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Folders deze week:
Formido

‘t Struifhuis

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

WIJ ZIJN DE GEHELE 
VAKANTIE GEOPEND!

NAMENS HET GEHELE TEAM 
WENSEN WIJ U FIJNE VAKANTIE.

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

 

ADC Guntlisbergen 
Mispelhoefstraat 39 
5651 GK Eindhoven 
Tel: 040-2064166 

info@adcnl.nl / www.adcnl.nl 
N2 - Afrit 29 

Kom deze zomer shoppen voor de mooiste  
interieur artikelen tegen de beste prijzen! 

Maak tijdens uw bezoek kans op een  
wooncheque t.w.v. €150 

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477688
Fax. 0413-475997
Mob. 06-53218075

vd.zandenglas@hetnet.nl

Laat de krant leven door Layar!
Bij enkele foto’s in deze krant staat het logo van Layar. Dat 
houdt in dat er een filmpje achter verborgen zit. Hoe kunt 
u het filmpje bekijken?
1-  Download de Layar app via de App store of via Google Play.
2- Open de Layar app.
3- Klik op het ‘scan’ icoontje.
4- Houd de tablet of smartphone boven de pagina.
5- Klik op de scanknop in het scherm.
6- Veel plezier!
7. Heeft u geen smartphone? Kijk dan voor de filmpjes op 
www.mooirooi.nl

Zweet vloeit rijkelijk bij Ollandse Solexrace 

“Ze rijden nu kantje boord”, ver-
telde wedstrijdleider Tino. Als ze 
sneller rijden dan 2:02 sec per 
ronde, krijgen ze straftijd: dan 
moeten ze één minuut langs de 
kant staan. De coureurs gingen 
tot het uiterste en zochten de 
rand op van het toegestane, 
zelfs al zweetten ze peentjes. 
“Veel te warm”, pufte één van 
de coureurs direct na de eer-
ste wissel. “Onder het rijden 
valt het nog wel mee, maar 

zodra je stopt vliegt de 
hitte je aan.” 

Voor het eerst dit jaar 
had de organisatie, 
stichting Lexso, een 
spectaculaire kom-

bocht gemaakt. 
“We proberen elk 

jaar iets nieuws in 
het evenement te 

verwerken”, aldus 
mede-organisator Hans 

van Houthem. “Dat vin-
den de coureurs leuk en 

wij zelf ook. Eigenlijk wilden we 
de bocht eerst door het café heen 
leggen, maar de deuren bleken te 
klein. Toen hebben we besloten 
om de route door de tent te laten 
lopen.” Behalve de kombocht, was 
er nog een primeur. Als voorafje 
voor het echte werk begon zater-
dagavond het feest al. Heel wat bij-
zondere creaties reden rond tijdens 
de hilariteitsrit: Een leeuw op een 
Solex, een rose taxi met prominen-
ten, een driewieler... De raket van 

Kuifje spuwde zelfs vuur(werk).

Tot het einde toe, ging het om het 
heetst van de strijd. Met 222 ron-
den won team ‘Hama thuis geble-
ven’. Met hetzelfde aantal ronden 
en slechts een paar seconden ver-
schil volgde ‘Kantoormeubelland’ 
als nummer twee. Kijk voor de top 
elf aan deelnemende teams op 
www.mooirooi.nl.

» kijk voor meer foto’s op pag. 6

“De ‘Burgemeester’ is er klaar voor, Olland is er 
klaar voor. Vijf, vier, drie, twee, één… start!” En 
daar ging de meute. Rennend de tent in, en er 
alweer uit. Hup op de Solex en karren maar. Af-
gelopen zondag vond in Olland voor de derde 

maal de 8-uurs Solexrace plaats bij Café 
Den Toel. Diverse teams reden om het 

hardst, binnen de toegestane snel-
heidslimiet.

De

MooiRooi
SCHAAL

Nieuw voetbalevenement 
op 10 en 11 augustus
Kijk voor meer info op pag. 29

Pure liefhebbers genieten van oldtimers tijdens Rondje Rooi

Geduldig staat Jan Mimpen uit Eind-
hoven op zijn vrouw Ans te wach-
ten. Niet bij zijn eigen auto, maar 
bij een T-Ford. Een meter of tien van 
zijn MG vandaan. Als Ans er aan 

komt gelopen, beginnen de eerste 
auto’s aan de rondrit door de regio. 
Rondje Rooi kan beginnen. 

Porsches, oude Volkswagenbusjes, 

enkele motoren, antieke Opels en 
nog veel meer moois wisselden 
elkaar afgelopen zondag af. Het 
grasveld achter de Vresselse Hut 
stond helemaal vol met prachtige 

oude bolides. Meer dan 120 wa-
gens werden in de weken voor 
Rondje Rooi al ingeschreven. Door 
het goede weer werd de tweehon-
derd bijna aangetikt. De organisa-
tie had het er maar druk mee,  te-
vredenheid overheerste. 

In de morgen was er tijd voor Kof-
ferbakverkoop. Een nieuw element 
aan het programma. 

» kijk voor meer foto’s op pag. 7
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

Kantoor
Heuvel 17, 
5492 AC  Sint-Oedenrode
Postbus 28,
5490 AA  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-479322
Fax: 0413-476942
redactie@demooirooikrant.nl

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout
m.m.v.
SAS support
Tekstbalk
Hans van den Wijngaard

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 17:00 uur
advertenties:
maandag tot 17:00 uur
familieberichten:
dinsdag tot 12:00 uur

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
redactie@demooirooikrant.nl 
of bel in kantooruren: 0413-479322

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 1
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2013
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 10:00 – 12:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

Aan de inhoud van DeMooiRooi-
Krant is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Niets 
uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of open-
baar worden gemaakt.

Duurzaam ondernemen

Wovesto ondersteunt Burendag

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

      Son en Breugel Planetenlaan 1b, 5694 TM    
    tel: 0499-464249

     uitvaart@akuis.nl

Zaterdag 21 september wordt de 
jaarlijkse burendag van het Oranje 
Fonds georganiseerd. Dé manier 
om de bewoners van uw buurt 
beter te leren kennen! Wovesto 
ondersteunt dit initiatief. Daarom 
vraagt Wovesto: Wat doe jij op 
Burendag?

Oranje Fonds
Burendag is een initiatief van het 
Oranje Fonds. Het is een dag 
waar je gezellig met de buurt sa-
men komt. Via het Oranje Fonds 
kan een financiële bijdrage aange-
vraagd worden van maximaal 
€ 500,-. Voor meer informatie 
hierover kijk op www.burendag.nl. 

Wovesto
Als je een activiteit aangemeld 
hebt bij het Oranje Fonds, kun je 
deze ook aanmelden bij Wovesto. 
Zo mogelijk ondersteunt Wovesto 
een aantal activiteiten die geen 
subsidie krijgen van het Oranje 

Fonds. Wovesto stelt dezelfde 
randvoorwaarden als het Oranje 
Fonds, met daarnaast twee extra 
randvoorwaarden: de activiteit 
vindt plaats in één van de kernen 
van de gemeente Sint-Oedenrode 
en om in aanmerking te komen 
voor een mogelijke ondersteuning 
van Wovesto dient 50% van de 
deelnemers aan de activiteit huur-
der te zijn van Wovesto.

Aanmelden
Op de website van Wovesto staat 
het aanvraagformulier om je aan 
te melden voor een mogelijke sub-
sidie van Wovesto. Stuur het in-
gevulde formulier met een kopie 
van het aanvraagformulier van het 
Oranje Fonds vóór 19 augustus op 
naar Wovesto of e-mail de formu-
lieren naar info@wovesto.nl. 

Wovesto werkt samen met Woongroep Koningsvaren aan een nieuwbouw
project aan de Zwembadweg in SintOedenrode. In de groene omgeving 
aan de rand van Park Kienehoef worden 39 koop en huurappartementen  
gerealiseerd. 

Op maandag 30 mei organiseren Woongroep Koningsvaren en Wovesto in 
samenwerking met de gemeente een inloopavond voor geïnteresseerden. In 
restaurant Pan & Cook laten betrokken partijen zien en horen hoe het project 
is opgezet en komt u meer te weten over de mogelijkheden om een apparte
ment te kopen of te huren.  

Om 19.40 uur starten we de avond met een openingswoord door bestuur
ders van Woongroep Koningsvaren en Wovesto en  namens de gemeente  
wethouder Van den Berkvan de Laar.

Wat informatieve inloopavond over het bouwproject van Woon
groep Koningsvaren

Voor wie iedereen die interesse heeft, met name de doelgroep 50+
Wanneer 30 mei 2011
Waar Pan & Cook, Kerkstraat 17 in SintOedenrode
Hoe laat 19.30 uur

Kom naar de inloopavond op 30 mei

www.wovesto.nl

Ontdek het groepswonenproject 
Koningsvaren

CDA eist spoedoverleg over 
gemiste 3 ton Olland
Het CDA-Rooi heeft een spoed-
overleg met de gemeenteraad 
geëist over de tegenvaller van 3 
ton terugbetaalde subsidie omdat 
de brede school in Olland niet op 
tijd klaar was. Ze zouden daarover 
door de pers zijn geïnformeerd, 
maar hebben ook de jaarrekening 
2012 goedgekeurd waarin dat be-
drag was afgeboekt. 

Volgens CDA-er Jan Verhagen is 
er een amendement van CDA, 
HvR en VVD aangenomen waarin 
Wovesto hiervoor aansprakelijk 
gesteld kon worden. Een aangeno-

men amendement is een opdracht 
aan het college, die dit echter niet 
zou hebben uitgevoerd.
In de brief aan het college vraagt 
het CDA hierover nu tekst en uit-
leg van het college. Ze hebben 
verklaard bereid te zijn om hier-
voor terug te komen van het zo-
merreces en vragen via het college 
dus om ook om de andere fracties 
hiervoor op te roepen, om het on-
derwerp uitvoerig te bespreken. 
Inmiddels blijkt het CDA de enige 
fractie die hiervoor terugkomt, en 
is besloten om het overleg later te 
plannen.

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl

Als een bloem zo is ’t leven 
’t begin is teer en klein 

De een bloeit uitbundig 
de ander geurt heel fijn 

Sommige bloemen blijven lang 
weer andere blijven even 

Vraag niet bij welke groep je hoort 
dat is het geheim van het leven  

Dina 
 

Na een liefdevol en zorgzaam leven  
is ons mam van ons heengegaan 

 

Dina van de Laar - Vos 
 

∗ Nijnsel, 31 januari 1933               † Veghel, 4 juli 2013 
 

weduwe van 
 

Antoon van de Laar 
 

 Sint-Oedenrode: Maria en Ad Bressers – van de Laar 
   Suzanne en Bart, Fleur, Renske, Lieke 
   Marieke, en Paul, Jayden, Fay 
   Janneke en Harold, Jens 
 
 Eerde: Antoinette en Jos van der Doelen – van de Laar 
   Dianne en Danny 
   Yvonne en Mart 
   Joost en Nikki 
 
 Sint-Oedenrode: Franca van de Laar en Leo de Wildt 
   Martin en Willemien, Lorenzo, Sylvana 
   Ruud en Femke 
 
 Sint-Oedenrode: Hans en Cora van de Laar – Marinus 
   Dennis en Demi 
   Joris 
   Esther 

 
Correspondentieadres:  
Louisestraat 22 
5491 JK Sint-Oedenrode 

 
De uitvaartdienst en de begrafenis op het parochiekerkhof hebben 
op 9 juli plaatsgevonden in Nijnsel. 
 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Horecaconvenant nog niet rond
In samenwerking met de plaat-
selijke horeca heeft de gemeente 
een “convenant veilig uitgaan” 
opgesteld. Dit is de opvolger van 
het “horeca-convenant” dat in 
het jaar 2000 voor het eerst werd 
afgesloten. Op dit moment is de 
Rooise horeca nog in overleg over 
het convenant. Op 12 augustus 

heeft de gemeente nog overleg 
met de horeca-exploitanten om 
het één en ander vast te stellen.

Horecazaken die het convenant 
mee ondertekenen, sluiten daar-
mee een overeenkomst met de ge-
meente om de veiligheid op straat 
zoveel mogelijk te waarborgen.  

Uw belangstelling en medeleven bij het afscheid van  
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa 

 

Piet Huijberts 
 

waren voor ons een grote steun. 
Wij bedanken u daarvoor van harte. 

 
Een bijzonder woord van dank aan Dokter van de Heuvel, 
Brabantzorg en Jean Saris van Uitvaartverzorging A. Kuis. 

 
Thea Huijberts – Sanders 

Kinderen en kleinkinderen. 
 
 

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

overlijdensadvertenties, geboortes, 
dankbetuigingen en felicitaties op 
www.rooisefamilieberichten.nl

DANKBETUIGING
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  bakkerij bekk
e
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Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON  –   Bunders 84, VEGHEL   –    Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –    Markt 8, SCHIJNDEL  www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

even ’n Bekkers Break

Bekkers 
vakantietas
• 1  brood naar keuze

• 6 witte bolletjes

• 5 eierkoeken

• 5 kwarknootjes

• 4 mini appelfl apjes

• 4 keizerbroodjes

14,65

10,–
nu ruim 30% vakantiekorting

van 10 t/m 23 juli

                VAKANTIE KORTING !!!!!
Bij aankoop via Kluswijs pas   10 %  korting

vaderdag
Verras je vader met de Cadeaukaart!

KlusWijs Forum
Liempdseweg 3
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092

www.kluswijs.nl

Openingstijden:
Maandag 8.00 - 18.00 uur
Dinsdag 8.00 - 18.00 uur
Woensdag 8.00 - 18.00 uur
Donderdag 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Uw persoonlijke
NIEUw!

KlusWijs Forum
Liempdseweg 3
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092

www.kluswijs.nl

Openingstijden:
Maandag 8.00 - 18.00 uur
Dinsdag 8.00 - 18.00 uur
Woensdag  8.00 - 18.00 uur
Donderdag 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag  8.00 - 17.00 uur

€3999,- van € 15225,- voor 
€ 9998,-

BEST BUY Badkamer Showroom Keuken

KlusWijs Forum
Liempdseweg 3
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092

www.kluswijs.nl

Openingstijden:
Maandag 8.00 - 18.00 uur
Dinsdag 8.00 - 18.00 uur
Woensdag 8.00 - 18.00 uur
Donderdag 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Uw persoonlijke
514.-
Prijsvoorbeeld

Kastinterieur
Veelzijdige kastruimte met een 
strakke vormgeving. Overzichtelijk 
en in diverse kleuren leverbaar. 

Combinatie hang en leg. 
300 x 260 cm (b x h). Kleur wit.

SPECIAAL VOOR U

OP MAAT GEMAAKT

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

Doe mee aan de Rooise Fietsvierdaagse!

Rooi Fietst: ‘Ze mogen komen’

We kennen allemaal het succes 
van de eerste editie van de Rooise 
Fietsvierdaagse van vorig jaar. Hon-
derden bezoekers togen naar Sint-
Oedenrode om te genieten van de 
natuur en vooral van de   Brabantse 
gemoedelijkheid en gastvrijheid. 
En dat terwijl het weer niet eens 
goed was. Dit keer gaat er nog een 
schepje bovenop. De weersvooruit-
zichten zijn meer dan goed en de 
organisatie heeft wederom gezorgd 
voor geweldige routes.
 
“Ze mogen komen!”, jubelt voorzit-
ter van Rooi Fietst, Rien Voets. “Alle 
routes zijn klaar en staan op papier. 
Eén route is helemaal vernieuwd en 
de andere rijden we andersom. Zo 

houden we het gevarieerd en leuk 
voor de fietsers.” De deelnemers 
komen zeker aan hun trekken van 
dinsdag 16 t/m vrijdag 19 juli. Het 
zijn mooi routes en gezellige rust-
plaatsen. “Iedere dag is een com-
pleet dagje uit”, vervolgt Voets. 
“Daar hebben we op ingespeeld 
door op de dagflyers meer aandacht 
te schenken aan de bezienswaar-
digheden onderweg. Zo leren de 
fietsers ondertussen ook nog eens 
meer over de gebouwen en de na-
tuur. We hebben inschrijvingen van-
uit het hele land. Alleen al tijdens de 
voorinschrijving hebben zich meer 
dan tweehonderd mensen aange-
meld. Een veelbelovend aantal.”

