UMC-Utrecht en heeft hij 
verspreid door Brabant gewerkt. Ook heeft hij als huisarts 
ervaring opgedaan in Nieuw-Zeeland. 

Wij hopen op een mooie langdurige samenwerking en willen u 
graag bedanken voor het vertrouwen in onze praktijk!

Mevr. H.M.M. Hentenaar - Verouden
en alle medewerkers van de praktijk
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Mariahout – Mariahout trad zondag in 
Helmond aan tegen RKPVV. De Hel-
monders hadden hun eerste wedstrijden 
verloren en waren erop gebrand om een 
goed resultaat neer te zetten tegen VV 
Mariahout. 

De eerste 10 minuten gebeurde er wei-
nig en ging de wedstrijd gelijk op. Hier-
na ging Mariahout meer druk zetten en 
speelde de wedstrijd zich voornamelijk af 
op de helft van RKPVV. In de 17e mi-
nuut zette PVV zijn eerste aanval in en 
het was direct raak. De Helmondse num-
mer 9 wist keeper Rick van de Heuvel te 
passeren met een schot rechts onder in 
de hoek. Dit was geheel tegen de ver-
houding in. Na deze 1-0 bleef Mariahout 
druk zetten en creëerde ze een paar klei-
ne kansjes. 

In de 28e minuut vond er een overtre-
ding net buiten het 16-meter gebied op 
Dennis Veldpaus plaats. Deze vrije trap 
werd genomen door Coen van Eijndho-
ven en die wist hier wel raad mee, hij 
schoot hem loeihard tegen het net en 
trok de stand gelijk: 1-1. Direct na de 
gelijkmaker, een minuut later, een schot 
van Dennis Veldpaus op de paal. In de 
38e minuut werd Coen van Eijndho-
ven net buiten de 16 hard onderuit ge-
haald. Hier werd voor gefloten maar de 
scheidsrechter hield de kaart op zak. Het 
spel van RKPVV werd harder. 

In de tweede helft startten de Helmon-
ders agressief en fel. Een mooie drib-
bel van Stijn van den Bogaard door het 
keepersgebied tot aan de achterlijn, maar 
Stijn raakte helemaal uit balans omdat hij 
tot 2x toe werd aangetikt. De scheids-
rechter wuifde dit weg en dus geen pe-
nalty. Na 15 minuten in de tweede helft 
te hebben gespeeld ging coach Wim de 
Roy aan het wisselen. Geert van Doorn 
ging eruit en Youri Vereijken kwam erin. 
Een strakke voorzet van Tim Barten werd 
maar net gemist door Stijn van den Bo-
gaard, zo ging weer een kans voorbij. 
Martijn van der Linden kwam erin voor 
Stijn van den Bogaard en 5 minuten later 
ging Serge van Hout eruit voor Tom van 
den Bogaard. 

Een vrije trap van Coen van Eijndhoven 
van ongeveer 20 meter ging maar net 
over het doel. Direct hierna een harde 
kopbal van Sander Scheepers op de lat. 
De 1-2 hing in de lucht zeggen ze dan. 
De officiële tijd zat erop, gelukkig had-
den ze nog wat extra tijd gekregen van 
de dienstdoende scheidsrechter. Tim Bar-
ten, die eigenlijk de hele wedstrijd bijna 
onzichtbaar was, kopte de bal door naar 
Dennis Veldpaus en die trok de bal vanaf 
de achterlijn weer terug op Tim Barten, 
die 4 minuten in de extra tijd de 1-2 bin-
nenschoot. De 3 punten werden meege-
nomen naar Mariahout. Ze hebben nu 7 
punten behaald in de eerste 3 duels.

Sportend Laarbeek

Mariahout pakt winst in blessuretijd

Lieshout - Na de nederlaag vorige 
week tegen Mariahout was het zaak 
voor de Lieshoutenaren om deze 
tweede thuiswedstrijd in winst om 
te zetten. Dat moest gebeuren op 
het eigen sportpark tegen SV Bran-
devoort, de 3e in de rangschikking. 

In de eerste twintig minuten waren 
beide teams goed aan elkaar ge-
waagd en waren beide enkele keren 
gevaarlijk voor doel. Al in de 4e mi-
nuut wist Sem Steenbakkers de Bran-
devoort-goalie te omspelen, maar een 
verdediger kon nog redding brengen. 
Even later kon ELI-sluitpost Robin 
Evers met een geweldige redding nog 
een ongelukkige terugkopbal uit de 
bovenhoek tikken. ELI werd geleide-
lijk aan sterker. In de 24e minuut be-
landde een afgemeten vrije trap van 
Sem Steenbakkers bij Bram Donkers. 
Deze passeerde zijn man en schoof 
de bal bekeken tussen de palen, 1-0. 
Na een half uur leek ELI op 2-0 te ko-

men, toen op aangegeven van Steen-
bakkers David da Silva voor open doel 
verscheen. De scheidsrechter keurde 
dit echter op zeer dubieuze gronden 
af vanwege buitenspel. Vlak voor rust 
was Stijn Donkers dicht bij een treffer, 
maar de doelman van Brandevoort 
kon ver buiten zijn gebied de bal nog 
juist van richting veranderen.

Na rust ging Brandevoort op zoek naar 
de gelijkmaker en dat leek na een uur 
spelen succes te hebben toen Zohir 
Elmaach in het beruchte gebied licht 
werd aangetikt. Aanvoerder Luuk van 
Stiphout schoot de discutabele straf-
schop echter over. Direct hierna kon 
een verdediger van Brandevoort nog 
een doelpunt van Sem Steenbakkers 
voorkomen ten koste van een hoek-
schop. ELI-aanvoerder Lex Hollanders 
kopte uit deze hoekschop de bal fraai 
binnen, 2-0. Kort hierop werd David 
da Silva in het 16-meter gebied ten 
val gebracht, maar nu werd geen 

strafschop toegekend. 

Brandevoort ging op zoek naar een 
beter resultaat en schoof oud-PSV 
spits Danny Koevermans naar voren. 
Een kwartier voor tijd was hij bij-
na succesvol toen hij een bal in een 
beweging over doelman Evers wilde 
spelen. Deze kon de bal nog juist 
pakken. Even later ontbeerden de 
bezoekers het geluk toen Luuk van 
Stiphout er niet in slaagde bijna op de 
ELI-doellijn de bal binnen te werken. 
Aan de overzijde bracht een Brande-
voort-verdediger op de lijn redding 
bij een inzet van Stijn Donkers. Een 
minuut later viel toch de 3-0. Een lob 
van Stijn Donkers belandde tegen de 
paal, waarna David da Silva zijn eerste 
doelpunt voor ELI kon scoren. 5 mi-
nuten voor tijd was het Danny Koe-
vermans, die de eer redde, door van 
20 meter de bal hoog in het ELI-doel 
te schieten. Eindstand: 3-1. 

voetbal Belangrijke winstpartij voor ELI

Bas Hollanders (3) in gevecht om de bal. Stijn Donkers kijkt belangstellend toe

ASV’33 pakt eerste overwinning

Aarle-Rixtel - ASV’33 heeft de eer-
ste overwinning op zak. In en tegen 
Liessel werd een prima zege geboekt, 
mede door een goed collectief dat 
vanaf de eerste minuut Liessel onder 
druk kon zetten.

Vanaf het eerste fluitsignaal liet 
ASV’33 er geen twijfel over bestaan, 
en konden de aanwezige toeschou-
wers duidelijk zien dat alleen een 
overwinning vrede kon brengen. Lies-
sel werd verrast door een gretig en 
sterk ASV’33, en de eerste kans viel 
al na een tweetal minuten te noteren. 
De tweede kans was meteen raak, 
een knap steekpasje van Pim Dubois 
bracht Dennis Verbakel vrij voor de 
doelman, en hij liet de 0-1 op het sco-
rebord noteren. 

ASV’33 bleef Liessel onder druk zetten 
en na 17 minuten wist Thijs van Uden 
zijn eerste van de middag te noteren 
op prima aangeven van Dennis Verba-
kel. Een kleine tien minuten voor rust 
kroop ASV’33 door het oog van de 
naald, de doelman van ASV’33 Rob 
Renders pakte een keiharde inzet van 
zeer dichtbij heel erg knap, en voor-
kwam zo de aansluitingstreffer van 
Liessel. Liessel liep achter de feiten 
aan en dat werd de Liesselse midden-
velder Patrick v.d. Reek te veel, gevolg 
een natrappende beweging die door 
de scheidsrechter werd gezien, waar-
door hij met rood kon vertrekken.

Na rust een meer dominerend Liessel, 
zelfs met een man minder waren zij 

zowaar de bovenliggende partij in die 
eerste fase van de tweede helft. Maar 
wederom was het Thijs van Uden, die 
na 55 minuten spelen, met zijn twee-
de doelpunt van de middag, de wed-
strijd eigenlijk al in een vroeg stadium 
besliste, en ASV’33 op een 0-3 voor-
sprong bracht. 

Toch gaf Liessel zich nog niet gewon-
nen, en 15 minuten voor tijd kwam 
de 1-3 op het scorebord, het was Bart 
Lutters die de Liesselnaren hierdoor 
nog enigszins wat hoop gaf. Maar die 
hoop was van korte duur, want twee 
minuten later kon Thijs van Uden spre-
ken van een hattrick, want zijn derde 
van deze middag schoot hij schitte-
rend binnen op prima aangeven van 
Robbert Mol. In de allerlaatste minuut 
kon Liessel de achterstand nog ver-
kleinen, middels een heel gemakkelijk 
gegeven strafschop die door Luuk En-
gels benut werd. Direct hierna volgde 
het eindsignaal en boekte ASV’33 een 
mooie zege.

Hopelijk kan ASV’33 komende zon-
dag de goede lijn voort zetten, tegen 
het sterk geachte Handel, wat dan 
naar sportpark ‘De Hut’ komt.

