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Lieshout- Jos Bekx en Cees Verhagen 
hebben samen met wethouder Joan 
Briels een informatiebord onthuld bij 
de brug over het Wilhelminakanaal ter 
hoogte van het Achterbosch. Langs de 
twee kanalen die Laarbeek rijk is, zijn in 
totaal zes van deze borden geplaatst.

Boek
Het idee voor de borden komt eigenlijk 
van Jos Bekx. Het ontstaat na het verschij-
nen van zijn boek ‘Het Wilhelminakanaal 
en zijn geschiedenis’. Dit boek is een groot 
succes. De boeken zijn nu uitverkocht. Jos 
wil toch iedereen in zijn passie voor het 
kanaal laten meedelen. Vandaar zijn vraag 
aan de gemeente voor informatieborden 
op markante punten langs het kanaal. 
De gemeente ziet hier wel iets in, maar 
vindt dat ook de Zuid-Willemsvaart in het 
plan moet worden betrokken. Voor de 
tekst op de borden langs dit kanaal wordt 
Cees Verhagen uit Someren gevraagd. Hij 
schreef over dit laatste kanaal een boek in 
het jaar 2000 onder de titel ‘De geschie-
denis van de Zuid-Willemsvaart – Het ka-
naal van eenheid en scheiding’. 

Kers op de taart
Het eerste bord bij het Achterbosch be-
staat uit een algemeen gedeelte, welk 
gedeelte op de drie borden langs het 
Wilhelminakanaal hetzelfde is. Daarop 
staat vermeld dat Frans Cornelis Bake 
de ontwerper is en de uitvoering onder 
leiding stond van de 28-jarige ingenieur 
Christiaan Lodewijk Schuller tot Peursum. 

Het kanaal werd op 4 april 1923 geo-
pend. Op het rechtergedeelte van het 
bord wordt ingegaan op de specifieke 
wetenswaardigheden van deze buurt. Zo 
komt de lezer van het bord bijvoorbeeld 
te weten dat achter hem de woningen 
hebben gestaan van de gravers van het 
kanaal, gespierde kerels die een hekel 
hadden aan gezag en een voorliefde 
voor de jeneverfles! Ook het landschap 
rond de plaats van het bord wordt be-
schreven. Behalve bij de brug en sluis V 
staan er ook borden bij de brug van de 
Deense Hoek en bij de Laarbrug. Alle 
borden zijn geplaatst aan de zuidkant van 
het Wilhelminakanaal. Langs de Zuid-
Willemsvaart zijn borden geplaatst bij de 
Donkse-, Beekse- en Aarlese brug. Er is 

rekening mee gehouden dat fietsers de 
borden gemakkelijk kunnen lezen zon-
der last te hebben van het overige ver-
keer. De infoborden vormen de kers op 
de taart voor Laarbeek, Waterpoort van 
de Peel. Volgens Cees Verhagen verdient 
Laarbeek deze titel als de enige plaats 
waar de twee kanalen elkaar ontmoeten.

Waterpoortroute
Wethouder Briels benadrukt in zijn toe-
spraak het belang van de samenwerking 
tussen de gemeente en de inwoners. Na 
goedkeuring gaan de ambtenaren aan de 
slag met het plan. Briels benadrukt de rol 
van Johan van Wetten, die samen met 
Twan van Haandel voor de vormgeving 
en realisatie van de borden heeft gezorgd. 

De borden staan afgebeeld in de folder 
van de ‘Waterpoortroute’, zodat iedereen 
ze kan vinden.

Redacteur: Mariëlle de Beer
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Aarle-Rixtel – Marlies Luijben uit Aarle-Rixtel en Paul Boden (91) uit Helmond gaven elkaar dinsdag in het intieme 
Kouwenbergs Kerkje in Aarle-Rixtel het ja-woord. Eerder dit jaar vroeg Marlies ‘haar Paul’ in een uitzending van het 
populaire tv-programma ‘All you need is love’ ten huwelijk in het romantische Parijs. Lees verder op pagina 5
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VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

‘De titel Waterpoort heeft handen en voeten gekregen’

Informatieborden langs kanalen onthuld

Vlnr: Jos Bekx, Cees Verhagen en wethouder Joan Briels

”EN NU TROUW IK PAS ECHT!” 



Donderdag 3 september 20152 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant
COLOFON 
Kantoor
Heuvelplein 3
5741 JH Beek en Donk
T 0492-832182
Openingstijden: Ma t/m vr. 08.30 - 17.00

Oplage
11.500 stuks | Bezorgdag: donderdag

Verspreidingsgebied
Beek en Donk, Aarle-Rixtel
Lieshout, Mariahout en Boerdonk

Website
www.demooilaarbeekkrant.nl
www.mooilaarbeek.nl 

Redactie
Nikki Barten
Mariëlle de Beer, Spellingk 
Ria Tijssen
Mark Barten
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Acquisitie
Karel van Deurzen
T: 06-36465721
E: verkoop@mooilaarbeek.nl

Administratie
Mark Barten
E: info@mooilaarbeek.nl

Prijsvragen
Anneke Kanters
E: prijsvraag@mooilaarbeek.nl

Vormgeving/DTP
Co Verhoeven Media & Design 
Kitty Tijbosch, Atelier Xplore
Joost Mommers
Lianne Janssen

Freelance redacteuren
Jac Babin
Ans van de Kerkhof
Hans Kik
Dieuwke Kommerij
Louke Kreemers
Martien van den Heuvel
Mark van den Heuvel
Iris Savenije
Joey van der Leemputten
Thea Wich 
Marie-Christine van Lieshout
Suzan Mulder
Martin Prick

Fotografi e 
Joost Duppen
Melissa Kanters
Liesbeth van Boxtel
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)
Daphne van Leuken
Martin Prick 
Ted Vlemmings 
Johan Maas

Columnisten
Rudy van den Enden
Joost Huijbers
Joey van der Leemputten
P. Skauwe 
Martien van den Heuvel 
Marie-Christine van Lieshout

Inlevertijden 
Kopij/redactie, advertenties, familieberichten:
Dinsdagmiddag 17:00u

Aanleveren kopij
E: redactie@mooilaarbeek.nl

Bezorgklachten
E: redactie@mooilaarbeek.nl
T: 0492-832182

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: Bel 112
(ambulance, brandweer, politie) 
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance: 040-2442121
Brandweer: 040-2608608
Politie:  0900-8844

Aan de inhoud van DeMooiLaarbeekKrant is alle mo-
gelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
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DE SPIL

Rond 1980 ontstond er in Lieshout een geheel nieuwe wijk in het plan Mug-
genberg. De straten in deze nieuwe wijk kregen de namen van delen van een 
molen. Dit was goed gevonden. De molen De Leest lag immers vlak bij deze 
nieuwe wijk. Een van de straten kreeg de naam De Spil. Een spil, ook wel as ge-
noemd, is een belangrijk deel van de molen. Niet voor niets is er een gezegde: 
“De spil zijn waar alles om draait”. In januari 1997 hield ik voor het maandblad 
van de heemkundekring ‘D’n Effer’ een interview over de molenaar van deze 
molen, over Thieu de Leest. Thieu was reeds overleden en zijn broer Tom en 
Thieu’s zoon Dorus hebben mij de geschiedenis van de molen en hun mole-
naarsfamilie verteld. Mij werd verteld dat er in molen De Leest een bijzondere 
as zit. Het gaat hier om een gietijzeren as van 4,4 meter lang. De vorm en de 
afmetingen van de as doen denken aan de in de jaren 1838-1840 gegoten 
zogenaamde halve assen. Deze werden gegoten door de Schiedamse ijzer-
gieterij Nolet. In twee van de vier toen nog (in 1997) bestaande Schiedamse 
molens bevond zich een dergelijke as. Hoewel de naam van de fabrikant door 
de vullingstukken aan het oog wordt onttrokken, is wel het woord Schiedam 
zichtbaar, wat de veronderstelling rechtvaardigt dat de as afkomstig is van een 
van de zeven gesloopte ‘rou- of brandermolens’ in die stad. Deze molens zijn 
voor de eeuwwisseling (van 1900) gesloopt. Molen De Leest is gebouwd in het 
jaar 1900. De gegevens over deze Schiedamse molens zijn opgetekend in een 
boek dat uitgegeven is in 1970. Toen de molen De Leest in 1975 – 1976 werd 
gerestaureerd, is de as blijven zitten. Blijkbaar was men zuinig op een goede as. 
Ook in molen De Vogelenzang bevinden zich eerder gebruikte onderdelen en 
wel van een Zaanse molen, waaronder waarschijnlijk de as. Lieshout is in het 
rijke bezit van twee molens die er mooi bij staan. Het is een lust voor het oog 
als men ze ziet draaien, op een zonnige dag, tegen een helderblauwe hemel. 
En het is dan inderdaad de spil, waar alles om draait. Op dinsdag en zaterdag 
is molen De Leest geopend. Neem gerust eens een kijkje. Het is zeer de moeite 
waard.

Nelly de Groot-Cooijmans
Met dank aan Heemkundekring ’t Hof van Liessent 
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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

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, felicitaties 
en andere familieberichten

Neem contact op via info@mooilaarbeek.nl
of bel naar 0492 - 832182

Wie weet wie waar dit was?
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 kwamen o.a. de volgende reacties binnen:

De foto is genomen bij het pand Schevelin-
gen in Aarle-Rixtel dat nu een mooi restau-
rant is.
Het was een tussenstop voor ons van de 
brandweer als we op wedstrijd gingen en 
op de terug weg een glaasje gingen drinken.
Met vriendelijke groeten,
Walther van Kessel - Beek en Donk

Dit was [en is] het leuke buurtcafé uit mijn jeugd van de familie Vos- van Griens-
ven. De naam van café Schevelingen was oorspronkelijk afgeleid van de eeuwenoude 
lindebomen die ervoor stonden. Er stonden twee woningen tegen het café aange-
bouwd, welke in 1946 door de toenmalige gemeente Aarle-Rixtel onbewoonbaar 
werden verklaard. Het café en de omgeving [Overbrug] zijn tot verdriet van velen in 
de 50er jaren geannexeerd door de gemeente Helmond. 
Groeten Wim Verschuuren

Dit is volgens mij Schevelingen aan de Aarle-Rixtelseweg 107, wat nu restaurant
De Schevelingse Inloop heet.
A Huijbers, Beek en Donk

Café Schevelingen. Hoort nu bij Helmond maar voorheen bij Aarle-Rixtel.
Joke Janssen 

Historische beelden

Het was een tussenstop voor ons van de 
brandweer als we op wedstrijd gingen en 
op de terug weg een glaasje gingen drinken.

Sinds dit jaar hebben we achter ons huis (achter de Rietkampen en opzij 
van de Zuid Willemsvaart) een ‘Bloemenwei’, waar we heel blij mee zijn! 
Ook onze kinderen en kleinkinderen hadden deze ‘wei’ ontdekt toen ze voor 
onze 40-jarige bruiloft een fotosessie gingen maken. Het resultaat daarvan 
zijn deze mooie foto’s!
 
Met vriendelijke groet,
Hetty en Kees van Baardewijk

Mooi Gespot

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen en 
hartverwarmende brieven en kaarten die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn man en onze vader

Giuseppe Hentenaar
Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis 
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun
geweest.

Hilde Hentenaar-Verouden
Michiel
Diederik 
Juliette

Lieshout, 02-09-2015              

Dankbetuiging
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Ook voor een 
professionele snelbruinkuur

Vrijwilligerspenning uitgereikt aan Toon van Stiphout

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

Beek en Donk – Tijdens de feest-
avond van Buurtvereniging ‘De Klok’ 
uit Beek en Donk ontving de heer 
Toon van Stiphout uit handen van 
wethouder Frans van Zeeland de 
Vrijwilligerspenning van de gemeente 
Laarbeek.

Ruim 25 jaar actief
Toon is in totaal zo’n 25 jaar bestuurlijk 
actief geweest voor Buurtvereniging 
De Klok. Zo was Toon in de jaren 
tachtig een paar jaar penningmeester. 
Toen het er in 1992 naar uitzag dat 

de buurtvereniging zou worden op-
geheven, meldde Toon zich aan om 
het bestuur aan te vullen, samen met 
nog drie buurtgenoten. Vanaf die tijd 
heeft Toon diverse functies binnen het 
bestuur vervuld. De laatste jaren hield 
Toon zich bezig met de organisatie 
van evenementen, het rondbrengen 
van de nieuwsbrief en het bijhouden 
van de wekelijkse lottotrekking om 
zodoende de prijs te kunnen bezorgen 
bij de prijswinnaar. Maar Toon bezocht 
ook 65+buurtgenoten en zieken voor 
het overhandigen van een attentie en 
het rondbrengen van kerstattenties. 
Toon bouwde de tent mee op bij het 
buurtfeest, deed boodschappen en 
zorgde voor de carnavalsversiering in 

de straat. Gemiddeld genomen was 
Toon zo’n 2 tot 2,5 uur per week bezig 
met activiteiten voor de buurtvereni-
ging.

Afscheid
Tijdens de jaarvergadering van 
Buurtvereniging ‘De Klok’ heeft Toon 
aangegeven dat hij zijn bestuursfunc-
tie na 25 jaar neerlegt. Daarom werd 
hij tijdens het buurtfeest ter gelegen-
heid van het 40-jarig bestaan van ‘De 
Klok’ op zaterdag 29 augustus in het 
zonnetje gezet. Niet alleen door zijn 
buurtgenoten maar ook door wet-
houder Frans van Zeeland, die hem de 
Vrijwilligerspenning van de gemeente 
Laarbeek uitreikte.

Beginnerscursus Vinyasa yoga

De Wellness Spa voor vrouwen in Aarle-Rixtel 

Start 10 sept om 20.30 uur  
6 lessen voor 45 Euro. Meld je aan!

De Wellness Spa in Aarle-Rixtel 

Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Martin Prick

Beek en Donk- Samen met de heer Chris 
Theuws van woningbouwvereniging 
‘Bergopwaarts’ uit Deurne overhandig-
de wethouder Frans van Zeeland afge-
lopen week een symbolische sleutel 
aan de heer en mevrouw Duivenman, 
bewoners van één van de tien nieuwe 
woningen aan het Merensteinplein in 
het nieuwbouwplan Beekse Akkers.

Breed
“We vonden het hier meteen al zo 
mooi”, vertelt mevrouw Duivenman, 
die samen met haar man verhuisde naar 
Beek en Donk. Het plan stond haar direct 

aan. Een groen blijvend pleintje voor de 
deur en een hele nieuwe buurt. Ze zijn 
naar Brabant komen wonen omdat de 
kinderen in Deurne wonen. Vandaag 
heeft ze ineens een hoop bezoek want 
mensen van de bouwmaatschappij, de 
woningstichting, de pers en de gemeen-
te Beek en Donk zijn aanwezig in haar 
huis. Ze willen met eigen ogen wel eens 
zien wat de huizen zo bijzonder maakt. 
Bij binnenkomst valt direct de extra bre-
de gang op. Achterin leidt een deur naar 
de badkamer en van daaruit meteen naar 
de slaapkamer. Ook mensen met een rol-
stoel kunnen gemakkelijk door het hele 
huis. Het heeft natuurlijk consequenties 
voor de breedte van de kamer, maar dat 
valt erg mee.

Energiezuinig
De heer Theuws complimenteert in 
zijn toespraak de gemeente voor de 

samenwerking en vooral de snelle actie. 
Hij noemt ook alle mensen, die verant-
woordelijk zijn geweest voor de bouw 
van de woningen, zoals bouwmaat-
schappij Dura-Vermeer. De manier van 
werken is prima geweest, alles goed op 
elkaar afgestemd, zodat ‘Bergopwaarts’ 
in een korte tijd de woningen kon re-
aliseren. “De eerste contacten tussen 
gemeente en woningbouwvereniging 
waren in februari 2014 en nu al zijn de 
woningen klaar voor gebruik”, aldus de 
heer Theuws. De huurwoningen met 
een huur van rond de € 600,- zijn be-
taalbaar en energiezuinig. Dit plan is het 
tweede project, dat door deze ‘vreem-
de’ woningbouwvereniging in het plan 
Beekse Akkers wordt gebouwd. Aan 
‘Het Boort’ zijn door hen in zes we-
ken de zogenaamde Q-woningen ge-
bouwd. Dit zijn woningen die voor het 
grootste gedeelte in de fabriek worden 
gebouwd volgens het houtskelet-prin-
cipe. 

Barbecue
De woningen aan het Merensteinplein 
zijn gebouwd volgens de ‘Delftse 

school’. Dit betekent dat de woningen 
zijn ontworpen, zoals er vroeger op het 
platteland werd gebouwd. Er zijn aan 
de woningen erg weinig versieringen 
aangebracht, ze zijn uiterst functioneel. 
Wat direct opvalt, is de aanwezigheid 
van zes zonnepanelen op het dak, die 
er mede voor zorgen dat de energie-
kosten erg laag zullen uitvallen. De 
bewoners van de huizen komen niet 
alleen uit Laarbeek maar zoals vermeld 
uit Zoetermeer en zelfs Geleen. De 
woningen staan nu met de achterzijde 
naar de Lieshoutseweg toe. Tussen weg 
en achtertuinen zullen nog 17 koop-
woningen worden gebouwd, die met 
de voorzijde naar de weg toe staan. 
Deze huizen krijgen extra voorzienin-
gen tegen geluidshinder. Na de officiële 
plechtigheden bood ‘Bergopwaarts’ alle 
bewoners een welkome barbecue aan. 

Kapelstraat 38  Beek en Donk  0492 46 32 33

www.manderswoonsfeer.nl

Mooi wonen - en barbecuen - aan het Merensteinplein
Vlnr. Fam. Duivenman, dhr. Chris Theuws (Bergopwaarts) en wethouder Frans van Zeeland
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Lieshout - Pastoor Verbraeken heeft 
zondag 30 augustus 2 beelden inge-
zegend. Eén borstbeeld is van pater 
Eustachius, waarnaar de parochie 
vernoemd is. Het andere borstbeeld 
is van pater Damiaan, het grote 
voorbeeld van pater Eustachius. De 
beelden zijn gemaakt en geschon-
ken aan de parochie door Diana 
Swinkels uit Beek en Donk.

Pater Eustachius werd als Huub van 
Lieshout op 3 november 1890 gebo-
ren in een Brabants katholiek boe-
rengezin met 11 kinderen. Hij wilde 
van jongs af aan missionaris worden 
bij de Congregatie van de Heilige 
Harten, net als pater Damiaan, de 
apostel van de lepralijders. Hij werd 
in 1915 lid van de Congregatie van 
de Heilige Harten en in 1919 werd 
hij priester gewijd.

In de jaren ‘20 van de 20e eeuw 
ging hij naar Brazilië. Hij genas 
daar zieken en bood hulp op aller-
lei manieren en werd bekend als ‘de 
wonderdoener’. Duizenden mensen 
kwamen dagelijks naar hem toe om 
gezegend te worden. In 1943 werd 
hij door een insectenbeet besmet 
met vlektyfus. Hij stierf op 30 au-
gustus 1943. Op 15 juni 2006 werd 
hij zalig verklaard in de stad Belo 
Horizonte in Brazilië.

Vrijdag 4 september

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Zaterdag 5 september

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering 

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Alle intenties van de 
maand augustus die opgeschreven staan in het inten-
tieboek van de Lourdesgrot, André Leenders (mged), 
Lies Maas-van Rooij (gedachtenis), Tiny Dortmans-
Rijkers (mged), Jans Schevers- Schepens (mged), Jan 
Hulsen (mged), Karel van Kaathoven (jrg).

Zondag 6 september

09.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands) 

09.30 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Eucharistieviering met samenzang
Intenties in deze viering voor: Overleden begunsti-
gers van het O. L. Vrouwe Gilde, Wim van Dommelen 
(sterfdag), Overleden ouders Manders–van den 
Bogaard, Hanneke van Berlo (fund), Sien Nooijen 
(fund), Herman Biemans (par), Familie Loomans–
Noijen, Nelly van de Ven (par), Leen van 
Oort–Huibers (verj), Overleden ouders Schrama–
Jacobs, Bep Roxs en Nel Verhoeven, Harrie en Martina 
van Schaik-Bouw, Anneke Verbakel–van Dommelen, 
Tot welzijn van de parochie.

09.30 Lieshout Sint Servatius
Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor
Intenties in deze viering voor: Jan van der Heijden, 
Toon van Osch (mged), Jan van Rooi, Janus Bekx en 
dochters Riek en Sjan, Jan van de Kam.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk 
Eucharistieviering m.m.v. Michaëlkoor
Intenties in deze viering voor: Gerta Thijssens, Betsie 
Lammers-Swinkels en echtgenoot Henk, Johan Huijbers 
Anna de echtgenote en Tonny de dochter, Tom Brouwers 
(verj) overleden ouders en familieleden, Martien 
Fleskens, Familie Van Schijndel-van den Broek en over-
leden kinderen, Corrie van Heijnsbergen-van Schijndel.

Maandag 7 september 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering

19.30 Lieshout Sint Servatius
Info avond voor Vormelingen die in 2016 hun vormsel 
willen doen

Dinsdag 8 september

14.00 tot 16.00 uur Verjaardag pastoor Verbraeken.
U bent van harte welkom in het parochiecentrum, 
Kerkstraat 3, Beek en Donk

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

18.30 Mariahout Zusters van Barmhartigheid
Eucharistieviering

Woensdag 9 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering
Intentie in deze viering voor Nellie Bouwmans-Biemans

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Duits)

19.00 Aarle-Rixtel O.L. Vrouw Presentatie
Rozenkransgebed

Donderdag 10 september 

17.30 Aarle-Rixtel Missieklooster
Eucharistieviering (Nederlands)

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

Parochienieuws

Maandag 7 september 
Info avond voor alle vormelingen uit Laarbeek die in 
2016 hun Vormsel willen doen om 19.30 uur in de St. 
Servatiuskerk te Lieshout.

Dinsdag 8 september 
Van 14.00 tot 16.00 uur viert pastoor Verbraeken zijn 
verjaardag
U bent van harte welkom in het parochiecentrum, 
graag achterom.

Woensdag 9 september 
Info avond voor alle communicanten uit Laarbeek die 
in 2016 hun eerste communie willen doen, om 19.00 
uur O.L. Vrouw Presentatiekerk te Aarle-Rixtel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 
4-10 september 2015

Parochie Zalige pater Eustachius van Lieshout.

Nationale Orgeldag in Aarle-Rixtel 
Aarle-Rixtel - Traditiegetrouw wordt op 
de zaterdag van Open Monumentendag 
de Nationale Orgeldag gehouden. Dit 
jaar heeft de Monumentendag het 
thema Kunst en Ambacht. Het is voor 
de veertiende keer in successie dat dit 
evenement in het gehele land wordt 
georganiseerd. 

De Nationale Orgeldag vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 12 september. Wie 
dat wenst (jong en oud), kan tussen 
14.00 uur en 17.00 uur kennisma-
ken met het prachtige Smits-orgel (in 
1854 gebouwd, dus 161 jaar oud!) 
in de kerk van Onze Lieve Vrouwe 
Presentatie te Aarle-Rixtel. Het mach-
tige instrument kan worden bekeken, 
bespeeld en beluisterd. Een aange-
name en welluidende kennismaking! 
Rob Rassaerts, organist van de kerk, 
geeft tekst en uitleg en demonstreert 
de mogelijkheden en eigenschappen 
van dit monumentale instrument.

Allemaal zeer de moeite waard, dus 
iedereen is van harte welkom boven 
in de kerk bij de speeltafel.

Collectanten KWF 
Kankerbestrijding 
Lieshout onderscheiden
Lieshout - Verschillende dames 
zijn de afgelopen weken on-
derscheiden voor hun jarenlan-
ge inzet als collectant voor de 
KWF Kankerbestrijding afdeling 
Lieshout.

De dames Gon Bastiaansen, Jo 
Keursten, Els Meulendijks en Jo 
van Kleef zijn onderscheiden met 
een gouden speld omdat ze al 25 
jaar of langer actief zijn of zijn ge-
weest als collectant in Lieshout.

Klaartje Thyssen, Anneke van 
Venrooy, Tonny van de Heuvel, 
Nelly Gilsing, Wilma Manders en 

Nel Mighels zijn onderscheiden 
met een zilveren speld omdat ze al 
12,5 jaar of langer actief zijn of zijn 
geweest als collectant. 

Een speciale onderscheiding werd 
toegekend aan Lyda Stal. Lyda is 
zeker 25 jaar actief geweest voor 
het KWF, niet alleen als collectant 
maar ook als coördinator voor het 
KWF Lieshout. Ze is onderscheiden 
met de zilveren krab. Nog steeds is 
Lyda actief als collectant.

Namens het KWF nogmaals harte-
lijk bedankt voor uw trouwe inzet!

Inzegening beelden St. Servatiuskerk Lieshout
De beelden worden ingezegend
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MooiLaarbeekkrant
Vervolg van de voorpagina

“Ik zou de sterren van de hemel willen plukken, 
maar mijn armen zijn te kort”

Kennismaking
De MooiLaarbeekKrant maakt kennis 
met Marlies en Paul in haar woning 
in Aarle-Rixtel. Aan de keukentafel 
vertelt Marlies voluit en luistert Paul 
aandachtig mee. Zo nu en dan vult 
hij haar aan. “Ze heeft graag de re-
gie”, lacht hij. Hoe ze elkaar hebben 
leren kennen? Marlies vertelt: “Toen 
mijn man nog leefde, gingen we altijd 
boodschappen doen bij de toenmalige 
Konmar in Helmond. Daar kwamen we 
op een dag in contact met Paul. Pauls 
vrouw was destijds ernstig ziek en hij 
verzorgde haar 24 uur per dag, totdat 
ze op Keyserinnedael kwam te wonen. 
Niet lang hierna overleed zijn vrouw”, 
vertelt Marlies. Paul vervolgt: “In de 
tijd na haar overlijden was ik ontzet-
tend eenzaam en ging het niet goed 
met me. Ik was behoorlijk down en 
zag het leven niet meer zitten. Ik was 
ook erg onzeker geworden door alles 
wat er gebeurd was.” En dan besluit 
Marlies zich aan te melden als man-
telzorger van Paul. Ze vult de officiële 
papieren in en brengt Paul af en toe 
een bezoekje om hem op te vrolijken 
en hem uit het dal te trekken waarin hij 
zat. “Ik heb altijd hard gewerkt, mijn 
eigen uitzendbureau gehad zo’n dertig 
jaar lang”, vertelt Marlies, “dus toen 
ik stopte met werken, was vrijwilligers-
werk en mantelzorg een logisch ver-
volg want stilzitten is niks voor mij!”

Samen op pad
Marlies neemt Paul letterlijk mee naar 
buiten en samen maken ze korte uit-
stapjes. Eenzaam als hij is, doen de 
bezoekjes van zijn mantelzorger Paul 
zienderogen goed. Na het overlijden 
van Marlies’ man, krijgt ze meer tijd 
voor Paul. De kleine momentjes naar 
buiten worden uitstapjes naar bijvoor-
beeld Kevelaer. “Om kaarsjes aan te 
steken voor onze overledenen”, zegt 
Marlies. Marlies en Paul gaan steeds 
vaker met elkaar op pad en ze genie-
ten ontzettend van elkaars gezelschap. 
“Maar er was toen écht nog helemaal 
niks aan de hand hoor”, lacht Marlies. 

“We hadden elkaar 
weleens een kusje 

gegeven, maar meer dan 
ook niet”

Liefde is … samen op reis
“We houden allebei heel erg van rei-
zen”, valt de aanstaande bruidegom 
haar bij, “en we vonden in elkaar 
een hele fijne reisgenoot.” Tijdens 
de Kerst van 2013 is Paul te gast bij 
Marlies en haar gezin en waagt hij het 
erop. “Ik heb een handgeschreven 
brief aan haar kinderen overhandigd. 
In deze brief heb ik Marlies officieel 
uitgenodigd om samen een cruise te 
gaan maken en heb ik haar kinderen 
om toestemming gevraagd”, vertelt 

Paul. Die toestemming kreeg hij en 
samen maakten ze een mooie reis, 
waarin o.a. Venetië werd aangedaan. 
“Bij terugkomst stonden mijn kinderen 
ons op te wachten op Schiphol, ge-
wel-dig toch?”, lacht Marlies. Na de 
cruise gingen ze weer ieder hun eigen 
weg, echter nu met één verschil: Paul 
had inmiddels toch wel vlinders in zijn 
buik. Marlies lacht: “Ik vond hem wel 
superlief hoor en we hadden elkaar 
al weleens een kusje gegeven, maar 
meer dan ook niet. Paul zei steeds va-
ker dat hij me toch zo lief vond en dat 
hij me zo graag bij zich wilde hebben, 
maar daar bleef het dan ook bij”, aldus 
Marlies. Toch groeit ook bij de aan-
staande bruid de liefde gestaag zonder 
dat ze er direct woorden aan geeft.

“Ik heb nog diezelfde 
dag een Valentijnskaart 

gekocht”

Robert ten Brink aan de deur
Begin februari van dit jaar ziet Marlies 
per toeval een fragment van het be-
kende tv-programma ‘All you need 
is love’ op tv, gepresenteerd door 
Robert ten Brink. In het kader van 
Valentijnsdag doet Robert een op-
roep aan mensen die hun geliefde op 
Valentijnsdag willen verrassen in Parijs. 
Zij dienen hiertoe een Valentijnskaart 
op te sturen naar het populaire tv-pro-
gramma. “Ik heb nog diezelfde dag 

een Valentijnskaart gekocht”, vervolgt 
Marlies enthousiast. “Paul is helemaal 
gek van Parijs en ik dacht dat dit een 
prachtige verrassing voor hem zou 
zijn.” Al in 1952 kwam Paul voor het 
eerst in deze stad (voor dessins voor 
damesmode, red.) en hij was direct 
verkocht. Hij kent ook zo’n beet-
je iedere straat in Parijs. “Vanaf dat 
moment mag je me zeg maar gerust 
‘francofiel’ noemen”, lacht Paul.

“We worden overal 
herkend”

Het aanzoek en twee bekende 
Nederlanders
En dan gaat op een doordeweekse dag 
in februari van dit jaar de bel in Aarle-
Rixtel. “Ik had mijn schort nog om en 
was niet eens opgemaakt”, vertelt 
Marlies, “staat daar ineens Robert ten 
Brink voor de deur. Of ik mee wilde 
met Paul naar Parijs? Ik heb ze even 
laten wachten want ik zag er echt niet 
uit, zo wil je toch niet op de televisie 
komen”, lacht Marlies. Het vervolg 
laat zich raden: Marlies en ‘de crew 
van All you Need’ overvallen Paul in 
zijn appartement in Helmond en sa-
men met Robert reizen ze af naar het 
romantische Parijs waar Marlies ten 
overstaan van Paul - en heel Nederland 
- op een balkon van een prachtig pen-
thouse met uitzicht op de Eiffeltoren 
op haar knieën gaat en vraagt of hij 
met haar wil trouwen. “Schatje toch, 

ja natuurlijk. Ik wil niet meer alleen 
zijn”, is het antwoord van Paul en zo 
veroveren Marlies en Paul spontaan de 
harten van vele kijkers en zijn ze van 
het ene op het andere moment zoge-
naamde ‘BN-ers’. “Overal worden we 
herkend, nu nog steeds”, lacht Paul. 
“Laatst waren we op de Veluwe, kre-
gen we van mensen de vraag of ze 
met ons op de foto mochten en op ’t 
Vrijthof in Maastricht ook al”, beaamt 
Marlies.

“Ik ben ook echt zó van 
hem gaan houden

De grote dag
En afgelopen dinsdag 1 september 
was het dan eindelijk zover: dé grote 
dag. Voor Paul extra bijzonder omdat 
hij op die dag de prachtige leeftijd van 
91 jaar bereikt - een dubbele feestdag 
dus - bewust zo samen door ze uitge-
kozen. “Dan trouw ik pas echt”, ver-
telt hij verder aan de keukentafel. “Ik 
ben in 1951 voor de eerste keer ge-
trouwd, heel simpel, heel eenvoudig. 
Er was niks, het was een hele sobere 
dag en daarom voelt het nu alsof ik 
‘echt’ ga trouwen”, glundert Paul. 

Het decor: Het Kouwenbergs Kerkje 
in Aarle-Rixtel. Er is plek voor 65 ge-
nodigden. “Misschien komen Robert 
ten Brink en zijn vrouw ook wel”, 
lacht Marlies een beetje raadselach-
tig. Zou ze meer weten? Er is werkelijk 
aan alles gedacht: een chique Jaguar 
(van een vriend) als trouwauto, een 
prachtige jurk voor Marlies en een 
prachtig pak voor Paul, bruidsmeis-
jes, prachtige muziek en een heuse 
bruidstaart die ze samen hebben la-
ten ontwerpen. Zelfs in de bruidstaart 
komt de liefde voor elkaar en voor 
Parijs terug: de taart rust op een sil-
houet van de Eiffeltoren en bovenop 
staan twee mensen. “Dat zijn wij”, 
glundert Marlies. En om even op de 
muziek terug te komen: samen heb-
ben ze de muzieknummers gekozen, 
bewust niet al te kerkelijk. Paul begint 
te zingen ‘Du bist wie die Liebe’ van 
Adamo. “Die titel omschrijft wat ik 
voel voor Marlies”, besluit hij, waarop 
een stralende Marlies hem vastpakt 
en zegt: “Ik ben ook echt zó van hem 
gaan houden.”

De MooiLaarbeekKrant wenst het 
kersverse echtpaar alle geluk en ge-
zondheid toe!

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag - zaterdag Gesneden 

Snijbonen

1+1 gratis

Hand-Pers Sinaasappels  
 2 kilo    2.49
Hollandse Bloemkool  
 per stuk 1.49

Zespri Kiwi      500 gram 1.49
Venkel     500 gram  0.99

Aanbiedingen
maandag - woensdag

Muskaat Druiven

    per kilo 2.49
Muskaat Druiven

2.492.492.49

Piet van Thielplein 5 | 5741 CP Beek en Donk | T: 0492 46 16 87

W: www.beekendonk.verswarenhuys.nl

'T LEKKERSTE ETEN VOOR 
DE SCHERPSTE PRIJS!

Net van de boom, nu in de winkel: Delbar appels van Croy uit Aarle-

Rixtel. Een heerlijke goudgele appel met oranje gestreepte blos. De 

Delbar is lekker fris en zoetzuur van smaak.

Komt u ook proeven?

DELBAR VAN CROY

Nieuwe oogst appels van Croy!

Kilo 099

Maaltijdloempia's

Goed gevulde maaltijdloempia's met kip

PER STUK € 1,99

2 + 1 GRATIS!
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MooiLaarbeekkrant

DEZE WEEK: HANS VEREIJKEN
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN

Hans Vereijken (56) uit Lieshout, man van Ine en vader van drie prachtige kinderen: Pauline, 
Teun en Gijs. En niet alleen dol op Bavaria, maar ook op vis! Deze prominente Lieshoutenaar, 

wethouder van buiten in Landerd, � scaal econoom én bestuurslid bij diverse organisaties 
presenteert deze maand zijn recept: gamba’s en zongedroogde tomaat.

Interview

1. Voorbereiding
Ruim olijfolie in de koekenpan doen. De 
kno� ook pellen en in plakjes snijden. Rode 
peper schoonmaken en  in dunne ringen 
snijden.  Partjes citroen snijden. Takje 
peterselie hakken.  Zongedroogde tomaten uit 
de olie halen en in reepjes snijden. Gamba’s 
afspoelen onder de kraan en droog maken.  
Het brood in plakken snijden.