Noord-Brabant is voor de Neder-
landse recreatieve fietser één van de 
meest aantrekkelijke fietsprovincies. 
Vier dagen lang ontdekt de fietser 
wat het gebied in de driehoek tus-
sen ‘s- Hertogenbosch, Eindhoven 
en Tilburg u kan bieden: bossen, 
zandverstuivingen, dijkjes, vennen, 
het Dommeldal, idyllisch gelegen 
boerderijen, schaapskuddes, oude 
gehuchten, aantrekkelijke dorpen 
met leuke terrasjes en winkeltjes en 
prachtige fietspaden. Afstanden: 
30, 45 en 60 km. Er is op woensdag 
en vrijdag zelfs een route van 15 km 
voor scootmobielen. Kijk voor in-
schrijfkosten en tijden op 
www.rooifietst.nl. Brasserie DE BELEVING Hertog Hendrikstraat 6 5492 BB Sint-Oedenrode

Wij zijn de HeLe zomer geopend 
U kunt komen genieten van ons heerlijke zomermenu

met ons team heten wij u van harte welkom

zomermenu € 30,-
Carpaccio van ossenhaas ingesmeerd met pesto en oude reypenaer VSop 

of

Salade met roodbaarsfilet en gekonfijte cerise-tomaatjes 

 gebakken zeebaarsfilet met een saus van grove mosterd

of

gebakken filet van Limburgs scharrelhoen met een saus van truffel
 

dame blanche 

of

Koffie de BeLeVing 

naast dit menu kunt u natuurlijk ook een keuze maken uit onze à la carte kaart
www.brasseriedebeleving.nl

Borrel, lunch, diner. 
Vergaderingen en recepties

op WoenSdag geSLoten

De organisatie van Rooi Fietst
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Week 29 •  Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 14 juli t/m zaterdag 20 juli 2013 tenzij anders vermeld. 
Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant. Kijk voor meer aanbiedingen op www.emte.nl.

EMTÉ St. Oedenrode 
elke zondag geopend!

van 14.00 tot 18.00 uur

2.-
  

Uit eigen bakkerij!

Roomboter appeltaart
per stuk

3.99

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

Roomboter appeltaartRoomboter appeltaart
per stuk

3.993.993.993.99

Gemarineerd varkenssatévlees
per kilo

10.99

5.-
  

KBO en Kunststichting wandelen door Rooi

In de reeks zomer-
activiteiten van de 
Rooise KBO's, was 
er afgelopen zater-
dag een kunstwan-
deling. Peter van 
den Berk van de 
kunststichting leid-
de samen met Birgit 
Jeuken de ruim vijf-
entwintig deelne-
mers rond. De twee 
uur durende wan-
deling stond in het 
teken van de Rooi-
se kunst en cul-
tuur, maar tijdens 
de wandeling werd 
ook stilgestaan bij 
het leven van Oda, 
de naamgeefster 
van ons dorp.

“Het is dit jaar voor 

de eerste keer dat de KBO een cul-
turele activiteit houdt”, zegt Bert 
de Graaf. Hij organiseerde samen 
met de kunststichting deze wan-
deling. “In principe mag iedereen 
deelnemen. Het is niet alleen voor 
de leden van de KBO's”, zo ver-
volgt Bert zijn verhaal. “Er hebben 
zich zevenentwintig deelnemers 
aangemeld en dat is mooi voor 
zo'n eerste keer”.

Peter van den Berk van de kunst-
stichting legt uit dat er een korte 
en een lange wandeling is. “Eigen-
lijk is het een wandeling met twee 
lussen. De eerste lus gaat door het 
dorp. Daar leg ik wat uit over de 
kunstwerken die er in het Rooise 
centrum zijn. Birgit Jeuken, die de 
meeste Rooienaren wel zullen ken-
nen van haar werk bij de biblio-
theek, vertelt over het leven van 
de Heilige Oda. Als we de eerste 

lus hebben gelopen, dan kunnen 
de mensen die niet verder willen 
afsluiten op het terras”, zegt Van 
den Berk. “Met de anderen lopen 
we dan de tweede lus. Die gaat 
van het Kerkplein richting kunst-
brug aan de Corridor en zo naar de 
Knoptoren. Vanaf de Knoptoren 
lopen we door de Eerschotsestraat 
langs het Bastion en via de rotonde 
bij de Hambrug komen we weer 
terug naar het Kerkplein”, zo sluit 
Van den Berk af.

Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Straatmuzikanten 
in het dorp
Het is vakantie en door het mooi 
weer zoeken veel mensen de ter-
rassen op. Na een lekkere wandel- 
of fietstocht is het immers heerlijk 
om op deze manier uit te rusten. 
En Rooi heeft flink wat aanbod wat 
dat betreft. In het kader van de Zo-
merevenementen biedt een groepje 
straatmuzikanten aanstaande zater-
dagmiddag wat extra vertier. Vanaf 
13.30 uur lopen de heren door het 
dorp om muziek te maken.
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Motor Tour Club d’n Dommel zamelt geld in voor 
Voedselbank Rooi

Van 3 t/m 6 juli hield MTC d’n 
Dommel haar jaarlijkse motor-
avond4daagse. De afgelopen 
jaren is hier een goed doel aan 
verbonden. Dit jaar heeft MTC 
d’n Dommel besloten om geld in 
te zamelen voor de Voedselbank 
Rooi.

Er was dit jaar een mooie opkomst 
van 55 verschillende motorrijders. 
Sommige reden één rit en anderen 
alle vier de dagen. In totaal heeft 
MTC d’n Dommel € 655,50 bij el-
kaar verzameld met opbrengsten 
uit rittenverkoop en losse giften 
van motorrijders en andere men-
sen op het terras.

Op zaterdagavond werd het be-
drag overhandigd door de voorzit-
ter van MTC d’n Dommel – Tinus 
Verhagen (rechts) aan Andre van 
de Warenburg (links), bestuurslid 
Voedselbank Boxtel.
MTC d’n Dommel wil iedereen 

bedanken voor de 
sponsorbijdragen en de leden van 
MTC d’n Dommel die geholpen 
hebben bij het uitzetten van de rit-
ten, het posten onderweg en het 
inschrijven van alle motorrijders. 

Natuurlijk ook café d’n Dommel 
bedankt voor het gebruik van het 
terras.

Barbecue 
bourgondisch
(minimaal 4 personen)

Rooise steak

hamburger

spare-ribs

shaslick (biefstuk en 
varkensfi let met paprika en ui)

barbecuesaus, satésaus en 
piri piri saus

stokbrood, uien-stokbrood 
en kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken!)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

(alles uit eigen keuken!)(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Intratuin Veghel, Heuvel 11 
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

t/m woensdag 17 juli bij Intratuin Veghel

5.-kortIng
bij besteding van 25 euro. 

*   Alleen geldig tegen inlevering van deze bon  
bij Intratuin Veghel. M.u.v. lopende (kortings)  
acties en aanbiedingen. 1 kortingsbon per klant.

8 Dagen vakantie in Oostenrijk Tirol
Van 03 aug. t/m  10 aug. &  van 31 aug. t/m 7 sept. 2013

PER LUXE TOURINGCAR  VOOR MAAR

€469.00
Muziek-/dansavond en nog veel meer!!

in de prijs zit ontbijt/diner en alle entree’s  

VOOR MEER INFORMATIE, BEL NAAR DE HEER WIL MAAS 
TE SINT OEDENRODE TEL

NOG ENKELE PLAATSEN VRI VOL = VOL

8 dagen OOstenrijk
kOsten: 469 eurO

Half Pension
alle entree – waaronder Tiroler avond en frühshoppen - 

gratis 
Data: 3 t/m 10 aug. of 31 aug. t/m 7 sept.

Verrassend veelzijdig

START 
VERKOOP 

Ko� eren 8 
Donderdag  

11 juli om 9:30 uur
                                                       

10 % 
KORTING

11 t/m 17 Juli      
(behalve food, boeken en kaarten) 

Ko� eren 8 
Sint-Oedenrode

0413 477146

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Nu ook 
nieuwe oogst
blauwe bessen

Annie v Hoof
Roest 2a, Olland, 0413-473608

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 13.00 - 17.00 uur;
zaterdag de gehele dag geopend. 

www.vanhoofasperges.nl

“Nieuwe oogst”  

Frambozen

Bezoekers Extrema worden bewust gemaakt van 
risico’s drugsgebruik in verkeer
Op zaterdag 13 juli loopt een 
levensgrote witte haas rond op 
Extrema Outdoor in Eindhoven. 
Stichting TeamAlert, dé ver-
keersveiligheidsorganisatie voor 
en door jongeren, is daar name-
lijk met de opvallende mascotte 
aanwezig om feestgangers te 
wijzen op de risico’s van alcohol 
en drugs in het verkeer. 

Onderzoek toont aan dat er jaar-
lijks ongeveer 80 mensen overlij-
den door drugsgebruik in het ver-
keer. Met de campagne ‘de Witte 

Waas’ maakt TeamAlert jongeren 
bewust van hun eigen verant-
woordelijkheid in het verkeer. 
De voorlichtingsmedewerkers 
spreken met de bezoekers over 
hun reis van en naar het feest. 
Jongeren die beloven drugs- en 
alcoholvrij terug te rijden, mogen 
met de sympathieke witte haas 
op de foto. De foto is naderhand 
terug te vinden op de website 
van TeamAlert, waar ze opnieuw 
aan de boodschap herinnert wor-
den. De actie wordt uitgevoerd 
in opdracht van Samenwerkings-

verband Regio Eindhoven.

Eind 2011 is er een groot Euro-
pees onderzoek afgerond naar 
rijden onder invloed van alcohol, 
drugs en medicijnen. Uit de re-
sultaten bleek dat gecombineerd 
drugsgebruik of alcohol in com-
binatie met drugs de kans op een 
ernstig ongeval tot wel 200 keer 
vergroot. Dit geldt zowel voor 
harddrugscombinaties als voor 
‘de joint met het biertje’. Om 
jongeren hiervan bewust te ma-
ken, bezoekt TeamAlert jaarlijks 
een groot aantal festivals met de 
Witte Waas campagne. 

De witte haas staat symbool voor 
een veilige, drugsvrije reis. De 
voorlichtingsmedewerkers ver-
tellen zijn verhaal: de haas werd 
slachtoffer van een bad trip om-
dat hij bij een bestuurder in de 
auto zat die onder invloed van 
drugs reed. Nu wil hij anderen er-
voor behoeden om hetzelfde te 
ervaren. Aan de haas is de dub-
bele kant achter een trip te zien: 
enerzijds kan trippen op een fes-
tival heel leuk zijn maar achter 
het stuur zorgt dit voor een bad 
trip. De boodschap is dan ook: 
als je gaat slikken, eerst ff nuch-
ter vervoer strikken. Festivalbe-
zoekers die beloven drugs- en al-
coholvrij terug te rijden, kunnen 
met de witte haas op de foto. De 
foto kunnen ze later op de web-
site van TeamAlert downloaden. 

Op deze manier wil TeamAlert 
leeftijdsgenoten op een leuke 
manier herinneren aan het plan-
nen van een veilige rit. 
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Wé hek van de week toch lekker mage sjouwen. Mi un skon groep Bos-
kantse vrouwen. Die kwamen b’ons Jeu de Boulen. Mar dé moette ook 
aan vulen voelen. Die hen we b’ons binnen mage loodse. Ikke hullie weh 
helpen, dé heid coachen. Ja, skon vrouwen, denk wa zie’k die waren allemol 
van de gymelustiek. Maar b’ons moette ok krom en recht, nee ze dinne ut 
nog niet zo slecht. B’ons moette ok, uwe langste erm uitsteken, anders ist 
gouw bekeken. Zullie waren ut urste bezoek dé beh ons wo zen. En dé war 
ut himmal vur men. En ikke vur die vrouwen in de weer. Ik stond daar ok vur 
dun urste keer. We dinne goed mi mekare hinne. En niemes klaagde, ginne 
inne. Zo ligde hil dun avond achter deh buutje te joagen. Mar dé ding dé 
bleft oe plagen. En hoe ge ut went of hoe ge ut dreijt. Ut is alted dé buutje 
dé victorie kreijt. We han dur unne gezellige avond af gemakt. Dé is iet wa 
ieleke deen rakt. Mi de leste ok nog wa gezellig zitten ouwbetten. Hek ze 
ok nog mi hullie apparaat ut mage purtretten. Ze zinne des nouw digitaal 
gebeurd. Ooo… mar dar hak nog nooit van geheurd. En ok nog wé lekker 
hepkes dur tussen dur. Dar is ieleke deen wel vur. Mar wé waren ze toch 
allemaal in dunne sas, en dit war wir iet van Jas…….Ke.

Jaske d’n Ollander

Jeu de Boules

Wandelaars uit 
Sint-Oedenrode;

Gesponsorde shirts voor de 
Nijmeegse Vierdaagse

kunnen opgehaald worden bij:

Gé de Louw
Primulastraat 27
Sint-Oedenrode

Nijmeegse 4daagse wandelaar opgelet!

Dinsdag 16 juli dan is het weer 
zover.  Zo’n tachtig Rooienaren 
gaan mee lopen met ’s- werelds 
grootste wandelevenement in Nij-
megen. 

Vrijdag 19 juli zullen de wande-
laars worden verwelkomd door 
de wethouders en de plaatselijke 
pers. Evenals afgelopen jaren zal 
dit ongeveer 8 km. voor de finish 

zijn. De plaats is duidelijk herken-
baar met de Rooise gemeente-
vlag.

   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE
   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE

  

Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-470210   •   www.kapsalonennagelstudioamazing.nl

25% Korting

Informatie avond over de Brabantwoningen

Op donderdag 4 juli vond een in-
formatieavond plaats voor de be-
woners van de Brabantwoningen, 
in de Vriendschap in Boskant. 
Voor deze avond waren de bewo-
ners uitgenodigd die recent in de 
energie neutrale woningen van de 
Knotwilg en Dille waren komen 
wonen. De bewoners bleken en-
thousiast te zijn over hun nieuwe 
woning.

De informatie avond was door 
Wovesto uitgeschreven met een 
aantal doelen. Allereerst om nog 

eens stil te staan bij de bijzondere 
aspecten van deze energieneutrale 
woningen. Vervolgens om bewo-
ners onderlinge ervaringen te laten 
uitwisselen en de eerste resultaten 
met elkaar door te nemen van ver-
bruik en levering van energie. En 
tot slot was het een mooie gele-
genheid om eens nader kennis te 
maken.

Vanuit Wovesto werd door de heer 
Ligtvoet (manager Vastgoed) nog 
eens stilgestaan bij de verschillen-
de bijzonderheden van de woning 

zoals het triple glas, de dikke schil, 
de zonnepanelen en –collectoren 
en het sedum dak. Bij de presen-
tatie van de verbruikscijfers bleek 
dat er grote onderlinge verschil-
len waren. Een aantal oorzaken 
kon hiervoor worden aangewe-
zen; huurders woonden niet al-
lemaal even lang in de woningen 
en er waren enkele kinderziektes 
geweest. Maar ook waren er na-
tuurlijk gewoon verschillen in ge-
zinssamenstelling. Qua opwekking 
van energie werd voldaan aan de 
verwachtingen.

Bewoners vertelden elkaar hoe ze 
schilderijen hadden opgehangen 
en douchewanden geplaatst. In 
een woning die voorzien is van 
wandverwarming moet daar im-
mers speciaal aandacht aan wor-
den besteed. Ook werd informatie 
uitgewisseld over de ervaringen 
met energieleveranciers en voor-
schotten.

Als afsluiting van de avond werd 
besloten een dergelijke bijeen-
komst in het begin van 2014 nog-
maals te beleggen. Voor Wovesto, 
omdat zij ervaring wil opdoen met 
de bouw van dit soort woningen 
en voor de bewoners om meer er-
varingen uit te wisselen.

Sint-Oedenrode beleeft primeur 
met Nationale Ouderendag
De Seniorenraad van Sint-Oeden-
rode heeft zich hard gemaakt voor 
het houden van de Nationale Ou-
derendag in Rooi. Deze dag wordt 
al enkele jaren in het hele land 
gehouden. Er was echter nog geen 
Brabantse participant. Op 4 okto-
ber wel. Dan beleeft de provincie 
de primeur in Sint-Oedenrode. 

Eén van de grootste problemen 
onder senioren is eenzaamheid. 
De Seniorenraad doet er alles aan 
om dat te bestrijden. Het houden 
van de Nationale Ouderendag sluit 
daar naadloos op aan. “Op deze 
dag willen wij, samen met Rooise 
organisaties en de Rooise bevol-
king, wensen in vervulling laten 
gaan. Van ouderen die deze zelf 
niet uit kunnen voeren. Het kan 
een individuele wens zijn, maar 
ook een groepswens”, legt voor-
zitter van de Seniorenraad, Wim 
van Kreij, uit.

In de maand juli worden via speci-
ale wenskaarten ouderen uitgeno-
digd om een wens kenbaar te ma-
ken. Hierbij krijgt de Seniorenraad 
steun van dienstverlenende instel-
lingen en organisaties die in Sint-
Oedenrode werkzaam zijn voor 
het welzijn van ouderen.  Op veel 
plaatsen zijn wenskaarten verkrijg-
baar, die ingevuld moeten worden 
en verzonden naar het verzamel-
adres. Van Kreij: “Iedere senior 

(55+)  kan hieraan meedoen, hoe-
wel wij ons primair willen richten 
op de 70-plusser. Aan de hand van 
de binnengekomen wensen zul-
len in de maand augustus vrijwil-
ligers worden gevraagd om steun 
te verlenen bij het vervullen van 
de wensen. De maand september 
is gereserveerd om wensen en vrij-
willigers goed op elkaar af te stem-
men, zodat er geen doublures zul-
len optreden.”

