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Vriendengroep De Stroizakken bestaat 25 jaar

“We hebben veel gelachen, maar ook veel gehuild samen”
Beek en Donk – Hoewel het statistisch 
niet bewezen is, kan vriendengroep 
De Stroizakken als bekendste 
vriendengroep van Beek en Donk 
bestempeld worden. De groep bestaat 
van oorsprong uit 14 mannen, én viert 
dit jaar het 25-jarig jubileum.

Carnavalswagens
De Stroizakken staan bij de meeste 
mensen waarschijnlijk bekend om 
hun prachtige carnavalswagens, 
waarmee ze ook al 25 jaar de show 
stelen tijdens de optocht. Daarnaast 
gaan er geen activiteiten in Beek en 
Donk voorbij, waaraan de zeer actieve 
vriendengroep niet deelneemt. 

De scouting en Herberg ‘t Huukske
Het begon allemaal ruim 25 jaar 
geleden met een groepje bij de 
scouting. Een aantal jongemannen 
raakte bevriend met elkaar. Herberg 
’t Huukske werd hun stamkroeg. De 
vriendengroep breidde steeds meer 
uit, totdat er veertien mannen inzaten. 
Mike Rovers: “Een broer van één van 
ons riep ooit: ‘Wat zijn jullie toch een 
stelletje stroizakken!’ Zo zijn we ons 
toen maar blijven noemen. Het is toch 
makkelijk als een vriendengroep een 
naam heeft.”

Uitbreiding
Inmiddels ligt de gemiddelde leeftijd 
van de mannen in het einde van de 
dertig en is de groep flink uitgebreid. 
Tontje Coolen: “Op het begin hadden 
we het nogal gezellig met de mannen 
samen, maar op den duur kwamen 
er ook steeds meer vrouwen bij. Dat 
breidde jaren later nog meer uit met 
een heleboel kinderen. De oudste is nu 
14 en de jongste is 1. We zijn in totaal 
met ruim zestig personen.”

Hechte band
De vriendengroep maakte veel mee 
samen. Andy Hellings: “We zijn 
in die 25 jaar helaas drie vrienden 
verloren. Dit heeft onze band alleen 
maar hechter gemaakt. We hebben 
ontzettend veel gelachen samen, maar 
ook heel veel verdriet gehad.” Bijna 
iedereen van De Stroizakken woont 
in Beek en Donk. De drie mannen 

van de groep beamen dat iedereen 
bij elkaar over de vloer komt. Mike: 
“Iedereen hoort er evenveel bij in de 
groep. We zijn open en eerlijk tegen 
elkaar, en kunnen zowel op goede als 
slechte momenten bij elkaar terecht. Ik 
denk dat veel vriendengroepen jaloers 
zijn op onze vriendschap.” Tontje vult 
aan: “We zijn denk ik best een unieke 
vriendengroep. We betalen zelfs 
allemaal contributie aan elkaar voor de 
activiteiten, en daarnaast hebben we 
nog een soort van eigen kledinglijn, 
met petjes en shirtjes.”

Uitstapjes
De tijd van stamkroeg Herberg ’t 
Huukske is voor De Stroizakken 
verleden tijd. Tontje: “We zien elkaar 
nog steeds heel veel, maar niet meer 
in de kroeg. Door de flinke uitbreiding 
die onze groep heeft begaan, is er met 
grote regelmaat ergens een verjaardag. 
Daarnaast spreekt iedereen regelmatig 
met elkaar af. Met de herfst gaan 
we een weekje weg met degene die 
kunnen en daarnaast is er nog elk jaar 
een ‘Stroizakkenweekend’.” 

Stroizakkenfeest
De Stroizakken hielden vroeger wel 
van een goed feestje en organiseerden 
er daarom ook regelmatig één. Voor 
het 25-jarig jubileum staat er ook een 
in het verschiet op zaterdag 24 en 
zondag 25 augustus. Andy: “Het is 
en soort reünie. Zo zijn er bijvoorbeeld 
optredens van RattleSnake Shake en 
Dr. Rock. Er is plek tot 400 personen.” 

De feestlocatie is aan de Bosscheweg 
in Beek en Donk. Op zaterdag vindt 
van 20.00 tot 01.30 uur de feestavond 
voor de volwassenen plaats. De entree 
hiervoor is €10,00. Op zondag vindt 
op dezelfde locatie van 13.00 tot 
19.00 uur de familiedag plaats, waarbij 
de entree gratis is. Kaartjes voor het 
Stroizakkenfeest zijn verkrijgbaar via 
de website www.stroizakken.nl. 

De Stroizakken anno 2000 

Een recente foto van De Stroizakken

Seniorenmiddag Ten Blakke: Over rotjong, nonnen en ‘iement die ’t wit’
Mariahout- In het Openluchttheater 
vond dinsdagmiddag een 
seniorenmiddag plaats, met de naam 
’Ten Blakke’. Het is afgeleid van ‘We 
gaan op stap’, of in het Brabants 
‘We gaon ten blakke’. Gasten waren 
Marc Min, zuster Madeleine en Johan 
Verschuuren.

De ‘Liessense’ mars
De gezellige seniorenmiddag bestond 
uit een afwisseling van muzikale 
gedeeltes en gesprekken met de 
drie gasten. Henrie Bouwmans was 
de gespreksleider deze middag. Het 
in 1994 opgerichte seniorenorkest 
St. Caecilia opende de middag en 
speelde onder andere de ‘Liessense’ 
- of Jubilissimo - mars. Gedurende 
de middag trad ook de muziekgroep 
‘Waizennutmar’ op.  

Marc Min
De drie gasten werden aan een centraal 
tafeltje op het podium ontvangen. Als 
eerste verscheen Marc Min, die als 
straathoekwerker actief is in Laarbeek 
en aan tafel vertelt over zijn werk en 
ervaringen. “Tegenwoordig heeft 

ieder kind dat erg lastig is een naam 
voor zijn probleem, bijvoorbeeld 
ADHD of autisme. Vroeger werd 
zo iemand gewoon ‘kutventje’ 
genoemd.” Marc kwam vroeger 
diverse keren in aanvaring met de 
politie. Deze instantie zocht hem later 
op met het verzoek om kinderen iets te 
vertellen over drugs. “Dit doe ik nog 
steeds, maar daarnaast probeer ik ook 
jongeren te helpen, die in aanraking 
komen met drugs.”

Zuster Madeleine
Zuster Madeleine van het 
Missieklooster Heilig Bloed  was de 
volgende gast aan tafel. ‘Import 
Brabander’ noemt ze zichzelf ook 
wel. De zuster trad 23 jaar geleden 
in het klooster van het Aarles Broek. 
Ze heeft op diverse scholen in de 
regio gewerkt als leerkracht. Nu 
leidt ze groepen volwassenen en 
scholieren rond door het klooster. 
“Jongeren, die denken over een leven 
als kloosterling, melden zich aan 
voor een kennismakingstraject. De 
belangstelling voor het kloosterleven 
neemt tegenwoordig weer toe. Een 

andere wetenswaardigheid is dat de 
helft van de nonnen in het klooster 
Nederlandse is, terwijl er in de 
volksmond toch nog altijd over de 
‘Duitse orde’ wordt gesproken”, weet 
ze te vertellen. 

Johan Verschuuren
Weerman Johan Verschuuren weet de 
senioren te boeien met zijn verhaal  over 
zijn leven als weerkundige. Hij verwierf 
‘landelijke bekendheid in Brabant’ met 
zijn dagelijkse weerpraatje op Omroep 

Brabant. Johans inspiratiebron is het 
huisdier in en om de boerderij. Zo kon 
hij het al dan niet regenen voorspellen 
aan het gedrag van de dieren. “Oude 
begrippen als de ‘hondsdagen’ bepalen 
ook nu nog het sneller verzuren van de 
melk. Ik heb alle wetenswaardigheden 
over het weer opgeschreven en 
gecontroleerd of het klopte. Daarna 
kon ik dat in mijn weersverwachting 
gebruiken.” Want, volgens Johan: 
“Het voorspellen van het weer is heel 
eenvoudig, as ge ’t mar wit!”

Henrie Bouwmans in gesprek met weerman Johan Verschuuren

Aangepaste deadline! 
Vanwege de groei van De 
MooiLaarbeekKrant is er besloten 
om de deadline voor alle kopij te 
vervroegen naar dinsdagmiddag 17.00 
uur. Zo kunnen wij optimaal voor u te 
werk gaan. U kunt de kopij bij ons op 
kantoor afl everen (Heuvelplein 12, 
Beek en Donk) of per mail sturen naar 
redactie@demooilaarbeekkrant.nl. 
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Aan de inhoud van 
DeMooiLaarbeekKrant
is alle mogelijke zorg 
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op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
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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

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.

Lieshout – Vol goede moed 
vertrok op dinsdag 30 juli 
de eerste rit van de rolstoel 
4-daagse van Zorgboogcentrum 
Franciscushof. Met 18 rolstoelers, 
iedere rolstoeler een ‘duwer’ en 
nog extra begeleiding vormde het 
een mooie groep. De temperatuur 
was gelukkig niet zo hoog als een 
week eerder. 

In de tuin van echtpaar Van Loen 
genoot men op de eerste dag van 
koffie/ thee of bouillon met cake. 
Daarna werd er getrakteerd op een 
ijsje. De lucht betrok, waardoor er 
afscheid genomen werd van het 
gastvrije stel. De kortste route 
terug naar het Franciscushof werd 
genomen. Op een enkel drupje 
na, regen of transpiratie, kwam 
iedereen nagenoeg droog binnen. 

Op woensdag waren de 
weergoden de deelnemers gunstig 
gezind. Het was een prachtige 
dag, met zeer goed wandelweer. 
Na een tijdje ronddolen langs 
nieuwbouwprojecten in Lieshout, 
die menig bewoners van 
Franciscushof nog niet gezien 
had, wordt er gestopt op de 
Heuvel voor een softijsje. Terug 
in Franciscushof nuttigde de hele 
groep voor het huis, in of op het 
gras, nog een drankje. Hiermee zat 
de tweede etappe erop. 

De donderdag was aanzienlijk 
warmer. De temperatuur liep 
tegen de 30 graden. Het idee om 
een zo kort mogelijke route naar 
het pauzeadres te nemen, stuit op 
bezwaar van de bewoners. Er werd 
bouillon of ranja voor aanvang van 

de start gedronken en iedereen 
was verplicht een hoedje of pet 
te dragen, wat een vrolijk gezicht 
opleverde. In de Brugstraat was 
lekker veel schaduw, een ideale 
locatie om een groepsfoto onder 
de bomen te maken. Aangekomen 
op de tussenstop werd men 
gastvrij ontvangen door echtpaar 
Van Osch. Daar wordt koffie/thee 
met lekkers genuttigd. Vrijwilliger 
Willy van Oorschot, Big Willy voor 
kenners, zorgde voor zang en 
muziek onder het genot van een 
fris drankje. Wederom werd weer 
de kortste weg naar huis genomen, 
ditmaal vanwege de hitte.

De laatste dag, vrijdag 2 augustus, 
de warmste dag van het jaar, wordt 
besloten dat het niet verantwoord  
is om te gaan wandelen, daar helpt 
met deze temperatuur zelfs geen 
hoedje tegen. Maar niet getreurd, 
binnen was er voor vermaak 
gezorgd. Pianist Leo Willem en 
speelde diverse verzoeknummers 
op de piano. Er was natuurlijk 
volop te drinken, maar de meesten 
kozen toch voor water, het is bijna 
niet bij te houden met koelen. 

Een woord van dank is op zijn plaats 
voor iedereen die meegeholpen 
heeft en natuurlijk uit de 
organisatie die dank door middel 
van een traditionele gladiool voor 
alle deelnemers en helpers. Om 
17.00 uur werd er gezamenlijk nog 
een frietje met wat erbij gegeten 
van de frietwagen, die voor het 
huis stond. En zo sloot de groep 
de laatste dag van deze rolstoel 
4-daagse met een goed gevoel af. 

Rolstoel 4-daagse 
Zorgboogcentrum Franciscushof Het Straatnamen-abc

Onze Pater Becanus heette zeer waarschijnlijk Michael Ottonis Beca-
nus. Er zijn namelijk meerdere priesters met de naam Becanus, de la-
tijnse vertaling voor Verbeeck, Van Beeck. Hij werd geboren te Beek in 
het bisdom ’s-Hertogenbosch omstreeks 1550. De bronnen zijn heel 
onduidelijk of met Beek nu Beek en Donk bedoeld wordt of Hilva-
renbeek. Waarschijnlijk is het Beek en Donk. Zijn voornaam Michael 
zou kunnen verwijzen naar de patroonheilige van de Beekse kerk. Zijn 
familienaam is mogelijk Otten. Becanus is er aan toegevoegd om aan 
te geven van welke plaats hij kwam.
In het jaar 1570 trad Michael Ottonis Becanus in Duitsland in de orde 
van de Jesuïeten. Vanaf 1582 vinden we hem terug in Polen, waar hij 
onder grote waardering verschillende voorname bedieningen vervul-
de, onder andere het rectoraat van het college van Braunberg. Lange 
tijd wijdde hij zich ook aan missiearbeid in Oost-Pruissen. Verder had 
hij gedurende 15 jaar de leiding over novicen, aankomende priesters. 
In zijn tijd nam het lutheranisme een grote vlucht en vooral in Duits-
land moest de katholieke kerk terrein prijsgeven. Niet echter in Polen. 
Daarheen vertrok hij dan ook. De laatste twaalf jaren van zijn leven 
bracht hij door aan het hof van koning Sigismond III als biechtvader 
van de koning, een bewijs van zijn hoge aanzien. Hij stierf in 1622.
Opvallend is wel dat de familie van Michael Ottonis Becanus geen 
enkel spoor heeft nagelaten in de Beek en Donkse dan wel andere ar-
chieven, zoals dat wel het geval is met andere priesters zoals Walthe-
ris de Beke. Meestal kwamen zij uit rijke families die wel eens iets te 
verkopen of te vergeven hadden. Hun sporen vind je dan wel terug. 
Echter van zijn familie niet.