Opstelling ASV’33: Rob Renders, 
Robbert Mol, Gerben Rendering, 
Ronny Heijmans, Sander v/d Waar-
senburg, Pim Dubois, Peter Rayma-
kers (80e Kai Vervoort), Mark Smits 
(65e Thomas Neaum), Nick Hendriks 
(60e Lucas Beeren), Dennis Verbakel, 
Thijs v Uden.

Dames VV Mariahout boeken 
opnieuw zege

Mariahout - De 2e competitiewed-
strijd uit tegen Rhode VR2 werd voor 
de dames van Mariahout een wedstrijd 
waarin de doelkansen voor het opra-
pen lagen. Toch kwamen ze in de 3e 
minuut op een 1-0 achterstand door 
een hard en hoog schot in de kruising.

Na een kwartier spelen kwam de ver-
diende gelijkmaker op het scorebord 
na een prachtige combinatie, waarbij 
Ellen het beroemde poortje gebruik-
te om haar tegenstander te passeren, 
de bal aan Emy gaf die op haar beurt 
Mara weer aanspeelde en Mara schoot 
hard en laag in:  1-1.   Na vele goede 
aanvallen met knappe combinaties en 
de daarbij behorende kansen moesten 
de meegereisde supporters toch wach-
ten tot de 44e minuut, waarin de goed 
spelende Elke de bal op een presenteer-

blaadje aan Mara gaf, die keurig wist af 
te werken: 1-2.

In de 2e helft leverden beide teams vol-
op strijd en de voorstopper van Rhode 
zat spits Evy letterlijk en figuurlijk op de 
huid. Susanne werd op tactische wijze 
ingezet als wissel en Marianne Sche-
pers, die nog net voor het sluiten van 
de markt is overgekomen. In de 70e 
minuut was het aanvoerder Marsha 
Bekkers die na een prima pass de spits 
Mara vrij voor de keeper wist te zetten. 
De kans werd verzilverd 1-3 (weer een 
hattrick) door topscoorster Mara. Indy 
speelde zich nog even in de schijnwer-
pers door haar rustige spel. Compli-
ment aan het gehele team, ook aan de 
assistent-scheidsrechter Ton. Volgen-
de week spelen ze thuis tegen Boekel 
Sport. Misschien in hun nieuwe tenues?
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Controle 
verlichting

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

GEGARANDEERD DE 

SCHERPSTE PRIJS.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS!

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

Raagtenstraat 4 | Beek en Donk |06-27179488
www.schoonheidssaloneugenie.nl

Een schone huid lucht op!
Ervaar het unieke van een Dr. Hauschka 

behandeling. Ook voor verkoop van Dr. Hauschka 
producten kunt u contact opnemen.

Historisch moment bij ASV’33:
start Veterinnenvoetbal

Aarle-Rixtel - ASV’33 beleefde 
afgelopen vrijdag een historisch 
moment middels de start van 
het Veterinnen voetbal binnen 
ASV’33, in competitieverband. 
Nooit eerder was er een team 
van 30+ in het vrouwenvoetbal 
bij ASV’33 actief. Het Veterin-
nenvoetbal, de tegenhanger van 
het veteranenvoetbal kende een 
mooie start. 

Als eerste mocht ASV’33 starten 
met een thuiswedstrijd, met de 
verenigingen Heeze, DEES (Win-
telre) en Deurne als gasten.

Het veterinnenvoetbal wordt ge-
speeld op een vrijdagavond en er 
wordt een halve competitie afge-
werkt, voor elk team dus drie wed-
strijden. En natuurlijk moet in deze 
categorie de gezelligheid ook een 
grote rol spelen. ASV’33 trok ten 
strijde met een 13-tal dames die 
er heus voor gingen, om naast de 
gezelligheid ook een mooie pres-
tatie neer te zetten. Wintelre was 
deze avond duidelijk de sterkste en 
won afgetekend alle drie de wed-
strijden. Voor ASV’33 zelf kon de 
avond niet meer stuk, er werd een 
puntje gehaald tegen Deurne, en 
tegen het sterke DEES wisten de 
Aarlese vrouwen zelfs te scoren.

Na de wedstrijden was er nog een 
gezellig samenzijn in de kantine, 
waarbij elk team nog ruimschoots 
van de gezelligheid kon nagenie-
ten. Ook wisten de dames van 
ASV’33 zich vergezeld door het 
jongste supporterscorps aller tij-
den, hun eigen kinderen, wat een 
aardig steuntje in de rug was. De 
volgende competitieronde staat 
alweer gepland over drie weken 
en wel op vrijdag 9 oktober en 
dan ontvangt de vereniging DEES 
(Wintelre), ASV’33, Deurne en 

Heeze als gasten. ASV’33 wenst 
de veterinnen nog heel veel plezier 
én succes toe, en daar hoeft men 
niet zo bang voor te zijn, in het 
verdere verloop van dit seizoen.

De uitslagen:
ASV’33 - Heeze  0-1
DEES – Deurne  5-1
DEES – Heeze  3-1
Deurne – ASV’33 0-0
ASV’33 – DEES  1-3
Heeze – Deurne  2-0

seizoenstart WAC Beek en Donk

Doelpuntrijke

Beek en Donk - In een splinternieuwe 
uitgave van het zaalvoetbalseizoen van 
het WAC zijn de doelpunten als rijpe 
appelen gevallen. Vier duels leverden 
samen 29 doelpunten op. De neutrale 
kijker hoefde zich deze avond niet te 
vervelen.

De aftrap op deze avond was voor de 
B-klasse. Daarin stonden DK Garagebe-
drijf en FC Avondrood tegenover elkaar. 
Na een twintigtal minuten was het pleit 
al beslecht en mocht de nieuwe sponsor-
naam binnen de gelederen van het WAC 
de eerste winstpunten bijschrijven. Een 
hoofdrol was daarbij weggelegd voor P. 
Scheepers die zijn vorm etaleerde en 3 
doelpunten wist te noteren. DK Garage-
bedrijf won het onderonsje met 5-0.

Het tweede duel ging tussen het gede-
gradeerde Café Thuis en FC Geerts. Na 
een lange periode zonder ook maar enig 
puntje mocht Café Thuis vandaag lang 
hopen op een punt, maar in het laatste 
kwartier werd de ervaring van FC Geerts 
ze toch te machtig. Bij een 2-2 tussen-
stand liepen de mannen in het geelzwart 
gestoken uit naar een riante 6-2 over-
winning. Een klinkende start voor de 
nummer 2 van verleden jaar en een valse 
start voor het teruggekeerde Café Thuis.

Bij de start van de A-klasse was een 
hoofdrol weggelegd voor Lindeboom 
Accountants. Deze nieuwe naam in het 
WAC-voetbal maakte maar liefst twee-
maal een achterstand goed tegen het 
eveneens nieuwe Heesakkers Adminis-
tratie om vervolgens uit te lopen naar 
een ruime 9-3 zege. Aan Heesakkers’ 
kant maakte aanvoerder R. Slaets zijn 
naam waar en liet het netje driemaal 
trillen. Aan andere zijde deden twee 
voormalige sterspelers uit Sparta’25 1 
van zich spreken met beiden 3 goals te 
weten R. Klomp Bueters en A. van de 
Vegt. Zo werd de eerste flinke tik uit-
gedeeld.

In de tweede pot van diezelfde klasse 
stonden het gepromoveerde FC van de 
Burgt en Vesters Hoveniers tegenover 
elkaar. Laatstgenoemde sloot het vori-
ge seizoen in opwaartse lijn af en wilde 
dit doortrekken tegen de debutant in 
de A-klasse. Ze kwamen van een lau-
we kermis thuis; FC van de Burgt bood 
dapper weerstand en het was dankzij 
R. Haverkort dat er nog een punt uit 
het vuur werd gesleept. Zo startten de 
blauwhemden direct met een net punt 
daar waar Vesters had gehoopt op 
meer.

zaalvoetbal

Start indoorcompetitie bij 
Krijgsman Soranus

Lieshout – Bij Krijgsman Soranus 
werd afgelopen zondag weer be-
gonnen met de indoorwedstrijden. 
Er worden hierbij in totaal zeven 
wedstrijden geschoten over een 
afstand van 18 meter op een 40cm 
blazoen. Alle deelnemers schieten 
in totaal 30 pijlen welke bestaat 
uit 10 rondes van elk drie pijlen. 

Krijgsman Soranus start deze ron-
de met twee teams aan de meet in 
de A- en D-klasse. Zowel het eer-
ste team (808 punten) en tweede 
team (658) namen de volle winst 
mee naar huis. 

De uitslag
Ad Endevoets 277, Arjan v/d Heu-
vel 266, Willem Bekx 265, Rik v/d 
Westerlo 260, Maarten v/d Elzen 
238, Ziggy Daniëls 216, Theo v/d 
Laar 212, Dion Thielen 204, Joost 
Prick 187, Jeffrey v/d Post 158, 
Yvonne Robbescheuten 155, Jim 
Daniëls 127, Noa Relou 95. 

Nederlaagtoernooi
Donderdag was Houts Welvaren 
op bezoek in Lieshout. Ze namen 
met 9 schutters deel aan het ne-
derlaagtoernooi. Al waren er veel 

oudjes bij, ze namen toch de winst 
mee naar huis. Een nieuw persoon-
lijke score werd er door Joost Prick 
geschoten, 189 punten. De hoog-
ste score van de avond was voor 
Ad Endevoets met 240 punten. 

De uitslag
Ad Endevoets 240, Paul v/d Broek 
225, Rik v/d Westerlo 218, Maar-
ten v/d Elzen 212, Joost Prick 189, 
Theo Rijpkema 174, Theo v/d Laar 
169, Yvonne Robbescheuten 150, 
Toos v/d Graef 148, Nelly v/d Laar 
145, Rita Endevoets 137.

boogschieten

3D schieten voor jeugd 
Krijgsman Soranus 

Lieshout - De eerst jeugddag van 
Krijgsman Soranus heeft afgelo-
pen zaterdag plaatsgevonden in 
de bossen van Mierlo. Het was de 
bedoeling om zoveel verschillende 
schutters van de verenigingen uit 
de regio bij elkaar te krijgen. He-
laas viel de opkomst wat tegen, dit 
was toch een kleine teleurstelling. 

