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Fijn nazomeren bij ‘Feel good Tea–Event’

Na 42 jaar geeft politiefunctionaris Louis Doomernik het stokje over 

Aarle-Rixtel – Gezellig druk en 
sfeervol was het zondagmiddag bij 
het idyllisch gelegen ‘Theehuis bij 
de Boompjes’ aan de Bakelseweg 
te Aarle-Rixtel. Daar vond tussen 
11.00 en 17.00 uur het eerste 
‘Feelgood Tea-Event’ plaats, 
georganiseerd door uitbaatster 
Rianne Verschuuren. 

Bezoekers van allerlei pluimage 
konden tijdens deze kleinschalige 
nazomerfair genieten van een 
aantal kraampjes met een zeer 
divers aanbod. Zo waren er 
kraampjes met fruitstruiken, 
tiffany, quilt en natuurfotografie 
te bewonderen. Te midden van 
de kraampjes, die in een kring 
stonden opgesteld in de tuin 
achter het theehuis, had Rianne 
een aantal zitjes geplaatst. Het 

publiek kon hier, onder het 
genot van een kopje thee en 
een stukje taart, luisteren naar 
muziekvereniging ‘Muzikale’ uit 
Aarle-Rixtel en het zeer swingende 
popkoor ‘Internos’ uit Handel. De 
talrijke bezoekers genoten, mede 
door het prachtige nazomerweer, 
zichtbaar. Bezoekster José Biemans 
uit Gemert: “Het is prachtig als je 
hier in de natuur zoiets moois kunt 
organiseren. Prachtige standjes, 
fijn voor de mensen en het weer 
werkt mee.”

Rianne Verschuuren (45) volgde 
een driejarige herboristenopleiding 
aan kruidenopleidingscentrum ‘De 
Sprenk’ in de Mortel. Door deze 
opleiding tot kruidendeskundige, 
vergaarde Rianne veel kennis over 
kruidengeneeskunde. Omdat zij 

haar opgedane kennis op een 
gezellige manier in de praktijk wilde 
brengen, opende Rianne in 2012 
bij haar woonhuis aan de rand 
van ‘de Biezen’, haar kleinschalig 
‘Theehuis bij de Boompjes’. In dit 
sfeervolle theehuis kunnen gasten 
niet alleen terecht voor een kopje 
koffie of thee, maar ook voor een 
high-tea of een kruidenworkshop 
waarbij de deelnemers hun 
eigen verzorgingsproducten 
vervaardigen op basis van kruiden. 
Rianne: “Ik wilde met mijn kennis 
de luchtige, gezellige kant op 
zoals het schenken van lekkere 
kruidenthee en het maken van 
badgel.” 

Rianne is blij met de door haar 
georganiseerde kleinschalige 
‘Feelgood Tea-Event’. Rianne: 

“Het is een gezellig samenzijn van 
een bont gezelschap en natuurlijk 
had ik gehoopt op dit perfecte 
weer.” Ook de standhouders 
zijn zeer te spreken over dit 
evenement. Liesbeth Manders 
(Aarle-Rixtel) van de quilt-kraam: 
“Het is heel leuk om hier te staan. 
Je ziet veel bekende mensen 
en je kunt wat vertellen over 
je hobby.” Carla van Vijfeijken 
(Aarle-Rixtel) van de zonne- en 
lampionnenbloemenkraam: “Dit 
is de eerste keer dat ik op een 
markt sta, ik vind het erg leuk. Het 
is anders dan een gewone markt. 
Je staat lekker met zijn allen in een 
kring in een mooie omgeving met 
sfeervolle muziek.” Al met al was 
het een geslaagde middag met een 
hoog ‘feel good’ gehalte.

Laarbeek – Hoewel 
netwerkinspecteur Louis 
Doomernik al vijftien jaar een 
bureaufunctie heeft, staat hij in 
Laarbeek – met name Beek en 
Donk en Lieshout – nog steeds 
bekend als dé politieman van 
het dorp. Na 42 jaar is het nu tijd 
geworden om afscheid te nemen 
van zijn werk. 

Politie of onderwijs
“Ga ik linksaf het onderwijs in of 
ga ik rechtsaf en sluit ik me aan 
bij de politie? Dat was de keuze 
die ik ruim veertig jaar geleden 
moest maken. Ik koos voor de 
politie en heb daar tot op de dag 
van vandaag nooit spijt van gehad. 
Het klinkt cliché, maar mijn werk 
is altijd mijn hobby geweest”, 
vertelt de afscheidnemende 
politiefunctionaris. 

Rayon Beek en Donk 
Op 1 oktober 1971 maakte Louis 
met zijn komst bij het Korps 
Rijkspolitie officieel zijn intrede als 
agent. Na een interne opleiding 
van een jaar, werd hij geplaatst in 
Eindhoven. “Ik was jonger dan 21, 
waardoor ik automatisch geplaatst 
werd in het Rijkspolitiedistrict 
van mijn ouderlijk adres. Ik 
kwam terecht bij rayon Beek en 
Donk, waar ook de gemeenten 
Aarle-Rixtel, Lieshout (inclusief 
Mariahout) en Erp bij hoorden.”

Wonen en werken in dezelfde 
plaats 
Louis werkte gedurende 
zijn loopbaan jaren als 
postcommandant in Erp, Lieshout 
en Beek en Donk. Hij leerde veel 

mensen kennen. “Het is heel 
belangrijk om dicht bij de mensen 
te staan. Zij moeten zich veilig 
voelen door jou. Vroeger was het 
zo dat je werkte in het dorp waar 
je woonde. Ook al was ik niet aan 
het werk, dan waren mensen toch 
gerustgesteld als ze mij zagen.”

Sociale betrokkenheid 
De sociale betrokkenheid stond 
– en staat nog steeds – bij Louis 
hoog in het vaandel. “Ik hecht 
heel veel waarde aan de sociale 
contacten en de band je die met 
personen opbouwt. Het was 
belangrijk om een goed contact te 
blijven houden met de inwoners. 
Ik had hen nodig en zij mij. Het is 
de toon die de muziek maakt.” 

Netwerkinspecteur
Op 1 september 1998 nam 
Louis afscheid van zijn werk 
als postcommandant. Hij werd 
netwerkinspecteur. Eerst in 
Deurne-Asten-Someren en 
vanaf 2005 in Laarbeek. “Je 
groeit naar zo’n functie toe. 
Het was een heel nieuwe 
uitdaging. Een netwerkinspecteur 
stuurt een wijkbureau aan en 
functioneert vooral als netwerker, 
aanspreekpunt en coördinator 
tussen diverse organisaties. Het is 
een echte kantoorfunctie.”

Afscheid 
Op 60-jarige leeftijd vindt Louis 
het nu genoeg geweest. Hij wil het 
stokje doorgeven aan de jongere 
generatie. De netwerkinspecteur 
kreeg met ‘levensloop’ de 
mogelijkheid om te stoppen. Op 
1 oktober houdt zijn carrière als 

politieagent officieel op, maar 
Louis werkt al niet meer sinds 
1 augustus, in verband met de 
vakantiedagen die hij nog kon 
opnemen.

Nog steeds actief 
Maar of de agent helemaal 
afscheid kan nemen van zijn werk, 
is nog maar de vraag. “Er zijn nog 
steeds dingen die ik ontzettend 
leuk vind en graag blijf doen. Zo 
geef ik binnenkort de BROEM-
cursus (BReed Overleg Ouderen 
En Mobiliteit), willen we weer 
fietscontroledagen organiseren 
en ik denk dat ik het ook niet 
kan laten om af en toe nog naar 
scholen te gaan voor voorlichting.” 
Ook op andere gebieden is Louis 

nog steeds heel betrokken. Zo is 
hij nog voorzitter van VVN (Veilig 
Verkeer Nederland), secretaris bij 
‘Lions’ – de oudste rotaryclub van 
Eindhoven – en Ere-deken bij het 
Sint Servatius Gilde in Lieshout. 

Mooie momenten
Tevreden blikt Louis terug op 
zijn loopbaan. “Als ik weer voor 
dezelfde keuze zou komen staan, 
zou ik zo weer voor de politie 
kiezen”, beargumenteert hij. “Het 
is zo’n boeiend vak. Aan de ene 
kant heb ik heel veel verdrietige 
dingen meegemaakt, maar aan de 
andere kant heb ik ook heel veel 
mooie momenten beleefd. En die 
blijven toch het meest hangen.”

L I E S H O U T  H O L L A N D

De MooiLaarbeekKrant 
mag vijf keer twee kaarten 
verloten voor het Zo.Festival! 
Om kans hierop te maken, 
hoef je alleen maar het 
goede antwoord te geven 
op de volgende vraag: Sinds 
wanneer bestaat Bavaria? 
Stuur je antwoord vóór 
dinsdag 10 september 
12.00 uur naar prijsvraag@
mooilaarbeek.nl en wie weet 
win jij twee kaartjes voor dit 
leuke festival! Op donderdag 
12 september lees je in de 
krant of jij de winnaar 
geworden bent.

Win gratis kaartjes 
voor Zo.Festival!
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De uitvaart in
vertrouwde handen

Ook wanneer u elders verzekerd bent

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

OVERLĲDENSBERICHTEN

Waterhof
Uitvaartverzorging
René van Hoof

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

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

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

Bloemboetiek
Johanna Gespecialiseerd in rouwwerk. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

Kerkstraat 3 • Gemert

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

Thuisopbaringen - Thanatopraxie (lichte balseming)

Sfeervolle aula - Rouwkamers

24-uurs uitvaartsuite

   Waterhof 
   Uitvaartzorg 

‘t Hoogh Huys 3         5421 LL Gemert

Wij ontzorgen èn zorgen voor...    

www.waterhofuitvaartzorg.nl

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

wij kunnen u altijd van dienst zijn.

   Ik heb mijn leven lief gehad
   Herinner mij hoe ik was
   Langzaam vervaagde herinneringen
   en gleden mijn gedachten weg 

Bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar 
leven, hebben wij afscheid moeten nemen van ons moeder, 
schoonmoeder en oma

 

Bets Arts-van Uden
  

echtgenote van
  

Thé Arts †
  
 Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar. 
    
    Leon en Hannie †  
    Mieke en Toon
    Frankie, Emy
    Fleur en Kees
    Thies, Sil
 
  
2 september 2013 
Correspondentieadres: Mariastraat 6, 5738 AJ Mariahout
  
Voorafgaand aan de afscheidsdienst kunt u afscheid nemen 
van ons moeder in het uitvaartcentrum van DELA, Meander-
laan 1 te Helmond, op zaterdag 7 september van 14.15 tot 
14.45 uur.

De afscheidsdienst wordt gehouden om 15.30 uur in de aula 
van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

Ieder die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Ach, de deur van het geluk gaat niet naar binnen 
open, men kan ze niet openduwen door ertegen-
aan te stormen; zij gaat naar buiten open. 

Sören Kierkegaard 

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

Groot is het gemis,

mooi zijn de herinneringen die blijven.

Wim van Dommelen
echtgenoot van

Mieke van Dommelen-van Bree

 Aarle-Rixtel, 11 juli 1936                  † Bakel, 2 september 2013

 

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag  
7 september om 10.30 uur in de kerk van O.L. Vrouw Presentatie 
aan de Dorpsstraat te Aarle-Rixtel.  Aansluitend zullen we Wim  
begraven op de naastgelegen begraafplaats.

Mieke van Dommelen-van Bree
Hans van Dommelen
Mariëlle van Dommelen

Aarle-Rixtel:
Helmond:
Helmond: 

Met groot verdriet, maar dankbaar dat wij hem nog lang in ons 
midden mochten hebben, stellen wij u op de hoogte van het  
overlijden van onze lieve man en vader

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de liefdevolle zorg van het 
personeel van afdeling de Meidoorn van de

Jan de Witkliniek te Bakel.

In het parochiearchief van Beek en Donk bevindt zich een oorkonde, 
gedateerd 6 mei 1422, die handelt over de stichting van de Leonar-
duskapel op de Donk. Voor de stichting van deze kapel en voor de in-
standhouding daarvan schonk Gooswijn Moedel van der Donck, een 
aantal cijnzen en erfpachten. De inmiddels verdwenen kapel werd ge-
bouwd op de hoek van de Kapelstraat en de Raagtenstraat tegenover 
de Oude Bemmerstraat, de weg die vroeger via Bemmer naar Den 
Bosch liep. Tegenover de kapel lag het oude goed Ter Donck. Dit goed 
was in bezit van de familie van der Donck. 
Gooswijn Moedel (of Model) van der Donck was een belangrijk man. 
Hij was laagschout van Den Bosch, maar ook schepen (in de huidige 
terminologie wethouder) van die stad. Verder had hij het erfsecreta-
riaat van Maasland, dat wil zeggen dat hij secretarissen mocht be-
noemen in dat district en dat die functie  vererfd kon worden. Dit 
erfsecretariaat leverde hem en zijn nazaten een groot inkomen op.  
Daarnaast was hij ook wapendrager van de bisschop van Luik, het-
geen zoveel als schildknaap betekent. Hij heeft zich dus op enigerlei 
manier verdienstelijk gemaakt voor deze bisschop ten gevolge waar-
van hij zich wapendrager mocht noemen.
De Model van der Donckstraat is dus vernoemd naar deze Gooswijn 
Moedel van der Donck. Mocht u meer willen weten over deze Goos-
wijn en de Leonarduskapel dan kunt u op de Heemkamer het heem-
blad van de heemkundekring D’n Tesnuzzik 1993 nr 2, 3 en 4 en 
2013 nr. 1 raadplegen.

Martin Philipsen
Heemkundekring De Lange Vonder

MODEL VAN DER DONCKSTRAAT
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Vanaf komend weekend inschrijven voor Kwizut 
Beek en Donk – Word jouw 
team het slimste team van Beek 
en Donk komend jaar? Voor de 
teams die deze titel in de wacht 
willen slepen, is een goed begin 
het halve werk. Vanaf komend 
weekend kan er weer ingeschreven 
worden voor de gekste, leukste 
en spannendste quiz van Beek en 
Donk, die plaatsvindt op zondag 
29 december.

Tip
De inschrijfmodule opent van 
zondag op maandag, precies 
om 00.00 uur. De teams die zich 
inschrijven tussen 00.00 en 00.10 
uur ontvangen van de organisatie 
– net als vorig jaar – een tip. 
Deze tip krijgen zij op de dag van 
Kwizut.  De inschrijvingen sluiten 
op 6 december. Vorig jaar deden er 
meer dan 2300 personen mee aan 
Kwizut, verdeeld over 112 teams. 
Gaat de organisatie dit aantal 
komend jaar overtreffen? 

Organisatie in volle gang 
Wellicht helpt het om de komende 
maanden de vijf ‘Kwizutters’ 
Lonneke van Kaathoven, Niels 
Smits, Ties van Oorsouw, Ron van 
der Rijt en Pablo Alvarez  extra 
in de gaten te houden. Zij zijn 
namelijk al weer druk in de weer 
om Kwizut tot een denderend 
succes te maken. Wat wordt dit 
jaar de geheime opdracht? Welke 
apparatuur zou er nodig zijn om de 
quiz goed te kunnen maken? En 
zijn er weer verkleedkleren nodig? 
Het zijn slechts een paar vragen 
om alvast eens goed over na te 
denken. 

Uitgifte 
In grote lijnen is het concept alweer 
uitgezet en de eerste vragen zijn 
gemaakt. Voor 99% blijft de 
quiz hetzelfde als vorig jaar. “Het 
grootste verschil dit jaar is de 
uitgifte van de quiz”, vertelt Niels. 
“We hebben hier met het oog op 
de verkeersveiligheid iets anders 
op verzonnen. Wat dit is, krijgen 
de deelnemers nog te horen.” 

Bestuurswisseling
Nog een verandering is de 
samenstelling van het bestuur. 
Ron van der Rijt neemt de plek in 
van Nikki Barten, die in verband 
met haar werkzaamheden voor 
De MooiLaarbeekKrant besloten 
heeft om zich terug te trekken. 
Ron: “Kwizut is een geweldig 
concept. Ik voelde me zeer vereerd 
toen medeorganisator Lonneke mij 
vroeg hiervoor. Het grootste euvel 
voor mij en mijn gezin was dat we 
niet meer zelf actief deel konden 

nemen aan Kwizut. Maar ook 
daar hoefden we niet lang over 
na te denken. Iedereen vond het 
superleuk en ik heb er heel veel zin 
in.”

BC Mixed
De organisatie van Kwizut heeft 
dit jaar BC Mixed – de Beek en 
Donkse badmintonvereniging – 
als samenwerkingspartner bereid 
gevonden. Niels: “BC Mixed zorgt 
voor de helpende handjes tijdens 
de feestavond, welke plaatsvindt 
op zaterdag 11 januari 2014. 
Waar de afterparty en feestavond 
gehouden worden, wordt nog 
bekendgemaakt.” 

Vrijwillig 
Voor de mensen die er niet van 
op de hoogte waren; Kwizut 
werkt uitsluitend met vrijwilligers 
en volledig transparant. Louter 
en alleen ter volksvermaak. Alle 
financiële meevallers worden 
teruggeschonken aan de Beek en 
Donkse gemeenschap. 

Categorieën
Nieuwsgierig naar de categorieën? 
Ron: “Vanaf volgende week 
(12 september) onthullen wij 
elke week een categorie in De 
MooiLaarbeekKrant. Daarnaast 
komen deze ook op de website 
www.kwizut.nl en op onze 
Facebook-pagina te staan.”

Inschrijven
Wil je je inschrijven? Dat kan vanaf 
zondag op maandag op www.
kwizut.nl. Deelname kost €13,00 
per team. Voor meer informatie 
kan gemaild worden naar info@
kwizut.nl. 

Wie o wie wint Kwizut 2012? 

Eén van de gecreëerde ‘Nachtwachten’

Welk team volgt komend jaar ‘Ff denken’ - de winnaar van Kwizut 2012 - op? 

TRADITIONS
K A P P E R S

KWALITEITSKAPPERS!

Kapelstraat 49
5741 CB Beek en Donk

Tel.:0492 468503
www.traditions.nl

Traditions Prijzen
Wassen, knippen, drogen € 15,-

Wassen, föhnen/watergolf € 20,-

Permanenten, knippen, föhnen € 50,-
Woensdagmiddag 
KINDERMIDDAG knippen t/m 12 jaar.

€ 12,50

Kleuren incl. Highlights, drogen,
kort haar € 25,-

Kleuren incl. Highlights, drogen,
lang haar € 30,-

Wassen, knippen,
föhnen/watergolf € 30,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
drogen € 35,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
kort haar € 40,-

Kleuren, knippen incl. Highlights,
lang haar € 45,-

Folies/coupe soleil/kamstrainen,
knippen € 50,-

Pageturner ‘Het virus, de twee 
broers’ krijgt vervolg

Onderzoek declaraties 
burgemeester Ubachs openbaar 

Beek en Donk – Van jongs af aan is de 
22-jarige Rens Kluijtmans uit Beek en 
Donk een echte lezer. “Mijn oma gaf me 
vaak een leesboek als cadeau”, vertelt 
Rens. Geïnspireerd door het lezen van 
spannende boeken van schrijvers als 
Paul van Loon en Stepheny Meyer, ging 
hij zelf ook aan de schrijftafel zitten. 

‘Het virus, de twee broers’
Rens ontdekte zijn eigen stijl en deed 
mee aan schrijfwedstrijden. Het werden 
fantasieverhalen met zombies, vampiers 
en met een blijvende spanning. Zijn 
eerste boek: ‘Het virus, de twee broers’ 
werd enthousiast ontvangen. Hij droeg 
het boek op aan zijn oma. Inmiddels is 
Rens druk bezig met het tweede deel. 
Veel zaken bleven onbeantwoord in deel 
1. “In deel 2 komen we overal achter”, 
vertelt Rens.   

Trilogie 
Rens was eerst van plan om een trilogie 
te schrijven. “Ik wilde alleen niet dat 
dit ten koste ging van de kwaliteit, dus 
ik heb besloten om dit verhaal in twee 
delen te schrijven, daardoor blijft het 
spannender.” Ondertussen spelen er 
al nieuwe verhalen rond in het hoofd 
van Rens. Kenmerkend voor zijn stijl 
van schrijven is dat de lezer leest wat 
de personages denken. Daardoor wordt 
het interessanter volgens de jonge 
schrijver. Rens vindt het belangrijk om 
‘snel’ te schrijven: “Natuurlijk beschrijf 

ik bijvoorbeeld de natuur, en doe daar 
ook onderzoek naar, maar uiteindelijk 
gaat het om de belevenissen van de 
hoofdpersonen.”

Nu Rens dagelijks een aantal bladzijden 
schrijft, vordert zijn tweede boek gestaag. 
Hij hoopt dat het eind december, begin 
2014 in de boekhandels ligt. In ieder 
geval ligt zijn eerste boek in de schappen 
van boekhandel Van Helvoort in Beek en 
Donk, bij The Read Shop in Gemert en 
bij De Ganzenveer in Helmond. Via de 
webshop van Boekscout is bestellen van 
dit schrijfdebuut ook mogelijk.

Beek en Donk – Het rapport over de 
declaraties van burgemeester Hans 
Ubachs is openbaar gemaakt. Vanavond 
wordt het onderzoek besproken in de 
gemeenteraad. In totaal heeft Ubachs 
een bedrag van € 8.739,98 netto 
onterecht ontvangen voor ‘dubbele 
woonlasten’, in de periode van mei 2012 
tot januari 2013. 

Het rapport van Hordijk & Hordijk 
meldt dat de burgemeester de ‘dubbele 
woonlasten’ nooit had mogen 
ontvangen, omdat er sinds mei 2012 
geen sprake meer was van ‘een huis 
in eigendom in de oude gemeente’, 
waardoor de toepassing van de regeling 
had moeten worden beëindigd met 
ingang van de maand van verkoop van 
dat oude huis. 

Burgemeester Ubachs liet zich informeren 
bij zijn ambtelijke contactpersoon na 
verkoop van zijn woning in Merkelbeek 
of de tegemoetkoming zou kunnen 
worden gecontinueerd of niet. Ubachs 
heeft zich in die periode, maar ook 
eerder, niet zelf in de materie verdiept. De 
desbetreffende ambtenaar heeft op eigen 
gezag geconcludeerd dat continuering 
‘passend’ en ‘redelijk’ zou zijn. Dit liet 
hij telefonisch aan Ubachs weten. Echter 
had de toegekende tegemoetkoming 

voor dubbele woonlasten per 1 mei 2012 
moeten worden beëindigd.

Hordijk & Hordijk concludeert hieruit dat 
de burgemeester zich niet zelfstandig in 
de regelgeving heeft verdiept en zich 
expliciet onjuist heeft laten informeren 
door een ambtelijk medewerker. Na het 
bericht van de gemeentesecretaris over 
het te veel ontvangen geld, heeft Ubachs 
dit volgens het onderzoeksbureau snel en 
op de juiste manier terugbetaald. 

Ook de andere declaraties van Ubachs 
komen in het rapport aan bod. Hier zijn 
geen opmerkelijkheden in geconstateerd. 
Verder stelt Hordijk & Hordijk dat Ubachs 
meer had kunnen declareren dan dat hij 
gedaan heeft, bijvoorbeeld de kosten van 
opslag van zijn inventaris en de kosten 
van het reizen van zijn echtgenote, maar 
dit ook niet gedaan heeft. 

Ubachs had de onrust kunnen voorkomen 
als hij de raad had verzocht het eerste jaar 
(en nadien mogelijk nog een periode) in 
zijn oude woonplaats te mogen blijven 
wonen en na toestemming daarvoor, 
heen en weer was gaan reizen. Hij heeft 
zich echter zo snel mogelijk feitelijk in 
Laarbeek willen vestigen.  

Vanavond wordt duidelijk hoe de 
gemeenteraad tegen dit rapport aankijkt. 

*Bron: Hordijk & Hordijk Memorandum feitenonderzoek gemeente Laarbeek, Declaraties en 
vergoedingen burgemeester

Bosch Car Service

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

Trekhaak verkoop +
Montage

VKS Autoservice

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

FIT DE ZOMER IN?
Gezellig, sfeervol & persoonlijk

Willemstraat 3a  •  Beek en Donk  •  0492-468 768
www.sportcentrumcoach.nl

Fitness • Groepslessen • Squash

Zonnebank • Sauna • Personal Training

Voedingsbegeleiding • Bootcamp
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Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
T: 0492 - 461216
E: info@parochiebeekendonk.nl
W: www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

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

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

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

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

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

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

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

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

KERKBERICHTEN

Agenda 5 - 11 september 2013

Vrijdag 6 september

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering.

Zaterdag 7 september

18.30 Aarle-Rixtel Kerk 
Eucharistieviering. 
Samenzang. 
Frans Vogels; Overleden ouders Manders – van 
de Bogaard; Tot welzijn van de parochie.

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering.
Intenties in deze viering voor: Truus Kruijsen-
Brouwers, Anna de Korte.

Zondag 8 september

10.00 Aarle-Rixtel Kerk  O. L. Vrouw Presentatie
23e zondag door het jaar.
Eucharistieviering. 
Cantorij.
Johanna Bekx; Overleden ouders  Jansen – 
Bens en dochter Antonette; Overleden ouders 
Verhoeven – Filippini en zoon Herman; Marinus 
van den Heuvel; Martien van der Linden.

09.30 Lieshout St. Servatius
23de zondag door het jaar.
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Jan van Rooi, 
Piet Slegers, Martina van Berlo-Biemans, Nico 
Schipperheijn.

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Na afloop van de viering is er gelegenheid om pastoor 
Verbraeken te feliciteren met zijn verjaardag. Hij 
nodigt u van harte uit voor een kopje koffie met vlaai.
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor Leonardus.
Intenties in deze viering voor: Jos van Gemert en Ida 
van Gemert-Naus, Gerrit en Truus Kruijsen-Brouwers, 
Hendrik Heesakkers, Familie Leenders-van Vijfeijken 
en kinderen.

Maandag 9 september

18.30 Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29
Eucharistieviering

Dinsdag 10 september

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 11 september

19.00 Aarle-Rixtel Mariakapel
Rozenkransgebed.

Uitvaart Frits Spierings werkt voor alle verzekeraars Advertorial

Het overlijden van een dierbare is 
voor de nabestaanden een zware 
tijd. Er moet van alles geregeld 
worden voor de uitvaart. 

Een belangrijke vraag is of de 
overledene een verzekering 
had afgesloten en wie de 
uitvaartverzorger moet gaan 
worden. Het kiezen van een 
uitvaartondernemer staat iedereen 
vrij. Lieke Spierings: “Zelfs degenen 
die een uitvaartverzekering 
hebben, kunnen kiezen. Dat 
wordt door de verzekeraar vaak 
niet erg duidelijk uitgelegd. 
Daarom kunnen nabestaanden 
ons altijd bereiken voor vragen. 
Wij vinden dat persoonlijk contact 
een waardevol kenmerk van onze 
onderneming is”. 

Uitvaart ondernemers Frits 
Spierings en zijn dochter Lieke zijn 
samen verantwoordelijk voor het 
begeleiding van nabestaanden bij 
een sterfgeval. “Het is ontzettend 
waardevol werk. Verdriet kunnen 
we niet wegnemen, maar de 
zorgen wel.”

Omdat binnen het uitvaartbedrijf 
maar twee mensen werkzaam 
zijn blijven de lijnen naar de 
nabestaanden kort. “Voor de 
mensen is het belangrijk dat ze 
één vertrouwd gezicht zien en 
niet voor ieder element in een 
uitvaart een ander persoon voor 
zich hebben. Met z’n tweeën 
hebben we daarom echt oog voor 
de familie van de overledene. De 

wensen en vragen die zij hebben 
kunnen zij dag en nacht met ons 
overleggen. We staan altijd voor 
hen klaar.”

Uitvaart Frits Spierings
Nassaustraat 30
5707 HM Helmond
Tel.: 0492-525000
www.spierings.com
uitvaart@spierings.com

Parochie Beek en Donk herdenkt 
de zalige Pater Eustachius

Beek en Donk - In een overvolle 
Michaëlkerk werd afgelopen zondag 
herdacht dat de Laarbeekse Pater 
Eustachius 70 jaren geleden stierf. De 
eucharistieviering werd voorgegaan 
door bisschop mgr. drs A.L.M. 
Hurkmans van Den Bosch, die werd 
bijgestaan door pastoor J. Verbraeken, 
pater A. Wester en pater F. Lensen.

Nadat de priesters, samen met de 
twee Beek en Donkse gildes een 
grote afbeelding van de zalige pater 
Eustachius hadden binnengedragen, 
heette pastoor Jos Verbraeken alle 
genodigden en overige aanwezigen 
die pater Eustachius een warm hart 
toedragen, uitgebreid welkom. 

Bisschop Hurkmans lichtte het leven 
van wijlen pater Eustachius even 
bezielend toe als het leven van de 
pater in Brazilië geweest moet zijn. 
Hij roemde zijn toewijding voor de 
armen, zijn zegening van de zieken 
in Jezus’ naam en lichtte de lijfspreuk 
van de pater ‘Gezondheid en Vrede’ 
toe. Ook uit eigen ervaring preekte 
de bisschop over hoe mensen 
gezond, en toch ziek kunnen zijn, 
maar ook hoe zieke mensen toch 
gezond kunnen zijn. Degenen die 
de viering meemaakten, kijken met 
een warme herinnering terug op een 
sfeervolle, mooi verzorgde viering. 

Telefoon (0492) 46 87 44

Informatieavond eerste 
heilige communie

Laarbeek – De ouders/verzorgers van kinderen 
uit Beek en Donk, Lieshout en Mariahout, 
die er aan denken om hun kind de eerste 
communie te laten doen worden uitgenodigd 
in de St. Servatiuskerk in Lieshout op maandag 
16 september 20.00 uur. 

Tijdens deze avond krijgt men informatie over 
de eerste heilige communie en het (nieuwe) 
communieproject waar men dit jaar mee 
gaat werken. Na afloop kan men zijn/haar 
kind aanmelden voor de communie. Aan de 
communie zitten, zoals ieder jaar, kosten 
verbonden. Deze bedragen €40,- euro en 
dienen contant te worden betaald bij opgave 
aan het einde van de informatiebijeenkomst.

Oproep aan gebruikers van 45 kilometer auto’s
Laarbeek - We zien in het straatbeeld, ook 
in Laarbeek, steeds meer 45 kilometer 
auto’s rijden. De verkoop van deze auto’s 
is fors gestegen, omdat gebruikers ervan 
zeer tevreden zijn.