2. Bereidingswijze
Zet een koekenpan met olie op het vuur. Zodra 
de olie heet is de gamba’s in de pan doen. Bak 
de gamba’s twee minuten aan en draai ze dan 
om. Voeg kno� ook en peper toe, bak nog één 
minuut. Knijp een partje citroen uit over de 
gamba’s. Voeg de zongedroogde tomaat toe en 
breng het gerecht op smaak met peper, zout 
en peterselie. Schep de ingrediënten uit de 
olie en verdeel deze op een stuk keukenpapier. 
De olie laten a� oelen tot deze lauwwarm is. 
Schenk daarna de olie met gamba’s in een 
warm schaaltje  en garneer het met partjes 
citroen.

3. Serveertip:
Serveer het uit een schaal die voorverwarmd 
is in de oven met brood om te dippen en een 
frisse salade. Drink er een lekker Swinckels 
biertje bij. 

BOODSCHAPPENLIJSTJE
1 persoon:

Grote Gamba’s    5x

Gedroogde tomaten in olie, partjes 5x

Olijfolie      1x

KnofIook Grote tenen  2x

Chilipeper dunne ringen zonder zaad 4x

Citroen, partjes   1x

Peterselie takje    1x

Peper en zout     1x

Gemengde sla zakje   1x
 
Ciabatta brood    1x
 

Hans, kunnen wij jou wakker maken voor dit gerecht?
“Ja, zeker! Ik ben net terug van vakantie. Daar eten 
we vooral dagverse vis. Héérlijk vind ik dat. Gam-
ba’s vind ik ook erg lekker. Wat dat betreft past dit 
gerecht precies bij mij!”

En ben jij dan alleen van het opeten of vinden wij 
jou ook achter het fornuis?
“Haha, alleen dat eerste! Mijn vrouw Ine kookt bij 
ons thuis. Ik schuif aan en laat het mij smaken. 
Gelukkig werd ik bij het bereiden van dit recept 
geholpen door Marius, de kok van Bavaria 
Brouwerijcafé.”

Als echte Lieshoutenaar kom je vast regelmatig 
hier bij Bavaria Brouwerijcafé?
“Dat kan ik inderdaad niet ontkennen. Ik houd 
van een heerlijk glas Bavaria. In Landerd moet ik 
noodgedwongen ander bier drinken. Daar had ik 
in het begin toch wel moeite mee. Wij zijn thu-

is allemaal heel trots op ons lokale biermerk. Wij 
komen dan ook graag bij Bavaria Brouwerijcafé, dat 
door de zussen Anja en Marjan Corsten wordt uit-
gebaat. Ik ben onder andere ook begunstiger van 
harmonie St. Caecilia. Dit café is ons thuishonk. 
Daarnaast ben ik lid van ‘Caecilia 200’, waarbij ik 
ieder jaar met de kermis de waarde van 3 postze-
gels inleg. Dat staat komend weekend hier weer te 
gebeuren en is ook altijd erg gezellig.”

En de Jumbo, zien we jou daar ook?
“Ja, ik vind het belangrijk dat we lokaal boodschap-
pen doen. Ik kom heel graag hier bij de Jumbo. 
Zowel de winkel in Mariahout als in Lieshout is 
erg � jn. Het leuke daarnaast is dat ik in Landerd 
ook altijd naar de Jumbo ga. Deze zit in de plaats 
Zeeland. Ik kwam er al heel snel achter dat er een 
Beek en Donks echtpaar in die supermarkt zit. Hoe 
toevallig én leuk is dat!?”

Recept

GAMBA’S EN ZONGEDROOGDE TOMAAT

Bedankt en tot ziens bij 
Jumbo Laarbeek

Bon Appetit!

HET GERECHT VAN DE MAAND SEPTEMBER BIJ HET BAVARIA BROUWERIJCAFÉ

ACTIE!
maak een foto van het gemaakte gerecht en post die op Facebook.com/bavariabrouwerijcafe en win een gerecht voor twee personen!
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MooiLaarbeekkrant
Gouden bruidspaar Van Vijfeijken in Mariahout De tijd vloog

Dat was ‘ie dan. Maandenlang 
naar uitgekeken. Van de 
voorpret genoten. We hebben er 
alle spaarpotjes voor in scherven 
laten barsten. De afgelopen 
maanden hebben we ontzettend 
hard gewerkt om op vakantie te 
kunnen. En op vakantie werken 
we ontzettend hard om ons weer 
op te laden voor de aankomende 
maanden achter het bureautje. 
Het is een proces dat zich 
continu herhaalt en herhaalt. Zo 
ook voor mij. En mijn vriendin. 
Wij hielden ons afgelopen tijd 
een kleine maand schuil in het 
inspirerende Indonesië. Het land 
dat bestaat uit ruim 17.000 door 
water omringde minilandjes. 
Het land met wel zes officiële 
religies, waarvan de islam de 
ruime meerderheid 
voltrekt.
Het was me 
een vakantie 
wel. 

Zo stond ik letterlijk voor 
aap tijdens het voeren van 
verschillende wilde Orang-
oetans op Sumatra. Stond ik op 
uitbarsten tijdens het beklimmen 
van de ellelange trap van een 
vulkaan. Blies ik hoog van de toren 
met het bezoek aan de grootste 
Hindoeïstische en Boeddhistische 
tempels van de wereld. Kwam ik 
laat boven water tijdens een dag 
snorkelen tussen het koraal en 
de Nemo’s. Stond ik op kraken 
gedurende een uur durende 
traditionele Balinese massage. 
Viel het allemaal erg zwaar bij 
het bezoek aan een metershoge 
waterval. Liet ik me na een uur 
uit het veld slaan terwijl ik een 
kijkje nam bij hectares rijstvelden. 
En een vakantie waar ik 24 uur 
lang afhankelijk was van locals 
die hun onafhankelijkheid aan 
het vieren waren. Kortom, een 
vakantieland waar ik in drie-
en-een-halve week een flink 
stuk ouder ben geworden. Maar 
dat had al met al niet zoveel te 
maken met Indonesië zelf. Nee, 
meer met m’n verjaardag.  

Joey van der Leemputten

COLUMN
Redacteur: Jac Babin

Mariahout - Gerard en Leny van 
Vijfeijken uit Mariahout zijn op 
7 september 50 jaar getrouwd. Zij 
vieren dat op zaterdag 5 september 
in Zaal ‘De Pelgrim’ met familie en 
bekenden. De MooiLaarbeekKrant 
kijkt met het gouden bruidspaar te-
rug op hun trouwdag en hun huwe-
lijk dat al 50 jaren stand heeft ge-
houden en probeert te achterhalen 
wat de succesformule is van deze 
uiterst stabiele echtelieden.

Zenuwachtig
“Zenuwachtig zijn ze wel een beet-
je de laatste tijd”, zegt Leny. “Onze 
kinderen snuffelen de laatste tijd op 
zolder in allerlei dozen. Ze nemen 
foto’s mee en stellen vragen die ze 
vroeger nooit stelden. Ze praten hon-
derduit, maar laten niets los over het 
naderende feest. Ze zullen vast iets 
van plan zijn”, zegt Gerard gelaten.

Leny en Gerard
Leny komt van de Broekweg in Beek 
en Donk. Daar hadden haar ouders 
een boerderij. Gerard is een echte 
Mariahoutenaar. Hij is geboren ‘op 
de Hei’.  Leny en Gerard zijn beiden 
76. Leny is met drie dagen verschil 
de oudste van de twee.  Ze kregen 
tijdens hun huwelijk vier kinderen: 
Gert-Jan, Hans, Jeannie en Lea. Daar 
kwamen in de loop van de jaren vijf 
kleinkinderen bij: Kim, Nick, Marco, 
Chantal en Roy. Tot aan haar huwe-
lijk werkte Leny thuis op de boerderij 
en bij de gehandicaptenzorg van de 
zusters van Asten in Beek en Donk. 
Gerard was 40 jaar lang vrachtwa-
genchauffeur bij Bavaria.

“Wij zijn trots op onze kinderen”, 
zegt Leny. “Ze zijn alle vier goed te-
rechtgekomen in de maatschappij.” 
Trots op de kleinkinderen zijn ze ook. 
“Ze komen regelmatig op bezoek”, 
aldus Gerard. “Of ze sturen een 
Whatsappje”, vult Leny aan.

Van het één, komt het ander
Leny en Gerard maakten voor het 
eerst kennis tijdens de bruiloft van 
de zus van Gerard. Het feest was bij 
Gerard thuis op stal. Toen één van 
de serveersters zich ziek meldde, 
werd Leny als een soort invalkracht 
opgeroepen. “En hoe ging dat dan 
precies, die eerste kennismaking?”, 
wil De MooiLaarbeekKrant weten. 
“Nou gewoon”, zegt Gerard. “Ik 
vroeg haar of ze mee ging dan-
sen bij Van Haandel in Erp.” En 
toen?, zo dringt deze redacteur 
aan. “Toen…”, zegt Gerard heel 
diplomatiek, “toen… kwam van 
het één, het ander!”

De grote dag
Hun trouwdag herinneren Leny 
en Gerard zich nog als de dag van 
gisteren. Gerard had zijn hele ou-
tfit gehuurd bij Doves in Lieshout.  
“Alles”, lacht hij. “Slipjas, schoe-
nen, ‘hoge zijen’ en handschoenen. 
Bij Huub van de Vrande had hij een 
bruidsboeket besteld en met de 
taxi van Marinus Verschuren meld-
de hij hij zich op de Broekweg om 
zijn bruidje op te halen. Leny had 
een bruidsjurk gekocht. In optocht 
togen de families naar het ge-
meentehuis en naar de kerk. 

’s Avonds werd er gefeest op de 
stal bij Leny thuis. 

‘De burdjes vlogen hier 
nooit door d’n herd’

Succesformule
Een succesformule voor een lang-
durig huwelijk hebben Gerard en 
Leny niet. “Het is toch altijd een bé-
tje geven en nemen”, zeggen ze. 
Natuurlijk waren ze het niet altijd 
met elkaar eens. “Maar de burdjes 
vlogen hier nooit door d’n herd”, 
zegt Gerard. “Of een huwelijk 
van een halve eeuw niet lang is?”, 
vraagt De MooiLaarbeekKrant. 
“Valt best mee”, zegt Gerard. 
“Tenminste als je een goede vrouw 
hebt”, voegt hij er veelbetekenend 
aan toe. Leny neemt dit compli-
ment enigszins blozend in ont-
vangst.

Feest
De MooiLaarbeekKrant wenst het 
gouden paar een prachtig feest toe 
op zaterdag 5 september en veel 
geluk en gezondheid voor de toe-
komst.

Gerard en Leny op hun trouwdag

Het mooiste groen Vrijdag koopavond
tot 20:00 uur

Rozen
Prachtige rozen
50 cm lang
10 stuks

Hydrangea paniculata
Met prachtige dichte 
bloempluimen! 
100cm hoog in 21 cm pot.
van € 9.95

Bloembollen
Nieuwe oogst! Plant ze nu

*Goedkoopste gratis

nu

€6.99
nu

€2.99

Hydrangea paniculata Hebe Veronica
Mooie volle plant in 
diverse kleuren. 
25 cm hoog in 
12 cm pot. € 1.99 p/stuk

Hebe Veronica

€ 1.99 p/stuk12 cm pot. € 1.99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS*

Heuchera “Purperklokje”
Prachtige groen blijvende 
bladplant. ø 25 cm 
in 12 cm pot.
Van € 3.50

nu

€1.99Deze aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 8 september 2015

Het mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groenHet mooiste groen

€6.99

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

/DeBiezenTC @DeBiezenTC    

Koffie met 
worstenbrood 2,50

Nieuwe oogst! Plant ze nu
Fruitbomen en 
struiken
Groot assortiment, alle 
maten en soorten!

1 + 1 
GRATIS* *Goedkoopste gratis*Goedkoopste gratis
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www.kookcentrumbrabant.nl     Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk

Beschuit met muisjes

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

• 1 rol beschuit

• 1 kuipje boter

• 1 pakje muisjes blauw/wit

• Mes

• Bord

Scheur voorzichtig de rol beschuit open. 
Haal de beschuitjes voorzichtig uit de 
rol en besmeer ze met boter. Maak het 
pakje met muisjes open en giet het in 
een bakje. Dep de besmeerde beschuit 
in het bakje met de muisjes. Zorg dat de 
gehele beschuit is bedekt met muisjes. 
Leg de beschuitjes op een bord en 
serveer het aan de gasten.

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Woordzoeker

ANDERS
ARNHEM
BLADEN
BUITEN
EGYPTE
FIGUUR
GEKSTE

GRADEN
HOOGTE
HOTELS
IDEAAL
JONKER
KLEDEN
KUNNEN

LEKKER
LELIJK
OMGANG
PILOOT
PIXELS
RESTEN
RUZIES

SCRIPT
TUIGJE
UPDATE
VALLEN
WELKOM
ZOUTIG

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ANDERS ARNHEM BLADEN
BUITEN EGYPTE FIGUUR
GEKSTE GRADEN HOOGTE
HOTELS IDEAAL JONKER
KLEDEN KUNNEN LEKKER
LELIJK OMGANG PILOOT
PIXELS RESTEN RUZIES
SCRIPT TUIGJE UPDATE
VALLEN WELKOM ZOUTIG

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

Do
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SudokuMedium

8 7 1 5

4 7

5 2 3

9 2 8 4 7

6 1 9

3 1 9 2 6

6 7 9

1 6

4 6 8 3

Puzzle #123152

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

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: 

Mikel Martens
Ties van Oorsouw

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.

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?

PALLETAKTIE MAKITA
KIJK OP DE WEBSITE HUURBIJHAROLD.NL 

VOOR ALLE MAKITA AANBIEDINGEN!
WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT | 0499-422126

SINDS 1992

De MooiLaarbeekKrant feliciteert Stef & Nikki met de geboorte van Sebas!
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DJ Ekko wil optredens in Laarbeek

“Ik ga door tot ik misschien wel de beste dj van de wereld ben”

Redacteur: Dieuwke Kommerij
Fotograaf: Daphne van Leuken

Beek en Donk – Het is toch heerlijk 
als je op jonge leeftijd al weet wat 
je wilt? De 12-jarige Okke van de 
Ven is er duidelijk in. Hij wil we-
reldwijd bekendheid vergaren als 
DJ EKKO (“Okke omgedraaid”). 
Laten we beginnen met het verove-
ren van Laarbeek … !

Starten als dj
Het grote voorbeeld voor Okke is dj 
Martin Garrix. “Hij is de beste en het 
is heel vet als ik hem een keer kan 
zien optreden, maar vaak moet je al 
achttien zijn”, verzucht Okke. Zijn 
eigen ‘carrière’ als dj is pril. Okke 
vertelt: “Al lang wilde ik graag een 
eigen dj-tafel hebben en afgelopen 
Sinterklaas heb ik die gekregen. 
Toen kon ik aan de slag om te expe-
rimenteren met mixen en heb ik veel 
ontdekt door filmpjes te bekijken op 
YouTube. En natuurlijk op de tips ge-
let die daar voorbijkomen.”

Halve finale
Tot aan de zomervakantie was 
Okke leerling aan de Vrije School in 
Helmond waar hij in juni meedeed 

aan ‘Peelland Got Talent’. Hij be-
landde in de halve finale waar hij 
zichtbaar trots op is. “Eigenlijk was 
een vergelijking moeilijk te maken, 
omdat naast mij een pianist, gitarist 
en zangeres meededen. Ik vind het 
heel leuk dat ik al zover kwam omdat 
mijn meester eigenlijk helemaal niet 
van die muziek houdt!” Op de vraag 
om wat voor soort muziek het gaat, 
antwoordt DJ EKKO: “Electronic 
Dance Muziek of zoiets.” Hij wil 
zich blijkbaar nog niet vastpinnen 
en dat is waarschijnlijk ook onnodig. 
Nu is de tijd om te experimenteren 
met het computerprogramma FL 
Studio waarmee muziek kan worden 
geproduceerd, gemixt en opgeno-
men. “Ik maak nu ook zelf muziek 
en weet dat dit nog moet groeien”, 
aldus een ambitieuze Okke. 

Optredens nodig
DJ EKKO heeft samen met een 
vriend, om hun verjaardagen te 
vieren, al een spetterend optreden 
weggegeven. Maar niet voor niets 
heeft hij nu de publiciteit opgezocht 
in De MooiLaarbeekKrant. Okke 
vertelt: “Ik wil dat dj-zijn later mijn 
werk wordt en draaien op festivals 
zoals Tomorrowland. En natuurlijk 

op WiSH staan, zoals DJ T, dat had ik 
graag gewild! Om meer bekendheid 
te krijgen heb ik een actie bedacht. 

Ik geef één gratis optreden weg aan 
iemand die aan mij een leuke brief 
of tekening stuurt via: redactie@

demooilaarbeekkrant.nl. Wie weet 
kom ik dan binnenkort op jouw feest 
draaien.”

Redacteur: Dieuwke Kommerij

Beek en Donk - Twee glinsterende ogen 
achter de zwart omrande bril zijn het 
kenmerk van de 8-jarige DJ T (spreek 
uit als ‘ Tie’).  Al op zijn zevende baarde 
Tijl van de Gender opzien tijdens WiSH 
waar hij - ook nog hartstikke ziek – 
zijn publiek wist te vermaken met het 
draaien van zelfgemaakte mixen. 
Een rasechte artiest in de dop … 

DJ T
Op de vraag wat hij nou zo leuk vindt 
aan dj-zijn, hoeft Tijl niet lang na te 

denken. DJ T: “Ik vind het leuk om 
plaatjes door elkaar te mixen en be-
roemdheden te ontmoeten. In het echt 
heb ik Martin Garrix al gezien tijdens 
Dancefair (een educatieve vakbeurs, 
red.) in Utrecht. Martin legt dan zelf uit 
hoe je liedjes kunt maken en dat doe ik 
nu met de echte versie van FL-studio.” 
Wanneer zijn passie ontstond, is voor 
Tijl prima te benoemen: “Toen ik wist 
dat Hardwell de nummer 1 dj van de 
wereld was, wist ik: dat wil ik ook!”

Vakman
Ook al is Tijl nog maar acht jaar en zit 

hij net in groep 5, hij kent het wereld-
je van de dj’s. Hij laat verbouwereerd 
weten dat hij vindt dat WIWEK tijdens 
WiSH 2015 veel meer publiek verdiend 
had.“ Die is écht heel goed. Dus zet 
maar in De MooiLaarbeekkrant dat ik 
de grootste fan van WIWEK ben, en 
van Hardwell ook.” Het jeugdige en-
thousiasme straalt ervan af en op de 
vraag of hij zelf al veel fans heeft, ant-
woordt DJ T onbescheiden: “Ja, vol-
gens mij heel Laarbeek. Bij WiSH heb 
ik al superveel mensen gezien, en als 
ik dan zo deed – illustratief zwaait hij 
met zijn armen boven zijn hoofd- dan 

deden ze mee.” Zelfs tijdens dit inter-
view laat hij desgevraagd een stuk van 
zijn nieuwe mix horen en roept zo nu 
en dan: “Luister goed, nu komt er echt 
een mooi stukje”. 

Loopbaan of ‘draaibaan’? 
Op zijn zevende verjaardag kreeg Tijl 
zijn eigen draaitafel en draaide hij op 
‘Kwizut’ en tijdens ‘Laarbeek Live’. 
Ervaring had hij opgedaan bij Café 
Dave van de Burgt waar hij met suc-
ces het ‘kunstje’ zat te af te kijken van 
Robin Janssens. En dat bracht hem uit-
eindelijk ook bij WiSH: er was iemand 

uitgevallen en toen kwam DJ T in beeld. 
Of er volgend jaar weer een optreden 
bij WiSH inzit, dat weet DJ T nog niet. 
In ieder geval willen DJ T en DJ EKKO, 
ook via De MooiLaarbeekKrant, aan 
WiSH laten weten deze dagen vrij te 
willen houden … Twee Laarbeekse 
jonge dj’s waar muziek én pit in zit.

Reacties/boekingsaanvragen kunnen 
naar: redactie@demooilaarbeekkrant.
nl en worden doorgestuurd naar de 
dj’s.

Fotograaf: Joost Duppen
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Kermis in Lieshout

Deze bon kun je op dinsdag 8 september 2015 vanaf 18.45 uur in de bus op het kermis-terrein doen.,
om 19.30 uur vindt de trekking plaats. Om aanspraak te maken op de prijs dien  je  op  het  kermisterrein 
aanwezig te zijn. Als de winnaar zelf niet aanwezig is wordt de prijs opnieuw verloot. Per persoon kan 
maar 1 prijs gewonnen worden en maximaal 2 prijzen per adres.

L  

september 
Kermis lieshout

NAAM

ADRES

Deze bon kun je op zaterdag 5 september 2015 vanaf 13.45 uur in de bus op het kermisterrein doen.,
Om 14.00 uur vindt de trekking plaats. Om aanspraak te maken op de prijs dien je op het kermisterrein 
aanwezig te zijn. Als de winnaar zelf niet aanwezig is wordt de prijs opnieuw verloot. Per persoon kan 
maar 1 prijs gewonnen worden en maximaal 1 prijs per adres.

L  

 september 
Kermis lieshout

NAAM

ADRES

Het is bijna zover! De kermis in Lieshout staat weer voor de deur. Van zaterdag 5 tot en met dinsdag 8 september is er volop vertier en gezelligheid te 
vinden op de Floreffestraat in Lieshout. Opgesteld staan de autoscooter, draaimolen, grijpkranen, fotoschietsalon, babyflug, lunapark, rups, lijntrekspel en 
hengelsport. Natuurlijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten. De gebakkraam, suikerspin- en popcornwagen, viskraam, suiker- en nougatwagen 
zijn ook dit jaar weer aanwezig.

Extra activiteiten en leuke prijzen
Zaterdag is de opening met verloting van vrijkaartjes en tien Mickey 
Mouse knuffels. De kermis in Lieshout wordt officieel geopend door 
wethouder Van Zeeland. Je maakt kans op deze prijzen door de originele 
bon voor zaterdag uit deze MooiLaarbeekKrant in te vullen en tussen  
13.45 en 14.00 uur in de ton op het kermisterrein te stoppen. Om 14.00 uur 
worden de prijswinnaars bekendgemaakt en gaat de kermis van start!

Maandag forever hands:
Tussen 15.30 en 20.30 uur kun je gratis 
een wax model van je hand laten maken.

Dinsdag zijn er veel speelgoedprijzen te winnen in de loterij! Om mee te doen, 
doe je de tweede bon uit deze MooiLaarbeekKrant tussen 18.45 en 19.00 uur in 
de daarvoor bestemde ton op het kermisterrein. De prijswinnaars worden om 
19.30 uur bekendgemaakt.

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon

In te leveren van 5 t/m 8 september 2015

kortingsbon
Touwtje trekken
1 touwtje extra 

per persoon
per spel

Schiettent
smilies, kinderen 

altijd prijs
+ 2 schoten extra

Eendjesvissen
1 eendje extra 
per persoon

per spel

Suikerspin
€ 0,50 korting bij 

aankoop
van een suikerspin 

vanaf € 2,50

Gebakkraam
8 krentenbollen + 

8 oliebollen
voor 10 euro

Cakewalk
bij besteding 
vanaf 5 euro

1 kaartje gratis

Babyflug
bij besteding 
van 5 euro
1 rit gratis

Draaimolen
bij besteding
 vanaf 5 euro

1 kaartje gratis

Autoscooters
6 ritten voor 

5 euro

Snoepkraam
zakjes witte en/of 
gekleurde nougat

van 4 euro per stuk 
nu 3 voor 10 euro

Autoscooters
14 ritten voor 

10 euro

Snoepkraam
alle zuurstokken 

van 2 euro
nu 8 voor 10 euro

Kermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in LieshoutKermis in Lieshout
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PrijsverlagingenPrijsverlagingen

0.99
  WEEKEND

2.49
WEEKEND

2.19
WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.49
  WEEKEND

0.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

PER STUK

5 STUKS

5 STUKS

3 STUKS

PER STUK

PER STUK

500 G

2x 90 g

0.89 0.79
375 g

2.19 1.99
6x 0.117 l

1.69 1.59

8x 30 g

1.49 1.39
150-175 g

2.39 2.29
8x 45 g

1.75 1.59

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Kokosnoot

Om af te bakken.

Pane Milano

360 g

Merguez*

Komkommer

Witte druivenBloemkool

VOOR HUISMERKEN
Bron: Consumentengids juli/aug 2015

4 T/M 6 SEPTEMBER4 T/M 6 SEPTEMBER4 T/M 6 SEPTEMBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Gemarineerde 
varkenshaasspiezen* 
300 g

Triangels 
meergranen

Mediterrane
kaasblokjes

Active drink*

Mini-brownies Zaden of pittenBockworst

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

1.39
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling

“Al zie ik maar één kind dat zijn angst overwint”

Voorspelbaarheid is grootste troef op 
prikkelarme kermis
Redacteur: Dieuwke Kommerij

Beek en Donk – Voor het vierde jaar op een rij 
is Hinke Hellings (24) uit Beek en Donk vrijwil-
ligster op de prikkelarme kermis op het Piet van 
Thielplein in Beek en Donk. Op zondagmiddag 
13 september van 12.00 tot 14.00 uur is het 
weer zover … 

Stef
Hinke kent de 12-jarige autistische Stef al zeven 
jaar, schat ze. “Mijn ouders zijn bevriend met 
zijn ouders en kennen elkaar van de ‘Biksbent’. 
Ik wilde de zorg in en begeleidde Stef toen ik 
nog bij mijn ouders thuis woonde. En dat is zo 
gebleven. Ook nu Pepijn en ik ouders zijn van 
Boz, ons zoontje van zes maanden. Stef is hier 
één keer in de week en logeert maandelijks bij 
ons. Al trekt hij nu ook naar Pepijn toe”, bekent 
Hinke lachend. “Wij zijn hartstikke trots op Stef 
die als een superlieve broer voor Boz is.” Hin-
ke omarmt het idee van een prikkelarme kermis 
van Jos Dijstelbloem, de opa van Stef. “Als gezin 
konden zij nooit naar de kermis en Jos vond dat 
daar iets aan gedaan moest worden. Nu is het 
voor het vierde jaar al mogelijk om deze kermis 
te bezoeken: rustig, zonder keiharde muziek, 
lichteffecten en noem maar op.” 

Vrijwilligers
Hinke vertelt dat op de middag van de kermis de 
attracties verdeeld worden onder de vrijwilligers: 
“Eigenlijk doe je niet zo heel veel”, zegt Hinke. 
“Je geeft alleen duidelijkheid. Waarschijnlijk is 
dat genoeg om voor een gevoel van veiligheid 
te zorgen bij de deelnemers. Ik vertel bijvoor-

beeld hoeveel rondjes er gemaakt worden en 
dat een hand opsteken betekent: ‘Ik wil stoppen’. 
Het belangrijkste is dat je goed observeert. Als ik 
onrust zie, zoek ik contact met de ouder of bege-
leider.  Voor de kermisexploitanten was het eerst 
wennen, maar je ziet dat de samenwerking steeds 
beter gaat. Iedereen ziet dat het écht wat doet!”
 
Kinderen en volwassenen
Zowel kinderen als volwassenen met een 
handicap bezoeken de prikkelarme kermis. 
“Je ziet mensen uit woongroepen die met 
begeleiding komen. En natuurlijk veel kin-
deren met ouders, opa’s en oma’s. Zelfs 
mensen van verder weg hebben hun weg 
hierheen gevonden”, aldus een enthousias-
te Hinke. Het kan niet anders: de prikke-
larme kermis wordt vast en zeker weer een 
succes!

De prikkelarme kermis wordt gehouden op zon-
dag 13 september van 12.00 tot 14.00 uur aan 
het Piet van Thielplein in Beek en Donk.

Hinke Hellings
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Aarle-Rixtel - De stichting streekont-
wikkeling Croy hield zondag 30 au-
gustus de twee jaarlijkse culinaire 
wandeling. Ruim 200 deelnemers uit 
de regio en ver daarbuiten reisden af 
naar Aarle-Rixtel om kennis te maken 
met alles wat Croy te bieden heeft. 

Dat dit heel divers is werd al snel dui-
delijk. Bij de familie Biemans die allerlei 
soorten fruit telen opeen milieube-
wuste manier,  kregen de wandelaars 
een heerlijk voorgerecht geserveerd. 
Terwijl zij hiervan zaten te genieten, 
maakte de bijenvereniging gebruik van 
de stilte om uitleg te geven over de 
bijen, wespen en hommels, die brood-
nodig zijn voor de bestuiving van de 
verschillende fruitbomen en struiken.

Verder wandelend maken de bezoe-
kers kennis met het fokken van bij-
zondere vleeskoeien. Het Italiaanse 
Marchigiana ras. De schitterende stier 
van de familie Franken die op stal staat 
en de aandacht trekt, weegt maar 
liefst 980 kg. Het vlees van de grazen-
de koeien  wordt gebruikt in de Croy 
restaurants. De wandelaars krijgen een 
heerlijke courgettesoep voorgescho-
teld. Alle gerechten zijn bereid met de 
streekprodukten door de hobbykok 
kookclub, waar een van de onderne-
mers van Croy lid van is. 

Weer onderweg wordt het vochtge-
halte aangevuld met appelsap en vlier-
bloesemlimonade, allemaal van eigen 
bodem en puur natuur. Dat is met 
de temperaturen en het luchtvoch-
tigheidsgehalte zeker geen overbodi-
ge luxe. Verderop zorgt een heerlijk 
stukje bierkaas met kruiden en een 
glaasje vlierbessenwijn voor wat extra 
energie voor ze bij het hoofdgerecht 
komen. Dat wordt geserveerd op het 
bedrijf van Piet Segeren, gespeciali-
seerd in Croy kruiden. Ook worden 
hier op een biologische manier groen-
ten gekweekt door Wouter van Mil en 
Marieke Boudewijns. Van die biologi-
sche groenten kun je elke week een 
pakket thuis krijgen als je een abon-
nement neemt. Dat betekent dat je 
verschillende groenten met daarbij re-
cepten krijgt om ook met wat minder 
bekende groenten kennis te kunnen 
maken. Het hier geserveerde hoofdge-
recht bestaat uit romige aardappelpu-
ree met heerlijke groene groenten en 
een lamshachee. 

De schapen die rondlopen op Croy 
zijn van schapenfokker Mathee Kamp, 
die twee verschillende rassen groot 
brengt. Texelaars vooral voor het 
vlees bekend, en het Merino schaap 
dat hele fijne wol produceert. Van die 
Merino wol wordt vooral sportkleding 
gemaakt voor bergbeklimmers bv. 
Deze wol draagt heerlijk op de huid en 
neemt geen geur op. Ideaal voor men-
sen met zweetvoeten.

Het melkveebedrijf van de familie 
Kuijpers maakt de ronde compleet. 
Zij exploiteren op hun eenmansbedrijf 
vooral het MRIJ koeienras dat bekend 
staat als een zogenaamd dubbelras. 
Melk- en vleeskoe. De familie Kuijpers 
verzorgt het toetje dat bestaat uit 
heerlijke hangop met vers fruit. 

De wandelaars hebben genoten van 
de omgeving, het heerlijke eten en 
nemen een mooie herinnering aan het 
Laarbeekse Croy mee naar huis. 

 
 
   

Studieresultaten 
verbeteren? 

 

Jong-LEREN  
 

 

 Altijd begeleiding 
op maat 

 

www.jong-leren.com 
0492 382 668 

Geslaagde culinaire wandeling bij Croy Open dag bij Scouting Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Scouting Aarle-Rixtel 
start dit jaar het seizoen met een open 
dag. Deze wordt komende zaterdag (5 
september) gehouden van 13.30 tot 
16.00 uur.

De scouting heeft dan een spectacu-
laire activiteit, mede mogelijk gemaakt 
door de goede doelen actie van ba-
sisschool de Brukelum. Er komt na-
melijk, zoals op de foto te zien is, een 
10-meter hoge klimwand! Ook kan je 
aan allerlei andere scoutingactiviteiten 
meedoen, zoals een speurtocht door 

de blokhut, kampvuur, spelletjes en 
nog veel meer.

Het is ook een mogelijkheid om ken-
nis te maken met de diverse groepen 
binnen Scouting Aarle-Rixtel, zie voor 
meer informatie ook www.scoutin-
gaarlerixtel.nl.

Graag nodigt de scouting u uit om 
ook een kijkje te komen nemen op 5 
september. De koffie en de ranja staan 
klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.   

Een 10-meter hoge klimwand bij de open dag van Scouting Aarle-Rixtel

Kaartavonden bij Sparta’25
Beek en Donk – De woensdagavond 
kaartavonden bij Sparta’25 starten 
na de kermis in Beek en Donk weer. 
Op woensdag 16 september kunnen 
deelnemers weer volop ‘jokeren’ en 
‘rikken’ in de kantine van de voetbal-
vereniging. 

Ook niet-leden zijn van harte wel-
kom op deze spelletjesavonden. Er 
zijn mooie vleesprijzen te winnen 
van Slagerij Brouwers. De kaar-
tavond start elke woensdag om 
20.00 uur. Sparta’25 vind je aan de 
Heereindsestraat 10 in Beek en Donk.

75% KORTING
ACTIEARTIKELEN ZIJN VOORZIEN VAN ACTIE/KORTINGSTICKER

50% KORTING PER STUK50% KORTING PER STUK
 VANAF 2 STUKS VANAF 2 STUKS

SALE
PIET VAN THIELPLEIN 11, BEEK EN DONK 0492-465456   WWW.YOURSFASHION.NL

SALESALESALESALE LAATSTE WEKEN 
KORTING!

OP DE GEHELE ZOMERCOLLECTIEOP DE GEHELE ZOMERCOLLECTIE



Donderdag 3 september 2015 13
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Een dorpsgenoot uit Lliber vertel-
de me dat hij gebeten was door 
een giftige duizendpoot omdat het 
beest ‘s nachts in zijn schoen was 
gekropen. Hij was er met zijn voet 
zó ingestapt en het beest had hem 
vreselijk veel pijn gedaan. Toen het 
hem een paar dagen later wederom 
overkwam, vroeg ik lachend of het 
misschien aan zijn zweetvoeten lag 
waarom die beesten steeds in zijn 
schoenen kropen. Ik had beter me-
dedogen kunnen tonen! Want, als 
je - zoals ik - in de Spaanse campo 
(buitengebied) woont, dan kruipt er 
nogal eens wat je huis binnen. En 
ja hoor, de ochtend daarop stapte 
ik met blote voeten in mijn sport-
schoenen, al zittend vanaf mijn bed. 
Omdat ik superlange veters in mijn 
schoenen had deed ik er vijf kno-
pen in om te voorkomen dat ik er 
anders over struikelen zou. Toen ik 
opstond voelde ik eerst iets kriebe-
len in mijn rechterschoen maar toen 
was het kwaad al geschied. Tijdens 
een bizarre poging mijn veters los 
te rukken spoot deze griezel vijf 
keer zijn gif door zijn voorste tas-
torganen. Ondertussen schreeuwde 
ik het uit van de pijn alsof ik door 
een wild zwijn was aangevallen. 
Mijn man begreep niet waarom 
ik zó hard om een schaar stond 
te schreeuwen, maar begreep dat 
er iets niet in orde was. In allerijl 

bracht hij mij het gewenste voor-
werp waarmee de knopen van mijn 
veters werden afgeknipt. Er kwam 
een geelzwarte escolopendra uit 
mijn sportschoen, die het vervol-
gens met zijn leven moest bekopen. 
Als dierenvriend zal ik nog een vlieg 
proberen te redden maar deze dui-
zendpoot knipte ik zónder naden-
ken dwars doormidden, maar net 
als een kip-zonder-kop liep hij nog 
een tijdje door! Na het slikken van 
wat paracetamolletjes en mijn ju-
beltenen in een bak met ijsklontjes 
te hebben gestoken, begon twee 
uur later de pijn af te nemen en kon 
ik mijn krokodillentranen drogen. 
Toen ik later mijn Spaanse dorpsge-
noot tegenkwam, heb ik mijn excu-
ses aangeboden en beloofde nooit 
meer te zullen lachen als hij weer 
gebeten zou worden. Uit ervaring 
weet ik nu dat deze geschubde 
schorpioenachtige duizendpoot 
met zijn twee gif spuitende tastor-
ganen, zo dik als mijn vinger en tien 
centimeter lang is… een flinke bite 
heeft! Dat dit nachtdier zich inder-
daad graag verschuilt in stinkende 
schoenen heeft mij doen besluiten 
voortaan mijn schoenen goed te 
inspecteren voordat ik er met blo-
te jubeltenen instap. Het was een 
zoveelste levensles. Heb mededo-
gen! In een historisch verleden in 
Aarle-Rixtel leerde mijn moeder za-

liger mij: “Dur wordt nie ovver un 
ander geroddeld, gekletst of gela-
che, anders zal ut oew latter zelluf 
ovverkomme”. Ik hád het dus kun-
nen weten. God straft onmiddellijk! 
Gelukkig nam mijn dorpsgenoot 
het mij niet kwalijk. Met enige re-
gelmaat zitten we op het zonover-
goten terras van onze dorpskroeg 
bij Manolo en proosten met een 
glaasje Sangria op de knuffels die 
we kregen van de escolopendra… 
whaháááhhh! Salut…

Ik groet Laarbeek met Spaanse zon-
nestralen, 

Anne Wittebol-Aarts
www.FincaErbalunga.com 

Luchtpost

Duizendpoot

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

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

Rolluiken, zonneschermen, garagedeuren, 
horren. Verkoop, montage, reparatie, reno-
vatie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359, info@kluijtmanszonweringen.nl

Tuinstudio Tom – De sleutel tot jouw 
nieuwe tuin. Voor een goed tuinadvies 
of een passend tuinontwerp ga je naar 
www.tuinstudiotom.nl of bel 0646583771

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 
OF SUPER REUZE PAN?