Martin Philipsen, Heemskundekring De Lange Vonder

PATER BECANUSSTRAAT 



Donderdag 8 augustus 2013 3
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Ad en Narda weer terug na pelgrims-
tocht Santiago de Compostella

Aarle-Rixtel - Ad en Narda van den 
Bogaard uit Aarle-Rixtel leverden een 
uitzonderlijke prestatie. Op 1 april vertrok 
dit echtpaar te voet richting Santiago de 
Compostella, een bedevaartplaats van 
St. Jacobus, in het Noordwesten van 
Spanje. De afstand van 2400 km werd in 
96 dagen overbrugd. Sinds half juli is het 
stel weer thuis. 

Ad: “Al dertig jaar liep ik rond met 
de gedachte om dit avontuur ooit 
aan te gaan. Het kwam er alleen 
niet van vanwege werk en andere 
beslommeringen.” Bij Narda is het idee 
in de loop der jaren gegroeid. Ze waren 
immers al hartstochtelijke wandelaars, 
met de nodige kilometers in de benen.

Voorbereiding
Maar bij een goede voorbereiding komt 
meer kijken. Veel steun ondervonden 
ze daarbij van het Jacobsgenootschap 
in Vessem. Deze organisatie voorzag 
hen van een goede routebeschrijving,  
de nodige tips en de juiste papieren. 
Narda: “Een jaar lang bezochten we 
de sportschool om onder andere het 
lopen met een rugzak te oefenen. Ook 
volgden we Franse les om ons onderweg 
te behelpen. Veel steun ondervonden we 
ook van het ‘thuisfront’.” Ad en Narda 
hebben samen drie zonen ‘met aanhang’. 
Zij zorgden ervoor dat het echtpaar hun 
huis aan de Pater Eustachiuslaan zonder 
zorgen achter kon laten. 

Onderweg
Op 1 april, Tweede Paasdag, werden 
Ad en Narda door wel 100 aanwezigen 
uitgezwaaid. Op hun rugzak zat als 
herkenningsteken een St. Jacobsschelp 
en een lint met de Nederlandse driekleur. 
In de rugzak alleen het hoognodige, toch 
nog ongeveer 10 kg. Per dag liepen ze 
gemiddeld 25 km. Overnachten deden 
ze in kloosters en Bed en Breakfasts. 
Maar ook particulieren boden vaak 
spontaan eten en een slaapplaats aan. 
“We hebben geslapen op een judomat, 
in een kasteel en alles wat daar tussenin 
zit”, vertelt Narda. Waarop Ad aanvult: 
“Ongelooflijk hoeveel goeds je onderweg 
ontmoet.”

Een bijzondere ervaring
Het feit dat Ad en Narda als echtpaar 
deze tocht maakten, was bijzonder. 
Pelgrims informeerden bij de plaatselijke 
VVV ‘waar dat Nederlandse koppel’ 
overnachtte. Narda: “Tijd voor heimwee 
was er onderweg niet. Ad zegt, dat 
hij, nu hij thuis is, pas heimwee heeft. 
Het was tijdens onze tocht alsof er een 
beschermengeltje meereisde dat alles 
voor ons regelde. Deze ervaringen 
hebben ervoor gezorgd dat we onderweg 
toch een beetje pelgrim zijn geworden. 
Ook de hedendaagse manier van leven 
zou wat rustiger kunnen en we zouden 
met wat minder ook tevreden kunnen 
zijn.”

Parklaan 4
5741 EZ BEEK EN DONK

0492-820140
www.Body-s.nl

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....

Laarbeek – Op een broeierige vrijdagavond 
zitten de vier heren met een pilsje in de hand 
in een u-vorm om elkaar heen op een stoel. 
Met een korte broek aan én een steek op ieders 
hoofd, gaat het maar over één ding: carnaval. 
Specifieker nog: prins carnaval zijn in je dorp. 
Want dat waren de vier mannen afgelopen jaar. 

Prinsenpraat
Hoewel Karel van Deurzen (Beek en Donk), 
Riny Oosthoek (Aarle-Rixtel), Twan van der 
Linden (Mariahout) en John van Kaathoven 
(Lieshout) elkaar met grote regelmaat spreken, 
was dit de eerste keer dat ze na de carnaval 
weer met zijn vieren bij elkaar zitten. En dat 
is te merken. Een interview afnemen is bijna 
niet nodig: heel het wel en wee rondom het 
‘prins zijn’ wordt besproken. “Is jouw steek al 
gepoetst?”, “Oh, zijn jullie veren ook zo krom? 
De mijne bleven steeds tussen de deur hangen”, 
en “Wanneer gaat die sleutelteruggave nou 
plaatsvinden?”, het zijn slechts een paar 
besproken gespreksonderwerpen. 

Een droom
Een gesprek met de vier mannen leert dat 
iedereen het prins zijn op zijn eigen manier heeft 
ervaren. Over slechts één ding zijn ze unaniem: 
“Het was véél mooier dan we ooit hadden 
durven dromen.” Voor Riny en John was het 
echt een droom die uitkwam. John: “Ik heb er 
altijd over gefantaseerd, maar ik had het nu nog 
niet verwacht. Daarnaast had ik één eis: mijn 
vrouw Vivian moest prinses worden. Dat kon, en 
zo werd mijn droom werkelijkheid.” Ook voor 
Riny was het een droom. “Mijn schoonvader 
is ooit prins geweest. Ik wilde het ook héél 
graag worden. Het is dan zo ontzettend mooi 
als zo’n droom uitkomt. Een ervaring om nooit 
te vergeten.” De andere twee prinsen, Karel en 
Twan, waren er wat nuchterder onder, maar 
vonden het niettemin een periode om nooit te 
vergeten.

Verbroedering
Nog nooit hebben de Laarbeekse prinsen zo 
veel met elkaar opgetrokken als dit jaar. Riny: 
“Er is een soort verbroedering ontstaan. We zijn 
allemaal op elkaars receptie geweest en hebben 

elkaar regelmatig gezien. We zien dit allemaal 
als een groot pluspunt en hopen dat de prinsen 
volgend jaar op dezelfde manier te werk gaan.” 
Hoewel de carnaval erop zit, zijn de activiteiten 
samen, als het aan de heren ligt, nog niet voorbij. 
Karel: “We hebben aan alle evenementen waar 
we samen aan mee konden doen meegedaan, 
zoals het schiptrekken en het liedjesfestival.”

Ontprinsen
De carnavalsperiode is erg druk. De agenda 
van de carnavalsprins staat vol met verplichte 
afspraken. En dat is dan allemaal nog vóórdat 
de echte carnaval losbarst. Toch vonden de 
heren het niet vermoeiend. John: “Je zit zo 
in die sfeer. Alles gaat maar door. Het is heel 
druk inderdaad, maar zeker niet vermoeiend.” 
Toen de carnaval er voor de heren opzat, was 
het voor de meesten even wennen. Karel: “Ik 
moest echt ontprinsen. Ik ben een week in de 
war geweest.” Ook John beaamt dit: “Je valt in 
een zwart gat. Ineens is het af.” 

Toekomst
Sommigen van de vier waren al actief binnen 
de carnavalsvereniging, anderen nog niet. 
Dat verandert na het afgelopen volksfeest. 
Alle vier de heren gaan bij de plaatselijke 
carnavalsvereniging te werk als vrijwilliger, 
allemaal op een eigen manier. Zo stapt de één in 
een prinsencommissie, bedenkt een ander mee 
de carnavalsthema’s en zet weer een ander zich 
in voor het jeugdcarnaval.

Hoewel de carnaval officieel voorbij is, voelen 
de heren zich af en toe nog steeds een beetje 
prins. Riny: “We hadden allemaal niet verwacht 
dat het zoveel impact zou hebben. Iedereen op 
straat spreekt je aan en kent je. Daarnaast heb je 
ook een soort voorbeeldfunctie.” Waarop John 
aanvult: “Maar dat is nu nog niet voorbij, hoor. 
Elke dag spreken mensen mij er nog over aan. 
Ik geniet er, onder andere daardoor, nog elke 
dag van.” 

De prinsen discussiëren nog even verder. 
Ondertussen wordt de barbecue ontstoken. 
Er zullen deze avond gegarandeerd nog veel 
herinneringen worden opgehaald. Alaaf!

“Het was véél mooier dan we gedacht hadden”

f f  bijpraten....

Vlnr. Riny Oosthoek, Twan van der Linden, 
Karel van Deurzen en John van Kaathoven

Broek 21 Mariahout
06-53739434

In- en verkoop van:
Koeien
Kalveren
Schapen
Paarden

* 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
Het uitvoerige reisverslag van Ad en Narda is te lezen op 
www.samenopwegnaarsantiago.waarbenjij.nu. 
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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

Beek en Donk: Het Parochiecentrum is vanwege vakantie gesloten tot en met 11 augustus. 
Misintenties kunt u opgeven via de envelop achter in de kerk of via de mail.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.

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 1 - 7 augustus 2013

Zaterdag 10 augustus

17.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering
Intenties in deze viering voor: Lenie Aalders-
van Enckevort (mged), Anna de Korte.

18.30 Aarle-Rixtel kerk
– H. Laurentius, Diaken en Martelaar 
Eucharistieviering.
Samenzang overleden ouders Driek en Annie 
Swinkels – van den Heuvel (verj. Pap) Noud en 
Mio Raaijmakers. 

Zondag 11 augustus

09.30 Lieshout St. Servatius
19de zondag door het jaar.
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Overleden 
ouders Rooijmans-Theuws (fund), Wim 
Jonkers (mged), Jo Manders-Maas, Marietje 
Manders, Martina van Berlo-Biemans (mged), 
Nico Schipperheijn (mged), Overleden ouders 
Herlings-van Melis en zoon Rien.
 
11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering. 
Intenties in deze viering voor: Will Toussaint-
van Wingerden, Harry den Burger, Albert en 
Lonne van Uden, Harrie van den Boomen 
Gerarda van Melis en Hendrika van der Horst.

10.00 Aarle- Rixtel Kerk
19e Zondag door het jaar 
Eucharistieviering.
Samenzang Nico Schooneveld (verj.) Martien 
v.d. Linden. Tot welzijn van de parochie. 

Woensdag 14 augustus 

19.00 uur Aarle-Rixtel Kapel
Rozenkransgebed.

Donderdag 15 augustus 

10.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Maria ten hemelopneming
Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor 
Leonardus.

19.00 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdeskerk
Eucharistieviering m.m.v. oMasekoor.

‘Ik breek mijn schuren af en bouw grotere,

daarin zal ik dan heel  mijn rijkdom aan 

koren bergen’.

Dan zal ik tot mijzelf zeggen: Man, je hebt 

een grote rijkdom liggen, voor lange jaren; 

rust uit, eet en drink en geniet ervan!

Maar dan zegt God tot hem: stuk 

onverstand! 

Handlezen bij ‘Gallery Berkendijkje’ Mariaviering van gezamenlijke KBO’s

Beek en Donk – In de periode 
van 2 augustus tot en met 27 
september kun je bij ‘Gallery 
Berkendijkje’, gelegen aan het 
Berkendijkje tussen Beek en 
Donk en Aarle-Rixtel, je hand 
laten lezen door Truus Kuijten. 
Deze 58-jarige handlezeres uit 
Mariahout is aanwezig tijdens 
de openingstijden van de galerie, 
met uitzondering van 15 augustus 
tot en met 1 september.

Wanneer Truus iemand een hand 
geeft, krijgt zij al een eerste indruk 
van de betreffend persoon. Daarna 
wordt tijdens het handlezen 
iedere vinger, nagel, spier en 
lijn van beide handen door haar 
bestudeerd. Truus kan uit een hand 
het karakter en een stuk verleden 

van een persoon ‘lezen’. Zowel bij 
de fotograaf als de schrijver van dit 
artikel kwam dit goed overeen met 
de werkelijkheid.

Als kind was Truus al geïnteresseerd 
in handen. Ze vroeg zich af waarom 
er zoveel verschillende handen 
zijn: “Waarom heb jij lange vingers 
en jij korte?” Na het zien van een 
reportage en het lezen van een 
artikel in een krant besloot Truus 
zich serieus te gaan verdiepen in 
het handlezen. Omdat er in die 
tijd geen cursussen bestonden op 
gebied van handlezen, kocht Truus  
een boek over dit onderwerp en 
ging zelf aan de slag. In een periode 
van vijftien jaar ontwikkelde 
zij haar kennis verder door het 
bezoeken van paranormale 

beurzen, (latere) cursussen en veel 
oefenen met handlezen. Truus: “Ik 
heb niet geleerd maar gestudeerd, 
dan mag je er langer over doen.”

Haar eerste ‘handleesavonden’ 
organiseerde Truus voor 
genodigden. Om meer 
naamsbekendheid te krijgen 
zocht de handlezeres een 
locatie waar regelmatig publiek 
komt. Contact met ‘Gallery 
Berkendijkje’ was gemakkelijk 
gelegd. Truus kende immers, van 
vroeger, de eigenaresse en tevens 
kunstenares Diana Swinkels. De 
kunstenares was enthousiast over 
het voorstel van Truus om een 
aantal handlezingen te houden 
in haar galerie. Diana: ”Kunst is 
een emotie.” “Handlezen is ook 
een kunstvorm,” vult Truus aan. 
Diana: “Op deze manier komen 
de positieve energieën bij elkaar.”