Speciaal voor de gebruikers van deze auto’s 
wil de werkgroep Veiligheid Laarbeek ook 

in 2013 een verkeersinformatiebijeenkomst 
gaan organiseren. Tijdens deze bijeenkomst 
zal de politie van Laarbeek uitgebreid 
informatie geven over het gebruik van 
deze auto’s in het verkeer. Omdat de 
werkgroep niet weet hoeveel 45 km auto’s 
er in Laarbeek rijden en of er behoefte is 
aan zo’n bijeenkomst vraagt de werkgroep 

Veiligheid of mensen met een 45 km auto 
zich willen aanmelden. Er zijn géén kosten 
aan deze bijeenkomst verbonden.

Als u deel wilt nemen, graag aanmelden 
vóór 30 september bij ViERBINDEN via 
telefoonnummer 0492-328803 of via 
e-mailadres hbouwmans@vierbinden.nl. 
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Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

€ 9,95

600 gr. runderreepjes
6 pitta broodjes
1 zakje ĳsbergsla
1 potje knoflooksaus

(voor 4-5 personen)

lekkere vastkoker!

3 kilo

€ 1,75

Nicola aardappelen

€ 0,99!!!!
kilo

lekker en zoet

witte druiven

Met de kermis normaal geopend;
vrĳdag van 08.00-20.00 uur

zaterdag van 07.30-17.00 uur   
maandag van 08.00-18.00 uur

dinsdag van 08.00-18.00 uur

veel plezier met de kermis!!  

lekker en zoetlekker en zoet

SPRING OP JE FIETS AANBIEDINGEN !!!

Runderreepjespakket

KERMISKNALLER!

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Pitloze Druiven  500 gram 1.79
Grote bloemkool  
        per stuk  1.49

I.v.m. kermis zijn wij
maandag en dinsdag 

gesloten.

Boeren Roerbak

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Gespot: Groene mannetjes 

Beek en Donk - In het dorp Beek en Donk zijn afgelopen week diverse groene mannetjes 
gespot. Wat komen deze mysterieuze personen doen? Wat heeft dit te betekenen??

Laarbeek verzet zich tegen huidige invulling ‘Ruit’

Beek en Donk – De huidige invulling 
van de Noordoostcorridor (onderdeel 
van ‘De Ruit om Eindhoven’) zoals 
de provincie die wil, stuit in Laarbeek 
op hevige tegenstand. Als het plan 
uitgevoerd gaat worden zoals het er nu 
ligt, de nieuwe weg ten zuiden van de 
Zuid-Willemsvaart en een brug over de 
kruising met het Wilhelminakanaal, zal 
de Laarbeekse gemeenteraad daar niet 
mee akkoord gaan. 

Dit was de conclusie na de 
drukbezochte extra-raadsvergadering 
over dit onderwerp. Laarbeek wil dat 
gedeputeerde Ruud van Heugten 
zich houdt aan de afspraken uit 
2007, vastgelegd in het zogeheten 
bereikbaarheidsakkoord. Hierin staat 
dat de weg ter hoogte van Aarle-Rixtel 
een verdiepte ligging moet krijgen 
(is nu niet het geval) en dat de weg 
ondertunneld wordt bij de kruising met  
het Wilhelminakanaal.

Dat de provincie terugkomt op deze 
afspraken ligt aan de kostenbesparingen 
die de huidige plannen met zich 
meebrengen. Volgens Van Heugten moet 
de Laarbeekse politiek zijn ogen hiervoor 
niet sluiten en opstaan voor een andere 
invulling. Maar de gemeenteraadsleden, 
gesteund door vele bezorgde burgers, 
lieten weten dat zij vast willen houden 
aan de afspraken uit 2007. Raadslid Jos 
Gruijters van coalitiepartij De Werkgroep 
is heel stellig. “Een verdiepte ligging 
bij Aarle-Rixtel én een tunnel.” Een 
eventuele gang naar de Raad van State 

sluit hij niet uit als de provincie de plannen 
niet aanpast. Ook coalitiegenoten PNL 
en ABL drukten Van Heugten op het hart 
om het bereikbaarheidsakkoord er weer 
bij te pakken. En zelfs verantwoordelijk 
wethouder Van Zeeland gaf tijdens 
de vergadering aan dat Van Heugten 
met zijn verhaal verkeerde indrukken 
wekte over de invulling van de 
Noordoostcorridor.

Behalve dat de raadsleden hun afkeer 
tegen de op tafel liggende variant 
uitspraken, lieten ook de Laarbeekse 
burgers zich horen. Voordat Van 
Heugten het gemeentehuis binnen 
kon lopen, werd hem door een aantal 
burgers al duidelijk gemaakt wat hun 
standpunt was: “Wij willen geen weg.” 
Dat de weg er gaat komen is niet meer 
tegen te houden, maar de invulling van 
het tracé hopen zij wel degelijk nog te 
beïnvloeden. 

Ook waren er zes insprekers bij de 

vergadering. Vertegenwoordigers 
van betrokken organisaties. Henk van 
Beek van Stichting Klankbord over de 
keuze voor een brug: “Een brug blijft 
weliswaar de minst dure oplossing, maar 
het gaat hier om een zeer ingrijpende, 
onomkeerbare ingreep waarvoor grote 
offers moeten worden gebracht. De 
huidige financiële crisis mag er niet toe 
leiden dat op basis daarvan voor een 
inferieure oplossing wordt gekozen.”

Wat de raadsvergadering in ieder geval 
duidelijk maakte is dat de weg er zal 
komen, maar hoe hij door het Laarbeeks 
grondgebied gaat lopen nog niet. In 
de komende raadsvergaderingen zal 
waarschijnlijk meer duidelijkheid volgen.

Gedeputeerde Van Heugten 
hoort de betogen aan

Met diverse spandoeken werd er geprotesteerd tegen ‘De Ruit’

Tijd voor een feestje!?

Geldig van 
2  t/m 7 augustus

Chocolade 
bollen

Smulcake
Van     e4.20
Voor

336

3+1 
Gratis

Aircoreiniging
Een grondige marktconforme reiniging van de airco 

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

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

APPLE

COMPUTER

DESKTOP

EMAIL

EXCEL

GEHEUGEN

GELUID

HARDWARE

INTERNET

KABEL

LAPTOP

MONITOR

MUIS

OFFICE

PAPIER

PRINTER

PROGRAMMA

SCHIJF

SOFTWARE

SPEAKER

TOETSENBORD

USB

VIRUS

WORD

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Easy

1 9 6 8 5

3 2 4 1 7

5 3 9

6 7 5 9

5 4

5 3 9 8

1 4 9

4 9 6 2 5

7 1 4 6 8

Puzzle #34733

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

Van Balkom
Beek en Donk

Van Balkom
Beek en Donk

Wij zijn gesloten 
wegens de verbouwing 
van onze supermarkt Feestelijke opening 

dinsdag 17 september om 18.00 uur

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Theodoor Biemans

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1.Marianne van Erp

2. Benita  Mennen

3. Geert Brouwers

* Vorige week stond per abuis de verkeerde oplossing bij Oogcontact vermeld. Er stond 
Albert van de Bogaard, maar dit was de oplossing van de week daarvoor. De juiste oplossing 
moest zijn Frans van de Heuvel. Dit was ook het antwoord dat de winnaars van vorige week 
hadden opgestuurd.

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1.Marianne van Erp

2. Benita  Mennen

3. Geert Brouwers

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Meng bloem en boter in een keukenmachine tot een kruimelmengsel. Voeg 
eidooiers en water toe en mix tot het een samenhangend deeg wordt. Haal 
het deeg uit de kom en kneed op een bebloemd aanrecht even goed door. 
Maak er een bal van en leg 20 min afgedekt in de koeling. Halveer de preien, 
maak ze schoon en snijd in dunne ringen. Bak de prei en een koekenpan 
zacht en breng op smaak met peper en zout. Laat afkoelen. Rol het deeg uit 
tot een ronde plak van 5 mm dik. De plak moet net zo groot worden dat het 
de bodem en de zijkanten bedekt van een beboterde taartvorm van 28cm. 
Bekleed nu de bakvorm met het deeg. Leg op het deeg (bodem) een stukje 
bakpapier en vul de taart nu met bonen of ongekookte rijst of iets wat het 
opvult en in de oven kan. Bak de taart 10-15 min in een oven van 200°c 
zodat de bodem en zijkanten al een beetje gaar zijn. Verwijder nu de inhoud 
en het bakpapiertje. Roer ei, room, mosterd, tijm en ¼ geitenkaas in een 
grote kom door elkaar. Voeg nu de prei toe en roer alles goed door elkaar. 
Giet alles nu in de taartvorm en verkruimel er de rest van de geitenkaas 
over. Bak af op 200°c 45-55 minuten.

200 gr bloem
125 gr boter ( kleine blokjes)
2 eidooiers
80-125 ml koud water
4 preien ( grote)
125 gr boter

1 ei
1,25 dl room
3 el mosterd
1 el tijm
250 gr geitenkaas

Recept van de week

Preitaart met geitenkaas (4 personen)

www.kookcentrumbrabant.nl

Woordzoeker
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“Komt dat zien , komt dat zien. Treed 
binnen en aanschouw de Sterkste Man 
van de Wereld.” Met welluidende stem 
schalde dit vroeger over het kermisterrein 
om bezoekers een muffe donkere tent 
binnen te loodsen na het bezoeken van de 
kerk ter verering van de patroonheilige. De 
huidige kermis is een verre verbastering van 
kerke-misse maar heeft met een religieus 
feest weinig meer van doen. Draaimolens 
met draaiorgelmuziek, botsauto’s met 
popmuziek, spookhuizen met duistere 
geluiden en toeters en sirenes bij de 
eenarmige bandiet wanneer een goklustige 
zijn zeventiende digitale polshorloge heeft 
gewonnen. Zelf flikkerde ik iedere keer van 
de zwarte schuin omhoog lopende band 
van de Jimmytent, kinderopvangplek bij 
uitstek. Lachen zeg. En wat te denken van 
de veel-te-hard-tollende-over-de-kop-
gaande-misselijk-makende Booster die de 
maaginhoud juist de andere kant op dreigt 
te sturen dan biologisch de bedoeling is. 
Heerlijk. Beek en Donk heeft echter een 
echte secundeur, de prikkelarme kermis. De 
primeur was er vorig jaar al. De flikkerende 
lichten worden gedimd, de muziek wordt 
zachter gezet en de snelheid enigszins 
aangepast zodat kinderen met autisme 
en epilepsie ook kunnen genieten van 
de attracties. Maar hebben we dit soort 

kermis niet al gehad. Ik neem u een decennium 
of wat mee terug in de tijd. De kermis was niet 
alleen prikkelarm maar ook duurzaam. Het 
touwtje trekken en het eendjesvissen leverde 
steevast prullaria van de eerste categorie op. Bij 
het ballengooien bestond het enige geluid uit 
vallende blekken blikken wanneer het je lukte 
om met een super slappe bal raak te gooien. Of 
het vlooiencircus waar vlooien kleine koetsjes 
voorttrekken en draaimolens in beweging 
zetten. Prikkelarm, niettemin jeukrijk. Kijken naar 
de Lelijkste Man waarvoor ik op dit moment nog 
wel iemand zou weten. Snel langs de waarzegster 
met haar glazen bol en daarna zoenen onder 
het doek van de rups en de staart grijpen voor 
een vrij ritje. De slechtste herinnering heb ik zelf 
aan de schommels. Net op het moment dat je 
met de punt van de schommel het doek aan 
de bovenzijde raakte, kwam de houten balk 
omhoog die door zijn remmende werking een 
torpedoachtige beweging veroorzaakte. Het 
gevolg: kapotte knieën en een scheur in de lip. De 
enige prikkelende attracties bestonden destijds 
uit het steile wand rijden met klassieke motoren 
en de schiettent waar je in plaats van de witte 
kunststof pinnetjes op de pluche beertjes kon 
richten. De vette oliebol, de druipende paling, 
de plakkende wijnbal en de kaneelstok zijn voor 
de interne mens overgebleven. Sorry, ik vergeet 
natuurlijk de meest prikkelende curiositeit. 
Hoewel je wist dat het niet echt kon zijn had 
het de aantrekkingskracht van een magneet: 
de Vrouw Met de Drie Borsten. Noem dat maar 
eens prikkelarm.

Prikkelarme kermis
Volgens P. SkauweBody-S: Dé sport- en afslankstudio 

voor vrouwen 

Advertorial

Beek en Donk – Hoewel het bedrijf Body-S 
nog maar ruim twee jaar in Beek en Donk 
gevestigd zit, heeft het al een grote naam 
opgebouwd binnen de samenleving. Vele 
vrouwen wisten de weg naar deze sport- 
en afslankstudio, waarbij gebruikt wordt 
gemaakt van warmtecabines, al te vinden.    

De sfeervolle studio is gevestigd in het pand 
van de Drie Essen aan de Koppelstraat in 
Beek en Donk. Thea van Rixtel en Carla van 
der Linden zijn de gezichten achter Body-S. 
“In de twee jaar dat we hier zitten, hebben 
we al veel supermooie resultaten afgerond, 
waar wij als team heel trots op zijn. Onze 
methodes met de warmtecabines zijn een 
perfecte manier om af te slanken. We 
bieden effectieve programma’s aan voor 
elke portemonnee”, vertelt Carla.

Maar Body-S is niet alleen een afslankstudio. 
Thea: “Met Body-S kun je ook op een 
snelle en verantwoorde manier sporten als 
je weinig vrije tijd over hebt. Daarnaast kun 
je ook bij ons terecht met veel lichamelijke 
klachten, die het beoefenen van andere 
sporten onmogelijk maken.”

Zwangerschap
De methode van Body-S is ook uitstekend 
geschikt voor zwangere vrouwen. Carla: 
“Zwangere vrouwen krijgen bij ons 
een aangepast programma – een soort 
zwangerschapsgym - en kunnen tot het 
einde van de zwangerschap door blijven 
sporten. Hierdoor ben je na je bevalling ook 
weer sneller terug op het oude gewicht.”

Interesse
Wie interesse heeft om te sporten bij 
Body-S krijgt altijd eerst van Thea of Carla 
een uitgebreide figuuranalyse en uitleg 

over de methode. Thea: “Aan de hand 
van deze figuuranalyse kijken we welke 
individuele resultaten haalbaar zijn, waarna 
we een persoonlijk programma opstellen.” 
Carla vervolgt: “Het sporten begint altijd in 
de warmtecabine. De oefeningen vinden 
allemaal liggend plaats, het hoofd ligt hierbij 
buiten de cabine. Na deze oefeningen gaat 
de behandeling verder in de ozoncabine. 
De huid wordt hierdoor bij het afvallen 
strakker en gladder. Daarnaast vermindert 
cellulitis aanzienlijk.”

Voedingsadvies
Bij het persoonlijke programma hoort ook 
een voedingsadvies van Carla en Thea. 
“Onze voedingsadviezen zijn gebaseerd op 
gezonde en gevarieerde voeding volgens de 
schijf van vijf. Deze combinatie van sporten 
en gezond eten zorgt voor geweldige 
resultaten.”

Zonnebank
Sinds kort is Body-S ook in het bezit van een 
kwalitatieve zonnebank. Iedereen kan hier 
gebruik van maken, dus ook niet-klanten.

Body-S Parklaan 4 Beek en Donk T 0492-820140
E info@body-s.nl W www.body-s.nl

Goed bezocht, intiem en gezellig 
MuziektuinPodium

Vertier voor jong en oud op de Lieshoutse kermis

Beek en Donk – De Muziektuin was afgelopen 
zondag weer omgetoverd tot een sfeervolle, 
muzikale omgeving. Het Beek en Donks Gemengd 
Koor, de politieharmonie Oost Brabant en de 
Lieholter blaaskapel streelden vele oren in een 
goed gevulde muziektuin. Dit alles onder het 
genot van een heerlijk zonnetje en uitzicht op de 
prachtige vijver, waar zelfs de eenden het naar hun 
zin leken te hebben.

Platform Wereldhulp Laarbeek
Het Beek en Donks gemengd koor bezorgde 
menigeen kippenvel met ‘Nkosi Sikelele’, het 
volkslied van Zuid Afrika. Waarschijnlijk was het 
lied een knipoog naar de Laarbeekse organisaties 
die tijdens de MuziektuinPodium aandacht 
vroegen voor hun inzet voor derdewereldlanden. 
Bij een van de kraampjes stond Zuster Madeleine, 
die enthousiast vertelde over haar werk met de 
Missiezusters van het Kostbaar Bloed. Maar ook 
Tonny Brugmans, van de stichting Malaika Kids, 
deed gepassioneerd haar verhaal over haar inzet 
voor de bouw van een dorp waarin weeskinderen 
een thuis kunnen vinden.

Compliment
Nadat omroeper Geert Heesakkers het laatste lied 
van het Beek en Donks Gemengd Koor aankondigde,  
maakte hij gebruik van de gelegenheid om een 
compliment aan de gemeente te geven. “Vorige 
week was het hier een enorme rommel met veel 
zwerfafval. Na een telefoontje met de gemeente, 

was het hier vrijdagmiddag weer keurig netjes. 
Dikke complimenten hiervoor!” Hierna volgde een 
stevig applaus vanuit het publiek.

VDOD
Het klarinet trio VDOD (Voor De Oude Dag) zorgde 
voor een stemmig intermezzo. Met één bas-  en 
twee besklarinetten speelden zij onder andere het  
lied ‘Solveigs song ‘ van Peer Gynt.  Dit gaat over een 
ondeugende jongen, die treurt over de dood van 
zijn moeder. De heren Toon van Zutven, Jos de Wit 
en Berry van de Laar zijn vrienden die al jaren samen 
muziek maken. “Als trio treden we regelmatig op. 
Zo spelen we maandelijks  in het Alzheimer café en 
zorgen we voor sfeer tijdens het uitzwaaien van een 
burgemeester of bij een tentoonstelling. Daarnaast 
spelen we ook wel eens op een begrafenis”, aldus 
Toon van Zutven.

Geluidsvolume
Rini van Hoof staat met Henk Verhoeven achter een 
tafel vol knoppen en schuiven. Zij zorgen er voor dat 
geluidstechnisch alles op rolletjes loopt. “Er is wel 
eens commentaar geweest dat het geluid harder 
zou moeten, omdat er veel gepraat wordt. In de 
stoelopstelling is rekening gehouden met mensen 
die vooral willen luisteren; deze staan vooraan. 
Achteraan staan de sta tafels, waar mensen kletsend 
kunnen genieten van een drankje. We hebben er 
bewust voor gekozen dat het vooral een gezellig 
en gemoedelijk evenement moet zijn, waar ook 
gepraat mag worden”, aldus Rini. 

Lieshout- Het dorp Lieshout genoot van 
zaterdag tot en met dinsdag van een 
gezellige kermis op de Floreffestraat. Er was 
volop vertier voor jong en oud.  

Als vanouds staat er in Lieshout de kermis, 
al sinds jaren compleet met een nostalgische 
rups, de welbekende draaimolen en de door 
ouderen vaak erg gewaardeerde oliebollen, 
die gretig aftrek vinden onder de bezoekers. 

De botsauto’s zijn voornamelijk het terrein 
van de pubers, die erop uit zijn elkaar te laten 
zien hoe stoer ze werkelijk zijn. Natuurlijk 
zijn de aloude vliegtuigjes present waar 
moeders en vaders in zitten die hun kleintjes 
beschermen tijdens de eerste vlieglessen. 
Waarschijnlijk zijn ze zelf ook zo begonnen, 
vastgehouden door hun ouders en misschien 
wel in dezelfde vliegmachines.

Bezoekers genoten zondag van het MuziektuinPodium
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“Het Zo. Festival kent dit jaar weer een 

aantal nieuwe area’s en muziekstijlen 

zoals de N8.6IES (Hip-Hop/R&B), het 

Blikje Terug (Techno) en de Bella Bavar-

ia. De Zo. Festival Mainstage heeft ook 

dit jaar weer een zeer gevarieerde maar 

knallende line-up met optredens van o.a. The Opposites, 

Martin Garrix B2B Julian Jordan, Mr. Polska en Yellow Claw. 

Naast deze area’s zijn er op het festival nog veel meer gezel-

lige en creatieve verrassingen te beleven. En Psssst.. Kun jij 

de secret area ook dit jaar weer vinden? Tot 21 september, 

tot Zo.”

“Lieshout is al meer dan 300 jaar de thuishaven van onze brouwerij. Bavaria is inmiddels verkrijgbaar in meer dan 120 landen, maar Laarbeek blijft altijd 
de plek waar kwaliteit, traditie en ondernemerschap sa-
menkomen. We sluiten het festivalseizoen dan ook graag af 
met een mooi feestje in onze achtertuin. Muziek, creatieve 
acts en verrassend vermaak zijn de belangrijkste ingredi-
enten voor het Zo. Festival. We trakteren jullie graag op 
een dagje ouderwets genieten, uiteraard met onze bieren 
in de hoofdrol. We hebben er ook dit jaar alles aan gedaan 
om er een spraakmakend feest van te maken. Je bent op 21 
september dan ook van harte welkom om samen met ons 
te proosten op al het moois wat de Brabantse gastvrijheid 
te bieden heeft. Tot dan!”

L I E S H O U T  H O L L A N D

Het Bavaria-terrein is op zaterdag 21 september wederom het 
decor voor een festival vol muziek, creatieve belevenissen 
en verrassende acts: het is weer tijd voor Zo.Festival. Evenals 
vorig jaar zullen de diversiteit en nieuwigheden op het 
gebied van bier een belangrijke rol spelen. 

Line-up
The Opposites, Yellow Claw, Dearworld en Mr. Polska maken 
onder andere hun opwachting maken op 21 september. Daarnaast 
zijn ook de Hilversum House Maffia, Kabale und Liebe, Snelle 
Jelle, Jamie Johnson, Bottle Boys, Addy Haddy & Leep, Wannabe 
a Star en Spacegirls op het podium te vinden. In aanloop naar 
het festival zullen nog meerdere namen en acts bekendgemaakt 
worden. Ook de invulling van de creatieve area’s en de volledige 
programmering zullen dan aangekondigd worden. 

Eerste editie
De eerste editie van het Zo. Festival werd vorig jaar door ruim 
3.000 mensen bezocht. Bavaria mikt dit jaar met een gevarieerd 
programma en een uitbreiding van de area’s op 5.000 bezoekers.  
Het Zo. Festival wordt georganiseerd in samenwerking met WiSH 
Events.

Informatie
Meer informatie over het festival en over de kaartverkoop 
is te vinden op www.bavaria.nl/zofestival. 
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Kaaskoningkaas aktie! 

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

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

                 Proef, geniet en profiteer! 

Aanbiedingen! 
Alleen geldig in de 

gemeente LAARBEEK 
Van 1 september 
t/m 30 september  

Dinsdag ochtend 
Lieshout 

Woensdag middag 
Beek en Donk 
Donderdag ochtend 

Aarle-Rixtel 

MooiMezelf
Vooroverleg Algemeen Belang Laarbeek

“Laarbeek… ook in de volgende eeuw nog 
een schitterende parel!”

Voorbespreking PNL

Achterbanvergadering door PvdA 

Voorbespreking Raadstukken door De Werkgroep

“Laarbeek is een parel in Oost-Brabant. Een 
groene parel. Het is een bufferzone tussen 
Eindhoven en Helmond: een forensengemeente 
met een enorme aantrekkingskracht. Zulke parels 
moet je koesteren en zuinig op zijn”, zegt Erik van 
Haperen, gemeenteraadslid van de Werkgroep. 
“Ze vormen de longen van de regio.”

Opnieuw een discussie
“Duurzaamheid staat bij de Werkgroep hoog op de 
agenda”, vertelt Erik. “Ieder besluit moet duurzaam 
zijn. Waarom? Omdat het doorwerkt in het milieu 
en de leefomgeving. Vaak met een enorme impact. 
Jarenlang. Over honderd jaar gun ik iedereen ook 
nog een mooi groen Laarbeek. Neem bijvoorbeeld 
De Ruit om Eindhoven. Die maakt opnieuw 
discussie los. Waarom? Van de oorspronkelijke 
plannen met ondertunnelen is weinig meer over. 
Dat was niet wat we in de regio afgesproken 
hadden. Een alternatief; bereikbaarheid kun je 
ook verbeteren door het bestaande wegennet te 
optimaliseren.”

Aan de keukentafel
Erik is een mensenmens. De lach en de traan (ook 
van het lachen) zitten dicht bij elkaar. Hij kan 
daarbij enthousiast vertellen. Over duurzaamheid. 
Over Wish Outdoor. Over de horeca. Over het 
sociale gezicht van de politiek. Over van alles en 
nog wat. Bij de Van Haperens is de keukentafel 
het middelpunt in huis. Iedereen is welkom: buren, 
familie en vrienden. Er is altijd ruimte om gezellig 
te buurten, een serieus gesprek en te proosten op 
het goede leven.

Vanaf 2006
Erik zit vanaf 2006 in de gemeenteraad. “Het 
begon allemaal met een informeel contact met Joan 
Briels”, vertelt hij. “Ik heb daarna de bijeenkomsten 
van de Werkgroep bezocht. Die spraken me 
aan. Vooral ook de integriteit van waaruit deze 
club werkt. Van het een komt het ander. Opeens 
word je gevraagd voor de lijst. Als raadslid houd 
ik me bezig met Beheer Openbare Ruimte. In de 

Werkgroep zet ik me samen met enkele anderen in 
voor de PR en communicatie naar buiten. Weet je 
wat ook leuk is? Er zijn steeds meer jongeren met 
belangstelling voor politiek dan je denkt. Ze zijn 
betrokken, ook bij onze partij. Lopen warm voor 
wat in Laarbeek leeft, merk ik. Geweldig!”

Manager
In het dagelijks leven is Erik manager Behandeling 
& Begeleiding bij Thebe, in Goirle. Deze organisatie 
is in de volle breedte van de zorg actief. Dat past 
bij Erik zijn zorg-hart. Hij is tevens lid van de Raad 
van Toezicht De Eenbes, een organisatie van 
basisscholen in onze regio. Daarnaast zit hij in 
het bestuur van jeugdorkest Harmonie Oefening 
en Uitspanning Beek en Donk. Een druk bestaan. 
Of hij nog tijd overhoudt voor hobby’s? “Ik houd 
van lange wandelingen. Het Pieterpad spreekt tot 
mijn verbeelding. Dit pad loopt van Pieterburen in 
Groningen tot de Sint Pietersberg in Maastricht. 
Mijn vrouw en ik lopen regelmatig een etappe.”

Harmonieus gezin
Of hij geboren en getogen is in Beek en Donk? 
Nee, hij komt uit Veghel. Zijn echtgenote Annet 
uit Dinther. Ze hebben elkaar in twee Atheneum 
in Veghel leren kennen. Daarna was het dikke 
mik, en nog steeds. Binnenkort vieren ze hun 
tweeëndertigste trouwdag. Erik is hier trots op. 
Ook op dochters Marte en Bregje die werken en 
zijn uitgevlogen en zoon Wouter die nog studeert. 
Sinds 1988 wonen ze in Beek en Donk. Net als zijn 
gezin is heel Laarbeek hem lief. “Ik kom graag in 
elke kern: ook Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout. 
Er is hier veel moois te beleven. Ik geniet elke dag.”

Mooi Laarbeek
“Mooie plekken? Zijn er genoeg. De Muziektuin in 
Beek en Donk mag er zijn. Croy is een schitterend 
oud Brabants landschap. Het Torreven in Mariahout 
is een andere plek om te verkennen. De mooiste 
plek? De Goorloop. Die ligt bij ons om de hoek. 
Hier luister ik naar de stilte!”

Beek en Donk - Politieke groepering 
Algemeen Belang Laarbeek nodigt 
belangstellenden uit voor het bijwonen van 
haar vooroverleg op maandag 9 september. 

Op de agenda staat de voorbespreking 

voor de komende raadsvergadering van 
donderdag 12 september. De voorbespreking 
vindt plaats om 20.00 uur in de ruimte van 
de voormalige videotheek aan de Kapelstraat 
34 in Beek en Donk, tegenover de kerk. Voor 
meer informatie kijk op www.abllaarbeek.nl 

Lieshout – PNL houdt haar openbare voorbespreking 
op maandag 9 september, dit ter voorbereiding op 
de raadsvergadering van donderdag 12 september. 

Op dit achterbanoverleg komen o.a. aan de orde 
de Uitvoeringsorganisatie Peelsamenwerking 
WMO prestatieveld 6, rapportage onderzoek 
artikel 15 raads- en commissieleden, aanpassing 
Procedureverordening tegemoetkoming 
in planschade, hernieuwde vaststelling 
bestemmingsplan Kanaaldijk Aarle-Rixtel, 
beschikbaarstelling van een krediet van 
€ 4.970.293,- voor de uitvoering van 
voorzieningencluster Aarle-Rixtel, een krediet 

van  € 540.266,- voor de afronding van het 
voorzieningencluster Lieshout, zienswijze van 
Laarbeek op het verzoek van de GGD tot besparing 
op de huisvestingskosten en een eenmalige 
bijdrage en het bepalen van de behandeling van 
het burgerinitiatief van de bewoners van de Hertog 
Janstraat, Balduinstraat en Vogelenzang tot aanleg 
van extra parkeerplaatsen.

Belangstellenden die mee willen praten, vragen of 
opmerkingen hebben zijn van harte welkom op 
maandag 9 september 2013, aanvang  20.00 uur, in 
het Dorpshuis  te Lieshout. De koffie en thee staan 
klaar. 

Aarle-Rixtel - Fractie en bestuur van de PvdA 
afdeling Laarbeek willen graag samen met u de 
komende raadsvergadering van 12 september 
voorbereiden. Laat uw mening horen en praat mee 
over de belangrijkste onderwerpen in uw gemeente.

Voor agenda en schriftelijke voorbereiding van de 

discussie zie de site van de gemeente Laarbeek. Hier 
vindt men alle documenten. Onderwerpen die tijdens 
de raadsvergadering besproken zullen worden zijn 
o.a. voorstel startersleningen en Bemmer IV. Iedereen 
is op maandag 9 september van harte welkom om 
mee te praten. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur 
in de Dreef aan de Duivenakker 76.

Aarle-Rixtel - Na de vergadering vorige week over 
De Ruit, staat er op donderdag 12 september weer 
een belangrijke vergadering van de gemeenteraad 
op de planning. De Werkgroep werkt er continue 
aan om de belangen van de Laarbeekse burgers 
goed te behartigen. 