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

GEVONDEN
Sleutel gevonden op Aarle-Rixtelsweg bij 
de afslag naar de grote overbrug. Er hangt 
een sleutelhanger aan in de vorm van een 
sleutel met diamantjes. Tel. 0492-845970

Zwarte portemonnee met klittenband 
gevonden (di. 25 aug.) in de Goudsbloem-
straat Beek en Donk. Geen inhoud. Af te 
halen bij kantoor De MooiLaarbeekKrant

Zonnebril van bekend merk, in Lieshout, Hemel-
rijk op hoek van Tiendpad. Tel. 0499-422714

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor het 
ophalen van alle bruikbare spullen, gebruikte 
en partijgoederen, woning/boedelontruim-
ing, 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, elek-
tronica, fi etsen, witgoed, bruingoed, zink, 
lood etc. OHD tel. 06-11070700

Te koop gevraagd, landbouwmachines: 
hooimachine, hark, maaier, ploeg, weisleep, 
mesttank, bloter, frees, kipper, tractor, vee-/
paardentrailer etc. Tel. 06-19076959

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

Vervoer per 7 sept. (tegen vergoeding) van-
uit Lieshout naar Industrieterrein Z.O. (so-
jadijk) Helmond. Werktijden 08:00 – 16:30 
van ma t/m do. 0499-421732.

LES/CURSUS
Net met pensioen en tijd over? Volg een cur-
sus! Kijk op www.vuhelmond.nl.

OVERIG
Garagesale buurtvereniging Plan West 
(Lieshout) op 13 september van 10.00 tot 
15.00 uur. Vanaf 10.00 uur is er aan de 
Kerkloop 4 een formulier af te halen met 
deelnemende adressen

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

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

Judopak Matsuru maat 130 (5-6 jaar) met 
embleem van budoclub B&D (verwijder-
baar). Nog in een fris witte kleur, dus z.g.a.n. 
€15,00. Tel. 0492-468680

Coloniaans teakhouten salontafel (L130 
x B65 x H48) €100,00. Coloniaans teak-
houten tv-meubel (L120 x B60 x H50) 
€100,00. Tel. 06-30403354

Trilplaat te koop of ruilen. Tel. 06-21451734

VACATURES
Gevraagd: huishoudelijke hulp voor 6 uur 
per week op donderdag. Tel. 06-20351735

VERLOREN
2 sleutels + 1 klein hangertje met lampje ver-
loren. Graag afgeven bij De MooiLaarbeek-
Krant of contact opnemen via tel. 
0492-832182

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:

Suze Derksen

WIN
DEZE EXCLUSIEVE FIETS!

Spaar 10 stempels en 
wellicht stuif jij er straks 

vandoor op deze

Bakery wheels
Dorpsstraat 19 5735 EA  Aarle-Rixtel | T: (0492) 38 59 57
E: info@bakkerijvanbrug.nl | W: www.bakkerijvanbrug.nl

Langs deze weg willen wij veel mensen uit Laarbeek harteli-
jk danken voor de vele kaarten, bloemen, attenties en 

aandacht die wij mochten ontvangen voor onze gouden 
bruiloft, die we op 7 augustus j.l. hebben gevierd. 

We hebben ervan genoten.

Jan en Mien Aalders-de Vocht

Geboren om voor altijd lief te hebben
Sebas van Oorsouw

Zoon van: Stef van Oorsouw & Nikki Barten
Kerkstraat 6, 5741 GL Beek en Donk

31 
augustus 

2015
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Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafi etsen.nl

Voor meer aanbiedingen 
bezoek onze winkel

Fiets & RegenkledingSALE  SALE  

Regenkleding  
50 tot 75% 

Korting

Openingstijden
Dinsdag - Vrijdag: 08.30 - 20.00Maandag: 13.00 - 20.00 Zaterdag: 08.30 - 17.00

Staff elkorting 
1 stuk = 15%

2 stuks = 25%
3 stuks = 35%
4 stuks = 45%
5 stuks = 50%

Korting oplopend tot Korting oplopend tot Korting oplopend tot 

90%
EXTRA ACTIE: Bij aankoop van  kleding zijn alle BBB accessoires BTW vrij.

Maak kennis met de MIR-Methode op Buurtendag
Laarbeek - De MIR-Methode is 
een unieke zelfhelingsmethode 
ontwikkeld door Mireille Mettes 
in 2009. MIR staat voor Mentale 
en Intuïtieve Reset.

Voor wie is de MIR-Methode be-
doeld?
De MIR-Methode is bedoeld voor 
mensen met emotionele en licha-
melijke klachten die  daar graag 
zelf aan willen werken. Het 9 stap-
penplan van de MIR-Methode 
zorgt er namelijk voor dat het zelf-
helende vermogen van je lichaam 
weer wordt geactiveerd. Het is 
eenvoudig uit te voeren in je eigen 
omgeving. Ook dieren kun je goed 
met deze methode behandelen.

De MIR-Methode doen
Het uitvoeren van de MIR-
Methode kost je ongeveer 2 x 2 
minuten per dag. Via een uitge-
breide instructievideo op www.
mirmethode.nl kun je je de me-
thode eigen maken en je zelfheling 
op gang brengen. Wat je daarbij 
nodig hebt, is doorzettingsvermo-
gen om het minstens 4 weken vol 
te houden. 

Je kunt de MIR-Methode altijd 
doen, zelfs als je onder behande-
ling bent bij een arts en/of thera-
peut. Zo doe je de MIR-Methode 
zelfstandig thuis, je neemt je zelf-
heling in eigen hand. De MIR-
Methode kan nooit een arts of 
therapeut vervangen. Er zijn steeds 
meer artsen en therapeuten be-
kend met de MIR-Methode. 

MIR-Methode op Maat
Heb je specifieke klachten, wil je 
sneller door een proces of graag 
persoonlijke begeleiding, dan kan 
een MIR-Methode begeleider een 
MIR-Methode op Maat stappen-
plan maken. Blokkades worden 

opgespoord, zodat je deze kunt 
aanpakken. Daardoor kan het he-
lingsproces veel vlugger gaan.

Op de website staan resultaten 
van mensen die melden dat ze 
psychisch en/of lichamelijk op-
knappen. Het maakt dat de MIR-
Methode zich in hoog tempo 
verspreidt, reeds in meer dan 20 

landen bekend.
Voor meer informatie zijn kunt u 27 
september tijdens de buurtendag 
terecht in het Ontmoetingscentrum 
te Beek en Donk. Of neem con-
tact op met Marleen Maas, tel. 
0492-464396, Maria Hendrix, tel. 
0492-466089 of Vera Borghmans, 
tel. 06-23550480.

Marleen Maas (l), Maria Hendrix (m) en Vera Borghmans (r)

0492 - 386 600 Beekse-akkers@berkkerkhof.nl

Beek en Donk - Na een heer-
lijke zomervakantie gaat het 
Scheidingscafé voor kinderen van-
af september weer van start.

De locatie is hetzelfde gebleven, 
namelijk bij Café/Zaal v.d. Burgt 
in het afgesloten zaaltje. Er heeft 
echter wel een wijziging plaatsge-
vonden in de frequentie van het 
Scheidingscafé. Voorheen was het 
Scheidingscafé wekelijks te bezoe-
ken door de kinderen. Nu is dit 1 
keer per maand geworden. Om 
te kijken of deze frequentie beter 
aanslaat bij de doelgroep, zijn tot 
op heden de eerste 2 data bekend. 

Het eerste Scheidingscafé voor Kids 
zal plaatsvinden op maandag 7 
september van 16.00 uur tot 17.00 
uur. Het tweede Scheidingscafé 
staat gepland op maandag 5 ok-
tober van 16.00 uur tot 17.00 uur. 
Het Scheidingscafé voor Kids biedt 
workshops aan voor kinderen van 
gescheiden ouders. Deze scheiding 
kan recent of al een tijdje geleden 
hebben plaatsgevonden. Met be-
hulp van creatieve- en spelvormen 
proberen we de kinderen even in 
het middelpunt te laten staan en 
ervoor te zorgen dat ze op eigen 
kracht weer verder kunnen. 

Scheidingscafé voor Kids weer van start

Beek en Donk - De vakantie is 
weer voorbij, Vrouwenbeweging 
vBeek en Donk kan weer fris en 
fruitig starten met hun program-
ma. 

Ze beginnen met een fietstocht, 
welke plaatsvindt op dinsdag 8 
september om 9.00 uur vanaf het 
Ontmoetingscentrum. Rond de 
klok van 15.30 uur zijn ze weer te-
rug. Je dient zelf je lunchpakketje 

mee te nemen. Mocht het op deze 
dag slecht weer zijn, dan verplaat-
sen ze de fietstocht naar een latere 
datum. 

Op woensdag 9 september star-
ten ze ook weer met de gym. 
Deze begint om 9.00 uur in het 
Ontmoetingscentrum. Nieuwe le-
den zijn van harte welkom. Graag 
tot dan.

Vrouwenbeweging Beek en Donk 
hervat programma

Beek en DonkKapelstraat 18 Telefoon (0492) 46 22 06

www.vgaacc.nl
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MooiLaarbeekkrant
‘Dancing Queen’ in Mariahout: ABBA Tribute Band in Openluchttheater
Redacteur: Martin Prick
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof   
    (Beek en Donk)

Mariahout- Afgelopen weekend, om 
precies te zijn op vrijdagavond 28 au-
gustus, was het de eer aan de ABBA 
Tribute Band om het Openluchttheater 
in Mariahout te veroveren met beken-
de liedjes van het illustere gezelschap 
uit Zweden. 

Toegift
Vanaf het eerste moment, wanneer de 
band start met het welbekende num-
mer ‘Dancing Queen’, verovert de 
ABBA Tribute Band uit Emmen het pu-
bliek. De dansjes zijn er en de kleding 
is als in de jaren ‘70 met natuurlijk de 
plateauschoenen en de hoge hakken. 
Kortom, ABBA is ‘in the house’. In 
een goed gevuld theater wordt in het 
begin door het publiek de kat uit de 
boom gekeken. Later zingt men veel 
mee, staat het publiek vaak op tijdens 
het applaudisseren en zo goed en zo 
kwaad als het gaat, wordt er zelfs hier 
en daar gedanst. Het volume van de 
muziek stijgt in de loop van het concert 
en met nummers als ‘Gimmie, gimmie, 
gimmie’ en ‘Waterloo’ kan de avond 
niet meer stuk. Het laatste nummer is 
niet het bekende ‘Thank you for the 
music’, want de groep heeft goed in-
geschat dat er nog om wat toegiften 
wordt gevraagd. Als het nummer dan 
toch gezongen wordt, is dat één van 
de laatste nummers van een zeer ge-
slaagd concert.

Gekkenhuis
‘Back for more’ is de eigenlijke naam 
van de groep, die vanavond optreedt. 
Hun repertoire heeft jarenlang bestaan 
uit het zingen van allerlei nummers 
van diverse artiesten van de Eagles tot 
André Hazes. Altijd zat er in hun op-
treden een ‘blokje ABBA’. Dat stukje 

van het concert werd meestal met ge-
juich ontvangen. “Dat is de reden 
waarom we met deze ABBA Tribute 
Band zijn begonnen”, aldus organist 
Ronald van der Meulen Kunee. “Na 
het optreden in Helmond voor 15.000 
toeschouwers is het gewoon een gek-
kenhuis”, vertelt hij. De groep is de 
komende maanden volgeboekt en 
gaat in oktober zelfs naar Bulgarije. 
Herkenbaarheid van de muziek is het 
belangrijkste voor de groep, zowel bij 
de jeugd als bij ouderen. 

Origineel
“’Dancing Queen’, ‘Mama Mia’ en 
‘Waterloo’ zijn de nummers waar het 
publiek tijdens het optreden van de 
groep op los gaat”, vertelt Ronald. 
Na het optreden gaat de groep het 

publiek in. “Iedereen wil met je op 
de foto”, glundert Ronald, “alsof je 
de echte ABBA bent. Als je opkomt, 
krijg je applaus. Dat krijg je als co-
verband normaal nooit voor elkaar!” 
Door de groep zijn er wel pogingen 
ondernomen om met leden van het 
‘echte’ ABBA in contact te treden. 
“Vorig jaar was het bijna zover, maar 
door omstandigheden is dat mislukt.” 
Sommige andere tribute-groepen wer-
ken alleen met een orkestband. Ronald 
vertelt dat zijn groep ernaar streeft het 
origineel zo dicht mogelijk te benade-
ren met een zo klein mogelijke rol voor 
de orkestband. “Mensen kennen het 
origineel en dat willen ze toch horen. 
Het is een hele kunst om de originele 
muziek te spelen, want die is moeilijk 
genoeg.” 

Bedrijf:       Trovatello - Verstappen 
     Advocatuur en Mediation
Eigenaren: Concetta Trovatello & Peter Verstappen 
Locatie:     Mierloseweg 2, Helmond
Redacteur: Martien van den Heuvel

Trovatello-Verstappen advocatuur en mediation 
aan de Mierloseweg 2 in Helmond is gespeci-
aliseerd in familierecht en strafrecht. Concetta 
Trovatello en Peter Verstappen zijn advocaten 
voor familierecht en echtscheiding, Klaas van den 
Heuvel is strafrechtadvocaat. Het advocatenkan-
toor heeft een open uitstraling en laagdrempelige 
toegang. “Mensen moeten zich bij ons op hun 
gemak voelen. Wij zijn betrokken bij onze cliënten 
in een vaak beladen en onzekere periode van het 
leven,” aldus de in Lieshout woonachtige Peter 
Verstappen. Hoogste tijd voor een kop koffie.

Waaruit bestaat jullie dagelijkse werk? 
“Mijn collega Concetta en ik zijn gespecialiseerd in 
familierecht. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken 
aan echtscheiding, ontbinding van geregistreerd 
partnerschap, beëindiging van een samenleving, 
de positie van kinderen (zowel erkenning, gezag 
als zorgregeling), kinder- en partneralimentatie, 
pensioen van voormalige echtgenoten, huwelijkse 
voorwaarden en verdeling en verrekening van de 
boedel na de echtscheiding. We behandelen die 
zaken zowel eenzijdig als door middel van bemid-
deling tussen beide partners,” legt Peter uit. 

Hoe zorgen jullie ervoor dat de cliënten bij jullie 
aan het juiste adres zijn?
“Wij hebben beide jarenlange ervaring in de advo-
catuur. Peter is sinds 1996 beëdigd als advocaat. 
Daarna is hij in 2002 gespecialiseerd in familierecht. 
Tussen 2004 en 2008 had hij een eigen kantoor 
in Nuenen. In 2008 heeft hij een aantal maan-
den in Eindhoven gewerkt. Sinds augustus 2008 
werkt hij hier in het kantoor. Ikzelf ben sinds 2001 
beëdigd advocate en ben meteen hier in Helmond 
begonnen,” aldus de uit Italië afkomstige Concetta 

Trovatello. “En om onze klanten goed van dienst te 
kunnen zijn hebben we naast onze eigen erva-
ring ook een groot netwerk met daarin heel veel 
nuttige contacten, zoals psychologen, notarissen, 
accountants en makelaars. En we zijn aange-
sloten bij de Vereniging Familierecht Advocaten 
Scheidingsmediators. En daarnaast ben ik nog aan-
gesloten bij de Mediators Federatie Nederland,” 
voegt Peter toe. Wij houden onze kennis up-to-da-
te door constante opleidingen en door het bijhou-
den van vakliteratuur en jurisprudentie. 

Jullie hebben zelf een echtscheiding meegemaakt. 
Speelt dat mee bij jullie zaken?
Concetta: “Wij zijn allebei familiemensen. Voor 
ons is de relatie met de rest van de familie zeer be-
langrijk. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 12 jaar 
oud was. Ik heb dus van heel dichtbij meegemaakt 
wat zo’n ingrijpende ervaring met je doet. Peter is 
zelf gescheiden. Die scheiding is toen voor beide 
partijen gelukkig goed geregeld. We weten dus 
allebei zeer goed hoe een scheiding werkt en hoe 
dat je leven beïnvloedt. We weten vooral ook hoe 

het niet zou moeten. Daarom proberen we ook 
zoveel mogelijk om onze cliënten uit de juridische 
procedures te houden. Door mediation, oftewel, in 
gewone spreektaal, bemiddeling. Ook als elk van 
de cliënten een eigen advocaat heeft, zoeken we 
bij voorkeur de weg van het overleg, bijvoorbeeld 
door het houden van een bespreking met partijen 
en advocaten. Vaak lukt dat. Maar als een proce-
dure om wat voor reden dan ook onvermijdelijk is, 
gaan we voor onze cliënten door het vuur.”

Zo bouwen jullie waarschijnlijk ook een goede 
band op met jullie cliënten, die vaak in een niet zo 
prettige situatie zitten?
“De vertrouwensband met een cliënt is zeker 
heel erg belangrijk. Ten eerste wil je in een lastige 
periode zo goed mogelijk voor de mensen zorgen. 
En je wilt proberen om de mensen uit de juridische 
mallemolen te houden. Dan heb je alle vertrou-
wen over en weer hard nodig. Zeker omdat niet 
alle zaken een, twee, drie opgelost zijn. Er zijn 
zaken bij die, om wat voor redenen dan ook, soms 
maanden- of zelfs jarenlang duren. En dan is het, al 

helemaal als er ook kinderen bij betrokken zijn, van 
essentieel belang dat de cliënt zich op zijn gemak 
voelt bij ons,” aldus Peter Verstappen. “Dan is er 
echt een vertrouwensrelatie.“ Verder is er op 11 
september 2015 weer ‘’de dag van de scheiding’’. 
Iedereen is op die dag (vrijblijvend) van 10.00 tot 
19.00 uur welkom op ons kantoor.” 

Voor extra informatie over Trovatello Verstappen 
advocatuur en mediation of hulp bij juridische 
zaken kun je altijd terecht op het kantoor aan de 
Mierloseweg 2 in Helmond. Daarnaast kun je natuur-
lijk ook altijd telefonisch contact opnemen via 0492 
59 12 99. 

Uiteraard heeft het advocatenkantoor ook een 
website: www.trovatelloverstappen.nl. 

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

OP DE KOFFIE BIJ... TROVATELLO - VERSTAPPEN
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Mooi Gespot

Fietsenstalling aan het Kerkhofpad in Lieshout

Ben jij per half september voor vier maanden beschikbaar, heb jij 
ervaring met los gestorte goederen en ben je agrarisch gericht? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op.
Het betreft het vervoeren van bieten, uitgevoerd met een  
walkingfloor trekker-oplegger combinatie.

Wij vragen

CHAUFFEUR(S) BIETENCAMPAGNE
(Full time of weekend)

Van Uden-Bekx Transport is op zoek naar:

• Je bent flexibel zowel door de week als in het weekend
• Je bent bereid meer dan 40 uur per week te werken
• Je bent bereid zowel overdag als ’s-nachts te werken
• Je hebt recente ervaring als chauffeur
• Je bent woonachtig in de omgeving van Beek en Donk (20 km)
• Je bent in het bezit van code 95
• Je hebt inzicht
• Je bent een doorzetter
Daarnaast vragen wij collegialiteit, goede mentaliteit en een 
representatieve verzorging.
Ook weekendchauffeurs vragen wij om te solliciteren.

Loon volgens de cao-beroepsgoederenvervoer, een leuke 
werkomgeving en een team dat van de bietencampagne een 
succes wil maken.

Schrijf uw sollicitatiebrief met CV aan:
Van Uden – Bekx Transport B.V.
Bijenweg 3, 5741 SG te Beek en Donk.
Mailadres:  wilbert@udenbekx.nl of bel 0492-461528

Interesse?

Wij bieden

VILLA LEEFDAEL
KAPELSTRAAT 3
BEEK EN DONK
0492 461 220

WWW.SLUYS6.NL

DE BORRELBOX

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

LICOR 43*
fles 700 ml.

19.49KNALLERKNALLERWEEKEND

PER FLES

15,-
liter 21.43

  *  Wij verkopen 
alcoholische dranken 
alleen aan personen 
boven de 18 jaar.

W 36 - Aanbiedingen gelden van maandag 31 augustus t/m zaterdag 5 september 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

Hobbybeurs Katholieke Vrouwenvereniging Lieshout
Lieshout – De Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout (KVL) 
houdt op zondag 4 oktober een hob-
bybeurs in het Dorpshuis te Lieshout.

Deze hobbybeurs is alleen be-
doeld voor mensen die hobbyma-
tig bezig zijn. U mag wel spulletjes 
verkopen. De beurs begint om 

11.00 uur en eindigt om 16.00 
uur. Er zijn nog enkele tafels vrij, 
misschien wel iets voor u?

Voor €7,50 per tafel kunt u uw 
hobby aan een groot aantal 
mensen laten zien. Voor infor-
matie kan gebeld worden met 
Sandra v.d. Aa, tel. 06-49855244, 

mailen mag natuurlijk ook: 
kvlieshoutnb@gmail.com.

En wilt u niet op de beurs als 
standhouder, dan bent u als be-
zoeker natuurlijk van harte wel-
kom! De toegang is gratis.

Running Team Laarbeek in 25e Roparun
Laarbeek - In het Pinksterweekeinde 
2016 wordt de 25e Roparun gelopen. 
Running Team Laarbeek is er weer 
bij en heeft gekozen voor de route 
vanaf Hamburg, een totaal van 570 
kilometer.

Roparun is een estafetteloop van Parijs 
of Hamburg naar Rotterdam. Wat be-
gonnen is als een grap, is in 25 jaar 
uitgegroeid tot een groot, uniek en 
succesvol sportevenement. De eer-
ste Roparun in 1992 startte bij de 
Euromast in Rotterdam en finishte bij 
de Eifeltoren in Parijs. In 2004 werd 
de route omgedraaid en startte men in 
Parijs en was de finish op de Coolsingel 
in Rotterdam. In 1992 deden 13 teams 
mee aan deze tocht, in 2016 zullen het 
er ongeveer 350 zijn. Roparun is een 
evenement waarbij sportieve mensen 
een prestatie leveren voor hun zieke 
medemensen en zoveel mogelijk geld 
bijeenbrengen voor palliatieve zorg 
aan kankerpatiënten onder het motto: 
“Leven toevoegen aan de dagen, waar 
geen dagen meer toegevoegd kunnen 
worden aan het leven”.
In 2007 werd door een groep mensen 
van Runnersclub Lieshout voor het 
eerst deelgenomen aan de Roparun. 
Toen Runnersclub Lieshout na 2 jaar 
stopte met deze run werd op 20 

oktober 2009 door deze zelfde groep 
mensen Stichting Running Team 
Laarbeek opgericht, om zo toch mee 
te kunnen doen aan de Roparun. Doel 
van Running Team Laarbeek is om 
middels allerlei acties zoveel moge-
lijk geld bijeen te brengen en doelen 
te steunen, via de Roparun, in onze 
omgeving. De afgelopen jaren heb-
ben hospice De Populier in Bakel en 
Inloophuis De Cirkel een mooi bedrag 
mogen ontvangen van de Roparun. 
Het laatste jaar heeft ook het UMC 
in Nijmegen een ‘Moederkast’ ont-
vangen, ook dit was op aanvraag van 
Running Team Laarbeek. Meerdere 
mensen uit Laarbeek hebben de afge-
lopen jaren gebruik mogen maken van 

een vakantiehuisje, dat de Roparun 
gratis beschikbaar stelt voor kankerpa-
tiënten.

De voorbereidingen voor de Roparun 
in 2016 zijn al in volle gang. Zo moet 
er in september al €3.300,00 inschrijf-
geld betaald worden. 16 september 
is de eerste teambijeenkomst in het 
Bavaria Brouwerijcafé. Jan Dekkers 
is inmiddels de nieuwe voorzitter 
van Running Team Laarbeek. Gerard 
Brouwers gaat de acties coördineren. 
Mies van Berlo blijft secretaris en Mari 
van der Heijden penningmeester. Hein 
Maas gaat het komend jaar het be-
stuur versterken. De Roparun is op 14, 
15 en 16 mei 2016.

86437-064 BW Fipro Tapijt Voordeel Actie 53x109mm.indd   127-08-15   14:13

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 !  
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MooiLaarbeekkrant
Eerste ‘gezondheidsbaby’ geboren in Beek en Donk

In gesprek met:  Dick van den Biggelaar en Maartje Goossens
Locatie:            Willemstraat 3a , Beek en Donk

Redacteur:         Martien van den Heuvel

In september bestaat Sportcentrum Coach alweer zeven jaar. 
Dick van den Biggelaar uit Beek en Donk begon in september 
2008 samen met een neef Sportcentrum Coach. Sinds begin 
2015 werkt hij zelfstandig in de vestiging aan de Willemstraat 
3a in Beek en Donk. Op zondag 20 september organiseren 
Dick en zijn vriendin Maartje Goossens een open dag en een 
zogenaamde ‘Kiplekker Markt’ in hun sportcentrum.

Tevreden sporters 
“Uit een onder onze leden gehouden enquête kwam uit ruim 
200 reacties duidelijk naar voren dat onze leden zeer tevre-
den zijn over ons aanbod. Niet alleen het aanbod maar ze-
ker ook de sfeer en het persoonlijke contact worden zeer ge-
waardeerd binnen ons sportcentrum”, vertelt Dick, “en daar 
zijn we uiteraard heel blij mee!” Dick heeft zijn papieren als 
personal trainer al geruime tijd binnen. “Toch volgen we om 
‘up tot date’ te blijven, continu cursussen. Zo start ik medio 
November met een cursus waarmee ik door middel van onder 
andere vetmetingen iemand nog gerichter van voedingsad-
vies kan voorzien. Deze methode is in deze regio vrij uniek. 
Voedingsadvies in combinatie met een persoonlijk trainings-
advies helpt mensen hun persoonlijke doelen sneller te reali-
seren”, vertelt Dick enthousiast. Een ander initiatief waarmee 
het sportcentrum binnenkort start, zijn de zogenaamde ‘small 
grouptrainingen’. In zo’n ‘small grouptraining’ wordt getraind 
in kleine groepjes van zes tot maximaal acht personen. ”Het is 
eigenlijk een vorm van personal training maar dan in een klein 
groepje waarbij de sporter kan rekenen op veel persoonlijke 
aandacht. En dat draagt dan weer bij aan het bereiken van 
de persoonlijke doelstellingen”, aldus Dick. Er zijn nog enkele 
plekken vrij, aanmelden voor deze vorm van personal training 
kan via dick@sportcentrumcoach.nl. 

Een heuse Bio- en gezondheidsmarkt en lekker sporten 
Maartje werkt sinds December bij Sportcentrum Coach. “Ik 
houd me op dit moment vooral bezig met het organiseren van 
de open dag en de Kiplekker Markt.” Tijdens de open dag 

op zondag 20 september bieden lokale ondernemers op de 
Kiplekker Markt allerlei producten aan die te maken hebben 
met een gezonde, bewuste en biologische levensstijl. “Maar 
je kunt niet alleen kennismaken met producten, er vinden die 
middag ook diverse demonstraties, lezingen en andere activi-
teiten plaats”, vertelt Maartje, “er is werkelijk vanalles te bele-
ven tijdens de markt. Zo is er bijvoorbeeld een kapper aanwe-
zig die het ambacht authentiek scheren beheerst en mensen 
kunnen ervaren hoe een voetreflexmassage voelt”, aldus de 
enthousiaste organisatrice van dit evenement. Uiteraard hoort 
af en toe ‘gezond genieten’ ook bij het leven. Daarom zullen 
er op de Kiplekker Markt ook stands te vinden zijn van onder 
andere Wijn van horen zeggen en BARRELQ. “Dat is een bar-
becue op een ‘barrel’, een soort ton”, vervolgt Maartje, “want 
iedereen wil van tijd tot tijd ook wel eens gezond kunnen zon-
digen, toch?” Maar ook aan de sporters is gedacht; zij kunnen 
tijdens de open dag tegen een gereduceerd tarief Personal 
Training of Privé Pilates ervaren en/of zich aanmelden met di-
verse acties. Aanmelden voor een training kan wederom via 
dick@sportcentrumcoach.nl.

Personal Training
“Door het volgen van cursussen, blijven we continu op de 
hoogte van de nieuwste trends en mogelijkheden binnen de 
fitnessbranche. Op die manier proberen we onze sporters 
‘op maat’ te bedienen en te voorzien van een deskundig ad-
vies”, aldus de sportcoach. “Wij werken graag naar persoon-
lijke doelstellingen toe, vanaf nu dus ook bijvoorbeeld via de 
small-grouptraining of via de nieuwe methode waarbij wordt 
uitgegaan van onder andere vetmetingen. 
Maar het is natuurlijk ook mogelijk om één op één gebruik te 
maken van de diensten van onze personal trainers. Iedereen is 
van harte welkom hier!” besluiten Dick en Maartje. Zij verwel-
komen u graag tijdens de open dag op 20 september a.s. van 
10.00 uur tot 16.00 uur. 

Alle informatie over Sportcentrum Coach aan de Willemstraat 
3a in Beek en Donk kun je vinden op hun facebookpagina 
maar je kunt natuurlijk ook geheel vrijblijvend even binnen-
lopen. Dick en Maartje en alle medewerkers van Coach staan 
u graag te woord! Sportcentrum Coach is iedere dag (ook op 
zondag) geopend vanaf 09.00 u ’s ochtends. 

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...  SPORTCENTRUM COACH

Maartje Goossens  en Dick van den Biggelaar

Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – In het seizoen 2011-
2012 startte de eerste gezondheids-
race van Laarbeek en wij als team 
Beek en Donk hadden een team waar-
in Rudy Bekema deelnam. Rudy kwam 
uit Friesland en het was de bedoeling 
meer mensen te leren kennen in Beek 
en Donk.

Na een druk jaar waarin we veel had-
den georganiseerd en de eerste prijs 

hadden behaald, konden we ons niet 
voorstellen dat wij als gezellig team 
geen contact meer zouden hebben 
met elkaar. We spraken af om elke 
laatste donderdag van de maand bij 
één van de teamleden thuis bij elkaar 
te komen en dat doen we nu nog 
steeds. Na een half jaar deed Rudy het 
verzoek om bij hem thuis op het Hof 
samen te komen, want zijn vriendin 
had een verrassing voor ons. En wat 
dacht ons team toen? Ze worden papa 
en mama! Wij hebben toen een pakje 

gekocht met daarop de tekst ‘Eerste 
gezondheidsracebaby’. We hadden 
een geweldig gezellige avond en wat 
bleek? Helga had voor ieder teamlid 
een medaille gemaakt. Het babypak-
je ging dus weer mee naar huis en de 
kast in.

Na een gezellige bruiloft, waar wij 
natuurlijk ook weer van de partij 
waren, is op 18 juli van dit jaar een 
prachtige baby geboren bij Rudy en 
Helga, genaamd Ties. Deze feestelijke 

gebeurtenis konden wij niet onopge-
merkt voorbij laten gaan, vandaar dat 
wij afgelopen week met vijf personen 
van ons team (enkele teamleden waren 
nog op vakantie of waren verhinderd) 
op kraamvisite gingen bij Rudy, Helga 
en Ties. En daar konden we dan ein-
delijk het bewuste pakje (en natuurlijk 
een mooi cadeau) aan Ties en zijn trot-
se ouders overhandigen. Dit voor ons 
toch wel officiële moment werd door 
De MooiLaarbeekKrant vastgelegd in 
de vorm van een foto. 

Het Gezondheidsteam Beek en Donk 
2011-2012 wenst de trotse ouders 
nogmaals veel geluk met hun zoon 
Ties!

Alle aandacht voor ‘gezondheidsbaby’ Ties
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Heuvelplein 65A  | Beek en Donk |  info@lindeboomaccountants.nl  | 0492-820130

UITNODIGING
Is het moeilijk om een eigen onderneming te starten? Moet ik een 
business plan schrijven? Is een BV voor mij interessant? Welke omzet 
moet ik behalen om van te leven? Hoeveel belasting moet ik gaan 
betalen? Welke verzekeringen moet ik regelen, en wat is hier voor 
nodig? Welke ondernemersfaciliteiten en subsidies zijn er? Wat zijn de 
valkuilen waar ik op moet letten? En bij wie moet ik zijn voor advies?

Kortom voldoende vragen voor 
u als toekomstig ondernemer 
waarover wij graag met u van 
gedachten wisselen. Lindeboom 
Accountants & Belastingadviseurs  
organiseert hiervoor de volgende 
bijeenkomst, zet deze datum vast 
in uw agenda:

Wanneer: woensdag 7 oktober 
Waar:  Café Thuis, 
 Heuvelplein 6  
 Beek en Donk

Het programma ziet er als volgt uit: 
19.30  ontvangst
19.45 aanvang programma 
 ‘Startersavond’

Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd.

De voorlichting wordt verzorgd 
door Ton van de Sande RA. 
Ton is vennoot bij Lindeboom 
Accountants & Belastingadviseurs 
en in het verleden heeft hij 12 
jaar als Rijksaccountant bij de 
Belastingdienst gewerkt. 

Deelname is kosteloos en 
u kunt zich aanmelden via 
het contactformulier op de 
website of een mail sturen naar  
info@lindeboomaccountants.nl. 

Er is beperkt plaats, dus meld u 
op tijd aan. Als u al ondernemer 
bent, dan bent u uiteraard ook 
van harte welkom.

STARTERSAVOND

Verkoopdag zaterdag 5 september, van 11.00 tot 14.00 uur

Twaalf extra betaalbare koopwoningen in plan Beekse Akkers

Beek en Donk - De tien starterswonin-
gen aan het Isidorusplein in Beek en 
Donk zijn in zeer korte tijd allemaal 
verkocht. In het voorjaar kwamen de 
nieuwbouwwoningen op de markt en 
begin augustus waren alle handteke-
ningen al gezet. 

De animo voor het project 
Isidorushoeve in de wijk Beekse Akkers 
is bijzonder groot. Met dubbele en 
zelfs driedubbele opties tot gevolg. 
Daarom brengt Hendriks Coppelmans 

op 5 september twaalf extra woningen 
in verkoop. Dat is goed nieuws voor 
starters die op zoek zijn naar een be-
taalbare koopwoning. 