Op vrijdag 4 oktober, de Nationale 
Ouderendag, zullen ouderen en 
vrijwilligers samen optrekken om 
te genieten van dit initiatief en een 
fijne dag beleven. De Seniorenraad 
gaat er van uit dat deze ontmoe-
ting niet tot een keer  zal worden 
beperkt maar dat er blijvende con-
tacten tussen jong en oud zullen 
ontstaan.

De provincie Noord-Brabant vindt 
dit een prachtig initiatief in het 
kader van Leefbaarheid in Noord-
Brabant en ziet het als een bijdrage 
in het oplossen van eenzaamheid. 
Omdat Sint-Oedenrode de eer-
ste gemeente is in onze provincie 
heeft zij  financiële ondersteuning 
toegezegd. 

   

   

Vervolg voorpagina

Zweet vloeit rijkelijk bij Ollandse Solexrace 
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Schadehersteller aangesloten bij Schadegarant en A.A.S.

Autoschade Lambert Sint-Oedenrode zet reuzenstappen

Autoschade Lambert Sint-Oeden-
rode heeft in één maand tijd twee 
enorme stappen gezet. Het bedrijf 
is net als de vestiging in Eindho-
ven vanaf 1 juli aangesloten bij 
Stichting Schadegarant. Daarnaast 
hoort autoschade Lambert voort-
aan ook bij schadeketen A.A.S., 
één van de drie grootste schade-

ketens in Nederland.

Vol trots maakte het bedrijf dit af-
gelopen week bekend. “Op deze 
manier kunnen we onze klanten 
nog beter van dienst zijn”, vertelt 
eigenaar Lambert Brouwers fier. 
“Nu we aansloten zijn bij Schade-
garant en A.A.S. zijn we in één klap 

de grootste in de regio voor wat 
betreft gestuurde schadestroom. 
Daarmee bedoel ik dat we alles 
van A tot Z voor onze klanten kun-
nen regelen. Op het gebied van 
schade, verzekeringen én service. 
Mede dankzij deze ontwikkeling 
horen we bij de kwalitatief hoogst 
geselecteerde bedrijven voor ver-

zekeraars. Bovendien hebben we 
de meest moderne apparatuur die 
vandaag de dag geëist wordt.”

Stichting Schadegarant
Stichting Schadegarant maakt 
afspraken met verzekeraars, vol-
machten, tussenpersonen, herstel-
lers en dealers. Hierdoor wordt de 
schade aan uw auto zo snel en 
eenvoudig mogelijk hersteld. Af-
hankelijk van uw polis betaalt u 
minder of zelfs geen (standaard) 
eigen risico als u de schade laat 
herstellen binnen het Schadega-
rant netwerk. Het systeem heeft 
nog meer voordelen; U kunt tij-
dens de reparatie gebruik maken 
van gratis vervangend vervoer 
(zelfs een bedrijfsauto met grijs 
kenteken mogelijk), U kunt ge-
bruik maken van een haal- en 
brengservice, alle aangesloten au-
toschadeherstelbedrijven voldoen 
aan de FOCWA kwaliteitseisen, de 
schadelast wordt verlaagd doordat 
Schadegarant de volumes bundelt 
en gunstig in kan kopen door af-
spraken met de aangesloten auto-
schadeherstelbedrijven en u hoeft 
uw schadebedrag niet eerst zelf 
voor te schieten om het daarna 
terug te vragen bij de verzekering. 
Het schadebedrag wordt recht-

streeks uitgekeerd aan Autoschade 
Lambert. Een groot pluspunt: wel 
of niet verzekerd, u kunt altijd te-
recht bij Autoschade Lambert.

A.A.S. autoschade
A.A.S. werd in 2006 een feit. De 
keten is opgericht door een aantal 
schadeherstelbedrijven, waaron-
der Autoschade Lambert B.V. Het 
streeft naar de hoogste klantte-
vredenheidsscore in de schade-
branche, voert een actief schade-
lastbeheersingstraject voor haar 
opdrachtgevers en zorgt voor het 
verbeteren van het rendement en 
performance van haar leden.  

Evenals bij Schadegarant zitten 
bij A.A.S. alleen de allerbeste au-
toschadeherstellers aangesloten. 
Lambert: “Je wordt niet zomaar 
lid van deze twee instanties. Con-
tinuïteit, kwaliteit en service zijn 
heel erg belangrijk. Constant moet 
je een hoog niveau vasthouden, 
want je wordt gecontroleerd. Dat 
is alleen maar goed, want zo blij-
ven de beste bedrijven lid en we-
ten de klanten dat ze de allerbeste 
kwaliteit krijgen als ze naar scha-
deherstellers gaan die hier bij aan-
gesloten zijn.”

Advertorial

Iets te vieren?

De Kienehoef | Zwembadweg 35-37 
 5491 TE Sint-Oedenrode | Tel. 0413-47 28 77  

info@kienehoef.nl

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Borchmolendijk 13

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Hebt u een probleem? Een groot probleem 
zoals een echtscheiding of een arbeidsgeschil?

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl

Ook deze week volop bosperziken / nectarines 
en ander zacht fruit extra voordelig!!

deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 13 juli

DONDERDAG T/M ZATERDAG 

WATERMELOEN 
PER KILO  € 1,-
KERSEN 

PER POND  € 1,99

Vervolg voorpagina

Pure liefhebbers genieten van oldtimers tijdens Rondje Rooi
Deelnemers kregen de gelegenheid 
om spullen te verkopen die uiter-
aard een link moesten hebben met 
oldtimers. Dhr. van Boxtel uit Sint-
Oedenrode was flink in de weer met 
zijn spulletjes, maar kreeg maar wei-
nig verkocht. “Ik heb hier een prach-
tig boek over de geschiedenis van 
Opel, maar ik heb gemerkt dat Opel 
rijders dat alleen interessant vinden 
als hun eigen type er in staat”, zegt 
de man enigszins teleurgesteld. Veel 
waar werd er niet aangeboden op 
het terrein. De ‘rallyrijders’ liepen lie-
ver een rondje om naar al het pracht 
en praal te kijken. Vervolgens werd 
het gaspedaal opgezocht.

Inmiddels zitten ook Jan en Ans 
klaar voor vertrek. Ze zijn fervent 
MG liefhebber en pronken maar 
al te graag met hun ‘grote liefde’. 
“We zijn lid van een regionale MG-
club”, legt de dame uit. “Iedere 
laatste zondag van de maand heb-
ben we een rit. De rally van vandaag 
is extra. Omdat het goed weer zou 
gaan worden, hebben we besloten 
om mee te doen.” 

De organisatie 
van Rondje Rooi 

bedankt 
hoofdsponsor

De Rooyse 
Autobedrijven

en onze sponsors:
Auto Christiano

Lambert Autoschade
Van Acht Koel- en 

Vriesopslag
Gritstra Straalbedrijf
Van Gerwen Weg- en 

Waterbouw
De Vresselse Hut

De Vriendschap Boskant

en
alle vrijwilligers
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SUMMER SALE

50%
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1

T

HenryHenry
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Vakantieprogramma TV Meierij

Zomer in Sint-Oedenrode en om-
geving. Een film met zomerbeel-
den uit onze mooie streek

De zomerfilm wordt vanaf 11 juli 
2013 gedurende 2 weken uitge-
zonden op de volgende tijden:
0:00 – 3:00 – 6:00 – 9:00 – 12:00 – 
15:00 – 18:00 en 21:00 uur. 

Koster Brock herleeft …..
Deze bijzondere koster legde bij-
zonderheden over Rooi vast. Aan 
de hand van zijn beschrijvingen 
en inspiratie worden historische 
gebeurtenissen opnieuw tot leven 
gebracht.

U kunt kijken naar dit unieke pro-
ject vanaf 11 juli 2013 gedurende 2 
weken op de volgende tijden: 2:00 
– 5:00 – 8:00 – 11:00 – 14:00 – 
17:00 – 20:00 en 23:00 uur.

Jeugdserie: “Jelger de goochelaar 
en de geheimzinnige kist”.
Een jeugdserie in 14 delen, voor 
jong en oud! Het is grappig, span-
nend, vrolijk en soms een beetje 
eng... Jelger woont in het dorpje 
Belderplons. Dat is een heel bijzon-
der dorp, weet je waarom? Om-

dat er een clown woont, een boze 
tovenaar, een juwelendief, een 
slimme speurhond, een lieve heks, 
een commissaris die alleen maar 
taartjes eet en nog veel meer grap-
pige mensen. Het is heel leuk om 
in Belderplons te wonen, want je 
maakt er elke dag een nieuw avon-
tuur mee. 
Kijk voor een voorproefje maar eens 
op www.jelgerdegoochelaar.nl

Deel 1 wordt vanaf 11 juli 2013 
gedurende 1 week uitgezonden 
op de volgende tijden: 1:00 – 4:00 
– 7:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 – 
19:00 en 22:00 uur.
Deel 2 volgt een week later.

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
49, analoog op 792 MHz. 
Via UPC op 256 MHz.

11 juli a.s. zijn onze ouders 
Jan & Corrie 

van Esch- van der Velden

50 jaar getrouwd!
Zij geven hiervoor een receptie op 

vrijdag 12 juli van 20.00 uur tot 
22.30 uur bij Grand Café-Restaurant 

"de Vriendschap" te Boskant.

Kinderen en kleinkinderen.

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

Sluisplein 60  5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 087-7841017 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

Sluisplein 60  5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 087-7841017 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

digitaal drukwerk
Sluisplein 60               
5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 0413-479787      
info@printservice-sint-oedenrode.nl   
www.printservice-sint-oedenrode.nl

Antwan Kuis

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Topverkopers in spe

Deze twee jongemannen weten wel hoe het werkt! Ze laten smoothies 
maken door hun moeder en gaan deze daarna zelf aan straat verkopen. 
Voor maar 0,20 cent een heerlijke smoothie! Twee van zulke breed la-
chende smoeltjes en een mooi versierde etalage doen de rest.   

Maria Jose

Broertje van Lenn en Siem
Ton en Sylvie Kuipers

Hildewarelaan 10
5491 GG  Sint-Oedenrode

5 juli 2013

Marjanneke en Gary

Welkom in het centrum

Theo ziet 
Abraham!

Proficiat, 
de Fitwalkers

Geslaagd voor haar 
rijbewijs!!!

Profi ciat Kelly!!!!

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Marjanneke en Gary

12½ jaar getrouwd!
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Geniet op ons terras van de uitgebreide lunchkaart 
of van een 3-gangen diner vanaf € 22.-
Heuvel 44, 5492 AD Sint-Oedenrode  •  Tel.: 0413-470346  •  www.debeurssintoedenrode.nl

Wel of niet verzekerd:   

                       
voor al uw schade-oplossingen

                       

Alfred Nobelstraat 3, 5491 DB Sint-Oedenrode         •         Tel.: 0413-490161

SUMMER SALE

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

 Kofferen 21 a, 5492 BL Sint-Oedenrode     •     Tel.: 0413-470561     •     www.switchfashion.nl

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

De temperatuur stijgt, onze prijzen zijn verder gedaald

NU KORTINGEN TOT 60 %
Trendy kleding voor 

tienerjongens
maat 140/152 tot 176

Hippe jeans 
stoere tops

Wij wensen u een 
prettige vakantie

Nieuw 
bij SWITCH: 

Ook uw

schade

lossen wij op!

vakantie-

Dinsdag - vrijdag 
vanaf 10.00u

Zaterdag - zondag 
vanaf 11.00u

Maandag GESLOTEN

Ook in de

geopend
vakantie

erotische 
thriller op 
Brabantse 

bodem.

Muren vanMuren van
glasglas

• Snel Peel-Off verwijderen
• Zonder oplosmiddel / aceton
• Houdt zich tot 10 dagen
• 60 seconden uitharden onder LED - geen droogtijd
• Hoogglans tot op de laatste dag
• Krasbestendig - zonder te versplinteren
• Beschermt & verstevigt de natuurlijke nagel
• Eenvoudig aanbrengen

De hele zomer verzorgde handen en voeten
Kofferen 16, 5492 BN Sint-Oedenrode                 Tel.: 0413-475640

• Snel Peel-Off verwijderen
 / aceton

 zich tot 
• 60 seconden uitharden onder LED - 

 tot op de laatste dag
 - zonder te versplinteren

 de natuurlijke nagel
 aanbrengen

Striplac € 15,-

Gellak € 22,50

Nieuw

Alessandro
van
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Maag Lever Darm Stichting haalt 
mooie som geld op

De Maag Lever Darm Stichting 
heeft in de collecteweek van 24 
juni tot en met 29 juni in Sint-Oe-
denrode een bedrag van €4233,83 
opgehaald. 

Jaarlijks krijgen meer dan 13.000 
patiënten en hun naasten te maken 
met darmkanker. Darmkanker is 
de tweede kankersoort waar jaar-
lijks 5.000 Nederlanders, zo’n 13 
personen per dag, aan overlijden. 
Het geld dat opgehaald wordt met 
de collecte, stelt de MLDS in staat 
om  wetenschappelijk onderzoek 
naar darmkanker te financieren en 
mensen bewust te maken van de 
alarmsignalen van darmkanker.
 
Zonder de bijdrage en inzet van 

vrijwilligers en donateurs is dit on-
mogelijk. De MLDS wil iedereen 
die een bijdrage heeft geleverd 
daarvoor hartelijk danken. Uw 
hulp bij de collecte is voor ons van 
groot belang!

Mocht u de collectant gemist heb-
ben, dan kunt u uw bijdrage stor-
ten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever 
Darm Stichting te Amersfoort.

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

m a k e l a a r d i j  b v

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode
tel: 0413-490000
Mobiel: 06-22119811
info@dekoningmakelaardij.nl

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

In verband met vakantie is 
De Koning Makelaardij 

gesloten van 
vrijdag 12 juli t/m 19 juli 2013

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad en I-phone  

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

Mooi ien ienienienienMega
NIEUWS

BEDRIJVEN

ACTIVITEITEN

VERENIGINGEN 

WETENSWAARDIGHEDEN 

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE

MooiBernhezekrantDe

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS BLAD     

Son en Breugel, Ekkersrijt en Esp

v
Het meest gelezen

weekblad van

Son en Breugel
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!

De onDerneming

Brabants Centrum is een stichting die al bijna 70 jaar een lokale 
krant uitgeeft in het verspreidingsgebied Boxtel, Liempde, Len- 
nisheuvel, Esch en Gemonde. Deze abonnementenkrant ver-
schijnt wekelijks op donderdag in een oplage van ruim 8.000 
stuks. Verder beschikt de krant over een goed bezochte website 
en is de krant actief op Twitter en Facebook. De stichting heeft 9 
medewerkers en is financieel gezond.

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

de media-adviseur verkoopt de advertentieruimte in de krant, 
op de website en geeft advies aan adverteerders. de media-
adviseur gaat hierbij zelfstandig en actief op zoek naar adver-
teerders, bouwt het netwerk van adverteerders uit en versterkt 
de relatie met de bestaande adverteerders. de media-adviseur 
werkt daarbij in nauw overleg samen met de redactie om nieuws 
omtrent gebeurtenissen, activiteiten en thema’s te kunnen be-
nutten voor commerciële kansen. Ook gaat de media-adviseur 
hierbij op zoek naar de commerciële mogelijkheden van de so-
ciale media. daarnaast is de media-adviseur (mede)verantwoor-
delijk voor het bedenken van wervingsacties van abonnees. de 
media-adviseur rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Functie-eisen

de media-adviseur heeft minimaal een MBO werk- en denk- 
niveau en heeft een commerciële opleiding. Gezien de grote zelf-
standigheid van de functie is enige jaren ervaring in de verkoop 
van advertenties een vereiste. daarnaast zijn de volgende com-
petenties vereist: klantgericht, resultaatgericht, onderhande-
laar, doorzettingsvermogen, netwerker, overtuigingskracht.

AAnboD

Wij bieden een leuke en afwisselende fulltime baan (40 uur/
week) in een klein en hecht team dat wekelijks met veel enthou-
siasme, inzet en betrokkenheid werkt aan de totstandkoming 
van een breed gelezen abonnementenkrant voor Boxtel en om-
geving.

voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met 
interim-directeur Louis van Besouw 06-22 20 81 43. uw sollicitatie, 
compleet met curriculum vitae, zien we graag uiterlijk 23 maart 2013 
tegemoet.

brAbAnts centrum
t.a.v. directeur a.i. ir. L.F.M. van Besouw 
Postbus 81
5280 aB Boxtel
louis.vanbesouw@cmenp.nl

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Ook uw kapster aan huis 

ONDERNEMEND
ROOI Ondernemend Rooi

Waar loopt een ondernemer tegenaan? 
Wat zijn de dagelijkse bezigheden? Hoe 
lost een ondernemer een bepaalde situ-
atie op of wat zijn de nieuwe plannen? 
Rooi is ondernemend en ondernemers 

willen zo nu en dan best eens iets kwijt over hun dagelijkse be-
slommeringen. Daarom deze rubriek: ondernemend Rooi.