Maar niettemin zijn ze met elf 
schutters de bossen ingegaan om 
te proberen de doelen te raken en 
dat lukte vrij aardig na een goede 

uitleg. 3d schieten is een vorm van 
handboogschieten. Hier wordt ge-
schoten op kunststof dieren, die 
uitgezet worden op een parcours 
dat door iedereen wordt afge-
legd. Na een ronde had iedereen 
de smaak te pakken zodat er nog 
een tweede ronde plaatsvond. Na 
afloop kreeg iedere deelnemer nog 
een leuke herinnering aan deze 
dag. Deze dag werd mogelijk ge-
maakt door Archery Centre Peter 
Dekkers, Arthur Verschuren en 
Martien Friessen.

Neerlandia Bakel op bezoek bij De Eendracht
Aarle-Rixtel - Neerlandia Bakel 
was zaterdag 19 september aan 
de beurt om in Aarle-Rixtel aan 
het van Ganzenwinkel toernooi 
mee te doen.  Het was de 10e de 
wedstrijd in een reeks van 17.  De 
gasten waren met maar liefst 15 
schutters aanwezig, plus 9 schut-
ters van De Eendracht. Het was 
dus gezellig druk in de doel.

Na de zomerstop was dit  de eer-
ste wedstrijd, en aan de scores van 
een aantal schutters was te zien 
dat ze goed uitgerust van hun va-
kantie zijn terug gekomen. Erwin 
Wijnhoven had met een score van 
maar liefst 236 punten (gemiddel-
de van 9,44) niet alleen een per-
soonlijk record, hij wist ook Joep 
van de Ven van Neerlandia voor te 
blijven. Dat is een knappe prestatie 

want Joep hoort bij de top van het 
Nederlandse handboogschieten. 
Het oude record van Erwin was 
234 punten.

Aspirant lid Martijn v.d. Heijden 
schoot zijn eerste wedstrijd, en dat 
deed hij al erg goed. 172 punten, 
dat is bijna 7 gemiddeld. Martijn 
schiet pas een week of 2, maar het 
is wel duidelijk dat hij aanleg heeft 
om een goede handboogschutter 
te worden. Goed gedaan Martijn, 
ga zo door.

Na het bekendmaken van de uit-
slag hebben ze met de schutters 
van Neerlandia nog gezellig na 
zitten praten over de wedstrijd, 
onder het genot van een hapje en 
een drankje.

Neerlandia Bakel had voorafgaand 
aan de wedstrijd opgegeven 3136 
punten te gaan schieten,  het wer-
den er uiteindelijk 3108.   Een ne-
gatief resultaat van -28.

Uitslag van De Eendracht:
1 Erwin Wijnhoven 236, 2 Walter 
Jansen 228, 3 Toon van Hoof 
211, 4 Jan van Rooij 199, 5 Geert 
van Ganzenwinkel 192, 6 Henk 
Verachtert 191, 7 Arno Donkers 
179, 8 Martien vd Graef 177, 9 
Martijn vd Heijden 172

De volgende wedstrijd is op za-
terdag 26 september,  dan komt 
Prins Bernhard uit Mierlo bij De 
Eendracht op bezoek voor de 11de 
wedstrijd van het Ganzenwinkel-
toernooi.



Donderdag 24 september 201534 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
Programma / Uitslagen

voetbal
ASV’33
Jeugd woensdag 23 september
19.30 Bruheze B2 – ASV’33 B3

Zaterdag 26 september
15.00 ASV’33 A1 – Schijndel/DE WIT A2
15.00 Gemert A4 – ASV’33 A2
15.00 ASV’33 B1 – MULO B2
14.45 SSE B2 – ASV’33 B2
15.00 ASV’33 B3 – Rood Wit’62 B6
12.30 ASV’33 C1 – DSV C1
11.15 MULO C3 – ASV’33 C2G
12.00 Liessel D1 – ASV’33 D1G
10.30 Liessel E1G – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2G – NWC E4
10.30 SSE E2G – ASV’33 E3G
09.15 Sparta’25 E7G – ASV’33 E5G
09.00 Bruheze F1 – ASV’33 F1
09.15 NWC F4G – ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G – ZSV F2
09.15 ASV’33 F4 – Milheezer Boys F2M
09.30 SJVV F4G – ASV’33 F5G

Veteranen zaterdag 26 september
16.30 ASV’33 – Rhode

Senioren zondag 27 september
14.30 ASV’33 1 – Handel 1
11.30 ASV’33 2 – Rood Wit’62 2
11.30 ASV’33 3 – Mierlo Hout 4
12.00 Oranje Zwart  3 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – Boekel Sport 8
12.30 OSS’20 VR1 – ASV’33 VR1

Uitslagen VR30+1 vrijdag 18 september
ASV’33 VR30+1 – RKSV Heeze VR30+1     
0-1
Deurne VR30+1 – ASV’33 VR30+1  0-0
ASV’33 VR30+1 – DEES VR30+1   1-3

UItslagen jeugd zaterdag 19 september
ASV’33 A1 – Erp A2     2-0
SVSH B1 – ASV’33 B1     0-5
Olympia Boys B1 – ASV’33 B2    3-1
Stiphout Vooruit C1G – ASV’33 C1   7-0
ASV’33 C2G – Mierlo Hout C5    0-3
Someren D3 – ASV’33 D1G    0-8
ASV’33 D2 – Mierlo Hout D5    1-16
ASV’33 E1 – S.V. Brandevoort E3   14-0
ASV’33 E2G – Bavos E4G    17-3
Bavos E2 – ASV’33 E3G     1-8
ASV’33 E5G – Stiphout Vooruit E6G   4-3
ASV’33 F1 – Someren F1    3-5
SPV F1G – ASV’33 F3G 1    7-4
SC Helmondia F3 – ASV’33 F4    9-5
ASV’33 F5G – ONDO F2G    1-1

Senioren zondag 20 september
Liessel 1 – ASV’33 1     2-4
Bavos 2 – ASV’33 2     0-0
RKPVV 2 – ASV’33 3    0-3
ASV’33 4 – HVV Helmond 2    2-0
Nijnsel 4 – ASV’33 5     0-3
ASV’33 VR1 – Mifano VR1    0-1
ASV’33 VR2 – Deurne VR1    11-0

ELI
Zaterdag 26 september
14.30  ELI A1 – Oranje Zwart A1
14.30  ELI B1 – Nijnsel/TVE B1
13.00  ELI C1 – Venhorst C1
13.00  ELI D1 – Schijndel/de Wit D2
10.30  ELI E1 – DVG E1
11.00  ELI F1 – Boekel Sport F1
09.30  ELI F3 – ondo F3
09.30  ELI F4 – Stiphout V. F8

15.00  Gemert B3 – ELI B2
13.00  Blauw Geel 38 C11 – ELI C2
11.45  SJVV D3 – ELI D2
09.15  Erp E5 – ELI E2

Veteranen:
16.30  Keldonk – ELI

Zondag 27 september 
14.30  Nederwetten 1 – ELI 1
11.00  ELI 3 – ZSV 4
10.30  Mariahout 5 – ELI 4
09.45  Avesteyn 6 – ELI 6
11.00  ELI Vr 1 – FC de Rakt Vr 1

VV Mariahout
Uitslagen Zondag 20 september 
RKPVV 1 - Mariahout 1    1 - 2
Mariahout 4 - Blauw Geel’38/JUMBO 9       
 2 - 4
Boskant 2 - Mariahout 2        1 - 2

Mariahout 3 - Blauw Geel’38/JUMBO 3       
 4 - 2
Rhode VR2 - Mariahout VR1        1 - 3
Mariahout 6 - Schijndel/DE WIT 7       8 - 0
MVC 4 - Mariahout 5         2 - 10

Zaterdag 19 september 
Mariahout B1 - DVG B1         3 - 4
Mariahout A1 - Deurne A2        4 - 1
Mariahout D1 - S.V. Brandevoort D3  2 - 2
Mariahout C1 - Schijndel/DE WIT C3 11 - 2
Sparta’25 C3 - Mariahout C2        1 - 4
Mariahout E3 - Boerdonk E2        14 - 0
ELI E2 - Mariahout E4         22 - 1
Rhode E4 - Mariahout E2        12 - 1
Sparta’25 F5 - Mariahout F4        1 - 0
Irene F1 - Mariahout F3        1 - 0
SC Helmondia E1 - Mariahout E1       8 - 1
Mariahout F1 - S.V. Brandevoort F2  4 – 8

Programma Donderdag 24 september 
19.00 Boskant C1 - Mariahout C2

Zaterdag 26 september 
13.00 Mariahout C2 - Boekel Sport C4
09.00 St. Helenaveen/Griendtsveen F1 - 
Mariahout F4
12.00 Mariahout D1 - SSE D1
09.15 Sparta’25 E2 - Mariahout E1
09.15 Blauw Geel’38/JUMBO E6 - 
Mariahout E2
09.15 Gemert E10 - Mariahout E3
14.45 Rhode A2 - Mariahout A1
11.00 Mariahout E4 - Gemert E11
14.30 Mariahout A2 - Boekel Sport A2
10.00 Mariahout F1 - DVG F1
14.30 Mariahout B1 - Deurne B2
12.00 Mariahout C1 - Bruheze C2
10.00 Mariahout F3 - Boekel Sport F5

Zondag 27 september 
14.30 Mariahout 1 - Irene 1
11.30 Mariahout 2 - Mifano 2
11.00 HVCH 4 - Mariahout 3
10.30 DVG 5 - Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 - ELI 4
10.00 Rhode 10 - Mariahout 6
11.00 Mariahout VR1 - Boekel Sport VR2

korfbal
Flamingo’s
Uitslagen 15, 16, 19 en 20 september  
Sen 1 – Tuldania 1     5 – 9 
R1 – De Korfrakkers R1   2 – 4 
PupF1 – DSC      15 – 2 
De Korfrakkers – PupE2    5 – 3 
PupE1 – Altior    3 – 7 
Tovido – PupD2     4 – 2 
PupD1 – Avanti (S)     4 – 2 
Korloo – AspC2     1 – 5 
Klimop (A) – AspC1     6 – 2 
AspB1 – Prinses Irene    5 – 5 
Sen 3 – De Kangeroe 3    10 – 5 
Corridor 2 – Sen 2     6 – 4 
Blauw Wit (Ha) 1 – Sen 1    13 – 8 