Vanwege het grote succes van de 
eerste fase Isidorushoeve en de aan-
houdende vraag, heeft de gemeente 
Laarbeek besloten om medewerking te 
verlenen aan het versneld in verkoop 
brengen van de tweede fase. Voor 
starters op de woningmarkt betekent 
dat op korte termijn dus een nieuwe 

mogelijkheid om hun droomwoning te 
laten realiseren in Beekse Akkers. 

Middenakkerdreef en Ter Lijnden
In de tweede fase bouwt Hendriks 
Coppelmans aan de straten 
Middenakkerdreef en Ter Lijnden twee 
keer zes woningen (in totaal vier hoekwo-
ningen en acht tussenwoningen). Er zijn 
twee woningtypen, ieder met een eigen 
architectuurstijl. De binnenzijde is iden-
tiek aan de woningen aan Isidorusplein, 
met een woonkamer aan de tuinzijde, 

een open keuken aan de voorkant, twee 
grote slaapkamers op de eerste verdie-
ping, een royale zolder met vaste trap en 
een berging in de tuin. Ook de prijzen zijn 
vergelijkbaar met de eerste fase: een tus-
senwoning kost € 169.000,- v.o.n., een 
hoekwoning € 179.000,- v.o.n. De wo-
ningen aan Middenakkerdreef liggen aan 
een fraaie brede bomenlaan en die aan 
Ter Lijnden grenzen aan een wijkparkje. 

Verkoopdag 5 september
Bent u nieuwsgierig naar deze nieuwe 

woningen? Reserveer dan zaterdag 5 
september 2015 in uw agenda. Van 11.00 
tot 14.00 uur is er een verkoopdag in 
Herberg ’t Huukske aan de Kapelstraat 5 
in Beek en Donk. De makelaar informeert 
uitgebreid over de woonmogelijkheden 
in Isidorushoeve fase 2 en vanaf dan 
kunnen belangstellenden ook een optie 
nemen. De verkoop verloopt op volgorde 
van optienummer. Zorg dus dat je er op 
tijd bij bent! 
Voor meer informatie over het project zie 
www.deisidorushoeve.nl.

Impressie van de Beekse Akkers



Donderdag 3 september 2015 19
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Aarle-Rixtel - In de wijk Opstal in 
Aarle-Rixtel heeft binnenkort niet 
alleen een prachtig wandelgebied, 
maar ook weer mooie straten waar 
het goed wonen is. Naast grote 
onderhoudsprojecten in Lieshout 
en Beek en Donk, start woningcor-
poratie WoCom in september ook 
in Aarle-Rixtel met een grootscha-
lige renovatie. 

In de wijk worden 41 huurwoningen 
grondig aangepakt. In 2016 volgen 
nog eens 30 woningen. Door het 
uitvoeren van energiebesparende 
maatregelen, zoals bijvoorbeeld het 
plaatsen van kunststof kozijnen, 
besparen de bewoners straks ener-
gie en hebben ze meer woongenot.

“Als woningcorporatie investeren 
we meer dan een miljoen euro in 
onze woningvoorraad in Aarle-
Rixtel,” vertelt projectleider Mark 
Schoenmakers. “Naast een techni-
sche noodzaak, willen we hiermee 
de Brabantlaan, Meierijstraat en de 
Kempenstraat weer een frisse uit-
straling geven. Bovendien wordt 
het wooncomfort aanzienlijk ver-
beterd.” Door energiebesparende 
maatregelen, waaronder nieuwe 
kunststof deuren en kozijnen (alle 
voorzien van HR++ glas) en dakiso-
latie, maakt WoCom de woningen 
een stuk zuiniger. “Maar ook veili-
ger. We brengen nieuwe ventilatie-
systemen aan en een professioneel 
bedrijf zal de woningen waar asbest 
is geconstateerd saneren. Zitten er 
nog asbesthoudende bouwmateri-
alen in de woning of bijvoorbeeld 
asbest golfplaten op schuurtjes, 
dan worden deze verwijderd. Ook 
vervangt WoCom de cv-ketels en, 
waar nodig, krijgen bewoners een 
nieuwe badkamer, keuken en/of 
toilet.” De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd door Bouwborg 
Zuid, Driessens kozijnen en asbest-
saneerder Het Zuiden.

“In september starten de 
eerste werkzaamheden 

en vóór Sinterklaasavond 
zijn we weer weg. Het 

wordt aanpakken, maar 
we hopen het als een 

mooi Sinterklaascadeau 
achter te laten.”

Kamperen in je eigen woning
“Wij zien groot onderhoud tegen-
woordig niet meer alleen als een 
technisch project. Minstens zo be-
langrijk is het sociale aspect. Een 
grootschalige opknapbeurt van 
huizen in bewoonde staat, zoals 
hier het geval is, is heftig. Het is als 
het ware kamperen in je eigen wo-
ning,” vervolgt Mieke van Eerd, die 
bij WoCom als consulent Wonen en 
Buurten letterlijk tussen de huurders 
staat. “De bewoners die in hun wo-
ning blijven, hebben het ongemak 
van geluidsoverlast, stof en ande-
re ellende. Mooier kunnen we het 
niet maken, maar we proberen ze 
wel zo goed mogelijk te begeleiden 
naar het eindresultaat, een mooie 
nieuwe woning.” De woningcor-
poratie heeft de bewoners daarom 
al in een vroegtijdig stadium be-
trokken en een actieve rol gegeven. 
Verdeeld over twee goed bezoch-
te avondbijeenkomsten in januari 
konden huurders hun ongemakken 
en ideeën aangeven. Deze ‘woon-
wensen’ zijn meegenomen in het 
projectplan. “Zo kwam naar voren 
dat de schrootjes onder de kozij-
nen een doorn in het oog waren 
van vele bewoners. Die gaan we 
nu vervangen door glaspanelen. En 
bewoners krijgen meer keuze; ze 

kunnen kiezen uit twee verschillen-
de voordeuren en zes verschillende 
kleuren,” zegt Schoenmakers.

Bewoners praatten mee 
Deze kleuren zijn weer vastgesteld 
samen met de bewonerscommis-
sie, die bestaat uit een afvaardiging 
van de betrokken huurders. Dit 
werkgroepje is tijdens de voorbe-
reidingen structureel geïnformeerd 
en praatte mee bij het maken van 
keuzes zoals de kleuren van kozij-
nen en voordeuren. “In maart kon 
daardoor in een nieuwe informa-
tieavond duidelijk worden aan-
gegeven welke werkzaamheden 
WoCom gaat doen, maar ook wat 
niet mogelijk is. 

Tenslotte konden de huurders in 
een 1-op-1 bezoek per woning hun 
kleurvoorkeur aangeven en ontvin-
gen ze de laatste informatie en de 
dagplanningen per woning,” zegt 
Mieke van Eerd. “In september 
starten de eerste werkzaamheden 
en vóór Sinterklaasavond zijn we 
weer weg. Het wordt aanpakken, 
maar we hopen het als een mooi 
sinterklaascadeau achter te laten.”

Goede wijn behoeft geen krans
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MarTIEN voor taal!
Geschreven door Martien van den Heuvel, werkzaam bij 
vertaal- en tekstbureau M&M Taal&Tekst uit Aarle-Rixtel. 
Voor al uw taalweetjes neemt u contact op met de redactie 
van De MooiLaarbeekKrant of 
via mooilaarbeek@mmtaaltekst.com
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2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en Donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

NIEUWE APPARATUUR 
nodig voor uw keuken?

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

Kom naar de specialist! 
Vakmanschap voor

verrassend lage prijzen.

UNIEK
keukenconcept

“Met de dames op reis”
De nieuwe manier van reizen boeken!

Wij brengen het reisbureau bij u thuis.
Voor elke vakantie, zonder extra kosten.

Bel of mail voor een afspraak 
ook ‘s avonds en op zaterdag.

info@vanhuys.nl   0492-516315   www.vanhuys.nl
Thieu de Leest     06 - 51 07 61 13
Baverdestraat 73, Lieshout

Tapijt
Gordijnen

Zonwering
PVC vloeren

Groot onderhoud WoCom woningen in Aarle-Rixtel

“Vroeg Sinterklaascadeau voor huurders Aarle-Rixtel”

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

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK
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Aan de lopende band verdwijnen 
oude woorden uit de Nederlandse 
taal en komen er nieuwe woorden 
voor in de plaats. Daar is natuurlijk 
niks mis mee. Veel woorden verd-
wijnen door bijvoorbeeld technol-
ogische ontwikkelingen. Zo is een 
scharensliep niet meer iemand die 
u in Laarbeek zult tegenkomen. En 
over een jaar of tien zal niemand 
meer weten wat een diskette is. Of 
een cassettebandje. Je hoeft maar 
een boek van Agatha Christie te 
lezen en je komt een hele batterij 
aan ouderwetse technieken en 
technologieën tegen. Soms vraag 
je je af hoe Hercule Poirot in ’s 
hemelsnaam zijn zaken op kon 
lossen. Maar over zulke woorden 
wil ik het niet hebben. Ik zou 
graag een lans willen breken voor 
woorden die goeddeels verdwij-
nen of verdwenen zijn, omdat ze 
uit de mode zijn geraakt, en niet 
zozeer omdat ze technologisch 
achterhaald zijn. Woorden die nog 
perfect mee kunnen, maar niet 
meer gebruikt worden omdat ze 
ouderwets zouden zijn. Denkt u 
aan kuieren of prakkeseren. Of 
talmen en lankmoedig. Daarnaast 
kun je ook denken aan spreek-
woorden. Die worden naar mijn 
mening ook niet heel vaak 
meer gebruikt. Of voor mijn 
part toch in ieder geval 
niet genoeg. En er 
zijn genoeg mooie 
gezegden die een 
tekst op kunnen 
fleuren. Wie 
de bramen 
vreest, moet 
uit het bos 
blijven. Dat 
is een mooie 
manier om te 
zeggen dat je 
iets beter niet 
kunt doen, als je 
bang bent voor de 
gevolgen. Natuurlijk 
is het ook wel zo, dat 

‘goede wijn geen krans behoeft’. 
Als je een mooi verhaal hebt of 
een goede mening, dan hoef je 
dat niet te larderen met tierelan-
tijntjes en eufonische, protserige 
woorden. Maar als je af en toe een 
mooi en degelijk woord gebruikt, 
dat de tand des tijds probeert 
te doorstaan, dan wordt het 
voor de lezer en de toehoorder 
aangenamer. Je kunt tegenwoor-
dig een foto maken van hetgeen 
je verorberd hebt, en dan je foto 
online zetten in de hoop op zoveel 
mogelijk likes, maar je kunt ook in 
de woorden van Maarten Toonder 
spreken over een eenvoudige doch 
voedzame maaltijd. Dat ouder-
wets degelijke taalgebruik geeft, 
net zoals vergeten groenten, wat 
meer sjeu aan het eten, en zeker 
ook aan de conversatie. Een beetje 
met de sfeer van vroeger. Maar 
met deze column wil ik evenwel 
zeker niet gezegd hebben dat 
vroeger alles beter was. Want, 
zoals een Belgische toneelspeler 
het na afloop van een toneel-
stuk in Antwerpen verwoordde: 
“Mensen zeggen alleen maar dat 
het vroeger beter was, omdat ze 
toen zelf 40 jaar jonger waren.”



Donderdag 3 september 201520 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

 Start in september en maak 
5 weken kennis met onze club 

met het BACK IN SHAPE 
programma.

Afh ankelijk van je doelstelling 
kies je voor SLANK-RELAX of 

POWER.

Voor informati e kun je 
terecht op 

info@lifestylecenterlaarbeek.nl

BACK IN SHAPE                             
Mooi UIT in Laarbeek

Expositie schilderijen en beelden in ‘t Oude Raadhuis

Beek en Donk – Annie Dortmans en 
Chiel Vermaat (Sint-Oedenrode) 
houden van 5 tot en met 27 sep-
tember een expositie schilderijen 
en beelden in ’t Oude Raadhuis te 
Beek en Donk.

Annie Dortmans
Annie doet vanaf dit jaar de 
Specialisatie mixed media in 
Arendonk om haar werk meer uit 
te diepen. Toen ze in 2000 met 
schilderen begon, koos ze daarvoor 
omdat vooral het werken met kleur 
haar erg inspireerde. Uiteindelijk 
kwam ze uit in een spel van lijnen 

en ruimten die dan spontaan ont-
staan en waarin ze vele moge-
lijkheden ontdekte, bijvoorbeeld 
illusies van het exterieur of het in-
terieur van bouwwerken of gedeel-
ten daarvan. Zij laat zich inspireren 
door beelden die ze op haar net-
vlies krijgt. De aan de werkelijkheid 
ontleende vormen weet ze vervol-
gens te abstraheren en om te zet-
ten in sfeervolle voorstellingen in 
het platte vlak. Bestaande beelden 
worden getransformeerd. Kijk ook 
op www.anniedortmans.nl.

Chiel Vermaat
Tijdens een workshop in 2003 ont-
stond bij Chiel de passie voor het 
hakken van beelden uit steen. Er 
volgden vele workshops en cursus-
sen. Inmiddels staan diverse (solo)
exposities op zijn naam, waaruit 
duidelijk een eigen stijl spreekt.

Chiel werkt voornamelijk ab-
stract en gebruikt uiteenlopende 
steensoorten als serpentijn, ar-
duin, albast en marmer. Inspiratie 
haalt hij uit de wereld om zich 
heen. Daarbij kunnen ook alle-
daagse dingen uit de natuur zijn 

creativiteit prikkelen. In zijn eigen 
atelier te Sint-Oedenrode bewerkt 
hij de stukken natuursteen ge-
duldig met hamer en beitel. Het 
werken met steen is voor hem een 
ontdekkingstocht. Soms wordt een 
idee eerst in een model van klei of 
was vervaardigd, vaker werkt hij 
het rechtstreeks uit zogezegd ‘en 
taille directe’. Elke steen heeft zijn 
eigen geheimen, verborgenheden 
en eigenaardigheden. Daarom 
blijft het werken met dit materiaal 
voor Chiel telkens weer een grote 
uitdaging.

Verloting
Voor de verloting hebben zij bei-
den een kunstwerk beschikbaar 
gesteld. Door mee te doen aan 
de verloting kunt u dit originele 
kunstwerk winnen, en helpt u te-
gelijkertijd ‘t Oude Raadhuis on-
derhouden (prijs per lot € 2,00).

Kijk voor informatie ook op 
www.oudraadhuis.nl of volg 
via Facebook T Oude Raadhuis. 
Opening: zaterdag 5 septem-
ber 16.00 uur. Open zaterdag en 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Entree gratis.
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Munten, kaarten, postzegels en thee-
zakjes. Het zijn zo maar wat populai-
re verzamelitems. Maar er is nog veel 
meer. Mensen verzamelen de meest 
bijzondere dingen, ook in ons Mooi(e) 
Laarbeek.

Op zoek naar de MooiVerzamelaar 
van deze maand, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij  Marcel 
Vereijken. Marcel woont in De Wieken, 
Beek en Donk. Vol trots vertelt hij over 
zijn prachtige verzameling lepeltjes.

De verzamelaar
Marcel Vereijken is van beroep dakdek-
ker. Niet iemand waarvan je verwacht, 
dat hij lepeltjes spaart. Toch blijkt al 
snel, dat Marcel een enthousiaste ver-
zamelaar is. De koffie is nog niet inge-
schonken of de eerste dozen met lepel-
tjes staan al op tafel. 

De verzameling
“Ik ben zo’n 25 jaar geleden begon-
nen”, zegt Marcel. “Ik haalde toen, 
samen met Tiny van Lieshout, vlooi-
enmarktspullen op bij particulieren. Ik 
kreeg eens een lepeltje in handen met 
daarop een vrouw in de klederdracht 
van Urk. Dat vond ik zó mooi, dat ik 
vaker naar lepeltjes zocht tussen vlooi-
enmarktspullen. Andere mensen gin-
gen voor mij ook zoeken of brachten 

lepeltjes mee van vakantie. Vooral mijn 
tante Fridie en Oom Sjef hebben me 
fantastisch geholpen om mijn verza-
meling uit te breiden en te poetsen.” 
Dan zul je nu toch algauw een paar 
honderd lepeltjes hebben?”, oppert 
DeMooiLaarbeekKrant. “Kom maar 
eens mee naar boven”, lacht Marcel. 
Op de bovenste verdieping staat een 
archiefkast met negen grote laden. Ze 
zitten boordevol met lepeltjes. “Een 
voorzichtige schatting, zo’n 7000”, 
zegt Marcel vol trots. 

Emotionele waarde
Lepeltjes hebben voor Marcel ook 
emotionele waarde. De kop en schotel 
bijvoorbeeld, met lepeltje en zilveren 
hondje, die hij van opa kreeg, zou hij 
nooit van de hand doen. “Ik had een 
speciale band met opa”, zegt Marcel.” 
Maar ook van elk ander lepeltje weet 
ik, hoe ik eraan gekomen ben. Kijk dit 
lepeltje met het beeldje van een ‘ge-
velkijker’ erop kreeg ik van iemand in 
Heusden toen we daar aan het werk 
waren. Het verhaal bij elk lepeltje zorgt 
er ook voor dat Marcel uit principe niet 
ruilt met andere verzamelaars. Dan ben 
ik niet alleen m’n lepeltje, maar ook het 
verhaal dat er achter zit kwijt”, zucht 
hij.

Series
Lepeltjes worden vooral gekocht als sou-
venir. Zo zijn er hele series van landen, 

van allerlei dieren, van de maanden van 
het jaar. De serie van het koninklijk huis 
heeft Marcel compleet. Vanaf Willem 
van Oranje tot en met Beatrix, alleen 
die van Willem-Alexander is er nog niet. 
Heel trots is Marcel op de serie met de 
12 apostelen. Een administratie houdt 
Marcel niet bij. “Zit allemaal hier”, lacht 
hij en wijst op zijn hoofd. “Als iemand 
met een lepeltje komt aanzetten, weet 
ik altijd meteen of ik dat al heb.”

Genieten
In de winter is Marcel wat meer 
met zijn verzameling bezig dan in 
de zomer. Soms legt hij een aantal 
lepeltjes op tafel en geniet van de 
mooie afbeeldingen. Samen met 
een vriend heeft Marcel eens ge-
probeerd om de hele verzameling 
te poetsen. Ze zijn toen na zestien 
uren aaneengesloten poetsen maar 
gestopt. Niet omdat ze klaar waren, 

maar omdat er geen doorkomen 
aan was…

Oproep
“Ik ben ervan overtuigd, dat er 
nog veel lepeltjes her en der rond-
zwerven die ik nog niet heb”, zegt 
Marcel. Lezers, die een leuk lepeltje 
met afbeelding voor Marcel heb-
ben, kunnen per mail contact opne-
men: perry92@planet.nl

Mooi Laarbeek Verzamelt...
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Kwalitatieve voorstellingen voor gemêleerd, hooggeëerd publiek

Veelzijdig Openluchttheater Mariahout
Redacteur: Marie-Christine van   
    Lieshout

Mariahout - Cirque Frappé speelt 
onder de overkapping een kinder-
voorstelling. Vrolijke theaterklanken 
vermengen met getik van regen. Al 
valt het weer vandaag tegen, voor-
zitter Chris de Hoog vertelt enthou-
siast over de hoogtepunten van het 
seizoen. Met Rowwen Hèze, De Drie 
Musketiers en het optreden van de 
Laarbeekse harmonieën in september 
zullen zeker memorabele momenten 
toegevoegd worden.  

Open lucht
“Een regenverzekering? Is dat nodig?” 
Chris grinnikt een beetje. “In 2010, 
mijn eerste jaar bij het theater regende 

het nooit tijdens de voorstellingen. Dit 
jaar is het weer vooral bij kindervoor-
stellingen een spelbreker geweest.” 
Op mooie zomeravonden, zoals in juli 
toen Miss Montreal optrad, ziet het 
theater er prachtig uit. De entourage, 
publiek, verlichting, natuur, sterren-
hemel. Voor publiek en artiesten een 
feest. “In Mariahout staat een van de 
mooiste theaters van Nederland, de 
Parel van Laarbeek” zegt Chris. Dat 
blijkt ook uit de vele complimenten 
van artiesten die de afgelopen jaren 
op ons podium stonden; het is er mooi 
en we zijn gastvrij. 

September wordt speciaal
Chris verheugt zich op september. “Er 
staan bijzondere voorstellingen op het 
programma. “We zijn blij dat de drie 

Laarbeekse harmonieën op 19 sep-
tember het seizoen komen afsluiten.” 
Hij heeft warme herinneringen aan 
hun indrukwekkende optreden tij-
dens de heropening van het theater in 
2012. “Rowwen Hèze op 5 september 
zal weer net zo’n topper worden als 
in 2014”, zegt Chris, “de band neemt 
zes extra muzikanten mee, dat wordt 
vuurwerk.” Er zijn nog enkele kaartjes 
beschikbaar. Ook Toneelvereniging 
Mariahout is prominent aanwezig 
in september; zij vertolken vanaf 6 
september ‘De drie Musketiers’ naar 
het bekende verhaal van Alexander 
Dumas over een voor allen en allen 
voor een. “Het decor is bijna klaar en 
ziet er prachtig uit.” Intriges, liefde en 
allerlei complotten passeren de revue.

Toekomst
In de afgelopen jaren is het theater op 
de schop gegaan, met dank aan een 
grote groep vrijwilligers. Competente 
mensen in diverse disciplines, die zich 
enthousiast inzetten voor en achter de 
schermen. Chris legt uit wat komende 
tijd aandacht krijgt. Bijvoorbeeld de ge-
luidstechniek in het theater. “Nu huren 
we regelmatig apparatuur.” zegt Chris. 
“We onderzoeken hoe we in eigen 
beheer een groter aantal voorstellin-
gen kwalitatief van goed licht en ge-
luid kunnen voorzien.” De verlichting 
in het parkdeel van het theater is een 
tweede speerpunt. Dat gaat over het 
aanlichten van paden en bebouwing 
zodat het theater ook ’s avonds goed 
begaanbaar is. Verder zal de entree van 
het theater verder verfraaid worden. 

Genieten
“Het theater voorziet naast zijn cul-
turele ook in een maatschappelijke 
functie.” vertelt Chris; “kijk naar een 
middag als ‘Ten Blakke’. De burge-
meesters Ronnes van Laarbeek en 
Blanksma van Helmond verhaalden 
over de mens achter de burgemees-
ter. Het publiek zoog de informatie 
op, dat zag je.” Vermaak voor jong 
en oud. Opa’s en oma’s die samen 
met hun kleinkinderen naar een kin-
dervoorstelling komen. De rasartiest 
Dirk Scheele die vertederd een foto 
nam van drie dansende kinderen 
in een plas. Zelfs met regen, ver-
maak genoeg in openluchttheater 
Mariahout.

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

RUNDERRIBLAPPEN 
800 gram 

8.79KNALLERWEEKEND RUNDERRIBLAPPEN
KNALLERKNALLERWEEKEND

800 GRAM

6,-
kilo 7.50W 36 - Aanbiedingen gelden van maandag 31 augustus t/m zaterdag 5 september 2015. 

Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
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Piet van Thielplein 29, Beek en Donk    0492 461 339

KERMIS BIJ ONS
OPENING KERMIS OM 19.00 UUR 

‘DUR DEN GRUN SKUT’
VANAF 19.30 UUR KERMIS OP STELTEN 

M.M.V. DJ WIM FAASSEN

VRIJDAG 11 SEPTEMBER

DE KNAL ZONDAGMIDDAG MET:
ZANGER BAS
ALEX WEST, 

ZANGERES RYAN 
& PIERRE

ZONDAG 13 SEPTEMBER        OPEN: 14.00 UUR

AFSLUITING KERMIS VOOR DE ECHTE DIE-HARDS
DINSDAG 15 SEPTEMBER       OPEN: 14.00 UUR

DUO LIVE: SUPER SFEERMAKERS VOOR DE 
MAANDAGAVOND

MAANDAG 14 SEPTEMBER    OPEN: 14.00 UUR
COVERBAND FUN FACT OM 20.00 UUR.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER    OPEN: 14.00 UUR

Mooi UIT in Laarbeek

Drietal concerten tijdens MuziektuinPodium

Beek en Donk - De Stichting 
MuziektuinPodium verzorgt op zon-
dag 6 september een drietal con-
certen met voor elk wat wils in de 
Muziektuin van Beek en Donk.

Om 13.00 uur opent het buurtor-
kest De Ekkermuzikanten uit Beek en 
Donk de concertmiddag met een zeer 

gevarieerd repertoire. Om 14.00 uur 
volgt een optreden van Bertine van 
den Boom uit Son en Breugel. Bertine 
is geboren in Beek en Donk en komt 
een selectie liederen vertolken die 
ze zelf ‘liedjes van het hart’ noemt.  
Om 15.00 uur wordt het kleine po-
dium vrijgemaakt voor de Falcon 
Town Jazzband, een groep ervaren 

muzikanten uit Zuidoost Brabant en 
België die een oude stijl Jazz spelen. 
De Stichting MuziektuinPodium 
nodigt u allen van harte uit deze 
gratis optredens te komen bijwo-
nen. Kijk voor meer informatie over 
de stichting, de optredende groe-
pen en de overige concerten van 
2015 op www.muziektuinpodium.nl.

Van Schijndel 
Passie voor wonen

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

vOlG oNs op fAcEboOk en pInTerEsT
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‘T Café van Lieshout

Feestje voor max. 120 personen? Info aan de bar

Lieshout kermis 
Zaterdag tot en met dinsdag

iedere dag geopend vanaf 14.00 uur

Zaterdag 5 september 
80Ês-90Ês Party met feest DJ Thomas

Maandag 7 september 
Hollandstalig met DJ Dee

DORPSSTRAAT 58  LIESHOUT

Bourgondische tafels!Bourgondische tafels!
 Ideaal voor op uw feest!

Vanaf 30 personen
12,50 per persoon

Tafel vol bourgondisch eten met diverse lekkernijen met vis en vlees tot 
aan verse broden, salades, tapenades, wraps, een grote carpaccio-spiegel 

en nog veel meer lekkers. Voor ieder genoeg wils, de hele avond lang!

Wij kunnen ook het complete feest voor u verzorgen!
Informeer naar de mogelijkheden

Prins Hendrikstraat 8, Beek en Donk   T: 06 46 59 85 95
E: info@kookcentrumbrabant.nl   I: www.kookcentrumbrabant.nl

 Gespecialiseerd in:

Vanaf 30 
personen

€12,50 
per persoon

Mooi UIT in Laarbeek

Rowwen Hèze in Openluchttheater Mariahout

Mariahout - Dames en heren, jongens 
en meisjes, het is zo ver! Rowwen Hèze 
komt terug naar het openluchttheater, en 
wel op zaterdag 5 september. Met een 
dijk van een voorprogramma gaan deze 
Limburgse mannen ook deze keer weer 
helemaal los op het podium. Zorg dus 
dat je daarbij bent!

Rowwen Hèze 
De band die bekendheid kreeg met 

de nummers ‘Bestel Mar’ en ‘Limburg 
(Kwestie Van Geduld)’. Muziek met een 
unieke sound, variërend van gevoelige 
ballads tot snellere tex-mex en folknum-
mers, waarin het geluid van de plaatselij-
ke fanfare doorklinkt. 
Vorig jaar heeft Rowwen Hèze ons al be-
wezen wat voor waanzinnige show zij op 
het podium neerzetten. Het muziektem-
po lag hoog, en zowel de bekende als de 
minder bekende nummers werden door 

de enthousiaste liefhebbers uit volle borst 
meegezongen. Niet alleen het publiek 
ging uit hun dak, ook de mannen van de 
band konden er geen genoeg van krijgen. 
De sfeer zat er goed in, en dat gaan ze 
dit jaar gelukkig nog eens goed overdoen. 

In het voorprogramma: Three Amigos 
Outlaw Countryrock uit het zuiden van 
het land. Hoewel de naam anders doet 
vermoeden zijn ze met vijf man, en deze 

heren weten precies hoe ze de juiste toon 
aan moeten slaan. De band is ontstaan als 
een Johnny Cash bandje, maar dan harder 
en sneller. Of zoal ze het zelf omschrijven: 
“Peter Pan Speedrock meets country & 
western”. 

Inmiddels is er wel degelijk een eigen ge-
luid ontstaan, met name door de meer-
stemmige zang, de soms ingetogen en 
soms moddervette ritmesectie, en door 

Jos die het chickenpicking al akelig goed 
onder de knie heeft.

Kaartverkoop
Rowwen Hèze is op zaterdag 5 septem-
ber om 20.30 uur te zien in het open-
luchttheater. Wil je deze avond niet mis-
sen? Wees er dan snel bij! Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.oltm.nl of via de 
verkoopadressen in Laarbeek (zie web-
site). Openluchttheater Mariahout. Beleef 
meer!

Rowwen Hèze, zaterdag 5 september opnieuw in het Openluchttheater Mariahout

www.oltm.nl

Arjen van den Tillaar
en Maartje Manders hebben 

beiden twee kaarten gewonnen 
voor Rowwen Hèze in het  

Openluchttheater. Gefeliciteerd! 
Bovenstaande winnaars krijgen 

bericht per e-mail.

Prijswinnaars
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Bel naar de Dierenbescherming 0900 112 00 00

Zwerfdier gevonden?

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 3 september 2015.

Kort nieuws Opruimen langdurig geparkeerde auto Aarle-Rixtel

Opnieuw verleende ontheffing kampvuur

Aanvragen omgevingsvergunning

Gemeente actueel

Maak kennis met sportief Laarbeek!

Uitnodiging

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- In gesprek met een wethouder? Maak een afspraak
- Sportief Laarbeek
- Spoedvoorjeugd
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 5:5 van de Algemene 
plaatselijke verordening van de gemeente Laarbeek besloten om de auto Nissan 
Primera met het Poolse kenteken FSU W442 af te laten slepen.
Omdat de auto gedurende 5 á 6 maanden onafgebroken op dezelfde plaats 
heeft gestaan is er van uit gegaan dat deze rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en in verwaarloosde toestand verkeert.
De auto wordt gedurende 1 maand na publicatie van dit besluit bewaard en kan, 
tegen betaling van de kosten van afslepen en opslag, worden opgehaald door 
rechtmatige eigenaar.
Als de auto niet binnen een maand na publicatie is opgehaald zal hij door het 
sleepbedrijf worden verkocht voor export of sloop.
De eigenaar van de auto kan zich melden bij het team Omgevingsvergunning van de 
gemeente Laarbeek.

Usunięcię długotrwale stojącego auta w Aarle-Rixtel 
Zarząd gminy na podstawie artykułu 5:5 regulaminów gminy Laarbeek zadecydował 
odcholowanie auta Nissan Primera z polską rejestracją FSU W442, ponieważ auto 
bez przerwy przez 6 miesięcy stało na tym samym miejscu, gmina zakłada, że auto 
nie było utrzymywane w dobrym stanie i znajduje się w zaniedbanym stanie. 
Auto będzie przechowywane po ogłoszeniu tej decyzji przez miesiąc i może zostać 
odebrane po zapłaceniu kosztów odholowania i przechowywania przez prawnego 
właściciela.
Jeśli auto po tym ogłoszeniu nie zostanie odebrane to zostanie sprzedane na eksport 
lub zostanie złomowane.
Właściciel auta może się zgłosić w grupie „Pozwolenie środowiskowe” gminy 
Laarbeek.

Stoken van vuur
In overleg zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder een kampvuur 
gehouden kan worden. Vervolgens is besloten op grond van artikel 5.34 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening een nieuwe ontheffing te verlenen voor het stoken 
van vuur op de laatste dag van de kindervakantieweek in Beek en Donk (verzonden 
25 augustus 2015).

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie   Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Prof. Dondersweg 3  Beek en Donk 24-08-2015 plaatsen van een duiker

Aangevraagde sloopmelding
Locatie  Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Vossenberg 3a Mariahout  24-08-2015 verwijderen van asbest

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.

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 4 september komt burgemeester Ronnes aan het woord. 

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

LAARBEEK - Op zondag 6 september van 10.00 tot 13.00 uur kunt u kennis komen 
maken met een groot aantal sporten. Zo’n 30 sportverenigingen en organisaties uit 
Laarbeek presenteren zich in en rondom sporthallen. De kennismakingsdag is voor 
sporters en niet-sporters van álle leeftijden. Dus ook voor u!
Er zijn demonstraties, er is informatie en met sommige sporten kunt u ter plekke 
meedoen! De sporters presenteren zich per dorp in een sporthal. 
De verenigingen willen u laten zien dat sporten leuk is maar ook dat het méér is dan 
alleen lichamelijke inspanning. Sport zorgt voor ontmoeting, gezelligheid, draagt bij 
aan een gezonde leefstijl en is leuk om te doen. Dus kom, kijk, ontmoet of doe mee! 
Grijp de kans om op één locatie meerdere sporten op een dag te bekijken.

Deelnemers
Initiatiefnemers voor de sportkennismaking zijn 
Badmintonclub De Ganzeveer, turnvereniging De Ringen/
De Brug en Badmintonclub Mixed. De sportkennismaking 
wordt ondersteund door jongerenwerker/sportcoach John 
van de Kimmenade van Vierbinden en buurtsportcoach 
Ilse van Ham. Zo’n dertig clubs en organisaties doen 
mee, variërend van badminton, (tafel)tennis, turnen, 
dans, handboog tot verdedigingssport, fitness, boksen en 
volleybal. Op www.laarbeek.nl/sportief staat een overzicht 
van de deelnemers. De clubs heten u van harte welkom!

Hoe kunnen inwoners betrokken worden bij de veranderende rol van de 
overheid?

Participatiesamenleving
Zelfsturend vermogen van inwoners
Een doe- of netwerkdemocratie
Burgerparticipatie

Deze begrippen komt u op allerlei plekken tegen. Veel gemeenten zijn bezig om een 
weg te vinden om inwoners te betrekken bij de veranderende rol van de overheid. 
Beleid wordt steeds meer samen met inwoners gemaakt. Althans dat is de bedoeling, 
maar de praktijk is wat weerbarstiger. Het blijkt lastig om echt buiten de kaders te 
denken/werken. 

Maar op donderdag 10 september proberen we daar verandering in te brengen.

Voorbeelden in de gemeente Peel aan de Maas (http://gloeipeelenmaas.nl) en een 
inspirerend verhaal van Ferenc van Damme, communicatiestrateeg, projectleider 
‘Participatie & Communicatie’ bij de provincie Overijssel, (en de enige ambtenaar 
in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam) gaan daarbij 
helpen.

Een pasklaar antwoord zal er deze avond niet worden gevonden. Wel hopen we u 
met het aangeboden programma voldoende inspiratie en stof tot nadenken te geven, 
op weg naar een juiste aanpak voor Laarbeek.
Kortom, een interessante avond over een zeer actueel onderwerp.
Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is welkom. De avond vindt plaats 
in het gemeentehuis, start om 19.30 uur en zal naar verwachting tegen 22.00 uur 
worden afgesloten met een drankje. 
Wilt u meedoen, meld u dan uiterlijk 8 september aan bij: lieveke.vanderhorst@
laarbeek.nl.

Graag tot ziens.

www.laarbeek.nl 

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) 

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

Gemeentehuis Laarbeek

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

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

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval
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woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:  

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

1e woensdag van de maand

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

Ophaaldata oud papier
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Bezwaarschriften

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

Verleende omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Afgehandelde sloopmeldingen

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern Werkomschrijving    Activiteit        Verzonden
Overbrug Aarle-Rixtel aanleggen poel    aanleg           24-08-2015
  
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen 
zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen 
bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de 
gemeentenieuwspagina’s.

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikkingen zijn genomen:

Locatie Kern Inzage termijn       Werkomschrijving
Dorpsstraat 5 Aarle-Rixtel 03-09 t/m 15 -10-2015   oprichten van een antenne 

Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagentermijn tegen bovengenoemde 
ontwerpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer 
geen zienswijze wordt ingediend, kan later geen beroep worden ingesteld.