De vergadering, met 21 agendapunten, is een 
stevige. Er staan punten op die te maken hebben met 
ruimtelijke ordening zoals, de aanleg van een zichtzone 
in plan de Bemmer IV, een krediet voor het bouwrijp 
maken van Bemmer IV fase 2 en het burgerinitiatief 

van bewoners uit Lieshout om extra parkeerplaatsen 
te creëren. Maar er wordt ook  krediet vrijgemaakt 
voor projecten van het voorzieningencluster in 
Aarle-Rixtel en Lieshout. Het punt over de verboden 
handelingen raads- en commissieleden komt ook aan 
de orde. Daarnaast wordt de programmabegroting 
voor 2014 aangeboden.

De Werkgroep houdt haar vooroverleg hierover op 
maandag 9 september 2013 in Den Dreef te Aarle-
Rixtel. Iedereen is vanaf 20.15 uur welkom om mee 
te praten. Meer informatie: tel. 0499-422017  

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw Officiële OPEL-AGENT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

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

Goed en betaalbaar 

Voor alle merken
onderhoud. 
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Huub Cloudt
Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Janne Swinkels

Hallo, ik ben Jacqueline Meyer 
geboren aan de Oranjelaan in Beek en 
Donk en getrouwd met Cor Marinus 
uit Gemert. In augustus 1978 zijn we 
geëmigreerd naar Fox Creek Alberta 
met onze 2 zonen. We hadden 100 
dollar meegekregen en wat huisraad. 
Cor had direct werk bij een man die 2 
jaar eerder was vertrokken naar Fox 
Creek en ik ben thuisgebleven bij de 
kinderen. 

De eerste 2 jaar had ik, als ik kon, 
naar huis willen kruipen. Heb ook 
2 jaar een ingepakt koffer onder 
mijn bed gehad. Maar ik kon het 
de kinderen niet aandoen. Eerst 
vriendjes achterlaten in Nederland 
en dan na een tijdje weer vriendjes 
achterlaten in Canada.
Later ben ik in motels gaan poetsen, 
ik wilde niet alleen thuis blijven zitten 
toen de kinderen naar school gingen. 
Cor moest zijn diploma’s opnieuw 
gaan halen want die worden niet 
erkend in Canada. 
In 1985 zijn we voor onszelf 
begonnen, met een garage. In 1987 
kochten we met een partner een 
carwash, maar dat bleek uiteindelijk 
niet zo’n gelukkige keus. Later hebben 
we de carwash overgenomen. Ik ging 
uiteindelijk meewerken op de zaak en 

deed de boekhouding.
Nu hebben we een garagebedrijf, 
met een carwash, bandenverkoop en 
een sleepdienst, want in Fox Creek 
ligt 7 maanden sneeuw.

Cor heeft nooit spijt gehad van het 
vertrek, en ik wil nu ook niet meer 
terug. Wat ik het meeste mis hier is 
een frikadel. We hebben nog niet de 
Canadese nationaliteit, maar zitten 
er wel aan de te denken. Dat is wel 
gemakkelijker met paspoort en zo.

Jacqueline en Cor Marinus – Meyer.

Luchtpost
canada

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

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

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

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:Deze speelgoedtrein wordt u aangeboden door:
Gratis taart voor de jarige!Gratis taart voor de jarige!

Pr ofi ciat 

info@mooilaarbeek.nl
tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

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

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

Nog een paar zegels voor de BioBox 
van Ekoplaza, wie helpt mij? Mail 
naar: lvanvenrooij@outlook.com voor 
eventueel ophalen of verzenden.

1-kamer bovenwoning, industrieterrein 
de Bemmer. Totaal ca. 59m² oppervlak. 
€650,- All-in per maand.  
Tel: 06-53166237

Jonge bruine legkippen. Volledig ingeënt. 
Tel: 0499-471755 of  Mob: 06-13894215

Hondenbench, 120 cm lang. 76 cm hoog, 
78 cm breed. 10 euro 06-22347979

Blank eiken eettafel 90 x 150 cm  €75,- 
en blank eiken salontafel  140 x 70 cm  
€50,-  tel. 0492 464689

Ladenkastje (nachtkastje) licht hout 41 x 
39 x 55h €15,- en blank eiken TVkast 89 
x 49 x59h €40,- tel. 0492 464689

Spartamet in zeer goede staat. Vraagprijs: 
€200,-. Tel: 06-51871407

Te koop wegens beëindiging bedrijf 
enkele voedersilo’s en een  één tons 
kadaverkoeling. Tel: 06-22144410

Diepvrieskist Frigo. 99-85-60 (l-h-b) in 
prima staat. € 100,- . Tel. 0492-462038

Keyboard (digitaal elektronisch) Met 
cursus boekjes. € 25,- Tel. 06-22486480

Scootmobiel Handycare Throphy 6,  
roodmetallic, 3-wielig, I.Z.G.S., € 750,00, 
tel. 06-46061820 

Glazen tv meubel zo goed als nieuw. 
Nieuwprijs €204.95. Nu voor €100,-. Tel: 
06-53381076

Traphekje van IKEA, compleet en in prima 
staat € 10,00. tel 06-42610307

Kinderbox in hoogte verstelbaar en nog 
in prima staat € 15,00. 06-42610307

Gouden trouwring met inscriptie. Locatie: 
Kerkstraat in Beek en Donk. 
Tel: 06-54330499

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

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

Hulp in de huishouding. Een ochtend per 
week (3 uur). Aarle-Rixtel. 06-51560600

Rammelaar, groen, paars en roze. Merk 
Bright Stars. Locatie: Lieshoutseweg 
t.h.v. tennispark ’t Slotje. Op te halen op 
kantoor van De MooiLaarbeekKrant.

Blauwe fi etstas, niet zo groot. Gevonden 
vorige week op het Piet van Thielplein. 
Bel naar: 0492-462786 of 06-43429151

Autosleutel (elektrisch) van het merk 
Nissan. Donderdagochtend (29-8) 
gevonden op provinciale weg tussen 
Lieshout en Mariahout. Tel: 06-28479506

AANGEBODEN

BEL DE SPECIALIST

GEVRAAGD

TE HUUR

TE KOOP

GEVONDEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

Te huur gevraagd: Paardenwei, omgeving 
Beek en Donk, Gemert, Handel. 
Tel: 0492-723013 of 06-30174344

Winterbanden + siervelgen 5 gaats 235/ 
60 R16. Prijs: € 225,- Tel: 06-23732940

Sleutelbos (6 sleutels) verloren tussen 
Lieshout en Beek en donk. Waarschijnlijk 
in/nabij Wielekensweg in Lieshout op 2 
september. tel. 06-49666330

4 Banden + velgen 5 gaats 185 R14. Prijs: 
€ 15,- per stuk. Tel: 06-23732940 

Grenen salontafel mooie staat 2 laden 
afm. 85 x 105 x 48 cm Vraagprijs 55 Euro 
Tel. 06-31323154

VERLOREN

Bedrijfsruimte te huur
Voor  een praktijk en/of werkatelier
en/of Zzper ter grootte van 190 m²

Adres:
Beekerheide 25 
Beek en Donk

Meer info: 
  875464-2940

06-51067167

• Atelier
• Cv ruimte
• Toiletgroep
• Airco

is allemaal aanwezig

• Intern kantoor
• Screens
• Water
• Licht

PLUS Van Balkom genomineerd 
voor Klantvriendelijkste Bedrijf 
van Nederland 2013 
Beek en Donk - PLUS is de 
klantvriendelijkste supermarkt van 
Nederland. Dat blijkt uit de nominatie 
van PLUS voor Klantvriendelijkste 
Bedrijf van Nederland 2013 op 
maandag 26 augustus. PLUS is de 
enige supermarkt onder de tien 
genomineerde bedrijven.

Het is de zevende keer op rij dat de 
verkiezing van het Klantvriendelijkste 
Bedrijf van Nederland plaatsvindt. 
MarktResponse, het bureau dat het 
onderzoek uitvoert, bracht PLUS 
tijdens een verrassingsbezoek op de 
hoogte van de nominatie. PLUS is blij 
met deze nominatie en ziet het als een 
bevestiging dat zij op de goede weg 
is om de beste servicesupermarkt van 
Nederland te worden. 

In het onderzoek 
beoordeelden respondenten de 
klantvriendelijkheid van bedrijven 
op 6 klantvriendelijkheidscriteria: 
wees beschikbaar als de klant 
daarom vraagt; maak de belofte die 
je in reclame maakt waar; doe niet 
moeilijk over formaliteiten (als de 
klant wil ruilen); geef fouten toe en 
los ze op juiste wijze op; val de klant 
niet onnodig lastig en wees oprecht 
betrokken bij de klant. 

Aandacht is merkwaarde 
Op dinsdag 24 september wordt 
bekendgemaakt wie zich het 
Klantvriendelijkste Bedrijf van 
Nederland 2013 mag noemen. 
Het thema van dit jaar is oprechte 
betrokkenheid.
Mario van Balkom van PLUS Van 

Balkom: “We zien de uitslag dan 
ook vol vertrouwen tegemoet, 
want één van onze merkwaarden 
is namelijk ‘Aandacht’. En voor ons 
is dit aandacht die vanuit het hart 
komt, aandacht voor onze klanten, 
voor onze buurt, voor de producten 
én voor onze medewerkers.”

Het is mogelijk om een gratis zoekertje te 
plaatsen in De MooiLaarbeekKrant en op 
de nieuwswebsite van Laarbeek: www.
mooilaarbeek.nl. Als particulier zijnde kunt 
u een zoekertje eenvoudig aanmelden door 
een mail te sturen naar: info@mooilaarbeek.
nl. Voorwaarden: het zoekertje bestaat uit 
maximaal 20 woorden en er staan maximaal 
2 zoekertjes per e-mailadres/telefoonnr. in de 
krant. Een zoekertje blijft max. 2 weken staan 
in de krant en op internet.

GEVRAAGD

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

All Style Tattoo & Piercing

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

Advertorial

Voor het betere 
onderhoud

De Stater 38
Lieshout
0499-421537
www.BitechLieshout.nl
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“ Na een fantastische dag vorig jaar ga ik me er weer aan wa-
gen: de Amsterdam City Swim. Een 2km lange zwem-tocht in 
de grachten van Amsterdam, maar niet zomaar voor de lol. Ik ga 
zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar de spier-/
zenuwziekte ALS. Over deze zeldzame ziekte is nog maar heel 
weinig bekend, en juist daarom is geld voor wetenschappelijk 
onderzoek zo belangrijk.

19 december 2012 is mijn vader overleden na een strijd te-
gen ALS, en daar is niets aan te veranderen al zwem ik de hele 
wereld rond. Wat we wel kunnen doen is deze vreselijke ziekte 
naamsbekendheid geven en geld opha-len voor de stichting 
ALS. Daarom ga ik nogmaals het vieze water in.

Ik zal jullie niet vragen mee te zwemmen. Waar ik hulp kan 
gebruiken is bij de sponsoring. Voel je niet verplicht, dat is niet 
mijn bedoeling. Naamsbekendheid is zeker zo belangrijk en bij 
deze bereikt :). Maar als je een goed doel zou willen steunen, 
raad ik deze aan. Sponsoren kan via bovengenoemde website. 
Alvast heel erg bedankt! ”

  Zondag 8 september zwemt Emmy

  Amsterdam City Swim 2013

  om geld op te halen voor stichting ALS  om geld op te halen voor stichting ALS

Sponsoren kan via: www.emmyzwemtvoorals.nl

. Voel je niet verplicht, dat is niet 

Sponsoren kan via: www.emmyzwemtvoorals.nlSponsoren kan via: www.emmyzwemtvoorals.nl

Alle bedrijven op deze pagina
steunen dit initiatief.

Jij ook?
Like ‘Emmy zwemt voor ALS’

EMMY ZWEMT VOOR ALS

OP 8 SEPTEMBER ZWEM IK 2013 METER
    VOOR      , WORD JIJ MIJN DONATEUR?



Donderdag 5 september 2013 13
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Van Moll Financiële Diensten: Aandacht verzekerd Advertorial

Aarle-Rixtel – Wie bij Van Moll 
Financiële Diensten, gevestigd 
aan de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel, 
binnenloopt, weet meteen waar het 
om draait: Aandacht verzekerd. Goed 
contact met de klanten is één van de 
speerpunten van het bedrijf. En dat 
ervaar je als je over de drempel stapt. 
Er wordt de tijd genomen  voor een 
goed gesprek, waaruit een deskundig 
advies volgt, waarbij gelet wordt op 
de persoonlijke situatie van de klant.

Van Moll biedt zijn klanten 
oplossingen voor vermogens-
bescherming waarbij het bedrijf zich 
vooral richt op particulieren, ZZP’ers en 
kleinbedrijf. “Wij zijn voor de klanten 
hét aanspreekpunt en nemen hun 

zorgen uit handen. Wij weten de weg 
in het verzekeringsland. Als individu 
ben je vrij kwetsbaar en verzekeren zelf 
is al complex genoeg”, legt Henny van 
Moll uit. Hij zit al ruim 23 jaar in het 
vak en sinds zeven jaar is hij zelfstandig 
ondernemer. “Het verzekeringsland 
kenmerkt zich vooral door een 
wirwar aan producten. Omdat onze 
deskundige adviseurs na de uitgebreide 
kennismaking weten wat de klant 
nodig heeft, kunnen we met passende 
oplossingen komen. Waarbij van A tot 
en met Z alles geregeld wordt.”

Als onafhankelijk ondernemer kan Van 
Moll Financiële Diensten verzekeringen 
en hypotheken overal onderbrengen. 
Hierdoor kan het bedrijf aan zijn 

klanten een zo goed en objectief 
mogelijk advies geven. Anderen 
diensten waarop Van Moll zich richt 
zijn financiële planning, sparen en 
financieringen. 

Omdat bij Van Moll Financiële Diensten 
het belang van de klant voorop staat 
voelen de klanten zich er thuis. Elke 
klant heeft zijn vaste contact persoon 
die te allen tijde voor hem klaarstaat. 
Kortom: Aandacht verzekerd!

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

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

Emmy zwemt voor ALS
Aarle-Rixtel – Zondag 8 september 
zwemt Emmy van den Heuvel 
de Amsterdam City Swim 2013 
om geld in te zamelen voor de 
stichting ALS. Deze stichting 
besteedt het opgehaalde bedrag 
aan onderzoek naar de dodelijke 
spier- en zenuwziekte ALS.

ALS is een afkorting voor 
Amyotrofische Laterale Sclerose. In 
februari 2011 werd bij de vader van 
de 26-jarige Emmy van den Heuvel, 
woonachtig te Aarle-Rixtel, deze 
ziekte geconstateerd. Emmy: ”Wat 
er bij ALS gebeurt, is dat je spieren 
steeds meer verzwakken totdat ze 
uiteindelijk helemaal verlamd zijn. 
Het is een dodelijke ziekte. Het 
doet lichamelijk geen pijn, maar 
alles wat je inlevert komt nooit 
meer terug.”

Toen Emmy vorig jaar vernam dat 
er in de Amsterdamse grachten een 
zwemtocht werd georganiseerd om 
geld op te halen voor onderzoek 
naar ALS, besloot zij meteen om 
zich in te schrijven voor deze eerste 
Amsterdam City Swim. Emmy: “De 
ziekte is zo machteloos. Je kunt 
niets doen. Door deze zwemtocht 
had ik het gevoel dat ik toch iets 
kon bijdragen. De Amsterdam City 
Swim vorig jaar was een geweldige 
ervaring, een van de meest 
indrukwekkende dingen die ik ooit 
heb gedaan.” 

Niet alleen geld inzamelen, maar 
ook naamsbekendheid geven aan 

deze ziekte is het doel van dit 
evenement. Emmy: “De ziekte is 
vrij zeldzaam en daarom onbekend. 
Hierdoor is er weinig geld 
beschikbaar voor onderzoek. Als 
mensen de ziekte kennen, zijn ze 
misschien eerder geneigd om ooit 
nog geld te geven aan de stichting 
ALS.” De organisatoren van de 
Amsterdam City Swim 2012 waren 
daarom blij dat koningin Maxima 
een van de 1000 zwemmers was.
De vader van Emmy is in december 
2012 overleden. Emmy: “Dit jaar 
was het voor mij geen optie om 
niet mee te doen.” Daarom gaat 
Emmy op zondag 8 september, 
samen met 2000 bekende en 
minder bekende deelnemers, van 
start in de tweede editie van de 
Amsterdam City Swim. De route 
van 2013 meter loopt vanaf 
het Marine Etablissement via 
de Amstel naar de finish aan de 
Keizersgracht. Het gehele parcours 
is vrij toegankelijk voor publiek.

Emmy heeft het druk met 
de voorbereiding van deze 
zwemtocht. Ze volgt een speciaal 
fitnessprogramma en zwemt 
regelmatig. Emmy: “Ik zwem nu 
drie keer in de week ongeveer 
twee kilometer.” Om kramp te 
voorkomen heeft ze een wetsuit 
(een soort surfpak dat beschermt 
tegen onderkoeling) aangeschaft. 
Hoewel de kwaliteit van het water 
in Amsterdam verbeterd is, heeft 
Emmy uit voorzorg toch een 
tetanusprik gehaald. Emmy: “Het 

deelnemen is op eigen risico. Ik 
zwem ook alleen maar schoolslag 
zodat ik niet met mijn hoofd onder 
water hoef.”

Om mee te mogen doen, 
brengt iedere deelnemer €100,- 
inschrijfgeld en minimaal €400,- 
sponsorgeld in. Dankzij haar actieve 
werving bij allerlei particulieren 
en Laarbeekse bedrijven, heeft 
Emmy dit bedrag al ruimschoots 
overschreden. Emmy: “Ik zit 
inmiddels al op €1.850,- en het 
blijft maar doorgaan.”

Mensen en bedrijven kunnen nog 
steeds doneren. Op de site van de 
Amsterdam City Swim heeft iedere 
deelnemer een persoonlijke pagina 
waarop een sponsor een bedrag 
kan doneren. Je komt op Emmy’s 
pagina via 
www.emmyzwemtvoorals.nl.
Emmy: “Elk bedrag, hoe klein dan 
ook, is welkom. Elke euro is er 
eentje meer voor ALS.”

Laarbeek – De Dag van de Ouderen 
is op woensdag 2 oktober. Voor 
alle senioren van Laarbeek is er 
een middag in De Dreef in Aarle-
Rixtel. Op het programma staat 
een optreden van zeemanskoor 
The Salty Dogs. Berry Bricks zorgt 
voor professionele goochelacts. 

De aanvang van de middag is 
13.30 uur. Kaarten kosten €5,-.  In 
verband met de verdeling over de 
kernen, kan men de kaarten alleen 
in de eigen kern kopen. 

Lieshout: dinsdag 10 en 17 
september van 10.00 tot 11.00 
uur en van 19.00 tot 20.00 uur in 
het Dorpshuis

Beek en Donk: woensdag 11 
september van 14.00 tot 15.30 
uur in het Ontmoetingscentrum.  
Mariahout: 11 september van 
10.00 tot 12.00 uur in het 
Buurthuis. 
Aarle-Rixtel: dinsdag 10 en 
donderdag 12 september van 
10.00 tot 12.00 uur in de pastorie 
Heindertsweg 1. 

Gastouderbureau ViaViela zwemt 
voor zieke collega

Lieshout – Een team van 
medewerkers van gastouderbureau 
ViaViela uit Lieshout duikt op 
zondag 8 september, met zo’n 
2000 anderen, in de Amsterdamse 
grachten voor de Amsterdam City 
Swim. Daar zwemmen zij ruim 
2 kilometer om geld op te halen 
voor het onderzoek naar ALS, 
een ongeneeslijke zenuw- en 
spierziekte. 

ViaViela deelnemers Marcel 
Verkuijlen, Kim Vorstenbosch, 
Wendeline van Luijk en Mireille 
Poos zijn goed voorbereid: hun 
trainer is niemand minder dan Tim 
Hoeijmans, Olympisch zwemmer 
op de Spelen van Atlanta in 1996. 

Hard aangekomen
Afgelopen winter moest de collega 
van ViaViela zijn werk neerleggen 
vanwege ALS.  Collega Mireille 
Poos: “De boodschap dat hij ALS 
heeft, is hard bij ons aangekomen. 
Hij was altijd een heel sportieve, 
gezonde man. Hij heeft een 
vrouw en vier jonge kinderen. We 
kunnen hem niet genezen, maar 
we kunnen wel heel hard ons best 
doen om zoveel mogelijk geld 
binnen te halen voor onderzoek 
naar ALS.”

Doneren voor onderzoek en zorg
Als bedrijfsteam moet ViaViela 
minimaal €1600,- meebrengen 
voor hun deelname. De teller 
staat al op ruim € 6.000! “Maar 
elke euro die we extra inleggen, is 
een extra euro voor onderzoek”, 
vertelt Poos. “Er is nog zo weinig 
bekend over het ontstaan van ALS. 
Daarnaast wordt een deel van de 
opbrengst gebruikt om de zorg 
voor de huidige ALS-patiënten te 
verbeteren. Wij zijn blij met elke 
bijdrage die we krijgen, hoe groot 
of klein dan ook.”  Doneren kan via 
de pagina van het ViaViela team op 
de website van de Amsterdam City 
Swim: www.amsterdamcityswim.
nl/nl/viaviela.

Drie jaar
ALS staat voor Amyotrofische 
Lateraal Sclerose. Bij deze fatale 
ziekte vallen de spieren één voor 
één uit. Gemiddeld leeft iemand 
nog drie jaar nadat de diagnose 
gesteld is. Over de oorzaak van 
ALS is nog maar weinig bekend. 
Onderzoek daarnaar is voor de 
medische industrie niet erg lonend: 
er zijn in Nederland maar 500 
nieuwe ziektegevallen per jaar. 

Vlnr. Kim Vorstenbosch, Wendeline van Luijk, Marcel Verkuijlen en Mireille Poos

Verkeersgroep concludeert: 
situatie De Zwaan niet gevaarlijk 

Ouderendag voor alle senioren in Laarbeek

Beek en Donk – Het kruispunt bij Café-
Restaurant De Zwaan zou gevaarlijk 
zijn. Dit kwam diverse keren uit 
besprekingen met de inwoners van 
Laarbeek. Diverse afgevaardigden van 
organisaties gingen observeren op het 
drukste tijdstip van de dag, op een 
schooldag tussen 07.45 en 9.00 uur. 
Hun conclusie? Het is niet gevaarlijk. 
En zij geven daarbij een grote pluim aan 
de ouders. 

Tot de afgevaardigden hoorden 
wethouder Theodoor Biemans, voorzitter 
VVN (Veilig Verkeer Nederland) Louis 
Doomernik afgevaardigden van de 
Dorpsraad Wies Rooijakkers en Anne-
Jet Donkers en voorzitster van de 
werkgroep verkeer Beek en Donk 
Marie-José Hamelinck – Arts.

“We hebben gekeken naar het aantal 
ongelukken dat er in de afgelopen acht 
jaar hebben plaatsgevonden op dat 
kruispunt. Dit waren er nul”, vertelt 
wethouder Theodoor Biemans. “Voor 
ons was het daarom geen reden om 
iets te veranderen aan dit kruispunt. 
Alleen kregen wij vanuit de inwoners 
de afgelopen jaren al diverse keren te 
horen dat het gevaarlijk zou zijn.” Wies 
Rooijakkers vult aan: “Dit kwam ook 
naar voren op 18 april, toen konden de 
inwoners van Beek en Donk meepraten 
over hun dorp, waarbij onder andere 
de verkeersveiligheid in het dorp werd 
besproken.”

De vijf afgevaardigden kwamen bijeen en 
besloten om een ochtend te observeren 
bij Café-Restaurant De Zwaan. “Je 
ziet dat iedereen heel goed op elkaar 
let. Automobilisten passen zich aan en 

de fietsers weten hoe ze zich moeten 
gedragen. Hierdoor liep het eigenlijk 
allemaal heel gestroomlijnd”, aldus 
Theodoor Biemans. Louis Doomernik 
vult aan: “De belangrijkste taak hierin 
is weggelegd voor ouders. Zij moeten 
ervoor zorgen dat de kinderen zich veilig 
voelen in het verkeer en weten hoe ze 
zich moeten gedragen.”

Dat is dan ook de algehele conclusie die 
de groep trok. Theodoor: “We hebben 
de afgelopen jaren wel wat kleine 
aanpassingen op dat kruispunt gedaan. 
Zo is het licht aangepast, waardoor 
verkeersdeelnemers beter kunnen zien. 
Ook is de fietsstrook breder gemaakt en 
zijn gaten in de weg opgevuld. Maar iets 
wat goed gaat, moet je niet helemaal 
veranderen. We kunnen het nu wel 
anders gaan maken, maar dan zal je 
zien dat de verkeersdeelnemers hieraan 
moeten wennen en dat er dan juist 
ongelukken gebeuren. Dat is natuurlijk 
niet de bedoeling.”

In de toekomst is het de bedoeling dat 
er vaker geobserveerd gaat worden op 
punten waar mensen herhaaldelijk over 
klagen. “En waar het nodig is, brengen 
we ook veranderingen aan”, aldus 
Theodoor.
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SEPTEMBER ACTIEMAAND!
60x60 tegels antra van €16,95 p/m²
en wildverband van €17,50 p/m²

Nu voor €12,95 per m²

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

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

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL

Uw persoonlijk interieuradvies op maat!
In 2011 heeft Ankie Leenders 
de stap genomen om als 
interieurstyliste zelfstandig van 
start te gaan. Onder de naam 
‘Advies woonstyling’ voorziet 
ze u graag van advies op het 
gebied van interieur. Het advies 
kan gebaseerd zijn op kleur, 
materiaalgebruik en accessoires. 
Ook een nieuwe opstelling van 
meubilair en een verlichtingsplan 
kan ze voor u verzorgen. Tevens 
kan Ankie uw ‘woning in de 
verkoop’ zo stylen dat deze voor 
een breder publiek toegankelijk is. 

Ankie: “Bezig zijn met interieur 
is altijd mijn passie geweest 
en gebleven. Als ik ergens 
binnenkom, bekijk ik de inrichting 
en neem automatisch het interieur 
in me op. Direct zie ik wat ik mooi 
en prettig vind aan de inrichting of 
wat ik juist anders zou doen. Vaak 
beginnen mijn handen te jeuken, 
het liefst zou ik het interieur 
veranderen om het meer op elkaar 
af te stemmen.”

Als interieurstyliste kan Ankie u 
tijdens het hele traject adviseren 
en begeleiden. Van het uitzoeken 
van materialen & meubels tot het 
ontdekken van uw eigen woonstijl.

Om u een beetje op gang te 
helpen bij het veranderen van uw 
inrichting start Ankie binnenkort 

met de workshop “moodboard 
maken”. Dit is een persoonlijke 
sfeercollage waarop duidelijk te 
zien is welke sfeer en materialen 
bij u passen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.advieswoonstyling.nl. 

Advertorial

inrichting start Ankie binnenkort inrichting start Ankie binnenkort inrichting start Ankie binnenkort inrichting start Ankie binnenkort 

Bezorger
van de maand

De bezorger ontvangt een waardebon t.w.v. 
€10,-. Af te halen bij:

Naam
uit Woonplaats
Wijk: Wijk

Papenhoef 21 | Lieshout
T: 0499-425360 | www.triafietsen.nl

Astrid Hagelaars
uit Aarle-Rixtel

Trendy, 
exclusief én 
betaalbaar!

dameskleding
tassen & accessoires

Het nieuwe 
adres voor damesmode 

in Beek en Donk

A lbe r s  P i s to r i uss t raa t  7

5735 SG Aa r l e -R i x te l

T  06  53  56  19  65 

Je roen  van  Kemenade

www.tuin-werk.nl

&RG-teens start dit seizoen met Expeditie Robinson
Lieshout - De vrijwilligers van 
het &RG-teens-team houden op 
vrijdag 13 september Expeditie 
Robinson. Een leuke en spannende 
buitenactiviteit bij Scouting 
Lieshout/Mariahout. 

De scouting heeft een uitdagend 
programma opgesteld. Wat dacht 
je van: kampvuur maken, broodjes 
bakken, vlot maken en over de 
visvijver varen, A pionieren en nog 
veel meer. De tieners zullen dit keer 
enkele spieren gaan gebruiken 
waarvan ze niet wisten dat ze die 
hadden.  Het is ook niet zo dat je 
een kei in sport hoeft te zijn, want 
er wordt als team gestreden. Dit 
belooft veel spanning, sensatie en 
lol! 

Expeditie Robinson speelt 
zich af bij Scouting Lieshout/
Mariahout aan de Herendijk 7 
in Lieshout. De ingang van het 
scoutingterrein is te bereiken via 
het voetbalterrein, sportpark de 
Luijtelaar. De deelnamekosten 
van deze activiteit zijn €1,50 per 
persoon. Geïnteresseerden dienen 
zich voor deze activiteit in te 
schrijven. Op de basisscholen is 
voor groep 7 een inschrijfformulier 
uitgedeeld, hierin worden ook 
ouders gevraagd om mee te lopen 
met een groep. Is je mailadres 

bekend, dan ontvang je per mail 
een inschrijfformulier. Heb of krijg 
je geen inschrijfformulier, kijk op 
de website www.energyteens.
nl daar kan het inschrijfformulier 
worden gedownload. 

Let op, het invulstrookje dient vóór 
8 september te worden ingeleverd. 
Voor deze activiteit dient men lid 
te zijn van &RG-Teens en men 
dient het pasje mee te nemen. De 
nieuwelingen krijgen die avond 
hun pasje uitgereikt. De hieraan 

verbonden huisregels treft men 
aan op de website.

Zorg dat je op tijd bent en kleed 
je passend. Om 19.30 uur worden 
de deelnemers verwacht op het 
scoutingterrein! Omstreeks 22.00 
uur is het de bedoeling dat ze weer 
opgehaald worden om terug naar 
huis te gaan. Let op, het kan iets 
uitlopen. Deze activiteit is voor 
&RG-teens en de Lieshoutse &RG 
Plussers en dus voor de jeugd van 
groep 7 t/m 15 jaar. 

Drie jubilarissen bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde
Aarle-Rixtel – Het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde, ofwel de Blauwe 
Schut, viert op zaterdag 14 
september haar jaarlijks teerdag als 
afsluiting van het gildeseizoen. Op 
die dag worden 3 jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Chris Arts en Henk 
van de Ven zijn 50 jaar lid en Tjeu 
van Bracht is 60 jaar lid. 