Zaterdag 26 september
Sportpark Mariahout
10.00 PupD2 – JES 
11.30 AspC1 – EDN/DSV 
12.45 PupE2 – BMC 
Sportpark Nuenen
10.00 NKV – PupF1 
Sportpark Sint-Oedenrode 
10.00 Kv Rooi – PupE1
11.00 Kv Rooi – PupD1
Sportpark Venhorst
13.30 JES – AspB1 

Zondag 27 september
Sportpark Mariahout
11.00 Sen 2 – De Horst 2  
13.00 Sen 1 – Miko ’76 1 
Sportpark Veghel
10.30 De Kangeroe 3 – Sen 3 

Woensdag 30 september 
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – Melmac MW2 
20.00 R1 – Altior R1  
 

volleybal
Bedovo
Uitslagen
Particolare/DS 3 - Bedovo DS 1: 0-4. 
(17-25, 07-25, 09-25, 14-25)
VVC Best MC 2 - Bedovo MC 1: 3-1. 
(25-04, 18-25, 25-18, 25-18)

Energo/Flip Schoonmaak MA 1 - Bedovo 
MA 1: 0-4. (20-25, 23-25, 22-25, 22-25)
DKJO HS 1 - Bedovo HS 1: 2-3. 
(30-32, 25-23, 25-23, 25-27, 15-17)

Uitslagen recreanten
VC Boering – Bedovo DR3: 1-2. 
(25-23, 17-25, 11-25)
Sportshop Laarbeek – Carmako: 3-0.
 (25-23, 25-14, 25-12)
Slagerij Brouwers – Het Ridderhof: 1-2. 
(19-25, 25-22, 15-25)
Electroworld Wim vd Broek – De Smulsmurf: 
3-0. (25-13, 25-23, 25-19)
AA Montage – Bedovo HR2: 3-0. 
(25-18, 25-18, 25-24)

handbal
Bedo
Uitslagen
Niobe – Bedo Heren 2  24-25
Hastu – Bedo Heren 1  21-31
Bedo Heren 1 – UGHV  26-21
Bedo Heren 1 – Achilles ‘95  26-13

biljarten
Biljartvereniging Van de Rooje
Uitslag 18 september
Jan van Grinsven – Dave van de Burgt  0-3
Bart Jansen – Mark van de Burgt   3-1
Koen Rooijakkers – Dennis van Dommelen  
 3-0
Richard van Deursen – Mark van de Burgt  
 0-2
Arie van de Burgt – Geert-Jan Otten   3-0
Dave van de Burgt – Koen Rooijkakkers    
 3-1
Richard van Deursen – Philip Oosthoek    
 3-0
Bart Jansen – Marcel Bekkers    0-2

Stand per 18 september
1. Dave van de Burgt   2-6
2. Koen Rooijakkers   2-4
3. Arie van de Burgt   1-3
4. Mark van de Burgt   2-3
5. Richard v. Deursen   2-3

Biljartclub ‘t Centrum Beek en Donk 
Uitslagen maandag 21 september 
Tonny de Louw - Henk van de Vegt    2-0
Lambert van Bree - Ad de Koning    2-0
Hans van der Ligt - Henk van den Bergh    
 2-0
Leo van Griensven - Joop Vereijken   0-2
Ad de Koning - Harrie van Kleef    0-2
Cor van den Berg - Jan van Neerven  0-2
Antoon Smits - Harrie Poulisse    1-1
Antoon Rooijakkers - Jan Hesselmans  0-2
Lou Muller - Huub Biemans     2-0
Jan van Dijk - Leo Migchels     2-0
Theo Spierings - Theo van Hoogstraten    
 0-2
Bennie Beerens - Joop Kerkhof    0-2
Piet Goossens - Frits Poulisse    0-2
Theo Verheijen - Piet van Zeeland   0-2

Antoon van Osch - Bert van Wanrooij   0-2
Hans de Jager - Cor Oppers     0-2
Rinie van den Elsen - Antoon Wagemans    
2-0
Frits Tak - Antoon van Osch    0-2
 
Uitslagen dinsdag 22 september 
Tonny de Louw - Leo van Griensven   2-0
Henk Mastbroek - Gerrit van Osch    2-0
Harrie van Kleef - Jan Verbakel    2-0
Ad Barten - Lambert van Bree    0-2
Henk Verhappen - Martien Swinkels   2-0
Henk van den Bergh - Guus van de Elsen    
0-2
Harrie Bouwmans - Huub Biemans    2-0
Cor van den Berg - Antoon Maas    2-0
Marinus Steegs - Cor Verschuren    0-2
Henk Jansen - Frits Wilbers     2-0
Theo van Rossum - Herman van de Boom   
 2-0
Jan van Hout - Pieter Rooijackers    0-2
Willie Vorstenbosch - Mari Verbakel   0-2
Bert van de Vorst - Hendrik Korsten   2-0
Henk Meerwijk - Evert Baring    0-2
Mari Vereijken - Tonnie Raaijmakers   2-0
Frits Tak - Rinie van den Elsen    2-0
Cor Oppers - Fons van der Linden   0-2

A Klasse   pnt
1 Henk Verhappen   10
2 Guus van de Elsen   8
3 Tonny de Louw   8
B Klasse   
1 Lou Muller    8
2 Theo van Rossum   8
3 Henk Jansen    6
C Klasse 
1 Mari Verbakel   7
2 Pieter Rooijackers   6
3 Jan van Dijk    6
D Klasse
1 Evert Baring    9
2 Antoon van Osch   6
3 Bert van Wanrooij   6

bridgen
Poort van Binderen Lieshout
Uitslag woensdag 16 september

1. Riky en Jan   69,27 %
2. Wim en Erik   65,83 %
3. Ellen en Gerda   62,50 %
4. Marian en Leny   49,48 %

Uitslag dinsdag 22 september
1. Dorie en Cas          62,76%
2. Cellie en Hans       57,29%
3. Ria en Gidi             56,51%
4. Lies en Lodewijk    54,95%
    Marian en Joop      54,95%
5. Tonnie en Mari       54,69%

Er wordt elke dinsdagmiddag en 
woensdagavond gespeeld in Bavaria 
Brouwerijcafé te Lieshout. Zie voor verder 
informatie www.poortvanbinderen.nl.

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 16 september 

Lijn A
1. Helma en Joke   67,26%
2. Annie en Thera   64,58%
3. Antoinnette en Ton   61,61%
4. Mia en Mari    61,31%
5. Ellie en Maria   53,27%

Lijn B
1. José en Margreet   62,50%
2. Rie en Jan     61,07%
3. Elly en Maria    59,82%
4. Lien en Hanny    57,74%
5. Jannie en Toos    55,00%
    
De volgende zitting is op woensdag 30 
september in Café-Zaal de Tapperij. 

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 17 september

1. Gerard en Cellie               65,63%
2. Emmie en Josephine       63,13%
3. Lambert en Wim              60,00%
4. Maria en Jan                     53,13%
5. Hans en Jopie                   50,00%

De volgende is zitting op donderdag 24 
september, 19.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout.

schaken
Schaakvereniging DOT

Uitslagen 22 september
½-½ Hans Claas - Frans v. Hoof
0-1 Jef Verhagen - Dirk-Jan Gloudemans
½-½ Zjon v.d. Laar - Chris v. Laarhoven
½-½ André Bergman - Thijs Knaapen
0-1 Johnny v.d. Laarschot - Willy Constant
½-½ Aloys Wijffelaars - Albert v. Empel  

Programma 29 september
Frans v. Hoof - Aloys Wijffelaars
Albert v. Empel - Hein v. Bree
Thijs Knaapen - Johnny v.d. Laarschot
Chris v. Laarhoven - André Bergman
Dirk-Jan Gloudemans - Zjon v.d. Laar
Hans Claas - Jef Verhagen.

Administratieve functie voor 16-20 uur in Sint-Oedenrode.

VDZ Trading BV is een internationaal opererend bedrijf wat handelt in gebruikte slachttechniek. In 2012 is 
directeur/eigenaar Roel van der Zanden nog ondernemer van het jaar geworden. Wij werken met klanten 
van over de hele wereld om losse machines te leveren of zelfs complete fabrieken op te bouwen. Op dit 
moment vinden er wat wijzigingen in de organsatie plaats om de groei die we op dit moment meemaken 
te faciliteren.

Om die reden zoeken wij een administratief medewerker/ster om het team aan te vullen. De 
kernwerkzaamheden behelzen het bijhouden van de complete financiele administratie en controles 
daarvan binnen ons bedrijf. Hierbij horen onder anderen facturatie, debiteuren en crediteuren beheer, 
BTW aangiftes en algemene ondersteunende werkzaamheden van ons in- en verkoopteam.

Vereisten:

 Ervaring met financiele administratie.

 Redelijk tot goede beheersing van de Engelse taal in zowel spreken als schrijven.

Heb jij zin om het team binnen ons zeer dynamisch en afwisselend bedrijf aan te vullen? Wij horen graag 
van je!

Neem voor vragen contact op met Roel van der Zanden: +31651322928

Of stuur direct je sollicitatie inclusief CV naar info@VDZtrading.com, wij nemen dan zo snel als mogelijk 
contact met je op.