Frietfeest Events verovert plek tussen 
grote cateraars
Frietfeest.nl. Deze naam zingt allang niet meer alleen in Sint-Oe-
denrode rond. In heel Nederland zijn dependances terug te vinden. 
Stephan de Vries heeft zijn concept flink weten uit te breiden. Zeg 
‘frietwagen’ en mensen reageren bijna gelijktijdig met ‘Frietfeest’. 
Toch doet het bedrijf veel meer dan friet en snacks bakken op 
verjaardags- en bedrijfsfeesten. Onder de naam Frietfeest Events 
wordt langzaam maar zeker de catering markt veroverd.

“In oktober zijn we benaderd voor de catering van de Europese 
Masters Kampioenschappen in het Pieter van den Hoogenband 
stadion in Eindhoven”, begint De Vries. “Maar liefst zeven be-
drijven mochten een gooi doen. Uiteindelijk bleven we over met 
niemand minder dan Van der Valk. De keuze viel uiteindelijk op 
ons. Daar zijn we natuurlijk erg trots op.” Tijdens de EK Masters 
komen allerlei toppers van 25 jaar en ouder naar de Lichtstad. 
Frietfeest Events regelt tijdens het toernooi de complete horeca. En 
dat is niet niks aangezien er duizenden mensen op het evenement 
afkomen. 
Dankzij het binnenhalen van deze grote vis, kwam De Vries met 
zijn bedrijf onder de aandacht bij het NOC-NSF. De sportkoepel 
wilde graag dat Frietfeest Events een gooi zou doen naar het ver-
zorgen van de catering tijdens het European Youth Olympic Fes-
tival in Utrecht. Daar komen alle ‘helden van de toekomst’ samen 
om te sporten. Ook deze aanbesteding sleepte Frietfeest Events 
binnen. Saillant detail; Maison van den Boer werd tweede. Dat is 
niet het enige. Op 31 augustus en 1 september verzorgd Frietfeest 
Events ook de catering van het EK Boulderen (soort klimsport) op 
Strijp S te Eindhoven. 

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081
Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

Openingstijden tijdens Schijndelse kermis
van 13 t/m 17 juli  

  
            

  Za  08.30 – 22.00 uur
  Zon  12.00 – 22.00 uur
               Ma-di-woe 10.00 – 22.00 uur

Kom naar de winkel voor aanbiedingen!

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE 

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 

OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK
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Geniet op ons terras van de uitgebreide lunchkaart 
of van een 3-gangen diner vanaf € 22.-
Heuvel 44, 5492 AD Sint-Oedenrode  •  Tel.: 0413-470346  •  www.debeurssintoedenrode.nl

Wel of niet verzekerd:   

                       
voor al uw schade-oplossingen

                       

Alfred Nobelstraat 3, 5491 DB Sint-Oedenrode         •         Tel.: 0413-490161

SUMMER SALE

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

 Kofferen 21 a, 5492 BL Sint-Oedenrode     •     Tel.: 0413-470561     •     www.switchfashion.nl

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

De temperatuur stijgt, onze prijzen zijn verder gedaald

NU KORTINGEN TOT 60 %
Trendy kleding voor 

tienerjongens
maat 140/152 tot 176

Hippe jeans 
stoere tops

Wij wensen u een 
prettige vakantie

Nieuw 
bij SWITCH: 

Ook uw

schade

lossen wij op!

vakantie-

Dinsdag - vrijdag 
vanaf 10.00u

Zaterdag - zondag 
vanaf 11.00u

Maandag GESLOTEN

Ook in de

geopend
vakantie

erotische 
thriller op 
Brabantse 

bodem.

Muren vanMuren van
glasglas

• Snel Peel-Off verwijderen
• Zonder oplosmiddel / aceton
• Houdt zich tot 10 dagen
• 60 seconden uitharden onder LED - geen droogtijd
• Hoogglans tot op de laatste dag
• Krasbestendig - zonder te versplinteren
• Beschermt & verstevigt de natuurlijke nagel
• Eenvoudig aanbrengen

De hele zomer verzorgde handen en voeten
Kofferen 16, 5492 BN Sint-Oedenrode                 Tel.: 0413-475640

• Snel Peel-Off verwijderen
 / aceton

 zich tot 
• 60 seconden uitharden onder LED - 

 tot op de laatste dag
 - zonder te versplinteren

 de natuurlijke nagel
 aanbrengen

Striplac € 15,-

Gellak € 22,50

Nieuw

Alessandro
van
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Van ‘nne stijfkop en ‘nne zot, vult d’n advokaot 
z’nne pot.
De beste klanten van een advocaat zijn stijfkoppen en dwazen.
Uit: Bij wijze van spreuken 
van fam. Swanenberg. BRABANTSE SPREUKEN

 Afgelopen weekend Solexrace in Olland

Ik begrijp
het nog steeds 
niet... hoe kun je
nou racen met
een horloge?

Het is dus
Solexrace he...
geen Rolexrace

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Luke Lathouwers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Willy van t Hof
Florisstraat 1

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Solidair

de slaap gaf mij geen rust
ieder kent wel zo’n nacht
het is ook nog pikkedonker
maar het alleen zijn, had mij
heel duidelijk in zijn macht

gisterochtend sloeg 
het noodlot plots toe
reanimeren had geen zin
wat ik ook probeerde
elke poging bleek te min
hij was het zat: mijn tikkend
en verslavend gedoe
*
“meneer, uw pc wordt geleegd,”
zei de dokter aan het loket
“al uw ingebrachte woorden en 
foto’s

moeten worden weggeveegd
het is er op of er onder
mogelijk wordt hij bij 
het oud schroot gezet”

*
het is nu wachten op 
een bevrijdend bericht
tot die tijd kan ik alleen 
maar hopen, dat “Windows” 
weer gaat leven en ik de
wereld weer eenvoudig zie
in een vierhoekig gezicht

anders ben ik als consument 
verplicht de regering te steunen
die wil dat we meer gaan kopen
(we houden de hand op de knip)
maar ja, moet Den Haag dan
enkel op mijn centen leunen

 

Puzzelpagina

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

onder vermelding van Oogcontact. Inleveren bij ons 
kantoor kan ook. We zitten aan Heuvel 17.

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Week 29 •  Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 14 juli t/m zaterdag 20 juli 2013 tenzij anders vermeld. 
Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant. Kijk voor meer aanbiedingen op www.emte.nl.

EMTÉ St. Oedenrode 
elke zondag geopend!

van 14.00 tot 18.00 uur

2.-
  

Uit eigen bakkerij!

Roomboter appeltaart
per stuk

3.99

Gemarineerd varkenssatévlees
per kilo

10.99

5.-
  

Week 29 •  Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 14 juli t/m zaterdag 20 juli 2013 tenzij anders vermeld. 
Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant. Kijk voor meer aanbiedingen op www.emte.nl.

EMTEMTÉÉ St. Oedenrode  St. Oedenrode  St. Oedenrode  St. Oedenrode 
elke zondag geopend!elke zondag geopend!elke zondag geopend!

van 14.00 tot 18.00 uurvan 14.00 tot 18.00 uurvan 14.00 tot 18.00 uur

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.------2.-2.2.-2.2.-2.- Uit eigen bakkerij!Uit eigen bakkerij!Uit eigen bakkerij!

Roomboter appeltaartRoomboter appeltaartRoomboter appeltaartRoomboter appeltaart
per stukper stukper stuk

3.993.993.993.993.993.993.993.993.993.993.993.993.99

Gemarineerd varkenssatévleesGemarineerd varkenssatévleesGemarineerd varkenssatévleesGemarineerd varkenssatévleesGemarineerd varkenssatévleesGemarineerd varkenssatévleesGemarineerd varkenssatévlees
per kilo

10.9910.9910.9910.9910.9910.9910.99

5.5.5.5.5.5.5.5.5.---5.-5.5.-5.5.-5.-

Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode
Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
GROENTE EN FRUIT SANDERS

MARJA VAN DER HEIJDEN
MEERKOET 35
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

Zoek de volgende woorden: 
skeetball, waterballen, aquafun, aquablasta, sambaballoon, schietsalon,  

popcorn, suikerspinkraam, autoscooter, booster, pusher, grijpautomaten,  
draaimolen, nougat, suikerwerken, ruedeparis, magicstar, lunapark, cakewalk,  

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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Woordzoeker 

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  
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Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  



Woensdag 10 juli 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 

MooiRooikrantDe 13

Nachtbrakers

In een verwachte ochtendregen
keerden wij terug naar huis,
de hond bla� e ons tegemoet,
de kat was bezig met een muis
en had geen oog voor wat wij aan
nacht in onze kleren droegen.

Binnen vier regels tekst strekten 
de nachtbrakers zich uit op bed,
hond in de pot, kat in de bak,
van weg geweest weer onder dak.

    Kees Hermis

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e

 

  

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

Tel 040 202 72 48
info@meubel-stunter.nl
www.meubel-stunter.nl

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

dinsdag - vrijdag 12:00 uur tot 17:00 uur
zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur

Openingstijden

Winnaar glasvezels 
raden bekend
Tijdens de jaarmarkt, 23 juni jl. kon-
den de bezoekers van de jaarmarkt 
in Sint-Oedenrode het aantal glas-
vezels raden. Meer dan honderd 
mensen deden een poging het juis-
te aantal te raden. Het aantal was 
492 vezels. De winnaar is inmiddels 
bekend! Niemand heeft het juiste 
aantal geraden, maar Hanneke 
van Erp kwam met 520 vezels het 
dichtste in de buurt. TriNed Glasve-
zel neemt contact op met Hanneke 
om de prijs te overhandigen.

Leenders RVS Industrie is een bedrijf dat gespecialiseerd is in plaatwerk en fijnconstructies in 
RVS en aluminium en de fabricage van reparatiekoppelingen t.b.v. pijpleidingen. 
Onze activiteiten richten zich met name op specifiek klantgericht maatwerk. 

Om ons team te versterken zijn wij met onmiddellijke ingang op zoek naar:

> een  CALCULATOR / MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU
Het betreft een gecombineerde functie in fulltime dienstverband. De werkzaamheden 
bestaan uit de volgende onderdelen:

 o    Calculeren van offerte-aanvragen t.b.v. plaatwerk en fijnconstructies
 o    Algemene ondersteuning bedrijfsbureau

Kandidaten voor deze functie dienen een technische opleiding op HBO-niveau te hebben, 
evenals kennis van AutoCAD. 
Verder wordt van kandidaten verwacht zelfstandig te kunnen werken binnen een klein 
gemotiveerd team.

**********

Voor de uitbreiding van ons productieteam zijn wij op korte termijn op zoek naar:

> twee  PLAATWERKERS / LASSERS
Voor deze fulltime functie wordt van je verwacht dat je:

 o    Bekend bent met het verwerken van RVS plaat en het samenstellen en 
        aflassen van fijnconstructies in RVS
 o    Zelfstandig tekening kunt lezen en opdrachten compleet kunt afwerken
 o    Minimaal in het bezit bent van lasdiploma’s TIG 1 en 2 RVS of MIG/MAG 1 en 2
         (RVS/Staal)

De werkzaamheden omvatten het maken van producten in hoofdzakelijk enkelstuks of kleine 
series.

Voor beide functies wordt van je verwacht dat je zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd 
kunt werken. Bovendien vragen wij orde en netheid op de werkplek.

Leenders RVS Industrie is lid van de Metaalunie en biedt:
•	 Goede	salariëring	en	arbeidsvoorwaarden	overeenkomstig	de	CAO	Klein	Metaal.
•	 Werken	in	een	modern	uitgerust	bedrijf	binnen	een	klein	gemotiveerd	team.

Sollicitaties voor beide functies binnen 14 dagen schriftelijk te richten aan onderstaand 
adres, t.a.v. dhr. Th.Leenders, telefonisch via onderstaand telefoonnummer of per e-mail naar 
t.leenders@leendersrvs.nl

BEEKERHEIDE 4, 5741 HC  BEEK EN DONK   •   TEL. 0492-461619   •   FAX  0492-463493
WWW.LEENDERSRVS.NL

PERSONEELSchoolvakantie geeft ruimte voor 
schoolplein Boskant

Hoewel de bouwhekken zijn geplaatst voor 
de veiligheid van de schoolkinderen zijn 
deze de komende weken minder nodig. Juist 
de vakantietijd is uitgekozen om een stevige 
slag te maken met de herinrichting van het 
schoolterrein. Vele handen uit de Boskant, 
en vooral ouders van de schoolkinderen, 
hebben het gehele terrein uitvoeringsgereed 
gemaakt. 

Van Berkel Landschap & Infra heeft, als ou-
der met kinderen op school, een mooi spon-
sorgebaar gemaakt. De komende week, net 
voor de bouwvakvakantie,  wordt een groot 
gedeelte van het grondwerk grotendeels uit-
gevoerd en het speelzand en speciale speel-
schors alvast in depot gezet. 

Ook andere Boskantse bedrijven laten zich in 
deze fase niet onbetuigd; W. Van den Big-
gelaar Grondwerken en Persboringen B.V en 
Welvaarts Grondwerken stellen hun kostbare 
materieel ter  beschikking aan tuinopa Wim 
van de Wiel om zijn oude beroep weer eens 
te kunnen uitoefenen.  En Jan Hellings van de 
Boskantse dorpswinkel zorgt goed voor de 
inwendige mens van vrijwilligers en profes-
sionals. Ook hier blijkt weer hoe een kleine 
gemeenschap groot kan zijn door elkaar te 
willen  helpen om deze stevige klus te klaren.

Van Berkel maakt  een mooi en 
gedegen terreinfundament

Tuinopa Wim van de Wiel 
duidelijk in zijn element

Bruiloft van boven gefi lmd

Tegenwoordig wordt alles uit de 
kast gehaald om een bruiloft onver-
getelijk te maken. Een voortreffelijke 
dans, heerlijk eten en een toploca-
tie. Alles moet kloppen. Dat zullen 
Michiel en Virgenie Hoving-Jansen 
ook gedacht hebben, toen zij hun 

huwelijk planden. Ze regelden een 
‘drone’. Dat is een kleine helikopter 
met daaronder een camera beves-
tigd. Toen de ‘newly weds’ de kerk 
uit kwamen gelopen, hing de drone 
al klaar om alles vast te leggen. Lo-
gischerwijs trok dat veel bekijks.     

Unieke theatervoorstelling over Alzheimer
Een bijzondere samenwerking met 
een bijzonder doel, dát mag wel ge-
zegd worden. In september starten 
MIK Pieter Brueghel en Alzheimer 
Uden Veghel met kleinkunstwork-
shops voor mantelzorgers, familie-
leden en patiënten zelf. 

Onder begeleiding van theatertalent 
Kiki Schippers werken de deelnemers 
aan een fragmentarische kleinkunst-
voorstelling. Op 14 en 15 december 
kan iedereen het resultaat bewonde-
ren, wanneer de voorstelling op de 
planken staat in de Blauwe Kei. 

Het project wordt gedocumenteerd 
voor kennisdeling en gemonitord 
door deskundigen. Met de work-

shops en de voorstelling proberen 
MIK Pieter Brueghel en Alzheimer 
Uden Veghel dementie onder de 
aandacht te brengen en uit de ta-
boesfeer te halen. Bijzonder is dat de 
deelnemers allemaal uit eerste hand 
weten hoe het is om te leven met 
dementie, of hoe het is om te leven 
met iemand met dementie. Dat le-
vert ontroerende resultaten op. 
Tijdens de workshops werken deel-
nemers aan een voorstelling met als 
uitgangspunt: ‘beleving van demen-
tie van binnenuit’. De inspiratie voor 
de voorstellingen halen ze uit hun 
eigen ervaringen. Met bestaande 
en nieuwe liedjes, echte verhalen en 
oude en nieuwe beelden, zetten de 
deelnemers een ontroerende, her-

kenbare en inspirerende voorstelling 
in elkaar. 
De workshops starten in de landelijke 
campagne week ‘DementieEnDan’. 
Van 20 tot 29 september ligt overal 
in het land de focus op dementie. 
Tijdens de campagne doen profes-
sionals een handreiking en laten de 
mogelijkheden zien om dementie 
draaglijker te maken. Niet alleen 
voor de patienten zelf, maar ook 
voor hun omgeving. Documentaire-
maakster Ireen van Ditshuyzen nam 
dit bijzondere initiatief. 
De workshops vinden plaats op 
woensdagen van 19.30 tot 22.00 
uur bij MIK Pieter Brueghel, Midde-
gaal 23-25 in Veghel. De kosten zijn 
39 euro en de workshop is toeganke-
lijk voor jong en oud. De workshop-
data zijn als volgt:
Start: 18 september- 25 september - 
9 oktober- 23 oktober- 6 november- 
20 november- 27 november- 11 de-
cember / Uitvoering voorstelling op 
14 en 15 december in de Blauwe Kei.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Alleenstaand woonhuis met dubbele 
garage.Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

www.frietfeest.nl
0413-479310 / 06-51601912 

--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenrode, 
€ 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

MCPP/MCPA 
en andere onkruidbestrijding

Zout en chloor voor uw zwembad
Div.soorten kunstmest en graszaad

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden. Kamille 16, 5491 KT, 
Sint-Oedenrode Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode 
Bedrijfsruimte ca. 250 m2 
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te koop: Jonge bruine legkippen, vol-
ledig ingeënt.
T: 0499-471755 M: 06-13894215 
--------------------------------------
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE WANDEL-
SCHOENEN uit faillissement partijen. 
Verschillende maten en merken: Lowa, 
Meindl, New Ballance, Hi Tec, Regatta, 
Hanwag, Jack Wolfskin, Technica. Tel: 
06-13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
EARLY BIRD ACTIE: dagelijks tot 10.00 
uur officiële pasfoto’s met € 1,50 kor-
ting. (foto) De Vakman – Kerkplein 1 
– 5492 AN Sint-Oedenrode – T: 0413-
473147
--------------------------------------
Te huur in Nijnsel:
Recreatie weide met afrastering en 
twee paardenstallen.
Info: 06-12540567
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Te huur in Schijndel
Bedrijfshal met kantoor en grote show-
room Tel. 0413-473290
--------------------------------------
opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------

Dieren

Zoekt u een geschikte cursus voor op-
voeding en socialisatie van uw pup of 
jonge hond? Bij Hondensportvereniging 
de Pijnhorst starten na de vakantieperi-
ode weer een aantal puppy- en gevor-
derden cursussen. 
De cursussen worden gegeven op het 
terrein van manege de Pijnhorst, Brem-
horst 6a, Sint-Oedenrode.
Voor info: 0499-399758 of 
www.hsc-depijnhorst.nl
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: 
tel.nr. 06-18459864
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garagedeu-
ren, horren. Verkoop montage reparatie 
renovatie. Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295
www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en renovaties 
van uw riolering en putten. 
Reinigen dakgoten, Renovatie en aanleg 
riolering.
--------------------------------------

   

Wie herkent de mensen op deze foto?