Chris Arts is begonnen als tamboer en 
is een kleine 30 jaar penningmeester 
en bestuurslid geweest. De kroon op 
zijn werk was het Koningschap dat 
hij 3 jaar mocht uitdragen. Op dit 
moment is Chris zilverdrager. Bij zijn 
afscheid als penningmeester is Chris 
benoemd tot Erebroeder. 

Henk van de Ven is als vendelier 
begonnen en is jarenlang met 
enige onderbrekingen lid van 
het bestuur geweest waarvan hij 
momenteel nog vicevoorzitter is. 
Ook heeft hij als secretaris een 
aantal jaren de pen gehanteerd. 
Verder is hij erg actief geweest als 
bouwmeester tijdens de bouw van 
het “Jan van Doorenpaviljoen”, 
een waar pronkstuk. Als klap op 

de vuurpijl werd hij in 2005 Koning 
van de Blauwe Schut. Voor al deze 
werkzaamheden is Henk, afgelopen 
mei tijdens de Mariaviering in de kerk, 
onderscheiden met het lidmaatschap 
in de Orde van Oranje Nassau. 

Tjeu van Bracht werd als 8 jarig 
menneke tamboer bij de Blauwe 
Schut. Hij moest echter het werk als 
kastelein van zijn vader overnemen, 
waardoor er helaas weinig tijd over 
bleef om nog als tamboer de straat 
op te gaan. Doordat de Blauwe Schut 
in “Café van Bracht” de thuishaven 
heeft, is Tjeu tot op de dag van 
vandaag altijd lid en onze Hospes 
gebleven. 

De jubilarissen krijgen voor deze staat 
van dienst een receptie aangeboden. 
Deze is van 15.30 tot 17.00 uur 
op het ”Jan van Doorenpaviljoen” 
aan de Hagelkruisweg achter 
koekfabriek Jurgens. Iedereen is van 
harte welkom. De dag begint met 
een viering in de kerk om 13:30 
uur. Tijdens deze viering worden 2 
nieuwe jeugdleden geïnstalleerd. Dit 
zijn Sem Verstappen en Hein Beniers. 

Het aantal jeugdleden komt hierbij 
op 10. Het gilde is er trots op om 
zoveel nieuwe jeugdige aanwas te 
hebben. Bij terugkomst op het “Jan 
van Doorenpaviljoen”, zullen de 
jubilarissen intern worden gehuldigd 
door hoofdman Jos van den Heuvel, 
waarna om 15.30 uur de receptie 
aanvangt. De feestavond zal een 
waardige afsluiting van de dag zijn 
waarvoor de feestcommissie een 
uitgekiend plan heeft opgesteld. 
Voor meer informatie: website www.
olvgilde.net, e-mail: secretariaat@
olvgilde.net of tel.: 
0492-382288/06-52462803.

06-24218151
claudyvanbokhoven.nl
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Hoe is het nou met.....

Mariahout – Vrijdagavond stond 
Openluchttheater Mariahout in 
het teken van Bruce Springsteen. 
Liefhebbers kwamen van heinde 
en verre om ‘The Boss’ te mogen 
aanschouwen. The Bruceband bleek 
een kwalitatief indrukwekkend 
substituut te zijn.  

Geen voorprogramma
Wie bekend is met het concept 
van de originele Bruce, weet dat 
een voorprogramma eigenlijk 
overbodig is. Met een assortiment 
van zeshonderd nummers duren 
de optredens van de Amerikaanse 
rockzanger ruim drie uur. Het was 
dan ook geen verrassing toen The 
Bruceband om klokslag half negen 
zelf het podium betrad. Na een 
opwarmend intro is het zevental 
klaar voor een muzikale avond en 
starten met openingsnummer ‘The 
Rising’. 

Onbekend terrein
Vanaf het eerste akkoord was 
duidelijk dat de in 2003 opgerichte 
tributeband naar Mariahout was 
gekomen om er een vermakelijke 
avond van te maken. De zanger, 
Robert Philippi, beheerst de looks 
en de uitstraling van zijn voorbeeld. 
Ook het typische stemgeluid komt 
aardig in de buurt. Het optreden 
heeft volgens Robert een speciaal 
tintje. “Dit is de eerste keer dat 
wij in een openluchttheater mogen 

staan.” Dit onbekende terrein voelt 
voor de mannen al redelijk snel als 
een warm bad. 

Glory days
Hoe mooi het theater ook is, de 
banken blijken ook voor deze band 
een sta in de weg. Het optreden 
kabbelt gedurende de avond maar 
voort en weet voor lange tijd haar 
hoogtepunt niet te vinden. Het 
publiek geniet van menig bekend 
nummer en de band doet haar 
uiterste best de toeschouwers op 
te zwepen. Toch duurt het enige 
tijd voor het Robert lukt. Pas bij 
de synthesizergeluiden van ‘Glory 
Days’ komt Mariahout los en zijn de 
gevulde zitplekken verleden tijd. 

Hit na hit
Bruce Springsteen wordt gekenmerkt 

door tientallen hitjes. Hitjes welke 
stuk voor stuk de revue passeren. ‘The 
River’, ‘I’m On Fire’ en ‘Badlands’ 
klinken in volle ornaat door de 
speakers. Met een volume dat 
echter voor de meeste aanwezigen 
drie tandjes hoger had gemogen. 
Desalniettemin weet The Bruceband 
het publiek over het algemeen om 
zijn vinger te winden. 

The Bruceband zorgt voor een 
tweeënhalf uur durend feest 
van herkenning, waarbij ze hun 
voorbeeld in collaboratie met The 
E-Streetband op enkele momenten 
zelfs doen vergeten. Kortom, The 
Bruceband is een waardige vervanger 
en weet met haar enthousiasme en 
hitrijk repertoire de bezoekers na 
een lange amusante avond tevreden 
huiswaarts te sturen.

The Bruceband zorgt voor een tweeën half durend feest van herkenning

“Het was steengoed!”

Doet-ie het wel of doet-ie het 
niet? Reken maar dat uw auto het 
wél doet. En dat uw wagen rijdt 
als een zonnetje. Want als-ie bij 
Garagebedrijf Bitech onderhouden 
wordt, verkeert uw auto in een 
uitstekende conditie. Daar heeft u 
als automobilist iedere dag plezier 
van.

Vakwerk
“Bij Bitech zijn we gespecialiseerd 
in het betere onderhoud,” vertelt 
eigenaar Bert van de Biggelaar. “En 
dat biedt zekerheden. Waar kunt 
u zoal op rekenen? Iedere auto 
heeft z’n beurten nodig. Groot en 
klein. Voorzorg voorkomt nazorg. 
98% van alle storingen of pech 
is te voorkomen. Handig om te 
weten als er onderdelen vervangen 
moeten worden of wanneer de 
winter in aantocht is.”

APK 1 en 2
Welke merken auto’s onderhoudt 
Bitech? Bert van de Biggelaar: 
“In principe elk merk. Dus ook 
uw auto. Dat geldt zowel voor 
personenauto’s als bedrijfswagens. 
Voor ondernemers is dat een 
uitkomst. Want zij kunnen hun 
auto’s in de regio laten servicen. In 
het onderhoud voor bedrijfswagens 
maken we een sterke groei door.U 
kunt bij ons terecht voor regulier 
onderhoud en APK 1 en APK 2.”

Complexe storingen
Stilstand is achteruitgang en 
storingen heb je in alle soorten en 
maten. Hoe zit het met complexe 
storingen? Bert van de Biggelaar: 
“Storingen verhelpen begint met 
een goede diagnose. Daar hebben 
we de apparatuur voor. En dan 
maakt het niet meer uit hoe complex 

een storing is. Vindingrijkheid is de 
volgende stap. We verhelpen best 
wat storingen waar collega’s geen 
raad mee weten.”

Service
“Bij het betere onderhoud is de zorg 
voor de airco inbegrepen”, vertelt 
Bert van de Biggelaar. “Daarnaast 
bieden we bandenservice. Stapt 
u van zomerbanden over op 
winterbanden en zoekt u opslag? 
Met ons bandenhotel heeft u altijd 
een goed logeeradres. Voor iedere 
band!”

Meer informatie
Bitech Garagebedrijf
De Stater 38
5737 RV Lieshout
(0499) 42 15 37
info@bitechlieshout.nl 
www.bitechlieshout.nl 

Meer mobiliteit, minder zorgen Advertorial

Duivenakker 1a    Aarle-Rixtel     0492-382419      www.belkumbikes.nl

Cortina U4  
transportfietsen 

van 529,- voor 
€429,-

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan 
Roan Swinkels uit Beek en Donk. 
Op 7 september 2007 was de 
toen nog 14-jarige Roan samen 
met z’n vriend de dupe van het 
bewuste kermisongeluk. Hoe 
is het herstelproces verlopen? 
En hoe kijkt deze jongen nu 
tegen kermissen aan? De 
MooiLaarbeekKrant zocht hem 
op.

Het leek een normale openingsdag 
van de Beek en Donkse kermis te 
worden. Tot op enig moment de 
techniek van ‘de Spin’ het af liet 
weten. Roan Swinkels kan zich er 
weinig van herinneren. “Ik weet 
er eigenlijk niets meer vanaf. Ik 
weet dat ik ingestapt ben en dat 
ik wakker werd in het Radboud 
ziekenhuis te Nijmegen.” De 
ambulances waren snel ter plekke. 
Vanwege het agressieve gedrag 
en het feit dat Roan zijn ouders 
niet meer herkende, dacht het 
personeel in eerste instantie aan 
zwaar hersenletsel. Vervolgens is 
hij met de ziekenwagen naar het 
Nijmeegse ziekenhuis gebracht. 

Het herstel blijkt vervolgens een 
slopend proces. “Ik ben tot op 
heden eigenlijk nog steeds aan 
het herstellen. Vooral lichamelijk. 
Geestelijk heb ik het allemaal wel 
verwerkt.” Roan heeft een heel 
lange tijd rust moeten houden. 
Op school bleek het echter erger 
dan gedacht. “Toen ik weer aan 
de gang ging, constateerden ze 
concentratieproblemen. Daarvoor 
ben ik vervolgens in behandeling 
geweest bij revalidatiecentrum 
Blixembosch. “Ik heb langere tijd 
niet kunnen werken, sporten en 
muziek kunnen maken. Vanwege 
deze concentratieproblemen ben 
ik met HAVO moeten stoppen 
en de keuze moeten maken om 
aan het MBO te starten.” Daar is 
Roan afgelopen zomer met veel 
trots als Horeca Ondernemer/
Manager geslaagd. 

Nu, zes jaar later is Roan nog 
steeds herstellende. “Momenteel 
probeer ik in samenwerking met 
de fysiotherapeut weer helemaal 
de oude te worden. Tijdens het 
ongeluk ben ik een tand met een 
stukje bot verloren. Bovendien 
zijn er drie tanden afgebroken. 
Ik heb dit jaar mijn implantaat 
ontvangen en wacht momenteel 
nog op mijn kroon.”

Ondanks het verschrikkelijke 
ongeluk, is Roan niet anti-
kermissen geworden. Wel vindt 
hij dat kermissen scherper onder 
toezicht gehouden moeten 
worden. “Om te voorkomen wat 
er op die dag is gebeurd, moet de 
kermis door de kermisexploitant 
en de daarvoor aangewezen 
instanties streng gecontroleerd 
worden.” Het plezier van de 
kermis is logischerwijs voor Roan al 
lang voorbij. “Ik zie het niet meer 
als een plezierweekend. Het haalt 
natuurlijk allerlei herinneringen 
op. Zowel bij mij, als mijn ouders, 
familie en vrienden.” 

Op de dagelijkse genezing na, 
gaat het vrij goed met Roan. 
Hij is onlangs begonnen aan 
Avans Hogeschool in de richting 
International Business and 
Languages in ’s-Hertogenbosch. 
Daarnaast werkt hij als barman bij 
Herberg Het Huukske. “Dit doe ik 
met heel veel plezier. Het is dan 
ook altijd gezellig in ons Beek en 
Donkse dorpscafé.” Daarbij zit 
Roan ook graag aan de andere 
kant van de bar met zijn vrienden. 
“En een filmpje op z’n tijd doet me 
ook altijd goed.” MooiLaarbeek 
wenst Roan nog heel veel succes 
met zijn revalidatie en wenst 
hem veel succes op zijn nieuwe 
opleiding!
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De burgemeester maakt bekend de volgende vergunningen te hebben verleend:
•	Aan Tienerwerk Lieshout &RGTeens voor het organiseren van de Laarbeekse 

Halloweentocht door de straten van Lieshout op zaterdag 26 oktober 2013 van 19.00 
tot 24.00 uur (verzonden 14 augustus 2013).

•	Aan Grace Robinson Evenementen voor het organiseren van open dagen bij Vereijken 
Kwekerijen BV, Peeldijk 8 in Beek en Donk op 21 en 28 september 2013 telkens van 
10.00 tot 17.00 uur (verzonden 15 augustus 2013).

•	Aan de gemeente Laarbeek voor het organiseren van de prikkelarme kermis in Beek en 
Donk op 7 en 8 september 2013 van 12.00 uur tot 14.00 uur (verzonden 20 augustus 
2013).

•	Aan ViaViela B.V. voor het wassen van auto’s waarvan de opbrengst bedoeld is voor 
het ALS-fonds. Deze activiteit vindt plaats bij het kantoor en het parkeerterrein van 
ViaViela, Heuvel 11 in Lieshout op zaterdag 31 augustus 2013 van 10.00 tot 14.00 uur 
(verzonden 15 augustus 2013).

•	Aan Volkstuinvereniging Beek en Donk voor het houden van de jaarlijkse barbecue op 
het terrein van de Volkstuinvereniging aan de Muzenlaan in Beek en Donk op zaterdag 
24 augustus 2013 van 19.00 tot 1.00 uur (verzonden 19 augustus 2013).

•	Aan Volkstuinvereniging Beek en Donk voor het houden van de jaarlijkse barbecue op 
het terrein van de Volkstuinvereniging aan de Muzenlaan in Beek en Donk op zaterdag 
24 augustus 2013 van 19.00 tot 1.00 uur (verzonden 19 augustus 2013).

•	Er is vergunning verleend op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Laarbeek 2011 voor het houden van het evenement Bavaria 
Zo Festival 2013. Het evenement wordt gehouden op het Bavariaterrein, Stater 1 in 
Lieshout op zaterdag 21 september 2013 van 13.00 tot 01.00 uur (verzonden 16 
augustus 2013).

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

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel 2 lid 1 
van de Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het 
kappen van hieronder genoemde bomen.
•	Een acacia, een bolesdoorn, drie eiken, negen esdoorns, drie essen, een grove 

den, twee hazelaars, een lariks, een lijsterbes, zes linden, twee Spaanse aaken, vijf 
sparen, drie suikeresdoorns, een zuiliep, een zuileik en 605m2 bosplantsoen, aan 
de Lage Heesweg 3-5, op het schoolterrein van De Raagten in Beek en Donk. Deze 
bomen worden verwijderd vanwege het opschonen van het terrein. De vergunning 
wordt verleend omdat de gemeente onvoldoende redenen heeft om de aanvraag te 
weigeren. Omdat fysieke herplant op deze locatie niet mogelijk is wordt een financiële 
compensatie opgelegd.

•	Tien moerascypressen, staande op de Prinsenhof in Lieshout. De bomen worden om en 
om gekapt om enkele overblijvende moerascypressen meer groeiruimte te geven en 
zodoende een gezondere standplaats te creëren. 

•	Zeven haagbeuken, een esdoorn, drie berken en een lijsterbes, aan de Burgemeester 
Mostermanslaan in Lieshout. De bomen worden gekapt om de overblijvende 
kastanjebomen meer ruimte te geven.

•	58 are bosperceel, gelegen in het Mariahoutse trimbos en bosgebied. De kap maakt 
deel uit van het reguliere beheer en hiermee worden enkele gaten gemaakt waarin 
verjonging van het bosbestand kan plaatsvinden.

Bovengenoemde besluiten zijn verzonden op 13 augustus 2013.

•	Een houtwal aan het evenemententerrein aan de Otterweg in Beek en Donk, grenzend 
tussen het schoolterrein van de Raagten en het evenemententerrein De bomen 
worden verwijderd in verband met herinrichten van het terrein met een waterberging. 
Ter compensatie wordt een herplantplicht opgelegd van vijftien nieuwe knotwilgen, 
aan te planten rondom de nieuwe waterberging.

Bovengenoemd besluit is verzonden op 20 augustus 2013.

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Kern  
Bosscheweg 4 Aarle-Rixtel
Laag Strijp 26 Aarle-Rixtel
Plevierstraat 3 Mariahout
Omgeving Kanaaldijk  Aarle-Rixtel
Dorpsstraat 50a Aarle-Rixtel

Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern 
Sluisweg 4 Lieshout

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

Ingediend d.d.
12-08-2013
13-08-2013
13-08-2013
15-08-2013
16-08-2013

Ingediend d.d.
13-08-2013

Werkomschrijving
vergroten woning
intern veranderen monument
plaatsen dakkapel
verbreden waterloop i.v.m. wateroverlast
realiseren appartement in kantoorpand

Werkomschrijving
verwijderen asbest dak

•	In verband met een minizeskamp 
in Mariahout wordt het Oranjeplein 
afgesloten voor alle verkeer, behalve 
voetgangers. Deze maatregel geldt 
op 22 september 2013 van 12.00 tot 
18.00 uur. 

•	In verband met het Bavaria Zo 
Festival 2013 in Lieshout op zaterdag 
21 september 2013 is de Stater 
afgesloten voor alle verkeer. Deze 
maatregel zal gelden op zaterdag 21 
september 2013 van 05.00 uur tot en 
met zondag 22 september 2013 02.00 
uur. Er geldt een snelheidsbeperking 
voor de Beekseweg/Lieshoutseweg. 

Er is gelegenheid tot parkeren op het 
daarvoor ingerichte tijdelijke terrein 
aan het Laar.

Aanvullende tijdelijke verkeersmaatregel 
kermis Beek en Donk
In verband met de kermis in Beek 
en Donk, die van 6 tot en met 10 
september 2013 plaatsvindt, wordt het 
gangetje naast supermarkt Plus, Piet van 
Thielplein 26 en ook het gangetje naast 
Piet van Thielplein 32 afgesloten voor 
fietsers en voetgangers. Deze maatregel 
geldt van 5 tot en met 10 september 
2013.

Bezwaarschriften dient u in bij het college 
van burgemeester en wethouders, 
Postbus 190, 5740 AD in Beek en Donk. 
Een bezwaarschrift moet u ondertekenen 
en moet tenminste bevatten: de 
naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht 
en de gronden van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, 
is het daarnaast mogelijk om een 

schriftelijk verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening in te dienen. 
Een voorlopige voorziening vraagt u 
aan bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij 
een afschrift van het bezwaarschrift 
te overleggen. Voor een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

De burgemeester maakt bekend vergunning 
te hebben verleend op grond van artikel 
35 van de Drank en Horecawet tot het 
verstrekken van alcoholhoudende drank 
aan WiSH Events, tijdens het Bavaria 
personeelsfeest en het Zo Festival die zal 
worden gehouden op respectievelijk vrijdag 
20 september 2013 van 18.00 tot 0.30 uur en 
op zaterdag 21 september 2013 van 13.00 tot 
1.00 uur op het Bavaria evenemententerrein 
aan de Stater in Lieshout. 

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

Gemeentenieuws

Verleende vergunningen

Kapvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

Bezwaarschriften

Drank- en Horecawet

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende omgevingsvergunningen

Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

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

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

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

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

Gemeentewerf Laarbeek:

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

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

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

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

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

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

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

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

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Kort Nieuws

Gemeente actueel

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
•	 Kermis Lieshout
•	 Kermis Beek en Donk
•	 Verplaatsing Mariabeeld ‘Madonna met kind’
•	 Nieuwe groenzone in Beek en Donk
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek, Twitter: @laarbeeknieuws en 
via de app Yazula.

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

Op vrijdag 30 augustus komen twee raadsleden aan het woord. 

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern               Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Opstal 3a Aarle-Rixtel         bouw woning  bouwen 16-08-2013

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.

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.
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Afvalkalender

SEPTEMBER woensdag: i nzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binnengebied
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binnengebied
groene én grijze container

woensdag: plastic inzameling 
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

inzameling 
grof snoeiafval

Afvalkalender 2013
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Kijk voor meer informatie en actuele 
berichten ook op www.laarbeek.nl

Hé hallo, hier is Stekel weer…
Wat gaat die vakantietijd toch snel. 
Door het mooie weer heb ik veel in de 
schaduw geleefd die al dat weelderige 
Laarbeekse groen werpt op haar 
lommerrijke paden, lanen en straten. 
Het prachtige Parkpaviljoen-terras 
in de Beek en Donkse Muziektuin 
heb ik inmiddels verlaten. Een 
stukje verderop zag ik weer veel 
heen en weer gedribbel bij en in het 
gemeentehuis. Het leek eerder op 
ijsberen. Vanwaar dat zenuwachtige 
gedoe? En dat met dat warme weer! 
Eerst dacht ik dat deze drukte te 
maken had met de opstart van allerlei 
commissievergaderingen zo na de 
vakantie. Tijdens mijn gang richting het 
gemeentehuis viel mijn oog echter op 
een weggewaaid verloren stukje krant 
waar op stond dat er een onderzoek 
loopt naar het declaratiegedrag van 
burgemeester en ambtenaren. Er zou 
ook een brief gelekt zijn!? Toch eens 
informeren bij mijn maatjes van De 
Werkgroep. Dus ik met mijn borst 
vooruit en stekels omhoog naar Het 
Ontmoetingscentrum alwaar deze 
met hun achterban in vergadering 
zaten. Hun antwoord op al deze 
kwesties was om eerst maar eens het 
lopende onderzoek af te wachten, 
dat op verzoek van de gemeenteraad 
voor de zomer in gang was gezet. Ik 
kan mijn jongens geen ongelijk geven. 
Geen mening vormen voordat feiten 
zijn aangetoond! Gissen is missen! Van 
al dat gespeculeer gaan mijn stekels 
stevig overeind staan. Bovendien 
is de beschikbare vergadertijd 
heel hard nodig voor echte grote 
veranderingen die Laarbeek te 
wachten staan. Ik hoorde in diezelfde 
vergadering dat de jongens van De 
Werkgroep zich aan het verdiepen 
waren in de samenwerking met vijf 
andere gemeentes hier in de regio. 
Bundeling van krachten noemen ze 
dat. Nodig om de consequenties van 
het overhevelen van de AWBZ-zorg 
naar de gemeentes financieel en 
organisatorisch op te vangen.  Met 
minder budget zal vanaf 1 januari 
2015 de hulp bij het huishouden, 
persoonlijke verzorging, maar 
ook regeling werk en inkomen en 
jeugdzorg op een andere manier vorm 
gegeven moeten worden. Ik hoorde 
dat de jongens van De Werkgroep 
binnen die samenwerking alert zijn 
op de meerwaarde daarvan en dat 
deze ten goede moet blijven komen 
aan de kwaliteit en de juiste inwoners. 
Ja, dat spreekt mij aan, voorkomen 
dat mensen buiten de boot dreigen 
te vallen. Al ben ik stekelig om te 
zien. Ik heb een oprechte en integere 
inborst. Net als die jongens van De 
Werkgroep, die zich hard maken voor 
duurzaamheid en het voorkomen 
van dreigende maatschappelijke 
onrechtmatigheden. Ik zie en hoor 
mijn jongens graag aan het werk over 
zaken die er werkelijk toe doen! 

De allerbeste prikkels toegewenst van 
Stekel, ook namens De Werkgroep!

De Zeepkist 

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

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

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

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

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

 RESTAFVAL

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

PAPIER EN KARTON

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

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

PLASTIC AFVAL

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

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

INZAMELDAGEN

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

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

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

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

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

 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, 
 Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater,   
 Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37),  
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de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 817. Ook kunt u uw melding 24 
uur per dag doorgeven op www.miconline.nl.
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voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval regulier wordt ingezameld in onze gemeente.
Belt u mobiel, bel dan 0492 580 000.

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

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

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

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

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

 vriest. De container kan dan niet geleegd worden. De mislukte lediging zal wel in  
 rekening worden gebracht. Houd hier dus rekening mee door de container de nacht  
 voor het legen vorstvrij weg te zetten.
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 een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag worden  
 ingeleverd. De kosten staan vermeld bij de milieustraat.
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Dit zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die niet gescheiden ingezameld kunnen 
worden. Op de afvalkalender staat wanneer bij u het restafval opgehaald wordt. Het 
restafval biedt u aan in de grijze container. Voor klachten over de inzameling kunt u 
contact opnemen met telefoon 0800 023 0344, of geef digitaal een melding door op 
www.miconline.nl.

PAPIER EN KARTON

Het oud papier wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald in de bebouwde kommen 
van Laarbeek. In Lieshout en Mariahout op woensdag, in Aarle-Rixtel op vrijdag, in 
Beek op donderdag en in Donk op dinsdag. In het buitengebied wordt dit maandelijks 
ingezameld.
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Aarle-Rixtel                          elke vrijdag                           2e vrijdag van de maand
Beek                                     elke donderdag                   1e zaterdag van de maand
Donk                                     elke dinsdag                           1e zaterdag van de maand
Lieshout / Mariahout             elke woensdag                    1e woensdag van de maand

PLASTIC AFVAL

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

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. Belt u mobiel, 

bel dan 0492 580 000. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

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

Papier en karton:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er meldingen op 
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door:
•	Leato CV, Middenweg 4 in Beek en Donk (Z-13018529) voor het Activiteitenbesluit 

milieubeheer;
•	Ho-Oosthoek, Everbest 4b in Beek en Donk (Z-13018499), voor het 

Activiteitenbesluit milieubeheer;

De meldingen liggen van maandag 26 augustus 2013 tot en met maandag 23 september 
ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. 

Wet milieubeheer
LAARBEEK – Dit weekend kunnen alle inwoners een uitnodiging in de brievenbus 
verwachten voor deelname aan de Gezondheidsrace Laarbeek 2014. Samen met 
inwoners, professionals en ondernemers is een nieuwe editie in de maak. Iedereen 
vanaf 18 jaar kan zich aanmelden om mee te doen. De race start op 11 januari 2014.

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

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

Meer weten?
Lees de brief en de flyer die u vanaf 23 augustus in de bus kunt verwachten of kijk op 
www.gezondheidsrace.nl.

Aanmelden Gezondheidsrace Laarbeek gestart

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Het boshutje

“Ik heb een paar maanden geleden in 
het bosperceel van Noud Biemans op 
d’n Opstal van een oud schuiltentje een 
boshutje gemaakt. Dit is een hutje dat 
half boven en half onder de grond staat, 
met op een paar meter afstand een 
verhoogd ondiep vijvertje. Hierdoor zit 
je op ooghoogte met het water wat bij 
het observeren en fotograferen een heel 
mooi effect geeft. Door het water en 
het regelmatig aanbieden van voedsel 
wordt dit plekje door de dieren en vooral 
de vogels vaak bezocht. Het eerste wat 
hierop afkomt zijn natuurlijk de pimpel- 
en koolmeesjes, al snel gevolgd door 
andere bosvogels. Zoals gelukkig al 
veel mensen doen, is een voederplekje 
maken een mooie manier om allerlei 
vogels in de tuin te krijgen. Dit is een 
goede manier om de vogels de winter 
door te laten komen en aan te sterken 
in het voorjaar. Het jonge pimpelmeesje 
op de foto heeft net lekker gebadderd 
in het vijvertje en is zich hier uit aan het 
schudden op de tak.”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Bosperceel van Noud Bie-
mans, D’n Opstal

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

GRATIS INTERIEURADVIES?
bezoek onze website

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

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

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

W 37 - Aanbiedingen gelden van maandag 9 t/m zaterdag 14 september 2013.  Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!
 * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.   **Alleen verkrijgbaar in winkels met slijterij. Wij verkopen sterke drank alleen aan personen boven de 18 jaar.

Sunil wasmiddel
alle soorten
5 stuks naar keuze

5
STUKS

van 27.95-28.95 voor

vers voor u
gebakken

Boeren appeltaart
per stuk

PER STUK

van 4.99 voor

Palingworst
van onze versafdeling

150 gram

150 GRAM
kilo 6.67

van 1.54 voor

Mona gezinspudding
alle soorten

beker 450 ml.

BEKER
450 ML. liter 2.22

van 1.43-1.56 voor

Verse worst
of saucijzen

250 gram

250 GRAM
kilo 4.00

van 1.87 voor

*

Prodent tandpasta
coolmint, anti tandsteen, freshgel, 
menthol power of kindertandpasta 

(0-5 of 5-12 jaar)
tube 75 ml.

TUBE
75 ML. liter 13.33

van 1.42-1.64 voor

Noord Waarland kaas
van onze versafdeling

jong, jong belegen of belegen
500 gram

500 GRAM
kilo 8.00

van 5.50-6.25 voor

Markant koffi epads
alle soorten
zak 36 pads

ZAK
36 PADS

van 3.20 voor

Mars candybars
Bounty, Balisto, Twix, Mars,

Snickers of Milky Way
2 pakken à 5/6 stuks

2
PAKKEN

van 3.12-3.70 voor

Sperziebonen
kilo

KILO

van 1.78 voor
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Toets, toets, toets. Elk hoofdstuk, 
thema, blok of hoe een afgerond 
geheel van een vakgebied ook mag 
heten, het wordt altijd, maar dan 
ook altijd afgerond met een toets. 
Proefwerk, repetitie, test, ook hier zijn 
de woordelijke opties talrijk. 

De tafels uit elkaar, de punt 
aangeslepen, de gum smileyvrij 
gemaakt, de vulpenvulling volledig 
blauw, het kladblaadje gereed, de rug 
gerecht en bovenal, KOPPEN DICHT. 
De klas verandert in korte tijd van een 
opwindende op hol geslagen kudde 
gazelles in een gefocuste en zeer 
scherpe kluwen van leeuwen, klaar om 
hun prooi aan te vallen.
 