Handelsweg 12 Tel.  (31) 0413 - 476070/472843 Rabobank nr. 13.82.75.319
5492 NL St. Oedenrode Fax. (31) 0413 - 474838 K.v.K. 17140685
Netherlands E-mail info@vdzt.com B.T.W. NL - 8108.20.419.B01
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de DUMAVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Utrecht, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.                Page 1/1  
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HEEFT U EEN
HEKEL AAN
STRIJKEN?
Mandy’s

STRIJKSERVICE
KASTANJE 4 - BEEK EN DONK - TEL: 06-48752995

www.mandy-strijkservice.nl
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MooiLaarbeekkrant
Sterke competitiestart voor 

teams Bedovo
Beek en Donk - De competitie is weer van start en 
na wat mooie oefenwedstrijden is Next/Bedovo 
Dames 1 klaar voor een nieuw seizoen. Dit met een 
wat beperkter maar daarentegen niet minder fana-
tiek team. 

De eerste wedstrijd moest gespeeld worden tegen 
het al bekende Particolare Dames 3. Na wat lichte 
zenuwen aan de start wist Next/Bedovo Dames 1 
meteen sterk spel neer te zetten waar Particolare 
Dames 3 geen antwoord op had. Tegen het snelle 
spel aan de kant van Bedovo en enkele mooie ser-
vice reeksen van Maaike Koot werd de wedstrijd 
moeiteloos binnengehaald met een eindstand van 
0-4. 

Bedovo meisjes C
Voor Bedovo meisjes C is het een extra spannend 
begin van het seizoen. Zij zullen voor het eerst com-
petitie spelen bij de jeugd. Bij de start van de wed-
strijd is het aanvankelijk nog even wennen voor de 
meiden. Maar gaandeweg de wedstrijd worden de 
meiden steeds fanatieker waardoor zij de tweede 
set kunnen binnen slepen tegen VVC Best MC2. 
Ondanks het doorzettingsvermogen van Bedovo 
Meisjes C weten zij helaas de andere sets niet meer 
te winnen, maar weten toch een mooie uitslag te 
behalen van 3-1. 

Bedovo meisjes A
Het meisjes team wat vorig jaar nog in de B-jeugd 
hun wedstrijden afwerkte, mag hun kunsten nu in 

de A-jeugd vertonen. Met pas een paar trainingen in 
de benen en 2 oefenwedstrijden achter de rug was 
het maar de vraag of het team er klaar voor was. 
Hoewel het team in de tweede set maar liefst aan-
keek tegen een achterstand van 13-0 tegen Energo 
bleek na een knallende servicebeurt van Roos Kruis-
brink Bedovo Meisjes 1 toch door hun krachtige spel 
een sterkere tegenstander te zijn. Bij tijd en wijle lie-
ten de meiden prima volleybal zien en kon het toe-
gestroomde publiek aanschouwen dat de meiden de 
laatste jaren flinke stappen hebben gemaakt. Maar 
liefst 5 punten wisten ze binnen te halen in de nieu-
we klasse.  

Café Thuis Bedovo H1
De eerste wedstrijd van het seizoen was voor de 
mannen van Bedovo meteen een echte kraker. Café 
Thuis Bedovo H1 speelde in het hol van de leeuw 
tegen DKJO, de nummer 2 tegen de kampioen van 
het vorige seizoen. Aangezien café Thuis Bedovo H1 
het zonder middenaanvaller Koen Spierings moest 
stellen en DKJO er juist een aantal versterkingen 
uit hogere klasses had bijgekregen, beloofde het 
op voorhand een zware wedstrijd te worden. Beide 
teams waren enorm aan elkaar gewaagd wat resul-
teerde in spannende set uitslagen. Uiteindelijk kon in 
de vijfde set met een uiterste krachtsinspanning de 
wedstrijd worden binnengesleept.

Alle uitslagen van het afgelopen weekend zijn terug 
te vinden op pagina 32.

volleybalPodiumplaatsen jonge 
rijdsters RC de Oude Molen

Beek en Donk - Na 6 weken rust in de zomer-
vakantie hadden de rijdsters van RC De Oude 
Molen 3 weken de tijd om zich voor te berei-
den op de Jong Talent Cup in Valkenswaard. 
Er werd hard gewerkt om alle kuren weer goed 
te laten lopen en zaterdag 19 september om 
begon om 9.10 uur de wedstrijd met figuren. 

Danique en Anouk kwamen uit in de categorie 
pupillen/Nationaal C, en reden allebei 2 goe-
de figuren. Daarna was het de beurt aan de 
pre-pupillen/Nationaal B, ook daar werd goed 
gereden. In deze klasse kwamen maar liefst 7 
rijdsters voor onze club uit. Dit waren Laura, 
Ilse, Saar, Marit, Joni, Eline en Isa. Hier en daar 
wat zenuwen maar dat hoort er nou eenmaal 
bij. Iedereen wist de kür goed uit te rijden en er 
werd naar tevredenheid gepresteerd. 

‘s Middags kwamen de rijdsters van de pupil-
len/Nationaal C aan zet. Daar was de inhoud 
van de kür weer wat moeilijker qua sprongen 
en passen, er werd goed gereden door Lana, 

Danique en Anouk. Als laatste waren de kuren 
van de rollrinckels/nationaal A aan de beurt, 
daarin kwamen Laura en Naila uit voor de oude 
molen. Zij reden hun kür met veel vaart en uit-
straling en dat werd dan ook beloond met 2 
podiumplaatsen. Al met al waren de trainsters 
van De Oude Molen zeer tevreden met de be-
haalde resultaten. 

Uitslagen Rollrinkels/Nationaal A Vrijrijden:
Laura van Zelst 2e, Naila Raaymakers 3e 

Pupillen/Nationaal C Figuren:
Danique de Groot5e, Anouk Verbugt 6e

Pre-pupillen/Nationaal B Vrijrijden:
Saar Willems 7e, Joni Toelen 11e, Laura Jacobs 
12e, Ilse van Melis 13e, Eline Verboven 16e, Isa 
Smits 19e, Marit vd Kerkhof 20e

Pupillen/Nationaal C Vrijrijden:
Lana Raaijmakers 8e, Danique de Groot 
10e, Anouk Verbugt 14e

rolschaatsen

Aarle-Rixtel - Het vaandelteam van tafeltennis-
vereniging ATTC’77 heeft de schwung nog niet te 
pakken. Na een 7-3 nederlaag vorige week stond 
nu een uitwedstrijd tegen Renata 2 uit Eindhoven 
op het programma. 

Hier troffen William Vlamings, Bart Boetzkes en 
Jean Paul Kanters de gebroeders Maijers en Rem-
co Smulders. Pas in de achtste wedstrijd werd de 
eerste overwinning behaald door Bart. Ook de ne-
gende wedstrijd was voor ATTC, door winst van 
William. Jean Paul kwam tot geen enkele overwin-
ning. Met 5 punten uit twee wedstrijden zullen de 
heren er alles aan moeten gaan doen om niet te 
degraderen.

Het tweede team kreeg het op papier zwakkere 
Flash 6 op bezoek. Karel van der Putten, Johan 
Voorhout en Jos Beniers hadden echter hun han-
den vol aan de heren uit Eindhoven. Veel wedstrij-
den waren spannend en werden beslist in de vijfde 
game. Karel won één wedstrijd en Johan en Jos ie-
der twee. Samen wonnen die laatste twee de dub-
bel zodat een nipte 6-4 overwinning het resultaat 
was.

Het derde team is samenraapsel van spelers en 
komt uit in de vierde klasse. De vaste spelers zijn 
Mark Rovers en Frederieke van de Poel en als derde 
speler rouleren Misja Elshof, Dennis van der Putten 
en Bart Willems. Deze week deed Misja mee tegen 

Flash 8. Ze verloor haar enkel wedstrijden, maar 
wist samen met Frederieke het dubbel binnen te 
slepen in een hele spannende wedstrijd. Frederieke 
won al haar wedstrijden en Mark volgde goed met 
twee overwinningen. Een 6-4 overwinning was het 
resultaat.

Het vijfde team speelde in de zesde klasse L tegen 
enkele bekenden van MTTV’72 uit Mierlo tegen 
wie begin september nog een oefenwedstrijd ge-
speeld was. Stephan Vergroesen, Vincent Braak en 
Jeroen Doensen haalden flink uit in Mierlo en won-
nen met maar liefst 8-2. Alleen Stephan en Jeroen 
verloren een potje tegen Rianne Sleegers, de enige 
dame in het gezelschap.

In het zesde team spelen naast Tessa van den 
Boogaard de nieuwkomers Richard en Martine 
Doensen. Zij namen het op tegen enkele oude 
rotten uit Budel die ook nog met speciale rubbers 
speelden om het spel te vertragen. Tessa speelde 
sterk en bewaarde haar geduld goed, waardoor ze 
twee wedstrijden won. Voor Richard en Martine 
was het nog even wennen, maar ze hielden zich 
goed staande en wisten af en toe een gamepje mee 
te pikken. De einduitslag was 2-8 voor Budilia.

Overige uitslagen:
Veldhoven 14 - ATTC’77 4           4-6
Stiphout 3 - ATTC’77 jeugd 1          8-2
Stiphout 6 – ATTC’77 jeugd 2          7-3

Vaandelteam ATTC’77 
nog niet op dreef

AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

APK-ACTIE BIJ AUTO CORSTEN

€29,95
INCLUSIEF

VIERGASTEST/ROETMETING EN RDW AFMELDKOSTEN

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

ML

tafeltennis
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MooiLaarbeekkrant

Toon Daniëls wint Lieshouts 
kampioenschap vissen

Lieshout - Het Lieshouts kampioenschap vis-
sen is dit jaar gewonnen door Toon Daniëls, 
die in drie wedstrijden de meeste vis had ge-
vangen. 

Voor de laatste wedstrijd, die afgelopen za-
terdag is gehouden, waren er nog verschil-
lende kanshebbers. Met een flinke vangst in 
deze laatste wedstrijd was het Toon die deze 
titel op zijn erelijst mag bijschrijven.