Locatie Kern Werkomschrijving    Activiteit
Rooijseweg 33  Mariahout verwijderen van asbestplaten  slopen
Vossenberg 3a Mariahout verwijderen van asbestplaten  slopen

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

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 augustus 2015 nadere 
regels maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 2015 vastgesteld. 
Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht, één dag na de offi ciële 
bekendmaking op 1 september 2015, per 1 januari 2015 in werking. 
De regels zijn opgenomen in het Gemeenteblad Laarbeek. De Nadere regels 
maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Laarbeek 2015 zijn openbaar en 
liggen voor iedereen kosteloos ter inzage, na afspraak, in het gemeentehuis Laarbeek 
in Beek en Donk. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 0492 469 700. De 
nadere regels zijn ook terug te vinden op de website www.laarbeek.nl.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 3 september 2015. www.laarbeek.nl 

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?

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

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

• Dag- en avond- opleiding kapper (niveau 3)
• Erkende CREBO-opleiding

Kapelstraat 3, Beek en Donk  Villa Leefdael
0492-465058  www.rest-aphroditi.nl

ook voor: 
catering & 

afhaalmenu’s

grieks restaurant

aphroditi

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Schattige knabbelaar
Ik maak nog steeds regelmatig ge-
bruik van onze boshut in het bos van 
Noud Biemans op d’n Opstal, het 
gaat me nooit vervelen. In de tijd dat 
de hut er staat, zag ik regelmatig een 
eekhoorn in het bos en ook als ik in 
de hut zat, zag ik er af en toe een in 
de bomen op de achtergrond voorbi-
jkomen. Ik heb ze steeds met noten 
naar de hut proberen te lokken zodat 
ik ze ook kon fotograferen, maar ze 
lieten de noten en de hut links lig-
gen. Afgelopen zomer zat er een 
koppeltje en jawel hoor na enige tijd 
waren er ook jonge eekhoorntjes te 
zien. Op mijn verjaardag kreeg ik een 
voederhuisje voor eekhoorns met 
een klepje die ze zelf open moeten 
maken. Ik heb dit voederhuisje bij de 
hut gezet en al snel zag ik tot mijn 
verbazing dat ze hier noten uit had-
den gehaald! Nu hebben ze de weg 
naar de hut gevonden en komen ze 
regelmatig langs als ik in de hut zit 
op zoek naar de walnoten en hazel-
noten die ik er verstop. Ook komen 
ze af en toe drinken uit het vijvertje 
wat ook al leuke foto’s opgeleverd 
heeft. Het zijn nou eenmaal schat-
tige beestjes en het is mooi om te 
zien hoe ze de noten ronddraaien in 
hun pootjes en er aan gaan knabbel-
en. Om dat af te gaan zitten kijken is 
ook alweer genieten van onze Mooie 
Laarbeekse natuur!

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
‘t Laar

Tip Marcel! Bel 0492-383103
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Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken

Heeft u zelf ideeën? 
Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Haverkamp 7A - Beek en Donk - 0618336668

- Raamdorpels
- Deurlijsten
- Vensterbanken

- Muurafdekken
- Deurdorpels
- Etc.

Apk I en II
Onderhoud van Personen- en 
Bedrijfswagens (tot 50 ton)
Campers en Aanhangwagens
Reparatie, Banden (ook opslag)
Airco, Diagnose, Elektro, Remservice, Uitlijnen
Schadetaxatie /Herstel
(vervangend vervoer)

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

voor het betere onderhoud

Fietspad kruising Bavariabrug
Nabij de zgn. Bavariabrug over 
het Wilhelminakanaal te Lieshout 
(Laarbeek) doen zich elke dag 
problemen voor met oversteken-
de fietsers. Vooral tijdens de spits 
is het voor fietsers hier erg ge-
vaarlijk om over te steken.        
                                                                                                                       
Het is met name het geval voor 
het (recreatief) fietsverkeer dat 
van het fietspad langs het Wil-
helminakanaal gebruik maakt. 
Hier doen zich -  zoals reeds ge-
zegd - gevaarlijke situaties voor. 
Onlangs is een overstekende 
fietser hier dodelijk verongelukt.

Grote groepen scholieren, die 
vanaf Lieshout komen, nemen 
nu, komende bij de Bavaria-ro-
tonde het linker fietspad en gaan 
dan in de verboden richting van 
het fietspad gebruik maken rich-
ting de brug, om zo te voorko-
men dat ze niet bij de brug zelf 
hoeven over te steken.

Voor dit probleem is echter een 
eenvoudige afdoende oplossing 
mogelijk: Het fietspad krijgt bij 
de brug ter plaatse een onder-
doorgang en een aansluiting op 
het bestaande fietspad. Onder 
de brug is hiervoor voldoende 
ruimte. Op die manier kunnen 
ook eerdergenoemde fietsers, 
die van Lieshout (over de Bava-

riabrug) komen, eerst rechtsaf en 
vervolgens weer rechtsaf onder 
de brug door richting Aarle-Rix-
tel. Andersom geldt hetzelfde.

In 2008 hebben wij Rijkswater-
staat dit probleem al voorgelegd, 
maar toen werd de door ons ge-
opperde oplossing afgewezen 
i.v.m. de toenmalige ‘Ruit-plan-
nen’, er onvoldoende ruimte zou 
zijn en het feit dat het kanaal-
talud ter plaatse zou zijn aan-
gewezen als ecologische verbin-
dingszone. Dit klein stukje kan 
echter gemakkelijk elders worden 
gecompenseerd. Aan de overzij-
de van het kanaal ligt al lang een 
onderdoorgang onder deze brug 
met fietspad en ook daar is spra-
ke van een ecologische verbin-
dingszone.

Inmiddels hebben wij Rijkswater-
staat wederom benaderd om de 
hiervoor beschreven maatregelen 
te nemen. De gemeente Laar-
beek ons onlangs nog te kennen 
heeft gegeven zich vooralsnog 
te conformeren aan het eerder 
ingenomen standpunt van Rijks-
waterstaat.

Stichting Klankbord
H. van Beek, voorzitter en Cees 
van Loon, secretaris

LEZERSPODIUM Dorpsraad Beek en Donk zoekt leden

SPORT
BODY-FIT & ZUMBA
Maandag
18:45 Body-Fit Muscle
19:45  Body-Fit Aerobics
20:45  Zumba Fitness
Dinsdag
09:15  Body-Fit Muscle
10:15 Zumba Gold 40+
18:45 Body-Fit Muscle
19:45  Zumba Fitness
Donderdag
09:15 Body-Fit Muscle
19:00 Body-Fit Muscle
Kosten:
1 x p. week € 15,95 per maand
ONBEPERKT SPORTEN
voor SLECHTS €18,95 per maand
Kom lekker sporten wanneer het 
jou uitkomt! Géén inschrijfgeld!

BOYS ONLY
Zaterdag 12 sept. (grati s proefl es)
11:00 Hip Hop (7-12jr.) 15 lessen € 80,-

STIJLDANSEN
Dinsdag 15 september
20:45 - 22:00u. BEGINNERS
Kosten: 10 lessen voor € 65,-

THEATER-SHOW 2016
In Theater de Eendracht te Gemert.
Zaterdag 2 Jan. 19:00u.
Zondag 3 Jan. 12:00u. & 15:00 u.

MUSICAL lessen
Donderdag 10 september
16:30 Musical 8 tot 12 jaar
18:15  Musical 12 tot 16 jaar
Lessen van 90 min. met spel, zang en dans.
Kosten: € 29,50 per maand.

KINDERBALLET
Zaterdag 12 september
09:00 Peuterdans (3jr.) € 60,-
09:30 Klassiek (gr. 1/2/3) € 75,-
10:15 Klassiek (gr. 4/5/6) € 75,-
Een cursus bestaat uit 15 lessen.

BREAKDANCE
In BEEK & DONK
Bs ‘t Klokhuis
Vrijdag 18 september
18:30 Gevorderden
19:15 Beginners (7-12jr.)

In GEMERT
Vrijdag 18 september
16:30 Beginners (7-12jr.)
17:15 Gevorderden
Kosten: 15 lessen voor € 80,-

FEESTJE......?

06-51273536

www.mandersgemert.nl
06-20882266

HIP HOP
Maandag 14 september
15:30 Hip Hop Mini (6-8jr.)
16:15 Hip Hop Teens (12-15jr.)
17:00 Hip Hop Mini Master (8jr.)  
17:45 Nieuw Kids Team
17:45  IDO techniek 15+ (1u, 8,-/mnd)

Dinsdag 15 september
15:40 Team Juniors Up
16:15 Hip Hop Kids (11-12jr.)
17:00 Team Cute Ninas
17:45 Hip Hop Kids (9-10jr.)
Woensdag 16 september
15:45 Team Power Gigas
16:30 Hip Hop X-mini (4-5jr.)
17:15 Hip Hop Teens Master (12-15jr.)
18:00 Team B-Ware
18:45 Hip Hop Kids (9-12jr.)
Donderdag 17 september
15:45 Wedstrijdtr. duo/solo kids/Jun.
15:45 Team Junior Master
16:45 Team Junior Star
18:15 HipH Teens Master (12-15jr.)
18:45 Team Blixx
19:45 Team Seven Chickas
20:15 Hip Hop Youth Master (va.15jr.)
21:00 Wedstrijdtr. duo/solo Youth
Vrijdag 18 september
15:00 Hip Hop X-Mini (4-5jr.)
15:45 Hip Hop Mini (6-8jr.)
16.30 Hip Hop Kids (9-12jr.)
17:15 Hip Hop Teens (12-15jr.)
18:00 Formati on Team Juniors
Zaterdag 12 september
11:00-13:00 IDO techniek (€ 16,-/mnd)

BEEK & DONK Bs ‘t Klokhuis
Vrijdag 18 september
16:15 Hip Hop Teens (13-15jr.)
17:00 Hip Hop Mini (6-8jr.)
17:45 Hip Hop Kids (9-12jr.)
Kosten: X-mini, Mini: € 75,-
Kids, Teens, Youth en Adults: € 80,-
Hip Hop + wedstrijdtraining: € 100,-

Lesprogramma 
September 2015

Een cursus bestaat uit 15 lessen (45 min.)

MANDERS DANCE FACTORY - St. Annastr. 6 - GEMERT - 06-20882266 - info@mandersgemert.nl - WWW.MANDERSGEMERT.NL

VVV Laarbeek blijft samenwerken in Stichting Peelpromotie

Beek en Donk – De Stichting 
Dorpsraad Beek en Donk bestaat 
sinds 1 juni 2011. In deze 4 jaren is 
er veel bereikt. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de herinrichting van de 
Muziektuin en de zomerconcerten, 
de AED-voorzieningen in de kernen 
van Beek en Donk en de buurtbus.

Ook veel projecten in het kader van 
de leefbaarheidsbevordering zijn met 
financiële steun van de Dorpsraad 
uitgevoerd, zoals de ‘social sofa’s’, 
speelvoorzieningen, beveiliging die-
renpark ’t Regter Eind, jeugdwerk 
en zo verder. Ook de verkeersvei-
ligheid en de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning zijn aandachtspunten 
voor de Dorpsraad Beek en Donk.
Dit zijn allemaal projecten die tot 
stand zijn gekomen door een goe-
de samenwerking van mensen, die 
in het bestuur van de stichting, sa-
men hebben nagedacht en gewerkt. 
Sommige leden zijn er al vanaf het 
begin bij betrokken, andere hebben 
meerdere jaren hun steentje bijge-
dragen. 

Om in de toekomst goede plannen 
te maken en uit te voeren, is het no-
dig nieuwe mensen en dan nog liefst 
jongeren in het bestuur van de stich-
ting te hebben. Ook mensen die in 

een commissie 
behu lpzaam 
willen zijn bij 
een nieuw op te zetten project, zijn 
natuurlijk van harte welkom. Het 
kost echt niet veel tijd en het resul-
taat is voor iedereen in Beek en Donk 
van grote waarde.

Voor meer informatie en/of aanmel-
den kun je bellen naar de voorzitter 
of secretaris van de Dorpsraad. Wies 
Rooijakkers (voorzitter), tel. 06-
53713320. Harry Fransen (secretaris), 
tel. 06-53899703. Mailen kan naar 
info@dorpsraad-beekendonk.nl.

Laarbeek - Stichting SomereN na-
tuurlijk/VVV Someren heeft, vanwe-
ge een verschil van inzicht in beleid 
en promotieactiviteiten, besloten om 
met ingang van 1 augustus jl. geen 
onderdeel meer uit te maken van 
Stichting Peelpromotie.  

Stichting Peelpromotie betreurt deze 
ontwikkeling zeer omdat ze van 
mening is dat Someren een echte 
Peelgemeente is én omdat hierdoor 
de vermeldingen van toeristische- 
en recreatieve ondernemers uit ge-
meente Someren op de Peelbrede 
VVV-website zullen komen te verval-
len. Stichting Peelpromotie vindt het 

jammer dat de Somerense onderne-
mers door deze ontwikkeling, via VVV 
Someren, geen gebruik meer kunnen 
maken van dit promotiekanaal, maar 
ook van andere promotieactivitei-
ten van Stichting Peelpromotie.  De 
VVV’s van Asten, Helmond, Deurne, 
Laarbeek en Gemert-Bakel blijven 
gezamenlijk in Stichting Peelpromotie 
samenwerken. Zij gaan vanaf nu de 
mogelijkheden onderzoeken om de 
toeristische- en recreatieve onderne-
mers in gemeente Someren toch te 
kunnen blijven promoten en roepen 
de ondernemers die hierin interesse 
hebben, op om zich alvast te mel-
den bij Stichting Peelpromotie via  

peelpromotie@gmail.com of p/a 
Markt 14, 5751 BE te Deurne of 
telefonisch via VVV Asten, 0493-
692999. 

Ook vervalt door het stopzetten van 
de samenwerking binnen Stichting 
Peelpromotie, tot nader order, het 
recht van Stichting SomereN natuur-
lijk, waartoe het VVV-agentschap 
in Someren behoort, om het VVV-
woord- en beeldmerk te voeren, 
omdat de licentie via stichting 
Peelpromotie is geregeld. Stichting 
SomereN natuurlijk beraadt zich nog 
óf en hoe zij voortzetting van het 
VVV-merk wil gaan organiseren.
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Kom dansen in de Waterpoort

DORPSONDERSTEUNERS 

Alle inwoners van Laarbeek kunnen 
met vragen, ideeën of zaken waarin 
ze vastlopen of waar ze zelfstandig 
niet uitkomen terecht bij de Dorps-
ondersteuner in hun eigen kern. De 
vragen kunnen gaan over heel uit-
eenlopende onderwerpen op het 
gebied van welzijn, zorg, wonen en 
leefbaarheid. Henrie Bouwmans, 
Dorpsondersteuner van Beek en 
Donk, vertelt wat hij in de praktijk 
zoal doet.

Samen zoeken naar een oplossing
“Een Dorpsondersteuner doet, wat 
het woord al doet vermoeden: hij 
ondersteunt het dorp. Vorig jaar 
kreeg ik 278 vragen vanuit de Beek 
en Donkse gemeenschap over on-
der andere mantelzorg, vrijwilligers-
werk, opvoedingsondersteuning, 
voorzieningen bij het ouder worden 
of ruzie in de buurt. Samen met de 
vraagsteller ga ik op zoek naar een 
oplossing. Daarbij beginnen we altijd 
dichtbij. We brengen eerst in kaart 
welke hulp er mogelijk is vanuit de 
eigen omgeving. Vaak kunnen fa-
milieleden, buren of een vereniging 
helpen. Soms gaat het om complexe 
problemen en dan verwijs ik door 
naar formele hulpverlening. Ik be-
schik over een groot netwerk, zowel 
informeel in de buurt als binnen de 
professionele hulpverlening.”

Vrijwilligershulp ViERBINDEN
“Een voorbeeld waar ik veel tele-
foontjes over krijg, is dat sommige 
oudere mensen problemen erva-
ren bij het onderhoud aan de tuin, 
klusjes in huis of met vervoer. Ik be-
spreek dan eerst de mogelijkheden 
binnen hun eigen netwerk. Komen 
we er daar niet uit, dan kan ik door-
verwijzen naar de vrijwilligersdienst 
binnen ViERBINDEN. ViERBINDEN 
runt geen klussenbedrijf of tuinbe-
drijf, maar kan dankzij deze vrijwil-
ligers wel ondersteuning bieden bij 
kleine klusjes rondom huis.”

Laarbeek voor elkaar
“Soms komen er vragen van men-
sen die graag eens iemand zouden 
ontmoeten om te buurten. Omdat 
ze eenzaam zijn of omdat het fijn 
is als iemand ze kan begeleiden bij 
een activiteit. Ik verwijs dan door 
naar het vrijwilligerswerk, maar vaak 
ook naar de website www.laarbeek-
voorelkaar.nl. Dit initiatief hebben de 
gemeente Laarbeek en ViERBINDEN 
met een aantal vrijwilligers opge-
zet. Het biedt alle Laarbekenaren de 
kans om elkaar vooruit te helpen. In 
de eerste maanden van 2015 heeft 
dit mooie project al 75 mensen aan 
elkaar gekoppeld die nu voor elkaar 
de hond uitlaten, ergens naar toe rij-
den of gewoon gezellig een kaartje 
met elkaar leggen.”

Problemen met financiën of ruzie in 
de buurt
“Ik heb de prettigste baan ter wereld, 
maar niet altijd de gemakkelijkste. 
Vooral in de zomermaanden wordt 
er regelmatig gebeld door buurtbe-
woners die elkaar als ‘lastig’ ervaren. 
Ook komt het voor, dat mensen het 
door allerlei omstandigheden finan-
cieel moeilijk hebben. Vaak maak 
ik dan een afspraak voor een huis-
bezoek, met een mooi woord: keu-
kentafelgesprek. Dan overleg ik met 
de vraagsteller op welke manier hij 
het probleem zou kunnen oplossen 
of aanvaardbaar maken. Soms is het 
nodig andere instanties of vrijwilli-
gers in te schakelen.”

Bereikbaarheid
In iedere kern is een Dorpsonder-
steuner beschikbaar. In Aarle-Rixtel 
inmiddels via een wijkteam waarin 
ook de gemeente, de zorg en het 
maatschappelijk werk verbonden 
zijn. Hiernaast ziet u wie de Dorps-
ondersteuners zijn en hoe u ze kunt 
bereiken. Hebt u een vraag over iets 
wat u dwarszit of waar u niet uit-
komt? Twijfel niet en raadpleeg uw 
Dorpsondersteuner!

De Dorpsondersteuners van ViERBINDEN zijn er voor iedereen

ViERBINDEN.NL

Restaurantavond Zonnetij Aarle-Rixtel

Creaclub de Bezemsteel zoekt nieuwe leden

Nieuwe fi lmcyclus in Dorpshuis Lieshout

Aarle-Rixtel - Onder het mot-
to ‘Eten en ontmoeten’ houdt 
ViERBINDEN in samenwerking 
met Savant culinair elke 2 weken 
een restaurantavond in de ont-
moetingsruimte van Zonnetij. De 
eerstvolgende avond vindt plaats 
op dinsdag 15 september.

Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het di-
ner wordt geserveerd om 18.00 uur.

Inschrijven en een plaatsje reser-
veren kan tot uiterlijk donderdag 
10 september 15.00 uur. U kunt 
dit doen via het secretariaat van 
ViERBINDEN, tel. 0492-328800 of 
via een e-mail naar stichting@vier-
binden.nl. De restaurantavonden 
vinden iedere 14 dagen plaats en 
worden steeds bekendgemaakt in 
De MooiLaarbeekKrant.

Voor 15 september staat het vol-
gende menu op het programma: 
meloen met Parma ham, spaghetti 
bolognese, lasagne met spinazie 
en ricotta kaas, salade caprese 
(tomaat, verse basilicum en moz-
zarella) en panna cotta met zwarte 
kersen

Voor dit driegangenmenu betaalt 
u €13,50. Graag tot dan.

Beek en Donk - Al vele jaren zijn 
kinderen vanaf zes jaar welkom 
bij creaclub de Bezemsteel in Beek 
en Donk. De creaclub biedt kinde-
ren de mogelijkheid om met aller-
lei materialen (papier, klei, hout, 
verf, etc.) te knutselen in groeps-
verband. 

Dit knutselen gebeurd elke woens-
dagavond van 18.00 tot 19.30 uur 

onder begeleiding van enthousias-
te vrijwilligers in een speciale ruim-
te in het Ontmoetingscentrum aan 
de Otterweg 27 in Beek en Donk.

De kosten voor deelname zijn 
mede door financiering vanuit de 
gemeente ‘slechts’ €15 per kind 
per half jaar.

Door verloop zijn er wat plaatsen 
vrijgekomen. Mocht uw kind ge-
interesseerd zijn of wil u meer in-
formatie, dan kunt u contact op-
nemen met de coördinator van de 
Bezemsteel, dhr. Rene van Gend. 
Hij is telefonisch bereikbaar op tel. 
06-42598754 en via mail renevan-
gend@hotmail.com.

Laarbeek - De werkgroep 
Ouderen-educatie, de vier geza-
menlijke Seniorenverenigingen 
van Laarbeek en Stichting 
Vierbinden organiseren ook dit 
jaar weer een filmcyclus.  

Het idee om deze filmcyclus te 
organiseren is afkomstig van de 
Seniorenraad. Besloten is om ook 
dit jaar de cyclus weer te gaan or-
ganiseren op bijna dezelfde wijze 
en onder dezelfde voorwaarden 
als de vorige jaren. Dit jaar hebben 
ze echter gekozen voor één vaste 
locatie, het Dorpshuis in Lieshout. 

Dhr. Philip Verdult zal steeds een 
korte inleiding geven op de film, 
daarna wordt de film vertoond. Na 
de film wordt deelnemers een kop 
koffie of thee aangeboden en voor 
degenen die willen wordt de film 
nadien nog nabesproken.

Dit jaar is het thema ‘weer in het 
reine komen’. Onderstaande data 
zijn steeds gepland op een dins-
dagmiddag in het Dorpshuis van 
Lieshout. Bewust is gekozen om de 
films om de maand en in de win-
terperiode te laten plaatsvinden 
(m.u.v. laatste datum in verband 

met carnaval). Speeldata: 3 no-
vember, 1 december, 5 januari  en 
19 januari.

De organisatie is drukdoende met 
de voorbereidingen. Vanaf begin 
oktober volgt uitgebreidere infor-
matie over de inhoud van films en 
locaties en hoe de kaartverkoop zal 
geschieden. Deze informatie komt 
ook via de nieuwsbrieven naar de 
verschillende KBO-leden. Noteer 
de data alvast in uw agenda.

Beek en Donk - Na een welver-
diende vakantie wordt er dinsdag 
8 september weer een start ge-
maakt met de dansmiddagen in de 
Waterpoort.

Om de 2 weken wordt in de ont-
moetingsruimte van de Waterpoort 
deze dansmiddag gehouden. 
Onder leiding van onze DJ Arie 
Wagelmans zullen verschillende ge-
zelschapsdansen voorbij gaan ko-
men zoals de Wals, Sirtaki, Cumbia, 
Tango en een Swing. Iedereen is 
welkom, je hebt geen partner no-
dig. De middagen zijn goed voor lijf 
en leden en houden je jong! 

De dansmiddag op 8 september 
begint om 14.00 uur en duurt tot 
16.00 uur. Voor meer informatie 
kun je terecht bij ViERBINDEN, 
Machteld Hoebergen, mail mhoe-
bergen@vierbinden.nl of tel. 06-
45203227. Zegt het voort, op naar 
de Waterpoort!

Willkommen in
AARLE-RIXTEL

Win 2 kaarten voor het 
Oktoberfest (vrijdag 2 oktober) 

in Aarle-Rixtel!

Wil jij kaartjes winnen voor het 
Oktoberfest? Geef dan antwoord op 

de volgende vraag:
Welke bijnaam heeft Henrie van 

Vijfeijken, voorzitter van het 
Oktoberfest?

Mail het antwoord voor maandag 7 
september 12.00 uur naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl. Volgende week lees 
je in de krant of jij ze gewonnen hebt! 

 

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

www.dejong-rijschool.n l
info@dejong-rijschool.nl

Beek en Donk   
0492-462911

www.dejong-rijschool.nl
info@dejong-rijschool.nl

De eerste 5 uur voor 
€175,00!

Starterspakket

Auto- en Motorrijschool 

de JONG



Donderdag 3 september 201528 
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

NOOIT MEER 
BLADEREN IN 
DE DAKGOOT

€17,95
VAN €22,70

per 
LENGTE

Gootdrain
• Voorkomt verstopte dakgoten
• Blad droogt op en waait weg
•  Voorkomt dat vogels onder de  

dakpannen gaan nestelen
•  Makkelijk op maat te knippen en  

te installeren
• Lengte: 3 meter

Ik vraag het gewoon aan Bouwcenter Swinkels!

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

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

Voorkom verstopte 
dakgoten in 

een handomdraai!

De aanbiedingen zijn geldig van 17 augustus t/m 20 september 2015 en zolang de voorraad strekt. Prijzen gelden bij afhalen en zijn inclusief btw en verwijderingsbijdrage. Afbeeldingen kunnen afwijken. Zet- en/of drukfouten voorbehouden.
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Sint Servatius Gilde op bezoek in Duitsland
Lieshout - Voor een aantal leden van 
het Sint Servatius Gilde uit Lieshout 
was het een druk maar geslaagd week-
end. Zij hadden deelgenomen aan 
het Europees Koningschieten te Peine 
(Duitsland).

De meeste broeders waren vrijdags neer 
gestreken op een camping, 8 kilometer 
van het feestterrein gelegen. De cam-
pingbeheerder was zo vriendelijk om 
als taxi te fungeren, zodat de broeders 
gerust een pilsje konden nuttigen, hier 
werd dan ook ruimschoots gebruik van 
gemaakt. 

Onder het genot van een biertje werd 
met vele broeders uit verschillende lan-
den een praatje gemaakt.

Zaterdag was de dag dat de honder-
den gilden hun koning aanmoedigden 
om hem zo naar het Europees niveau 
te tillen. Uiteindelijk werd een koning 
uit Oostenrijk de koning der koningen. 
Daarna was het koningsbal, waar weer 
veel werd verbroederd.

Zondag stond in het teken van de op-
tocht, waar duizenden Gildebroeders 
aan deel namen. Zij kwamen onder an-
deren uit Nederland, België, Duitsland, 
Polen, Oekraïne, Kroatië, Zweden 
en Finland. Het was een kleurrijk ge-
heel. Vooral de gildebroeders uit de 
Oostbloklanden droegen prachtige kle-
ren. Maar ook de broeders uit Lieshout 
moesten regelmatig met een schone op 
de foto, wat ze maar al te graag deden.

Over 3 jaar is het dichter bij huis, dan 
wordt het Europees Koningschieten ge-
houden in Neer (Limburg). En ook dan 
zijn onze broeders weer van de partij, 
want dit is een evenement dat je niet 
mag missen.

Nieuwe koning
Maandag 7 september is voor de 
Gildebroeders van Sint Servatius ook een 

belangrijke dag. Dan wordt er namelijk 
geschoten voor een nieuwe koning. Dit 
koningschieten begint om 14.00 uur op 

de Beemdkant, bij Paviljoen Bomé. Let 
op: alle schutters die mee willen schie-
ten moeten een geldige identiteitskaart 

bij zich hebben, dit is een van de nieuwe 
landelijke regels waar het Gilde zich aan 
te houden heeft.

 Lieshoutse Gildebroeders tijdens de optocht in Peine (Duitsland)

In het voetlicht: Albèr en Mariëlle van Mierlo  
Locatie:  Piet van Thielplein 23
  Beek en Donk

Redacteur:  Suzan Mulder

Zojuist terug van een grote inkoopbeurs, waar 
ze de collectie voor het voorjaar van 2016 heb-
ben ingekocht, vertellen Albèr en Mariëlle van 
Mierlo enthousiast over Van Mierlo Schoenen 
én de nieuwste trends in schoenenland voor dit 
najaar. De nieuwe collectie staat nu in de winkel 
en zal het straatbeeld in de komende maanden 
bepalen.

Hoe zijn jullie begonnen?
“Mijn ouders hadden een schoenenwinkel in 
Asten en ik was in Asten gevestigd met mijn ei-
gen schoenmakerij. In 1999 kreeg ik vervolgens 
samen met mijn moeder Ger Vogels de kans de 
schoenenzaak aan het Piet van Thielplein in Beek 
en Donk over te nemen van de Familie Kuypers. 
Sindsdien is Van Mierlo Schoenen in Laarbeek 
een vertrouwd gezicht voor modieuze kwali-
teitsschoenen. Later is daar een tweede winkel in 
Asten en een webshop bijgekomen”, steekt Albèr 
van wal.

Hoe lukt het jullie als kleine zelfstandige 
overeind te blijven in deze tijd?
“Ons concept is een unieke combinatie die je bij-
na nergens meer ziet. Met een vakbekwaam ver-
koopteam in onze winkels en het vakmanschap in 
onze eigen schoenmakerij waar snel een euveltje 
kan worden opgelost, zijn wij heel klantgericht. 
We bieden een vertrouwd gezicht en snelle ser-
vice. Met onze professionele webshop erbij, zijn 
we ook nog eens 24 uur open. Klanten kunnen 
online iets uitkiezen, passen en advies vragen in 
de winkel en zowel online als in de winkel hun 
aankoop doen. Doordat we meerdere winkels en 
een webshop hebben, is onze voorraad groter. 

We kunnen onze klanten snel van dienst zijn als 
op een locatie bijvoorbeeld de juiste maat is uit-
verkocht.”

Jullie zijn net terug van de beurs. Waar let je op 
bij de inkoop van een nieuwe collectie?
“Wij kiezen bewust voor kwaliteit. In onze win-
kels vind je dames-, heren- en kinderschoenen 
van bekende en vertrouwde merken. Natuurlijk 
volgen we daarbij het modebeeld op de voet. 
Door het nauwe contact met onze klanten houd-
en we feeling met hun wensen en voorkeuren. 
Daardoor weten we welke trends aan zullen 
slaan in onze winkels. Daarnaast vinden we het 

ook altijd leuk een aantal eyecatchers op te ne-
men in de collectie. Dat kan een minder bekend 
merk zijn dat we op de beurs tegenkomen en dat 
opvalt door kwaliteit, vorm of kleur.”

Welke schoenen komen we deze herfst en win-
ter tegen in het straatbeeld? 
Dit seizoen zie je veel invloeden uit de sport in 
de collecties. Sommige merken gebruiken daarbij 
rijke en glanzende materialen. Dat geeft een 
mooie, luxe uitstraling. De sneaker bepaalt dit 
najaar veelal het modebeeld en zal ook heel 
fashionable onder een rok of jurkje worden ge-
dragen.” 

Om alvast een beeld te krijgen van de trends en 
modekleuren, nodigen Mariëlle en Albèr u uit een 
kijkje te nemen in de webshop. Of loop eens bin-
nen in de winkel aan het Piet van Thielplein 23 
om direct uw favoriete paar te passen. Ook voor 
het goed opmeten van (kinder)voeten loopt u ge-
woon even binnen. 
Webshop: www.vanmierloschoenen.nl

Openingstijden winkel: 
ma  13.00 tot 18.00 uur
di-do  9.30 tot 18.00 uur
vr  9.30 tot 20.00 uur
za  9.30 tot 17.00 uur

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...   VAN MIERLO SCHOENEN

Mariëlle en Albèr van Mierlo
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Grando. Koken. Baden. Genieten.

“Wij staan altijd voor u klaar
met een passend advies.”

Stefano Antoni,

Ondernemer Grando Helmond

Extra voordeel tijdens de actieweek van Grando Helmond.

Voordeel.

met een passend advies.”

* Vraag naar de voorwaarden. 

Bij aankoop van uw keuken of badkamer:

25% korting!*

+ vloerverwarming of
montage cadeau!*

e 7.499,-

e 7.450,-

Van 1 9.998,-, nú voor

Van 1 9.933,-, nú voor

Grando Helmond
Engelseweg 202 (achter Texaco benzinestation), tel.: 0492 - 545535, grando.nl

Van

7 t/m 13

sept.!

Collecte KWF Kankerbestrijding
Laarbeek - De collecteweek van 
KWF Kankerbestrijding start op 
maandag 7 september. In deze 
week zetten ruim 100.000 vrijwil-
ligers zich in om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor kankeronder-
zoek. Elke euro die de collectanten 
ophalen, draagt bij aan de missie 
van KWF Kankerbestrijding: minder 
kanker, meer genezing en een bete-
re kwaliteit van leven voor kanker-
patiënten.
 
Feiten & cijfers
Kanker raakt ons allemaal. Enkele 
feiten en cijfers over kanker:
• 1 op de 3 mensen krijgt ooit kan-

ker
• Jaarlijks overlijden ruim 42.000 

mensen aan kanker

• Dankzij onderzoek is de 5-jaars 
overlevingskans gestegen van 
25% in 1949 tot 62% in 2013

• KWF financiert ongeveer 50% 
van alle onderzoeksprojecten in 
Nederland

• Per jaar zijn er circa 400 lopende 
onderzoeksprojecten, waar circa 
800 wetenschappers fulltime mee 
bezig zijn

• Een onderzoek duurt gemiddeld 
4 jaar en kost gemiddeld 500.000 
euro

Samen komen we steeds dichterbij
“Samen met miljoenen mensen 
dromen wij van een wereld waar-
in kanker niet langer een dodelijke 
ziekte is. Wereldwijd werken weten-
schappers naar die dag toe. Zo snel 

als zij kunnen. Zo snel als wij hen 
in staat stellen. Help daarom mee 
en geef tijdens de collecteweek. 
De collectant van KWF komt in de 
week van maandag 7 tot en met 12 
september bij u aan de deur. Elke 
collectant kan zich legitimeren en 
is te herkennen aan het rood-wit-
blauwe logo met de krab en aan het 
Keurmerk van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving.”

Collectant gemist? Dan kunt u op 
de volgende manieren toch een 
bijdrage leveren: Doneer online via 
kwf.nl/doneren, doe een eenmalige 
donatie via de machtigingskaart, die 
de collectant achterlaat als u niet 
thuis bent of sms ‘gift’ naar 4333 en 
investeer eenmalig 2 euro.

Is toch jammer…
Wauw, wat was het weer een 
gave, indrukwekkende, gezellige 
kindervakantie week; Hiep Hoi.
Een fantastische groep enthou-
siaste vrijwilligers heeft zich dui-
delijk in het zweet gewerkt voor 
onze kinderen… alles was perfect 
geregeld en goed voorbereid.
Je ziet iedereen genieten… jong 
en oud… de kinderen maar ook 
al die vrijwilligers.

Ik weet er natuurlijk niet het fijne 
van, maar wat is het jammer dat 
de gemeente zo flauw doet.
Welke kind-onvriendelijke… 
niet-verder-denkende ambtenaar 
heeft het gemunt op de kinderen 
uit Beek en Donk? Na meer dan 
53 jaar Hiep Hoi, met de mooie 
tradities; grote houten hutten 
bouwen, gezellig zingen en de 
afsluiting met een groot kamp-

vuur…. Lijkt het er nu op dat de 
gemeente daar een stokje voor 
wil steken.

De vergunning voor het kamp-
vuur zou zijn ingetrokken en ging 
bijna niet door. Ook zijn er drei-
gingen geuit naar de organisatie 
omtrent het “schoon” achter la-
ten van het veld. De gemeente 
komt controleren en als zij ook 
maar 1 spijker vinden, mogen de 
kinderen volgend jaar géén spij-
kers meer gebruiken. Gevolgd 
door een geldboete, wat tot ge-
volg kan hebben dat de inschrijf-
kosten volgend jaar verdubbeld 
dienen te worden… terwijl nu 
iedereen mee kan doen…
Hiep Hoi is in de loop der jaren 
enorm in populariteit toegeno-
men. Dit jaar deden er meer dan 
400 kinderen mee en waren er 

volgens mij meer dan 100 vrijwil-
ligers mee gemoeid. 