De handlezeres is in de galerie 
aanwezig tijdens openingstijden. 
Deze zijn op donderdag-, vrijdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
‘Gallery Berkendijkje’ is gelegen 
aan het Berkendijkje 8. Een 
korte handlezing kost €5, een 
lange handlezing kost €10. Meer 
informatie over het handlezen en de 
galerie is te vinden op de websites 
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl en 
www.galleryberkendijkje.nl.

Mariahout – De jaarlijkse 
Mariaviering van de gezamenlijke 
seniorenverenigingen van 
de Laarbeekse KBO’s wordt 
gehouden op woensdag 14 
augustus in Mariahout.

Pater Wester zal de H. Mis 
opdragen om 14.30 uur. Het 

dameskerkkoor St. Leonardus 
uit Beek en Donk zal de zang 
verzorgen. Na de viering gaat 
men bij goed weer in processie 
door het park. Aansluitend wordt 
bij het theater een kop koffie 
aangeboden. Bij slecht weer zal 
dit in de grote zaal van De Pelgrim 
zijn. 

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

UW ZORG, ONZE BORG

   

 Annet van Gils-Kuys
Havenweg 2, Aarle-Rixtel
T: 06-22870521
E: annetkuys@mijntestamentadvies.nlE: annetkuys@mijntestamentadvies.nl
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De beste kwaliteit voor vaste lage prĳzen!

speklappen galia meloen

€ 0,69

€ 10,00

speklappen galia meloen

€ 0,69

€ 10,00

per stuk 

vaste lage prĳs
2 zakken van 1 kilo

€ 5,98
kilo
naturel of gemarineerd

slagersachterham

€ 0,99
100 gram
lekker mals

Piet van Thielplein 5 
www.verswarenhuys.nl

pangasiusfilet

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Bosbessen  per doos  1,49
Party Tomaatjes
       250 gram  0,99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Hollandse Sperziebonen

        500 gram  1.29
Witte Druiven  500 gram 0.99

Gesneden Sla Mix

1 + 1 gratis

Vaste lage prijs

Champignons  0.79
per doos

JE BENT EEN LAARBEEKENAAR ALS...

Reacties:
Angelique van Uden-Migchels: 
Met Truus, Jan en Elly van de Rijt…
rond 1950
Anja Kremers: 
Aaaaaa mijn mama….

Foto: Angelique van Uden-Migchels- en deze 
3 schatjes, kinderen van de Rijt,Kerkstraat

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

Aarle-Rixtel

Weer lekker thuis genieten van uw echte Bakker

Welkom thuis!
Geldig van 

5 t/m 10 

augustus

Spelt 
eierkoeken
Lekker EN gezond! 

Voor een 
verantwoord 
tussendoortje

van € 3,50

voor € 2,80

Welkom thuis!Welkom thuis!
Blue berry
hill, 3 stuks
Een gebakje met 

de lekkerste 
blauwe bessen! 

van € 5,85

voor € 4,68

Welkom thuis!
10 puntjes

Lekker om mee te nemen voor 
onderweg! Super zacht en lekker 

lang mals.
van € 3,90 

voor € 3,12

Aarle-Rixtel – Voor de meeste zit 
de warme zomervakantie er weer 
bijna op. Ook de raadsleden starten 
de werkzaamheden weer. Op 21, 
22, en 23 augustus beginnen zij 
met de commissievergaderingen. 
De agenda’s zijn te vinden in deze 
krant. 

Staan daar zaken op die u bijzonder 
interesseren en wilt u graag 
meepraten met De Werkgroep?
Dan kan dat op donderdag 
15 augustus om 20.15 uur 
bij de voorbespreking in 
gemeenschapshuis De Dreef 

in Aarle-Rixtel. U bent van 
harte welkom, de koffie staat 
klaar. Wanneer men niet in 
de gelegenheid is om naar die 
bijeenkomst te gaan, maar men 
wil toch aangeven hoe men er 
over denkt dan kan men contact 
opnemen met  Ben Swinkels, 

fractievoorzitter De Werkgroep, 
via tel. 0499-422017 of via de 
mail info@dewerkgroep.nl. Op 
de website www.dewerkgroep.nl 
kan men bij ‘onze mensen’ zien 
welk raadslid in welke commissie 
zit dan kan men dat raadslid direct 
benaderen.

Voorbespreking commissievergaderingen 

Beek en Donk - Een team 
van Regiogeld-Brabant geeft 
presentaties over regiogeld. 
Regiogeld circuleert langer in 
de regio en zorgt zo voor meer 
koopkracht en meer klandizie. 

Kom kijken en luisteren hoe 
de lokale economie en de 

leefbaarheid een stevige impuls 
krijgen. Ook in de kleine dorpen. 
Van de organisatie kan men een 
informatieve en inspirerende 
presentatie verwachten.

Dinsdag 13 augustus
Café-Zaal Dave v/d Burgt, 
Heuvelplein 21, Beek en Donk. 

Aanvang:  20:00 uur (zaal open 
19:30)

De entree is gratis. Waarde 
Bepaling Achteraf (WBA).
Consumpties zijn voor eigen 
rekening. Meer info vindt men op: 
www.eier.nu

Laarbeek - Indien uw organisatie 
werkt met vrijwilligers, dan is 
het natuurlijk prettig als zij ook 
de mogelijkheden kennen van 
computerprogramma’s, zoals 
Excel.

Vierbinden Vrijwilligerswerk 
Laarbeek heeft als één van 

haar taken het bevorderen van 
deskundigheid van vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties in 
Laarbeek. Daarom bieden wij 
regelmatig cursussen aan, zoals 
de cursus Excel, die in september 
weer van start gaat. Hiervoor 
zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Deelname aan de cursus is gratis. 

Per organisatie kunnen er max. 2 
vrijwilligers worden aangemeld. 
De uitvoering van de cursus wordt 
verzorgd door Computeronderwijs 
Laarbeek. Voor aanmelden en 
meer informatie kan men terecht 
op www.vierbinden.nl (thema 
vrijwilligerswerk/cursussen).

Lieshout – De KVL (Katholieke 
Vrouwenvereniging Lieshout) 
houdt een kienavond op vrijdag 

16 augustus in het Dorpshuis aan 
de Grotenhof. 

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

Meer werk en leefbaarheid in de dorpen door eigen geld

Cursus Excel voor vrijwilligersorganisaties

Kienen met de Katholieke Vrouwenvereniging Lieshout
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ZORG EN WELZIJN

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

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

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

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

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

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

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

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

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

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

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

Puzzelpagina

OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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

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

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Hard

4 5 8 6

4

6 7 1

2 4 1 3

7 3 1 6

8 5 7 4

5 7 9

5

3 6 9 8

Puzzle #148640

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

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

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

Oplossing 
vorige week: Winnaars:

Kees de Jong uit
Lieshout
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 12, Beek en Donk).

1. Theo Donkers

2. Nicole de Leest

3. Rina Egelmeers

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. Theo Donkers

2. Nicole de Leest

3. Rina Egelmeers

Oplossing vorige week:
Van Moll Financiele diensten

Jo Maas uit Aarle Rixtel kan tot 14 augustus zijn/haar prijs ophalen bij de Plus van Balkom

Ingrediënten:

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

Uitleg van het recept
Verwijder de lelijke bladeren, de kern en de harde nerven van de 
sla. Snijd de sla in fijne reepjes en zet weg. Snipper de ui en het 
knoflookteentje fijn. Pak een ruime pan en fruit in boter de ui en 
knoflook aan tot deze glazig is. Laat niet verkeuren. Voeg de bouillon 
en de fijn gesneden sla toe en laat 5 minuten garen. Pureer de soep 
met de staafmixer goed glad/fijn. Voeg de kookroom toe en verwarm 
de soep. Je kunt de soep eventueel iets inkoken voor gewenste dikte. 
Breng de soep op smaak met nootmuskaat, peper en zout. Verwijder 
de steeltjes van de kervel en hak de blaadjes zeer fijn. Rooster in een 
droge koekenpan zonder olie het amandelschaafsel bruin. Let op dat 
het niet verbrand. Verdeel de soep over de koppen en garneer af met 
de kervel en amandelschaafsel. Eet smakelijk!

2 kroppen sla (kropsla)
Boter
1 ui
1 teen knoflook
1 liter kippenbouillon (blokje)

1,5 dl kookroom
Nootmuskaat
Peper en zout
1 bosje kervel
50 gr amandelschaafsel

Recept van de week

Romige slasoep met kervel en amandelen (4 pers)

www.kookcentrumbrabant.nl

Woordzoeker

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

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

ONDERBROEK ZWEMBROEK SCHOENEN
SLIPPERS SNEAKERS SANDALEN
KETTING HORLOGE ARMBAND
SWEATER SOKKEN BLOUSE
PYJAMA BIKINI OORBEL
BROEK SHIRT SJAAL
TRUI HEMD JURK
RING BRIL JAS



Donderdag 8 augustus 2013 7
   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Lieve Laarbeekers. Er moet 
me echt iets van het hart. Zoals 
het gros van de landgenoten 
verlaat ik enkele weken geleden 
ons huis om te genieten van een 
lekkere vakantie in het buitenland. 
Een flinke dag doorknorren met 
de heilige koe. Het geboekte 
appartement heeft televisie en Wi-
Fi, een ware luxe. Denk ik even 
verlost te zijn van het Nederlands, 
wordt het woord ‘erdschal’ de 
ether ingeworpen. Niemand 
minder dan Wim Daniels uit 
Aarle-Rixtel vult de beeldbuis van 
zender NTR. Hij heeft het over het 
dialect voor paardenbloemen die 
hij moest plukken van zijn vader 
als voer voor de konijnen. Heb ik 
daarvoor zover gereden?
Eén van de dingen die ik geleerd 
heb van de uitzending is dat 
het dialect aan kracht verliest 
wanneer inheemse bewoners 
de eigen gemeentegrenzen 
gaan overschrijden. Ik kan u 
mededelen dat dit de praktijk 
van de dag is. Op de weg is 
sprake van een aaneengesloten 
sliert caravans. Op een enkeling 
na zijn het allemaal sleurhutten 
met een Nederlands kenteken. 
En kampeerwagens, of chiquer, 
campers. We hebben de betekenis 
afstammend van het oudere 
karavaan, waarbij een gezelschap 
van kooplieden of pelgrims 
uit veiligheidsoverwegingen 
samen reisden, veel te 
letterlijk genomen. Een waar 

zigeunervolk. De caravan schijnt de 
laatste jaren wel wat aan populariteit 
ingeboet te hebben. Wanneer ik met 
een vaartje van honderdtachtig af moet 
remmen omdat een of andere eigenaar 
van een huis op wielen denkt dat hij 
eenzelfde recht heeft op de linker rijbaan, 
merk ik hier verdomme helemaal niets 
van. Bij het inhalen zie je zijn linkerarm 
nonchalant uit het raam hangen, precies 
zo dat je de vorm kunt zien hoe de 
toiletrol gezeten heeft wanneer hij 
op de camping een grote boodschap 
moest. Want schijten op het eigen toilet 
is verboden. Stel dat dit verstopt komt 
te zitten door het verorberen van alle 
buitenlandse gerechten waaraan ons 
maagdarmstelsel niet gewend is.
Geef mij de Japanners maar. Zij 
presteren het om binnen een week 
tijd heel Europa bezocht te hebben. 
Een dagje Milaan, Barcelona, Berlijn, 
Wenen en Parijs bezichtigen, springend 
uit de bus en talloze foto’s schietend. 
Heen- en terugreis inbegrepen zitten 
ze op maandagmorgen alweer achter 
het bureau, I-Phones en schoenen in 
elkaar te knutselen. Zij hebben geen tijd 
om zich aan te passen aan de andere 
omgeving en verkwanselen daardoor 
het eigen dialect allerminst. Ik ga ervan 
uit dat het tenminste een dialect is, want 
ik versta er geen jota van.
Voor het weer hoef je dit jaar niet uit 
ons landje weg en kun je net zo goed 
in Texel, Zeeland of ander bewezen 
vakantiegebied een tent neerzetten om 
’s avonds lekker te keuvelen met andere 
kampeerders. Liefst in een van de vier 
mooie Laarbeekse dialecten. 

Bij de konijnen af
Volgens P. Skauwe

Wilhelminastraat 20c  |  Mariahout  |  Tel: 0499-422126 
www.huurbijharold.nl
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Traktor met frees en houtversnipperaar

 

Beek en Donk – Roeland de 
Razende Reporter, dat is de naam 
van de strip die vanaf deze week in 
De MooiLaarbeekKrant te vinden 
is. Illustrator Lennie Segboer 
(21) laat struisvogel Roeland, in 
samenwerking met tekstschrijver 
Joey van der Leemputten (21), 
elke week de gekste dingen 
meemaken, als reporter van 
MooiLaarbeek.

“Roeland is nieuwsgierig, actief, 
een avonturier en iemand die 
heel graag wil, maar waarbij het 
niet altijd lukt. Een beetje klunzig 
dus”, aldus Lennie. Afgelopen juni 
studeerde ze als illustrator af op 
de Kunstacademie in Breda. Niet 
vreemd voor deze Mariahoutse; 
het kunstvak werd haar met de 
paplepel ingegoten. “Mijn moeder 
heeft een eigen atelier. Ze gaf 
vroeger vaak workshops. Ik zat 
er toen altijd al bij en deed mee. 
Het kunstvak heeft me altijd al 
gefascineerd.” 