De uitslag:
1.   Toon Daniëls 
2.   Piet van Hoof
3.   Frans Verkuijlen
4.   Gerry Dekkers
5.   Marinus Swinkels
6.   Henk van Lierop
7.   Jan Geven
8.   Peter van de Nieuwenhuizen
9.   Rolf van de Laar
10. Willy Verhoeven

Toon Daniëls

vissen Jeugd nacht 
karperwedstrijd HSV Het Geduld

Beek en Donk – De laatste jeugd nacht karper-
wedstrijd van dit jaar, van HSV Het Geduld, werd 
gehouden in het weekend van 29 op 30 augustus. 
Niet minder dan 12 deelnemers hebben gestreden 
voor wat ze waard waren.

Ook in deze 2e sessie zijn er, net als in het eerste 
deel van deze wedstrijd, weer enkele mooie kar-
pers gevangen. 

Uitslag
Op de 3e plaats eindigde Rick van Heijnsbergen, 
de 2e plaats was voor Rowan Sleegers en de 1e 
plaats was een prooi voor Michiel van Kilsdonk.

Volgend jaar wordt er weer gestreden om de eerste 
plaats. De data hiervan zijn vanaf januari 2016 op 
www.hetgeduld.nl te vinden.

Dorpsstraat 20  Lieshout  www.bloemend.nl  0499-323192

“Bloemend Lieshout”
Wij hebben de nieuwe najaarscollectie van 

Riverdale en PTMD binnen gekregen.

Ook zijden bloemen in prachtige najaars 
tinten, staan nu in de gezellige winkel in 

Lieshout.
 

Nu volop te krijgen, pompoenen, diverse 
soorten en maten.

Kleintjes nu 5 stuks voor 2 euro!

Hengelaars HSV ’t Sluisje naar 
Friesland

Lieshout - Een select gezelschap vissers 
van HSV ’t Sluisje uit Lieshout trokken 
woensdag 9 september naar het Friese 
Follega om een paar dagen ‘tot rust’ te 
komen. Een lang weekend dat overigens 
niets met de visclub te maken heeft. Deze 
dagen stonden in het teken van ontspan-
ning, dus vissen en plezier maken.

Gezelligheid staat hoog in het vaandel, 
maar gevist werd er zeker ook. Onder goe-
de weersomstandigheden, al stond er een 
flink windje en een sterke stroming, werd 
er iedere dag gevist in het kanaal direct aan 
het schitterende onderkomen ‘de Oase’ en 
werd er over het algemeen minder vis ge-
vangen dan vorig jaar. De snoek liet zich dit 

jaar niet vangen maar wel werden er ver-
schillende grote snoekbaarzen gevangen 
(75 cm), brasem en andere soorten witvis.

Iedereen deed zijn best om mee te helpen 
met allerlei werkzaamheden en mede door 
de koks, Ton en Henk, kwam de innerlij-
ke mens niets tekort. ’s Avonds werd een 
kaartje gelegd en flink geouwehoerd. Na-
tuurlijk ontbrak een biertje en een borreltje 
niet.  Ook de gebruikelijke gerookte paling 
door Toon en Rinus werd met smaak ver-
orberd, zoals op de foto te zien is. Het was 
weer een weekend om met plezier op terug 
te kijken en zo bleek maar weer eens dat 
gezelligheid geen tijd kent en deze dagen 
dan ook omvlogen.
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Geslaagd 
driebandentoernooi ‘t Café van Lieshout

Lieshout – Bij Café van Lieshout aan de 
Dorpsstraat is een driebanden biljarttoernooi 
gehouden. Het was een erg geslaagde dag.

Uitslag: 
1 Broertje Cooijmans
2 Hans van de Heuvel
3 Piet van Lierop
4 Gerard Cooijmans

biljarten
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NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

UNIEK
keukenconcept

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

onderdeel van de keukenspecialist.nl

Mierloseweg 2, Helmond   0492 - 59 12 99   
info@trovatelloverstappen.nl   www.trovatelloverstappen.nl

Specialisten in familierecht 
en echtscheidingsbemiddeling

wielersport Veldtoertocht De Lieshoutse 
Wielrenners

Lieshout - In het kader van het 
60-jarig jubileum van supporters-
club ‘De Lieshoutse Wielrenners’ 
houdt deze vereniging zondag 27 
september een veldtoertocht in 
Lieshout. Het is voor de 11e keer 
dat de Lieshoutse supportersclub 
dit doet. 

Enkele leden hebben dan ook in de 
directe omgeving van Lieshout een 
tweetal mooie tochten uitgezet. 
Door een bosrijke omgeving, veelal 
onverharde wegen (paden).  De af-
standen zijn 30 en 45 kilometer, ook 
is er een pauze geprogrammeerd. 
Een fotograaf schiet vele foto’s, die 
op www.lieshoutsewielrenners.nl te 
zien zijn en te downloaden.

Iedereen kan en mag meedoen 
aan deze veldtoertocht. Zondag 
27 september kan er ingeschreven 
worden van 8.30 tot 10.00 uur in 
sporthal ‘De Klumper’, Papenhoef 
2 te Lieshout. Het inschrijfgeld be-
draagt €4,00.

Vaandelteam Badminton Club 
Lieshout start met gelijkspel

Lieshout - In de vierde afdeling van 
de eerste klasse heeft BCL-1/Bouw-
Center Swinkels een verdienstelijk 
gelijkspel gehaald in de thuiswed-
strijd tegen het Veghelse BC´67-5. 
De Veghelse opponent was duide-
lijk sterker bij de dames: de Lies-
houtse badmintonners waren dat bij 
de heren, waardoor uiteindelijk een 
terechte remise ontstond.

BC’67-5 - BCL-1/BouwCenter 
Swinkels: 4-4
In de allereerste wedstrijd van het 
seizoen 2015-2016 heeft het vaan-
delteam van Badminton Club Lie-
shout een verdienstelijk gelijkspel 
gehaald in de thuiswedstrijd tegen 
het Veghelse BC’67. In de starten-
de heren-dubbelpartij was al me-
teen duidelijk dat de tegenstanders 
goed aan elkaar gewaagd waren. Na 
een 21-14 en een 16-21 moest een 
toegevoegde derde set de beslissing 
brengen. Die derde set werd door 
de Lieshoutenaren gewonnen met 
21-14. De dames hadden in de da-
mes-dubbelpartij minder in te bren-
gen dan de heren. Nienke Houët 
en Boukje van der Werf verloren in 

twee sets met 19-21 en 12-21. In de 
singlepartijen was het niet anders. 
Mark van Melick had drie sets nodig 
om Luuk ten Böhmer van het lijf te 
houden en slaagde daar dus wel in. 
Ook Luuk Musters wist te winnen 
in zijn singlepartij (21-16, 24-22). 
Nienke Houët kon in haar partij al-
leen in de eerste set mee met Am-
ber Derksen (19-21) en moest in de 
tweede set veel terrein prijsgeven 
(8-21). Ook Boukje van der Werf 
was niet opgewassen tegen de zeer 
sterke Judith van de Ven en verloor 
in twee duidelijke sets. In de afslui-
tende mixpartijen werd de gelijkheid 
nog eens onderstreept. Beide dub-
belpartijen ontaardden in een toege-
voegde derde set, die Mark van Me-
lick en Nienke Houët wél wisten te 
winnen (21-17) en die Luc Musters 
en Boukje van der Werf níet wisten 
te winnen (18-21). Door deze uit-
slagen kwam er uiteindelijk een ver-
dienstelijk gelijkspel op de borden te 
staan en kunnen dus de eerste vier 
punten worden bijgeschreven voor 
BCL-1/BouwCenter Swinkels.

Midweekcompetitie

Badminton Club Lieshout neemt niet 
alleen, met twee teams, deel aan de 
districtscompetitie. Met eveneens 
twee teams wordt er ook deelge-
nomen aan de midweekcompetitie 
die vanaf oktober aanvangt. Deze 
midweekcompetitie wordt ook geor-
ganiseerd onder de vlag van de of-
ficiële badmintonbond: ‘Badminton 
Nederland’ en kan dus ook als offi-
ciële competitie beschouwd worden. 
Op 7 oktober a.s. start BCL-M2/VKS 
Autoservice met een thuiswedstrijd 
tegen Gilze-M4. Twee weken later 
start op 21 oktober ook BCL-M1/
Sportpoint Gemert. Dat team start 
met een uitwedstrijd naar Budel-M3.

Programma 27 september
10.00 BCL-1/BouwCenter Swinkels 
– BCH 5

badminton

BCL-1/BouwCenter Swinkels met (vlnr.) Mark van Melick, Nienke Houët, 
Boukje van der Werf en Luc Musters

BC Mixed 
begonnen aan 
Jeugdcompetitie

Beek en Donk/Helmond – Na 
een drukke instuif is afgelopen 
weekend de jeugdcompetitie voor 
Badmintonclub Mixed van start 
gegaan. Op de centrale locatie 
sporthal Suytkade in Helmond 
speelden zondag 20 september 
vier van de negen jeugdteams 
van BC Mixed. Dit seizoen volgt 
er regelmatig een verslag van één 
team. Deze keer is dat Mixed 2. 
Zij speelden tegen het jeugdteam 
van Dommelen.  

Mixed 2 speelt in de B-klasse en 
heeft dit jaar een geheel nieuwe 
samenstelling. Meike speelde vo-
rig seizoen in de E-klasse, Robin 
en Calvin komen uit de C-klasse, 
Rachel is er een jaartje tussenuit 
geweest en Mathijs speelde nog 
geen competitie bij Mixed. Na en 
paar weken training dus een span-
nende eerste wedstrijd. De eerste 
twee gemengd dubbels werden 
gelijktijdig gespeeld. Calvin en Ra-
chel troffen sterke tegenstanders 
en verloren helaas hun dubbel. 
Mathijs en Meike speelden een 
spannende wedstrijd maar wisten 
wel in twee sets te winnen. Calvin 
en Mathijs wonnen ook knap hun 
herendubbel. In het damesdub-
bel speelden Rachel en Robin een 
mooie wedstrijd. Met die winst was 
de tussenstand na de dubbels 3-1 
voor Mixed. De heren van Dom-
melen waren sterk. Dat ondervond 
Calvin in zijn herenenkel. Ondanks 
zijn prima inzet kon hij de wedstrijd 

niet naar zijn hand zetten. Mathijs 
speelde een mooie en spannende 
driesetter, waarbij de conditie ook 
een rol ging spelen. Uiteindelijk 
waren beide spelers tot het uiter-
ste gegaan en moest Mathijs he-
laas het punt aan zijn tegenstander 
gunnen. Beide damesenkels wer-
den relatief eenvoudig gewonnen 
door Robin en Meike. Daarmee 
werd de eindstand bepaald op 5-3 
voor de jeugd van Mixed 2. Een 
prima start van de competitie in 
een klasse waarin alle teams erg 
aan elkaar gewaagd zijn.  