Zodra het toetsblad het territorium 
van de goedvoorbereide leerling 
betreedt, wordt het vol overgave 
uit de meesterlijke handen gegrist 
om vliegensvlug de zwartgedrukte 
letters te doen samenvoegen tot 
onheilspellende, maar oplosbare 
zinnen. Deze zinnen gaan in een mum 
van een seconde richting het rijkelijk 
gevulde brein waarin het een wirwar 
is van kennis, oefenstof, geleerde 
begrippen en ontelbare feiten op 
zoek naar die juiste klik. Het moment 
waarop je het stripverhaallampje 
boven iemands hoofd ziet verschijnen 
en de daarbij horende wijsvinger die dit 
nog net ietsje dikker benadrukt. Niet te 
vergeten met bijpassende uitdrukking 
op de snoet. Het euforische gevoel dat 
de vraag op je toetsblad voor 100% 
zeker goed zal zijn. Heerlijk!

Helaas kan ook het tegengestelde 
bewaarheid worden. Dat je bangig 

aarzelend het aangereikte toetsblad 
aanpakt, happend naar voldoende 
lucht en de brokken nagels 
wegslikkend.  Een sprankje hoop 
baant zich een weg door de ‘verloren 
hersencellen’, want misschien is je 
paniekerige voorbereiding (de laatste 
5 minuten van de middagpauze, op de 
trampoline met een salto-fl ikfl ak) toch 
voldoende om minstens de helft van 
de helft van de helft van de helft goed 
te hebben. Maar helaas, de ‘road to 
hope’ begint spoedig te lijken op een 
Belgische snelweg: Hobbels, kuilen, 
dwarsliggers…. ‘Was Santiago de 
hoofdstad van Chili of Venevuvuzuela, 
of zoiets. Oh nee, dat was een soort 
van dwarsfl uit bij het WK Taekwando 
waar die Martina zo hard een berg op 
fi etste.’ En met dit type hersenspinsel 
weet je als leerling op datzelfde 
moment genoeg: ‘Kansloze missie.’  

De handen verschijnen tergend traag 
onder het hoofd. Misschien helpt de 
steun om die grijze golvende brei op 
de zolder van je lichaam wat structuur 
te geven. Minutenlang later blijkt het, 
in combinatie met die thriller van een 
toetsblad een conclusie te hebben 
gegeven: ‘Zuid-Amerika was niet 
wat geleerd moest worden, het bleek 
Noord-Amerika te moeten zijn.’ De 
laatste hoop voer uit de inmiddels 
trillende en bevende ledematen. 
Bedroevenis voerde de boventoon, 
neerslachtig kwakte je jezelf in 
de rug van de stoel. De donkere 
wolken om je heen werden zwarter 
dan zwart. Je gezicht was verre van 
profi elfotowaardig. Fijn, zo’n toets.

Mees Joost

Fijn, zo’n toetsFamilie Braak al meer dan 100 jaar op de kermis
Lieshout- Klaas Braak staat met 
de botsauto’s voor het zevende 
jaar op de kermis in Lieshout. 
Op zich niets bijzonders. Maar 
noemenswaardig is het dat zijn 
familie al meer dan 100 jaar actief 
is in de kermiswereld. 
 
Draaimolen
Klaas staat nu met de autoscooter 
op de kermis, maar daarmee is 
het honderd jaar geleden niet 
begonnen. In 1912 nam de opa 
van Klaas een draaimolen over 
om op de kermissen in Nederland 
zijn brood te verdienen. 
Overdag zaten de kinderen in 
de draaimolen, maar later op 
de dag kon zo’n molen worden 
omgebouwd tot zweefmolen voor 
de wat ouderen. Toen er wat meer 
geld verdiend werd, werd er een 
molen bijgekocht. Dan kon het 
ombouwen achterwege blijven. In 
die draaimolen stond een mobiel 
draaiorgel voor de muziek. Bij 
de begrafenis van opa stond er 
dan ook een draaiorgel in het 
crematorium om de dienst luister 
bij te zetten. 

Familiebedrijf
De zoon van Klaas ‘staat’ met 
grijpkranen in Noord-Holland op 
de kermissen en dochterlief heeft 
een snoepkraam en suikerspin. 
Dat betekent, dat de botsauto-
attractie van Klaas niet overgaat 
op zijn kinderen. De prijs van 
een dergelijke attractie wordt 
overigens meer bepaald door 
de contracten die tegelijk met 
de materialen verkocht worden. 
Tijdens de zomer vindt Klaas het 
kermisgebeuren leuk werk, met 
meestal blije mensen die gezellig 
staan te kletsen met elkaar. Die 
sociale functie van de kermis is 
goed te volgen vanuit het glazen 
kassahokje van de botsauto’s. In 
de winter, na de laatste kermis 
van half oktober, gaan alle spullen 
in de opslag en worden Klaas en 
zijn vrouw oliebollenbakkers. Zij 
staan dan met een vaste kraam bij 
een tuincentrum. Vroeger kon er 
van één attractie geleefd worden, 
maar die tijd is voorbij.

Veranderingen
De botsautobaas ziet veel dingen 
veranderen. De verdiensten 

zijn veel lager geworden. Mede 
door overheidsmaatregelen 
en de algehele privatisering is 
alles veel duurder geworden. 
Denk aan het afschaffen van 
de ‘rode’ diesel, de torenhoge 
verzekeringspremies en het sterk 
belasten van de stroomafname 
van de stroomkasten in de 
dorpen. Daardoor moet een 
attractie die veel stroom nodig 
heeft tegenwoordig een eigen 
aggregaat meenemen, dat met 
veel luchtverontreiniging voor de 
elektriciteit zorgt. “Maar ook de 
opkomst van het mobieltje en het 
bijbehorende abonnement zorgen 
ervoor, dat jongeren minder geld 
op de kermissen uitgeven”, vult 
Klaas aan. 

100 jaar
Vorig jaar gaf familie Braak 
een groot feest in Winkel, de 
woonplaats van Klaas in Noord-
Holland. Dit in verband met de 
100 jaar kermis in de familie. Met 
familie, vrienden en kennissen 
zorgde Klaas voor een kleine 
kermis en het circus Sijm, dat door 
iedereen gratis te bezoeken was. 
De opbrengst van de kermis en 
de giften, ongeveer 9200 euro 
werd geschonken aan de VOKK 
(Vereniging Ouders Kinderen en 
Kanker). “Ik ben daar natuurlijk 
wel eerst even gaan kijken, want 
je gaat niet zomaar zoveel geld 
overmaken. Het was een geweldig 
evenement, waar het hele dorp 
met veel plezier aan terugdenkt.”

De toekomst
Alle attracties op de kermis 
hebben nu de top wel bereikt. 
Nieuwe dingen worden bijna 
niet meer geïntroduceerd. De 
G-krachten zijn tot een maximum 
opgevoerd en de veiligheidseisen 
worden met de dag aangescherpt. 
“Er zal wel iets veranderen in de 
opzet. Op een doorsneekermis, 
zoals in Lieshout, moeten negen 
gezinnen leven van de opbrengst. 
Dit zal wel dalen naar twee à drie 
gezinnen, die dan alle attracties op 
één kermis beheren”, legt Klaas 
uit. 

Terug naar Winkel
Op dinsdagavond om een uur 
of tien wordt er al langzaam 
begonnen met de voorbereidingen 
voor de afbraak van de attractie. 
Om half één is er niets meer 
van de botsauto’s te zien.  “Dan 
ben ik weer vertrokken naar het 
noorden”, aldus Klaas. 

Vermogensopbouw

Hypotheken

Verzekeringen

www.laroc�nancieeladvies.nl

Carlo van der Heijden
Zandstraat 30

De Mortel
0492-369690

Financieel advies

Op veel terreinen hebben vrouwen 
een voorsprong, maar zelfs sterk 
ontwikkelde vrouwen zijn vaak 
nog niet met deze gedachte 
vertrouwd. Het is de bedoeling 
van deze cursus om vrouwelijke 
voordelen onder de loep te nemen. 
We willen vrouwen bewust maken 
hoe vrouwelijke eigenschappen 
garant kunnen staan voor succes 
en hoe deze eigenschappen 
kunnen worden benut.

Een vrouw die zich van haar 
kwaliteiten bewust is, heeft de 
kans ze beter te ontwikkelen en in 
te zetten in thuis- en werksituaties. 
Het gaat er ons niet om ons af 
te zetten tegen mannen en al 
helemaal niet wie een beter of 
slechter mens is, we hebben elkaar 
hard nodig.

Het gaat erom vrouwen in te laten 
zien welke kwaliteiten ze bezitten 
en over welke mogelijkheden ze 
beschikken. Pas dan zullen ze hun 
talenten beter kunnen benutten, 
succes behalen en aan energie en 
levenslust winnen.

De tijd van langs de zijlijn staan 
is voorbij. Wanneer vrouwen op 

hun eigen oordeel vertrouwen, 
beschikken zij over hun innerlijke 
kracht. Dan kunnen ze vol 
overtuiging handelen en voor zich 
zelf opkomen. Vrouwen gebruiken 
vaak een rolpatroon, zoeken 
bevestiging en zijn van mening 
dat een ander het misschien beter 
weet. Pas wanneer vrouwen zich 
van hun waarde bewust zijn, 
kunnen zij het volste vertrouwen 
krijgen in hun vaak ongelooflijke 
capaciteiten en kunnen zij 

opkomen voor hun waarde!     
 
Start woensdag 18-09-2013 te 
Lieshout. 8 bijeenkomsten van 
19.30 – 22.00 uur.
Begeleidsters Paula Smits-Franke 
en Wilma Kammeraat.
Voor meer informatie en/of 
aanmelden graag Paula Smits-
Franke bellen 0499-423588 of 06-
22956843.
Meer informatie vind je ook op 
www.centrumhelena.nl

VROUWEN STA OP Durf jezelf te laten zien!
Cursus voor vrouwen die hun gaven en talenten willen ontwikkelen

Advertorial

Biks Bent dweilt gezellig mee in 
Hoogeloon

Beek en Donk – De Biks Bent heeft 
zondag 1 september de hele dag 
genoten van de dweildag in Hoogeloon, 
die de plaatselijke Fanfare Wilhelmina 
had georganiseerd. De Biks Bent heeft 
tussen 39 andere bands en Samba bands 
een paar afwisselende setjes laten horen. 

De sfeer was geweldig en er kwamen veel 
goede bands voorbij. De Biks Bent deed 
mee in de leutklasse, waarin zij zich heel 
erg thuis voelen. De band bestaat nu uit 

24 enthousiaste muzikanten en bevlogen 
dirigent Yorick van Lieshout. Zij zijn op dit 
moment nog wel op zoek naar ervaren 
trompetspelers, die hun trompetsectie 
zouden kunnen versterken. 

Belangstellenden kunnen een keer langs 
komen op maandag, de repetitieavond, 
bij café Dave van de Burgt en de sfeer 
proeven van de gezellige leeftijdenclub 
(Boven de 18). Voor contact kan men 
terecht via www.debiksbent.nl .

De Biks Bent afgelopen zondag in Hoogeloon

Wilhelminastraat 20c  |  Mariahout  |  Tel: 0499-422126 
www.huurbijharold.nl

 

 

SPECIALE 
STOFZUIGERACTIE!

 
KIJK VOOR 
MEER INFORMATIE
OP ONZE WEBSITE!
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Gilde verplaatst koningsschieten van 
kermismaandag naar kermiszaterdag

Teugelders Camping Event

Excursie ‘oMase’ 
aan boomkwekerij 

Beek en Donk - De 
kermisactiviteiten van het gilde St. 
Leonardus zullen weer drastisch 
aangepast moeten worden ten 
opzichte van de voorgaande 
jaren. De rijkspolitie heeft de 
vergunning voor het schieten op 
de schutsboom aan de Goorloop 
ingetrokken. De beide zware 
geweren zijn in beslag genomen. 
Dit betekent dat het gilde 
genoodzaakt is het koningschieten 
te verplaatsen naar schietterrein ’t 
Wipke. 

Maar helaas op kermismaandag 
kan het Sint Leonardus Gilde 
daar niet terecht omdat dan ’t 
Wipke de hele dag bezet wordt 
door het Gilde St. Antonius. Dit 
houdt in dat de vereniging het 
koningsschieten moet verplaatsen 
naar kermiszaterdag. Naast de vele 
activiteiten die daar al plaatsvonden 
door het gilde moet dan ook het 
schieten voor de nieuwe koning 
van het gilde een plaats krijgen.

Het programma op kermiszaterdag:
Om 10.00 uur komen alle 
gildebroeders samen op ’t Wipke. 
Om 10.30 uur gaat men de 
huidige koning Mario v.d. Elsen 
afhalen en na traditiegetrouw bij 
de afgaande koning brandewijn 
te hebben gedronken volgt er een 
gebedsdienst in de Leonarduskapel. 
Hierna vertrekt het gilde weer naar 
het schietterrein ’t Wipke om samen 
met de gildezusters en genodigden 
te genieten van erwtensoep met 
broodjes. Vanaf 13.00 uur worden 

belangstellenden ontvangen op 
’t Wipke en bestaat er nog een 
mogelijkheid om kermisloten te 
kopen.

Om 13.30 uur begint het 
traditionele koningsschieten. Als 
Mario voor de derde keer achter 
elkaar de vogel eraf schiet, mag hij 
zich voor zijn leven keizer noemen. 
Het wordt beslist een spannende 
strijd en ook niet-gildebroeders 
van 25 jaar of ouder en wonend 
in Beek en Donk mogen aan het 
koningsschieten deelnemen. Graag 
nodigen wij belangstellenden uit 
om dit schouwspel bij te wonen.

Na de installatie van de 
nieuwe koning vindt het 
puistschieten plaats voor de 15 
levensmiddelenpakketten en hierna 
wordt er gestreden voor de drie 
zilveren koningskruisen(+/-16:00 
uur). Om 18.00 uur begint de strijd 
om de titel van kermiskoning of 
kermiskoningin 2013. Vorig jaar 
was dat Karin van der Aa en die zal 
haar titel ongetwijfeld verdedigen. 
Dames en heren vanaf 18 jaar 
mogen hieraan deelnemen. Deze 
titel schept geen enkele verplichting 
t.o.v. het gilde. Het is enkel voor de 
eer en de gezelligheid.

Het Sint Leonardus Gilde wenst 
iedereen heel prettige kermisdagen 
toe en ontvangt u graag op 
kermiszaterdag op het schietterrein 
’t Wipke. Voor meer informatie 
www.gildesintleonardus.nl/nieuws. 

Beek en Donk - Dat ze in staat zijn 
vele activiteiten te organiseren 
weet iedereen al lang. Ook dat het 
een gezonde club is, die daarlangs 
tevens wel van een feestje houdt, 
is geen geheim. Dat het overgrote 
deel van hetgeen ze mee bezig zijn, 
is toegespitst op carnaval is niet 
uitzonderlijk, als je weet dat we 
het hier hebben over de Teugelders 
van Ganzendonck. Bijzonder is 
wel dat ze ieder jaar een heus 
Camping Event organiseren, een 
soort van drie dagen durend 
teambuildingsevenement. 

Vorig weekend stonden de vele 
Beek en Donkse caravans, campers 
en tenten daarom opgesteld op 
kampeerboerderij de Kastanjes in 
Elsendorp. Voor diegene die net 
terug zijn van vakantie zal het niets 
bijzonders zijn. Met vrienden en/
of bekenden samen op de camping 
staan. Als een compleet Gekleed 
gevolg (Raad van 11 en bestuur) 
van een carnavalsclub in staat is 
om gezamenlijk een weekend op 
een camping door te brengen, mag 
dat echter best bijzonder worden 
genoemd. Zeker als men bedenkt 

dat partners, kinderen én huisdieren 
ook mee gaan. 

Voor alweer het vierde jaar op rij is 
dit ‘Camping Event’ gehouden en 
opnieuw was het, mede dankzij het 
mooie weer, een succes. Er werd 
bijgepraat, spelletjes gespeeld en er 
was een heuse spel quiz. De avonden 
werden voor een deel doorgebracht 
in het gezellig ingerichte ‘Teugelders 
paviljoen’. Uiteraard mocht een 
barbecue niet ontbreken en zorgde 
de spelquiz op zaterdagavond voor 
veel vermaak, waarbij sommigen 
meer werk hadden elkaar van vals 
spel af te houden dan met het 
beantwoorden van de vragen.

De datums voor het eerste lustrum 
van dit evenement staan alweer 
gepland. Vanaf nu gaan de 
Teugelders zich echter voorlopig 
bezighouden met de organisatie 
van alle carnaval gerelateerde 
evenementen. Voor het grote 
publiek zal de prins- en boerenpaar 
bekendmaking op zaterdag 23 
november de eerste officiële 
gebeurtenis van het nieuwe seizoen 
zijn.

Mariahout - Vrouwenvereniging oMase 
brengt een bezoek aan boomkwekerij 
van den Berk in St. Oedenrode 
op donderdag 12 september. Dit 
familiebedrijf bestaat ruim 65 jaar en 
houdt zich bezig met het kweken van 
bomen en struiken in grote mate. 

De boomkwekerij behoort tot één van 
de grotere boomkwekers van Europa en 
exporteert naar meer dan 25 landen.
De dames die zich hiervoor opgegeven 
hebben worden verwacht om 13.30 uur 
aan de kerk voor gezamenlijk vertrek. 
Aanbevolen is om laarzen o.i.d. mee te 
nemen.

Koning Mario van den Elsen met zijn 
vrouw Nelly en de kermiskoningin van 
2012 Karin van der Aa.
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vr 6-9 Kermis in de zaal! Met DJ Bart

za 7-9 Van voor tot achter feest!

Tent: covertrio Tony B

Café: DJ Robin - Zaal: DJ Bart 

zo 8-9                presenteert:

Het Foute Uur *Live*

ma 9-9 Gezelligheid in het café!

di 10-9 De afsluiter in het café!

Café: DJ Robin - Zaal: DJ Bart 

              presenteert:

Het Foute Uur *Live*

Kermisprogramma

www.herberghethuukske.nl

ENTREE

5 EURO De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

•  streekmarkt met  leuke proeverijen•  rondleiding door  het klooster of  de boerderij• open huis herberg

Open huis   in de Brabantse Kluis

15 sept.

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

Vertellingen van 1001 nacht in het Openluchttheater
Mariahout- Het toneelstuk 
‘Vertellingen van 1001 nacht’  wordt 
opgevoerd in het Openluchttheater 
op 7, 13 en 14 september. De 
toneelvereniging Mariahout is al flink 
aan het repeteren voor wat één van de 
mooiste uitvoeringen zal worden uit 
hun inmiddels 41-jarige bestaan. De 
voorstellingen beginnen om 20.30 uur.

Volwassenen
Deze productie voor volwassenen 
gaat over de 1001ste bruid van de 
sultan. Deze sultan is door zijn vrouw 
bedrogen en hij besluit het zekere voor 
het onzekere te nemen door elke avond 
een nieuwe maagd te huwen. Na de 
huwelijksnacht wordt zij dan onthoofd. 
Om dit zo lang mogelijk uit te stellen 
verzint kandidaat 1001, Sheherazade, 
een aantal fantastische verhalen 
waarmee ze haar aanstaande probeert 
op andere gedachten te brengen door 
op het einde van de avond een soort 
‘cliffhanger’ in het verhaal te bouwen, 
zodat ze nog een nacht te leven heeft.

Volle zalen
Toneelvereniging Mariahout speelt 
dit theaterspektakel als één van de 
weinige gezelschappen in open lucht. 
Vorig jaar nog werd ditzelfde stuk 
gebracht als het hoogtepunt van het 
Zuidelijk Toneel, dat daarmee volle 
zalen oogstte. Als toeschouwer rol 
je van het ene verhaal in het andere, 
waarbij elkaar snel opvolgende scènes 
op de toeschouwer worden afgevuurd. 
Je waant je in oosterse sferen, met af 
en toe een Brabants tintje als er een 
uitdrukking wordt gebruikt, die je niet 
snel in Arabische woordenboeken terug 
zult vinden. Spelers doen hun uiterste 
best om tijdens de repetitie de vaart 
in het stuk te houden en toch niet de 
ander te beperken in het uitspreken van 
de tekst.

De puntjes op de i
Af en toe sprint de regisseur over de 
loopplank het toneel op om de acteurs 
uit te leggen hoe een bepaalde scene 
nog meer lading en diepgang gegeven 
kan worden. Plotseling gaat het over een 
dronkenlap, die iedereen beschuldigt 
van het stelen van zijn duidelijk nog 
op zijn hoofd zittende tulband. Het 
volgende moment bevinden we ons 
in een ander verhaal waarbij twee 
geliefden elkaar eindelijk vinden. Het 
geheel wordt vervolmaakt door een 
fantastisch uitgelicht decor van eigen 
ontwerp, dat als een dreigend kasteel 
boven de spelers uittorent. 

Pikant
Dit theaterstuk van Peer Wittenbols 
is ook op een andere manier 
spraakmakend. Erotiek is een van de 
drijfveren van deze voorstelling. Deze 
theaterbeleving is niet alleen mooi 

om te bekijken, maar heeft zeker een 
pikant gehalte, waardoor sommige 
critici de voorstelling als laagdrempelig 
typeren. De manier echter, waarop 
de spelers van de toneelvereniging 
Mariahout deze productie op de 
‘planken’ zetten dwingt alle respect af. 
We hebben hier immers te maken met 
amateurs, die ondanks hun oosterse 
kleding en gewaagde teksten de 
volgende dag toch weer gewoon als 
ziekenverzorgster, apothekersassistente 
of productiemedewerker aan de slag 
moeten. Meer informatie is te vinden 
op www.oltm.nl 

Zichtstal Agrozicht 12½ jaar

Cursus toneelspelen voor kinderen en jeugd 

Aarle-Rixtel - Al 12½ jaar kunnen 
burgers en buitenlui dagelijks een 
kijkje nemen bij de varkenshouder 
in de stal. Als eerste in Nederland 
openden Maarten en John Rooijakkers 
in Aarle-Rixtel in 2001 hun zichtstal. 
Meer dan 100.000 mensen hebben 
de Zichtstal ondertussen bezocht. Dit 
jubileum willen zij niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan.

Daarom nodigt de familie Rooijakkers 
iedereen uit om de varkens in de stallen 
te bezichtigen tijdens het weekend 
van het varken. Dit onder het genot 

van livemuziek en een drankje en 
de BBQ. De open dag is op zondag 
15 september van 11.00 tot 17.00 
uur, met daarbij o.a. de biggenrace, 
strobaal-klimmen, biggetjes knuffelen 
en een rondrit met de tractor. 

Voor meer informatie ga naar 
www.stapindestal.nl. Agrozicht 
ontvangt u graag op zondag 15 
september op de Kloosterdreef 5 in 
Aarle Rixtel. Maarten en Marion, John 
en Berdie Rooijakkers, Kloosterdreef 
5, 5735 SJ Aarle-Rixtel.

Mariahout – Waan je je wel eens in 
de wereld van de sprookjes waarin je 
een prinses of held kan zijn? En heb 
je altijd al eens in de huid van een 
ander willen kruipen? Dan is deze 
toneelcursus echt iets voor jou! 

Onder leiding van een professionele 
theaterdocente kan men ervaren dat 
toneelspelen meer is dan een beetje 
gek doen. Bijvoorbeeld het uiten van 
verschillende emoties of het inleven in 

allerlei rollen.  In Mariahout wordt een 
toneelcursus voor kinderen en jeugd 
gehouden. De cursus voor de kinderen 
(basisschool) is opgedeeld in 2 delen: 12 
spellessen in de periode van september 
– december en 12 repetitielessen van 
januari - april met als afsluiting een 
kleine voorstelling. De cursus voor 
de jeugd (voortgezet onderwijs en 
deelnemers kinderproductie) bestaat 
uit: 12 spellessen van september – 
december, waarna diegenen die zich 

hiervoor hebben opgegeven starten 
met het  repetitieproces van de 
kinderproductie. 

Inschrijven voor deze cursus 
kan  via de website www.
toneelverenigingmariahout.nl onder 
het kopje ‘Toneelcursus’. Voor vragen 
of meer informatie kan men terecht bij 
Helmie Segboer, 
0499-422643/06-40913727.

GRATIS ZONNEBRIL OP 
STERKTE BIJ AANKOOP VAN

EEN COMPLETE BRIL
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Willkommen in
AARLE-RIXTEL

4 OKTOBER

5 OKTOBER

WIR SIND SPITZE!

HEUVELPLEIN
AARLE-RIXTEL

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

Vakantie voorbij? We doen net als het weer er 
nog een schepje bovenop!

Nazomermenu
Pasteitje met ragout van herfstpaddestoeltjes of zalmcocktail 

Groentesoep of koninginneroomsoep 
Vleesspies met saus naar keuze of kabeljauwfilet

Pêche Melba of koffie met snoeperijtjes

3 gangen soep 17.50
 3 gangen voorgerecht 21,00 

4 gangen 24,00

Alles geserveerd met passende garnituren.

Openingstijden restaurant 17.00 uur Zondag 14.00 uur
Maandag/Dinsdag gesloten m.u.v. feesten en partijen

Graag tot ziens!!

Brasserie-Restaurant en Feestzaal 0492-461717
Herendijk 37 5741 RA Beek en Donk www.dezwaanbeekendonk.nl

Maandag 09-09-2013 ouderwets kermismatinee vanaf 17.30

Kermiskoningschieten bij 
Sint Antoniusgilde
Beek en Donk – Het Sint Antoniusgilde 
Beek, ook wel bekend als de Beekse 
of de Gruun Schut, houdt op 
kermismaandag 9 september weer 
het kermiskoningsschieten. Om 14.00 
uur worden de eerste schoten gelost 
door vertegenwoordigers van de 
geestelijke en wereldlijke overheid en 
de gildeoverheid. Daarna zal de strijd 
losbarsten om de titel Kermiskoning 
2013. 

De kermiskoning krijgt een zilveren 
schild en er zal voor hem of haar 
gevendeld worden. Verder heeft de 
kermiskoning recht op een vendelgroet 
door het gilde op kermiszaterdag 2014. 
Na het kermiskoningsschieten zal er 
geschoten worden om zilveren kruisen 
en om vleesprijzen. Aan het schieten kan 
deelgenomen worden door iedereen die 
daartoe volgens de schietcommissie in 
staat is. Wel graag een identiteitskaart, 
rijbewijs of KNSA-pasje meebrengen.

Het Sint Antoniusgilde hoopt dat evenals 
voorgaande jaren, weer veel mensen 
de weg naar de schietaccommodatie 
´t Wipke, aan de Zwinkelweg, weten 
te vinden, hetzij als schutter, hetzij als 
publiek. Het zal er weer gezellig zijn.

Verdere kermisactiviteiten zijn de 
medewerking aan het openen van de 
kermis, op vrijdagavond 6 september 
om 19.00 uur op het Piet van Thielplein, 
en het kermis aanzeggen, op zaterdag 
7 september, met bezoeken aan het 
Antoniusplein en het gildehuis Thuis.

Ook op kermismaandag 
is er voorafgaand aan het 
kermiskoningsschieten door het gilde 
nog een heel programma af te werken, 
met onder andere bezoeken aan 
keizer Huub van den Bergh en koning 
Piet Swinkels en een bezoek aan het 
Verzorgingshuis De Regt, waar een 
gebedsdienst gehouden wordt met 
vervolgens een vendelgroet.

De aftredende Laarbeekkoning Hein van 
Meelis krijgt het koningsschild opgespeld.

Aarlese Klokkengieterij opent deuren voor publiek

Laarbeekse tienerwerken organiseren Halloweentocht 

Kaarten bij Sparta’25 op woensdagavond

Aarle-Rixtel - Tijdens de Open 
Monumentendagen op 14 en 15 
september opent Klokkengieterij Petit 
en Fritsen in Aarle-Rixtel haar deuren 
voor het publiek. Zowel zaterdags als 
zondags kunnen belangstellenden 
de klokkengieterij (Rijksmonument) 
bezoeken en wel tussen 10.30 en 17.00 
uur.

De Aarlese Klokkengieterij, een van 
de oudste familiebedrijven van het 

land, levert zowel klokken als (digitaal 
gestuurde) carillons over de hele 
wereld, van Amerika tot aan Japan. 
Uniek is de met hout bestookte grote 

gietoven, de enige in zijn soort op de 
hele wereld. Maar ook de rest van de 
klokkengieterij is zeer interessant. Bij 
Grandcafé Stout aan de Dorpsstraat 
kan men vanaf ’s morgens 10.00 uur 
entreekaartjes krijgen en kan men van 
daaruit, via een uitgezette wandelroute 
(met beschrijving), de Klokkengieterij en 
ook de prachtige klompenmakerij (“het 
Klompenschuurtje”) van Nicole van Aarle 
bezoeken. Bezoekers moeten rekening 
houden met een grote belangstelling.

Laarbeek - Vorig seizoen zijn de 
Laarbeekse tienerwerken begonnen met 
een gezamenlijke website. Eén portaal 
voor de Laarbeekse jeugd. Onlangs 
heeft er een overleg plaatsgevonden 
met alle Laarbeekse tienerwerken 
en zijn er ideeën en ervaringen 
uitgewisseld. Nu gaan de Laarbeekse 
tienerwerkgroepen Cendra Aarle-Rixtel, 
&RG-Teens Lieshout,  De Boemerang 
uit Beek en Donk en Yammas Mariahout 
gezien de eerder behaalde successen 
gezamenlijk een leuke en spannende 
Halloweentocht, op zaterdag 26 oktober, 
houden in Lieshout. Dit keer wordt er 
gegriezeld. 

Het initiatief voor de organisatie ligt 
dit jaar grotendeels bij het Lieshoutse 
&RG-teens. Erna Claassens, bestuurslid 
en activiteitenorganisator heeft een 
team samengesteld  van Lieshoutse en 
Laarbeekse vrijwilligers. Elke kern hanteert 
een eigen minimum leeftijdsgrens, 
globaal is deze griezel tocht bedoeld voor 
tieners tot 15 jaar. De Laarbeekse tieners 
kunnen zich inschrijven via hun eigen 
tienerwerkgroep. De belangstelling en het 

aantal deelnemers voor deze Laarbeekse 
tocht is hoog. Men is nog volop bezig 
met de voorbereidingen. Vanwege de 
verbouwing van het Dorpshuis zal de 
spooktocht starten en eindigen in de 
Koekoek, Dorpsstraat Lieshout. 