De desbetreffende ambtenaar 
zou in plaats van strikt alle regel-
tjes na te leven, of zelfs nieuwe te 
bedenken, eens sfeer moeten ko-
men proeven tijdens deze fantas-
tische week. Het brengt Beek en 
Donkse kinderen en hun ouders 
dichter bij elkaar. De gemeente 
zou hier heel trots op moeten zijn 
en natuurlijk heel zuinig. Wellicht 
dat zij een bijdrage kunnen leve-
ren en meedenken met deze fan-
tastische groep vrijwilligers. 

Met vriendelijke groeten,  
Ook namens vrijwilligers Hiep 
Hoi,
Marijke van de Kerkhof, 
vrijwilliger

LEZERSPODIUM

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

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

IS DE GEHELE VAKANTIE GEOPEND OP AANGEPASTE TIJDEN:
TIJDENS DE BOUWVAK ZIJN WIJ VAN:

MAANDAG T/M DONDERDAG
GEOPEND VAN 08.30 TOT 17.30 

OP VRIJDAG ZIJN WIJ GESLOTEN.

TIJDENS DE PERIODE VAN 24 JULI T/M 29 AUGUSTUS 
ZIJN WIJ ELKE ZATERDAG GESLOTEN.

   WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIE 
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Door Martien van den Heuvel

Voor alle 2000 huurwoningen in Laarbeek en alle (toekoms-
tige) huurders is een gedegen huurbeleid van levensbelang. 
Mede daarom is de Bewonersraad in Laarbeek, sinds begin 
2015 onderdeel van WoCom, de aangewezen stichting om 
bijvoorbeeld met de gemeente en verhuurdersorganisaties te 
praten en mee te denken over zaken als de nieuwe Woningwet. 
Want ook al is lang niet alles per se interessant voor iedere in-
dividuele huurder, het beleid moet goed zijn, en vooral goed 
blijven.

De Bewonersraad in Laarbeek vertegenwoordigt de belangen 
van alle huurders en woningzoekenden van de Woningsticht-
ing Laarbeek. Voorzitter Egbert Baks van de Bewonersraad 
legt uit wat er allemaal bij komt kijken om ervoor te zorgen dat 
huurders en verhuurders samen een degelijk huurbeleid kun-
nen voeren: “De Woningstichting Laarbeek heeft een samen-
werkingsovereenkomst gesloten met Bewonersraad Laarbeek 
en overlegt regelmatig met de Bewonersraad. Bij nieuw beleid 
of veranderingen van bestaand beleid geeft de Bewonersraad 
advies. Denk hierbij aan de klachtenregeling, huurprijzenbe-
leid, zelf aangebrachte voorzieningenbeleid, onderhoud en 
verbetering van woningen, ondernemingsplan en het beleid 
rond woningtoewijzing. Sinds de samenvoeging van Woning-
stichting Laarbeek en woCom bestrijkt het woningaanbod 
bijna 9.000 woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck, 
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren. Het is dus ze-
ker niet onbelangrijk om een goede vertegenwoordiging van de 
huurders te hebben in de Bewonersraad.”

De Bewonersraad is er niet voor individuele zaken zoals een 
losliggende dakpan of een kapotte boiler. “Maar we zorgen 
er wel voor dat de algemene procedures met verhuurders en 
huurders goed verlopen. Ook onderhouden we twee keer per 
jaar contact met de gemeente, zodat de gemeente zeker weet 

wat er allemaal speelt bij de huurders. Daarnaast heeft de 
Bewonersraad het recht om voor twee zetels een bindende 
voordracht uit te brengen bij de benoeming van leden van de 
Raad van Commissarissen van de Woningstichting. Daaruit 
blijkt dat het werk van de Bewonersraad een directe invloed 
heeft op het beleid en dat het alle huurders aangaat,” zegt Baks. 
“Als huurders uit Laarbeek een vraag of een goed idee hebben, 
of een keer een vergadering bij willen wonen of bijvoorbeeld 
zitting willen nemen in de Bewonersraad, kunnen ze altijd con-
tact opnemen met de Bewonersraad.” 

“De huurders in Laarbeek kunnen bij ons altijd terecht met 
vragen en opmerkingen over hun huurwoning. Met die vragen 
en opmerkingen kunnen wij helpen om het beleid te sturen. 
Meestal horen we niet veel, omdat verreweg de meeste dingen 
goed geregeld zijn hier in de buurt. Maar om ervoor te kunnen 
zorgen dat dat ook in de toekomst zo blijft, is een goede com-
municatie met de bewoners van de huurwoningen van zeer 
groot belang. Het beleid van het Rijk, dat via de gemeente bij 
de woningstichtingen en dus bij de huurders terechtkomt, is er 
niet van vandaag op morgen. Daar gaan jaren aan wetsontwer-
pen en dergelijke aan vooraf. Daarom is constante input van de 
huurders, om wie het uiteindelijk draait, van wezenlijk belang,” 
legt Baks uit. 

Het bestuur van de Bewonersraad Laarbeek bestaat uit voor-
zitter Egbert Baks, vice-voorzitter Bert van Leuken, penning-
meester Henk Coppens en bestuursleden Jan Brans, Sabine 
Smits en Machteld Hoebergen. Daarnaast is het bestuur nog 
op zoek naar een nieuwe secretaris. Om eventueel secretaris 
te worden van de Bewonersraad is het eerste vereiste dat je 
zelf huurder bent. Iedereen in het bestuur van de Bewoners-
raad Laarbeek is zelf huurder. Als je je als huurder in Laarbeek 
geroepen voelt om mee te praten over alles wat huurders aan-
gaat, ben je altijd van harte welkom om contact op te nemen 
met de Bewonersraad. 

Voor meer informatie over de Bewonersraad kun je terecht op 
www.bewonersraadlaarbeek.nl. Je kunt ook altijd een e-mail sturen 
naar info@bewonersraadlaarbeek.nl of gewoon bellen naar het 
nummer 06-13275442.

Bert van Leuken

Henk Coppens

Jan Brans

Sabine Smits

Egbert Baks

Bewonersraad in Laarbeek is er voor de huurders

Bewonersraad Laarbeek Postbus 70  |  5737 ZH Lieshout  |  Tel.: 06-13275442  |  info@bewonersraadlaarbeek.nl  |  bewonersraadlaarbeek.nl

...behartigt de belangen van huurders....behartigt de belangen van huurders.

Machteld Hoebergen

Fotograaf: Hein Gijsbers

Kienen bij de Raopers
Lieshout - De vakanties zijn voor een 
groot deel voorbij en dan begint voor 
veel verenigingen weer een nieuw sei-
zoen. Zo ook voor Carnavalsvereniging 
de Raopers uit Lieshout.

Om in het komende seizoen weer de 
nodige activiteiten te kunnen organi-
seren, is er natuurlijk geld nodig. Deze 
club is dan ook op verschillende manie-
ren bezig om het geldpotje te vullen. 
Een van de activiteiten is het houden 
van kienavonden. Een keer in de drie 
weken zijn zij aan de beurt om de men-
sen een (of meerdere) prijzen te laten 
winnen. Er wordt gekiend om vlees-
prijzen, levensmiddelen, koffie en twee 
hoofdprijzen, een voor de pauze en 
een in de laatste ronde van de avond. 
Ook kunnen er loten worden gekocht 
voor een 25-tal vleesprijzen.

Deze kienavonden vinden plaats in het 
Dorpshuis in Lieshout en beginnen om 
20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 
uur. Wil je een spannende ontspanning 
en daarbij ook nog eens kans maken 
op een mooie prijs, kom dan eens kie-
nen bij de Raopers. Hiermee steun je 
de vereniging, zodat zij carnavalsacti-
viteiten kunnen organiseren voor de 
Lieshoutse gemeenschap. De eerstvol-
gende kienavond vindt plaats op vrij-
dag 4 september. Graag tot dan.

1e Editie ‘SCHENK’ smaakt naar meer

Aarle-Rixtel – Afgelopen zaterdag, 29 au-
gustus, vond de allereerste editie plaats 
van het barbecue evenement ‘SCHENK’, 
georganiseerd door de jonge brouwers 
van Hooglander Bier. In de tuin van 
Dorpscafé De Vrienden werd een uniek 
staaltje foodpairing van de barbecue ge-
presenteerd. 

De avond stond geheel in het teken van 
de combinatie lekker eten en Hooglander 
bier. De tuin van Dorpscafé De vrienden 
werd voor deze gelegenheid compleet 
omgetoverd tot een zomers tafereel. 
Lange tafels waar jong en oud gezamen-
lijk genieten van een goed glas bier en lek-
ker eten. En het feest werd op Hooglandse 
wijze voorgezet tot in de kleine uurtjes 
met een biertje en een dansje.

Naast het schenken van de 
Hooglander IPA draaide de avond 
om vlees met schenken! Niet het 
eerste het beste vlees, maar vlees 
dat van malsheid van het bot valt. 
Majestueuze stukken vlees, uitge-
beend, gemarineerd en speciaal ge-
selecteerd om tot perfectie gegrild te 
worden. Geen aangebrande spek-
lappen, halfgare stukken salmonella 
kip, kiloknallers en slap stokbrood, 
maar een hoogstaande, creatieve en 
innemende BBQ. Volgens de brou-
wers komt dit alles samen in het spe-
ciaal geselecteerde viergangenmenu 
dat samengesteld is met de beste 
lokale ingrediënten en dat perfect 
aansluit bij de Hooglander IPA. 
Rick Verhees: “De avond was een 

groot succes en wat wil je nog meer 
als perfect weer, bier, vlees, mu-
ziek en gezelligheid!” Ook Geert 
Hagelaar beaamt dit en noemt het 
een fenomenale avond die zeker 
een vervolg krijgt met een tweede 
editie. “We hebben in ieder ge-
val al genoeg nieuwe plannen dit 
we graag willen gaan uitvoeren.” 
Volgens de twee brouwers smaakte 
niet alleen het menu en het bier naar 
meer, maar ook de allereerste editie 
van SCHENK.

De sfeerbeelden van de avond zijn 
terug te vinden op 
www.hooglanderbier.nl en op de 
Facebookpagina van Hooglander 
Bier.

&
Dorpsstraat 21, Aarle-Rixtel

0492 - 38 13 07

Maak online uw afspraak op
www.kapsalonastrid.nl

Kapsalon Astrid

Dames   Heren
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Mooi UIT in Laarbeek

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

toneelvereniging mariahout

DE DRIE MUSKETIERS
zondag 6 september 14:30 uur

zaterdag 5 september 20:30 uur 

RowwEn HèzE

Fotowedstrijd ‘De mooiste en de lelijkste 
plek van Beek en Donk’
Beek en Donk - Voor de Buurtendag op 27 
september, georganiseerd door de Dorpsraad, 
is fotoclub Objectief gevraagd om een foto-
wedstrijd te organiseren. Hierin wordt aan 
de deelnemers gevraagd om twee foto’s te 
maken van respectievelijk de mooiste en de 
lelijkste plek van Beek en Donk. 

De twee foto’s, afgedrukt op A4 formaat, 
kunnen 27 september tot 15.00 uur inge-
leverd worden in het Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg in Beek en Donk. De foto’s 
worden op de zogenaamde Wall of shame en 
Wall of fame opgehangen.  De jury gaat be-
palen welke ‘mooiste plek’ en ‘lelijkste plek’ 

foto heeft gewonnen en maakt dit rond 16.00 
uur bekend. Aan het winnen is een geldprijs 
verbonden die nader bekendgemaakt wordt, 
daarnaast  worden de foto’s geplaatst in de 
krant.

Naast deze fotowedstrijd is fotoclub Objectief 
op de dag zelf aanwezig met een studio waar 
foto’s gemaakt kunnen worden, een kleine 
expo van eigen leden en een stand waar je 
met je camera terecht kunt voor vragen over 
de camera en tips voor het maken van mooie 
foto’s.  Succes met het maken van de foto’s en 
tot 27 september.

Cursus EHBO bij kinderen

Jubileumactiviteiten en lezingenreeks bij 
KBO Lieshout

Aarle-Rixtel - De EHBO-vereniging in Aarle-
Rixtel start in september met een cursus EHBO 
bij kinderen. Iedereen die (jonge) kinderen 
heeft  of met kinderen werkt weet dat een on-
gelukje in een klein hoekje zit. Kinderen zijn 
snel, doen onverwachte dingen, je hebt ze niet 
altijd in de gaten en dan kan het gebeuren dat 
er bij een ongeluk(je) paniek uitbreekt: wat 
moet je doen? 

Tijdens de cursus EHBO bij Kinderen wordt in 
vier avonden in theorie en praktijk geleerd hoe 
u moet handelen. De cursus wordt gegeven 
door een gecertificeerd docente. Aan het eind 
van de cursus ontvangt u een certificaat.

 n op dinsdag 22 septem-
ber. De andere avonden 
zijn op 29 september en 
6 en 13 oktober, steeds 
van 20.00 tot 22.30 uur. 
De cursus wordt gege-
ven in De Dreef aan de Duivenakker. De kosten 
bedragen €65,00. Hierin zijn de kosten van het 
lesboek, het lesmateriaal, het verbandmateri-
aal en de koffie inbegrepen. Veel zorgverzeke-
raars vergoeden de EHBO-cursus. Kijk hiervoor 
uw zorgpolis na. Aanmelden is mogelijk via 
ehbo-aarle-rixtel@onsbrabantnet.nl.

Lieshout - Drie bussen vol opa’s en oma’s 
vertrekken zaterdag 5 september met hun 
kleinkinderen naar attractiepark Irrland in 
Duitsland. Deze dag was eigenlijk gepland 
op 4 juli, maar door de ongekend hoge tem-
peraturen in die week vond de organisatie het 
niet verantwoord  te gaan. Een nieuwe kans 
dus. Wie op 4 juli verhinderd was, maar nu 
wel mee kan, kan bij de Inloop informeren of 
er nog plaats is.
.
Grote feestdag
Op zondag 13 september wordt het 
Jubileumjaar feestelijk en officieel afgesloten 
met een grote feestdag die het hoogtepunt 
van het 60-jarig jubileum gaat worden. De 
dag begint om 10.00 uur met een mis in de 
Sint Servatiuskerk. Het Sint Servatiusgilde en 
koor Vogelenzang verlenen hun medewer-
king. Om 11.00 brengt het gilde een vendel-
groet op het plein voor de kerk en harmonie 
Sint Caecilia zorgt voor een aubade. Vanaf 
12.00 uur vervolgt het feestelijke program-
ma in het Dorpshuis. Voor iedereen is er een 
uitgebreide lunch. Angelique Hesen-Swinkels 
zal met haar uitgebreide repertoire aan songs 
deze feestelijke middag muzikaal omlijsten. De 
dag wordt afgesloten met de trekking van de 
jubileumloterij. De buurtbus heeft toegezegd 

voor het vervoer te zorgen van mensen die 
zelf niet naar de kerk of het Dorpshuis kunnen 
komen. 

Lezingen kunstgeschiedenis
Liefhebbers van kunst kunnen terecht bij de 
vierde reeks lezingen kunstgeschiedenis. In 
zeven lezingen vertelt mevrouw Ine Pels over 
kunst vanaf de achttiende eeuw tot de mo-
derne tijd. Stromingen als classisisme, roman-
tiek en impressionisme, maar ook kubisme, 
fauvisme en postmodernisme passeren de re-
vue. Geïllustreerd met veel beeldend materi-
aal. Maandagavond 28 september, 20.00 uur  
begint de eerste lezing. Locatie: Franciscushof 
aan de Ribbiusstraat.

Om vast in de agenda rekening mee te 
houden: Vrijwilligersdag op 2 oktober, 
Superseniorendag dinsdag 6 oktober, Museum 
Plus Bus dinsdag 13 oktober. 

De Inloop is vanaf 1 september weer in het 
Dorpshuis. Van 10.00 tot 11.00 uur kunt u 
terecht voor informatie, om u aan te melden 
voor een activiteit, of zo maar voor een praatje 
met een kop koffie of thee. Blijf niet thuiszit-
ten, maar kom gezellig naar de Inloop. U bent 
meer dan welkom.

AUTO CORSTEN
ERKEND

REPARATEUR

GOED
EN BETAALBAAR

ONDERHOUD

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

VOOR ALLE MERKEN
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Willkommen in
AARLE-RIXTEL

2 OKTOBER

3 OKTOBER

HEUVELPLEIN 
AARLE-RIXTEL

VOOR TICKETS EN 
MEER INFORMATIE:

www.oktoberfest-aarle-rixtel.nl

facebook.com/oktoberfestaarlerixtel
twitter.com/oktoberfestAR  

SPONSOREN OKTOBERFEST 2015

Mooi UIT in Laarbeek

30 arrangementen
    food & drinks
       voor jong en oud

Parklaan 2   Beek en Donk   06 31526367     www.outdoorlaarbeek.nl

Op zoek naar een leuk teamuitje? 
Activiteiten met heerlijke barbecue of frietkar!

Voor vrienden,
families, bedrijven, 
scholen en verenigingen!

Dansen met de Tieners van Toen 
Beek en Donk – De Tieners van Toen gaan op 
kermismaandag (14 september) gezellig dan-
sen in hun clubhuis Café-Zaal de Tapperij. 

Zoals het vroeger ook was, een gezellig ma-
tinee waar iedereen welkom is om te dansen 
of naar de muziek te luisteren die gedraaid 
wordt door DJ Harrie.

Kom gerust eens kijken, er is geen entree en 
iedereen is van harte welkom, jong of oud. En 
kun je niet dansen? Geen probleem, schuife-
len kan iedereen. Ze beginnen om 13.00 uur 
met de muziek, dus zorg dat je op tijd bent.

Dag van de Ouderen

Informatiebijeenkomst en modeshow bij 
KBO Mariahout

Laarbeek - De gezamenlijke KBO-verenigingen 
van Laarbeek houden op woensdag 30 septem-
ber weer de ‘Dag van de Ouderen’. 

Op deze dag kunt u luisteren en genieten van 
de cabaretgroep ‘Van Berini tot Solex’, een op-
treden van Marjolein Meijers; zang, bas en gi-
taar, Walter Kuipers; viool, mandoline, bouzouki 
en doedelzak, Onno Kuipers; accordeon, trek-
zak en gitaar. Het drietal brengt de allermooiste 
oude en nieuwe liedjes. Dit alles gelardeerd met 
smeuïge verhalen. 

Deze middag wordt gehouden in het Dorpshuis 
te Lieshout, Grotenhof 2. Aanvang van deze 
middag is om 13.30 uur en duurt tot circa 17.00 
uur. Bij binnenkomst ontvangt u op vertoon van 
uw toegangskaart een heerlijke kop koffie of 
thee met iets lekkers erbij. Om te voorkomen 
dat u de rest van de middag op een droogje zou 

moeten zitten, ontvangt u ook nog twee con-
sumptiebonnen. Ook worden er lekkere hapjes 
geserveerd. In de pauze worden loten verkocht 
voor een mooie loterij. Een middag vol amuse-
ment voor slechts €5,00.

Toegangskaarten kunt u kopen op onderstaan-
de adressen.
Aarle-Rixtel, dinsdag 8 en donderdag 10 sep-
tember van 10.00 tot 12.00 uur in de Pastorie, 
Heindertweg 1.
 
Beek en Donk, woensdag 16 september van 
14.00 tot 15.30 uur in het Ontmoetingscentrum.
Lieshout, dinsdag 8, 15 en 22 september van 
10.00 tot 11.30 uur in het Ontmoetingscentrum.
Mariahout, woensdag 9, 16 en 23 september 
van 10.00 tot 11.30 uur.

Graag tot op de Dag van de Ouderen.

Mariahout - Rabobank Peel Noord houdt in 
samenwerking met KBO Mariahout een gratis 
informatiebijeenkomst nabestaanden. 

Na het overlijden van een dierbare komt er veel 
op u af. Bovenop uw verdriet moet u van alles 
regelen. Allereerst natuurlijk de uitvaart, maar 
vaak ook allerlei bankzaken. Kan ik beschikken 
over de rekening van de overledene? Wanneer is 
een verklaring van erfrecht nodig? Loopt de hy-
potheek gewoon door? Op al deze vragen krijgt 
u antwoord tijdens de informatiebijeenkomst op 
17 september om 13.30 uur in het Buurthuis te 
Mariahout. 

Heeft u interesse om de informatiebijeenkomst 
bij te wonen? Inschrijven kan via het strookje uit 
de nieuwsbrief. Deze kan elke woensdagmorgen 
tijdens de inloop van KBO Mariahout worden in-
geleverd. Ook kunt u zich telefonisch aanmel-
den bij Anneke Vialle, tel. 0499-842323. 

Modeshow
KBO Mariahout houdt in samenwerking met 
Germa Mode op 9 september een modeshow 
in het Buurthuis van Mariahout. Iedereen is van 
harte welkom, de toegang is gratis. Aanvang 
13.30 uur. Opgeven kan bij de inloop of telefo-
nisch bij Anny van Lierop, tel. 0413-209375 of 
Anneke Vialle, tel. 0499-842323.

De tweeling Peer en Luuk van de Kerkhof nemen een verfrissende duik in het kanaal bij de sluis 
in Beek en Donk om de modder van de Buffelrun in Boerdonk van zich af te spoelen!
 
Groetjes,
Marcel van de Kerkhof (Aarle-Rixtel)

De tweeling Peer en Luuk van de Kerkhof nemen een verfrissende duik in het kanaal bij de sluis De tweeling Peer en Luuk van de Kerkhof nemen een verfrissende duik in het kanaal bij de sluis 

Mooi Gespot

20e Bijeenkomst Laarbeekse wandelaars
Laarbeek - De bijeenkomst, bestemd voor alle 
wandelaars uit Laarbeek, wordt dit jaar ge-
houden op donderdag 10 september. De wan-
delaars worden verwacht om 20.00 uur in de 
Schuurherd, gelegen aan Heuvelplein 32 te 
Beek en Donk.

De avond begint met koffie, thee en iets lekkers. 
Nadat het officiële gedeelte voorbij is, gaat de 
avond verder met een hapje en een drankje. 
Van iedere aanwezige op deze bijeenkomst wil 
de organisatie graag weten waar en hoe vaak 
ze een tocht gelopen hebben. Heb je bijvoor-
beeld dit jaar de Kennedymars van Someren 

gelopen en hoe vaak heb je die al gelopen? En 
de 4daagse van Nijmegen? Of heb je nog meer 
4daagse gelopen op andere plaatsen? Je mag 
alle wandeltochten opgeven die je gelopen hebt. 
Wandelaars die geen Kennedymars of 4daagse 
lopen, maar wel graag willen komen, zijn ook 
van harte welkom. 

Alle gegevens die de organisatie van u krijgt, 
kunnen zij gebruiken bij de opening van de 
bijeenkomst. Opgave voor de bijeenkomst is 
bij Annie Beekmans, tel. 0492-462459 of mail 
annie.beekmans@gmail.com. 
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Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur
Bushalte Scheidingsweg lijn156 vanaf Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAADPUNT WELKOMAIRCO

ALLES VOOR VOETBAL, TENNIS, HOCKEY EN RUNNING  
DE NR.1 IN SPORT!

90,-
129,95

67,99
75,-

Lowe Alpine Airzone Quest 27
Comfortabele backpack met veel 
opbergmogelijkheden.

Nike
Hypervenom Phelon FG
Fijne pasvorm en goed balgevoel.

Nike
GPX Flash
Voetbalshirt heren.

Asics
Runningjack
Opvallend jack voor heren.

Asics
Gel Nimbus 17
Heren hardloopschoen met comfortabele pasvorm.

99,99
120,-

149,99
175,-

35,-

65,-

V.I.P. avond
voor backpackers! 

Head
Speed Pro 2
Stabiele tennisschoen heren.

Brabo
Tribute TC 6.24
Allround stick voor power en balcontrole,
60% carbon.

99,99
119,95

Hiep-Hoi blikt terug op mooie kindervakantieweek
Beek en Donk – De kinderen uit 
Beek en Donk hebben zicht afge-
lopen week goed vermaakt in het 
sprookjesdorp Larelijn van kinder-
vakantieweek Hiep-Hoi.

Ze begonnen de week met een 
sprookjesverhaal, verteld door de 
sprookjesboom. Helaas klopte er 
niets van dit verhaal. Hans en kle-
induimpje gingen samen op pad 
en roodkapje viel deze week in een 
diepe slaap. 

Zoals u hoort werden alle sprook-
jes flink door elkaar gehaald. Door 
middel van allerlei spelletjes en ac-
tiviteiten hebben de kinderen het 
verhaal weten te ontrafelen en 
kwam alles aan het eind van de 
week toch weer goed!  

De kinderen van Hiep-Hoi heb-
ben mochten genieten van aller-
lei leuke uitstapjes en activiteiten. 
Hiervoor wil de organisatie graag 
alle vrijwilligers, sponsoren en ie-
dereen die dit mogelijk heeft ge-
maakt bedanken.

Kijk voor de dagverslagen, groeps-
foto’s en de laatste nieuwtjes op 
www.hiephoibeekendonk.nl. 

Ze zijn ook op Facebook en Twitter 
te vinden. Tot volgend jaar alle-
maal!
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Beek en Donk - Iedereen weer 
uitgerust van een heerlijke zomer-
vakantie? De batterij weer hele-
maal opgeladen? Tienerwerk de 
Boemerang opent vrijdag 4 sep-
tember het nieuwe schooljaar met 
de Tienerdisco ‘Back to School’ 
(19.30 tot 22.00 uur).

Voor deze disco heeft Tienerwerk 
de Boemerang de Fantastische DJ 
Bon Jaski weten te strikken. Heb jij 
zin in een avond helemaal uit je dak 
gaan op een vette beat? Lekker 
met je vrienden poolen, lekker 
chillen, of met je vriendinnen de 
vakantieavonturen nog eens uitge-
breid doornemen? Meld je dan snel 
aan via het inschrijfformulier op 
www.boemerangbeekendonk.nl. 

Je mag een vriend of vriendinnetje 
meenemen (uiteraard dient hij of 
zij wel minimaal 10 jaar te zijn) en 
de toegang is gratis. Tienerwerk de 
Boemerang en haar vrijwilligers kij-
ken ernaar uit om samen met jullie 
een avond flink te knallen!

Lieshout - De vrijwilligers van het 
&RG-teens team houden vrijdag 11 
september een Jeu de Boules avond 
voor de tienerleden van Lieshout. 
Een vermakelijke buitenactiviteit 
voor het Dorpshuis te Lieshout. 

De Jeu de Boules club ‘Ons genoe-
gen’ heeft een leuk programma op-
gesteld. De activiteit is voor begin-
nende en gevorderde tieners, dus 
iedereen kan meedoen.

De tieners zullen dit keer enkele spie-
ren gaan gebruiken en slimme tactie-
ken bedenken om hun tegenstanders 
te verslaan.  Het is ook niet zo dat 
je een kei in deze sport hoeft te zijn, 
want er wordt als team gestreden. 
Dit belooft spanning, sensatie en lol! 

Het gebeuren speelt zich af aan 
het Grotenhof in Lieshout, aan de 

voorzijde van het Dorpshuis. De 
deelnamekosten van deze activiteit 
zijn €1,50 per persoon. Voor deze ac-
tiviteit dien je jezelf in te schruijven. 
Kijk op www.energyteens.nl hoe je 
moet inschrijven. De deelnamekos-
ten dien je vooraf over te maken. Je 
moet voor deze activiteit lid zijn van 
&RG-Teens en je pasje meenemen. 

DJ Bas zorgt voor de juiste muziek 
om de sfeer wat op te leuken. Zorg 
dat je op tijd bent, kleed je passend, 
om 19.30 uur worden jullie verwacht 
en omstreeks 22.00 uur is het de 
bedoeling dat jullie weer opgehaald 
worden om terug naar huis te gaan. 
Let op, het kan iets uitlopen.

Deze activiteit is voor &RG-teens en 
dus voor de jeugd van groep 7 t/m 
15 jaar.

DJ Bon Jaski draait bij Tienerwerk de Boemerang

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk)

&RG-teens start seizoen met Jeu 
de Boules
&RG-teens start seizoen met Jeu 

In gesprek met: : Paul van Helvoort, 
makelaar bij Van Helvoort Makelaardij, 
en Ron Cornelissen, kopersbegeleider 
van Hendriks Coppelmans

Redacteur: Kittie Spierings

De tien starterswoningen binnen het 
plan Isidorushoeve in Beek en Donk 
waren razendsnel verkocht. Maar er is 
goed nieuws voor iedereen die er te laat 
bij was: er komt een vervolg! Zaterdag 
5 september gaan twaalf nieuwe star-
terswoningen in de verkoop tijdens 
een bijeenkomst in Herberg ’t Huukske. 
Interesse? Wees er dan op tijd bij. De 
makelaar en kopersbegeleider geven 
alvast antwoord op enkele prangende 
vragen.   

Isidorushoeve is een groot succes. Hoe 
komt dat? 
“Het succes zit in de kwaliteit van de 
woningen, de prachtige ligging in een 
jonge buurt en natuurlijk de betaalbaar-
heid”, stelt makelaar Paul van Helvoort. 
“Die combinatie zie je bijna nergens. Dit 
verklaart waarom de woningen zo snel 
verkocht waren. Omdat we zo veel men-
sen moesten teleurstellen, zijn we met 
de gemeente in gesprek gegaan over 
een vervolg. We zijn trots dat we nu 
Isidorushoeve fase 2 kunnen aankondi-
gen.”

Hoe ziet fase 2 eruit?
“Er komen twaalf starterswoningen op 
een steenworp afstand van Isidorushoeve 
fase 1, midden in de landelijke nieuw-
bouwwijk Beekse Akkers”, zegt kopers-
begeleider Ron Cornelissen. “Zes wonin-
gen komen aan de Middenakkerdreef, 
een hoofdader die het karakter krijgt van 
een prachtige bomenlaan. De andere zes 
woningen liggen aan een plantsoen, aan 
de straat Ter Lijnden. De buurt is ruim 

opgezet, erg groen en heel gevarieerd. 
Je vindt er starterswoningen, maar ook 
vrijstaande en twee-onder-een-kapwo-
ningen.”

Wat kosten de woningen?
Paul: “Er zijn acht woningen van 
€169.000, de andere vier kosten 
€179.000 v.o.n. Daarvoor heb je een 
complete woning, gemaakt van duur-
zame, onderhoudsarme materialen. 
Inclusief toilet en badkamer met sani-
tair van Villeroy & Boch en een halfvrij-
staande berging. Zelfs de achterompa-
den worden keurig aangelegd, evenals 
de erfafscheidingen met het openbaar 
gebied. Alleen de keuken en de vloer- 
en wandafwerking zijn niet bij de prijs 

inbegrepen.”
Valt er nog wat te kiezen voor de kopers?
“Jazeker, opvallend veel zelfs!”, aldus 
Ron. “Er is volop keuze in bijvoorbeeld 
deuren, klinken, wandtegels, venster-
banken en stopcontacten. Daarnaast 
zijn er natuurlijk extra opties, zoals een 
uitbouw, openslaande tuindeuren en 
een extra grote badkamer.”   

Wanneer start de bouw?
Ron: “Als de verkoop net zo voor-
spoedig verloopt als die van de eerste 
tien woningen, dan gaat de schop al 
binnen een paar maanden de grond 
in. Het streven is om de bouw van 
fase 2 gelijk te laten lopen met die 
van fase 1. Ik heb er alle vertrouwen 

in dat dat lukt. In dat geval kunnen de 
eerste bewoners na de zomervakantie 
van 2016 al de sleutel in ontvangst 
nemen.”

Hoe maak je kans op een woning?
“Iedereen die interesse heeft, raad ik 
aan om op tijd naar de verkoopbij-
eenkomst te komen”, zegt Paul stel-
lig. “Deze is op zaterdag 5 september 
van 11.00 tot 14.00 uur in Herberg 
’t Huukske, Kapelstraat 5 in Beek en 
Donk. Hier kun je de plannen en de 
tekeningen inzien en je uitgebreid la-
ten informeren door medewerkers van 
Van Helvoort Makelaardij en Hendriks 
Coppelmans. Ook kun je gelijk een 
optie nemen, om te voorkomen dat je 

later achter het net vist. De verkoop 
verloopt op volgorde van optienum-
mer.

De verkoop van Isidorushoeve fase 
2 start op zaterdag 5 september. 
Interesse? Kom die dag tussen 11.00 
en 14.00 uur naar Herberg ’t Huukske, 
Kapelstraat 5 in Beek en Donk. 

Advertorial

Isidorushoeve krijgt vervolg: 12 nieuwe starterswoningen te koop

www.deisidorushoeve.nl
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Dorpsstraat 161b | 5731 JJ  Mierlo | T 0492 661262 | lenssenmanders.nlD t t 161b | 5731 JJ Mi l | T 0492 661262 | l d l

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFi
TM

MODE TREND DAGEN

MODE TREND DAGEN
SHOP DE NIEUWSTE MODE!

OPENINGSTIJDEN
DONDERDAG 3 SEPT 09.30 – 17:30
                        en van 19.00 – 22.00

VRIJDAG 4 SEPT 09.30 – 21.00
ZATERDAG 5 SEPT 09.30 – 17.00

LATE NIGHT SHOPPING

      

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|ml
Fietstas naar keuze met bon

#
#

www.henkvanrooijfietsen.nl

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

ad
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m
m
u
n
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ie
.n
l

Iedere dag 
testdag met 

grote keuze uit 
onze collectie

elektrische 
fietsen.

(geldig tm 12 september 2015)

Ruil nu uw 
oude fiets in 

voor een 
nieuwe.

Wegens goede verkoop 
hebben wij een tekort 
aan gebruikte fietsen. 

25% korting

waardebon|ml
Fietszadel naar keuze met bon

(geldig tm 12 september 2015)

25% korting

Start blokfl uitlessen in Beek en Donk 

Beek en Donk - Eind september 
wordt er een start gemaakt met de 
blokfluitlessen. Zit je in groep 4 
van de basisschool of ben je 7 jaar 
of ouder, dan kun je je aanmelden. 

De blokfluitlessen worden 
aangeboden via de Stichting 

Muziekopleiding (SMO) van O&U 
en vinden plaats op vrijdag na 
schooltijd in muziekcentrum ’t 
Anker. Blokfluitles geeft naast veel 
muziekplezier ook een goede basis 
voor het kiezen van een ander in-
strument. 

Wil je je aanmelden? Schrijf je dan 
in via opleiding@oenu.nl of neem 
contact op met Jolanda Rooijakkers, 
tel. 06-10691537. U kunt uw kind 
ook nog aanmelden voor een an-
der muziekinstrument, bijvoorbeeld 
hoorn of klarinet.

Mr. Roel Janssen Sietske Wagter Mr. Jan van Gastel Mevr. mr. Birgit Brevé

‘ Op - recht betrokken’ 

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

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

Gratis juridisch spreekuur

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

• arbeidsrecht
• letselschades
• incasso
• huurrecht

• (echt)scheidingsrecht
• ondernemingsrecht
• faillissementsrecht
• aansprakelijkheidsrecht

• strafrecht
• uitkeringsrecht
• consumentenrecht
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Café Zaal van de Burgt | Heuvelplein 21 | Beek en Donk | wwww.cafevandeburgt.nl

12 september
Kermis Zaterdag

R.A.T.S. een band voor 
jong en oud, welke je 
mee neemt van de 60’s 
tot aan nu.. RA.T.S. 
laat u zowel de pop 
als rock nummers 
van de afgelopen 
jaren ervaren.