Overige uitslagen. A-klasse: BCAB 
1 – Mixed 1: 7-1, F-klasse: Mixed 
7 – Mixed 6: 2-6 , Mixed 7 – Boe-
merang 4: 7-1 , Mixed 6 – Braban-
tia 3: 5-3.

Voor meer informatie over BC 
Mixed kijk je op www.bcmixed.nl 
en volg je de vereniging op Face-
book, Twitter en Instagram.

badminton

Staand (vlnr): Ton Slaets, Calvin Bots, Mathijs Janssen, Erwin van 
Kuyck. Zittend (vlnr): Meike van Zutven, Rachel Baerts, Robin Slaets.
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Inclusief 25 jaar 
100% opbrengstgarantie 

WOENSDAG 23 SEPTEMBER 2015

Apenstreken 2D: 
13:30

Binnenstebuiten 2D: 
16:15

Binnenstebuiten 3D: 
13:45

De Kleine Prins: 
13:45

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 15:45 19:45

Minions (NL) 3D: 
13:30 16:00

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
19:45

Vacation: 
15:45 20:00

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015

Holland, natuur in de delta: 20:00

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
19:45

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2015

Apenstreken 2D: 
16:00

Binnenstebuiten 3D: 
16:00

Holland, natuur in de delta: 16:00 19:15

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 18:45 21:45

Minions (NL) 3D: 
16:00

Schone Handen: 
19:00 21:30

The Intern: 
19:00 21:45

Vacation: 
21:30

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2015

Apenstreken 2D: 
13:15

Binnenstebuiten 2D: 
15:30

Binnenstebuiten 3D: 
13:45

Holland, natuur in de delta: 13:30 15:45 19:15

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

Minions (NL) 3D: 
13:15 16:00

Schone Handen: 
19:00 21:30

The Intern: 
19:00 21:45

Vacation: 
21:30

ZONDAG 27 SEPTEMBER 2015

Apenstreken 2D: 
13:15

Binnenstebuiten 2D: 
15:30

Binnenstebuiten 3D: 
13:45

Holland, natuur in de delta: 13:30 15:45 19:45

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 15:30 19:30

Minions (NL) 3D: 
13:15 16:00

Schone Handen: 
19:45

The Intern: 
19:30

MAANDAG 28 SEPTEMBER 2015

Holland, natuur in de delta: 20:15

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
19:45

DINSDAG 29 SEPTEMBER 2015

Holland, natuur in de delta: 20:15

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 19:45

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
19:45

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2015

Apenstreken 2D: 
13:30

Binnenstebuiten 2D: 
15:45

Binnenstebuiten 3D: 
13:45

Holland, natuur in de delta: 13:30 15:45 20:15

Maze R.: The Scorch Trials 3D: 15:45 19:45

Minions (NL) 3D: 
13:30 16:00

Schone Handen: 
20:00

The Intern: 
19:45

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf op 

de hoogte van al onze acties, 

premières en specials!

7 OKTOBER: GIRLS NIGHT OUT!
VANAF: 24 SEPTEMBER

JA, IK WIL!
HOLLAND,
NATUUR IN DE DELTA

RESERVEER SNEL WANT: VOL = VOL! VOORPREMIÈRE: 

paardensport Laatste zomerse Pony 
Dressuurwedstrijd bij D’n Perdenbak

Lieshout – De Pony dressuurwedstrijd werd 
vrijdag 18 september voor het laatst gehou-
den deze zomer bij Manege D’n Perdenbak. 
Het was een perfecte avond voor een bui-
tenwedstrijd. 

Met een prettig zonnetje kon iedereen bin-
nen of buiten losrijden, en lagen de wed-
strijdringen er keurig bij op het grasveld. Er 
waren 30 ruiters naar Lieshout gekomen en 
bijna iedereen reed 2 proeven. Er moest dus 
flink doorgewerkt worden door de jury’s en in 
de kantine was er genoeg te eten en drinken. 
Het was een bijzonder leuke en fijne avond.
De uitslag van Laarbeekse Ruiters:
Categorie CDE, klasse B, 1ste proef Robin 
Bardoel met Happy 3de met 192 punten, 4de 
Michelle v/d Heuvel met Juweeltje 191 pun-
ten, en 8ste bij de 2de proef met 183 punten, 
6de ook Robin Bardoel met Agrion’s Warren 

189 punten en 4de bij de 2de proef met 194 
punten en 11de Demi Bardoel met Kyra 180 
punten.

Categorie CDE, klasse L1 en L2, 3de Anne van 
Schijndel en Evy 191 punten en 5de bij de 2de 
proef met 189 punten, Ilvy Maas werd 2x 7de 
met Esmeralda en kregen 182 en 171 punten.
In de Categorie CDE, klasse M1 en M2, 
startte Sylvia v/d Hurk met Jessie en zij wer-
den 2x 3de met 190 en 180 punten.

Dit was dan alweer de laatste zomerwed-
strijd, in oktober gaan ze verder met de 
binnenwedstrijden, te beginnen op vrijdag 
2 oktober met de paarden. Wil je inschrij-
ven, mail naar wedstrijdderaam@live.nl of 
kijk op de site voor de mogelijkheden van 
het gebruik van de Manege.

Michelle v.d. Heuvel met ‘Juweeltje’Michelle v.d. Heuvel met ‘Juweeltje’Michelle v.d. Heuvel met ‘Juweeltje’Michelle v.d. Heuvel met ‘Juweeltje’Michelle v.d. Heuvel met ‘Juweeltje’Michelle v.d. Heuvel met ‘Juweeltje’

Budoclub Beek en Donk 
op bezoek in Boerdonk

Beek en Donk - Judoclub Beek en Donk heeft 
op zondag 13 september meegedaan aan het 
lage banden toernooi van judoclub Yomotaki 
in Boerdonk. Na nog maar 1 training gehad te 
hebben na de vakantie was het voor de judoka’s 
weer even wennen om op de mat te staan. 

Rick Bolwerk en Nienke Toonen kwamen in de-
zelfde poule terecht. Rick wist 1 wedstrijd te 
winnen en Nienke wist 3 partijen te winnen. Rick 
behaalde een 4e plaats en Nienke een mooie 2e 
plaats. Rens van de Loo heeft hard moeten wer-
ken in zijn poule, hij wist meerdere keren uit een 
houdgreep te komen en ook een wedstrijd te 
winnen, hij behaalde de 4e plaats. Jaremy Aarts 

had een pittige poule maar heeft mooie worpen 
laten zien, hij heeft een 4e plek behaald. Sven 
Beckers en Thijs Toonen zaten in dezelfde pou-
le. Na een aantal zware wedstrijden met mooie 
worpen en stevige houdgrepen werd Sven 4e en 
Thijs 5e. 

Imke Toonen en Taina Jansen kwamen in dezelf-
de poule uit, Imke liet goed zien hoe ze wor-
pen moest blokkeren, Taina wist 1 wedstrijd te 
winnen. De dames hadden een erg zware poule, 
Imke is 5e geworden en Taina behaalde een 4e 
plaats. Goed gewerkt judoka’s!

judo
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Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 3 Beek en Donk 0492-461100 
www.vanschijndelwonen.nl

verzekerd van een goed advies

Mariahout   0499 422 533  www.vermeulenverzekeringen.com
Veghelsedijk 3, Mariahout     

0413-209336   www.autoschadevissers.nl

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

E/D-jeugd BEDO boekt eerste 
overwinning

Beek en Donk - Handbalseizoen 
2015-2016 is inmiddels twee we-
ken onderweg. Zowel de Heren 
C-jeugd als de E/D-jeugd spelen in 
de veldcompetitie, welke twee we-
ken geleden is begonnen. Voor de 
spelers van de E/D-jeugd van BEDO 
extra speciaal, omdat zij dit seizoen 
voor het eerst deelnemen in de offi-
ciële handbalcompetitie. 

Na een eerste uitwedstrijd een week 
eerder tegen Tremeg uit Gemert, 
traden de jonge handbaltalentjes in 
de eigen handbalarena D’n Ekker 
aan tegen De Sprint uit Deurne. De 
strijd ging aardig gelijk op, maar al 
vanaf de eerste minuut was duide-
lijk dat BEDO de punten in Beek en 
Donk wilde houden. Zowel aanval-
lend als verdedigend speelde de jon-
gens en meiden erg fanatiek en met 
veel plezier samen, waardoor de al-
lereerste overwinning een feit is met 
een mooie eindstand van 6-2. 

Heb jij ook zin om samen met je 
vriendjes en vriendinnetjes te hand-
ballen? Kom dan een kijkje nemen 
op een trainingsavond en speel met 

ons mee! Kijk voor meer informatie 
op www.hvbedo.nl 

Seizoensvoorbereiding senioren-
teams BEDO in volle gang
In het kader van de voorbereiding 
reisde Heren 2 afgelopen weekend 
af naar Asten voor een oefenwed-
strijd tegen het plaatselijke Niobe. 
De samenstelling van Heren 2 is 
dit jaar gewijzigd ten opzichte van 
vorig jaar. Dit was te merken in de 
eerste helft. Niobe deelde de eerste 
klap uit. Even kon BEDO bijblijven. 
Maar daarna speelden afspeelfouten 
en slordige afronding parten. BEDO 
kreeg veel breaks tegen en ook in 
de verdediging was de verdediging 
suboptimaal. Tegen het einde van 
de eerste helft leek BEDO eindelijk 
het ritme wat te vinden en kansen 
werden afgerond. De schade werd 
daarom bij rust beperkt gehouden 
tot 16-11. In de tweede helft kwam 
BEDO eindelijk op stoom. De aan-
vallen verliepen een heel stuk beter 
waardoor weinig onnodig balverlies 
werd geleden en de schutters von-
den eindelijk het net. In de verde-
diging werd beter gecommuniceerd 

en aangepakt waardoor de kansen 
voor Niobe beperkt werden. BEDO 
wist de stand om te buigen in een 
voorsprong en gaf deze niet meer 
weg.