Weet u het? Stuur dan een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, 
loop eens binnen bij Heuvel 17 (de koffie staat klaar) of bel naar 0413-
479322. Alle antwoorden zijn welkom!

Historische beelden

Marktplein

Gevonden

OV-chipkaart, geldig tot 09.02.2015 af 
te halen bij DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------
Wie is zijn G.S.M. verloren?
Gevonden in Nijnsel ter hoogte Eimbert/
Bakkerpad.
Als u mij kunt vertellen wat voor merk 
het is, kunt u het op komen halen.
Tel: 0413-474178
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, 
maar is deze nog in goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“fysieke en sociale weerbaarheidstrai-
ning” Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Diversen

14 juli vlooienmarkt
Sporthal Strijp 
Rijstenweg Eindhoven.
9-16 uur.06-20298824
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen. Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------

Verzorgt complete administratie en fiscale 
aangiften voor particulieren tot en met MKB.

Tel: 06-13995796 info@N-K-B.nl 
www.N-K-B.nl

Administratiekantoor

--------------------------------------
Als de gangbare landbouw niet duur-
zaam en niet efficiënt is en de wereld 
niet kan voeden, waarom dan niet di-
rect omschakelen naar (bio-)ecologi-
sche landbouw? (prof. Tittonell LUW) 
N.A. Denker
--------------------------------------

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM

Kaalslag Klaverpad

Als je er fietst weet je dat je iets mist, maar wat? Na even goed kijken is 
het duidelijk. Aan het Klaverpad in Sint-Oedenrode, de verbinding tus-
sen wijk Kienehoef en het centrum zijn tientallen bomen gekapt. Het is 
even wennen, maar volgens de gemeente wel noodzakelijk. 

Wat doen weekdieren in het weekend? 

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

Niet te 
veel gaan 

lopen, 
gewoon in 

Rooi kopen!
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Transport Academie B.V.

Transport Academie B.V.
Ekkersrijt 3104 5692 CC Son, Tel. 0499-490077 

www.transportacademie.nl, info@transportacademie.nl

Wij verzorgen o.a. de volgende opleidingen:
• Heftruck- en Reachtruck
• Lichte Berging en Zware Berging
• Autolaadkraan
• VCA
• BHV, EHBO, Reanimatie
• Etc.

Het grootste indoor code 95 praktijkcentrum van Nederland!!!

Wij verzorgen o.a. 
de volgende opleidingen:

•   Heftruck- en Reachtruck

•   Lichte Berging en Zware Berging

•   Autolaadkraan

•    VCA

•   BHV, EHBO, Reanimatie

•    Etc.

Het grootste indoor code 95 
praktijkcentrum van Nederland!!!

Transport Academie B.V.
Ekkersrijt 3104 5692 CC Son, 

Tel. 0499-490077
www.transportacademie.nl, 
info@transportacademie.nl

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  

Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode  
Tel: 0413 - 479 104 | Mobiel: 06- 531 926 41 
info@autochristiano.nl | www.autochristiano.nl

Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode | Tel: 0413 - 479 104
Mobiel: 06- 531 926 41 | info@autochristiano.nl | www.autochristiano.nl

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl

De aftrap van visclub Het Hoefi jzer

In oktober 1948 werd visclub Het 
Hoefijzer opgericht door een aan-
tal Ollandse jongeren. Eén van de 
oprichters was Jan van de Weijer. 
Al woont Jan inmiddels al jaren 
in Schijndel, van Olland houdt 
hij nog steeds. Inmiddels is hij 
als enige overgebleven uit het 
groepje oprichters van destijds. 
Dit stukje Rooise geschiedenis 
wilde hij dan ook graag met de 
Rooise dorpsgenoten delen. De-
MooiRooiKrant gaf graag aan zijn 
verzoek gehoor en ging met hem 
in gesprek.

Door: Ria Balk

De aftrap
“Ik was net begonnen te werken 
bij Kousenfabriek Jansen de Wit”, 
herinnert de oud-Ollander zich. 
“Alles wat in de oorlog kapot ge-
schoten was, moest toen weer 
worden opgebouwd. 17 jaar oud 
was ik, toen we met een groepje 
van tien man de visclub oprichtten: 
Janus Wiel, Antoon Schouten, Cor 
Rein, Jos Huijbers, Frans Toelen, 
Willem van der Zanden, Hein Mar-
kus, Karel van der Heijden, Piet 
van de Meijden, en ik. We start-
ten allemaal met een contributie 
van NLG 10,- en NLG 1,50 voor 
de visakte.” 

Het Hoefijzer
De club viste altijd op Het Hoef-
ijzer. Elk jaar moest er nieuwe vis 
worden uitgezet. Jan: “Alles wat 
gevangen werd, aten we op. De 
pas uitgezette vissen waren ech-
ter erg kwetsbaar. Als ze gingen 

drijven, dan schepten we ze eruit. 
Maar als de kieuwen bleek wa-
ren, kon de vis al bedorven zijn. 
Na het eerste jaar zei  Janus Wiel: 
‘ik betaal’ en vanaf toen schoot hij 
het geld voor om de vissen uit te 
zetten. Uit de contributie werd hij 
terugbetaald. In de loop der jaren 
werden de wateren aan beide zij-
den van Het Hoefijzer erbij gepacht 
en kregen we meer mogelijkheden. 
Toen begonnen we met wedstrij-
den. Twee à drie keer per jaar orga-
niseerden we het prijsvissen en kon 
je een medaille of beker winnen. 
Ieder mocht een nummer trekken 
uit de hoed en dan wist je bij welke 
paal je mocht zitten. Als je geluk 
had, had je een goede plek. Bij het 
koningsvissen ging het over het 
gewicht. Degene die de zwaarste 
vis ving, mocht zich de koning van 
het jaar noemen. Dat waren alle-
maal nog  onderlinge wedstrijden. 
Wedstrijden met andere verenigin-
gen kwam pas veel later.”

V.V. Ollandia
In de vijftiger jaren werd Jan actief 
bij V.V. Ollandia en ontstond er 
een leuk idee. “We besloten om 
met de leden van Het Hoefijzer te-
gen Ollandia te spelen. Als grapje 
schreven alle spelers de namen van 
bekende voetballers op hun voor-
hoofd, als echte beroemdheden.” 
lacht Jan bij de herinnering. Ook 
tussen de verschillende afdelingen 
van Jansen de Wit werd onderling 
gevoetbald. De winnende afdeling 
van Jansen de Wit speelde tegen 
de visclub en natuurlijk ook tegen 
Ollandia. “Dat was om Ollandia 
een impuls te geven”, aldus Jan. 
“Ze speelden toen nog onderaan.“ 
Jan van de Weijer was in zijn jeugd 
actief op vele fronten. Zowel vis-
club Het Hoefijzer als V.V. Ollan-
dia konden rekenen op zijn steun. 
Maar bij visclub Het Hoefijzer 
zorgde hij, samen met de andere 
groepsleden, voor de aftrap van de 
club. 

 Jan van de Weijer bij de visvijver waar het allemaal begon. 

Leden van visclub Het Hoefi jzer en V.V. Ollandia tijdens een onderlinge 
wedstrijd in de jaren ‘50. Als grap hadden de spelers de namen van 
beroemdheden op hun voorhoofd geschreven.

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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Fast & Furious 6

The Internship

Spijt

Now You See Me

World War Z
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Monsters University
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Dein op zaterdag 13 juli a.s. vanaf 20.00 uur mee met de 
meeslepende walsen, klassieke muziek en operette. Kortom 
een avond om niet te vergeten. Beleef het mee in INDUSTRY! 
Reserveer of bestel snel uw kaarten, want op = op.
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Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Tuinafscheiding
Blokhutten

Overkappingen, veranda’s en bergingen
Prieelen
Poorten

Speeltoestellen
Carports & Garages

Vlonders
Tuinhout artikelen

Tuinhout
Hang- & Sluitwerk
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.sint-oedenrode.nl

Huisvuil

MededelingenGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 481 911
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen 
en overige burgerzaken is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

Spreekuur wethouders
Het spreekuur is op afspraak,
tel. (0413) 481 911

Sportbedrijf
(0413) 475 909 (ochtend)
Website: www.sportbedrijf.com

Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering 
(0413) 481 376 en buiten 
kantooruren 06 – 51 60 29 17 
Voor drukriolering  buiten 
kantooruren 06 - 22 57 97 58

Milieu
Huisvuilinfo (0413) 481 911, 
ma, di, wo en vr van 10.00 tot 
12.00 uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
Tel. (0413) 481 620
geopend van ma t/m vrij van 
12.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Alarmnummers
112 bij spoed, levensgevaar of 
heterdaad 0900 - 8844 voor aan-
gifte, vragen, meldingen voor poli-
tie (wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)
www.politie.nl/brabant-noord 
voor internetaangifte en informatie 

Afwijkende openingstijden gemeentehuis in de 
zomervakantie
Tijdens de zomervakantie is het ge-
meentehuis geopend van maandag t/m 
vrijdag van 09.00 – 12.30 uur.
De avondopenstellingen van maandag 
15, 22, 29 juli en 5 augustus  komen te 
vervallen.

Komt u naar de gemeente? Maak dan 
een afspraak via www.sint-oedenrode.nl 
of bel (0413) 481911.

Burendag 2013 
Het is voor particulieren en buurtorgani-
saties mogelijk een aanvraag tot € 500,-
in te dienen bij het Oranje Fonds om hun 
Burendagplan te kunnen uitvoeren.

Op 21 september viert Nederland voor 
de achtste keer Burendag. Op initiatief 
van Douwe Egberts vierden we in 2006 
voor het eerst Burendag in Nederland. 
In 2008 ontstond de samenwerking tus-
sen Douwe Egberts en het Oranje Fonds. 
Het Oranje Fonds is het nationale fonds 
voor sociale initiatieven en bevordert 
de samenhang tussen groepen mensen. 

Met Burendag willen beide organisaties 
mensen dichter bij elkaar brengen. 
 
Op Burendag voeren buren overal in Neder-
land hun goede ideeën uit, van buurtont-
bijtjes tot zeskampen en schoonmaakacties, 
eventueel met een bijdrage van maximaal  
€ 500,- van het Oranje Fonds. Het is mo-
gelijk om geld aan te vragen bij het Oranje 
Fonds wanneer je in dit weekend Burendag 
viert; dus op 20, 21 of 22 september. Aan-
vraagformulier en voorwaarden zijn te vin-
den op www.burendag.nl. Aanvragen kan 
tot 2 september.

Een boom kan ons niet bellen, u wel!  
Samen Sterk!   

Merkt u iets waar een luchtje aan zit?
De brabantse natuur is mooi, maar ook 
kwetsbaar. Steeds krijgt onze gemeente 
te maken met het dumpen van (che-
misch) afval, stroperij, hennepkwekerijen 
en andere illegale activiteiten. Met hulp 
van alerte inwoners is de kans op een 
treffer vele malen groter om de verooor-
zakers aan te pakken van dit soort mis-
standen. De gemeente Sint-Oedenrode 
roept daarom iedereen op om te helpen! 

Ziet u iets verdachts? 
Zet 0900-9965432 in uw mobiele tele-
foon en bel gratis!

Na deze melding trekt er een handha-
vingsteam direct op uit. Dat maakt de kans 
om de overtreder te beboeten groter. 

Wat betekent “Samen sterk”?
“Samen sterk” is een samenwerking 
van provincie, gemeente, politie, wa-
terschappen, nieuwe Voedsel en Waren 
autoriteit, Staatsbosbeheer, Natuurmo-
numenten en Brabants Landschap. Kijk 
voor meer informatie op www.brabant.
nl/samensterk. 

Doe mee met Sjors Sportief schooljaar 2013-2014
Meld uw vereniging of activiteit weer aan!

Het afgelopen schooljaar schreven bijna 
300 kinderen uit  onze gemeente zich 
in voor één van de kennismakingscur-
sussen bij sportverenigingen en sport-
aanbieders. Ook het komend schooljaar 
gaan we weer van start met nieuwe ken-
nismakingscursussen voor alle kinderen 
uit de groepen 1 t/m 8 die in Sint-Oe-
denrode wonen.

Kennismakingslessen
Kinderen schrijven zich in voor een cur-
sus kennismakingslessen waarvoor ze in 
totaal € 6,00 betalen. Hiervan gaat  
€ 5,00 naar de betreffende sportver-
eniging, € 0,50 naar het gemeentelijk 
declaratiefonds en € 0,50 naar een goed 
(sportgerelateerd) doel. Het aantal ken-
nismakingslessen per cursus is 3 of 4. 
Uitzonderingen daargelaten.

Interesse om een activiteit aan te bieden?
De in meer dan 30 gemeenten bewe-

zen Sjors Sportiefformule, 
biedt kinderen de kans om 
zich te oriënteren op de di-
verse takken van sport en 
stimuleert kinderen om te 
bewegen. Voor een zo groot 
mogelijk aanbod hebben 
we natuurlijk ook uw ver-
eniging nodig!  Alle sport-
verenigingen en sportor-
ganisaties kunnen tot 13 
september 2013 één (of 

meerdere) kennismakingscursus(sen) op-
geven via de website 
www.sportstimuleringnederland.nl. Een 
gratis en kindvriendelijk podium om u 
als sportvereniging/sportaanbieder op 
de kaart te zetten!
Eind september ontvangen de basis-
schoolkinderen via school het cursus-
aanbod. Vanaf woensdagmiddag 2 okto-
ber kunnen ze zich dan inschrijven voor 
de diverse kennismakingscursussen via 
de website www.sjorssportief.nl. De 
kennismakingscursussen worden ge-
houden in de periode van oktober 2013 
tot juli 2014.

Meer informatie?
We hopen dat u net zo enthousiast bent als 
wij, dan kunnen we er samen een succes 
van maken. Twijfel dus niet om een sport-
cursus of sportactiviteit te organiseren. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met jheijden@sint-oedenrode.nl.  

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 15 juli 2013 vervalt.