12 september
Aanvang 20.30 uur
Entree Gratis

Mooi UIT in Laarbeek

Toneelvereniging Mariahout speelt ‘De drie musketiers’
Mariahout - Vrolijke klanken in Open-
luchttheater Mariahout. Ondanks de 
lome zomerhitte zijn leden van to-
neelvereniging Mariahout bezig met 
de laatste loodjes van het stuk ‘De 
drie Musketiers’. Het bekende stuk 
van Alexander Dumas zal op 6, 11, 13 
en 18 september in Openluchttheater 
Mariahout opgevoerd worden.

Klaar voor de start
Het schitterende, kleurrijke decor is bij-
na klaar. De kostuums zijn creatief en 
kleuren perfect bij het decor. Spelers 
acteren op de toppen van hun kunnen. 
Toneelvereniging Mariahout is klaar 
voor de volwassenenproductie van 
2015. In de laatste repetities worden 
‘puntjes op de i’ gezet. De enthousi-
aste spelersgroep is er helemaal klaar 
voor. Voor en achter de schermen is er 
door velen gewerkt om voor het pu-
bliek een wervelende voorstelling neer 
te zetten.

Stadsleven van Orléans
Het imposante decor verbeeldt de 
straten van Orléans. Als toeschouwer 
wordt je meteen in het spel gezogen. 
Acteurs spelen in een hoog tempo. 
Teksten worden afgewisseld met mu-
ziek, zang en zelfs hier en daar dans. 
Spelers benutten het hele theater en 
verrassen je door op verschillende 
plekken te verschijnen. Het publiek 
komt maximaal aan zijn trekken. Spe-
ciaal voor toneelvereniging Mariahout 
is het oude verhaal in een nieuw jasje 
gestoken.

De drie Musketiers
Hoe ging het verhaal ook alweer? Na-

dat kardinaal Richelieu de musketiers 
van koning Lodewijk heeft ontslagen, 
hangen de mannen rond in het café. 
Eens waren zij de vertrouwelingen van 
de koning, maar nu komt er niets meer 

uit hun handen. Kardinaal Richelieu wil 
graag de machtigste man van Frankrijk 
worden en smeedt snode plannen. De 
koning is bezig met zijn toekomstige 
huwelijksfeest en het volk heeft niets 

in de gaten. De slechte plannen lijken 
te lukken, totdat de jonge, mysterieu-
ze d’Artagnan verschijnt. Kan hij de 
kardinaal dwarsbomen?
 

‘De drie musketiers’ is een spranke-
lende, vrolijke, spannende en muzi-
kale voorstelling voor jong en oud. 
Meer informatie op www.oltm.nl en 
www.toneelverenigingmariahout.nl.
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Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

www.janlinders.nlActies geldig van maandag 31 augustus 
t/m zondag 6 september 2015

Jan Linders Beek en Donk Heuvelplein 11

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Elke dag open! Kijk op 
janlinders.nl/openingstijden 

www.janlinders.nlActies geldig van maandag 31 augustus 
t/m zondag 6 september 2015
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Chardonnay 
of Malbec
fl es 750 ml
5.99
Prijs per liter 4.00
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naturel
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8.30   
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50% 
KORTING

Korengoud 
melkbollen
wit of tarwe
zak 10 stuks
1.99   
Prijs per zak 1.00
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alle varianten
pak 400 gram
0.89-1.25
Prijs per pak vanaf 0.45
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50%Culinaire 
varkenshaas 50%

Jan Linders 
jong belegen 
kaas 48+ aan 
het stuk
stuk 500 gram
5.00   
Prijs per stuk 500 gram 2.50

50% 
KORTING

Jan Linders 

1+1Honig Mix voor 

50%Korengoud 

Beckers 
snacks in 
voordeelpak
hamburgers, 
rundvleeskroketten 
of frikandellen
pak 8-20 stuks
3.15-3.75
Prijs per pak vanaf 1.63

1+1
GRATIS

*

Beckers 

voordeelpak 1+1
DIEP

VRIES

Warsteiner 
Premium Pilsner
krat 24x 30 cl
14.29   
Prijs per liter 1.25

899
= MEER DAN 5 EURO KORTING

‘Bij aankoop van 
een krat een gratis 
Art Collection glas!

OP=OP’
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MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

DANIO KWARK 
beker 450 gram

pak à 2 bakjes  
à 125 gram 

1.29-1.92

KNALLERKNALLERWEEKEND

PER STUK

1,-
W 36 - Aanbiedingen gelden van maandag 31 augustus t/m zaterdag 5 september 2015. 

Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

www.ven-hollanders.nl

Kapelstraat 19 - Beek en Donk 

Tel. 0492 - 46 43 43

VOOR HET BETERE SANITAIR

Koningschieten bij Sint Antoniusgilde Beek

Beek en Donk - De Beekse schut 
heeft een drukke kermis voor de 
boeg. Vrijdag 11 september is het 
gilde betrokken bij de officiële ope-
ning van de kermis. En zaterdag 12 
september wordt de kermis aange-
zegd. 

Lang geleden was dat een tocht langs 
de Beekse horecagelegenheden, te-
genwoordig bestaat het aanzeggen 
uit een vendelgroet aan de kermis-
koning van het voorgaande jaar, 
deze keer is dat Henk Marinussen 
van het Michaelplein. Vervolgens 
wordt het Antoniusplein bezocht en 
het aanzeggen wordt besloten met 
een bezoek aan het gildehuis, Café 
Thuis aan het Heuvelplein. 

Kermismaandag is traditioneel 
het hoogtepunt van de kermis. ´s 
Morgens om 8.30 uur wordt de ven-
delgroet gebracht aan keizer Huub 
van den Bergh. Vervolgens wordt 
koers gezet naar het regerend ko-
ningspaar Piet en Diny Swinkels, 
waar voor de laatste keer in deze 
regeerperiode de vendelgroet 

gebracht wordt en de koffietafel 
klaar staat. Daarna gaan ze naar 
Verzorgingshuis De Regt, waar om 
10.00 uur een Dienst begint waarin 
voorgegaan wordt door gildepastor 
Jan Engels. 

Na de koffie en de vendelgroet aan 
het personeel en de bewoners van 
het Verzorgingshuis gaan de gil-
debroeders en –zusters in forma-
tie naar schietterrein ´t Wipke. Om 
12.30 beginnen de ceremonies die 
voorafgaan aan het koning schieten, 
zoals het drie maal rond de schuts-
boom trekken om het kwade te ver-
drijven. Na het afleggen door de re-
gerend koning en koningin van het 
koningszilver begint om 13.00 uur 
het koningschieten. Dit gebeurt bij 
de Beekse schut maar eens in de drie 
jaar. Hieraan mogen alleen leden 
en steunende leden van het gilde 
deelnemen, mits zij aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Deze worden 
onder de boom voorgelezen. 

Kandidaten voor het koningschap 
moeten er wel rekening mee houden 

dat er behalve rechten ook heel wat 
plichten aan de titel van koning vast 
zitten. Een daarvan is de plicht om 
een zilveren koningsschild te schen-
ken.

Na het koningschieten begint het 
schieten om de Zilveren Kruisen. 
Schietbewijzen hiervoor zijn verkrijg-
baar à €7,50 per bewijs. Men mag 
dan voor drie kruisen mee schieten. 
Hieraan kan iedereen deelnemen, 
die een wapen kan hanteren. Tot 
slot wordt er nog geschoten op de 
puist. Schietbewijzen hiervoor kos-
ten €0,50 per bewijs, er zijn mooie 
vleesprijzen te winnen in de vorm 
van waardebonnen. De schietbewij-
zen zijn verkrijgbaar op het schiet-
terrein en bij de gildebroeders. 

Mensen die aan het koningschieten 
mee willen doen of voor de Zilveren 
Kruisen mee willen schieten moeten 
zich wel kunnen identificeren en la-
ten registreren.

Het St. Antoniusgilde hoopt velen 
van u te ontmoeten op ’t Wipke.
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Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 
    (Aarle-Rixtel)

Boerdonk - De organisatie van 
Dorpsfeest Boerdonk kan zeer te-
vreden zijn. Het 5e dorpsfeest 
Boerdonk is wederom cum laude ge-
slaagd. Uiteraard speelde het weer 
een grote rol, maar het waren toch 
voornamelijk de door de commissie 
bedachte activiteiten die het dorps-
feest uniek en zeer gezellig maak-
ten. 

Gastvrij Boerdonk
Vrijdagavond werd Gastvrij Boerdonk 
geïntroduceerd. Ongeveer 30 men-
sen (15 duo’s) namen hieraan deel, 
waarbij ieder duo voor 6 mensen een 
voorgerecht, hoofdgerecht of nage-
recht klaar had gemaakt. Middels 
een loting werden duo’s aan elkaar 
gekoppeld en werd bij 1 van de duo-
’s thuis het gemaakte gerecht genut-
tigd. Iedereen was heel enthousiast 
over dit nieuwe evenement en tij-
dens het lekker gezamenlijk nagenie-
ten na het dessert was iedereen het 
erover eens dat dit voor herhaling 
vatbaar is. 

Zeskamp & Witte Gij Ut
Op zaterdag deden 90 kinderen tij-
dens de zeskamp hun uiterste best 
om winnaar te worden en dankzij 
de leuke spelletjes was het weer een 
geslaagde zeskamp. Zaterdagavond 
stroomde het horecaplein voor de 
Hazenpot vol met deelnemers aan 
de dorpskwis van Witte Gij Ut. Alle 
50 teams waren met veel afvaardi-
ging naar deze avond gekomen en 
met het heerlijke weer was het echt 
genieten. De uitslag was uiterma-
te spannend, vooral bij de laatste 3 
teams. De Pilsviltjes uit Erp bleken de 
meeste punten te hebben gehaald en 
mochten de beker en eeuwige roem 
ontvangen. De avond werd voort-
gezet met een goede band en toen 
rond de klok van half 2 de muziek 
stopte, was het eigenlijk nog te vroeg 
voor de meesten. 

Buffelrun
Zondag was de dag van de buffelrun. 
3 maanden is iedereen bestookt met 
informatie over deze unieke obstacle 
run. 700 deelnemers (en niet 600 
zoals in het Brabants Dagblad staat) 
gingen het gevecht aan met de 5 of 
10 km met in totaal 25 hindernissen. 

Met een temperatuur van bijna 30 
graden werd het een zware opdracht 
maar iedereen was razend enthou-
siast over het mooie parcours, de 
hindernissen en de totale organisatie 
van de 1e buffelrun. Ervaren obsta-
clerunners vonden het in 1 woord 
geweldig. 

Uniek
Op het horecaplein was het tijdens en 
na de buffelrun ook heel gezellig met 
optredens van de eigen Boerdonkse 
huisrockband en Ovation. Rondom 
het plein was er genoeg te eten 

dankzij de agrarische ondernemers, 
Vrouwen van Nu en Jong Nederland 
en de tapkraan bleef goed lopen. 
Veel buitendorpse deelnemers en be-
zoekers waren het er over eens: “dit 
kan alleen in Boerdonk”. Misschien 
is dat wel zo en dus mag er gesteld 
worden dat er een uniek superleuk 
dorpsfeest is geweest, waar de or-
ganisatie van harte mee gefeliciteerd 
en bedankt mag worden. Ze kijken 
al weer uit naar volgend jaar! Foto’s 
van het evenement zijn te vinden op 
Facebook en op de site van de buf-
felrun en dorpsfeest Boerdonk.

MooiBoerdonk

Trainer/leider gezocht voor 
Boerdonk A1 

Wijkagent in Onderonsje in Boerdonk

Boerdonk - RKSV Boerdonk heeft voor 
het seizoen 2015-2016 een vacature 
voor een enthousiaste en gedreven 
trainer/leider voor de A1. De A1 be-
staat uit een groep spelers die het 
leuk vinden om te voetballen en lek-
ker trainen, waarbij het plezier hoog 
in het vaandel staat. 

Het team traint 2 keer in de week (1x 
met selectie en 1x met het eigen team) 
en speelt op zaterdag de wedstrijden.
 
RKSV Boerdonk zoekt:
• Verzorgen van training op woens-

dag i.s.m. andere trainer(s);
• Coachen en begeleiden van het A1 

elftal op wedstrijddagen;

• Kennis/verstand van het spelletje;
• Ervaring hebben met het omgaan/

coachen van jeugdspelers in deze 
leeftijdcategorie;

• Het goed over kunnen brengen van 
je visie/opvattingen tijdens trainin-
gen en wedstrijden zodat de (latere) 
overstap naar de senioren eenvoudi-
ger wordt;

• Goed contact met spelers, collega’s, 
bestuur, leiders en ouders; 

In overleg met het bestuur zal er een 
passende vergoeding tegenover staan. 
Geïnteresseerde kandidaten kunnen 
solliciteren via e-mail: royhuijbers@
hotmail.com.

Boerdonk - Het nieuwe seizoen van 
de Onderonsjes start op 7 septem-
ber in Boerdonk.  Om 10.00 uur 
komt wijkagent Johan Welboren in 
Den Hazenpot met de aanwezige 
ouderen praten over de taak van 
een buurtcoördinator. 

Ook andere aspecten van het werk 
van de politie komen aan de orde, 
zoals de veiligheid in en om huis. 
Als je de media volgt, krijg je de 
indruk, dat je niet meer veilig over 
straat kunt en je huis moet bevei-
ligen alsof het een bankgebouw 
is. Maar hoe zit dat in Boerdonk? 
Is daar veel criminaliteit en kun je 
daar nog veilig over straat? En wel-
ke veiligheidsvoorzieningen moet je 

aanbrengen om ongewenst bezoek 
te weren? Blijft er een wijkagent 
voor Boerdonk als de gemeente 
nog groter wordt? Voor de bezoe-
kers is er volop gelegenheid om hun 
eigen vragen, ideeën en gedachten 
naar voren te brengen.

Inwoners van Boerdonk kunnen 
elke eerste maandag van de maand 
10.00 tot 11.00 uur in D’n Hazenpot 
terecht om onder het genot van 
een kop koffie of thee met elkaar 
te praten over een onderwerp dat 
hen interesseert. Er zijn steeds twee 
vrijwilligers aanwezig om de bijeen-
komsten in goede banen te leiden. 
De toegang is gratis, de koffie of 
thee voor eigen rekening.

Uniek Dorpsfeest in Boerdonk cum laude geslaagd
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Sparty, de nieuwe mascotte

Sportend Laarbeek
Voetbalclub houdt drie grote evenementen in één weekend

Sparta’25 pakt 90-jarig jubileumfeest groots aan
Foto’s Color Run: 
Marcel van de Kerkhof (Beek en Donk) 

Beek en Donk - Sparta’25 viert in 
2015 het 90-jarige bestaan van de 
Beek en Donkse voetbalvereniging. 
De club pakt het groots aan, er wor-
den liefst drie feestweekenden ge-
geven. Van 28 tot en met 30 augus-
tus vond het tweede feestweekend 
plaats. Vrijdag werd er afgetrapt met 
een 90’s party, zaterdag was er een 
Spartade voor de jeugd en op zondag 
vond de zogenaamde ‘Spartan Color 
Experience’ plaats.

Legends of the 90’s
De feesttent op sportpark ‘t Heereind 
was vrijdagavond goed gevuld met 
circa 650 bezoekers. Zowel jong en 
oud wisten de weg naar het feest te 
vinden voor een mooie combinatie 
tussen -soms aangepaste- hits uit de 
jaren negentig en de populaire dance-
muziek van het heden. Mental Theo 
was de eerste hoofdact van de avond. 
Hij liet zich niet van de wijs brengen 
door het vroege tijdstip waarop hij 
moest draaien. Dit kwam mede door 
de uitstekende performance van 
J-Spock, die het spits afbeet voor de 
avond en het reeds opgekomen pu-
bliek moest opwarmen. Mental Theo 
gaf na afloop complimenten op zijn 
eigen website: “Mega goed georga-
niseerd!”. Een prima opsteker voor 
de organisatie. Toen de tent vol was, 
mocht DJ Jean het publiek opzwepen, 
wat inmiddels een koud kunstje was 
door de goede sfeer in de feesttent. 
DJ Funkmaster B zorgde voor een 
mooie afsluiting van de 90’s party. 

Spartade: sport, spel en veel plezier
Voor sommige vrijwilligers was het za-
terdag al vroeg dag om bij de Spartade 
te helpen. Om 10.00 uur stonden 350 
jeugdspelers present om een leuke 
dag te hebben. Er werd geopend met 
de onthulling van de nieuwe mascotte 
van Sparta’25: ‘Sparty’. Sparty is als 
mascotte voorzitter van de juniorclub 
van de voetbalvereniging en zal ge-
durende het seizoen vaak te zien zijn. 
Verdeeld over het sportpark waren 
veel spellen opgesteld. Spellen met 
kracht, techniek, behendigheid en in-
telligentie. Voor elke leeftijdscategorie 
-van de Spartaantjes (5 jaar) tot aan 
de A-junioren- waren spellen aan-
wezig. Denk hierbij aan de katapult, 
korfschieten en een clownspel, maar 
ook een reusachtige schietschijf en 
diverse waterspellen. Kortom, voor ie-
der wat wils. Lopende reporter Henry 
Bouwmans zorgde tijdens de spellen 
voor mooie impressies van de sporters 
en spellen. 

Het hoogtepunt voor de jeugd was 
toch wel het spuiten met de brand-
weerslang. De vrijwillige brandweer 
van Beek en Donk had enkele leu-
ke spellen opgezet. Het spuiten met 
water vond iedereen geweldig, zeker 
ook met het heerlijk warme weer. 
Na het sporten was er een grootse 
barbecue voor alle deelnemers, vrij-
willigers en andere belangstellenden. 
Meer dan 1000 stukken vlees gin-
gen door de mondjes. Iedereen was 
zeer tevreden over het verloop van 
de Spartade. De jeugdteams zijn nu 
klaar om het nieuwe seizoen te be-
ginnen met de opgedane teamspirit. 

Spartan Color Experience
De derde dag van het feestweekend 
stond in het teken van de Spartan 
Color Experience. Zondag stonden 
ruim 300 fanatiekelingen aan de 
start om 5 kilometer te gaan hard-
lopen of wandelen. Om de spieren 
wat los te maken was er een leuke 
warming-up geregeld, die werd ver-
zorgd door Lifestylecenter Laarbeek. 
De dresscode voor het evenement 
was ‘wit met een tintje groen’, al 
waren die kleuren na de start nog 
amper zichtbaar. Twee grote blowers 
zorgden ervoor dat de wandelaars en 
runners direct een flinke laag kleur-
poeder over zich heen kregen, wat 
het nodige plezier gaf. Voorzien van 
kleurrijke polsbandjes en een mooie 
zonnebril met opdruk van de Spartan 
Color Experience, werd vervolgens 
een tocht ingezet die 5 kilometer lang 
door de straten van Beek en Donk 
liep. Bij ieder kilometerpunt stonden 
enkele strooiers opgesteld die telkens 
de deelnemers met een ander kleurtje 
onder strooiden. 

Nadat iedereen was teruggekeerd bij 
het sportpark vond er nog een ‘gran-
de finale’ plaats, waarbij een hoop 
poeder door de lucht werd geknald 

en gegooid. De vele gekleurde ge-
zichten konden hierna nog PSV-
Feyenoord kijken in de feesttent (het 
blijft toch een voetbalclub), waar 2 
dj’s ook nog voor de nodige feestmu-
ziek zorgden. 

Derde jubileumweekend
Het 3e en laatste jubileumweekend 
staat gepland in het weekend van 6 
tot en met 8 november. Dan zijn er 
een dienstenveiling en jubileumfeest-
avond bij Sparta’25.

Voor foto’s van het feestweekend 
kunt u kijken op www.sparta25.nl. 
Op www.mooilaarbeek.nl zijn ook 
foto’s te vinden van de Spartan Color 
Experience.

Spartade

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49, Beek en Donk
0492 468503    www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 16,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 53,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 13,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 27,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 33,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 33,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 37,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 43,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 47,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 53,-

Color Run

VOOR TIJDELIJKE OPSLAG
OPSLAGRUIMTES TE HUUR

OPSLAGBOXEN VANAF 4 TOT 22 M2

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

SPECIALE PRIJS
EEN COMPLETE VARILUX COMPUTERBRIL VOOR 

€ 299,00
DEZE BRIL VOLDOET AAN DE EISEN VAN 
DE ARBODIENST. BIJ AANKOOP VAN EEN 

COMPLETE VARILUX BRIL,
KRIJGT U DE VARILUX COMPUTERBRIL VOOR 

€ 199,00
 * INFORMEER NAAR DE VOORWAARDEN

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

Henk Mertens Wielersport

www.henkmertens.nl

Onderhoud, reparaties
in- en verkoop van 
racefietsen en MTB

Hagelkruisweg 10
Aarle-Rixtel

06 - 13740800
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WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
13:30

Binnenstebuiten 2D: 16:00

Binnenstebuiten 3D: 13:45

Jurassic World 3D: 16:00

Minions 3D NL: 
13:30

MI5: Rogue Nation: 19:45

Paper Towns: 
15:45

Pixels 3D: 
15:45

Spangas in Actie: 
13:45

Ted 2: 
19:45

The Man From U.N.C.L.E: 20:00

We Are Your Friends: 20:00

DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2015

MI 5: Rogue Nation: 19:45

Schone Handen: 
20:00

Ted 2: 
19:45

The Man From U.N.C.L.E: 20:00

VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2015

Binnenstebuiten 3D: 16:00

De Kleine Prins: 
16:00

Minions 3D NL: 
16:00

MI 5: Rogue Nation: 18:45 21:30

Pixels 3D: 
19:00

Schone Handen: 
21:45

Spangas in Actie: 
16:00

Ted 2: 
18:45 21:45

The Man From U.N.C.L.E: 21:30

We Are Your Friends: 19:15

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
13:15

Binnenstebuiten 2D: 16:00

Binnenstebuiten 3D: 13:45

De Kleine Prins: 
13:30

Minions 3D NL: 
13:30

MI5: Rogue Nation: 18:45 21:30

Pixels 3D: 
15:45 19:00

Schone Handen: 
21:45

Spangas in Actie: 
15:30

Ted 2: 
18:45 21:45

The Man From U.N.C.L.E: 21:30

We Are Your Friends: 16:00 19:15

ZONDAG 6 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
13:15

Binnenstebuiten 2D: 16:00

Binnenstebuiten 3D: 13:45

De Kleine Prins: 
13:30

Minions 3D NL: 
13:30

MI 5: Rogue Nation: 19:30

Pixels 3D: 
15:45

Schone Handen: 
19:45

Spangas in Actie: 15:30

Ted 2: 
19:30

The Man From U.N.C.L.E: 19:45

We Are Your Friends: 16:00

MAANDAG 7 SEPTEMBER 2015

MI 5: Rogue Nation: 19:45

Schone Handen: 
20:00

Ted 2: 
19:45

The Man From U.N.C.L.E: 20:00

DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015

MI 5: Rogue Nation: 19:45

Schone Handen: 
20:00

Ted 2: 
19:45

The Man From U.N.C.L.E: 20:00

WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2015

Apenstreken: 
13:30

Binnenstebuiten 2D: 16:15

Binnenstebuiten 3D: 13:45

De Kleine Prins: 
13:45

Minions 3D NL: 
13:30

MI 5: Rogue Nation: 19:45

Pixels 3D: 
15:45

Spangas in Actie: 15:45

Ted 2: 
19:45

The Man From U.N.C.L.E: 20:00

Vacation: 
20:00

We Are Your Friends: 16:00

Voor het complete filmprogramma, online reserveringen en tijden: 

INDUSTRYBIOSCOOP.NL  

0413 - 82 09 90

Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a, Veghel

P

Volg ons op Facebook en blijf  

op de hoogte van al onze  

acties, premières  

en specials!

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

-30%-30%-30%

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

30% KORTING OP 
ALLE DOE-HET-ZELF 

ARTIKELEN!

Wij gaan onze zaak herinrichten.

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

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

Gezamenlijke seizoensopening Flamingo’s en VV Mariahout

Mariahout – De Mieskes seizoensaf-
trap vond zondag 30 augustus plaats. 
De gezamenlijke opening van het 
sportseizoen door korfbalvereniging 
Flamingo’s en de jeugdafdeling van 
VV Mariahout op de velden van sport-
park de Heibunders in Mariahout. 

Het was een feestelijke, zonnige dag 
waarop alle teams met leiders, trainers 
en hun sponsor werden voorgesteld aan 
het toegestroomde publiek. Zo’n 200 
kinderen deden daarna mee aan het leuk 
opgezette spellencircuit, speelden een 
oefenwedstrijd korfbal of voetbalden in 
een mixtoernooi. De hoge temperatuur 

zorgde voor vele bezwete snoetjes en 
een run op de ranja en de ijsjes. 

Op het hoofdveld van de korfbalver-
eniging Flamingo’s werd ondertussen 
door het vaandelteam een oefenpar-
tij gespeeld tegen Jes uit Venhorst, die 
komend seizoen evenals Flamingo’s 1 

uitkomen in de Overgangsklasse. De 
uitslag 14-6 geeft vertrouwen voor de 
start van het seizoen in het komende 
weekend. Met dank aan de inzet van 
vele vrijwilligers en het enthousiasme 
van de deelnemende kinderen kunnen 
beide verenigingen terugkijken op een 
geslaagde dag.

Seizoensopening Flamingo’s Mariahout
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TROTS!!!
Als je een beetje rondkijkt, je oren 
te luister legt of één of ander dag- 
en/of weekblad, de krant leest, kun 
je veel in aanraking komen met 
het woord ‘trots’! Hoewel op een 
minachtende manier dit betekent 
dat je een te hoge dunk van jezelf 
hebt, hoogmoedig bent, wordt 
TROTS toch vaak op een positieve 
manier belicht. Als je trots bent, ben 
je zelfbewust en heb je een bepaald 
eergevoel, waardoor jouw prestaties 
en met name sportprestaties, je 
tot een grote hoogte kunnen laten 
reiken. Nu, in ieder geval was ‘onze 
Daphne’ heel zelfbewust van eigen 
kunnen en maakte ze de hoop van 
vele Nederlanders meer dan waar. 
Afgelopen dinsdag kwam ze terug 
uit China en waren uiteraard de 
ouders en grootouders, maar wat 
apetrots op haar! Zo liet ook Cruyff 
horen dat ie trots is op zijn zoon 
Jordi, die Nederland een dienst had 
bewezen doordat zijn club (Jordi 
is technisch adviseur van Maccabi 
Tel Aviv) zich geplaatst had voor de 
Champions Leaque ten koste van 
de kampioen van zowel Tsjechië 
als van Zwitserland, landen die een 
groot gevaar vormen om Nederland 
in het UEFA-klassement te passeren. 
Daarnaast glunderde ook Letschert 
van trots, speler van Utrecht, die zijn 
eerste goal in het betaalde voetbal 
scoorde, notabene tegen zijn oude 
club Groningen! Hij meldde daarna 
nog eventjes de beelden van de goal 
al wel 30 maal te hebben gezien en hij 
zou deze zeker bewaren en ze straks 
aan zijn kind laten zien. Ook mooi om 
te lezen, was het feit dat Klaassen zijn 
ploeggenoot Veltman zo roemde om 
zijn fantastische spel. “Hij verdient 
een groot compliment!” Natuurlijk 
was dit ook een ruggensteuntje voor 
hem, daar hij uit de selectie van het 
Nederlandse elftal was gezet, na er 
toch enkele malen steeds bij te zijn 
geweest. Verder zijn natuurlijk de 

Eindhovense fans maar wat trots 
op hun ’Boeren’! PSV versloeg dan 
ook op overtuigende wijze het sterk 
afwachtende Feyenoord en mag 
dat in hun zak steken! Een zwak 
begin is een beetje weggepoetst en 
men lijkt op tijd klaar te zijn voor 
de op handen zijnde C.L. Oh ja, en 
wat denk je van dhr. Van der Laan, 
opvolger van Munsterman, die 
samen verantwoordelijk zijn, waren, 
voor het lange en riante contract 
van Alfred Schreuder, de onlangs 
ontslagen trainer van FC Twente! 
Echt een hoge dunk hebbende van 
jezelf, zo trots op jezelf als persoon 
zijnde, door niet de hand in eigen 
boezem te steken, maar de trainer te 
wippen. Wat zullen de fans trots zijn 
op hun voorzitter, want ook zij zagen 
het al lang niet meer zitten in hun 
trainer. En Alfred zelf? Het zal hem 
pijn doen als trainer zijnde, doch de 
miljoenen zullen veel vergoeden. Wie 
daar dan weer trots op moet zijn?

In ieder geval zijn ook Nikki en Stef 
supertrots op hun pasgeboren zoontje 
Sebas en mogen de wederzijdse 
ouders dáár weer trots op zijn! Veel 
geluk allemaal!

R. van den 
Enden

COLUMNbadminton Sportkennismaking óók bij 
Badminton Club Lieshout 

Lieshout - Zin om te sporten? 
Zondag 6 september vindt de 
‘sportkennismakingsdag’ plaats 
in Laarbeek. Badminton Club 
Lieshout neemt uiteraard ook deel 
aan deze dag, want badminton is 
natuurlijk dé sport waar je eens 
kennis mee moet maken.

Badminton
Sporten is goed voor je, dat weet 
iedereen. Niet alleen voor je spie-
ren of je gestel is sporten goed, 
maar ook voor je ‘mind’ is het een 
prima ontspanning. Door te spor-
ten kun je je even losmaken van de 
dagelijkse beslommeringen en tijd 
nemen voor een leuk spelletje, een 
goede beweging of ‘workout’. Al 
deze ingrediënten heeft de sport 
badminton in zich, dus probeer het 
eens met badminton!

Iedereen kent badminton. Twee 
rackets en een shuttle vind je bij-
na in iedere kofferbak richting de 
camping. Maar badminton is veel 
meer dan een leuke vakantiebezig-
heid. De sport komt oorspronkelijk 
uit India, waar het ‘Poona’ werd 
genoemd, naar de gelijknamige 
stad waar het ontstaan is, maar de 
Engelsen namen het over en intro-
duceerden het op een Engels land-
goed genaamd ‘Badminton’. Een 
nieuwe sport én naam waren ge-
boren en uiteindelijk werd de sport 
over de hele wereld verspreid. 
Badminton is met name populair in 
zuidoost Azië. In landen als China 
en Indonesië is badminton net zo 
populair als voetbal in Nederland. 
In Europa is het vooral populair in 
Denemarken, Engeland en natuur-
lijk Nederland. Sinds 1992 is bad-
minton een Olympische sport.  

Badminton is de snelste zaalsport 
ter wereld: de shuttle kan snelhe-
den bereiken boven de 300 km per 
uur. Het is ook één van de mees-
te dynamische sporten ter wereld. 
Ook op recreatief niveau is het een 
heerlijke manier van sportieve ont-
spanning. Sportiviteit en gezellig-
heid staan centraal op de badmin-
tonbaan, wat het maakt tot één 
van de leukste sporten die er is. 

Badminton Club Lieshout (BCL) 
Sportiviteit en gezelligheid staan 
ook centraal bij Badminton Club 
Lieshout, en dat voor alle niveaus 
en alle leeftijden. Binnen de ver-
eniging wordt er onderscheid ge-
maakt tussen jeugd (onder ca. 18 
jaar) en senioren (18 jaar of ou-
der). Iedere speler kan op zijn/haar 
niveau badmintonnen, zowel re-
creatief als in competitieverband. 
Zo biedt Badminton Club Lieshout 
op de wekelijks speelavond be-
ginners-trainingen (van 20.00 tot 
20.30 uur) en gevorderde-trainin-
gen (van 20.30 tot 21.30 uur) voor 
senioren. Voor de jeugd wordt een 
apart programma gedraaid dat 
wekelijks aanvangt om 18.30 uur. 

Uiteraard kun je bij Badminton 
Club Lieshout ook competitie 

spelen. Badminton Club Lieshout 
is aangesloten bij de Nederlandse 
Badminton Bond (tegenwoordig 
Badminton Nederland geheten) 
die een ‘bondscompetitie voor de 
districten’ organiseert en ‘mid-
week-competitie’ voor degene 
die wat minder intensief willen 
spelen. Badminton Club Lieshout 
heeft haar speelavond op woens-
dag en speelt dan in Sporthal ‘De 
Klumper’ aan de Papenhoef in 
Lieshout. 

Kortom: Badminton Club Lieshout 
kan alles bieden wat een sportver-
eniging kan bieden, en dat ook 
nog eens in de leukste sport die er 
is: badminton. De club ziet je dan 
ook graag eens langskomen. 

Badminton, een leuke sport voor iedereen

Tijd voor een
 andere bank?

Wij helpen u bij het overstappen

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

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst
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Maak kennis met Sportief Laarbeek
Laarbeek – Iedereen kan zondag 
6 september van 10.00 tot 13.00 
uur vrijblijvend kennismaken met 
een groot aantal sportaanbieders 
in Laarbeek. Zo’n 30 sportvereni-
gingen en organisaties presente-
ren zich in en rondom sporthal De 
Dreef in Aarle-Rixtel, D’n Ekker in 
Beek en Donk en De Klumper in 
Lieshout. 

De kennismakingsdag is voor spor-
ters en niet sporters van alle leef-
tijden. Er zijn demonstraties, er 
is  informatie en sommige sporten 
kunnen ter plekke uitgeprobeerd 
worden! Grijp de kans om op één of 
meer locaties kennis te maken met 
verschillende sporten.

Sporten is méér dan bewegen
Voor (nieuwe) inwoners is het leuk 
om te zien wat er allemaal te doen 
is op sportgebied. Het werven van 
leden is belangrijk voor sportver-
enigingen. De verenigingen willen 
ook laten zien dat sport méér is 
dan alleen lichamelijke inspanning. 
Sport zorgt voor ontmoeting, gezel-
ligheid, draagt bij aan een gezonde 
leefstijl en is leuk om te doen. Dus 
kom, kijk, ontmoet of doe mee! 

Deelnemers
Initiatiefnemers voor de sport-
kennismaking zijn Badmintonclub 
De Ganzeveer, turnvereniging De 

Ringen/De Brug en Badmintonclub 
Mixed. De sportkennismaking wordt 
ondersteund door jongerenwerker/
sportcoach John van de Kimmenade 
van stichting ViERBINDEN en buurt-
sportcoach Ilse van Ham. Zo’n der-
tig clubs en organisaties doen mee, 

variërend van badminton, (tafel)
tennis, turnen, dans, handboog tot 
verdedigingssport, fitness, boksen 
en volleybal. Op www.laarbeek.nl/
sportief staat een overzicht van de 
deelnemers. De clubs heten u van 
harte welkom!

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk

Op bijna alles SALE.
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Het Sportbedrijf Sint-Oedenrode heeft als taak het verzorgen van de exploitatie van de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties; gymzaal Boskant, sporthal De Streepen, sportzaal Kienehoef en zwembad De Neul. 
Daarnaast verzorgt het Sportbedrijf ook de verhuur van de gymzalen Nijnsel en Armenhoef. 

 

Overdekt zwembad de Neul,
een spettergoed zwembad bij u om de hoek.

Zwembad De Neul, Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 477409, info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 

info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

 

Baby- en peuterzwemmen
Wat is leuker dan samen met uw baby, 
peuter of kleuter in het water te spetteren? 
Voorop staat watergewenning en 
zelfredzaamheid. Ook zingen, spelen met 
water en het sociale contact zijn belangrijke 
elementen. Er gaat altijd een ouder (opa of 
oma mag natuurlijk ook) mee het water in. 
Tijdens deze lessen raakt het kind op een 
speelse manier vertrouwd met water. Voor 
kinderen tussen 4 maanden en 4 jaar is dit 
de perfecte mogelijkheid om aan water te 
wennen.

Wij geven les op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend.
Vraag naar de mogelijkheden voor u en uw kind. 