Hoewel Lennie op school voor 
diverse richtingen kon kiezen, 
lag bij het maken van illustraties 
haar hart. “Verhalen vertellen is 
mijn ding. Deze verhaaltjes wil ik 
visualiseren, waardoor ik er een 
sfeer bij creëer. Als illustrator kan 
ik dit helemaal nastreven.” De 
21-jarige illustrator denkt graag 
‘out of the box’. “Daarom hebben 
we ook gekozen voor een zwart 
met gele struisvogel. Het is de 
bedoeling dat Roeland een eigen 
leven gaat leiden. Het is een 
gloednieuw stripfiguur, bedacht 
door het team van MooiLaarbeek 
en mij.” De dingen die Roeland 
meemaakt moeten herkenbaar zijn 
voor de lezers. Diep van binnen 
lijkt Roeland wel een beetje op 
Lennie. “Mijn karakter is vrolijk, 

enthousiast en open, maar ook 
ik ben soms een beetje klunzig. 
Ik denk dat ik wel een beetje op 
Roeland lijk, waardoor ik me extra 
goed in de strip kan inleven.”

Joey van der Leemputten is 
fulltime tekstschrijver. Regelmatig 
schrijft hij voor MooiLaarbeek 
een artikel en één keer in de twee 
weken is zijn column te vinden in 
deze krant. Joey is enorm creatief 
met woordgrappen. Lennie: 
“Elke week bespreken we met 
de redactie wat er actueel is. 
Joey bedenkt de grap daarbij 
en ik werk het uit als illustratie. 
Deze strip is dan vervolgens op 
pagina 6, de puzzelpagina, in De 
MooiLaarbeekKrant te vinden.”

Na de zomer gaat Lennie kijken of 

het mogelijk is om haar carrière als 
freelance illustrator voort te zetten. 
“Ik heb al wat klusjes gedaan. Zo 
heb ik twee Social Sofa’s ontworpen 
en diverse posters, onder andere 
die van de voorstelling ‘Roodkapje’ 
van toneelvereniging Mariahout. 
Daar speel ik zelf ook bij. Nu komt 
daar nog Roeland de Razende 
Reporter bij. Daarnaast ga ik nog 
een ondernemerscursus volgen om 
het freelance werken verder op te 
kunnen starten.” 

Op de pagina hiernaast vindt u 
de eerste strip van Roeland de 
Razende Reporter. Wilt u Lennie 
tippen of heeft u wellicht een 
opdracht voor haar? Mail haar 
dan op lenniee_@hotmail.com of 
neem telefonisch contact op via 
06-34532100.

MooiLaarbeek introduceert Roeland de Razende Reporter 

Vlnr. Joey, Roeland en Lennie 

GRATIS

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.nl   of 0411-631682

BBQ
GOURMET
TAPAS

Voor het betere 
onderhoud

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

Hoe is het nou met.....

Hoe is het nou met.....
Deze week is het de beurt aan Rini 
Daniëls. Ruim 36 jaar was hij bij 
de Rabobank hét aanspreekpunt 
voor mensen uit Aarle-Rixtel. 
Moest er wat geregeld worden 
bij de bank, dan vroeg men bijna 
altijd naar hem. 

De geboren en getogen Aarle-
Rixtelnaar is nu alweer bijna negen 
jaar met pensioen, maar nog altijd 
wordt hij aangesproken in Aarle-
Rixtel over geldzaken. “Er komen 
nu nog mensen bij me thuis die 
wat geregeld moeten hebben. 
En voor veel mensen die vroeger 
klant van me waren, vul ik nu de 
belastingpapieren in. Dat doen we 
er dan ook maar bij.” 

Nadat Rini een paar jaar bij Philips 
werkte, maakte hij de overstap 
naar Rabobank Aarle-Rixtel om 
daar nooit meer weg te gaan. 
Vooral de oudere mensen, die 
niet goed overweg konden met 
de technische vernieuwingen, 
kwamen altijd bij hem terecht. 
“In het begin was er nog geen 
computer en hadden mensen 
geen bankpas. Voor geld kwamen 
ze dus gewoon naar de bank toe. 
Ik ken daarom dan ook wel een 
paar duizend rekeningnummers 
uit mij hoofd en weet wie daarbij 
horen.” 

Hadden mensen problemen of 
snel geld nodig? Een belletje naar 
de Rabobank en ze vroegen naar 
Rini Daniëls. “Ik kwam wel eens 
op de bank en dan zaten er ooit 
mensen te wachten die perse door 
mij geholpen wilden worden.”

Van een zwart gat heeft Daniëls 
nooit gehoord. Misschien heeft hij 
het nu nog wel drukker dan tijdens 
zijn officiële werkzame leven. Zo 
zet hij zich onder meer in voor het 
dorpsplatform, is hij lid van het 
kerkbestuur, is hij vrijwilliger bij de 
weidevogelbescherming, heeft hij 
de herintroductie van de buurtbus 
mee opgezet en is hij druk met zijn 
grootste passie: het wielrennen. 
“Ik ben een van de medeoprichters 
van Aan de Wielen. Daar begeleid 
ik nu een recreatieve fietsgroep, 
werk ik mee aan het clubblad en 
zet ik fietsroutes uit.” Ook gaat 
hij samen met zijn vrouw elk jaar 
naar het WK wielrennen. Waar 
ter wereld het ook georganiseerd 
wordt. 

Dat zijn bezigheden vaak 
maatschappelijk betrokken zijn, is 
geen toeval. “Ik ben en blijf altijd 
een Alese. Ik probeer dan ook 
graag wat terug te doen voor het 
dorp.”

Dat zijn bezigheden vaak Dat zijn bezigheden vaak 
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Kindervakantieweken 2013 
Deze week zijn de kindervakantieweken! In Lieshout, Beek en Donk en Mariahout duurt de jeugdweek tot en met vrijdag. Voor Aarle-Rixtel is het vandaag de laatste dag. 
MooiLaarbeek ging op pad en maakte foto’s bij de verschillende kindervakantieweken.

De kinderen van Hiep-Hoi begeven zich in de jungle... 

De kinderen van Kindervakantieweek Lieshout vermaken zich met Koning Winter en assistent Pegel...
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De kinderen van de Jeugd3Daagse zijn op camping Hutje Mutje beland...

De kinderen van kindervakantieweek Mariahout zijn de hele week in de waan van theater...
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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 be-zwaar 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.

In verband met activiteiten bij café ‘de 
Koekoek’ tijdens de kermis is de Dorpsstraat 
in Lieshout tus-sen de huisnummers 47 en 
53 afgesloten voor alle verkeer behalve voor 
voetgangers. Deze maat-regel geldt in de 
periode 31 augustus 2013 van 16.00 uur tot 
2 september 2013, 10.00 uur.

In verband met plaatsen van een tent in de 
Kapelstraat in Beek en Donk is de Kapelstraat 
afgeslo-ten voor alle verkeer behalve voor 
voetgangers. Deze maatregel geldt van 
zaterdag 7 september 2013, 10.00 uur tot 
zondag 8 september 2013, 4.00 uur.

In verband met een Luikse Markt is de 
Floreffestraat in Lieshout tussen de 
Dorpsstraat en de Bal-duinstraat afgesloten 
voor alle verkeer behalve voor voetgangers. 
Deze maatregel geldt op zondag 18 augustus 
2013 van 8.00 – 18.00 uur.

In verband met de kermis in Aarle-Rixtel, 
die van 17 tot en met 20 augustus 2013 
plaatsvindt, wordt een gedeelte van de 
Dorpsstraat, gelegen tussen de kruisingen 
met de Kannelustweg en de Mariastraat en 
een gedeelte van de Goossensstraat, gelegen 
tussen de kruisingen met de Wilhelmi-nalaan 
en de Haffmansstraat, afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgangers. Ook wordt 
een stopverbod ingesteld in de volgende 
straten: de Mariastraat tussen de kruisingen 
met de Dorpsstraat en de Spechtstraat, de 
Spechtstraat en de Kannelustweg tussen 
de kruisingen met de Dorpsstraat en de 
Spechtstraat. Deze maatregel geldt van 14 
tot en met 21 augustus 2013. 

In verband met de kermis in Beek en Donk, 
die van 6 tot en met 10 september 2013 
plaatsvindt, wordt het Piet van Thielplein en 
een gedeelte van de Koppelstraat ter hoogte 

van het Piet van Thielplein afgesloten voor 
alle verkeer, behalve voor voetgangers. Ook 
wordt voor beide zijden van de Vincent van 
Goghlaan, Rubenslaan en het Rembrandtplein 
een parkeerverbod ingesteld. Deze maatregel 
geldt van 4 tot en met 11 september 2013. 

In verband met het maken van een 
gescheiden rioleringsstelsel in de 
Balduinstraat, Hertog Janstraat, een 
gedeelte van de Hertog Hendriklaan en 
een gedeelte van Vogelenzang, zal door de 
aannemer vanaf maandag 5 augustus een 
wegomleiding worden aangegeven d.m.v. 
omlei-dingsborden.De wegomleiding zal 
gehandhaafd blijven tot eind december 
2013.
De Balduinstraat, Hertog Janstraat, een 
gedeelte van de Hertog Hendriklaan en 
een gedeelte van Vogelenzang, zal in fases 
worden afgesloten. De omwonenden zijn 
hierover reeds geïnformeerd. De exacte 
data van de verschillende fases krijgen de 
omwonenden nog te horen.
De omleiding is hoofdzakelijk bedoeld om 
het doorgaand verkeer, dat normaliter door 
Lieshout komt in goede banen te leiden via 
de Dorpsstraat- Molenstraat en Vogelenzang- 
Burgemeester Mostermanslaan.

In verband met de kermis in Lieshout, die van 
31 augustus tot en met 3 september 2013 
plaats-vindt, wordt de Floreffestraat gelegen 
tussen de Dorpsstraat en de kruising met de 
Balduinstraat/Grotenhof afgesloten voor alle 
verkeer, behalve voor voetgangers. De Hertog 
Janstraat zal gestremd zijn voor doorgaand 
verkeer. 
Deze maatregel geldt van 28 augustus tot 
en met 4 september 2013. Ook tijdens de 
kermisweek, zal er een omleidingsroute 
worden aangegeven, voor het begeleiden van 
het doorgaand verkeer.

Melding Wet milieubeheer De Stater 40 
te Lieshout
Burgemeester en wethouders van 
Laarbeek maken bekend dat een melding 
op grond van artikel 8.41 van de Wet 
milieubeheer is ingediend door Proloc 
BV, voor het oprichten van een inrichting 
voor de opslag van allerlei producten 
voor de detailhandel en industrieel 
gebruik, gelegen aan De Stater 40 te 
Lieshout waarop het Activiteitenbesluit 

milieubeheer van toepassing is. 

De melding kunt u tot 20 augustus 
2013 tijdens openingsuren inzien op 
de afdeling Burgers en Be-drijven in 
het gemeentehuis aan de Koppelstraat 
37 te Beek en Donk. Bovendien kunt u 
telefonisch informatie inwinnen bij de 
heer Van den Eijnde van deze afdeling, 
telefoon 0492 469 867.

Gemeentenieuws

Bezwaarschriften

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wet milieubeheer

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

Afvalkalender
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woensdag: i nzameling buitengebied
alléén grijze container

vrijdag: i nzameling binne
alléén grijze container 

vrijdag: i nzameling binne
groene én grijze container

inzameling 
kerstbomen  

inzameling 
grof snoeiafval

woensdag: plastic inzameli
buitengebied

vrijdag: plastic inzameling 
binnengebied

augustus

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

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                  Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Vonderweg 4      Beek en Donk 19-07-2013  nieuwbouw bedrijfspand
Heesweg 3          Beek en Donk 22-07-2013  veranderen woning 
De Hei 53            Mariahout 25-07-2013  uitbreiden varkensstal

Aangevraagde sloopmelding
Locatie                  Kern                  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Heesweg 3          Beek en Donk    22-07-2013 deels slopen berging / verwijderen asbest
Bosven 2             Mariahout           26-07-2013 deels slopen schuur / verwijderen asbest

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie Kern               Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Dr. Timmerslaan 34 Beek en Donk     vergroten woning bouwen 29-07-2013

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 omgevings-loket via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook 
telefonisch een afspraak maken via het centrale telefoonnummer 0492 469 700.

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

ABL blij met gelden voor 
natuurontwikkeling

Op 4 juli jl. hebben 8 deelgemeenten, 2 
waterschappen, het SRE en de provincie 
Noord-Brabant een overeenkomst 
getekend waarbij bekrachtigd wordt 
dat de komende 4 jaar ruim 1 miljoen 
euro wordt uitgetrokken om de natuur 
en landschap in deze 8 gemeenten te 
versterken. Tot grote tevredenheid van 
ABL heeft ook de gemeente Laarbeek 
deze overeenkomst ondertekend. Dit 
houdt in dat er ca. € 300.000 voor 
projecten beschikbaar is. (€150.000 
van de gemeente wat vervolgens 
door de provincie wordt verdubbeld). 
Zeker in deze tijd dat geld schaars is, 
is ABL blij dat ook voor natuur- en 
landschapsontwikkeling nog behoorlijke 
bedragen kunnen worden vrijgemaakt. 

Met het geld kunnen vele projecten 
worden uitgevoerd. Gedacht kan 
worden aan projecten die het beheer 
van bestaande, vaak cultuurhistorisch 
waardevolle landschapeselementen 
bevorderen. Ook kunnen nieuwe 
elementen zoals houtsingels, poelen, 
bloemrijke akkerranden en struweel 
aangelegd worden. 
De gemeente Laarbeek heeft 
uitgesproken om organisaties zoals het 
IVN en Laarbeeks Landschap hier sterk 
bij te betrekken. ABL juicht dit toe. Door 
ondersteuning van vrijwilligers kunnen 

beperkte gelden nog effectiever ingezet 
worden. 