Heren 1 hield een trainingsweek-
end bij Nijmegen. Naast trainingen 
werd ook aan de nodige team-
building gedaan. Ook werden drie 
oefenwedstrijden gespeeld tegen 
deels onbekende tegenstanders. 
De studenthandballers van Hastu 
uit Nijmegen hielden zaterdag een 
minitoernooi met UGHV uit Ulft en 
de heren uit Beek en Donk. De uit-
slagen boden perspectief voor het 
komende seizoen. Op zondag trof 
BEDO Achilles ’95 uit Veldhoven. 

Komende zaterdag staat de laatste 
oefenwedstrijd op het programma. 
Op zondag 27 september worden 
vanaf 14.00 uur alle teams van 
BEDO gepresenteerd aan het pu-
bliek. Aansluitend spelen Dames 1 
en Heren 1 elk een presentatiewed-
strijd. Iedereen is van harte welkom 
in Sporthal D’n Ekker. Kijk voor de 
uitslagen op pagina 32.

handbal

Runners lopen voor het goede 
doel bij Huize Padua

Lieshout - In het park van Huize 
Padua werd afgelopen zaterdag de 
Aerde-run gehouden, voorheen de 
Padualoop van de Gemertse atle-
tiekclub. 130 lopers stonden hier 
aan de start voor de 3, 6, 9, 12 of 
15 kilometer. De opbrengst is voor 
Energy4all dat onderzoek doet naar 
stofwisselingsziekten.

Runnersclub Lieshout was verte-
genwoordigd met zes lopers en niet 
zonder succes. Zo behaalde Marjan 
van den Tillaar een 2e plaats op de 6 
kilometer in 30:14. Op de 9 kilome-

ter was er succes voor Gerry Post-
houwer en Dianne van den Heuvel, 
een gedeelde derde plaats in 51:10. 
Loes Janssen finishte op deze af-
stand als 7e in 56:35. Annemieke 
de Jong behaalde met een gewel-
dige eindsprint de 3e plaats op de 
15 kilometer in 1:29:04. Mies van 
Berlo werd op deze afstand 18e in 
1:21:23.

Bram en Thijs Rijkers liepen in Uden 
de Ekoplazaloop als voorbereiding 
op de halve marathon van Eindho-
ven. Al weken verkeren zij in goede 

vorm en beide liepen dan ook een 
dik persoonlijk record op de 10 ki-
lometer. Bram behaalde een 10e 
plaats in 44:33 op de voet gevolgd 
door tweelingbroer Thijs in 45:12.

Vorige week al liep Dennis van de 
Meulengraaf een halve marathon 
in Deurne. Hij verbeterde hier zijn 
persoonlijk record met 1 seconden 
en bracht het op 1:27:54. Dennis 
gaat in Eindhoven voor de hele ma-
rathon.

Vlnr: Gerry Posthouwer, Annemieke de Jong, Loes Janssen, Marjan van den Tillaar, Mies van Berlo, Dianne van den Heuvel en 
gastloopster Mariëlle de Ridder.

hardlopen

basketbal

Spannende basketbalwedstrijd BC 
Lieshout Heren Onder 20
Lieshout - BC Lieshout Heren On-
der 20 speelde afgelopen weekend 
de eerste competitiewedstrijd thuis 
tegen Tenderfeet Heren Onder 20 
uit Heeswijk-Dinther. Na een korte 
voorbereiding van 3 weken hadden 
de jongens zin om de competitie te 
starten. Ze hebben een mix van erva-
ren en minder ervaren spelers.

Afgelopen seizoen hebben Robert de 
Wit en Richard Prinsen al wat trainin-
gen aan deze groep gegeven. Zodat 
de spelers elkaar konden leren kennen 
en al wat stappen konden zetten naar 
het komende seizoen. In deze peri-
ode hebben zich nog enkele nieuwe 
spelers aangesloten bij de groep. Dus 
waar ze het komende seizoen zouden 
staan was vooraf moeilijk in te schat-
ten. Omdat het team in een hogere 
leeftijdscategorie ging spelen moesten 
ze hard aan de slag. In het begin heb-
ben ze het tempo opgevoerd en dit 
pakten de jongens goed op. Wel was 
er sprake van veel balverlies, maar dat 
is normaal. Ook moesten de spelers 
wennen aan de aanpak, die kritisch 
is, maar ook positief. De groep gaat 
door een leerproces, wat de hoofd-
coach met zijn groepen altijd door-
maakt. Zij hebben bewust voor deze 
groep gekozen omdat ze ook tactisch 
willen werken en er enkele spelers zijn 
die potentie hebben om in heren 1 te 
gaan spelen. De toekomst van heren 
1 ziet er dan ook goed uit omdat je 
een goede mix hebt van specifieke 
basketbalkwaliteiten. Op dit moment 
proberen ze de stap naar Heren 1 en 
Heren 2 te verkleinen.

De wedstrijd
Het team ging matig van start en was 
niet scherp genoeg, waardoor ze direct 
op achterstand komen. Omdat de te-
genstander met 5 spelers was komen 
opdagen speelden ze een compacte 
verdediging, waardoor ze van afstand 
moesten raakschieten, wat niet hun 
sterkste punt is. Hierdoor konden ze 
ook niet hun aanvalstactieken uit-
voeren die ze geoefend hadden. Het 
team moest door wisselen wat niet 
in hun voordeel was. Men kon ook 
niet voldoende gebruik maken van 
het opvoeren van het tempo, zodat 
de tegenstander moe zou worden en 
zorgen dat ze in foutenlast zouden 
komen. Dit kwart hebben de coaches 
diverse aanvals- en verdedigingstac-
tieken geprobeerd, waardoor ze rustig 
weer terugkwamen in de wedstrijd. 

De spelers pakten het de tweede helft 
goed op. Ze gebruiken diverse time-

outs en kunnen hierdoor weer aanha-
ken. De verdediging ging goed en ze 
helpen elkaar waar nodig. Aanvallend 
kan het beter maar de zone-verdedi-
ging (compacte verdediging) die ze 
spelen is moeilijk te bespelen. Men 
kiest voor een aanvalstactiek die niet 
voor de hand liggend is tegen de ver-
dediging van de tegenstander, maar 
het pakte wel positief uit. Ze gingen 
met meer lange mannen spelen waar-
door ze beter konden afvangen en 
dichter bij de basket konden spelen. 
Het werd een spannende wedstrijd, 
met nog 0,4 seconden op de klok 
kreeg de tegenstander uit en konden 
met een schot mogelijk nog scoren. 
Dit gebeurde niet, waardoor er een 
verlenging kwam. Deze 0,4 seconden 
duurde lang. Er stond voor de coaches 
veel spanning op. Men moest gedu-
rende de laatste 2 minuten diverse 
keuzes maken waardoor het spel werd 
stil gelegd en men de wedstrijd in hun 
voordeel probeerde te zetten.

Verlenging
Tijdens de verlenging waren alle kan-
sen weer open en moest het Lieshout-
se team direct scherp zijn. Dit gebeur-
de ook, waardoor een zeer mooie 
eindstrijd ontstond, onlangs de lage 
eindstand. Het ging gelijk op, totdat 
de tegenstander een 3-punter raak 
schoot. Lieshout pakte een time out 
om afspraken te maken. Ze moesten 
ook voor een driepunter gaan omdat 
de overige speeltijd zeer kort was, 6 
seconden. Ze kregen het voor elkaar 
om het 3-punts schot te leveren maar 
helaas ging de bal er niet in. Hierdoor 
konden ze geen gelijkspel maken en 
verloren ze met 3 punten verschil. 

De coaches waren zeer trots op hun 
spelers en de goede wedstrijd die ze 
gespeeld hebben, ondanks het ver-
lies. De trainers zijn absoluut niet 
teleurgesteld en weten dat ze kans 
hadden, vooral in de eerste helft. Dit 
soort wedstrijden daar doe je het voor. 
Je wilt zien dat je spelers hun taken 
uitvoeren en er plezier in hebben.  
Eindstand: BC Lieshout 50 – 53 Ten-
derfeet.
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Donderdag 24 september 
Liederentafel ‘t Zonnetje
19.30 uur, Ontmoetingsruimte 
Zonnetij, Heindertweg 97, Aarle-Rixtel

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

Zaterdag 26 september 
Dierenkliniek Laarbeek 30 jaar! Kom 
het met ons vieren!
11:00 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

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

SkateSwing
19.00 uur, Rollerhal, Beek en Donk

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

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

Open Dag Howeko
11.00 uur, Howeko, Beek en Donk

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

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

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

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

Vrijdag 2 oktober 
Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Zaterdag 3 oktober 
Tinkers, Drinkers, Dreamers 
(Ierse en Engelse folk)
20:30 uur, Ons Tejater, Dorpshuis 
Lieshout

Zondag 4 oktober 
Vlooienmarkt Harmonie O&U
10.00 uur, Muziekcentrum ‘t Anker, 
Beek en Donk

Expositie Schilderijen ‘My Painting 
World Robbie Art’
10.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Expositie schilderijen en 
pentekeningen
10.00 uur, Dorpshuis Lieshout

Maandag 5 oktober 
Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café-Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

Dierendag

Bij ons
Is het alt ijd

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

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

Bovendien maak je kans op leuke prijzen!

Werelddierendag in Laarbeek!