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Gouden ring
•  Zilveren armband vierkantjes met ope-

ningen
•  Sleutels aan ring met opschrift MK en 

AH-bonuskaart 
•  Wit gouden hanger in de vorm van een 

driehoek met steentje

Gevonden voorwerpen
• Damesfiets Gazelle Grenoble

Inzameling oud papier week 28

Donderdag 11 juli
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur;

Zaterdag 13 juli
•  Ouderraad basisschool Eerschot; contai-

ner bij school van 10.00 tot 12.00 uur;
•  Nos Jungit Apollo; container op de par-

keerplaats aan de Zwembadweg bij de in-
gang van het park van 9.00 uur tot 13.00 
uur. Tevens zal vanaf 9.00 uur oud papier 

worden opgehaald in de gebruikelijke 
wijken, te weten Kinderbos, Cathalijne en 
Kienehoef ten noorden van de Florisstraat, 
en een gedeelte van de Zwembadweg.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontai-

ner tegenover Ollandseweg 98 van maan-
dag t/m zaterdag. Tijdens de zomertijd van 
08.00 tot 20.00 uur en tijdens de winter-
tijd van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

Vergunningen
Omgevingsvergunningen

(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld 
bouwen, milieu, kappen van bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)
Voor de procedures kijk op de website www.sint-oedenrode.nl/actueel/bekendmakingen

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Leunestraat 5 5492 TS 25-06-2013 Uitbreiden woonhuis
Irisstraat 16 5492 JK 24-06-2013 Uitbreiden badkamer
Irisstraat 18 5492 JK 28-06-2013 Uitbreiden woning
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Vresselseweg 12 5491 PC 6 weken Uitbreiden woning
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Vresselse-Akkers 7 5491 PG 02-07-2013 Wijzigen en vergroten minicamping
Slophoosweg 9 5491 XR 03-07-2013 Gewijzigd uitvoeren mestput
Beelstraat 24 5491 CG 04-07-2013 Uitbreiden woonhuis
Eerschotsestraat 30/32 5491 AC 04-07-2013 Samenvoegen van 2 genoemde panden
Jekschotseweg 35 5491 RB 04-07-2013 Bouwen machine-berging, overkapping,  
   vogelverblijf en schutting + maken inrit
Zwembadweg 66 5491 TE 05-07-2013 Het plaatsen van 3 wandelkappen /  
   tunnelkappen
Ravelstraat 2 5491 MB 05-07-2013 Plaatsen dakopbouw
Alfred Nobelstraat 7 5491 DB 05-07-2013 Plaatsen reclamezuil
Sloef 12 5492 TN 05-07-2013 Bouwen werktuigen-/machineloods  
   met wasplaats
Vresselseweg 14 5491 PC 05-07-2013 Het bouwen van een garage/berging  
   en een tuinhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Zijtaartseweg 14 5491 SG  Veranderingsvergunning voor het  
   verplaatsen van een luchtwasser
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
11 juli 2013 ter inzage. 

Verleende bouwvergunningen 2e fase
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Nijnselseweg 21 5492 HD 04-07-2013 Bouwen kippenstal (van rechtswege)
Nijnselseweg 21 5492 HD 04-07-2013 Bouwen eierlokaal (van rechtswege)
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Esther Sweelssen

Onbegrensd mooi….
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Politie vindt wietplanten in cen-
trum Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode – Vanmiddag 
heeft de politie in het centrum 
van Sint-Oedenrode een vijftal 
wietplanten aangetroffen op het 
platte dak van een pand aan de 
Heuvel. Direct na vondst zijn de 
planten meegenomen en vernie-
tigd. 

Auto raakt van de weg en ein-
digt op fietspad

Op de Schijndelseweg is afgelo-
pen donderdagavond tegen 20 
uur een automobiliste van de weg 
geraakt en op het fietspad naast 
de weg tot stilstand gekomen. 

De bestuurster verloor bij het in-
halen de macht over het stuur en 

is vermoedelijk na een stuurcor-
rectie met de wielen in de berm 
terecht gekomen. Er is niemand 
gewond geraakt bij het ongeluk. 
Wel lag er op het fietspad ben-
zine, wat door de opgeroepen 
brandweerlieden is verwijderd. 
Een bergingsbedrijf heeft het 
voertuig weggetakeld.

Tractor botst tegen auto op 
Schijndelseweg

Een tractor is donderdagmiddag 
even na half drie op de Schijn-
delseweg in Sint-Oedenrode met 
een auto in botsing gekomen. 
De auto raakte totall loss en de 
tractor kwam midden op de 
weg tot stilstand. foto en tekst: 
www.112brabantnieuws.nl

DeMooiRooiKrant geeft ons 1x in 
de 5 weken de mogelijkheid om 
op de zeepkist te gaan staan en 
ons standpunt uit te dragen. Een 
geweldig initiatief wat wij als 
Hart voor Rooi dan ook erg waar-
deren, het is namelijk niet altijd 
mogelijk om je eigen verhaal in 
de krant te krijgen. 

We hebben er eerder nog niet 
voor gekozen om op de zeepkist 
iets over samenwerking in de re-
gio te vertellen. Nu voelen we ons 
hier wel toe geroepen omdat vo-
rige week onze fractievoorzitter, 
ons inziens, verkeerd werd geci-
teerd. Er is namelijk gesuggereerd 
dat wij een voorkeur voor Boxtel 
als derde partner bij het fusiepro-
ces hebben en dit is niet het geval. 

Dat we moeten fuseren, daar zijn 
we wel uit. Het Rijk hevelt steeds 
meer taken over naar de gemeen-

ten welke gepaard gaan met be-
zuinigingen. Wij hebben ons laten 
informeren door rapporten vanuit 
het Rijk, de provincie en het col-
lege. We hebben gesprekken ge-
voerd met onze progressieve part-
ners in de regio, met Rooienaren 
op straat en tijdens feestjes!

In Schijndel zien wij een goede 
en logische partner. Onze dorpen 
versterken elkaar zowel bestuur-
lijk, geografisch als demografisch, 
daar zijn we over uit. Maar nu 
hebben we als twee gemeenten 
een derde partner nodig om dit 
proces te laten slagen. Rooi en 
Schijndel samen gaan deze ma-
jeure operatie ook niet redden. En 
dan doen we het liever in 1 dan in 
2 transities, want dat kost onno-
dig veel geld en menskracht.

Hart voor Rooi vindt het van be-
lang dat we Rooi niet in de uitver-
koop doen. Omdat Veghel  zegt; 
kom maar, dat we dan ook met-
een moeten komen. Hier gaat een 
langer proces en een duidelijke 
visie aan ten grondslag. Bij deze 
processen moet je niet over een 
nacht ijs gaan. Dit hebben we met 
Schijndel ook niet gedaan! We 

moeten ons de vraag stellen, wat 
willen wij als Rooi? 

Nu ook Boxtel heeft aangegeven 
bestuurlijke fusie met Sint-Oe-
denrode en Schijndel niet uit te 
sluiten, komt ook Boxtel als even-
tuele partij in beeld. Er komt nog 
een onderzoek naar de kansen en 
mogelijkheden tot een derde part-
ner. Een onderzoek waar wij als 
raad aan de voorkant bij worden 
betrokken doordat onze partij hier 
initiatief toe heeft genomen! 

Op basis van een gedegen visie en 
feitelijke uitkomsten kunnen we 
in de toekomst ook een gedegen 
besluit nemen. Zodoende hebben 
wij de keuze voor een derde fusie-
partner nog niet gemaakt. 
Boxtel en Veghel lijken namelijk 
beiden reële partners. 

Fractie Hart voor Rooi
Rik Compagne, 
Janine Heisterkamp, 
Janneke van Vugt en 
Tom van Wanrooij

www.hartvoorrooi.nl   
@hartvoorrooi

Hart voor Rooi verkeerd begrepen
Hart voor Rooi

Rooise politici meten fi jnstof met I-phone

Het leek wel een stel toeristen 
die foto’s aan het maken was van 
hartje Sint-Oedenrode. Eenmaal 
dichterbij werd het duidelijk. De 
plaatselijke politici, met onder 
andere wethouder Hendriks, wet-
houder van Rossum en een hand-
jevol raads- en commissieleden 
deden gisterenmiddag rond 17.00 
uur mee aan een fijnstof meting 

voor het gemeentehuis.

In het hele land konden mensen 
meedoen aan het zogenaamde 
ISPEX-project. Een meting die aan 
moet geven hoeveel fijnstof zich 
in Nederland bevindt. Wen Spel-
brink, achterban Hart voor Rooi 
en Rik Compagne (commissielid 
Hart voor Rooi) namen het heft in 

handen. Ze deelden kapjes uit die 
op de I-phone moesten worden 
gemonteerd. Na het downloaden 
van de ISPEX-app konden ze be-
ginnen. De toestellen maakten 
foto’s van de lucht. Even later wer-
den die omgezet tot een meting. 
Bij de één gaf het helder aan, bij 
de ander niet helder en dat ter-
wijl die persoon maar twee meter 
verderop stond. Onbetrouwbaar? 
Volgens Spelbrink niet. “Door de 
productie kan het ene kapje afwij-
ken van de ander. Daarom moet 
je met meerdere personen tegelijk 
meten.”
“Eigenlijk zouden we dit in juni al 
doen”, vertelt Compagne. “Het 
weer heeft echter niet meegezeten 
en het was dus wachten op het 
KNMI. Voor vandaag werd groen 
licht gegeven, omdat de lucht 
strakblauw zou worden.” De lucht 
was inderdaad perfect voor de me-
ting. De opkomst viel helaas wat 
tegen, ondanks dat alle raadsleden 
zich hadden aangemeld. Compag-
ne: “Begrijpelijk. Het is tenslotte 
een rotmoment op de dag en som-
migen zijn al op vakantie.” Over 
enkele weken wordt de uitslag 
landelijk bekend gemaakt. 

Specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling

(17:00 tot 18:00 uur)

Seniorenraad wil coördinatie 
zorg-op-afstand
In een open brief aan wethouder 
Jeanne Hendriks stelt de Senio-
renraad Sint-Oedenrode voor om 
alle losse lokale zorg-op-afstand 
initiatieven onderling te coördine-
ren. SRO-voorzitter Wim van Kreij 
kwam op dit idee naar aanleiding 
van het initiatief om experimenteel 
gezinscoaches en wijkwerkers aan 
te stellen, waarover deze krant on-
langs publiceerde. 

Van Kreij juicht dit initiatief toe, maar 
wijst er op dat de ouderen door de 
bomen het bos niet meer zien, van-
wege de veelheid aan op zichzelf 
staande (burger)initiatieven. Als voor-
beelden noemt hij daarbij: Slimme 
Zorg, Zorg en Wonen, We Rooien het 
Samen, klussendienst, Goeieburen.

nl, Zorgloos thuis, Lekkerthuisblijven-
wonen, de Wijkzuster, Lumens in de 
buurt, het Roois model van de geza-
menlijke thuiszorginstellingen en de 
oprichting van een Zorgcoöperatie. 
Bovendien gaat er veel tijd, geld en 
energie verloren vanwege doublures, 
aldus Van Kreij. Hij wijst in dit verband 
op de coördinerende functie van de 
SRO die hierin graag het voortouw 
zou nemen.   Ook wijst hij op het 
Eindhovense project Slimmer Leven 
2020, dat subsidies kan genereren 
van Provincie en EU.
Dat Odendael, Welzijn de Meierij, 
Wovesto, huisartsen, Thuiszorgin-
stellingen en de Zorgverzekeraars bij 
deze ontwikkeling worden betrok-
ken, vindt de SRO vanzelfsprekend.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Pastoraal Centrum:
Centraal adres voor infor-
matie en aanmelding van 
doop, huwelijk, jubileum, 
huisbezoek of pastoraal 
gesprek, ziekencommunie 
(1e vrijdag v.d. maand), 
ziekenzalving, enz.

 

genda
9 juli                    
Doopvoorbereiding 20.00-21.30        
Petrus Banden Son

11 juli 
Bijeenkomst pastoraal team                                                     
12.30-14.00
Bijeenkomst ziekenbezoekgroep                                           
13.30-15.00 Martinuskerk-C 

13 juli  
Concert Smitsorgel, Christine 
Moraal 15.30-17.00  Martinuskerk-C

20 juli
Concert Smitsorgel, Norbert Bartels-
man  15.30-17.00 Martinuskerk-C

21 juli 
Kinder-Woorddienst  09.30-10.30        
Genovevakerk Breugel

Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum maan-
dag en woensdag van 10.00 – 12.00uur
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: Rabobank 
1382.04.071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

Pastoraal team:
Pastoor Vincent Blom,
vblom@heiligeodaparochie.nl
Pater Pushpa Raj,
frpushparajvpet@yahoo.com
Pastor Paul Rens,
prens@heiligeodaparochie.nl
Diaken Tim Bangert
tbangert@heiligeodaparochie.nl
Diaken Frank van der Geld,
fvdgeld@heiligeodaparochie.nl
Pastoraal werkende
Manon van den Broek,
mvdbroek@heiligeodaparochie.nl

Parochiebureau’s:
Voor het aanvragen van een 
doopbewijs en opgeven van 
een misintentie.

Centrum Heilige Martinus
e-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl
Adres: Kerkplein 47 A 
5492 AN  Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 476455
Openingstijden parochiebureau:
dinsdag, donderdag en vrijdag
10.00 – 12.00 uur

Eerschot De Goede Herder
e-mail: eerschot@heiligeodaparochie.nl
Adres: Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB  Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden parochiebureau:
woensdag 11.00 – 12.00 uur

Nijnsel Heilige Antonius van Padua
e-mail: nijnsel@heiligeodaparochie.nl
Adres: Lieshoutseweg 9 A
5492 HS  Sint-Oedenrode
Tel: (0413)472615
Misintenties opgeven:
dinsdag 10.00 - 11.00 uur

Olland Heilige Martinus
e-mail: olland@heiligeodaparochie.nl
Adres: Pastoor Smitsstraat 44
5491 XP  Sint-Oedenrode
Misintenties graag opgeven bij
Harrie Heerkens, Roest 7a
5491 XX  Olland
Tel: (0413) 472024, bij voorkeur
op donderdagavond tussen
19.00 en 20.00 uur

Boskant Heilige Rita
e-mail: boskant@heiligeodaparochie.nl
Adres: Ritaplein 2
5492 EH  Sint-Oedenrode
Spreekuur op de pastorie:
maandag 10.30 - 11.30 uur

Son Heilige Petrus’Banden
e-mail: parochiecentrum@
st-petrus-banden.nl
Adres: Kerkplein 7 5691 BB  Son
Tel: 0499-471266
Openingstijden parochiebureau:
ma t/m vr 9.30 – 12.00 uur

Breugel Heilige Genoveva
e-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl 
Adres: Genovevastraat 16
5694 AG  Breugel 
Tel: 0499-471230
Openingstijden parochiebureau:
Donderdag 11.30 – 12.30 uur

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.
Designed by: DMRK

Van de pastores

Geloofsgemeenschap
Een vrouw vertelde me over haar 
nicht die hulpbehoevend was. Zij 
is lid van ‘de Jehova’s’. De nicht 
moest verhuizen, maar werd bij de 
verhuizing enorm geholpen door 
geloofsgenoten. De klus was in 
twee uur geklaard! ‘Ik denk dat ik 
ook maar lid word’, zei de vrouw. 
De vertelster is katholiek. Echter 
geen moment komt bij haar op, dat 
wat ze bewondert, zo goed als God 
te zijn voor elkaar, ook binnen ei-
gen handbereik ligt. Het hoort bij 
ons gelovig leven. 

Waar mensen leven volgens het 
evangelie; bijvoorbeeld barmhartig 
zijn, niet toegeven aan de neiging 
iemand genadeloos te veroordelen, 
in moeilijkheden gelegenheden zien 
om te getuigen van een christelijke 
geest, enz., dan groeien we in ge-
meenschap. De Bijbel spreekt in dit 
geval over het Koninkrijk van God. 
Zoek het Koninkrijk van God (!). 
Kijk maar om je heen: Het is er al, 
maar tegelijk is het er ook nog niet. 
Ook parochies zijn bedoeld om 
een echte gemeenschap, om een 
voorproefje van het Koninkrijk van 
God te zijn. Dat geldt zelfs voor die 

grote parochies, waar wij er één van 
zijn. In onze parochie kun je beide 
kanten van het Koninkrijk van God 
proeven: Het is er nog niet: ‘Onze 
geloofsgemeenschap krimpt, wie 
bekommert zich erom, de schaal 
wordt te groot, ik herken me niet 
in die nieuwe parochie.’ Maar het 
Koninkrijk is er ook wél: Daar waar 
groepjes ouders zich inzetten voor 
de doop, communie en vormsel van 
hun kinderen en werkelijk delen en 
open zijn naar elkaar. Daar waar 
groepjes parochianen werkelijk hun 
best doen om de nieuwe parochie 
te begrijpen en beleven. Daar waar 
groepjes parochianen hun best doen 
om van elke viering in hun kerk echt 
een viering te maken: de koren, de 
kosters en siersters, de misdienaars 
en acolieten. Mensen die er voor 
elkaar willen zijn. En dan vergeet ik 
nog zoveel mensen en groepjes te 
noemen. 

Natuurlijk, het Koninkrijk van God is 
er nog niet. Maar het is er ook wél, 
ook in onze parochie.

Manon van den Broek

Eerste Heilige Communie 2013-2014

Wereldmissiemaand oktober in 
teken van Tanzania

Het duurt nog even, maar er is 
niets mis mee om nu vast uw aan-
dacht te vragen voor de wereld-
missiemaand oktober. De kerk is 
nog steeds een verbindende fac-
tor, zeker in gebieden waar men-
sen dagelijks moeten strijden om 
hun bestaan, hun dromen in stand 
te houden. En dat valt niet mee. 
Misoogsten, politieke wanorde, 
gebrek aan eerste levensbehoef-
ten, ziekten. En vanwege de crisis 
die zich met name in het ‘rijke wes-
ten’ doet gevoelen hebben veel 
overheden al besloten om de post 
‘ontwikkelingshulp’ (stevig) af te 
romen. En juist in een tijd waarin 
de derde wereld het nog moeilij-
ker heeft dan voorheen vanwege 
de alom stijgende prijzen. Daarom 
is het nog belangrijker dat men-
sen elkaar opzoeken en kijken wat 
ze voor elkaar kunnen betekenen, 
hoe ze elkaar kunnen helpen en 
vooral het gevoel geven dat ze er 
niet alleen voor staan.