Binnenkort kan men via de website of 
door middel van een inschrijfformulier 
zich voor deze tocht inschrijven. De 
bedoeling is dat men inschrijft met een 

groep van minimaal 4 en maximaal 8 
tieners met daaraan verbonden 1 ouder/
begeleider per 4 kinderen. Deelname is 
gratis. De organisatie kan de hulp van 
ouders hard gebruiken om groepen te 
begeleiden bij de tocht. Tevens zoeken ze 
nog enkele vrijwilligers boven de 18 jaar 
voor bij de posten. Men kan zich opgeven 
bij Erna Claassens, bel dan  0499-422686 
of stuur een mail naar 
secretariaat@energyteens.nl  

Beek en Donk – De woensdagavond 
kaartavonden bij Sparta’25 starten 
na de kermis in Beek en Donk weer. 
Op woensdag 11 september kunnen 
deelnemers weer volop ‘jokeren’ 
en ‘rikken’ in de kantine van de 
voetbalvereniging. 

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

ZO
08.09

MA
09.09

DI
10.09

LEKKER SWINGEN MET Z’N ALLEN
MET DJ ARJAN
VANAF 15:00 UUR

MATINEE MET DE TIENERS VAN TOEN
MET DJ HARRIE
VANAF 13:00 UUR

LEKKER NABUURTEN
S’AVONDS COUNTRYDANSEN

Toertocht voor bromfi etsen, solexen en scooters  

Wandeling naar het oude natuurven ‘het Torreven’

Mariahout – Zündapp team de ‘Vette 
Ketting’ houdt op zondag 15 september 
voor de 6e keer de Vette ketting 
toertocht, een tocht die uitgezet is via 
landwegen door het Brabantse land. 
Zes jaar geleden is het team opgericht 
uit een groep mannen die graag een 
tochtje maakte op een bromfiets. De 
leden komen uit Mariahout, Lieshout, 
Aarle Rixtel, Beek en Donk en Keldonk.

Aan deze tocht kan iedereen deelnemen 
die een bromfiets, solex of scooter 
heeft die verzekerd is. Dit jaar is de 
tocht ongeveer 100 km lang. Er wordt 
gestart bij café restaurant de Pelgrim 
aan de Mariastraat in Mariahout. Vanaf 
09:30 uur kan er worden ingeschreven, 
waarna er gestart kan worden van 
10:30 tot 11:00 uur. Om 10:30 wordt 
het startsein gegeven.

Na ongeveer 55 km is er een pauzeplaats 
waar men wat kan drinken. De route is 
volledig uitgezet met borden zodat men 
alleen de borden hoeft te volgen. Voor 
de pechvogels rijdt er een bezemwagen 
mee om deze weer naar de startlocatie 

terug te brengen. Dus heb je altijd al eens 
aan een toertocht willen deelnemen, 
maar was het er niet van gekomen? 
Dan is dit je kans, kom naar Mariahout 
op zondag 15 september en geniet van 
het Brabantse land.

Mariahout – De eerste IVN-
publiekswandeling van na de vakantie 
vindt plaats op zondag 8 september. Om 
10.00 uur zal de wandeling in Mariahout 
beginnen bij het begin van de weg 
Torreven. Deze weg begint, als men de 
kom van Mariahout uitrijdt in de richting 
van Nijnsel en Sint-Oedenrode, en dan 
vanaf de Rooijseweg de eerste weg links 
neemt. 

Daar is voldoende parkeerruimte links 
van de Torrenvenweg. Onder leiding 
van gidsen van het IVN-Laarbeek zal 
er in de richting van het ven Torreven 
worden gewandeld, waaraan deze weg 
zijn naam heeft te danken. De wandeling 
zal tot ongeveer 12.00 uur duren. Het 
Torreven is een van de weinige vennen 

van Mariahout, die er nog steeds zijn. 
Vroeger lagen er aan beide zijden van 
het dorp vele vennen, waarvan ook nog 
straatnamen als Meerven, Knapersven, 
Bosven en Rietven getuigen.

Het Torreven is enige tijd behoorlijk 
verland geweest. Ruim 10 jaar geleden 
is het uitgediept en ligt het weer vrij in 
het bosgebied. ’n Heidevegetatie in de 
omgeving is in opkomst, zoals struikhei, 
dophei, en het vleesetende plantje de 
zonnedauw. Ook de geheimzinnige 
wolfsklauw komt voor. Dit zijn piepkleine 
nazaten van de reusachtige zegelbomen 
die meer dan 300 miljoen jaar geleden in 
het Carboon voorkwamen. De bossen in 
de omgeving zijn in de jaren ’20 en ’30 
van de 20e eeuw geplant. Nog langer 

geleden lag het ven in de uitgestrekte 
heide. In de jaren ’60 en ’70 zijn in deze 
omgeving vele accu’s gestort, en was de 
bosbodem ernstig vervuild. Dit kwam 
in 1988 aan het licht na ’n onderzoek 
in opdracht van de oude gemeente 
Lieshout. In de daaropvolgende 
jaren heeft ’n uitgebreide sanering 
plaatsgevonden. Tegelijkertijd werd 
het Torreven uitgediept, en werd de 
vrijkomende grond van het Torreven 
gebruikt ter vervanging van de 
afgevoerde verontreinigde grond. Aldus 
sloeg men twee vliegen in een klap. 
De wandeling zal hopelijk de interesse 
vergroten voor het Torreven, zodat er 
meer kans is, dat het ven en omgeving 
zich in ’n natuurlijke richting kunnen 
blijven ontwikkelen.

Bromfietsclub de ‘Vette Ketting’

Geslaagde open dag Scouting Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel – De Scouting Aarle-
Rixtel heeft het seizoen geopend 
op zaterdag 31 augustus met een 
super geslaagde open dag. De eigen 
jeugdleden die de leeftijd hebben 
om naar een volgende groep te 
gaan, hebben dit op spectaculaire 
wijze gedaan. Ze zijn van een 
hoge, houten toren naar beneden 
gegaan, gezekerd door middel van 
een klimtuigje (abseilen). 

Verder was er een gezellige kermis 
waar iedereen uit het dorp van 
harte welkom was. De Scouting 
heeft deze middag dan ook veel 
nieuwe gezichten gezien. Er was 
een zweefmolen, gemaakt van hout 
en touw, je kon popcorn eten en zelf 
wafels bakken op het kampvuur. Een 
aantal kinderen vond dit zo gezellig 
dat ze afgesproken hebben om te 
komen kijken op een groepsavond 
of Scouting iets voor hen is. 

Op deze middag is men ook 
gestart met de inschrijvingen voor 
de nieuwe groep de Mini Scouts. 
Deze speltak is voor meisjes van 5 
tot en met 10 jaar en voor jongens 
van 5 tot en met 7 jaar. Het is op 
dinsdagavond van 18.00 uur tot 
19.30 uur. Er zijn al verschillende 
aanmeldingen, maar er is zeker nog 
plaats voor meer kinderen. 

Lijkt het je leuk om ook spannende 
en gezellige Scouting-avonturen te 
beleven, dan ben je welkom om 
in september gratis mee te komen 
spelen. Kom naar de blokhut 
op dinsdag om 18.00 uur. Of 
neem contact op met Marie-Jose 
van Bakel als je eerst wat meer 
informatie wilt (tel: 06-23823262). 
Ook bij alle andere groepen is nog 
plek. Kijk voor meer informatie 
en foto’s op de website www.
scoutingaarlerixtel.nl. Graag tot 
ziens op de blokhut!

De bezoekers vermaakten zich op de open dag van de scouting

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

Maak kennis met de keukenbrigade welke 
garant staat voor tongstrelende creaties!

De keukenbrigade van de Brabantse Kluis 
bestaat uit een jong enthousiast team. 
Iedere dag bereidt de chef – kok samen 
met een team van vaste koks en leerling 
koks heerlijke lunch- en dinergerechten. 
Een passie voor eten is wat dit team bindt. 
De keukenbrigade werkt uitsluitend met 
verse ingrediënten en streekproducten. Alle 
gerechten worden bereid volgens eigen 
receptuur en vaak met een knipoog naar 

het naastgelegen klooster en de boerderij, 
zoals een zuster Sarto’s salade, een Boerderij 
Uitje of een uitsmijter boer Geert, met 3, 4 
of 5 eieren! 

Herberg de Brabantse Kluis
Klossterdreef 8 5735 SJ Aarle-Rixtel
T: 0492-468110  www. brabantsekluis.nl  herberg@brabantsekluis.nl
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!

P
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09-09
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10-09

WOE
11-09
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05-09

wk. 36,37

We're The Millers

The Mortal Instruments City of Bones

Spijt

Now You See Me

The Lone Ranger

Verschrikkelijke Ikke 2 3D

De Smurfen 2 3D

Percy Jackson Sea of Monsters 3D

Ladies Night Smoorverliefd!

20:00

19:45

20:00

19:45

Woensdag 11 september a.s. is het weer Ladies Night! 
Vanaf 20.00 uur ontvangen we jullie graag, om 20.30 uur 
begint de film Smoorverliefd.
Reserveer nu alvast je kaarten, want vol = vol!
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Op 7 en 8 September in 
de Tuinen van Appeltern de 
FeelGood Garden dagen! 

Advertorial

In het weekend van 7 en 8 
september komt ecotherapeut 
Wim Lips samen met een team 
van FeelGood Garden specialisten 
naar Appeltern. Wim ontwerpt en 
realiseert energetische tuinen en 
maakt zich sterk om het concept 
FeelGood Garden uit te dragen. 
Zij organiseren daarom speciaal 
een weekend in De Tuinen van 
Appeltern om bezoekers en 
geïnteresseerden kennis te laten 
maken met dit concept. Op de 
15 à 20 bestaande FeelGood 
ervaringsplekken in het park laat 
Wim en zijn team u de positieve 
en negatieve invloeden ervaren.

Tijdens de FeelGood Garden 
dagen kunnen bezoekers van 
De Tuinen van Appeltern naast 
de lezingen en rondleidingen er 
ook wichelroede lopen, een Feng 
Shui workshop volgen en het 
FeelGood Plein bezoeken. Op 
dit FeelGood Plein vindt u een 
plantenmarkt met onder andere 
persoonsgebonden beplanting, 
mineralen, versteend hout en 
Flowform waterelementen. Hier 
zijn wederom gespecialiseerde 
FeelGood Garden  ontwerpers 
aanwezig die uitleg geven 
over de energetische tuin. Ook 
is er een stand van Helicon 
bedrijfsopleidingen met uitleg 
over de studie “Vakbekwaam 
Ontwerper FeelGood Garden”. 

In je eigen tuin je goed voelen, er 
kunnen genieten en ontspannen. 

Dat is het idee achter een FeelGood 
Garden. Volgens Wim Lips wordt 
een tuin aangelegd vanuit de 
opvatting dat energie en straling 
de belangrijkste elementen zijn 
voor het bepalen van de sfeer in 
de tuin. Wanneer er disharmonie 
in de tuin is, dan kun je deze 
terugdringen of zelfs uitsluiten 
door in het ontwerp de juiste 
vormen, materialen en planten 
te gebruiken en hiermee een 
zo krachtig mogelijke harmonie 
creëren. Zo ontstaat een tuin die 
goed voelt, goed groeit en waarin 
het goed toeven is. Het concept 
wordt aangeboden als een ‘Feel 
Good Garden’. Het ontwerpen 
van een energetische tuin is een 
gevoelskwestie. 

Wilt u weten of een energetische 
tuin ook iets voor u is en bent 
u nieuwsgierig geworden? U 
bent van harte welkom in De 
Tuinen van Appeltern op 7 en 
8 september 2013 voor meer 
informatie over De Tuinen van 
Appeltern en toegangsprijzen zie 
www.appeltern.nl of voor meer 
informatie over energetische 
tuinen op 
www.feelgoodgarden.nl.  

Het mooie van een column is dat je 
veel mensen tegelijk kunt bereiken. 
Het lastige is dat je boodschap kort en 
krachtig moet zijn en dat valt niet mee 
wanneer je over de AWBZ schrijft.

Want dat onderwerp houdt u 
bezig heb ik gemerkt. En niet alleen 
u, maar ook de overheid! Er zijn 
namelijk al weer twee wijzigingen 
aangekondigd. Nadat per 1 januari 
2013 de vermogensinkomensbijtelling 
is ingevoerd, worden er nu een 
`verzachtende` maatregel en een `straf` 
maatregel ingevoerd per 1 januari 
2014. Er komt een extra vrijstelling 
van € 10.000 bij het bepalen van de 
eigen bijdrage, maar de Wtcg korting 
van 8% of 16% op die eigen bijdrage 
wordt afgeschaft.

Wat houdt dat nu concreet voor uw 
situatie in? En wat kunt u doen om 
de pijn van de maximale hoge eigen 
bijdrage te verzachten?

Ik kan het u hier niet vertellen want dat 
is namelijk per situatie heel verschillend. 
De AWBZ regeling op zich is al heel 
complex, maar ook de fiscale, financiële 
en erfrechtelijke gevolgen voor uw 
specifieke situatie moeten worden 
overzien. Want als u bijvoorbeeld 
schenkt aan uw kinderen kan dat 
van invloed zijn op een uitkering 
die zij hebben en/of wanneer u de 
overbedelingsschulden van de kinderen 
opeisbaar maakt, kunnen zij die ook 
echt opeisen. Allemaal zaken waarbij 
goed stilgestaan moet worden, voordat 
u maatregelen treft. Kort maar krachtig: 
dat is nu Estate Planning en dat is wat 
ik doe! 

Maakt u zich hierover ongerust, bel mij 
dan gerust.  

Annet van Gils-Kuys
06-22870521
Annet van Gils-Kuys
06-22870521

Cursus Mindfulness
ZO JE DENKT, ZO BEN JE EN DAT HEEFT 

BETREKKING OP ALLES IN JE LEVEN

Bewust worden van het hier en nu
Een goede ademtechniek aanleren

Je hoofd leegmaken
Jezelf leren ontspannen, ervaren wat dat met je lichaam doet

8 bijeenkomsten op dinsdagavond. Start 10 september 2013 in Lieshout. 
Begeleiders: therapeute Paula Smits-Franke en Bart Nijland. Voor verdere 
informatie en/of aanmelding graag Paula Smits-Franke bellen 
0499-423588 of 06-22956843.
Voor meer informatie zie ook www.centrumhelena.nl 

Advertorial

Lezerspodium

De Ruit 
Het gemeentehuis was 
donderdagavond afgeladen vol met 
hoofdzakelijk tegenstanders van 
de weg. De tegenstanders hadden 
grote plakkaten meegebracht. 
Vooral gedeputeerde Ruud van 
Heugten  was de gebeten hond. Hij 
zou de weg kwijt zijn en het niet zo 
nauw met de waarheid nemen. Aan 
de ingang stond een grote boog die 
niets aan duidelijkheid overliet. 
Van Heugten gaf een toelichting op 
de voorstellen van de stuurgroep.  
Zijn presentatie werd vanuit de 
raad voordurend onderbroken door 
tegenstanders van de weg, die 
telkens weer terugkwamen op het 
Bereikbaarheidsakkoord uit 2007. 
Dat het Bereikbaarheidsakkoord 
achterhaald is door de feitelijke 
ontwikkeling, wil er bij de 
tegenstanders steeds maar 
niet in. Hoewel de raad dit 
bereikbaarheidsakkoord aanvaard 
heeft en daarmee in principe 
ingestemd heeft met de weg, lijkt 
het er op dat partijen als ABL, de 
VVD (!) en met name De Werkgroep 
ditzelfde akkoord nu aangrijpen 
om aan de weg te ontkomen. De 
Werkgroep bakte het wel heel erg 
bruin en kondigde zelfs aan naar 
de Raad van State te zullen gaan 
als het Bereikbaarheidsakkoord niet 

zou worden gehonoreerd! 
Belangrijk was dat van Heugten 
enige ruimte gaf voor nieuwe 
alternatieven. Voor Laarbeek is dit 
van belang. Immers de twee grote 
hangijzers zijn de  overgang over of 
onder het kanaal in Aarle-Rixtel en 
het tracé van de weg tussen Lieshout 
en Breugel. De alternerende 
ligging spaart de Deensehoek, het 
Achterbos, de Ruweeuwsels en 
Stad van Gerwen. De raad pakte dit 
onvoldoende op in haar instructie 
aan de wethouder. Hij wordt op 
pad gestuurd met  de opdracht de 
tunnel, de verdiepte ligging en het 
alternerende tracé binnen te halen. 
Zonder enig wisselgeld! 
Het CDA heeft zich van het begin 
af aan uitgesproken voor de 
Ruit.  Wij vinden dat deze weg 
aangelegd moet worden omdat 
hij de leefbaarheid in Laarbeek 
bevordert en de bereikbaarheid  
van Laarbeek ten goede komt. Dat 
er een forse prijs betaald moet 
worden voor deze weg, staat  
buiten kijf. Alles afwegende blijven 
wij voor de aanleg van deze weg 
omdat de overlast van de N615 op 
de Gemertseweg en de Lieshoutse 
weg wordt teruggedrongen, het 
sluipverkeer over de Ribbiusstraat 
, de Heuvel en de Molenstraat zal 

afnemen  en de onlogische toegang 
naar de A50 via de brug bij de 
Deensehoek en de gevaarlijke 
Sonseweg zal komen te vervallen. 
Ook verwachten wij dat door de 
Ruit de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel 
minder belast zal worden, evenals 
de Mariastraat in Mariahout. 
De kernen van Laarbeek hebben 
profijt van de weg. Ook nadelen 
vanzelfsprekend. In onze visie 
wegen de voordelen op tegen de 
nadelen.

Willy van Osch, CDA-fractie
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Muziek- en dansmiddag voor mensen met een beperking
Mariahout – Voor mensen met een 
beperking wordt er op 19 oktober 
in het Buurthuis een spectaculaire 
muziek- en dansmiddag gehouden. 
Voor de 5e keer wordt er een gratis, 
schitterend muziekprogramma 
aangeboden,  waarbij muziek 
en entertainment optimaal 
gecombineerd worden.
 
Lokale top artiesten staan garant 
voor het nodige vermaak, niemand 
minder dan Carlos Donkers, Kuub, 
De Velt op, Party Jockey Tim en de 
Leonardus drumband zullen geheel 
belangeloos het beste van zich laten 
horen en zien. Ellen Tappel van Life 
Style Center Laarbeek zorgt voor 
de ritmische bewegingen. Monika 
Slaets en Tim Frenken (in de regio 
ook bekend als Party Jockey Tim) 
zorgen voor de presentatie. De 
opening zal worden gedaan door 
burgemeester Hans Ubachs. 

Het geheel wordt mede mogelijk 
gemaakt door een enthousiaste 
organisatie die voornamelijk uit 

vrijwilligers bestaat. Er zijn ca. 20 
enthousiaste sponsoren gevonden 
die dit initiatief een warm hard 
toedragen. Alle mensen met een 
beperking uit de regio zijn welkom. 
Men krijgt gratis koffie en thee bij 
binnenkomst. Er worden gezonde 
hapjes verzorgd door mensen met 
een beperking, gecoördineerd door 
Snoepwinkeltje Jantje. Overige 
consumpties kosten €1,70. Ook 
zijn er mooie prijzen te winnen! Het 
programma begint om 13.30 uur en 
sluit rond 17.00 uur af. De entree 
is gratis.  Het Buurthuis ligt aan de 
Bernadettestraat 43 te Mariahout. 
Vragen? Bel dan met Paul de 
Hoon op 06-18743016. Ook op 
de website www.vierbinden.nl kan 
men terecht voor informatie.

Mede mogelijk gemaakt door: 
PGL, ViERBINDEN, Slagerij 
Brouwers, De vier seizoenen, 
Straatman Amusement uit Beek 
en Donk. Bloemboetiek Johanna 
uit Gemert. PLUSh Outdoor, 
Jumbo, Fysiotherapie Kemps 

& Maas Lieshout/Mariahout. 
Hoveniersbedrijf Appie Eeuwes, 
Erik Barten Tuin en Parkmachines 
Mariahout. Het Theaterke 
Helmond. Van de Heuvel Groente 
en fruit, Snoeperij Jantje uit Aarle-
Rixtel. Rabojeugdland, Mars 
Veghel en niet te vergeten alle 
artiesten. 

La Vivre, gevestigd in het 
aloude monumentale pand  
“Leefdael “in Beek en Donk.

Advertorial

La Vivre onderscheidt zich aan de 
veelzijdigheid van verschillende 
wellness en beauty behandelingen 
waar u terecht kunt ineen warme 
sfeervolle ambiance.

Als u nagaat hoeveel dat uw voeten 
dagelijks moeten dragen zult u 
beseffen dat een heerlijk verwenbeurtje 
voor deze een heerlijk gevoel van 
welbehagen zal geven door een 
Pedicure Behandeling.

Een gezonde en verzorgde huid is een 
eerste indruk maar ook een goede 
reiniging is van essentieel belang om 
vervroegde huidveroudering langer uit 
te stellen en je huid goed te verzorgen 
naarmate deze ook ouder word en 
meer verzorging nodig heeft.

Wat is Permanente Make-Up? 
Hierbij worden eyeliners, lipliners 
of wenkbrauwen permanent 
aangebracht. Deze behandelingen 
worden gedaan door een professionele 
GGD-gecertificeerde opgeleid 
behandelaar. Dus u heeft van ‘s 
morgens tot ‘s avonds laat altijd een 
verzorgde uitstraling zelfs wanneer 
alle gewone make-up verwijderd is, 
is het gezicht nog niet ‘Kaal”daar de 
aangebrachte accenten het gezicht 
sprekender laat lijken dus altijd een fris 
en verzorgd uiterlijk.

Geen boze of vermoeide gezichtsblik 
of hangende mondhoeken of vele 
kraaienpootjes meer? Kies dan voor 
een behandeling met rimpelvullers 

zoals: Botox en Hyalaronzuur. 
Deze behandeling wordt door een 
gespecialiseerde arts verzorgd met als 
accent een natuurlijk effect.

Wilt u een Sport / Ontspannings of Hot 
Stone Massage ook hierbij kunnen wij 
iets voor u betekenen door een erkend 
opgeleide masseuse.

En tenslotte voor mooi verzorgde 
handen en nagels kunt u bij ons terecht.

Wij zijn er om u het gevoel van wellness 
en welbehagen te geven …..Dus 
nodigen wij u graag uit om een kijkje 
te nemen op onze site www.lavivre.nl.

U bent van Harte Welkom bij La Vivre 
voor het gevoel van WELBEHAGEN.

0492-387664
Kapelstraat 3 Beek en Donk

GRATIS Schokdemperstest van 9 tot 13 september 
bij JACOBS AUTO’S
De schokdemperstest wordt met 
een moderne tester uitgevoerd. 
Deze berekent de test en print 
de uitslag uit. Maak direct een 
afspraak, want vol is vol! Tel: 
0492-463432.

Ronald Jacobs, autotechnieker 
en eigenaar van Jacobs Auto’s, 
antwoordt op de vraag waarom 
deze test zo belangrijk is voor de 
auto: “Versleten schokdempers 
kunnen verschillende dingen 
veroorzaken, zoals een vibrerend 
stuur, onvoorspelbaar gedrag in 
bochten, ongelijke bandenslijtage, 
gevoeligheid bij zijwind, 
olielekkage uit schokdempers of 
het voertuig ‘duikt’ naar voren 
tijdens het remmen. Kortom, 
de schokdemper is een zeer 
belangrijk onderdeel van de auto 
en zijn weggedrag/rijveiligheid. 
Dit wordt vaak onderschat, 
vandaar dat wij deze actie 
houden in samenwerking met 
MONROE, een van de grootste 
schokdemperspecialisten.”

Jacobs Auto’s is al sinds 1985 
een begrip in de autowereld 
en in zijn nog steeds groeiende 
klantenkring met onder andere 
de in- en verkoop van occasions, 
onderhoud van alle merken 
auto’s, camperonderhoud en 
schadetaxatie en –herstel aan uw 
auto bent u bij Jacobs Auto’s in 
goede handen. Ook werken wij 
samen met diverse verzekeraars.

Dit alles vindt plaats in een 
zeer nette, mooie en moderne 
werkplaats, waar de klant zijn 
bolide graag achterlaat. Jacobs 
Auto’s zorgt voor alle technische 
werkzaamheden tot en met 
accessoires. Kortom, alles wat 
met uw auto te maken heeft en 
uiteraard altijd tegen betaalbare 
en concurrerende prijzen.

U vindt Jacobs Auto’s op 
industrieterrein ‘Beekerheide’ in 
Beek en Donk.

Tot ziens bij ons Bovag 
Automobielbedrijf, waar kwaliteit 
altijd hoog in het vaandel staat.

www.jacobsautos.nl

Advertorial

Lezing Herman Clerinx bij Aarlese heemkundekring
Aarle-Rixtel – In zaal van Bracht zal 
de heer Herman Clerinx uit Hasselt 
(bekend door zijn prachtige lezing over 
de Kelten) op maandag 9 september om 
20.00 uur een lezing geven. Deze lezing 
heeft de titel: Hunebedden, Dolmens en 
Menhirs in de lage Landen. Terug in de 
prehistorie?

Over de halve wereld komen megalieten 
voor. Het bekendst zijn de steenrijen van 
het Bretoense Carnac en Stonehenge 
in zuidelijk Engeland. Maar ook in onze 
streken staan dergelijke monumenten. 
In België vinden we ze vooral in de 
Ardennen, in Nederland vooral in 
Drenthe. Al deze monumenten passen 
binnen een algemeen Europees gebeuren: 
tijdens de nieuwe steentijd werden in 
de meest diverse streken duizenden 
stenen rechtopgezet. Waarom weet 
nog steeds niemand. Tenminste: niet 
helemààl. Want in tegenstelling tot wat 

vaak wordt gedacht, heeft de moderne 
wetenschap toch al heel wat tippen 
van de megalithische sluier opgelicht. 
In zijn verrassend goed ontvangen 
boek Kathedralen uit de steentijd 
(vertaald als Dolmens et menhirs) geeft 
Herman Clerinx een overzicht van de 
wetenschappelijke verklaringen over het 
nut en de bedoeling van megalieten.

Tijdens een lezing zet Clerinx 
enkele Belgische en/of Nederlandse 
megalithische monumenten – de oudst 
bewaard gebleven architectuur van onze 
streken – op een rijtje. Dat is meteen 
handig voor wie op zoek is naar leuke 
daguitstappen in eigen land. Daarna 
bespreekt Clerinx verschillende mogelijke 
verklaringen voor het fenomeen zoals 
New Age-theorieën over een terugkeer 
naar de moederschoot, het bouwen 
van opmerkelijke grafmonumenten, 
het afbakenen van het territorium, 

archeo-astronomie, het vereren van 
de voorouders, het bevorderen van de 
gemeenschapsgeest of de ongebreidelde 
ijdeltuiterij van sommige machtshebbers.

Een lezing waarbij wordt nagedacht 
over het verleden én het heden. Het 
beloofd weer een interessante avond 
te worden, waarbij ook niet-leden van 
de (Laarbeekse)  heemkundekring(en) 
welkom zijn. 

Cursus kinder- en jeugdatelier in 
Mariahout
Mariahout - Vanaf eind september 
beginnen de teken- en schildercursussen 
van Atelier Helmie Segboer weer. Vanuit 
een thema komen  verschillende vormen 
en technieken van de beeldende kunst 
aan bod. 

Men kan hierbij denken aan tekenen, 
schilderen, papier-maché, krijt, en klei. 

Het zelf (leren) maken van kunstwerken 
staat centraal. De cursus bestaat uit 
2 blokken van 10 lessen van elk 1.5 
uur voor kinderen (basisschool) op de 
maandagen  en/of  dinsdagen van 
15.45 tot 17.15 uur en 2 uur voor 
jongeren (voortgezet onderwijs) op de 
maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur.  
Voor meer informatie bel Helmie Segboer 
0499-422643/06-40913727. 

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl
- in- & verkoop  - betaalbaar onderhoud alle merken - camper onderhoud

auto 
onderdelen

Restaurantavond Zonnetij 

Kienen met de Katholieke
Vrouwenvereniging 
Lieshout – De K.V.L. (Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout) houdt 
op vrijdag 6 september een kienavond 
in het Dorpshuis aan de Grotenhof. 

De zaal is open om 19.00 uur en het 
kienen begint om 20.00 uur. Iedereen 
is hier van harte welkom.

Aarle-Rixtel - De volgende 
restaurantavond in de 
ontmoetingsruimte van Zonnetij 
in Aarle-Rixtel is op 17 september. 
Iedereen is ook dan weer van harte 
welkom vanaf 17.30 uur en het diner 
wordt geserveerd om 18.00 uur.

Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 
12 september 15.00 uur. Aanmelden 
kan via het secretariaat van 
ViERBINDEN 0492-328800 of via 
een email naar stichting@vierbinden.

nl. De gezamenlijke dineravonden 
vinden iedere 14 dagen plaats en 
worden steeds bekendgemaakt in dit 
blad. Voor 17 september staat een 
vissaladebuffet op het programma. 
Het menu bestaat uit: Zalmsalade, 
gevulde eitjes, gevulde tomaatjes, 
gerookte forel en makreel, Noorse 
garnalen Koude sausjes, Lekkerbekje, 
Aardappelgratin, Rauwkostsalade, 
Stokbrood met kruidenboter, Mousse 
van bessen met slagroom. Dit alles 
weer voor een leuke prijs.

www.schilderbert.nl Bert Verhoeven
*Gespecialiseerd
   in houtrotTel. 06 20 40 85 64
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Kermis Beek en Donk
Gratis button laten maken (maximaal 1 per kind)

Prikkelarme kermis

Kortingsbonnen

Openingstijden ‘reguliere’ kermis

•

•

•

•

Locatie: Piet van Thielplein, Beek en Donk
Attracties: Autoscooter met boksbal, Booster, Crazy Wave, Grijpautomaten, Aquablasta, 
Breakdance, Lijntrekspel, Lunapark, Schietsalon, Bussensport,
Draaimolen, Pusher, Babyflug, Eendjes vissen, Rups en de Buggy-ride.
Kramen: gebakkraam, viskraam, suikerspin/popcorn, Vietnamese loempia’s, Italiaanse 
schepijs en suiker- en nougatwaren.

Wegens het grote succes van vorig jaar zal ook dit jaar weer een prikkelarme kermis worden 
georganiseerd. Onder het motto ‘ meer mogelijk maken door minder te doen’ is er op 
zaterdag 7 en zondag 8 september van 12.00 tot 14.00 uur een aangepaste kermis op het 
Piet van Thielplein in Beek en Donk. De kermisexploitanten zorgen er dan onder andere 
voor dat er geen harde geluiden of knipperende lichten zijn en ze draaien op aangepaste 
snelheid. Er zijn vrijwilligers op het terrein aanwezig die bezoekers op verzoek begeleiden. 
Deze vrijwilligers zijn geïnstrueerd, zodat bezoekers de juiste hulp kunnen verwachten.