In de Commissie Beheer Openbare 
Ruimte (BOR) van 13-11 is aangegeven 
waar voor de gemeente Laarbeek 
prioriteiten liggen:

• Inzet op thema’s waar het volgens de 
uitkomsten van de natuurmonitoring 
2011 niet goed mee gaat. Er wordt 
ingezet op verbetering van de 
natuurwaarden in het agrarisch gebied, 
langs zandpaden en bij poelen en  
landschapselementen en venherstel.
• Goed onderhoud van bestaande 
natuur gaat boven de aanleg van nieuwe 
natuur.
• Faciliteren van particulieren en 
maatschappelijke organisaties die 
meewerken aan het realiseren van 
gemeentelijke doelstellingen met 
betrekking tot natuur en landschap.
• Behoud van succesvol lopende 
‘kleine’ projecten (akkerranden, 
natuurmonitoring) waarbij diverse 
maatschappelijke organisaties en 
vrijwilligers betrokken zijn.
• In aansluiting op de keuze van 
de provincie om de Ecologische 
Hoofdstructuur pas in 2027 gereed 
te hebben wordt de realisatie van 
ecologische verbindingszones (EVZ) 
getemporiseerd. Daarbij wordt prioriteit 
gegeven aan de EVZ’s Goorloop en 
Laarbeek West.

Bovenstaande argumenten waren 
voor ABL genoeg aanleiding om de 
voorstellen te steunen en er zo mede zorg 
voor te dragen dat het mooie natuur en 
landschap van Laarbeek behouden blijft. 
Ook hier kunt U op ABL rekenen. 

De Zeepkist 
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Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

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

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

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

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

info@mooilaarbeek.nl

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Recyclebare metalen, blikjes, accu’s we 
halen ze voor u op. 06-10055422 of 
afgeven op Smalleweg 45, Beek en Donk

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

RISERO Rioolservice voor al uw 
ontstoppingen en renovaties van uw 
riolering en putten. Reinigen dakgoten, 
renovatie en aanleg riolering. Willy van 
der Rijt Tel: 0413-206181 / Mob: 06-
10025295 www.risero.nl

Zelfstandig Nagelstyliste in 
schoonheidssalon. Tel: 06-28558776

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

Ervaren hulp in de huishouding, bij 
jong gezin in Beek en Donk. Voor 2 
a 3 uur per week. Tel: 06-24807854

Oude transportfi ets of onderdelen 
daarvan. O.a. drager of kettingkast. 
Tel: 0499-421764

Bassist(e) voor pop/rock 60’/70’/80’ 
coverband gezocht. Muzikant 
(45+) met instrumentbeheersing, 
gemotiveerd. Backing-vocals is pre. 
Contact: Alfred, 06-28935777.

Te koop of te huur gevraagd. Een 
goede scootmobiel. 
Tel. 06 52478072.

2 waterschildpadjes inclusief 
aquarium met pompje en decoratie. 
T.e.a.b. Tel: 0492-464008

Fietsendrager voor 2 gewone 
fi etsen. Zo goed als nieuw, vraagprijs 
60 euro. Tel  0492-382328

Zwart essen kast in drie delen, 
bargedeelte, vitrine, en tv 
stereogedeelte. H: 1.13 B: 2.10 D: 
38-47cm. Ziet er keurig uit. Prijs 
teab. Tel: 06-53381076

AANGEBODEN

Huub Cloudt

Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!

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

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

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

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

Piet van Thielplein 5
5741 CP Beek en Donk

Tel. 0492 46 16 87

Pr ofi ciat 

Tim van Horik

GEVRAAGD

GEVRAAGD

TE KOOP

VERLOREN

Woensdag 31 juli rond 19.00u bij de 
ramp in Beek en Donk, een mobiel 
HTC Cha Cha. Kleur: zwart.
Zou de vinder contact op willen 
nemen via: 0492-468980 of info@
mooilaarbeek.nl. 

Bruin armbandje met naam Jarno 
verloren in Lieshout op zondag 
4 augustus. Zou de vinder a.u.b. 
contact willen opnemen via Tel: 
0499-423327.

Alle soorten kook-, bak- en 
steelpannen voor de hobby. Ik haal 
ze graag bij u op. Alleen in Beek en 
Donk bvd. Tel: 06-81049083.

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

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

Ik ben Paul Teepen, geboren in 1953 
in Lieshout. Mijn vader was huisarts 
in Lieshout van 1940 tot 1962. In dat 
jaar overleed hij. In juni 1963 zijn mijn 
moeder en ik naar Nuenen verhuisd, 
waar we slechts 11 maanden hebben 
gewoond. Uiteindelijk zijn we in 
mei 1964 terechtgekomen op de 
Koppelstraat in Beek en Donk.

Ik wilde in feite dierenarts worden 
en heb daarvoor tot 1979 in Utrecht 
gestudeerd op de Faculteit voor 
Diergeneeskunde. Ik brak de studie af, 
omdat ik erachter kwam dat het steeds 
meer, met grote huisdieren (boerderij, 
naar de bio-industrie tendeerde. 
Dit zag ik niet zitten en stopte met 
de opleiding. In de herfst van 1980 
begon ik als stagiaire biologisch te 
telen bij een biologisch dynamische 
tuinder en dito bijenhouder.

Het idee om naar Noorwegen te 
verhuizen om daar biologisch te gaan 
telen ontstond nadat mijn vrouw en ik 
daar op vakantie waren in 1980/1981. 
Dit omdat Nederland zo dichtbevolkt 
is en in die jaren naar voren kwam dat 
er zo vele illegale vuilnisbelten waren 
vol met PCb, Benzeen en meer van die 
milieu giffen.

Mijn vrouw, Marianne Segers, is ook 
geboren in Lieshout en de dochter 
van de vroegere eigenaren van de 
Végé winkel bij het lam endje in 
Lieshout. Samen zijn we in maart 
1982 naar Eskilsuna in Zweden 
geëmigreerd en begonnen als 
biologisch dynamisch tuinder. Sinds 
1985 teel en experimenter ik met 
alle soorten, zoals graan, groenten, 
kruiden, bessen en fruit. Alle 
groenten-, graan- en kruidensoorten 
zijn van de oudste soorten die er te 
vinden zijn. Daarnaast experimenteer 
ik met biologische bestrijding van 
ziekten en aantasting, met het 
eetbare landschap, het verbeteren en 
verfraaien van de teeltbodem, met het 
verwerken van de producten geteeld 
op de boerderij en met het bewaren 
van de producten. Bovendien 
ontwikkelen wij de boerderij 
verder tot een zo zelfvoorzienend 
milieuvriendelijk bedrijf dat tevens 

zo zuinig als maar mogelijk is met 
energie. Dit doen wij via wind, zon en 
besparing, zoals een urineseparerend 
toiletsysteem. Daarnaast werk ik ook 
met het onderhoud en renoveren 
van museumgebouwen in de stad 
Eskilstuna.

Tot slot heb ik ook nog een boekenserie 
in het Nederlands geschreven met als 
hoofdtitel: ’Voor een gezonde teelt’. 
De serie bestaat uit 9 verschillende 
boeken, bijvoorbeeld Groenten, 
Plantenziekten en Ongedierte. Deze 
serie is natuurlijk ook in het Zweeds 
te verkrijgen, met als hoofdtitel: 
’Ekologiska odlingstips’. 

Wij hebben 2 kinderen, een dochter en 
een zoon. Inmiddels zijn we ook opa 
en oma geworden van onze dochter. 
Zij heeft een dochter gekregen. 

Marianne Segers & Paul Teepen, 
Solbacka Gård, 635 19 Eskilstuna, 
Zweden/Sverige. 
www.ekologiskradgivning.se

Luchtpost

ZWeden

Aan alle vrienden, bekenden, ouders en 
oud-leerlingen,
 
GGraag en van harte wil ik allen hartelijk 
danken voor al de gelukwensen die ik mocht 
ontvangen in verband met mijn 60 jaar 
gelukkig kloosterleven en verjaardag! Dank 
mede zij jullie is deze dag een onvergetelijke 
dag geworden, waarop ik met veel 
dankbaarheid terugkijk en de toekomst 
tegemoet ga.tegemoet ga.
 
Zuster Wilfrida
Mariastraat 29
5738AH Mariahout

Auto- en Motorrijschool 

de JONG

Beek en Donk   
Tel: 0492-462911

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

Bosch Car Service
compleet, goed en betrouwbaar

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

VKS Autoservice

APK keuring, reparatie en 
onderhoud
Haal + breng service

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

Van Schijndel Anteak
Dé woonwinkel

Passie voor wonen

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

Mooi Dier

Op zoek...Op zoek...
Guus is een kitten van ongeveer 
10 weken oud, hij is samen met 
zijn broertjes Giel en Goost als 
vondeling in het asiel terecht 
gekomen. Guus is een vrolijk, 
lief en speels manneke. Hij vindt 
altijd wel iets om mee te spelen, 
zoals een balletje, propje papier 
of de staartjes van zijn broertjes. 

Guus is goed zindelijk en heeft zijn eerste inenting gehad, hij is er 
helemaal klaar voor om met zijn nieuwe baasje mee naar huis te 
gaan.

Wanneer u geïnteresseerd bent in Guus 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.

Foxy, Mooi Dier van vorige week, heeft sinds vrijdag, door de oproep 
in deze krant, al een nieuw baasje! 

Naam:        Guus 
Leeftijd:     +/- 10 weken

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,-

Aarle-Rixtel – Als je jaren gewerkt 
hebt en je komt ineens werkloos 
thuis te zitten. Wat ga je dan 
doen? Het overkwam Jos Gruijters 
uit Aarle-Rixtel. Behalve het 
verplichte solliciteren kwamen 
er genoeg dingen op Jos’ pad 
voorbij. 

De inmiddels zestigjarige Gruijters 
heeft het druk. Van thuis uit heeft 
de getogen Helmonder namelijk 
meegekregen om bezig te zijn, 
naast het gewone werk. “De 
maatschappelijke betrokkenheid 
werd ons thuis met de paplepel 
ingegeven. Mijn vader was een 
echte organisator, een regelaar.”

Gruijters groeide op in de 
Bloemenbuurt in Helmond. In 
1986 streek hij neer in Aarle-
Rixtel. Bij toeval. “Ik werkte in 
Eindhoven als directiesecretaris van  
de volkshuisvesting. Mijn vrouw 
werkte daar bij de belastingdienst. 
We wilden een leuk huisje vinden. 
Maar voor ons was het toen zo dat 
leuke huizen onbetaalbaar waren 
en betaalbare huizen naar onze 
smaak niet leuk genoeg waren.” 
Na een rondje door Aarle-Rixtel 
kwamen ze bij het huis terecht 
waar Jos nu nog altijd woont. 
“Voor mij was het belangrijk dat 
Sandra, mijn vrouw, zich hier thuis 
voelde. En dat deed ze meteen. Ik 
voel me overal altijd wel thuis.” 

Samen kregen ze twee kinderen: 
Kailey en Rachelle. Lang konden 
ze niet met zijn vieren genieten. 
In 1993 verloor Sandra  haar 
strijd tegen kanker. “Een heel 
heftige periode was dat, waarin 
we geweldig zijn opgevangen 

door buren, vrienden en familie.” 
Daarna stond Jos alleen voor de 
opvoeding van zijn kinderen. 
“Je stelt je de vraag niet eens of 
dat het moeilijk is. Je doet het 
gewoon. Het leven loopt door.” 
Een prachtige foto van zijn vrouw 
hangt nog altijd als het letterlijke 
middelpunt in huize Gruijters. 

Toen zijn zoon Kailey naar de 
peuterspeelzaal ging, stapte Jos 
niet veel later in het bestuur ervan. 
“Ik vind het gewoon belangrijk om 
bezig te zijn. Toen ik net in Aarle-
Rixtel kwam wonen, ben ik na een 
tijdje ook meteen lid geworden 
van het parochiebestuur. Ik ben 
graag met mensen bezig en heb ze 
graag om me heen. Dat zorgt toch 
voor een stukje gezelligheid.”

Na het ontstaan van Laarbeek 
in 1997 probeerde Jos om de 
peuterspeelzalen in alle kernen op 
één lijn te krijgen. “We wilden het 
professioneler maken en zorgen dat 
de subsidie gelijk verdeeld werd. 
Dat was mijn eerste aanraking met 
de gemeenteraad.” Jos werd ook 
bestuurslid bij scholenorganisatie 
De Eenbes en nadat hij daarmee 
stopte, stapte hij de politiek in. 
“Als je maatschappelijk actief bezig 
bent, ben je meteen interessant 
voor politieke partijen. Toen ik 
stopte bij De Eenbes was voor mij 
de keuze zo gemaakt om lid te 
worden bij De Werkgroep.” 

In 2010 maakte Jos zijn entree 
in de raad. “Dat is echt wennen. 
Gaandeweg leer je jezelf wel 
te bewegen in de politiek en 
leer je het spelletje en de mores 
te doorgronden.” Behalve het 

raadswerk en lidmaatschap van 
enkele verenigingen is Gruijters 
ook vrijwilliger als chauffeur 
van de buurtbus. Een welkome 
afwisseling nu hij thuis zit. “In het 
begin solliciteer je je suf. Maar als 
het geen resultaat geeft, houdt het 
op. Na tweeënhalf  jaar heb ik er 
de brui aangegeven. Je kunt het 
niet volhouden om jezelf continu 
te blijven geven als het telkens 
voor Jan met de korte achternaam 
is. Als ik namelijk ergens aan begin, 
wil ik me daar altijd voor de volle 
honderd procent voor geven.”

“Ik vind het belangrijk om bezig te zijn”

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

GRATIS ZONNEBRIL OP 
STERKTE BIJ AANKOOP VAN

EEN COMPLETE BRIL
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Mooi UIT in Laarbeek

Vakantie voorbij? Ons 
zomerkeuzemenu nog niet! 

 

Kip of garnalencocktail
Runderbouillon of tomatensoep

Varkenshaas of zalmfilet
Dame Blanche of koffie met snoeperijtjes

3 gangen soep 17.50
 3 gangen voorgerecht 21,00 

4 gangen 24,00
Alles geserveerd met passende garnituren.