Wereldmissiemaand (oktober) 
heeft dit jaar als thema: Gods 
Woord. In de Kleine Christelijke 
Gemeenschappen in Tanzania leest 
men wekelijks het Woord van God 
en bespreekt men met elkaar hoe 
dit betrekking heeft op het dage-
lijkse leven.

Tanzania
Het Oostafrikaanse land met zijn 
vele natuurschoon (Serengeti, 
Kilimanjaro, Ngorongoro) heeft 
ongeveer 43,6 miljoen inwoners. 
Ruim 40% van de Tanzanianen is 
jonger dan 14 jaar.
De situatie met betrekking tot de 
gezondheidszorg is niet rooskleu-
rig. Meer dan 1,4 miljoen men-
sen leven met hiv/aids. Jaarlijks 
worden ongeveer 70.000 kinde-
ren met het hiv-virus besmet. De 
grootste doodsoorzaak is echter 
malaria.
In Tanzania wordt het behoren tot 
een godsdienst niet officieel ge-
registreerd. Men gaat uit van on-
geveer een derde deel christenen, 
een derde deel moslims en een 
derde deel aanhangers van tradi-
tionele religies. De eilanden (waar-
onder Zanzibar) en de kustregio’s 
zijn overwegend islamitisch; in het 
binnenland overheerst het christe-
lijke geloof.

Er zijn een kleine acht miljoen ka-
tholieken in het land. De Katho-
lieke Kerk heeft 34 bisdommen. 
De kern van het kerkelijke leven in 
Tanzania vormen de 20.000 Kleine 
Christelijke Gemeenschappen. 

Kleine Christelijke Gemeenschap-
pen
In kleine groepen van zo’n 10 tot 
15 gezinnen komen mensen bij el-
kaar om te bidden, Gods Woord te 
delen en te praten over hun zor-
gen. Als het nodig is, legt de groep 
een beetje geld bij elkaar, zodat 
een zieke de juiste behandeling 
krijgt of er voor een kind school-
spullen kunnen worden gekocht. 
De groepsleden kiezen uit hun 
midden iemand die leiding geeft. 
De pastor van de parochie be-
zoekt de groepen regelmatig. Zo 
houdt hij contact met de mensen 
en komt hij op de plaatsen waar ze 
wonen, leven en werken.

Gods familie 
In de parochie Tandale in Dar Es 
Salaam bestaan 37 Kleine Christe-
lijke Gemeenschappen. Dat zijn er 
veel, maar volgens pastoor Jean-
Noël zijn ze nodig, “want het gaat 
erom een kleine familie te vormen, 
niet een te grote groep. Ieder-
een moet zijn buren kennen, hun 
vreugdes en hun verdriet. In een 
grote gemeenschap is dat moeilij-
ker. De Kerk is Gods familie. Deze 
familie van God moet in kleine 
groepen geleefd  worden.”

Samen bidden
Om zes uur ’s ochtends komt in 
Maua in het noorden van Tanza-
nia de Kleine Christelijke Gemeen-
schap onder leiding van Cyrill bij 
elkaar voor het wekelijkse Bijbel 
– Delen. 
Cyrill: “In Maua zijn de mensen 
arm. Samen bidden wij tot God, 
zodat wij onze levenssituatie kun-
nen verbeteren. En als u de moge-
lijkheid heeft, ons op een of an-
dere manier te ondersteunen – in 
ons geloof en in onze levensom-
standigheden – dan zijn wij daar 
zeer blij mee. Daarom vragen wij 
u, voor ons te bidden.”

Voor meer informatie: 
www.missio.nl

Aftellen tot de WereldJongeren-
Dagen (WJD) in Rio, Brazilië

Inmiddels staan de meeste deel-
nemers klaar om af te reizen naar 
Brazilië. Ook is nu zeker dat paus 
Franciscus 1 een bezoek brengt 
aan het werelddeel waar hij is 
geboren en opgegroeid, op 27 en 
28 juli bezoekt hij de manifesta-
tie en gaat hij onder meer voor 
in de slotviering. Zoals bekend 
behoren ook enkele jongeren uit 
onze Heilige Odaparochie tot de 
deelnemers. Mensen die maar al 
te graag verkondigen dat ‘het ge-
loof’ zijn beste tijd heeft gehad, 
zullen bij zoveel jeugdig enthou-
siasme toch hun wenkbrauwen 
moeten doen fronsen. Het aan-
tal verwachte deelnemers over-
schrijdt ruimschoots het miljoen!

Afgelopen zaterdag 6 juli arriveer-
de het WJD-kruis in de metropo-
litane kathedraal in het centrum 
van Rio de Janeiro. Vele enthou-
siaste jongeren van de plaatselijke 
kerkgemeenschappen onthaalden 
met grote vreugde het kruis dat 
de zalige Johannes Paulus aan de 
jongeren gaf. Het houten object 
zal een prominente plek in nemen 
bij alle grote evenementen tijdens 
de aankomende Wereldjongeren-
dagen.

Programma
Vijf dagen lang kunnen jongeren 
verspreid over de hele stad deel-
nemen aan klein- en grootscha-
lige culturele festivals, vieringen, 

muziekconcerten, ontmoetingen 
en theatervoorstellingen. Drie 
ochtenden is er een Nederlands-
talig programma. Traditionele 
hoogtepunten van de WJD zijn 
de verwelkoming van de paus op 
donderdag, op zaterdagavond de 
grote avondwake onder de ster-
renhemel van Rio de Janeiro, en 
op zondag een indrukwekkende 
slotviering. www.wjd.nl

We zijn begonnen met de voor-
bereidingen voor de Eerste Heilige 
Communie 2013 – 2014. Voor de 
meest recente informatie over de 
communievieringen in 2014 en 
over de informatieavonden in de 
verschillende kernen in de maand 

september, verwijzen wij u graag 
naar de website van de parochie: 
www.heiligeodaparochie.nl.

Werkgroep Eerste Heilige 
Communie Parochie Heilige Oda
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Christine Moraal geeft concert op Smitsorgel

In de reeks zomerconcerten die de 
Stichting Smitsorgel houdt, be-
speelt zaterdag 13 juli aanstaande 
mevr. Christine Moraal het monu-
mentale Smitsorgel (1839) van de 
H. Martinuskerk te Sint Oeden-
rode (centrum). 

Het gratis toegankelijk concert 
begint om 15.30u. Op het pro-
gramma staan werken van o.a. 
Abraham van den Kerckhoven (ca. 
1618-1701), Pieter Cornet (ca. 
1575-1633), Johann Sebastian 
Bach (1685-1750), Padre Giovan-
ni Battista Martini (1706-1784) en 
Felix Mendelssohn (1809-1847).

De organiste Christine Moraal 
studeerde piano en muziekweten-
schap aan het College of William 
and Mary, Virginia, en de Universi-
ty of Michigan (USA), waar zij haar 
Masters en haar Ph.D. in muziek-
wetenschap behaalde. Zij studeert 
orgel aan het Conservatorium 
Maastricht bij Hans Leenders en 
Marcel Verheggen. Zij treedt op als 
begeleidster van zangers en koren 
en is sinds 2000 vaste organiste bij 
de Protestantse Gemeente Maas-
Heuvelland (Vaals-Gulpen) aan het 
historische Teschemacher orgel.

CD Release Party: The Taildraggers – Love Gets In The Way
Na bijna 10 jaar is het zover. Rocka-
billyband The Taildraggers brengt 
haar 3e officiële album uit met als 
titel: Love Gets In The Way. 

Het album bevat 16 tracks, waar-
van er 7 nummers door de heren 
zelf geschreven zijn, waaronder 
de swingende titeltrack. Van rock-
abilly tot hillbilly, van swingende 
honky-tonk tot rock ’n roll; dat 
maakt ‘Love Gets In The Way’ tot 
een gevarieerde en frisse nieuwe 
release. 
De presentatie is gepland op don-
derdag 11 juli in The Rambler, 
Eindhoven vanaf 20.30 uur en 
gaat gepaard met een optreden als 
support act voor Deke Dickerson & 
The Modern Sounds uit Amerika. 
Meer info vind je op 
www.thetaildraggers.nl  

Bert Becht bespeelt Smitsorgel in Heilige Martinuskerk

Zaterdagmiddag 6 juli, het uur-
werk van de Martinuskerk sloeg 
half vier en meteen zette de or-
ganist Bert Becht de orgelklanken 
in. Hij was deze zomerse middag 
door de Stichting Smitsorgel uit-
genodigd om het concert te ver-
zorgen. Bert Becht (1945) is als 

organist en koordirigent actief in 
een ruime regio rond zijn woon-
plaats Berlicum.

Studies, piano, kerkorgel, koor-
directie en harmonieleer leidden 
in 1981 tot bevoegdheid kerk-
musicus. Sinds 2005, hij had zijn 

bedrijfsactiviteiten inmiddels af-
gebouwd, kreeg hij meer ruimte 
voor verdere ontplooiing van zijn 
(kerk-)muzikale bijdragen als diri-
gent en organist.

Het werd deze middag een mooi 
programma met muziek, vooral uit 
de Baroktijd. De werken van com-
ponist Johann Pachelbel vormden 
de “hoekstukken”. Het publiek 
hoorde: “Toccata in e”, “Freu 
dich sehr” (in 4 variaties) dit werk 
liet de sfeer van het orgel mooi 
uitkomen en “Allein zu dir, Herr 
Jesu Christ”  van Johan Pachelbel 
( 1653 – 1706). “Gott der Vater” 
van Samuel Scheidt (1587 – 1654), 
“Voluntary in G” van Henry Heron 
(1730 – 1795), “Ach, wie fluchtig” 
van Georg Bohm (1661 – 1731) en 
van Friedrich Willhelm Zachau “ 
Christ Lag in Todesbanden”.

Onder luid applaus bedankten de 
aanwezigen deze meester in orgel-
muziek. Ook dit orgelconcert werd 
mede mogelijk gemaakt door de 
“Stichting Smitsorgel” en “Mooi 
Rooi”.

Kerkdiensten
Heilige Martinus Sint-Oedenrode

Heilige Petrus’Banden Son en Breugel

Zondag 14 juli 9.30u.: 
Eucharistieviering met het Marti-
nuskoor.
Intenties: Elisabeth van Heeswijk-
Versantvoort, Wim en Trees van 
Liempd-van Kasteren, Thijs en 
Dina Merks-van den Berg, Gijs en 
Maria van Liempd, Stien Bekkers-
Bekx, Rita van der Vleuten, Al-
bertha Verbakel-Gibbels, Adriaan 
Brugmans en overl. fam. Brug-
mans-van der Linden, Riek Ge-
vers-van Alebeek, Overl. ouders 
Martinus en Maria Raaijmakers-
Habraken,
Carina van Engeland, Martien 

Koks en overl. fam. Koks-van Erp, 
Martien Kaskens, Toon Lathou-
wers.
Maandag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Dinsdag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Woensdag  9.00u. 
Eucharistieviering.
Donderdag 9.00u. 
Eucharistieviering. 
Vrijdag 9.00u.
Eucharistieviering.
Parochiecentrum, tel. 476455. 
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Zaterdag 13 juli
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)\
Zondag 14 juli
11.00 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
intenties: Dora de Visser-Ritjes, 
ouders Van Dinter-Kemps, Toos 

van den Boogaard-van den Brug-
gen,, Jan en Toos Jonker-Gras, 
Toon van Eerd, Jo Aarts-van de 
Wetering.
12.45 uur: Doop Maximiliaan 
Stoop
Maandag 15 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 17 juli
19.30 uur: Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk Breugel

Zaterdag 13 juli
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Son (via de analoge UPC kabel 
FM 94,4 MHz)                                                            
Zondag 14 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
intentie: Rud Hoevens, Doortje 
Verhagen-de Lepper, Ton Jacobs, 
Francien Schmidt-Opdam, Joop 
Dinkelberg, Piet Rommers, Miep 
Smulders-Rouleaux, Nell Vrens-
sen-Sol, Monique Brok-Ruijs-
broek, ouders v Heeswijk-van 

Vroonhoven, om zegen over onze 
parochie
Zaterdag 15 juli
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
intentie: Lies van Wanrooij-Maas, 
Wim der Kinderen, om zegen 
over onze parochie
 
Het inloopuur van de parochie 
voor het opgeven van misinten-
ties en andere vragen is op don-
derdag van 11.30-12.30 uur in 
Den Bauw (voorheen op de pas-
torie)

Sint Antonius Nijnsel

H. Martinus Olland

Zondag  14/7 11.00u. 
Eucharistieviering met volkszang.
Intenties:
Anneke Sanders, Pastor Elbers, 

Jans v.d. Meerakker, uit Dank-
baarheid  H. Antonius van Padua, 
Marian Smith- Nouwens, Leo 
Sanders nms kerkhofploeg.  

Zaterdag 13 juli 17.30u
Eucharistie met kerkkoor.  

Intenties:
Hanneke Hagelaars-v.d. Kerkhof 
en Martinus Witlox

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 13 juli is er geen Eucharistieviering.

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 14 juli, 10.00 uur, Predikant Ds. De Leeuw

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, BESTELWAGENS EN JEEPS 
BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE *INRUIL *APK *SCHADETAXATIE
Schijndelseweg 55 - Sint-Oedenrode - Tel. (0413) 47 32 90

 
TEL: 0499-421231
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bij aankoop 
van een 

elektrische fiets, 

fietsverzekering

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Zaterdag 13 juli 
19.00 uur: Eucharistie
Intenties: Overleden familie Pe-

ters; Noud en Maria van der Aa-
Vogels; Joseph en Anna Hamelink-
Vereecken en dochter  Annie.

De Goede Herder Sint-Oedenrode
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Nietsvermoedend bewoog Martin van 
Hastenberg zich net als andere jaren over 
het podium. Druk vertellend en dirige-
rend. Maar al te graag zette hij tijdens de 
laatste middag van de Zevensprong zijn 
rechterhand en steun en toeverlaat, Co-
rina van Berkel, in het zonnetje. Na vele 
jaren trouwe dienst in de kerngroep heeft 
zij haar taken neergelegd. Namens Stich-
ting de Zevensprong bekroonde Martin 
haar tot erelid. Niet wetende dat hij een 
paar minuten later zelf het middelpunt 
zou zijn.

Plotseling werd hem tactisch de mond ge-
snoerd en toen de familie van Martin bin-

nen kwam lopen met loco-burgemeester 
Cees van Rossum voelde de Nijnselnaar de 
bui al hangen. Mooie woorden van waar-
dering volgden. Van Rossum werkte toe 
naar het moment om Martin een Konink-
lijk lintje op te spelden. Dat verdient hij 
namelijk als geen ander.  Martin is name-
lijk al 25 jaar voorzitter en vrijwilliger van 
Stichting de Zevensprong. Daarnaast is hij 
vanaf 2003 vrijwilliger bij en bestuurslid 
van basisschool Sint-Antonius van Padua 
te Nijnsel, vanaf 2009 penningmeester 
van Speel-o-theek Sint-Oedenrode  en 
ook nog eens vrijwilliger bij Harmonie 
Nijnsel. Het komt niet vaak voor, maar 
woorden schoten Martin te kort. 

Zevensprong

Martin van Hastenberg krijgt 
Koninklijke onderscheiding

Zevensprong 2013 zit er alweer op….
Afgelopen vrijdag werd de Zevensprong 2013 
toepasselijk afgesloten met een klompendans. 
De week waarin het thema “de boer op” cen-
traal stond, is uitstekend verlopen. Het was 
een superleuke week met vele blije snoetjes 
als resultaat.

Tijdens de opening op dinsdag kwamen boer 
Piet en boerin Marie in een tractor het terrein 
van de manege opgereden. De boer en boe-
rin gingen op vakantie, en het werd de taak 
van de kinderen om samen met de knecht Gijs 
op de boerderij te passen en mee te helpen. 
Als ze dit goed zouden doen, dan wachtte er 
op vrijdag een verrassing voor de kinderen. 
Maar gedurende week leek het helemaal mis 
te gaan….Er liep een vos rond waardoor de 
dieren van slag waren. De koeien gaven bijna 
geen melk, en de kippen waren van de leg. De 
knecht werd er wanhopig van.

De kinderen hielpen goed mee door alle acti-
viteiten in het boerderijthema enthousiast mee 
te doen.
Zo werd er op dinsdag gesport, geknutseld 
en een klompendans geleerd. Ook was er een 
groot levend ganzenbord met meer dan 50 
spelletjes. Tussendoor kwam de vos even voor-
bij, maar de kinderen konden hem gelukkig 
wegjagen. Op woensdag was het tijd voor een 
fotospeurtocht en de super zeskamp. Donder-
dag was de dag van het uitstapje. Voor veel 
kinderen (en ouders) is dit een spannende dag, 

want voor velen is het de eerste keer dat ze 
zonder ouders op pad gaan. Om 9 uur vertrok-
ken er vier bussen naar Tivoli in Berg en Dal. 