Bezoekers kunnen gebruik maken van kortingsbonnen. 
Deze zijn hieronder te vinden en op www.laarbeek.nl!!

De kermis start op vrijdagavond 6 september om 19.00 uur. Zaterdag en zondag gaat de 
kermis om 14.00 uur open en maandag en dinsdag om 15.00 uur. De kermis sluit op alle 
dagen om 24.00 uur.

Agenda
Vrijdag 6 september 2013
19.00 uur: De kermis wordt feestelijk geopend 
door het Sint Antoniusgilde en wethouder 
Biemans.

Zaterdag 7 september 2013
12.00 - 14.00 uur: Prikkelarme kermis
16.00 - 20.00 uur: Clown Piet

Zondag 8 september 2013
12.00 - 14.00 uur: Prikkelarme kermis
13.00 - 15.00 uur: Ballonnenfee

Maandag 9 september 2013
18.00 - 19.00 uur: Bij de kraam van Bakkerij ‘t 
Stoepje kun je gratis een button laten maken 
(zie rechts van deze advertentie). Kinderen die 
een button laten maken krijgen ook nog een 
heerlijke verrassing.

Dinsdag 10 september 2013
20.00 uur: Loterij bezoekers kunnen het lot 
invullen (zie hier rechts) en inleveren om kans 
te maken op prijzen. Om aanspraak te maken 
op de prijzen dienen de winnaars wel op 
het kermis terrein aanwezig te zijn en er zijn 
maximaal 2 prijzen per adres.

21.00 uur: De kermis wordt afgesloten met een 
schitterende vuurwerkshow.

• Hieronder zie je een tekening van een beer en een cirkel.
• Kleur de beer in of teken zelf iets in de cirkel (een foto geprint op een dun papier mag ook).
• Neem deze advertentie op maandag 9 september tussen 18.00 en 19.00 uur mee naar de 

kraam van Bakkerij ‘t Stoepje.
• Van jou tekening wordt gratis een mooie button gemaakt en wacht er nog een heerlijke 

verrassing!

In te leveren van 6 t/m 10 september 2013
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In te leveren van 6 t/m 10 september 2013

kortingsbon
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Autoscooters
bij aankoop van 

6 euro aan penningen,
2 penningen gratis

Autoscooters
bij aankoop van 

12 euro aan penningen,
5 penningen gratis

Crazy Wave
5 ritten voor 5 euro

Lijntrekspel
1 touwtje extra 

per persoon per spel

Schietsalon
iedere 5 euro 

5 punten gratis

Gebakkraam
bij aankoop van

1 zak oliebollen 2 extra

Draaimolen
bij besteding vanaf 

5 euro 1 kaartje gratis

Cakewalk
bij besteding vanaf 5 
euro 1 kaartje gratis

Suikerspin
€ 0,50 korting bij 
aankoop van een 

suikerspin vanaf € 2,50

Snoepkraam
zakjes witte en/of gekleurde 

nougat van €4,- per stuk 
 nu 3 voor € 10,-

Break-dance
4 kaartjes halen

3 betalen

Buggy-ride
bij aankoop van 10 

euro aan penningen 2 
penningen gratis

Italiaans schepijs
€ 0,50 korting op een 

grote slushpuppy

Babyflug
7 ritten voor 5 euro

Rups
bij besteding van 5 euro

1 extra rit gratis

Booster
bij aankoop van het 2e 
kaartje 1 euro retour
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Vanwege het koude weer is de haringtijd twee weken 
uitgesteld. Wij staan vanaf woensdag 19 juni weer 4 
weken op het alom bekende stekje aan de Oranjelaan 
in Beek en Donk. Voor de openingstijden en dagen kunt 
u kijken op onze website: www.vishandeldebeer.nl 

Op Vaderdag, zondag 16 juni, staan wij ook van 11:00 
tot 17:00 uur op de Oranjelaan in Beek en Donk. Hier 
kunt u terecht voor cadeaubonnen, botermalse paling, 
haring, heerlijke salades, warme gebakken vis, kibbeling 
en nog veel meer lekkers! 

Haringtijd uitgesteld tot 19 juni!

Let op!!!

Graag tot ziens!

Rob en Maril de Beer
Tel: 06-22479902 / 06-51167939

Vishandel DE BEER

Ook tijdens Beek en Donk kermis zijn wij weer aanwezig

Voor uw dagelijkse portie vitamines

U kunt bij ons terecht voor botermalse paling, haring, 
gebakken vis, salades en nog veel meer lekkers…

Graag tot ziens!

Op de pedalen voor RIDE4KIDS

Geslaagde bedevaart naar Kevelaer 
door KBO Lieshout

Aarle-Rixtel - Team AIVgD gaat van 12 
tot en met 14 september deelnemen 
aan de Pyreneeën Challenge 2013. 
De 8 koppen tellende fietsgroep uit 
Aarle Rixtel gaat voor de tweede 
achtereenvolgende keer de beroemde 
Pyreneeëncols uit de Tour de France 
bedwingen om geld in te zamelen 
voor de stichting Ride4Kids. 
Stichting Ride4Kids doneert geld 
aan veelbelovend wetenschappelijk 
onderzoek dat uiteindelijk moeten 
leiden tot een behandeling en 
medicatie voor kinderen met een 
energiestofwisselingsziekte. 

Pyreneeën Challenge 2013
Één van de evenementen van de 
Stichting Ride4Kids om geld bijeen 
te krijgen is de Pyreneeën Challenge 
(www.pyreneeenchallenge.nl), een 
unieke driedaagse fietstocht met de 
nodige hoogtemeters. De legendarische 
cols die in de Pyreneeën door zo’n 150 
fietsers beklommen zullen worden 
zijn: Col du Tourmalet, Col d’Aspin, 
Col du Soulor, Col d’Aubisque, Luz 
Ardiden en de Hautacam. De fietstocht 
is een initiatief van ouders, familie en 
vrienden van kinderen die aan een 
energiestofwisselingsziekte lijden of er 
aan zijn overleden.

Kinderen met een defecte Batterij
Iedere week worden er in 
Nederland twee kinderen 
geboren met een ongeneeslijke 
energiestofwisselingsziekte. Deze 
kinderen hebben simpel gezegd een 
‘defecte batterij’. Deze laadt heel 
langzaam op, is maximaal halfvol, snel 
weer leeg en beschadigt het lichaam 
met afvalstoffen. Het merendeel van de 
kinderen zal nooit volwassen worden 
en meer dan de helft overlijdt voor 
hun 10e verjaardag. Voor de ouders, 
familie en vrienden is de gedachte dat 
er voor deze kinderen geen medicijn zal 
komen, ondraaglijk en onacceptabel!

Besteding van gelden
Stichting Ride4Kids maakt gebruik 
van de expertise van instellingen die 
beschikken over een onafhankelijke 
en deskundige medisch adviesraad 
of beoordelingscommissie. Deze 
adviesraad of commissie beoordeelt 
de aanvragen volgens een vaste en 
strikte procedure, voordat wordt 
overgegaan tot het doneren van geld. 
Hiermee borgt de stichting Ride4Kids 
dat de gedoneerde gelden goed 
besteed worden en een wezenlijke 
bijdrage leveren aan onderzoeken 
naar energiestofwisselingsziekten en 

de behandeling van patiënten. Het 
sponsorgeld en ontvangen donaties 
worden voor honderd procent besteed 
aan Cure (onderzoek naar een medicijn) 
en Care (Kwaliteit van leven) projecten.

Team AIVgD combineert de sportieve 
prestatie met de inzet voor het goede 
doel. Het team bestaat uit: Gerjan 
Beniers, Frank Kemme, Roland 
Roijackers, Leo Albers van der Linden, 
Frits Swinkels, Robert Wit, Dave Prinsen 
en Edwin Kets.

Aanmelden als sponsor of doneren kan 
via de website www.ride4kids.nl of 
www.pyreneeenchallenge.nl.

wielersport wielersportfi etsen

Mooi Dier
Op zoek...Op zoek...
Hebo is een Duitse Staande ruwhaar 
teefje van 9 jaar oud, ze is als 
vondeling bij ons in het asiel terecht 
gekomen. Als je in Hebo haar mooie 
donkere ogen kijkt vraag je je wel af 
wat ze allemaal heeft meegemaakt. 
Al te rooskleurig is haar verleden 
niet, maar ondanks dat heeft ze toch 
een geweldig lief en zachtaardig 
karakter weten te behouden. We 
zoeken voor Hebo dan ook een 

baasje die haar een vertrouwde, veilige en liefdevolle toekomst kan bieden.

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

Naam:        Hebo
Leeftijd:     9 jaar

St. Servatius Gilde beleeft een geweldige dag met 
Koningsschieten 
Lieshout - Het Sint Servatius Gilde uit 
Lieshout beleefde afgelopen maandag 
een geweldige afsluiting/begin van het 
koningsjaar.Na een samenkomst op het 
gildeterrein vertrokken de gildebroeders 
met aanhang naar de Koning waar 
de vendeliers met 11 personen een 
vendelhulde brachten aan het, toen nog, 
koningspaar Frans en Riek Manders.

Bijna alle Vendeliers die ooit gevendeld 
hadden,  brachten een ode aan dit 
koningspaar als erkentelijkheid, omdat 
koning Frans Manders, sinds  een half 
jaar ook als voorzitter van het gilde, zich 
als een echte Koning heeft gedragen. Na 
het vendelen stond er een voortreffelijk 
ontbijt klaar voor de gildebroeders en 
aanhang. Na het ontbijt stond koetsier 
Yvonne van der Aa, met een bijzonder 
mooie koets met een fries paard klaar om 
Koning Frans en Koningin Riek Manders 
te vervoeren naar het gemeentehuis, 
waar de Gildebroeders werden ontvangen 
door burgemeester Hans Ubachs . De 
rest van het Gilde werd vervoerd met 
een platte wagen, getrokken door een 
lans buldog, gestuurd door Gilde lid 
Tini van Vroenhove. Dit vervoer, dat elk 
jaar ter beschikking wordt gesteld door 
Gildebroeder Theo Gevers, is een ludieke 
manier om in Beek en Donk te komen.

In het gemeentehuis werd het Gilde 
getrakteerd op koningswijn,  aangeboden 
door de gemeente, en die gedronken 
werd uit de koningsbeker. Bij dit gezellig 
samen zijn bood Gildebroeder Jos 
Kuiypers, samen met zijn vrouw Betsie, 
een tinnen beker met zilveren houder 
aan, bestemd voor de, op dat moment 
nog, Ere Koning Gerrit van Kaathoven. 
Ook Frans Biemans, die het Gilde een 
warm hart toedraagt, bood een tinnen 
beker aan vanwege het feit dat hij 20 jaar 
raadslid is van de gemeente Laarbeek.

Na het vertrek van Gildeheer Pastoor 
Jeroen Beekman, werd pater Arie Wester, 

bijgestaan door Broeder Lucas, benoemd 
als nieuwe Gilde Heer. Deze benoeming 
werd bekrachtigd door het omhangen 
van de sjerp, en het opzetten van de 
hoed met veren. Ook broeder Lucas 
werd verrast met sjerp en hoed. Broeder 
Lucas bood namens hem zelf en Pater 
Arie Wester een schildje aan. Dit was 
voor Gildebroeder Klaas van de Zanden 
een aanleiding om een tinnen beker te 
schenken aan broeder Lucas.

Zo werden er in 45 minuten tijd heel wat 
zaken afgehandeld en werd het tijd om 
terug te gaan naar Lieshout waar het 
Koningspaar Frans en Riek Manders nog 
een foto moest maken bij het schilderij van 
Reinier Pijnenburg. Bij café BBC werd er 
getrakteerd op een lekker glas gerstenat 
en bitterballen. Ondertussen stond men 
bij zaal de Koekkoek klaar om het Gilde te 
ontvangen voor een geweldige Brabantse 
koffietafel. Hierna ging het Gilde naar 
het schietterrein voor het daadwerkelijk 
koningsschieten. Gildebroeder Ad 
Donkers bewees na het 226ste schot dat 
hij de beste schutter was, en zich dus voor 
een jaar Koning mocht noemen van het 
Sint Servatius Gilde. Na een nieuwe vogel 
te hebben geplaatst, begonnen de leden 
van het Gilde te schieten voor het Ere 
Koningschap. Hierbij bewees voormalig 

Ere Koning Gerrit van Kaathoven dat hij 
wederom de beste schutter was. Bij het 
174ste schot haalde hij het laatste stukje 
van de houten vogel naar beneden.  

Op de valreep kwam het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel een 
vendelhulde brengen aan het Gilde 
en de kersverse koning. Zij brachten 
een schildje, wat ten onrechte bij hen 
terecht was gekomen, terug naar het Sint 
Servatius Gilde.

Het Gilde van Lieshout beloofde om een 
schildje, dat ten onrechte bij hen terecht 
was gekomen, t.z.t. terug te brengen 
naar Aarle. Al met al was het een leuke, 
gezellige en zonnige feestdag.

Lieshout –  34 Fietsers vertrokken 
op donderdag 22 augustus om 
09.00 uur vanaf het Dorpshuis 
in Lieshout voor de zesde 
Radwallfahrt naar Kevelaer. Een 
dikke 60 kilometer hadden ze 
voor de boeg. Stralend weer en 
geen zuchtje wind, mooier kon 
het haast niet. 

Deelneemster Nelly de Groot 
kijkt met veel plezier terug. 
“We hadden onderweg enkele 
stops met heerlijk appelgebak 
in het Theehuisje in Vredepeel 
en een lunch op het tennispark 
in Oostrum. Via de brug in Well 
zijn we de Maas overgestoken en 
toen was het niet ver meer naar 
Kevelaer.” 

Om half vier kwam de groep 
aan en rond die tijd arriveerde 
ook de bus uit Lieshout met nog 
39 deelnemers. Tot 18.00 uur 
’s avonds kon ieder zijn eigen 
plan trekken, daarna volgde 
een gezamenlijk diner in het 
Priesterhuis. Het eigenlijke doel, 
de processie en H. Mis begonnen 
om 19.00 uur. Nelly: “We gingen 
al zingend naar de kaarsenkapel, 
waar pater Theo Verstappen met 
misdienaar Jan Booy Lieuwes 
de mis opdroeg. Ons eigen 
seniorenkoor Vogelenzang zorgde 
voor de muzikale opluistering. 
De kaars die we meegebracht 

hadden, werd gewijd.  Het was 
een geweldige viering.” 

De bus vertrok ‘s avonds weer 
naar Lieshout, de fietsers bleven 
een nachtje in het Priesterhuis. Zij 
moesten de volgende dag na het 
ontbijt nog de lange weg terug. 
Na de lunch in Nieuw Bergen, 
het pontje bij Bergen en een ijsje 
in Overloon volgden de laatste 
kilometers. “Het was een hele 
toer, maar we kijken terug op een 
geslaagde bedevaart.”

   

 

Kraam huren tijdens vlooienmarkt harmonie O&U
Beek en Donk - Harmonie O&U 
biedt de mogelijkheid om tijdens 
de vlooienmarkt van 6 oktober 
in Muziekcentrum Het Anker een 
kraam te huren. Deelnemen aan 
de vlooienmarkt is een ideale 
manier om een centje te verdienen 
aan je overtollige spullen, zoals 
speelgoed, kleding en snuisterijen. 

De vlooienmarkt in Het 
Anker wordt georganiseerd 
door Harmonie Oefening & 
Uitspanning uit Beek en Donk. De 
vlooienmarkt van 6 oktober is de 
eerste in dit winterseizoen. Geen 
tijd, op 1 december is de volgende 
vlooienmarkt. 

Belangstelling voor het huren van 
een marktkraam? Ga dan naar  
www.vandersteenevenementen.nl 
of bel met Jordi van de Steen 06-
81135591. Meer informatie is ook 
te vinden op de website van O&U 
www.oenu.nl

Wespen?

0492 – 77 88 88
06 – 539 678 57

Paul vd Kam

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103
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Van Schijndel Anteak
Dé woonwinkel

Passie voor wonen

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

Programma / Uitslagen

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

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

Woensdag 4 september
18:30   Sparta’25 C2 - Mariahout 
C1

Zaterdag 7 september 
09:30  DVG F4 - Mariahout F4
10:00 Mariahout F2 - S.V. Brandevoort F5
10:00  Mariahout F3 - SCMH F2
10:00  Venhorst E1 - Mariahout E1
11:15  Mariahout D1 - Erp D2
12:15  Erp D3 - Mariahout D2
13:00  Mariahout C1 - Erp C2
13:00  Mariahout C2 - Schijndel/  
           DE WIT C3
14:30  Mariahout B1 - Blauw 
           Geel’38/JUMBO B2
14:30  Mierlo Hout A2 - Mariahout A1
14:30  Sparta’25 B3 - Mariahout B2

Zondag 8 september 
11:30   Mariahout 2 - Schijndel/
            DE WIT 3
12:00   Rhode 4 - Mariahout 4
12:15   Bavos 3 - Mariahout 3
14:30   Mariahout 1 - Ollandia 1

Programma Jeugd 
Woensdag 3 september
19.00 Lierop A1 – ASV’33 A1

Donderdag 4 september
18.30 Boerdonk B1G – ASV’33 B2
18.30 Boekel Sport B3 – ASV’33 B3G
18.30 ASV’33 MB1 – VOW MB1
18.30 Venhorst C1 – ASV’33 C2
18.30 ASV’33 C3 – Boekel Sport C4

Zaterdag 7 september
15.00 ASV’33 A1 – MULO A1
14.45 Bavos B1G – ASV’33 B1
15.00 ASV’33 B2 – Handel B1
14.45 SSE B2 – ASV’33 B3G
13.30 St. Hubert MB1 – ASV’33 MB1
12.30 ASV’33 C1 – IVO C1
12.30 ASV’33 C2 – Stiphout 
          Vooruit C2
12.30 ASV’33 C3 – Stiphout 
          Vooruit C3G

11.45 Schijndel D2 – ASV’33 D1
10.30 ASV’33 D2G – Nijnsel D1
09.30 WEC E1 – ASV’33 E1G
ASV’33 E2G is vrij
09.15 Gemert E9 – ASV’33 E3G
10.30 ASV’33 E4 – ELI E3
10.30 WEC F1 – ASV’33 F1
10.30 MVC F1 – ASV’33 F2
09.15 ASV’33 F3G – Bruheze F4
09.15 ASV’33 F4 – NWC F8
09.15 ASV’33 F5G – Deurne F6
09.15 ASV’33 F6 – WEC F3G

Programma Veteranen
Zaterdag 7 september 
Geen programma

Programma Senioren
Zondag 8 september
ASV’33 1 is vrij
ASV’33 2 is vrij
12.00 ASV’33 3 – Rhode 5
10.00 Sparta’25 – ASV’33 4
10.00 ASV’33 5 – ELI 5
11.00 ASV’33 VR1 – Boekel Sport VR2

Uitslagen Jeugd
Woensdag 28 augustus
ASV’33 A1  was vrij     
Bavos B1G – ASV’33 B1 0-8
ASV’33 B2 – ELI B1 4-4
ASV’33 B3G – Schijndel B4       4-3
Schijndel MB1 – ASV’33 MB1   0-5
Mifano C1 – ASV’33 C1          11-0
ASV’33 C2 – MVC C1           3-7
ELI C2 – ASV’33 C3            5-7

Zaterdag 31 augustus
Stiphout Vooruit A1 – ASV’33 A1   0-3
Milheezer Boys B1G – ASV’33 B1 

Afgelast
ASV’33 B2 – MVC B1          4-6
ASV’33 B3G – Sparta’25 B3     5-4
MVC B1G – ASV’33 MB1         3-3
ASV’33 C1 – Gemert C2   Afgelast
Bavos C1 – ASV’33 C2           5-6
ASV’33 C3 – Sparta’25 C4G     3-4

Uitslagen Veteranen
Zaterdag 31 augustus
Geen programma

Uitslagen Senioren
Dinsdag 27 augustus
Mierlo Hout 1 – ASV’33 1        1-1

Donderdag 29 augustus
ASV’33 2 – Sparta’25 4          7-2

Zaterdag 31 augustus
ASV’33 1 – Nijnsel 1          0-6

Zondag 1 september
ASV’33 1  was vrij
Schijndel 3 – ASV’33 2           6-3
Sparta’25 8 – ASV’33 3          1-7
Rhode 6 – ASV’33 4           0-3
ASV’33 5 – Sparta’25 10           0-4
ASV’33 VR1 – Boskant VR1     4-0
Wijzingen onder voorbehoud

Flamingo’s

Uitslagen 1 september 
Swift – PupE1      6 – 0
SCMH – PupE2  3 – 3
PupD1 – Rosolo  1 – 4
AspC1 – Rosolo  4 – 2
AspC2 – OVC’63  3 – 6 
Spoordonkse Girls – JunA1     4 – 7 
De Korfrakkers 3 – Sen 2      17 – 6  
De Horst 1 – Sen 1 9 – 4 

Programma
Zaterdag 7 september
Sportpark Mariahout
10.00 PupE2 – Be Quick
10.30 PupE1 – De Korfrakkers
12.15 AspB1 – Stormvogels (L)
13.30 JunA1 – De Korfrakkers 
Sportpark Schijndel
10.30 Avanti – W1

Zondag 8 september
Sportpark Mariahout
11.00 Sen 2 – Rosolo 3
13.00 Sen 1 – Jes 1

Woensdag 11 september 
Sportpark Mariahout
20.00 MW2 – De Kangeroe MW1
20.00 R1 – Prinses Irene R1
Sportpark Schijndel
20.00 Alico MW1 – MW1

‘t Centrum Beek en Donk

Uitslagen maandag 2 september
0-2  Harrie van Kleef - John Labes
0-2  Ad Barten - Jan Verbakel
0-2  Henk van de Bergh - Tonny de Louw
0-2  Antoon Smits - Leo van Griensven
0-2  Cor van de Berg - 
        Martien van de Elsen
0-2  Lou Muller - Herman van de Boom
0-2  Antoon Rooijakkers - 
       Jan Hesselmans
2-0  Harrie Bouwmans - Huub Biemans
0-2  Albert Kluijtmans - Antoon Maas
2-0  Frits Poulisse - Theo van Hoogstraten
2-0  Bert van de Vorst - Bennie Beerens
0-2  Henk Hollanders - 
       Theo van Hoogstraten
0-2  Frits Poulisse - Leo Migchels
2-0  Hans de Jager - Jan van Dijk
2-0  Hans Heldoorn - Antoon Wagemans
2-0  Antoon van Osch - Piet Verhagen
2-0  Tonnie Raaijmakers - Frits Tak
0-2  Cor Oppers - Jaspert Swinkels

Uitslagen dinsdag 3 september
0-2  Guus van de Elsen - 
        Lambert van Bree
2-0  Henk Mastbroek - Gerrit van Osch
2-0  Henk van de Vegt - 
       Martien Swinkels
0-2  Frits Wilbert - Lou Muller
0-2  Mies van de Biggelaar - 
       Wim Swinkels
0-2  Marinus Steegs - Cor Verschuren
0-2  Henk Hendriks - Pieter Rooijackers
2-0  Piet Goossens - Jan van Hout
2-0  Pieter Rooijackers - Theo Spierings
2-0  Mari Verbakel - Willie Vorstenbosch
0-2  Antoon Wagemans - Cor Oppers
0-2  Frits Tak - Evert Baring
2-0  Piet van Zeeland - Theo Verheijen
0-2  Tonnie Raaijmakers - 
       Henk Meerwijk
0-2  Hans Heldoorn - Piet van Zeeland

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske

Uitslagen 3 september 2013
1.Riek Kuijpers/Ketty Coppens 71,00%.
2.Riet van Vijeijken/Jo van de Boom 
   62,50%. 
3.Pieta Vogels/Jan Duijmelinck 61,00%.
4.Lien Meulensteen/Jos de Vries 57,00%.
5.Piets Slaats/Riet van der Linden 
   52,50%. 

De volgende zitting is op dinsdag 10 
september 2013, aanvang 13,30 
uur. Plaats: Ontmoetingscentrum 
aan de Otterweg, te Beek en 
Donk. Iedere bridger met partner 
is van harte welkom om aan deze 
bridgdrives deel te nemen.

Schaakvereniging DOT

Uitslagen 3 september
0-1 Johnny v.d. Laarschot -
      Dirk-Jan Gloudemans
0-1 Frans v. Hoof - André Bergman
1-0 Thijs Knaapen - Albert v. Empel
½-½ Jef Verhagen - Hein v. Bree
½-½ Aloys Wijffelaars - 
        Chris v. Laarhoven

Vanwege de Kermis is er 10 
september geen clubavond

Programma 17 september
Dirk-Jan Gloudemans - Zjon v.d. Laar
Aloys Wijffelaars - Thijs Knaapen
Chris v. Laarhoven - Frans v. Hoof
Hein v. Bree - Johnny v.d. Laarschot
Willy Constant - André Bergman
Hans Claas - Albert v. Empel

Zie ook onze website
www.dotschaak.nl

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

biljarten bridgen

Damian Vaes haalt brons tijdens 
NK Outdoor 

Jaarlijkse fi etstocht MTC-Mariahout

Beek en Donk - Op zondagochtend 
om 05.00 uur op om op tijd aan de 
meet te kunnen staan voor het NK 
outdoor. Je moet er soms niet aan 
denken, maar als je ergens voor traint 
en ergens voor wilt gaan, lukt je dat. 
En als je dan ook nog een topprestatie 
kunt neerzetten is het vroege opstaan 
toch niet voor niets geweest.

Dit moois overkwam Damian Vaes 
van Strijd in Vrede op zondag 1 
september  tijdens het NK Outdoor 
voor aspiranten in Haaksbergen in 
de klasse recurve heren. Na 36 pijlen 
stond hij op een gedeelde 1e plaats. 
En op het einde met nog 6 pijlen te 
gaan stonden 3 schutters gedeeld 

1e, waaronder Damian. Uiteindelijk 
vlogen de pijlen van de andere twee 
schutters meer in het geel dan die van 
Damian waardoor hij derde werd.

Maar derde van Nederland in een 
veld van jonge talentjes is een beste 
prestatie.

Mariahout - MTC-Mariahout houdt 
aanstaande zondag (8 september) 
haar jaarlijkse (gezins)fietstocht. 
Deelnemen aan deze fietstocht van 
+/- 30km is voor iedereen mogelijk. 

Onderweg zal u op de drinkpost een 
consumptie worden aangeboden. 
Stap dus op uw fiets en kom gezellig 
met ons mee fietsen. Inschrijven 
kan van 12.30 tot 13.30 uur bij ‘De 

Pelgrim’, langs de kerk in Mariahout. 
Het inschrijfgeld bedraagt €2,50. 
Kinderen t/m 16 jaar mogen gratis 
mee.                                                      

MIXI feliciteert 3 winnaars
van de clipjes-prijsvraag!

3e prijs: dhr. van Cuijk2e prijs: mevr. Wagelmans

DE WINNAARS

1e
prijs
mevr.

Oudenaar

handboogschieten

wielersport wielersportfi etsen

denksportdenksport schaken

Al uw sport- en verenigingsnieuws 
wordt gratis geplaatst

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 
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Laarbeek - Afgelopen vrijdag 30 
augustus werd het tiende Laarbeeks 
Golfkampioenschap gehouden. 
Een bijzonder zonnige en gezellige 
jubileumdag, op Golfbaan Stippelberg. 
Margo van der Heijden en Kees Snip 
werden Laarbeeks Golfkampioen; beste 
speler van de dag bleek Toon van Berlo. 

De driekoppige organisatie −waarvan 
Ineke Coppens vanaf het eerste jaar 
kartrekker is − nam afscheid. Burgemeester 
Hans Ubachs reikte de prijzen uit en 
heette het nieuwe comité, dat aan de 
ruim honderd aanwezige deelnemers en 
sponsoren werd voorgesteld, welkom. 

Winnaars
Margo van der Heijden (hcp 15.4) pakte 
met bruto 96, netto 75 slagen de titel 
Laarbeeks Golfkampioene. Met bruto 
89, netto 71 slagen wist Kees Snip  (hcp 
15.1) de titel bij de heren vóór de neus 
van Jan Ankersmit (hcp 10.5) die met vier 
slagen minder maar netto 1 slag meer 
op de tweede plaats eindigde, weg te 
kapen. Germa van Dulmen (hcp 17) werd 
tweede met bruto 102, netto 80 slagen. 

Bij de handicaps 24 tot 36 won Mimi van 
Bree (hcp 31.2) de eerste prijs met 35 
stablefordpunten, gevolgd door Elly Heijl 
(hcp 28.3), 32 punten. Bij de heren werd 
Tommy van de Leemputten (hcp 27) 
tweede met 43 punten. Pieter Swinkels 
(hcp 30) behaalde met maar liefst twee 
punten meer de eerste plaats in deze 
categorie. 

Annemarie van Dommelen werd in de 
categorie 36+ wederom eerste; Christine 

Beukers volgde als tweede. Erik Lentjes, 
vorig jaar nog tweede, werd met een 
uitzonderlijk hoge score nummer een. 
Met 37 punten eindigden Maarten van 
Bragt en Tiny van der Aa waarvan de 
laatste op basis van de laatst gespeelde 
zes holes uiteindelijk tweede werd.

Longest drive en neary
Miriam Elzinga sloeg de longest drive 
bij de dames, Robert de Jong en Arno 
Vermeulen kregen het – heel bijzonder 
– voor elkaar exact dezelfde afstand 
te slaan. Germa van Dulmen en Arie 
van Dommelen sloegen de neary’s. 
Birdies scoorden Peggy Blankwater, 
Rina Huijbregts, Jan Ankersmit, Roderik 
van den Bogaard, Jan Swinkels, Patrick 
Beekmans, Joop Spek en Kees Snip. 

Nieuwe organisatiecomité
Na tien jaar droegen Ineke en Frans 

Coppens en Marijke Brouwers het 
organisatie-stokje over aan Peggy 
Blankwater, Erik van de Vrande en Jos 
Vogels. Dit enthousiaste drietal organiseert 
voortaan, dat de eerstvolgende keer op 
vrijdag 29 augustus 2014 wordt gehouden, 
het Laarbeeks Golfkampioenschap. 
Symbolisch overhandigde burgemeester 
Ubachs de ‘Laarbeekvlag’ − deze wordt 
al tien jaar op rij, alsof de golfbaan voor 
één dag ‘Laarbeeks grondgebied’ is, 
op de dag van het kampioenschap 
gehesen en gestreken − aan de nieuwe 
organisatie. Deze maakte meteen van 
de gelegenheid gebruik om het ‘oude’ 
comité te bedanken voor de organisatie 
van de afgelopen jaren. 