Verder zijn wij door toenemende drukte op zoek 
naar een spontane, enthousiaste medewerk(st)er in 

de bediening.
Minimaal 18 jaar en voornamelijk in de weekenden.

Openingstijden augustus restaurant/terras 12.00 uur
Maandag gesloten m.u.v. feesten en partijen

Graag tot ziens!!

Noteert u alvast maandag 09-09-2013 ouderwets 
kermismatinee. 

Brasserie-Restaurant en Feestzaal 0492-461717

 

 
 

Herendijk 37 5741 RA Beek en Donk - www.dezwaanbeekendonk.nl

Telefoon (0492) 46 87 44

Laarbeek – In het najaar start Computer 
Onderwijs Laarbeek weer met verschillende 
computercursussen in Laarbeek. Voor deze 
cursussen kan men zich inschrijven op 
dinsdag 13 augustus in het Dorpshuis in 
Lieshout. 
Er zijn cursussen Windows 7 voor beginners 
(’s avonds), de Opfriscursus Windows 7, 
digitale fotobewerking, fotoboek maken en 

diverse tabletworkshops. Er zijn nog volop 
plaatsen. Aanmelden kan op 13 augustus van 
10.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.00 
uur. 
Meer informatie is te vinden op www.
computeronderwijslaarbeek.nl. Men kan 
ook bellen of mailen met Trees Tops 0492-
525452, treestops@me.com. 

Aarle-Rixtel - De dorpsondersteuner 
voor Aarle-Rixtel heeft vanaf dinsdag 13 
augustus elke dinsdag spreekuur van 09.00 
tot 11.00 uur in de ontmoetingsruimte van 
Zonnetij aan de Heindertweg 87.

Op de dinsdagen kan men daar voortaan 

terecht voor informatie en advies op het 
gebied van zorg, leefbaarheid, welzijn en 
wonen. Buiten deze tijden kunt u hem ook 
bereiken bij ViERBINDEN, tel. 
0492-328805 of 06-31244726 of via mail: 
bvdwaardenburg@vierbinden.nl. 

Inschrijven voor computercursussen 

Spreekuur dorpsondersteuner 

Restaurantavond Zonnetij 20 augustus
Aarle-Rixtel In samenwerking met 
Savant culinair houdt ViERBINDEN 
dinsdag 20 augustus al weer de zevende 
restaurantavond in de ontmoetingsruimte 
van Zonnetij.

Iedereen is ook dan weer van harte welkom 
vanaf 17.30 uur. Het diner wordt geserveerd 
om 18.00 uur.
Inschrijven en een plaatsje reserveren kan 
tot uiterlijk donderdag 15 augustus 15.00 
uur. In verband met de vakantieperiode 
kunt u dit doen via 06-45203227 of via 
een email naar stichting@vierbinden.nl. 

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

Voor 20 augustus aanstaande staat er een 
barbecue op het programma. Gemarineerde 
kipfilet met ontbijtspek, speklap, 
gemarineerde biefstuk, Aardappelsalade 
met ei, Gemengde rauwkostsalade, Verse 
fruitsalade, Diverse sausjes en stokbrood 
met kruidenboter en Verse aardbeien met 
slagroom. Dit alles weer voor de leuke prijs. 
Graag tot ziens op 20 augustus.
 

NATUURLIJK 
   Mooi Laarbeek

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

Opstijgende Knobbelzwaan

“Deze foto van een opstijgende knobbelzwaan heb ik op een heel vroege morgen gemaakt met mooi tegenlicht.
Hij is gemaakt bij het kanaal tussen Lieshout en Aarle-Rixtel. Knobbelzwanen zijn gracieuze vogels, wie kijkt er niet even 
op wanneer een groepje zwanen met een luid fl uitend geluid langs wiekt,om vervolgens waterskiënd te landen?
Deze vogels kunnen een spanwijdte van ruim 2.30 meter bereiken, dus als ze vlak voor of boven je over vliegen is dat 
een indrukwekkend gezicht. Ze horen bij de grootste vliegende vogels ter wereld. Het voedsel bestaat uit waterplanten, 
maar ze grazen ook ooit in de weiden. Een koppeltje zwanen blijft in de regel hun hele leven bij elkaar. In ‘Mooi’ 
Laarbeek zijn er ieder jaar wel wat paartjes die nestelen. Het is een geweldig gezicht om later die kleine donsbolletjes 
rond te zien zwemmen! De jongen kunnen na vier tot vijf maanden vliegen, maar blijven een heel jaar lang bij hun 
ouders.”

www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Het kanaal tussen Lieshout 
en Aarle-Rixtel
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Zomer vakanti efoto’s 2013

Willy en Antonet Barten aan het genieten bij een Cubaans cafeetje tijdens hun 
vakantie in Portugal

Ingerborg leest de MooiLaarbeekKrant op vakantie

Familie Van de Waarsenburg tijdens hun vakantie

Martijn en Marjolein bedanken Marjoleins moeder Johanna Gijsbers uit 
Aarle-Rixtel voor de fijne vakantie. Op de foto staat Johanna met haar drie 
kleindochters in Caorle, Italie

Willie & Maria en Henk & Marij samen in Canada. Hier onderweg met 
een prachtig uitzicht van de skyline van Vancouver

Stephan van Schijndel maakte deze prachtige foto in Myanmar. In de plaats 
Mandelay staat de langste teakhouten brug ter wereld (1200 meter lang). 
Een monnik wandelde, op het moment dat Stephan de foto nam, naar huis.

Gijs, Mark, Ronnie, Esther, Robin & Simone hebben met zijn zessen 
twee weken heerlijk op een camping in Porec genoten van de vakantie

Familie Iven - Van de Vossenberg viert heerlijk thuis vakantie

Stef wacht op de Tour de France die langskomt...

Ruben Verhappen is helemaal klaar voor een frisse duik in 
het zwembad op camping De Pampel in Hoenderloo

Pepijn op Trafalgar Square in Londen samen met een 
kunstwerk van een 4,5 meter hoge, knalblauwe haan

Lambert Bouwdewijns stuurde deze foto op van zijn 9-jarige 
zoon Hannes. In Zuid-Afrika aan de Atlantische Oceaan probeert 
hij op het strand van Port Nolloth zijn vlieger hoog te houden

Zomer vakanti efoto’s Zomer vakanti efoto’s 

Willie & Maria en Henk & Marij samen in Canada. Hier onderweg met 

Stef wacht op de Tour de France die langskomt...

Stephan van Schijndel maakte deze prachtige foto in Myanmar. In de plaats 

Familie Van de Waarsenburg tijdens hun vakantie

Pepijn op Trafalgar Square in Londen samen met een 

Martijn en Marjolein bedanken Marjoleins moeder Johanna Gijsbers uit Gijs, Mark, Ronnie, Esther, Robin & Simone hebben met zijn zessen 

Lambert Bouwdewijns stuurde deze foto op van zijn 9-jarige 
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Luc glijdt heerlijk van de glijbaan!

Familie Van de Kerkhof uit 
Aarle-Rixtel nam afgelopen 
weekend, als afsluiting van de 
vakantie, deel aan de colorrun 
in Utrecht. De colorrun is een 
sponsorloop voor kansarme, 
jonge kinderen.

Gezellig met papa en Miriam naar Bulgarije op vakantie! 
Groetjes, Janneke en Maartje

Ingrid, Isabelle en Michiel van Kessel in Saint HIlaire de Riez

Cris neemt een verkoelende duik
in de vogeldrinkbank bij opa en oma in Lieshout

Ilse van Kreij stuurde deze foto op van Huub, die 
een gekke bui had bij het zwembad in Engeland

Auke Segers in Texel

De familie van Duijnhoven ging op safarivakantie naar Kenia, waar ze heel veel hebben 
gezien en veel indrukken op hebben gedaan

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. 

Auke Segers in Texel
Familie Van de Kerkhof uit 

Ingrid, Isabelle en Michiel van Kessel in Saint HIlaire de Riez

Cris neemt een verkoelende duik

Meer dan
nieuws!

www.mooilaarbeek.nl

Meer dan
nieuws!

www.mooilaarbeek.nl
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Mooi UIT in Laarbeek

Herberg de Brabantse Kluis
Kloosterdreef 8 5735 SJ  AARLE-RIXTEL
T: 0492-468110  herberg@brabantsekluis.nl

Herberg de Brabantse Kluis
Kloosterdreef 8 5735 SJ  AARLE-RIXTEL
T: 0492-468110  herberg@brabantsekluis.nl

Kom gEnIETEn vAn

   BRABAnTSE gASTvRIJHEId

Het is weer heerlijk terrasweer! 
Herberg de Brabantse Kluis: een unieke plek
om tijdens een wandeling of fietstocht aan te 
leggen.

❧ Wij zijn dagelijks geopend vanaf 9.30 uur,
voor koffie met gebak.

❧ De keuken is open vanaf 11.30 uur,
voor een smakelijke lunch of een heerlijk diner.

❧ Ook voor een familiedag,bedrijfsuitje, 
hotelovernachting of vergadering
bent u bij de Brabantse Kluis aan
het juiste adres. Vraag vrijblijvend
informatie aan.

 

Komende zondag MuziektuinPodium 

Beek en Donk -  Voor de meeste 
mensen zit de zomervakantie er 
weer op. Het lijf zit weer vol energie 
en de meesten zijn alweer aan de 
slag gegaan. Wellicht ook een mooi 
moment om eens te genieten van 
een middag vol fijne muziek in een 
sfeervolle omgeving. 

Dat komt dan goed uit, want op 
zondag 11 augustus wordt door 
de stichting MuziektuinPodium 
wederom een gevarieerd concert in 
de Muziektuin gehouden.

Het programma: 
13:00 uur Seniorenorkest Groot 
Someren
14:00 uur Jomie Wagelmans
14:30 uur Stömpeñoy
15:00 uur Röllik Goewd
16:00 uur Jomie Wagelmans
16:30 uur Stömpeñoy

Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
om deze gratis optredens te komen 
bekijken. Meer informatie over de 
groepen en de overige concerten 
van dit seizoen kan men vinden op 
www.muziektuinpodium.nl

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

Cortina U4  
transportfietsen 

van 529,- voor 
€429,-

Mariahout - MooiLaarbeek mag vijf 
meet & greets verloten met Miss 
Montreal. De redactie kreeg afgelopen 
twee weken heel veel reacties binnen. 
De volgende personen zijn de 
winnaars geworden van de meet & 
greet:

Ilona Sterke
Daniella van de Heuvel
Marja van Hoof
Resi Verhagen-Burgers
Daimy van Zutphen

De winnaars ontvangen een e-mail 
van MooiLaarbeek met alle informatie 
over de meet & greet erin. Veel plezier!

Mariahout - Leon van der Zanden 
treedt op zaterdag 17 augustus 
op in het Openluchttheater. De 
MooiLaarbeekKrant mag vijf meet & 
greets met de cabaretier verloten!

Om kans te maken, hoef je alleen 
maar antwoord te geven op de 
volgende vraag: Hoe heet de nieuwe 
theatershow van Leon van der 
Zanden? Het antwoord kun je mailen 
naar prijsvraag@mooilaarbeek.nl. Je 
hebt tót 12 augustus de tijd om het op 
te sturen. Op donderdag 15 augustus 
staan de winnaars in de krant vermeld.

Winnaars meet 
& greet Miss 
Montreal

Win een meet & 
greet met Leon 
van der Zanden! 

Beek en Donk - De leden van het 
Beek en Donkse muziekgezelschap 
‘Rollik Goewd’ hebben de afgelopen 
weken hun vakantie goed besteed. 
Normaal gesproken stopt men aan 
het begin van de schoolvakantie 
met de repetities en optredens, 
maar dit jaar stonden er nog diverse 
optredens op het programma.

Zo werd op 7 juli opgetreden tijdens 
de Kennedymars in Lierop, waar op 
de grote rustplaats de wandelaars 
werden getrakteerd op een vrolijk 
stuk muziek. De wandelaars genoten 
er zichtbaar van en konden na een 
goede verzorging weer uitgerust op 
weg voor de laatste 20 kilometers.

Op zondag 14 juli was ‘Rollik Goewd’ 
de hele middag in Nuenen te gast op 
het grootste tuinevenement van de 
Benelux ‘Bloem en Tuin’. De hele 
middag konden de talrijke bezoekers 
niet alleen van de mooie dingen van 
de natuur genieten, maar ook van 
de muziek van het Beek en Donkse 
gezelschap.

Aanstaande zondag 11 augustus 
is ‘Rollik Goewd’ te gast op 
het MuziektuinPodium in de 
Muziektuin aan de Koppelstraat. 
Het muziekgezelschap is daar om 
de liefhebbers weer te trakteren op 
een gezellig stukje muziek en om 
zodoende voor veel mensen een 
mooie afsluiting van de vakantie te 
verzorgen.

‘Rollik Goewd’ heeft nog plaats voor 
een slagwerker en een trompettist, 
zowel dames als heren zijn van harte 
welkom. Informatie inwinnen kan 
natuurlijk altijd, bel hiervoor met 
Wim Snijders, telefoon: 
0492-463274 of 06-57768682. 
Mailen kan natuurlijk ook; 
w.snijders3@chello.nl. 
Nog makkelijker is het om a.s. 
zondag gewoon even te komen 
luisteren in de Muziektuin en dan 
een van de leden van ‘Rollik Goewd’ 
aan te spreken. U bent van harte 
welkom.

Aarle-Rixtel - Het is alweer augustus, 
het nieuwe cursusseizoen staat voor 
de deur. Er wordt weer gestart met een 
nieuwe computercursus. Op woensdag 
18 september start de nieuwe cursus in 
Multifunctioneel Centrum De Dreef.