Zwemmen voor Ouderen
55+ Combi-Fit 
Voor sportieve mensen van 55 jaar en ouder
Combi-fi t is een combinatie van fl inke inspanning (conditioneel) en spieroefeningen 
(gymnastiek). Het eerste deel van de les besteden wij aandacht aan zwemoefeningen 
zoals we dat bij het trimzwemmen ook doen. In het tweede deel van de les besteden wij 
aandacht aan rek-en strekoefeningen in het water.
De lessen zijn op maandagmorgen om 9.30 uur en 
om 10.15 uur en duren 45 minuten.

Begeleid zwemmen
U zwemt wekelijks met een vaste groep deelnemers, 
om uw conditie op peil te houden. U beoefent 
diverse zwemslagen, maar we besteden ook 
aandacht aan aqua-jogging. Er zijn in totaal drie groepen. Het niveau van de groepen 
verschilt onderling. Echter het belangrijkste is, dat u lekker een uurtje kunt zwemmen. 
De lessen zijn op woensdagmorgen om 9.30 uur en om 10.15 uur en duren 45 minuten.

Watergymnastiek
De groepen van de watergymnastiek, bewegen in het instructiebad. Hierdoor kunnen 
ook de mensen die niet kunnen zwemmen meedoen. De les duurt 35 minuten en de 
temperatuur van het water de is 32 graden. Onder deskundige begeleiding worden 
gymnastiekoefeningen gedaan waardoor deze les ook geschikt is voor mensen die last 
hebben van hun gewrichten. Na afl oop van de les kunt u even lekker napraten met 
elkaar op de  bubbelbank. De lessen zijn op woensdagmorgen om 9.00 uur en om 9.35 uur

Tarieven per 1-1-2015:
Kinderen tot 3 jaar    €         1,50
Kinderen van 3 t/m 17 jaar   €         3,75
Volwassenen vanaf 18   €         4,45
Deelnemers 65+    €         3,75
Dauwzwemmen    €         3,75
12 badenkaart t/m 17 jaar en pas 65+ €       37,50
25 badenkaart t/m 17 jaar en pas 65+ €       75,00
12 badenkaart volwassenen  €       44,50
25 badenkaart volwassenen  €       89,00
Zwemles ( les 45 min)   €         6,70
Doelgroep les ( les 45 min ) baby, aqua-fi t e.d. €         5,70
Junior zwemmen per les   €         6,70
          
Wij vinden het fi jn als u betaalt met de pin.

 

Openingstijden recreatief zwemmen 2015
Tijdens de vakanties gelden andere tijden. 

   Dauw  Jeugd en
   zwemmen volwassenen  Volwassenen   Doelgroep
Maandag  7.30 - 9.15     20.15 - 21.30 
Dinsdag       8.45 - 10.15*  20.15 - 21.30  12.00 – 13.15 
          lunchzwemmen
Woensdag 7.30 - 8.45 13.30 - 15.30  
Donderdag     8.45 - 10.15  20.00 - 21.30 
Vrijdag   7.30 - 8.45      18.45 - 20.15
         Discozwemmen
Zaterdag    13.30 - 15.30**  
Zondag           10.30 - 13.00
           Familiezwemmen

*Alleen diepe bassin beschikbaar. ** Instructiebassin vanaf 14.00 uur beschikbaar  

Activiteiten

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids
•  Begeleidend zwemmen en watergymnastiek voor ouderen
• Recreatief zwemmen
• Discozwemmen
• Zonnebanken

Het wedstrijdbad
Het wedstrijdbad is 25 meter lang en de temperatuur is 28 graden.
Hier kun je niet alleen lekker baantjes zwemmen tijdens het dauwzwemmen en recreatie-
zwemmen maar hier maken ook de diverse verenigingen gebruik van ( wedstrijdzwemmen, 
duiken, gehandicapten).

Het instructiebad 
Dit bad heeft een temperatuur van 32 graden en hierin kun je naast leren zwemmen heerlijk 
spelen en ontspannen. Het bad heeft een brede trap en er is een bubbel en bruisplateau en 
speelelementen voor de kinderen 

Uw kind op zwemles
Natuurlijk wilt u als ouder dat uw kind op een goede 
en kindvriendelijke manier leert zwemmen.
Ons instructieteam heeft ruime ervaring met het 
watervrij maken van kinderen en ze op te leiden 
voor de drie diploma’s van het zwem ABC van de 
Nationale Raad voor de Zwemdiploma’s.
Er zijn verschillende mogelijkheden.

Reguliere zwemles 
• De begin leeftijd is 4 jaar.
• De groepjes bestaan uit maximaal 10 kinderen.
• De kinderen lessen dan 2 keer per week en de les duurt 45 min.
• Dit kan op de volgende dagen
 maandag en donderdag tussen 15.45 en 18.45 uur
 woensdag en zaterdag  tussen 12.45 en 13.30 uur en tussen 15.45-18.00 uur                                                                            
• De kosten bedragen € 5,60 per les

Turbo
• De begin leeftijd is 5 jaar
• De groepjes bestaan uit maximaal 8 kinderen 
• De les is een keer per week en duurt 1 ½ uur met een korte pauze tussendoor.
• Deze opleiding is ideaal voor ouders met een drukke agenda.
• De turbolessen worden op de volgende dagen gegeven
 Vrijdag van 14.00-15.30 uur van 15.45-17.15 uur en van 17.15 -18.45 uur
 Zaterdag van 8.15-9.45 uur van 11.00-12.30 uur en van 12.30-14.00 uur
• De kosten bedragen € 575,20 tot het A-Diploma of  € 736,45 voor het volledige ABC pakket.

Algemeen
Bijna alles lessen kunt u vanuit het café Dommelzicht of het terras van het zwembad volgen.
Regelmatig zijn er ook kijklessen waarbij u rondom het bad de les kunt volgen. Afhankelijk van de individuele 
vorderingen van uw kind wordt bepaald of kinderen naar een volgende niveaugroep kan. Als stimulans 
krijgen de kinderen een “Kiko” boekje, hierin worden de vorderingen van uw kind verwerkt.

Aanmelden 
Dit kan door een inschrijfformulier te downloaden van onze website en bij de kassa van het zwembad in te 
leveren. De wachttijden voor de meeste lessen zijn beperkt.
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judo Kom judoën 

bij Judoclub 
Mariahout

Mariahout - Judo is gereglementeerd 
stoeien, een spel van aanval en verde-
diging waarbij het beheerst met elkaar 
omgaan centraal staat. In judo kun je 
niet zonder elkaar. Elkaar helpen, sa-
men oefenen en samen leren. 

In diverse spelsituaties wordt  er door 
een gediplomeerde trainer de basis van 
het judo bijgebracht. De gedragsregels 
worden voortdurend gehandhaafd, dit 
met het oog op de veiligheid en de soci-
ale normen. Er zijn nog plaatsen vrij. Heb 
je interesse in judo?  Wil je meedoen om 
uit te vinden hoe leuk het is?  Kom ge-
woon een keertje langs in de gymzaal 
van het buurthuis in Mariahout. Zij zijn 
reeds weer gestart met de trainingen.

De trainingstijden zijn op maandag: 
Groep 1:  leeftijd 5 t/ m 9 jaar van 18.00 
– 19.00 uur.
Groep 2:  leeftijd 10 jaar en ouder van 
19.00 – 20.00 uur. 

Uw kind mag drie keer gratis mee trai-
nen, wel is het handig te komen in een 
trainingsbroek met sweater of stevig 
shirt. Meer informatie 
Lea Manders 0499-422788/
Jorieke Manders 06-22212047.

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!

Herkent u het volgende:
• U ziet als een berg op om uw administratieve 

processen te automatiseren
• U wilt overstappen, maar weet niet hoe u dat 

moet aanpakken
• U bent die hoge accountants- en administratie-

kosten zat
• U wilt meer grip op uw debiteurenbeheer
• U wilt vaker en actueel inzicht hebben in uw 

boekhouding

All Style Tattoo & Piercing

Heuvelplein 97   5741 JJ   Beek en Donk   06 83 55 21 87   www.allstyletattoo.nl

0492-468847    www.janvlemmings.nl

Ook voor: 
Basgitaar
Mandoline 
Ukulelehardlopen Runnersclub actief in Veldhoven 

en Boerdonk

Drukke start nieuw seizoen BC Mixed 

Winst voor Krijgsman Soranus

Viertal  O.L.V. ruitertjes 
Nederlands Kampioen

Lieshout - De vakantietijd is voorbij, 
dus tijd om weer te gaan hardlopen. 
Vele leden van Runnersclub Lieshout 
doen dit om lekker bezig te zijn, an-
dere willen zich echt serieus voorbe-
reiden op de halve of hele marathon 
van Eindhoven.

Dat laatste deden enkele runners de 
afgelopen week in Veldhoven tijdens 
de 10 mijlen van Veldhoven. De orga-
nisatie had een mooi parcours uitge-
zet, jammer dat het te warm was voor 
snelle tijden. Guus Bruijstens legde 
de ruim 16 kilometer af in een netto 
tijd van 1:14:54. Han Severt had een 
paar minuten meer nodig en finishte 
in 1:20:31.

In Boerdonk deden een paar runners 
mee aan de Buffelrun. Deze ludieke 
loop over 10 kilometer door sloten, 
modderpoelen en andere obstakels 
werd volbracht door Marcel van Eck 
en Dielie Theunissen. De tijd is hier 
totaal onbelangrijk. Er waren bijna 
700 deelnemers, helaas wat weinig 
publiek.

Eerder deze week liep Dennis 
van de Meulengraaf in Mierlo de 
Wolfsvenloop. Hij legde hier de 10 
kilometer af in 41:08. Dennis liep de 
wedstrijd als voorbereiding op de hele 
marathon van Eindhoven.

Beek en Donk – Het nieuwe sei-
zoen voor Badmintonclub Mixed 
begint vrijdag 4 september met de 
eerste speelavond voor de jeugd en 
de senioren. In de maand septem-
ber staat er meteen van alles op het 
programma: Laarbeek Sportief, de 
jaarlijkse Mixed Grill en de start van 
de training en competitie. 

Een nieuw evenement waar BC 
Mixed nauw bij betrokken is, is 
Laarbeek Sportief! Op zondag 6 
september is iedereen uit Laarbeek 
van harte uitgenodigd om een kijk-
je te komen nemen in sporthal d’n 
Ekker, de Dreef en de Klumper. Veel 
Laarbeekse verenigingen laten dan 

samen zien wat het sportaanbod is 
in onze gemeente. Er zijn stands en 
er worden ook demonstraties gege-
vens. Het doel is om sport onder de 
inwoners van Laarbeek te stimule-
ren. 

Mixed Grill
De traditionele opening van het sei-
zoen van BC Mixed is sinds jaar en 
dag een heerlijke barbecue avond, de 
Mixed Grill. Op zaterdag 12 septem-
ber zal op de vaste locatie weer lek-
ker worden gegeten en gedronken. 
Maar dat is niet het enige. Natuurlijk 
zal er weer getafelvoetbald worden, 
kun je inschrijven voor een nieuw 
seizoen van de Mixed Manager en 

wellicht zal ook de X-Box weer flink 
gebruikt worden.

Training en competitie
Uiteraard moet er ook gesport wor-
den. Na de eerste vrije speelavond op 
4 september begint de training voor 
de jeugd en senioren officieel op vrij-
dag 11 september. De competitiespe-
lers hebben dan enkele weken om zich 
voor te bereiden op het nieuwe sei-
zoen. Dat gaat op 20 september van 
start voor de jeugd en op 23 septem-
ber voor de senioren.

Kijk voor meer informatie op 
www.bcmixed.nl en volg de vereniging 
op Facebook, Twitter en Instagram.

Lieshout - Na een zomerstop van 4 
weken werd de eerste wedstrijd van 
Krijgsman Soranus verschoten op be-
zoek bij Strijd in Vrede, de buren uit 
Beek en Donk. Daar werd geschoten 
volgens het nederlaagtoernooi.

Na 25 pijlen bleek dat de schutters van 
Krijgsman Soranus beter uit de bus 
kwamen dan de Beek en Donkenaren. 

Er werd door Paul v.d. Broek een 
mooie score neergezet van 229 pun-
ten. Hieronder volgen alle uitslagen.

Ad Endevoets 231; Paul v.d. Broek 229; 
Willem Bekx 214; Rik v.d. Westerlo 
210; Arjan v.d. Heuvel 210; Theo v.d. 
Laar 200; Nelly v.d. Laar 164; Toos v.d. 
Graef 157; Yvonne Robbescheuten 
144 en Rita Endevoets 118.

Afgelopen zaterdag vond de Nationale 
Veteranendag plaats. Hier werd door 4 
personen van Krijgsman Soranus aan 
deelgenomen. In deze wedstrijd wordt 
er geschoten in leeftijdscategorie. Ad 
Endevoets nam de zilveren plak mee 
naar huis. Theo v.d. Laar eindigde als 
9e, Toos v.d. Graef 10e en Nelly v.d. 
Laar als 26e.

Aarle-Rixtel/Ermelo - In Ermelo zijn 
afgelopen zaterdag de Nederlandse 
Kampioenschappen (KNHS Hippiade) 
gehouden. 

Voor Ponyclub O.L.V. Ruitertjes uit 
Aarle-Rixtel namen Maartje Verbakel 
met Kyara (springen DE/L), Stefanie 
Baten met Wechelshof Dianthe 

(springen DE/M) deel. Bij het afde-
lingsdressuur het Viertal met Fleur 
Jansen, Anne van Schijndel, Karlijn 
Kuijpers en Alyssa van der Linden.
 
Het viertal (Fleur, Anne, Alyssa en 
Karlijn) onder leiding van Willy 
Migchels, hebben een fantastische 
prestatie neergezet. Zij zijn Nederlands 

Kampioen geworden in de klasse 
CDE/L. Het was een zeer spannende 
strijd, maar uiteindelijk wisten zij de 
winst binnen te halen.

Bij het springen kwamen Maartje en 
Stefanie aan de start. Helaas vielen zij 
dit keer buiten de prijzen.

Marcel van Eck en Dielie Theunissen 
in actie tijdens de Buffelrun

handboogschieten

paardensport

badminton

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!
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Programma / Uitslagen

ELI
Programma zaterdag 5 september
14.30 ELI B1 – Keldonk B1
13.00 ELI D1 – Brandevoort D1
12.00 ELI D2 – NWC D6
10.30 ELI E1 – Boekel Sport E1
09.30 ELI F3 – Sparta 25 F5
14.45 Bavos A1 – ELI A1
14.30 Blauw Geel 38 B4 – ELI B2
13.30  Neerkandia C1 – ELI C1
11.15 Mulo C3 – ELI C2
09.00 Schijndel/de Wit E7 – ELI E2
10.30 VOW F1 – ELI F1
10.30 Mierlo Hout F6 – ELI F2
09.00 Stiphout Vt F7 – ELI F4

Programma zondag 6 september 
14.30 ELI 1- Irene 1
11.30 ELI 2 – Handel 2
11.30 Milheezer Boys 2 – ELI 3
12.00 Rhode 9 – ELI 4
12.00 ELI 5 – Sparta 25  9
10.00 Schijndel/de Wit 9 – ELI 6

Uitslagen bekerwedstrijden:
ELI 1  - Blauw Geel 2   0-6
ELI 2 – Stiphout Vooruit 2  6-1
Nijnsel 6 - ELI 4    4-5
ELI 6 – WEC 35+1    5-1
Bruheze VR1 - ELI VR1   0-7

Sparta’25
Programma Zaterdag 5 september 
09:15 Spartaantjes - Training
14:30 Sparta’25 A1 - Someren A2
14:45 Mifano A2 - Sparta’25 A2
14:30 Liessel B1 - Sparta’25 B1
14:30 Sparta’25 B2 - Bruheze B1
14:30 DVG B2 - Sparta’25 B4
12:45 JVC Cuijk C2 - Sparta’25 C1
13:00 SCMH C1 - Sparta’25 C2
13:15 Rhode C4 - Sparta’25 C3
13:00 Sparta’25 D1 - Olympia’18 D1
11:30 Sparta’25 D2 - SCMH D1
11:30 Sparta’25 D3 - Boekel Sport D2

10:15 Schijndel/DE WIT D6G - Sparta’25 D4
11:30 Sparta’25 D5 - Gemert D7
11:30 UDI’19/Beter Bed E1G - Sparta’25 E1G
09:15 Sparta’25 E2 - SVSH E1
09:15 Sparta’25 E3 - Mifano E2
09:30 WEC E2 - Sparta’25 E4
09:00 Venhorst E3 - Sparta’25 E5
09:15 Sparta’25 E6G - Rhode E8
10:30 ASV’33 E2 - Sparta’25 E7G
10:30 Sparta’25 F1 - MVC F1G
10:30 WEC F2G - Sparta’25 F2
09:30 ONDO F1 - Sparta’25 F3
10:30 Sparta’25 F4 - Lierop F1
09:30 ELI F3 - Sparta’25 F5G
10:30 Sparta’25 F6 - S.V. Brandevoort F8G
13:00 Sparta’25 G1 - HVCH G1
10:30 Sparta’25 MB1 - Schijndel/DE WIT MB1
09:15 Sparta’25 F Mini - wedstrijdjes

Zondag 6 september  
14:30 Sparta’25 1 - Heeswijk 1
12:00 ZSV 2 - Sparta’25 2
11:00 Sparta’25 3 - Mariahout 2
10:00 Sparta’25 4 - Boerdonk 2
12:00 UDI’19/Beter Bed 11 - Sparta’25 5
11:30 RKVV Keldonk 3 - Sparta’25 6
12:00 Sparta’25 7 - Gemert 6
12:00 Erp 5 - Sparta’25 8
12:00 ELI 5 - Sparta’25 9
11:00 Sparta’25 VR1 - Rhode VR2

ASV’33
Programma Jeugd Zaterdag 5 september
15.00 ZSV A2 – ASV’33 A1
15.00 ASV’33 A2 – Rhode A4
15.00 ASV’33 B1 – Blauw Geel’38 B2
15.00 ASV’33 B2 – Someren B5
15.00 Bruheze B2 – ASV’33 B3
12.45 SV United/BVV’27 C1 – ASV’33 C1
13.00 S.V. Brandevoort C6 – ASV’33 C2G
11.15 S.V. Brandevoort D4G – ASV’33 D1G
11.45 SJVV D2G – ASV’33 D2
09.15 Gemert E4 – ASV’33 E1
10.30 ASV’33 E2G – Sparta’25 E7G
10.45 Bruheze E4 – ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E4G – Deurne E5
10.45 Bruheze E5 – ASV’33 E5G
09.15 ASV’33 F1 – NWC F2

09.30 SJVV F3G – ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G – Someren F5
09.15 ASV’33 F4 – Liessel F3
09.15 ZSV F6 – ASV’33 F5G

Programma Veteranen Zaterdag 5 september
16.30 Mierlo Hout – ASV’33

Programma Senioren Zondag 6 september
14.30 MVC 1 – ASV’33 1
12.00 NWC 3 – ASV’33 2
10.00 ASV’33 5 – SC Helmondia 5 Beker

Uitslagen Jeugd Zaterdag 29 augustus
ASV’33 C1 – Blauw Geel’38 C1  1-2

Uitslagen Veteranen Zaterdag 29 augustus
ASV’33 – Bavos  2-2

Mariahout
Uitslagen VV Mariahout Zondag 30 augustus 
Boekel Sport 4 - Mariahout 3      5 - 1
Someren VR3 - Mariahout VR1      1 - 4

Zaterdag 29 augustus 
Olympia Boys 1 - Mariahout 1      1 - 0
Erp 3 - Mariahout 2      0 - 3

Donderdag 27 augustus 
Mariahout 2 - Blauw Geel’38/JUMBO 3   13 - 3
Stiphout Vooruit 2 - Mariahout 3      4 – 1

Programma Donderdag 3 september 
19:30 Mariahout 6 - WEC 7

Zaterdag 5 september 
09:15 Bavos F3 - Mariahout F4
09:30 Ollandia E1 - Mariahout E4
10:00 Deurne E3 - Mariahout E1
10:00 Nijnsel/TVE Reclame F1 - Mariahout F3
10:00 Mariahout F1 - Mierlo Hout F1
10:00 Mariahout F2 - RKVV Keldonk F1
10:30 Mariahout E2 - Handel E1
11:00 Mariahout E3 - Rhode E10
11:45 Mifano D2 - Mariahout D1
12:00 Mariahout C1 - MULO C2
13:00 Boskant C1 - Mariahout C2
14:30 Mariahout B1 - S.V. Brandevoort B1
15:00 Schijndel/DE WIT A2 - Mariahout A2

Zondag 6 september 
11:00 Sparta’25 3 - Mariahout 2
11:00 Mariahout VR1 - SSE VR2
11:30 Mariahout 3 - WEC 2
12:00 Rhode 6 - Mariahout 4
14:30 RKGSV 1 - Mariahout 1

biljarten

Biljartclub ‘t Centrum
Uitslagen van maandag 31 augustus
Martien Swinkels - Tonny de Louw    2-0
Henk van dn Bergh - Ad Barten         0-2
Ad de Koning - Leo van Griensven    2-0
Frits Wilbers - Antoon Rooijakkers     2-0
Cor Verschuren - Cor van den Berg   2-0
Harrie Poulisse - Theo van Rossum   0-2
Jan Hesselmans - Harrie Bouwmans  0-2
Frits Poulisse - Bennie Beerens          0-2  
Joop Kerkhof - Jan van Hout               2-0
Pieter Rooijackers - Willie Vorstenbosch  2-0
Frans Leenders - Leo Migchels           0-2     
Frits Tak - Biek Klaasen                     2-0
Piet van Zeeland - Cor Oppers          2-0
Antoon van Osch - Jaspert Swinkels   2-0
Bert van Wanrooij - Mari Vereijken      2-0
Antoon Wagemans - Hans de Jager   2-0
Henk Meerwijk - Theo Verheijen          2-0

Uitslagen dinsdag 1 september
Jan Verbakel - Henk van den Bergh   0-2
Lambert van Bree - Henk Mastbroek   0-2
Guus van de Elsen - Martien Swinkels   2-0
Henk Verhappen - Harrie van Kleef   2-0
Joop Vereijken - Henk van de Vegt   0-2
Jan van Neerven - Herman van de Boom   1-1
Huub Biemans - Antoon Smits    2-0

Lou Muller - Henk Jansen           2-0
Marinus Steegs - Wim Swinkels   2-0
Hendrik Korsten - Albert Kluijtmans   2-0
Bert van de Vorst - Piet Goossens   0-2
Theo van Hoogstraten - Jan van Dijk   2-0
Mari Verbakel - Theo Spierings     1-1
Fons van der Linden - Rinie van den Elsen  1-1
Tonnie Raaijmakers - Hans Heldoorn   0-2
Theo Verheijen - Biek Klaasen   1-1
Evert Baring - Frits Tak          2-0

bridgen

Bridgeclub ’t Koppeltje
Uitslag woensdag 26 augustus 
1. Elly en Maria      62,20%
2. Annie en Thera  61,90%
3. Riet en Cor   57,86%
4. Henny en Truus  57,50%
5. Kitty en Diana  55,36%

Bridgeclub De Poort van Binderen
Uitslag dinsdag 1 september
1. Cellie en Hans                   63,80 %
2. Marianne en Lenie          57,29 %
3. Iet en Trees                       56,77 %
4. Marijke en Bets                56,51 %
5. Rita en Nettie                    55,73 %

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslag dinsdag 1 september
1. Mariet en Toon       59,58%
2. Riet en Jo     58,33%
3. Helma en Bernadette  57,50%
4. Diny en Jos     57,08%
5. Nelly en Mia       55,21%

De volgende zitting is op dinsdag 8 september, 13.30 uur 
in het Ontmoetingscentrum te Beek en Donk.

korfbal

Flamingo’s
Programma Zaterdag 5 september
Sportpark Oijen
9.30 MOSA ’14 – PupE1
Sportpark Rosmalen
11.00 RoDeBo – AspC2
Sportpark Schaijk
11.30 Emos – PupD2
Sportpark Son en Breugel
13.15 Corridor – AspC1

Zondag 6 september
Sportpark Heeswijk-Dinther
10.00 Altior 5 – Sen 3
Sportpark Hapert
11.00 VVO 2 – Sen 2
Sportpark Lottum 
13.00 Lottum 1 – Sen 1

Woensdag 9 september 
Sportpark Mariahout
20.00 MW1 – BMC MW1 

schaken

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

Programma 9 september
Frans v. Hoof - Hein v. Bree
Aloys Wijffelaars  - Erick Robbescheute
Albert v. Empel - Johnny v.d. Laarschot
Willy Constant - André Bergman
Thijs Knaapen - Zjon v.d. Laar
Chris v. Laarhoven - Jef Verhagen
Dirk-Jan Gloudemans - Hans Claas

voetbal

Voor verschillende tips over het leggen, afwerken, reinigen en onderhoud 
van onze vloeren kunt u terecht op onze website: cisencovloeren.nl

Eindhoven
Ekkersrijt 4091, Son

0499 - 46 07 97
cisencovloeren.nl

VLOEREN KOPEN TEGEN 
GROOTHANDELPRIJZEN
HOUTEN LAMEL
KANT EN KLAAR

wit en naturel € 32,50
m2

Ter introductie 
PARKETTEGELS HOUTLOOK

10% korting

DIVERSE RESTPARTIJEN 
LAMINAAT 

vanaf € 5,- m2

GROOT ASSORTIMENT PVC VLOEREN 

250 verschillende vanaf € 22,50 m2

OP=OP

biljarten Biljartclub Poedelvrees 
zoekt nieuwe leden

Aarle-Rixtel – Het bestuur en de leden van 
Biljartclub Poedelvrees zijn op zoek naar bil-
jarters, zowel dames als heren.

Zij spelen in competitieverband op maandag- 
en donderdagmiddag. Daarnaast organiseren 

ze ook een nederlaagtoernooi met diverse 
clubs uit de regio. Voor informatie kunt u na 
17.00 uur bellen met B. Schepers, tel. 0492-
383316 of kom gerust eens langs bij de Dreef 
in Aarle-Rixtel.
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vissen

MCD Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
5735 BW Aarle-Rixtel, tel: 0492- 320 020

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 36 - Aanbiedingen gelden van maandag 31 augustus t/m zaterdag 5 september 2015. 
Prijswijzigingen, zetfouten en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

HEINZ SANDWICH SPREAD
alle soorten

1.80/1.81KNALLERKNALLERWEEKEND

PER POT

1 ,-

Henk van de Vegt wint kanaalwedstrijd
Beek en Donk – Bij de Beek en 
Donkse Hengelsportvereniging 
‘het Geduld’ werd afgelopen za-
terdag alweer de zesde van acht 
viswedstrijd om het koningschap 
gevist. Dit keer werd de wedstrijd 
gehouden aan het kanaal.

Het was prachtig visweer en de 
opkomst was weer zeer goed. Met 
nog drie wedstrijden voor de boeg 
staat Mark Geurts aan kop van de 
ranglijst, maar in zijn kielzog zit op 
gepaste afstand een viertal, die allen 
hopen op een misstap van Mark.

Om 14.00 uur ging de wedstrijd 
van start en na drie uur henge-
len kon de telling beginnen. Wat 
bleek: koploper Mark Geurts had 
niet één vis weten te vangen. Zijn 
concurrenten wisten wel wat vissen 
aan de haak te slaan en pakten in 
tegenstelling tot Mark wel punten 
voor de eindstrijd. Mark zakt door 
dit zeer onverwachte resultaat van 
de eerste naar de vierde plaats. 
De koppositie is nu in handen van 
Ronald Bosmans, die knap twee-
de werd samen met Toon Jansen 
in deze wedstrijd. Ze hadden ieder 
evenveel punten behaald. Peter 
Beerens eindigde als derde.

Grote winnaar van de dag werd Henk 
van de Vegt. Henk had toen alles was 
geteld en gewogen de meeste punten 
in het dagklassement. Het werd ook 

tijd om weer eens van Henk te horen, 
dit jaar zit het hem niet mee in het al-
gemeen klassement, in tegenstelling 
tot andere jaren. Maar een dagprijs 

maakt dan ook weer veel goed, hij is 
het zeker nog niet verleerd.

Zaterdag 12 september gaat de een-
na-laatste wedstrijd van start. Deze 
wordt afgewerkt op Visvijver de 
Koppelen. De loting start om 13.30 
uur en de wedstrijd begint om 14.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. Uitslagen 
en standen zijn zichtbaar op 
www.hetgeduld.nl.

Willy Verhoeven wint ‘Henk 
van Lierop trofee’

Lieshout - Onder zomerse weers-
omstandigheden kwamen de vis-
sers van Hengelsportvereniging ’t 
Sluisje naar de visvijver in Lieshout 
om te vissen om de ‘Henk van 
Lierop trofee’.

Vrijwel meteen vanaf het begin 
ging bij menig visser de dobber 
naar beneden en er ontspon zich 
een mooie strijd. Nu het tussen-
scherm onder de loopbrug is weg-
gehaald, maakt het niet meer uit 
op welke vijver er gevist wordt. In 
beide vijvers werd vis gevangen 
door alle deelnemers. De ene visser 
zat lekker in de schaduw en de an-
der in de volle zon, maar het mocht 
de pret niet drukken.

Toen na drie uur vissen het eind-
signaal klonk en de vis was geme-
ten, bleek het Willy Verhoeven te 
zijn die de meeste centimeters vis 
had gevangen. Hij bleef de schen-
ker van de trofee, Henk van Lierop, 
ruim voor.

De uitslag:
1. Willy Verhoeven  466 cm
2. Henk van Lierop  372 cm
3. Paul van de Pasch  235 cm
4. Gerry Dekkers  225 cm
5. Erik Blenkers  156 cm
6. Peter Manders  142 cm
7. Peter van de Nieuwenhuizen 129 cm
8. Piet van Hoof  127 cm
9. Ben Blenkers  107 cm
10. Daan van Dartel  80 cm
11. Frans Verkuijlen  70 cm
12. Toon Daniëls  56 cm
13. Hailu Looijenstein  35 cm

Willy Verhoeven
Lieshout – ELI start zondag de nieu-
we competitie op het eigen sport-
park ’t Luijtelaar, na in de afgelopen 
weken enkele vriendschappelijke en 
bekerwedstrijden met wisselend re-
sultaat te hebben gespeeld. 

Vorig seizoen slaagden de 
Lieshoutenaren er niet in om via de 
nacompetitie te promoveren naar de 

4e klasse. ELI ontmoet dit seizoen in 
de 5e klasse Zuid II allemaal andere 
teams. Daar zijn enkele bekende bij, 
zoals natuurlijk Mariahout, maar ook 
Elsendorp en Mulo, enkele teams uit 
de directe omgeving, zoals Boerdonk, 
RKPVV, Brandevoort en Fiducia en 
enige regioteams uit Zuid I, zoals 
RKGSV en Nederwetten. 

Tegenstander op kermiszondag (6 
september) is Irene uit Gemonde. 
Direct al een pittige tegenstander, die 
er eveneens niet in slaagde via de na-
competitie promotie naar de 4e klasse 
af te dwingen. Wil ELI meestrijden om 
promotie dan is een overwinning op 
Irene belangrijk. Pupil van de week bij 
deze wedstrijd is Daan Kuijn.

Pittige competitiestart voor ELIvoetbal

Enjoy
Tramontana 
Yest
Elvira
EDC
Gafair                           
Il Dolce

ISLA IBIZA
Wear Just Angels
Azuri
Brams Paris

ACCESSOIRES
Fabs Schoenen 
Fabs Laarzen
Riemen
Sieraden
Sjaals
Legend Tassen

OOK VOOR 
AL UW 

VERSTELWERK 
EN 

STOOMGOED

MAATJE MEER
X-two
Samoon

EN NOG VEEL MEER!

€ 49,95

DAMES MODE DAMES MODE

NIEUWE 
NAJAARSCOLLECTIE

Meubelstoffeerster 

Op afspraak   |   0633738183 

Karin de Leest

Meubels | Kussens | Restauratie

Marie-Louise Magis    Aarle-Rixtel    www.fl owlaarbeek.nl    06-44051822

Coaching of Mindfulness helpt.
Individuele begeleiding start op elk gewenst moment. 

Groepstraining start op 17 september.

Meer balans in werk en privé
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Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl
U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nlsound-light.nl

Donderdag 3 september 
Stout Open Aarlese tennistoernooi t/m 
6 sept.
Sportpark De Hut, Aarle-Rixtel

Vrijdag 4 september 
Muzikaal uurtje: Klap eens in je 
handjes blij, blij, blij!
9.30 uur, Speelzaal basisschool het 
Klokhuis, Beek en Donk

Paarden Dressuur
18.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

‘Back to School’ disco
19.30 uur, De Boemerang, 
Beek en Donk

Zaterdag 5 september 
Kermis Lieshout t/m 8 sept.
Floreffestraat, Lieshout

Open Dag Scouting Aarle-Rixtel
13.30 uur, De Duivenakker 74, 
Aarle-Rixtel

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

Playing with light and shadows 
t/m 18 okt.
16.00 uur, Atelier VONK, Aarle-Rixtel

Stroizakkenfi st
20.00 uur, Bosscheweg, Beek en Donk

Zondag 6 september 
Laarbeek Sportief
10.00 uur, Sporthallen: De Dreef, D’n 
Ekker, De Klumper, Laarbeek

Buitenrit voor paarden, pony’s en 
aangespannen
10.00 uur, Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Muziektuin concerten
13.00 uur, Muziektuin Beek en Donk

Expositie “Diana´s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Stroizekskesfi st
13.00 uur, Bosscheweg, Beek en Donk

Terrasconcert Lieholter Blaaskapel
14.00 uur, Bavaria Brouwerijcafé, 
Lieshout

De drie musketiers
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Maandag 7 september 
Koningschieten Sint Servatius Gilde
14.00 uur, Paviljoen Bomé, Beemdkant, 
Lieshout

Scheidingscafé voor Kids
16.00 uur, Café-Zaal van de Burgt, 
Beek en Donk

Oefenavond EHBO Beek en Donk
20.00 uur, Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Donderdag 10 september 
Workshop Italiaans koken
19.00 uur, Atelier VONK, Aarle-Rixtel

Vrijdag 11 september 
Kermis Beek en Donk t/m 15 sept.
19.00 uur, Piet van Thielplein, 
Beek en Donk

De drie musketiers - Toneelvereniging 
Mariahout
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

De drie musketiers
20.00 uur, Openluchttheater Mariahout

Kermisvrijdag met Funkmaster B & 
Miss Bont Beats
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Beek en Donk Kermis met DJ 
Darkraver
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske (zaal), 
Beek en Donk

Zaterdag 12 september 
Koningschieten Gilde Sint Leonardus
13.00 uur, Schietterrein ‘t Wipke, 
Zwinkelweg 6, Beek en Donk

Nationale Orgeldag 
14.00 uur, Kerk van Onze Lieve Vrouw 
Presentatie, Aarle-Rixtel

Foute Vinyl kermis special
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Kermis Beek en Donk met Miss Bont 
Beats & Badmeesters van het Diepe
21.30 uur, Herberg ‘t Huukske (zaal), 
Beek en Donk

Zondag 13 september 
Garagesale
9.00 uur, De Heindert, Aarle-Rixtel

IVN wandeling Torreven
10.00 uur, Torrevenweg, Mariahout

Expositie “Diana´s Art”
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

De drie musketiers
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

De drie musketiers - Toneelvereniging 
Mariahout
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Kermis Beek en Donk met DJ 
Sequinced
16.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Coverband Nitro
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Maandag 14 september 
Kermis Beek en Donk
18.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Zanger Bas en Feestneus Bon Jaski
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Dinsdag 15 september 
Repair Café Laarbeek
13.30 uur, Dorpshuis Lieshout

Kermis Beek en Donk afsluiting voor 
de echte die-hards
20.00 uur, Herberg ‘t Huukske, 
Beek en Donk

Woensdag 16 september
Muziek op schoot
9.30 uur, Fides kinderopvang Beekrijk

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