Tweede lustrum Laarbeekse Golfkampioenschappen

Margo van der Heijden en Kees Snip:
Laarbeeks Golfkampioen 2013

De nieuwe commissie vlnr Jos Vogels, 
Peggy Blankwater en Erik vd Vrande, met 
burgemeester Hans Ubachs aan hun voeten

De oude commissie vlnr. Ineke Coppens, 
Frans Coppens en Marijke Brouwers

Laarbeekse golfkampioenen Margo van der Heijden en Kees Snip 

Geweldige middag bij Sparta’25 
voor mensen met een beperking
Beek en Donk – Geen voetbal 
zondagmiddag op het hoofdveld 
van Sparta’25, maar een grasveld 
vol spelletjes, 45 mensen met 
een verstandelijke beperking 
en een heleboel vrijwilligers. 
Het G-voetbal bestaat dit jaar 
10 jaar. In het kader daarvan 
werd deze bijzondere zeskamp 
georganiseerd. 

Iedereen kan meedoen
“Maar het was eigenlijk zo leuk 
dat we misschien gaan kijken om 
het volgend jaar weer te doen”, 
vertelt één van de organisatoren 
Jan Leenders. De 12 spellen waren 
heel uitlopend van geiten melken 
tot stropdasschieten, en dat 
allemaal per persoon aangepast 
aan de beperking. Jan: “Iedereen 
kon meedoen. Elke deelnemer 
had een scorekaart waarop het 
punt kwam te staan, maar nog 
veel belangrijker was de reactie 
daarachter, zoals ‘super!’, ‘kei 
goed gedaan!’, of ‘top!’. Een grijns 
van oor tot oor was het gevolg 
daarvan.”

Gezelligheid
Na een dikke anderhalf uur 
spelletjes spelen, zat het actieve 
gedeelte erop. Misschien moest 
het gezelligste gedeelte nog wel 
komen. De deelnemers vertrokken 
allemaal richting kantine, waar 
het, door hen komst samen met 
de bezoekers die er al waren, 
gezellig druk werd. Een bandje 
stelde zich op en een zangeres 
begon te zingen. Het duurde geen 
vijf minuten voordat één van de 
deelnemers de microfoon overnam 
en de gezelligheid nog meer de 
kantine inzong. 

Acceptatie
Een bijzonder fenomeen bij Sparta’25 
is dat het G-voetbal daar zo 
geaccepteerd is. Niemand kijkt raar 
op. Iedereen doet gezellig mee. Na 
een lekkere hap en een drankje was 
het na een flink uur gezelligheid in de 
kantine weer tijd om huiswaarts te 
keren. Moe, maar meer dan voldaan 
zullen de deelnemers thuisgekomen 
zijn, terugkijkend op een fantastische 
middag. 

Deelnemers
De spelletjesmiddag was bedoeld 
voor alle mensen in Laarbeek met 
een verstandelijke beperking. “Het 
was moeilijk in te schatten hoeveel 
er mee zouden doen. Er hebben 
ook nog een aantal personen uit 
Gemert meegedaan”, vertelt Jan, 
die zelf een zoon heeft met een 
beperking. “Ons doel was om 
deze mensen een leuke middag te 
bezorgen. De deelnemers vonden 
het fantastisch. Iedereen heeft 
genoten op zijn of haar eigen 
manier. Wij zijn heel tevreden.”

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

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

Zwitserse kwaliteits spuitapparatuur
NU ook in ons assortiment.

Mooi Laarbeek 13 Birchmmeier wk 35 36.indd   1 8/22/2013   9:49:22 AM

LANGEAKKER 9
AARLE-RIXTEL

TEL. 06 13 64 20 46

NIEUWBOUW
ONDERHOUD
RESTAURATIE

ROB@VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL
WWW.VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL

Wij zoeken 
Weekend Chauffeurs!
Voor de volgende vacature zoeken wij; Weekend Chauffeurs voor het 
vervoer van Suikerbieten. In de afgelopen 53 jaar zijn wij uitgegroeid 
tot een gerenommeerd transportbedrijf wat in verschillende takken van 
transport actief is. Eén van deze takken is de agrarische sector. 

De werkzaamheden
Het werk bestaat uit het aanvoe-
ren van suikerbieten vanaf het 
land naar de suikerbieten fabrie-
ken. Aldaar bestaat de mogelijk-
heid om retourproducten te laden 
welke weer gelost worden bij di-
verse agrarische bedrijven. Deze 
werkzaamheden worden uitge-
voerd met een walkingfloor trekker 
– oplegger combinatie. 

Werk tijden
De werkzaamheden worden gedurende de gehele week uitgevoerd. Om 
onze vaste medewerkers te ontlasten zoeken wij kandidaten die op za-
terdag – zaterdag nacht – zondag en zondag nacht bereid zijn om te 
rijden. 

Kandidaten
De kandidaten welke we willen bereiken dienen te passen binnen onze 
organisatie. Gezien de inzet is trekker oplegger ervaring een vereiste. 
Net zoals collegialiteit, goede mentaliteit en een representatieve verzor-
ging. Agrarisch gericht en bekend met losgestorte goederen is een pré. 

Heeft u interesse
Schrijf uw sollicitatiebrief met CV aan; 
Int.Transportbedrijf 
Albert van Uden & Zn BV 
Bijenweg 3 5741 SG te Beek en Donk. 
met de vermelding sollicitatie of via e-mail aan wilbert@avuzn.nl

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Basicflow

Havenweg 2  |  Aarle-Rixtel
06-21917965  |  www.basicflow.nl

Beauty
Massage
Yoga
Bewegingslessen
Verwenarrangementen

Vanaf nu geopend
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wipschieten

handbal

vissenLaatste training voor boksschool 
in oude sporthal 

Beek en Donk - Na 15 jaar 3 
à 4 keer in de week getraind 
te hebben in de oude sporthal 
aan de Otterweg is er een 
afscheid van een heel mooie tijd 
aangebroken. De nieuwe school 
van Boksclub Laarbeek, in 
het Ontmoetingscentrum,  is 
afgelopen woensdag in gebruik 
genomen. 

Na maanden van hard werken 
is alles rond en de boksclub is 
apetrots op de nieuwe stek. 
Volgens Riny Heesakkers, trainer 
van de Boksclub, één van de 
mooiste uit de regio. Iedereen is op 
woensdag van 18.30 tot 20.30 uur 
van harte welkom.

boksen

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Verlies voor Flamingo’s 
in Groesbeek

Jongste jeugd van handbalvereniging 
Bedo wint overtuigend

Federatie Kampioenschappen 
Brabants Wipschieten 2013

Mariahout - Senioren 1, 
gesponsord door Auto Corsten uit 
Mariahout, speelde 1 september 
haar eerste competitie wedstrijd 
tegen de dames van De Horst 
1 in Groesbeek. Na een goede 
voorbereiding waren de dames er 
klaar voor.

Qua veldspel kon Flamingo’s 
goed mee met De Horst. Er 
werd zeer goed verdedigd, 

maar helaas kon Flamingo’s de 
kansen niet verzilveren. De Horst 
was daarentegen wel effectief 
waardoor de dames aan de rust 
begonnen met een stand  van 7-1. 
De tweede helft begon Flamingo’s 
weer scherp en dit resulteerde in 
drie doelpunten op rij. Opnieuw 
creëerde Flamingo’s mooie kansen, 
maar ook de tweede helft miste 
effectiviteit. Helen van Wanrooij 

maakte tijdens de tweede helft 
haar debuut in Senioren 1. 
Ondanks het goede veldspel en 
goed verdedigend werk in beide 
vakken was de eindstand 9-4  in 
het voordeel van de Horst.

Doelpunten aan de zijde van 
Flamingo’s kwamen van Manon 
de Beer, Manon van Eijndhoven, 
Marleen de Groot en Robin Vogels.

Beek en Donk - Dit weekend 
speelden alle jeugdteams van 
handbalvereniging Bedo een 
wedstrijd in de veldcompetitie. 
De Meisjes B-jeugd schoot helaas 
net te kort terwijl de Jongens 
B-jeugd er niet aan te pas 
kwamen. De jongste jeugd wist 
de punten echter in Beek en Donk 
te houden door een overtuigende 
overwinning te boeken. Hiermee 
staan ze na twee wedstrijden 
ongeslagen bovenaan. Volgend 
weekend spelen alle teams 
wederom thuis. De exacte tijden 
en locaties zijn nog niet bekend. 
Houdt hiervoor de website in de 
gaten.

Voorafgaand aan deze wedstrijden 
vond de tweede instuiftraining 
plaats. Ook deze was weer druk 
bezocht. Op zaterdag 7 september 
vindt de laatste instuiftraining van 
dit najaar plaats. Deze is bedoeld 
voor jongens en meisjes van 4 
t/m 9 jaar en is geheel gratis. 
Aanmelden is niet nodig. Meer 
informatie is te vinden op onze 
website: 
www.hvbedo.nl/jeugdinstuif. 

De selectieteams van de senioren 
reisden allebei af naar Oisterwijk 
voor wedstrijden tegen het 
plaatselijke Taxandria. De heren 
beten de spits af. Grotendeels 
compleet, nadat vorige week 
nog een deel van de selectie 
gemist werd, gingen ze met 
zelfvertrouwen de wedstrijd in. 
Nadat men vorige week tegen 
een sterke tegenstander nog 
de meerdere moest erkennen, 
werd dit keer overtuigend een 
overwinning binnengehaald. De 
dames wisten dit succes helaas 
niet te evenaren. Beide teams 
weten waaraan ze moeten werken 
voordat de competitie begint. 
Volgend weekend spelen beide 
teams in D’n Ekker in Beek en 
Donk een drieluik met twee andere 
teams. Vanaf 11:00 uur spelen 
de Dames senioren van Bedo, 
Apollo en De Sprint onder elkaar 
drie wedstrijden, vanaf 14:00 uur 
is het de beurt aan de heren van 
Bedo, NOAV en The Flyers. Dit 
belooft een leuke en afwisselende 
handbalmiddag te worden.

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

Uitslagen:
Gemengde D-jeugd – Lido       12-3
Meisjes B-jeugd – E.H.V.           6-8
Jongens B-jeugd – Habo ‘95    8-19
Taxandria – Dames Senioren 21-14 
Taxandria – Heren Senioren  20-38

Programma veldcompetitie:*
Gemengde D-jeugd – M.H.V. ‘81
Meisjes B-jeugd – Achilles ‘95
Jongens B-jeugd – Helios ‘72
Dames Senioren 2 – Achilles ‘95
*Tijden en locatie nog niet bekend, 
houd de website in de gaten.

Programma oefenwedstrijden:
Zondag 8 september 
11:00 Drieluik Bedo Dames 
Senioren 1/Apollo/De Sprint — 
D’n Ekker, Beek en Donk
14:00 Drieluik Bedo Heren 
Senioren 1/NOAV/De Flyers — 
D’n Ekker, Beek en Donk

Beek en Donk – Op schietterrein 
De Roover in Lierop is op zondag 
1 september geschoten om de 
federatiekampioenen Brabants 
wipschieten 2013. 

Fedratiekampioen Vrije Hand: Brabants 
wipschieten Patricia Vossen Someren 
Kring Peelland. Op het onderdeel 
personeel is het Jan Rovers van het 
St. Leonardus gilde uit Beek en Donk 
gelukt om de 4e plaats bij het onderdeel 
personeel veilig te stellen. Een 2e 
puistprijs was weggelegd voor Mario 
van der Elsen van het St. Leonardus 
gilde uit Beek en Donk.

Federatiekampioen Jeugd: 1. Bryan 
Colijn Rosmalen.
FedratieKampioen opgelegd: 1. 
Antwan de Pinth Nieuwkuijk.

Fedratiekampioen Vrije Hand: 1e 
Patricia Vossen Someren.
Federatiekampioen Korps: St Joris van 
Ossenoort Nieuwkuijk.
Schutters: Marco en Atwan de Pinth, Eric 
jan van Eggelen en Rens Kouwenberg.
Personeel: 1. Guus v/d Ven Lierop, 2. 
Antwan de Pinth Nieuwkuijk, 3. Marco 
de Pinth  Nieuwkuijk, 4 Jan Rovers Beek 
en Donk, 5. Peter Berkers Lierop, Frans 
v/d Ven Lierop.
Vrije Hand: 1. Antwan de Pinth 
Nieuwkuijk, 2.  Jan van Brakel 
Dommelen, 3. Rens Kouwenberg 
Nieuwkuijk, 4. Andre Collijn Rosmalen, 
5 Robbert v/d Broek Someren-
Eind, 6. Patricia Steenbakker Rosmalen.
Viertal: 1. St Joris van Ossenoort 
Nieuwkuijk,  2. St Antonius abt Lierop,  
3. St Joris Someren, 4. St Catharina en 
St. Joris Rosmalen.

Puist:  1. Toos van Rooy Lierop, 2. 
Mario v/d Elsen Beek en Donk, 3. Peter 
Bax Luyksgestel, 4e Johan Vlemmix 
Lierop, 5. Nico in het Veld Luyksgestel, 
6. Toon Bergh Someren, 7. Nico in het 
Veld Luyksgestel.

Gerard van Eert slaat dubbelslag

Karpernachtviswedstrijden Het Geduld

T.S.C. Aan de Wielen

Beek en Donk - De zesde 
koningswedstrijd van HSV Het Geduld 
is gewonnen door Gerard van Eert. In 
beide klassementen pakte Gerard de 
volle winst. Bij het wegen was zijn net 
rijkelijk gevuld met zowat alles wat er 
in de vijver rondzwemt:  karper, zeelt, 
voorn, brasem en baars, in totaal 25 
stuks. Dit was niet alleen het hoogste 
aantal maar tevens ook het hoogste 
gewicht.

Hierdoor maakt hij dan ook een 
flinke stap omhoog in het algemeen 
klassement. De tweede plaats was voor 
Riny vd Elzen die met een aantal van 
22 vissen en bijna een kilo aan gewicht 
voor het eerst meedeelde in de punten, 
eindelijk van de nul af zei hij met een 
grote glimlach. Willy Vorstenbosch pakte 
knap de derde plaats en staat in het 
klassement stevig in de middenmoot. 
Bij de jeugd is het enorm spannend, vier 
jeugdvissers zitten nog geen tien punten 
van elkaar af, Sem de Rooy, het jongste 
jeugdlid, pakte net als twee weken 
geleden de eerste plaats met 40 punten, 
het begin van de wedstrijd begon niet 
zo goed want Sem liet per ongeluk zijn 
hengeltop in het water vallen en was die 
dus kwijt, gelukkig had ome Loet nog 

een vaste hengel bij, zijn lievelingshengel 
zelfs , waar Sem heel zuinig op moest  
zijn en daar heeft hij dan ook dankbaar 
gebruik van gemaakt. Na afloop van de 
wedstrijd had hij alles netjes opgeruimd 
maar toen ging opa op de hengel staan 
en brak deze te midden door, geluk 
en verdriet zit dicht bij elkaar. Dennis 
Gruijters pakte de tweede plaats met 
38 punten,  Mark Wijgergans en Teun 
Bosmans moesten de derde plaats delen 
met ieder 36 punten. De uitslagen en 
tussenstanden kunt u vinden op www.
hetgeduld.nl  

Op 7 september is alweer de een na 
laatste wedstrijd, om 14.30 uur is de 
loting en om 15.00 uur  begint de 
wedstrijd, die eindigt om 18.00 uur. Als 
u graag mee wilt doen, bent  u van harte 
welkom. 

Beek en Donk - De tweede editie 
van de karpernachtviswedstrijden 
vond op 16 en 17 augustus plaats 
op de visvijver Het Geduld in Beek 
en Donk. Er was wederom een goede 
opkomst met als gevolg een volle 
waterkant. 

De vangsten waren iets minder deze 
keer, maar er zijn toch een fraaie 
5 karpers uitgekomen. Met dit als 
eindresultaat: Sem de Groot op plaats 
3 met 6 kg karper, Jordy de Groot 
op plaats 2 met 9 kg karper, en op 

de eerste plaats Danny Beerens met 
14 kg karper. Het was een mooie en 
spannende wedstrijd. HSV Het Geduld 
hoopt de wedstrijd volgend jaar weer 
over te doen en hoopt stiekem op 
nog meer en nieuwe deelnemers.

Danny Beerens met zijn gevangen karper 

Aarle-Rixtel – Voor een groep 
recreatiefietsers van T.S.C. Aan de 
Wielen staat op 7 en 8 september  
een recreantenweekend op het 
programma. Na de succesvolle edities 
van voorgaande jaren naar Waalwijk en 
Wychen, wordt nu koers gezet naar de 
omgeving van Weert. 

De deelnemers verzamelen zich op 
zaterdag om 10.00 uur bij café de 
Vrienden, waar om 10.30 uur vertrokken 
wordt voor een toeristische fietstocht 
van zo’n 65 km. De bagage wordt naar 
het overnachtingshotel van Golden 

Tulip gebracht. Na een uitgebreid ontbijt 
fietst men op zondagsmorgen via een 
andere route, waarbij een heidegebied 
wordt doorkruist, weer richting Aarle-
Rixtel.  De thuisblijvers kunnen zondag 
meedoen met de Geelderstochten, 
met keuze uit de afstanden 93 en 65 
km. Vertrek voor de langste afstand 
is om 08.30 uur en de kortere route 
wordt gefietst door de 25 km groep 
en die starten om 09.00 uur vanaf het 
kerkplein in Aarle-Rixtel. 

Meer informatie is te vinden op 
www.aandewielen.nl.

wielersport

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl
Broek 21 Mariahout

06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden
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WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,-!

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

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

Roger Federer verloor deze week in de 4e ronde van de US 
Open.

Welk jaar stond hij voor het laatst niet in een Grand-Slam 
fi nale?

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: Ingrid van Hoeck
Antwoord vorige editie: Marc Overmars, voor 40 miljoen 
euro van Arsenal naar Barcelona

Cadeaubon kan tot 11 september worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

Winnaar prijsvraag Sportshop 
Laarbeek vorige week
Laarbeek – Iedere week vindt 
u rechtsboven op één van de 
sportpagina’s de prijsvraag van 
Sportshop Laarbeek. Elke vraag is 
uniek, soms met een lokaal tintje, 
maar soms ook met een nationaal 
of internationaal tintje. De vragen 
kunnen over allerlei sporten gaan 
en hebben vaak betrekking op de 
actualiteit. 
 
Weet u het antwoord op een 
prijsvraag? Mail dit dan elke keer 
voor dinsdag 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Wie 
weet wint u een tegoedbon ter 
waarde van €10,00 van deze 
mooie sportzaak! 

Laarbeek - Voor de 3e keer wordt 
er een Laarbeeks Kampioenschap 
Jeu de Boules gehouden waaraan 4 
Laarbeekse Jeu de Boules clubs aan 
mee doen - elke kern van Laarbeek 
heeft een club. Het  kampioenschap 
vindt plaats op dinsdag 10 september 
en wordt gehouden bij de Braak in 
Helmond omdat daar genoeg banen 
liggen voor het kampioenschap. 

Jeu de Boules is voor jong en oud en 
kent een sportieve onderlinge strijd. 
Tijdens de kampioenschappen zal er 

een koppel en een clubwinnaar uit 
komen. De dag begint om 13.30 en 
om 17.00 uur zullen de kampioenen 
bekend zijn. De winnaars van vorig jaar, 
de gebroeders Vorstenbosch, zullen 
proberen om de titel te verdedigen. 
De kampioenschappen vinden buiten 
plaats, maar mocht het slecht weer 
zijn dan verplaatst het evenement naar 
binnen.

Competitie komt er aan voor 
Badminton Club Lieshout 

Jeugd BC Mixed volop in training

Tussen de 6 en 18 jaar? Kom badmintonnen!

badminton

Lieshout - Na een lange zomerstop 
en een aantal weken trainen 
komt de competitie er weer aan 
voor de sporters van Badminton 
Club Lieshout.  In het weekend 
van 13,14,15 september starten 
de competitiewedstrijden weer, 
die georganiseerd worden door 
Badminton Nederland. Badminton 
Club Lieshout zal met 5 teams 
aan deze districtscompetitie gaan 
deelnemen

In het nieuwe seizoen 2013/2014 
zal Badminton Club Lieshout in 
de officiële districtscompetitie 
uiteindelijk door 3 seniorenteams 
en 2 juniorenteams 
vertegenwoordigd worden. Ook 
zal er nog 1 team zijn, dat de 
vereniging vertegenwoordigd 
in de midweekcompetitie: deze 
competitie begint wat later in 
het seizoen. De teams die in 
de districtscompetitie spelen, 
spelen bij de senioren zowel in de 
mixklasse als in de herenklasse. Bij 
de junioren spelen de teams in de 
mixklasse. 

Inmiddels zijn de teams 
samengesteld en zijn ook de 
poule- en afdelingsindelingen van 
Badminton Nederland bekend.  
Onderstaand een overzicht:

BCL-1/BouwCenter Swinkels is het 

eerste mixteam van Badminton 
Club Lieshout en zal gaan spelen 
in de derde afdeling van de derde 
klasse. Dit team wordt gevormd 
door de dames Boukje van der 
Werf, Nienke Houët en Karin van 
den Biggelaar en de heren Pieter 
Sanders, Walter van Leuken en Luc 
Musters.

BCL-H1/Sportpoint Gemert is het 
eerste herenteam van Badminton 
Club Lieshout en zal gaan spelen in 
de eerste afdeling van de Mannen-
2-klasse. Dit team bestaat uit 
de heren Wouter van Vijfeijken, 
Laurence Roijackers, Jeroen van 
der Heiden, Bert Manders en Kai 
Tchong.

BCL-H2/Bavaria is het tweede 
herenteam dat in dezelfde klasse 
zal gaan spelen als het eerste 
herenteam: de eerste afdeling van 
de Mannen-2-klasse. Het team 
wordt gevormd door de heren 
Niels Dirven, Ruud van Vijfeijken, 
Stan van Vijfeijken, Richard Essers, 
Tim van Bommel en Danny van 
Gend.

BCL-U13/Rabobank is het 
jeugdteam dat Badminton Club 
Lieshout vertegenwoordigd in 
de leeftijdscategorie tot 13 jaar. 
Zij gaan in de zesde afdeling van 

deze U-13 klasse spelen. Het team 
bestaat uit de jongens Mathijs 
Janssen en Roel de Laat en de 
meisjes Sabine Verbakel en Patty 
Duijmelinck.

BCL-U11/VKS Autoservice is het 
jeugdteam dat de Lieshoutse 
vereniging in de leeftijdscategorie 
tot 11 jaar zal gaan 
vertegenwoordigen. Ze komen te 
spelen in de derde afdeling van die 
U-11 klasse. Het team bestaat uit 
de jongens Nard van Loon en Rick 
van Aspert en de meisjes Janne van 
de Laarschot en Gwenn Somers.

Beek en Donk - De nieuwe 
sporthal is alweer enkele weken 
in gebruik en de jeugd van 
Badminton Club Mixed uit Beek 
en Donk is volop in training voor 
het nieuwe competitieseizoen. 
De jeugdtraining is verdeeld in 
twee groepen. De eerste groep 
traint van 18.30 tot 19.30 uur, de 
tweede groep van 19.15 tot 20.30 
uur. Deze week een kijkje in de 
keuken van de eerste groep.

Elke training bij BC Mixed begint 
met een warming-up. Het is 
erg belangrijk dat de kinderen 
zich goed opwarmen voordat zij 
beginnen met badmintonnen. 
In deze groep wordt na een 
algemene warming-up en rek en 
strek oefeningen vaak nog een 
leuk tikspelletje gedaan. Na een 
kwartier worden de kinderen in 
kleinere groepen verdeeld. De 
jongste kinderen, de pupillen, 
trainen bij Marieke van Turnhout. 
Daar leren zij de beginselen van 
badminton. En daar heeft men 
lang niet altijd een racket bij nodig. 
Ze leren onder andere op de juiste 
manier te lopen, hun racket met de 
juiste grip vast te houden en hoe 
ze een shuttle moeten vangen. 
Allemaal oefeningen waarmee ze 
leren gevoel te krijgen voor de 

bewegingen van badminton.

In de andere groep die in dit uur 
traint spelen kinderen in de leeftijd 
van 8 tot en met 11 jaar. Deze 
groep wordt getraind door Jeroen 
Lutterman en Monika Slaets. 
Net als bij de pupillen wordt veel 
aandacht besteed aan looptechniek 
en voetenwerk. Daarnaast leren 
de kinderen de basisslagen op de 
juiste manier aan en blijft de juiste 
grip van het racket een belangrijk 
aandachtspunt. In deze groep 
worden al partijtjes gespeeld en 
de meeste kinderen spelen ook 

competitie. Daar doen ze heel veel 
ervaring op en je ziet hun niveau 
gedurende een seizoen dan ook 
enorm vooruitgaan. 

Volgende week een artikel 
over de oudste jeugd van onze 
vereniging. Ben je geïnteresseerd 
in badminton? Kom dan gerust een 
keer kijken naar de jeugdtraining. 
Uiteraard kunnen volwassenen 
ook bij Mixed terecht. De senioren 
spelen van 20.30 tot 23.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bcmixed.nl of 
www.facebook.com/bcmixed.

Aarle-Rixtel - Ben jij tussen 
de 6 en 18 jaar en zoek je een 
leuke hobby? Kom dan eens een 
kijkje nemen bij badmintonclub 
De Ganzeveer in Aarle-Rixtel! 
Iedere donderdag hebben zij 
hun trainingsavond. Deze avond 
hebben zij voor alle leeftijden een 
apart trainingsprogramma. 

De vereniging heeft geen 
wachtlijsten. Dit houdt dus in 
dat geïnteresseerden aanstaande 
donderdag al direct mee kan doen! 
Iedereen is vrij om twee keer een 
proefles mee te doen. Het enige 
wat je nodig hebt zijn gymkleren 
en –schoenen. Een tijdelijk 
badmintonracket krijg je van de 
vereniging tijdens de proeflessen.

Badminton is een leuke sport 
om wekelijks te beoefenen. De 
basisonderdelen krijg je erg snel 
onder de knie en van daaruit 
traint men wekelijks om beter te 
worden. Naast trainingen volgen 
en wedstrijden spelen, kan men bij 
deze club ook meedoen aan een 
hoop leuke andere activiteiten, 
zoals pretparkuitjes en het jaarlijkse 
jeugdkamp!

Geïnteresseerden kunnen 
langskomen op donderdagavond 
in het Multifunctioneel Centrum 
De Dreef in Aarle-Rixtel. Neem 
gerust broertjes, zusjes, vriendjes 
of vriendinnetjes mee, iedereen 
is welkom! Kinderen onder de 

12 jaar zijn welkom om 
19.00 uur. Ben jij tussen de 12 en 
18 jaar dan start de training om 
20.00 uur. 

Voor vragen en informatie kan 
men terecht bij Stephan Smits op 
06-50682115 of mailtnaar info@
ganzeveer.nl.

Janne van de Laarschot uit het jeugdteam

Vlnr de pupillen Finn van de Wijdeven, Ardan Vergouwen en Irene Slaets

Laarbeekse 
kampioenschappen 
Jeu de Boules

jeu de boules

       Loonbedrijf   G.      anters

Tel. 0413-209709
06-22773371

Méér dan loonwerk alleen 

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

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

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

Bas Roos van Sportshop Laarbeek samen 
met prijswinnaar Catri Martens.
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

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

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

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

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

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

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

Toneelvereniging Mariahout speelt: 
De vertelling van 1001 nacht
Locatie: Openluchttheater
Mariahout

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

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

9 september 
Gratis Bootcamp 
Locatie: Muziektuin, Beek en Donk

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

Kermismatinee
Locatie: Restaurant en Feestzaal 
De Zwaan

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

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

Black en White Disco, Tienerwerk 
Beek en Donk
Locatie: Ontmoetingscentrum 
Beek en Donk

Toneelvereniging Mariahout speelt: 
De vertelling van 1001 nacht
Locatie: Openluchttheater 
Mariahout

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

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

Open dag Herberg de Brabantse 
Kluis
Locatie: Kloosterdreef 8, 
Aarle-Rixtel

Garagesale
Locatie: Baron van Leefdaelstraat, 
Beek en Donk

16 september 
Gratis Bootcamp 
Locatie: Muziektuin, Beek en Donk

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

21 september 
Zo. Festival
Locatie: Lieshout

22 september 
MuziektuinPodium
Locatie: Muziektuin

9e Veldtoertocht Lieshout
Locatie: Sporthal de Klumper, 
Lieshout

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

26 september 
Stagemarkt
Locatie: Commanderij College 
Laarbeek

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

28 september 
NERD DISCO &RG-teens
Locatie: Club Energie zaal Dorpshuis 
Lieshout

SkateSwing
Locatie: Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk

Ierse avond met Molly Malone
Locatie: Ontmoetingscentrum, 
Beek en Donk

29 september 
Vlooienmarkt
Locatie: MFC. de Dreef, 
Aarle-Rixtel

4 oktober 
Oktoberfest Aarle-Rixtel 2013
Locatie: Heuvelplein, Aarle-Rixtel

Pony Dressuur
Locatie: Manege D’n Perdenbak, 
Lieshout

Comedy Diner met Duo Vreemd
Locatie: De Pelgrim, Mariahout

5 oktober 
Oktoberfest Aarle-Rixtel 2013
Locatie: Heuvelplein, Aarle-Rixtel

Open dag Dierenopvang v/d 
Voorste Grootel
Locatie: Grotelseheide 11, Bakel

6 oktober
Rommelmarkt Buurtvereniging 
Reijakkers Noord
Locatie: Cafe Dave van de Burgt

57e Beekse vlooienmarkt
Locatie: “De Schuurherd” 
Heuvelplein, Beek en Donk

Brabants Wipschieten
Locatie: ‘t Wipke Zwinkelweg 6, 
Beek en donk

11 oktober
Workshop “Moodboard maken”
Locatie: Advies Woonstyling, 
Hubertusweg 6, Beek en Donk

12 oktober 
Najaarsconcert ODE Laarbeek
Locatie: Muziekcentrum het Anker

16 oktober 
Repair Café Lieshout
Locatie: Dorpshuis Lieshout

17 oktober 
Kienavond Kansplus
Locatie: Zaal De Pelgrim Mariahout