Tijdens de cursus leert men hoe een brief 
gemaakt kan worden, hoe men een 
e-mail kan versturen (met eventueel 
een foto) en hoe men alles kan vinden 
op internet. Er kunnen negen personen 

terecht van 09.30 tot 12.00 uur en nog 
eens negen van 19.00 tot 21.30 uur in 
de computerkamer van De Dreef aan 
de Duivenakker 76. 

Bent u als cursist niet in het bezit 
van een computer? Dan krijgt u er 
kosteloos één in bruikleen tijdens de 
duur van de cursus. Aanmelden kan 
bij Cor Verschuuren, De Vinken 15 in 
Aarle-Rixtel. Tel. 0492-382151 of via 
mail cor.verschuuren@planet.nl. 

Drukke vakantie voor Röllik Goewd

Computercursus in Aarle-Rixtel
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Kwart over 8 is ultravroeg op de 
allereerste dag van het nieuwe 
schooljaar. De marteling van de 
vroege ochtend begon al rond de 
klok van 7 uur ’s ochtends met de 
zoete woordjes: ‘Zoonlief, tijd om op 
te staan’. Om deze later te vervolgen 
met: ‘Lieverd, het wordt echt tijd om 
op te staan nu’. Om tenslotte af te 
sluiten met het prachtig knallende: 
‘En nu d’r uit. Het is altijd hetzelfde 
met jou. Hup!’ Waarna met een 
ferme zwaai de lakens van het  
gapende en kreunende kind worden 
weggeslagen. Ditzelfde kind, Teun,  
doet vervolgens verwoede pogingen 
om zijn hemelse plekje op aarde te 
verlaten. Met enige houvast aan 
deurpost en muur sleurt hij zichzelf 
richting badkamer. Onderweg merkt 
hij op dat de urinewegen zich sneller 
vullen dan hij bij voorbaat gedacht 
had, dus het tempo verhoogt 
zienderogen. Gelukkig is ook het 
evenwichtsorgaan tijdig ontwaakt 
en kan meneer een goudkleurige 
straal produceren hetgeen netjes 
in het watertje klatert.  Het signaal 
voor mama beneden dat haar trots 
ook daadwerkelijk het nest heeft 
verlaten. Nadat Teuntje ook netjes 
een klets water zijn gezicht heeft 
doen laten passeren en zijn tanden 
zijn aangeraakt met een op zoutbasis 
gebaseerde tandensubstantie is de 
weg terug naar het hoofdkwartier 
een eitje. De spijkerbroek van 
zaterdag past best onder het 
shirt van vrijdag en de aromarijke 
onderbroek kan ook nog wel een 
dagje mee. Eenmaal beneden is het 
tijd voor de traditionele boterham 
met chocopasta en een glaasje met 
roze, tandvrezende vloeistof. Nadat 

moeder een fl inke plekkerd op de 
wang heeft geplaatst is het dan tijd 
om de bekende klassieker te doen 
beginnen. In looppas op weg naar 
40 weken van rekenen, taal en lezen. 
Met die gedachte vertraagt de tred 
en maakt de ‘school is saai’- houding 
zich langzaam burgemeester van dit 
pareltje van een zoon….   
Langzaam maar zeker stroomt het 
schoolplein vol met bruingeblakerde 
kinderen met strandslippers. De 
jongsten nog aan de hand van mams 
of paps, enigszins onzeker over wat 
komen zal gaan in de uurtjes die gaan 
volgen. De wat ouderen, met name 
de groep 5-ers zijn door het dolle 
heen: vandaag zetten zij hun eerste 
stappen op de ‘grote speelplaats’. 
Eindelijk, gepromoveerd! De oudsten 
proberen zo nonchalant mogelijk de 
gebruikelijke desinteresse te tonen 
die men op die leeftijd van elkaar 
verlangt. Natuurlijk met daarbij de 
volzin bestaande uit zeven woorden: 
‘Ik heb echt geen zin in school.’ 
Ondersteunend met een zucht die 
de mistral in Frankrijk nog doet 
huiveren. Teun doet hier vol overgave 
aan mee. Als het maar duidelijk is dat 
onze toekomst er echt geen zin in 
heeft. De minuten kruipen voorbij. 
‘Ik hoop dat die bel kapot is gegaan 
in de vakantie’. God straft meteen, 
een tel later gaat de zoemer, als een 
vuurwerkknal op oudejaarsdag. Dag 
‘vrijheid’, dag ‘alles kan en alles mag’, 
welkom ‘structuur’ en ‘in het gareel’, 
de school gaat weer beginnen. Een 
gelukkig nieuw schooljaar gewenst, 
allen. Alle goeds! 

Mees Joost

De zoemerMiss Montreal en Leon van der Zanden in Openluchttheater
Mariahout - Aankomende periode 
staan er twee grote namen in 
Openluchttheater Mariahout. 
Op vrijdagavond staat Miss 
Montreal op het podium, die 
met haar pakkende nummers en 
buitengewone zangstem iedereen 
omver zal blazen. Volgende week 
zaterdag verzorgt Leon van der 
Zanden samen met enkele andere 
cabaretiers een unieke Openlucht 
Comedy Night. Zorg dat u er snel 
bij bent, want vol is vol, en deze 
voorstellingen mag u natuurlijk 
niet missen. 

Miss Montreal
Op vrijdag 9 augustus speelt Miss 
Montreal om 20:30 uur op het 
podium van Openluchttheater 
Mariahout. Miss Montreal is de 
artiestennaam van Sanne Hans, 
het meisje dat met haar gestotter 
Nederland heeft veroverd als 
frontvrouw van Miss Montreal.  Ze 
scoorde in 2008 met haar eerste 
single Just a Flirt een 3FM Megahit. 
Met haar nummers veroverde ze al 
snel de Nederlandse hitlijsten. De 
muziek van Miss Montreal kun 
je betitelen als rock of pop van 
de beste soort. De ontwapende 
nummers zijn een mengeling 
van pop en cabaret, die bij ieder 
publiek aanslaan. Het schrijven 
van deze nummers doet Sanne 
Hans het liefst tijdens een avondje 
bier drinken met haar band, 
maar ze schrijft net zo makkelijk 
een rustig nummer in haar eigen 
kamer. Miss Montreal is een band 
die rockt en emotioneert. Ze 
krijgen ieder publiek gegarandeerd 

van de banken. Miss Montreal 
is een waanzinnige band die u 
versteld zal doen staan van het live 
optreden. 

Openlucht Comedy Night 
Alvast een kleine sprong naar 
volgende week, want op 
zaterdag 17 augustus om 20:30 
is Openluchttheater Mariahout 
het podium voor een Openlucht 
Comedy Night. Stand up comedy 
zoals je het nog nooit gezien hebt, 
met als hoofdact Leon van der 

Zanden. Samen met Bas Birker, 
Vincent Geers en Jaap Bressers 
zorgt hij gegarandeerd voor een 
bruisende belevenis tijdens de 
Openlucht Comedy Night. Lachen, 
gieren, brullen en een flinke dosis 
Brabantse gezelligheid, ga daar 
maar vanuit. 

Voor kaarten en meer informatie 
gaat u naar www.oltm.nl. 
Openluchttheater Mariahout, 
beleef meer!

Advertorial

Mooi UIT in Laarbeek

Comedy Night
zaterdag 17 augustus 20:30 uur

Openluchttheater Mariahout presenteert :

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

Leon 
van der 
Z anden

Beleef meer!

Win een
Meet & Greet!
( kijk op de voorpagina hoe )

Vincent Geers

Bas Birker

Jaap Bressers

 

Verse Zeeuwse        
mosselen  

op  

Traditionele of Mediteraanse wijze 

Geen tijd of zin om te koken???? Daar 
bieden wij de oplossing!! U kunt bij ons 
gerechten afhalen. Kijk op onze website 
voor de afhaalkaart! 

zie pagina 16
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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!
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 WTC fi etst Ospelse Peelroute
Beek en Donk - Na de prachtige 
vakantietochten gaan op zondag 
11 augustus de W.T.C. tochten 
weer van start. De organisatie 
hoopt dat het mooie weer nog een 
tijdje standhoudt.

Voor de mooie Ospelse Peelroute 
vertrekt men om 08.00 uur voor 

een tocht naar het natuurgebied 
van de Grote Peel. Via Aarle-
Rixtel gaat men richting Bakel 
naar Vlierden om dan door het 
bosgebied en de Groote Peel te 
fietsen. Via Ospel gaat men naar 
de rustplaats ’t Hutje in Someren-
Heide om koffie te drinken. Na 
de rust vertrekt men door het 

gebied van de Pan en de Lieropse 
bossen, Stiphout naar Beek en 
Donk. Deze tocht heeft een lengte 
van ongeveer 90 km. Voor meer 
informatie kan men terecht op de 
website www.wtcbeekendonk.nl/
zomerprogramma.
 

Uitslagen 6 augustus 2013
1.Cor en Nelly Verschuren 66,50%. 
2.Corry ter Woerds/Wilma van Diesen 60,50%. 
3.Riek Kuypers/Jan Duijmelinck 57,00%. 
4.Lien Gruijters/Jo Dekkers 53,50%.

5.Lien Meulensteen/Jos de Vries 52,00%.

De volgende zitting is op dinsdag 
13 augustus 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 
bridgedrives deel te nemen.

Beek en Donk – De trekking van de 
jaarlijkse loterij van Scouting Beek 
en Donk is gehouden op 24 juni. 
De nummers waarop de prijzen zijn 
gevallen zijn al gepubliceerd in deze 
krant. 

Inmiddels is iedereen in het bezit 
van de gewonnen prijs, ondanks de 
vakantieperiode. Zo ook de winnaar 
van de hoofdprijs, Dhr. Jansen. Hij kreeg 
op vrijdag 2 augustus de hoofdprijs, 
een antislipcursus voor 2 personen, 
overhandigd. De prijsuitreiking is 
verricht door René Derksen, bestuurslid 
Scouting Beek en Donk. 

Uitslagen ’t Bedonkske

Uitreiking loterij Scouting

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

Wespen?

06 – 539 678 57
Paul vd Kam

Kitty Linders, Laarweg 18, Aarle-Rixtel [T] 0492 383103

FAUNALAND
HENDRIKS

KOPPELSTRAAT 66 BEEK EN DONK

20 kilo krokante 
hondenbrokken
€ 19,50    

10 kilo krokante 
kattenbrokjes 
€ 14,99

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

Grote zak a 20 liter 
klompvormende 
Kattenbakvulling € 7,95

4 kilo Volièrezaad 
€ 6,95

4 kilo Kanariezaad 
€ 6,95

LANGEAKKER 9
AARLE-RIXTEL

TEL. 06 13 64 20 46

NIEUWBOUW
ONDERHOUD
RESTAURATIE

ROB@VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL
WWW.VOEGERSBEDRIJFVERHOEVEN.NL

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

Chiel Rooijakkers
uit  Aarle-Rixtel 
Leeftijd 13 jaar

 vlnr. René Derksen, mevrouw Jansen en meneer Jansen
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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.

Ranomi Kromowidjojo won afgelopen zondag de 50 meter 
vrije slag op het WK langebaan zwemmen.
Deze afstand won ze ook tijdens de Spelen van 2012.
Welke gouden Olympische medailles heeft zij nog meer op 
haar erelijst?

Cadeaubon kan tot 14 augustus worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

basketbal

handbal

tennis

Programma VV Mariahout
Oefenprogramma Mariahout Dames 1
Dinsdag 20 Augustus
19.30 Nederwetten Dames - 
Mariahout Dames 
Zondag 25 Augustus
10.00 Mariahout dames - Mifano 
Dames

Oefenprogramma selectie  VV 
Mariahout
Zaterdag 10 augustus
19.00 Olympia Boys 1 - Mariahout 1
Woensdag 14 augustus
19.30 Mariahout 1 - Bruheze1
Donderdag 15 augustus

19.30 Bruheze 2 - Mariahout 2
Zaterdag 17 augustus
18.30 Mariahout 1 - Sparta’25 2
Zondag 18 augustus
12.00 Liessel 2 - Mariahout 2 
Dinsdag 20 augustus
19.30 Mariahout 1 - Boerdonk 1

Bekerprogramma 2013 VV Mariahout
Zaterdag 24 Augustus
18.00 Gemert 2 - Mariahout 1
Zondag 25 Augustus
09.30 Mariahout 2 – Deurne 4
12.00 Gemert 7 – Mariahout 4 
09.30 Mariahout 5 – Rhode 7

Dinsdag 27 Augustus
18.45  Mariahout 1 – Stiphout Vooruit 1
Donderdag 29 Augustus
18.45 Milheezer Boys 2 - Mariahout 2
Zaterdag 31 Augustus
18.00 Heeswijk 1 - Mariahout 1
Zondag 1 september
12.00 Mierlo-Hout 3 - Mariahout 2 
10.30 Mariahout 4 – BlauwGeel 14
12.00 Boerdonk 2 - Mariahout 5 
Zondag 8 september
12.00 Rhode 4 – Mariahout 4
10.30 Mariahout 5 – Gemert 12 

voetbalV.V. Mariahout

Wintercompetitie T.V. De Raam

Succesvol verlopen thuisblijverstoernooi TV ‘t Slotje

Basketbalclub heeft  1 trainer 
gevonden, maar zoekt er nog 1

Lieshout – Het is vanaf nu 
mogelijk om in te schrijven voor 
de wintercompetitie 2013/2014, 
van tennisvereniging De Raam. 
Dit kan via www.tvderaam.nl. 

Men kan inschrijven in de 
categorieën Maandag Mix, 
Dinsdag D.D. en H.D. Woensdag 
D.D. en H.D. Donderdag D.D. en 
Mix. Weekend singels D.E./H.E. 
Ook wanneer men geen lid is bij TV 

De Raam kan men toch deelnemen 
aan de wintercompetitie. Men 
kan dan een winterabonnement 
nemen. Inschrijven is mogelijk tot 
31 augustus. Meer informatie is te 
vinden op www.tvderaam.nl

Beek en Donk - Onder tropische 
weersomstandigheden (maar wat 
wil je als klimaatbeheersing Peters 
met personeel meedoet) werden 
van maandag 29 juli t/m vrijdag 2 
augustus de wedstrijden van het 
thuisblijverstoernooi van tennisclub 
’t Slotje gespeeld. 

Dit toernooi is vooral een 
gezelligheidstoernooi, waarbij zeer 
veel mogelijk is. Zo kan het zijn 
dat een damesdubbel tegen een 
herendubbel speelt en dat men  tijdens 
de wedstrijd zelf deze omzetten in 
een mixed partij. Dit jaar was er een 
nieuw record aan inschrijvingen na 
het aantal van 93 deelnemers van 
vorig jaar. De organisatie beloofde 
de 100ste deelnemer  dit jaar  een 
prijsje. De teller stopte bij  een 
nieuw record van 131 inschrijvingen. 
Josette Bloem was de gelukkige als 
100ste deelnemer en kreeg een leuk 
aandenken. 

Vele nieuwe gezichten zag men 
tijdens dit gezellige toernooi en daar 
is het tenslotte ook om te doen.  De 
jongste deelnemer wordt dit jaar 18 
en de oudste was al ruim 70. Tijdens 
dit toernooi zijn er ludieke prijzen te 

winnen en gaat het zeer zeker niet 
om het winnen van de wedstrijden. 
De leukste prijs ging dit jaar naar 
Marielle v/d Heuvel, omdat haar 
man Eric met een parasol klaarstond 
om ze uit de zon te zetten als ze een 
drinkpauze had. Dit zie je eigenlijk 
alleen maar op Wimbledon,  maar nu 
dus ook bij tennisclub ’t Slotje. Ook 
vele andere kregen een leuke prijs 
overhandigd en zelfs de verjaardag 
van Gerard van der Aa werd om 

0.00 uur niet vergeten. Een scherpe 
organisatie denkt ook aan alles. 

Het toernooi werd op vrijdagavond 
afgesloten met een overheerlijke 
barbecue. Ruim 100 mensen 
genoten van een gezellig avondje dat 
traditioneel om 1.30 uur eindigde. 
De organisatie,  Gerrit en Hans, kan 
terugkijken op een zeer geslaagd 
toernooi.    

Lieshout - Het nieuwe wedstrijdseizoen 
voor basketbalclub Lieshout staat weer 
voor de deur. De trainingen gaan weer 
van start vanaf dinsdag 13 augustus. 
Iedereen staat te trappelen om weer te 
kunnen beginnen. 

De zomerstop is optimaal gebruikt om 
in de tussentijd enkele veranderingen 
door te voeren. Op bestuurlijk niveau, 
trainers/coaches en voor de leden. 
Het nieuwe trainingsschema en de 
teamindelingen zijn bekend. Nieuwe 
tenues zijn besteld en grootse plannen 
zijn gemaakt. De nieuwe teamindeling 
bracht echter ook enkele hiaten aan het 
licht.

Door het vertrek van de vaste trainers 
van Dames 1 viel daar nog een gaatje te 
dichten. De Lieshoutse Dames hebben 
het afgelopen jaar Hoofdklasse gespeeld. 
Helaas konden ze niet voldoende stand 
houden en spelen ze in de aankomende 
competitie in de overgangsklasse. Het 
vinden van een goede, gekwalificeerde 
trainer/coach is zoeken naar een speld 
in een hooiberg. 

Via zijn werk in Aarle-Rixtel als makelaar 
is Paul Stienen in contact gekomen met 
een lid van BCL. De liefde voor de sport 
hadden hij en zijn cliënt gemeen en al 

snel kwam het damesteam ter sprake. 
Paul heeft zelf op hoog niveau gespeeld 
als basketballer. Daarnaast was hij al jong 
gediplomeerd trainer A. Afgelopen jaar 
is hij nog trainer geweest bij Biks Shots in 
Hilvarenbeek, het team van zijn dochter.  
Na gesprekken over en weer volgde 
enkele proeftrainingen. Toen bleek dat 
er sprake was van een wederzijdse klik 
was de zaak snel bekeken. 
Omdat Paul wel van een uitdaging 
houdt en om vooral geen druk op zijn 
schouders te leggen is de lat voor Dames 
1 hoog gelegd. Doel is om kampioen te 
worden, én om te promoveren. Om 
verder kennis te maken met Paul kan 
gekeken worden op de website www.
bclieshout.nl. 

Een andere uitdaging is het vinden 
van een trainer/coach voor één van 
de jeugdteams. Binnen BC Lieshout is 
er sprake van een enorme groei in het 
aantal jeugdleden. Dat is altijd een goed 
teken, want de jeugd van nu zijn de 
sterren van later. Voor het team Jongens 
Onder 12 is er nog een vacature te 
vullen. Er wordt dringend gezocht naar 
iemand (of meerdere personen) die 
dit team wil begeleiden. Training is op 
dinsdagavond in sporthal de Klumper 
te Lieshout van 18.00 tot 19.00 uur. De 

acht sportievelingen van dit team staan 
al klaar in de startblokken, laat ze niet 
in de kou staan. Aanmelding kan via de 
site www.bclieshout.nl. 

Bouwcenter Swinkels Heren 1 kreeg 
in de zomer het nieuws dat zij dit 
wedstrijdseizoen alsnog weer meedoen 
in de Hoofdklasse. Hier ligt voor trainer/
coach Peter Vervoort een mooie taak om 
deze competitie in die klasse te blijven.

Al met al voldoende uitdagingen 
voor weer een sportief en strijdbaar 
nieuw wedstrijdseizoen. In deze krant 
en op de site wordt u als supporter 
of geïnteresseerde op de hoogte 
gehouden. Kom anders gewoon eens 
langs in sporthal de Klumper in Lieshout.  
Graag tot ziens.

Handbalseizoen Bedo 
staat weer voor de deur 
Beek en Donk - Na een welverdiende 
zomerrust staat het handbalseizoen 
voor Handbalvereniging Bedo weer 
voor de deur. In het afgelopen 
seizoen kon het kampioenschap 
van Heren Senioren 4 (het nieuwe 
Heren 2) gevierd worden. Heren 
1 en Dames 1 draaiden een goed 
seizoen. Ook de jeugdteams lieten 
zich van hun beste kant zien. In het 
nieuwe seizoen hopen de teams 
aan te sluiten bij de prestaties van 
vorig jaar.

In de week van 12 augustus 
beginnen de teams weer met trainen 
en de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen. Op 12 augustus beginnen 
de selectieteams met trainen in De 
Klumper in Lieshout. Op 14 augustus 
is de eerste trainingsavond voor de 
hele vereniging, in de gloednieuwe 
sporthal D’n Ekker in Beek en Donk. 
Veel tijd hebben sommige teams 
niet, in het weekend van 24 en 25 
augustus begint de eerste helft van 
de veldcompetitie al. Deze loopt tot 
en met het weekend van 28 en 29 
september. In het weekend van 5 en 
6 oktober begint de zaalcompetitie. 
Deze loopt tot en met 29 en 30 
maart 2014. Van 12/13 april 2014 
tot en met 31 mei/1 juni 2014 
wordt de veldcompetitie afgerond.

Om optimaal aan het seizoen te 
beginnen zullen de selectieteams niet 
deelnemen aan de veldcompetitie. 
Zij werken een oefenprogramma 
af. Naast de trainingen staan 
daarvoor oefenwedstrijden gepland 
tegen tegenstanders van formaat. 
De voorlopige oefenprogramma’s 
voor Heren 1 en Dames 1 zijn al 

bekend. De teams hopen op vurige 
aanmoediging. Op zaterdagavond 
21 september zullen de teams zich 
presenteren aan het publiek, vanaf 
19:30 in D’n Ekker.

Voorlopig oefenprogramma Heren 1
Zaterdag 24 augustus 19:30 HV 
Dongen – Bedo — Dongen
Zondag 1 september 14:00 
Taxandria – Bedo — Oisterwijk
Zondag 8 september 14:00 Drieluik 
Bedo/NOAV/The Flyers — D’n 
Ekker, Beek en Donk
Zaterdag 14 september 20:15 Apollo 
– Bedo — Sporthal De Landing, Son 
en Breugel
Zaterdag 21 september 20:30 Bedo 
– Reehorst — D’n Ekker, Beek en 
Donk
Zondag 1 september 15:15 
Taxandria – Bedo — Oisterwijk
Zondag 8 september 11:00 Drieluik 
Bedo/Apollo/De Sprint — D’n 
Ekker, Beek en Donk
Zaterdag 14 september 19:30 Bedo 
– Bouwcenter Centen HVW — D’n 
Ekker, Beek en Donk
Zaterdag 21 september 19:30 Bedo 
– Niobe — D’n Ekker, Beek en Donk
Zaterdag 22 september Bedo – 
NNTB — D’n Ekker, Beek en Donk*
Zaterdag 28 september 19:00 
Reehorst – Bedo — Ede
*Tijd en tegenstander nog niet 
bekend

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

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

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

HIJ MAAIT U (GE)NIET

Toonaangevend in
           robotmaaien

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

De winnaar: Tussen de vele inzendingen zat geen juist antwoord
Antwoord: 21 titels in de havenstad. (14 x Feyenoord/ 6 x Sparta 
Rotterdam/ 1 x VV Concordia)
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E V E N E M E N T E N

U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E NE V E N E M E N T E N

Volg ons!

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

Kijk voor foto’s van evenementen
op www.mooilaarbeek.nl

10 januari - 12 december 2013
Jeu de Boulesclub “Dû Tie Ut”

Heuvelplein, Aarle-Rixtel 

7 juli - 25 augustus 2013
Zomerexpositie Heemmuseum 

Aarle-Rixtel
Bosscheweg 14a, Aarle-Rixtel 

21 juli - 29 september 2013
Expositie kunst van Diana Swinkels
Gallery Berkendijkje, Berkendijkje 8, 

Beek en Donk 

5 - 9 augustus 2013
Kindervakantieweek Mariahout

Veld aan Ahorn, Mariahout 

5 - 9 augustus 2013
Hiep-Hoi Kindervakantieweek 

Beek en Donk
Evenemententerrein Beek en Donk 

8 augustus 2013
Woeste Willem, 

Kom van het dak af band
Openluchttheater, Mariahout 

9 augustus 2013
Concert, Miss Montreal

Openluchttheater, Mariahout 

10 augustus 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

Roodkapje
Openluchttheater Mariahout 

10 - 11 augustus 2013
Argentijnse Tangosalon

Muziekkiosk op de Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel 

11 augustus 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

11 augustus 2013
Kratje van het Latje

Herberg ‘t Huukske, Beek en Donk 

13 augustus 2013
Uitstapje Zonnebloem Beek en Donk

Boerenbondsmuseum, Gemert 

17 - 20 augustus 2013
Kermis Aarle-Rixtel

Dorpsstraat, Aarle-Rixtel 

17 augustus 2013
Openlucht Comedy Night,
 Leon van der Zanden e.a.

Openluchttheater Mariahout 

19 augustus 2013
Driejaarlijks Koning schieten Sint 

Margarethagilde Aarle-Rixtel
Schietterrein Margarethagilde 

Havenweg 6A Aarle-Rixtel 

21 augustus 2013
Repair Café Lieshout
Dorpshuis, Lieshout 

23 augustus 2013
Disco “Back to School”

Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Tienerwerk de Boemerang disco

Ontmoetingscentrum, Beek en Donk 

23 augustus 2013
Mark van de Veerdonk

Openluchttheater Mariahout 

24 augustus 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1, 
Beek en Donk 

24 - 25 augustus 2013
Argentijnse Tangosalon

Muziekkiosk op de Kouwenberg, 
Aarle-Rixtel 

25 augustus 2013
Fietstocht

Start bij clubgebouw RCL en Grand 
Café Stout, Aarle-Rixtel 

25 augustus 2013
De Middag van het Brabantse Lied

Openluchttheater, Mariahout 

30 augustus 2013
Bruceband, Tribute Band

Openluchttheater Mariahout 

30 augustus 2013
Meezingavond Liedertafel ‘t 

Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk 

31 augustus - 3 september 2013
Kermis Lieshout

Floreffestraat, Lieshout 

31 augustus 2013
Open Dag Scouting Aarle-Rixtel

Blokhut Scouting Aarle-Rixtel, 
Duivenakker 74 

1 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

1 september 2013
Concert van Muzikale uit 

Aarle-Rixtel
Theehuis “Bij de Boompjes” 

Heikant, Aarle-Rixtel 

1 september 2013
Spellen zeskamp mensen met 

beperking
Sportpark ‘t Heereind Sparta’ 25, 

Beek en Donk 

6 - 10 september 2013
Kermis Beek en Donk

Piet van Thielplein, Beek en Donk 

7 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater Mariahout 

8 september 2013
Opendag Basicflow 

en Successie in Bedrijf
Havenweg 2, Aarle-Rixtel 

9 september 2013
Kermismatinee

De Zwaan, Beek en Donk

13 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater Mariahout 

14 september 2013
Toneelvereniging Mariahout speelt: 

De vertelling van 1001 nacht
Openluchttheater Mariahout 

15 september 2013
Open Monumentendag 2013 - 

Macht & Pracht
Heemkamer, Parklaan 5, 

Beek en Donk 

21 september 2013
Zo. Festival

Lieshout 

22 september 2013
MuziektuinPodium

Muziektuin, Beek en Donk 

27 september 2013
Meezingavond Liedertafel ‘t 

Nachtpitje
Café Thuis, Beek en Donk 

28 september 2013
SkateSwing

Rollerhal Lage Heesweg 1,
 Beek en Donk 

28 september 2013
Ierse avond met Molly Malone

Ontmoetingscentrum, 