De volgende dag, vrijdag, waren de kinderen 
te gast bij sporthal de Streepen. In de ochtend 
stond er een vossenjacht op het programma. 
De kinderen gingen op zoek naar zo’n dertig 
vossen die in het dorp rondliepen. Bij elke vos 
kregen ze een letter of iets lekkers. Met de let-
ters moest een boodschap worden gemaakt. 
Tijdens de vossenjacht dook de vos geregeld 
op. Hij verloor zijn staart, maar te pakken kre-
gen de kinderen hem niet.
Tijdens de lunch kwamen de boer en boerin 
terug van vakantie. Erg blij waren ze niet met 
de slechte melk- en eieropbrengst. Toen ver-
scheen plotseling de vos, en gelukkig werd hij 
dit keer wel gevangen! Dit betekende dat de 
kinderen een verrassing hadden verdiend. Ze 
mochten gaan kijken naar een leuke voorstel-
ling van een clown. Na de huldiging van Mar-
tin en Corina werden nog meer personen in 
het zonnetje gezet; de vrijwilligers, EHBO en 
kerngroeg. Ook de jubilarissen Martijn Legius, 
Reina van der Velden en Charlotte Kühne. Ze 
vierden hun vijfjarig jubileum. Elke Jansen en 
Linda de Brouwer vierden hun 10 jarig jubi-
leum. Toen was het tijd voor de prijsuitreiking. 
De groep de Eitjes werd de winnaar van deze 
Zevensprong. Als afsluiting werd uiteraard de 
klompendans opgevoerd. De organisatie kijkt 
terug op een geweldige week. 

Wij bedanken onze sponsors: 
Rabobank Sint-Oedenrode-Schijndel, De Rooyse autobedrijven, Bouwgroep van 
Stiphout, Autoschade Lambert BV, Klusbedrijf Berry van Weert, Caravantechniek 
van Uden, Krans Hoveniers, Zonnatura, IAK Verzekeringen,  Esso Bongers, Bouw-
markt Forum, Bramax Automotive, FrietFeest.nl, MK2 Audiovisueel, Café van 
Ouds, Cafetaria de Mèrt , Albert Heijn Sint-Oedenrode, Lions Club Sint-Oedenrode

Gemeente  Sint-Oedenrode, Stichting Ollend Dreijt Dur, Manege de Pijnhorst, 
Welzijn de Meierij,  Welten Juweliers, Boomkwekerij gebr. vd Berk BV, Onderhoud 
en renovatie Henri vd Ven, Gezamenlijke horeca Sint-Oedenrode, Drankenhan-
del van Boxmeer, Masta aanhangwagens, Winkeliers Hertog Hendrikstraat, B&D 
Sfeerbeheer, Verbakel BV, Sanders Groente & Fruit, HUWA, Winkeliers de Markt, 
Drankenhandel de Git, Dommelfruit, Mars Veghel, Bakkerij Bekkers, McDonalds 
Veghel, Bakkerij Foolen, Traiteur Verheijen, Trido IT-groep, EMVO, De Mooirooi-
krant, De IJsmaakerij, Savohs, Drukkerij de Markies, Emté
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Rooienaar publiceert boek “Wils verklaring”

Wil van Gelder-Smits was de eerste gevorderd de-
menterende in ons land die euthanasie kreeg, op 
15 maart 2011. Ze was toen 64. Al in 2005 maakte 
Wil een wilsverklaring: mocht ik dement worden 
en is opname in een verpleeghuis noodzakelijk, 
dan wens ik euthanasie te krijgen. Wat er tussen 
die twee datums is gebeurd, daarover schreef Rooi-
enaar  Henri van Gelder een heel bijzonder boek. 
Samen met vroegere schoolvriend/publicist Hans 
Smit.
 
Hun huisarts stemde in principe in met Wils eutha-
nasie-wens, mits te zijner tijd zou worden voldaan 
aan alle wettelijke voorschriften, zoals vastgelegd in 
Euthanasiewet van 2002. 
Achteraf kan Henri zich wel voor zijn kop slaan dat 
hij toen niet heeft aangedrongen op verdere precise-
ring. Want je kan wel met je vrouw afspreken haar te 
behoeden voor haar grootste angst, maar wanneer 
besluit je daadwerkelijk de stap van leven naar dood 
te zetten? Als Wil midden 2010 plotseling steeds 
harder achteruitgaat vraagt Henri in haar naam om 
een zogeheten SCEN-procedure op te starten, vol-
gens de wettelijk-verplichte zorgvuldigheidseisen. 
De huisarts vond dat nog veel te vroeg. Naderhand 
bleek dat Wils eerdere diagnose “uitbehandeld” van 
het Alzheimercentrum VUmc-Amsterdam nooit bij 
hem is aangekomen. 

”Probleem was: mijn vrouw bleek geestelijk termi-
naal, terwijl ze er lichamelijk allesbehalve terminaal 
uitzag’’, zegt van Gelder. Het was daardoor een 
schok voor velen, zelfs voor de huisarts, toen Wil 
plotseling zo hard achteruit ging dat haar euthana-
siewens écht in beeld kwam. De toen door de huis-
arts ingeroepen SCEN-arts oordeelde echter nega-
tief, omdat Wil haar doodswens niet meer duidelijk 
kon bevestigen. Maar wel helder aangaf never-nooit 
in verpleegtehuis terecht te willen komen.  

Second opinion
Bij een second-opinion praat een Alzheimer-meer-
ervaren SCEN-arts met Wil, en concludeert zonder 
enige twijfel dat Wil wél dood wil. En dan komt alles 
in een stroomversnelling, die zelfs Henri en zijn kin-
deren overvalt. “Eerst hoor je dat ze er nog niet aan 
toe is, en dan moet het plotseling snel’’, zegt van Gel-
der. “De huisarts dringt er op aan om dit niet rond te 
bazuinen. Omdat dan iedereen afscheid zou willen 
nemen van Wil en zij daardoor teveel van streek zou 
raken. Wat achteraf bij sommigen de indruk wekte 
dat er iets stiekem was gebeurd. “Veel mensen had-
den helaas die snelle achteruitgang van Wil ook ge-
mist.’’ Dit leidt tot een totale vertrouwensbreuk tus-
sen het gezin van Gelder en Wils broers en zussen. 
Waarvan de meesten er sowieso vanuit gingen dat 
Wil niet meer voor euthanasie in aanmerking kwam. 
Daarom verdenken ze er Henri van dat hij van Wil 
af wilde. Sindsdien hult de hele familie zich volledig 
in stilzwijgen. Dit zelfs na uitgebreide uitleg achteraf 
door de huisarts, op hun eigen verzoek.    

De avond vóór haar euthanasie vroeg de huisarts 
aan Wil nog een allerlaatste keer of ze dood wil-
de. “Mijn vrouw schreeuwde: ‘Doe wat! Doe dan 
wat!’ Dat was voor huisarts de ultieme bevestiging.’’ 
Na Wils overlijden komen Henri, de huisarts en de 
SCEN-arts onder vuur te liggen. Het is de eerste keer 
dat euthanasie in Nederland is gegeven aan een ge-
vorderd dementerende. “Ik ben dankbaar dat ik mijn 
vrouw mocht helpen om haar uitdrukkelijke wens 
te vervullen’’, zegt Henri van Gelder. ”Dat is altijd 
voor ons allebei een vanzelfsprekendheid geweest. 
Dat dit is wat ze heeft gewild, daarover hebben noch 
ik, noch haar naasten, ooit enige twijfel gehad.’’ De 
einduitspraak van Regionale Toetsingscommissie Eu-
thanasie bevestigt dat de huisarts aan alle wettelijke 
zorgvuldigheidseisen heeft voldaan.  

Strengere euthanasiewet
Artsenorganisatie KNMG heeft hier nog steeds grote 
moeite mee, en wil naar aanleiding van Wils dood 
een strengere euthanasiewet. Inmiddels is een werk-
groep bezig met het opstellen van een “handreiking 
voor patiënten en artsen” zonder de wet te veran-
deren. Els Borst, toenmalig minister van VWS, noemt 
in door haarzelf geschreven inleiding het boek (van 
Henri) “verplichte lectuur voor leden van de werk-
groep “.
Het idee voor het boek kwam van Wil zelf, aldus 
Henri. “Ik hoop dat mensen er lessen 
uit trekken. Met als belangrijkste dat 
het niet vanzelfsprekend is dat je eu-
thanasiewens wordt uitgevoerd, ook 
als die op papier staat. Blijf je wens 
herhalen bij je huisarts, en vraag ze-
ker bij dementie zo vroeg mogelijk 
de inschakeling van een SCEN-arts.’’ 
Henri is veel dank verschuldigd aan 
alle mensen die Wil in haar laatste 
jaren geweldig hebben ondersteund, 
en aan de Nederlandse Vereniging 
voor een Vrijwillig Levenseinde 
(NVVE) die een belangrijke rol heeft 
gespeeld in deze casus.
 
Het boek is lokaal verkrijgbaar bij ’t 
Paperas en kan ook op Internet be-
steld worden via website www.wils-
verklaring.nl of bij uitgeverij 
www.aquazz.com       

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

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

 Ook tijdens de vakantie normale openingstijden .
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode

tel. 0413-820359

Onze keuken is dagelijks (behalve op maandag) 
geopend van 16.00 tot 21.00 uur

Vanaf a.s. vrijdag nieuwe menukaart 
met (h)eerlijke zomerse gerechten 

Zaterdag 13 juli 21.00 uur

Live on stage: Duo Lifetime

Zaterdag 20 juli 21.00 uur

Live on stage: A-Meezing 2 

“Ouderwets Gastvrij”

Nieuwstraat 15, 
5691 AA Son, 

Tel.: 0499-496390

RIH  -  Batavus  -  Sparta  -  Kalkho�  -  
Cortina  -  Focus - Gazelle 

Specialist in elektrische �etsen!
Occassions vanaf € 1200,00  MET garantie  

gratis stuurtas t.w.v. 110,00
incl.

Muziekuitvoering Chinees jeugdorkest 
en Seniorenorkest Dommelvolk

Vrijdag 12 juli speelt een Chi-
nees jeugdorkest in De Ontmoe-
ting van Odendael. Het zijn ± 22 
kinderen van basisschool FU  ZI  
MIAO.

De groep met begeleiders uit Chi-
na staat onder leiding van director 

David Shen. Ze speelt van 09.30 
tot 10.15 uur. Daarna zal senioren-
orkest Dommelvolk optreden met 
gezellige muziek. Dommelvolk 
speelt van 10.30 tot 11.30 onder 
leiding van Peter Willems.
Iedereen is van harte welkom en 
de entree is gratis.
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Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl

12

25

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

Industrieweg 27a, Sint-Oedenrode
Bedrijventerrein Nijnsel
Tel.: 0413-477727
www.vanacht-autoschade.nl

U bent vrij om uw autoschade 
te laten herstellen waar u maar 
wilt. Bij ons heeft u altijd:

• een gratis leenauto 
• 4 jaar garantie 
• geen eigen risico.

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

14

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl

24

Handelsweg 12
5492 NL, Sint Oedenrode

T 0413 - 476070
www.johnvanderzanden.nl

12
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Handelsweg 23 - 5492 NL Sint-Oedenrode - 0413-476660
www.interieurenstijl.nl

“Vos Interieur & Stijl,  gevestigd op het industrie-
terrein in Nijnsel, ontwerpt en maakt interieurs 
voor woonhuizen en bedrijven. Dit kunnen bi-
bliotheekinrichtingen, wijnkelders, garderobeka-
mers, werkplekken en receptiebalies zijn. Maar 
ook lambriseringen, binnendeuren, plinten, ar-
chitraven, houten en leren vloeren en losstaande 
meubels.” 

“Vos interieur & stijl staat voor kwaliteit, duurzaam-
heid en een persoonlijke benadering. In onze show-
room kunt u kennis maken met verschillende stijlen, 
materialen en kleuren toegepast in een klassiek, lan-
delijk of modern interieur.”      

                                                                                                                                                                                               
“Heeft u meer behoefte aan een bezoek thuis? Dan maken wij dat voor u mo-
gelijk. Ik kom op afspraak bij u thuis. Allereerst  om kennis te maken en de hui-
dige situatie te bekijken. Door ervaring en kennis van materialen, meubels en 
inrichting inventariseer ik de situatie en zet ik in grove lijnen de juiste sfeer op 
papier. Vervolgens gaat de styliste aan de slag. Zij vertaalt deze waarnemingen 
in een prachtig ontwerp met moodboards, foto’s, kleuren en materialen. Afhan-
kelijk van de opdracht  worden 3D en ACAD tekeningen gemaakt. Dit complete 
plaatje wordt gepresenteerd bij de offerte waardoor de klant een perfect beeld 
krijgt van de nieuwe situatie. Wanneer alles naar wens van de klant is, gaan vak-
mensen in onze eigen werkplaats aan de slag om het maatwerk te produceren. 
Monteurs zorgen voor de plaatsing van het geproduceerde product.” 

“Voor de afwerking van de muren en meubels maken we ook gebruik van de 
verfcollectie van Carte Colori. Met verlichting, comfortabele zitmeubels en stof-
fering kan elke ruimte naar u wens en sfeer in alle tevredenheid worden afge-
rond.”

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl
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Pro� teer nu van de 
6% BTW regeling
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Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat
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WWW.AUTOVANERP.NL
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autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
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 50% KORTING 
op alle dekbedovertrekken.
Ook op de nieuwe collectie.
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Wist u dat…. 
Vennotex Matrassen-Bedden-Linnengoed bijna 28 jaar 
bestaat, dus vanaf de vorige eeuw, 1986?
Vennotex op dit moment in handen is van de 2e genera-
tie, Anouk en Kim van de Ven?
Vennotex zich gespecialiseerd heeft op het gebied van 
lekker slapen en gezond weer opstaan?
Vennotex uitsluitend werkt met bekende merken matras-
sen en bedbodems, zoals Norma-Tempur-Recor Bedding?
Vennotex deskundig advies geeft, en uitgebreid de tijd 
voor U neemt en geeft, als U bijv. wilt proef-liggen?
Vennotex U niets opdringt maar U uitsluitend helpt om de 
juiste persoonlijke keuze te maken?

Vennotex kwaliteit en goede service hoog in het vaandel heeft staan?
Vennotex ook bijzondere maten textiel en matrassen (bijv. schuine hoeken) kan leve-
ren voor boot/caravan/camper?
Vennotex daarom op de graadmeter van www.beddenspeciaalzaak.org  een ruime 8,8 
scoort?
Vennotex DE dealer is van de merken Essenza, Beddinghouse, Kardol-Verstraten, Cin-
derella, Pip en Lief! 
Vennotex U graag in hun showroom ontvangt op het Bedrijventerrein te Nijnsel?
Vennotex van dinsdag t/m vrijdag geopend is van 9.30 uur tot 17.30 uur en zaterdag 
tot 16.00 uur?
Vennotex op dit moment een grote promotie heeft en daarom 50% KORTING geeft op 
alle dekbed-overtrekken?
Vennotex deze korting zelfs geeft op de allernieuwste collectie 2013?
Vennotex veel klanten verwacht, dus U niet te lang moet wachten, de aktie is zolang 
de voorraad strekt!
Vennotex U heel graag ontmoet als nieuwe klant en als U moeilijk kunt komen, graag 
bij U thuis aflevert of U komt ophalen?

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl
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Schoenmakersv. Lieshout
www.tegelhandelonline.nl
www.tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wij hebben de grootste en goedkoopste 
collectie tegelparket van Nederland.

Kijk voor meer dan 200 aanbiedingen op onze site

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

8

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

31

Woensdag 12 juni 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 

MooiRooikrantDe 31

Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

 50% KORTING 
op alle dekbedovertrekken.
Ook op de nieuwe collectie.

4

A
N

O
U

K
 V

A
N

 D
E 

V
EN

 V
ER

TE
LT

…
Handelsweg 23 - 5492 NL Sint-Oedenrode - 0413-476660

www.interieurenstijl.nl

Wist u dat…. 
Vennotex Matrassen-Bedden-Linnengoed bijna 28 jaar 
bestaat, dus vanaf de vorige eeuw, 1986?
Vennotex op dit moment in handen is van de 2e genera-
tie, Anouk en Kim van de Ven?
Vennotex zich gespecialiseerd heeft op het gebied van 
lekker slapen en gezond weer opstaan?
Vennotex uitsluitend werkt met bekende merken matras-
sen en bedbodems, zoals Norma-Tempur-Recor Bedding?
Vennotex deskundig advies geeft, en uitgebreid de tijd 
voor U neemt en geeft, als U bijv. wilt proef-liggen?
Vennotex U niets opdringt maar U uitsluitend helpt om de 
juiste persoonlijke keuze te maken?

Vennotex kwaliteit en goede service hoog in het vaandel heeft staan?
Vennotex ook bijzondere maten textiel en matrassen (bijv. schuine hoeken) kan leve-
ren voor boot/caravan/camper?
Vennotex daarom op de graadmeter van www.beddenspeciaalzaak.org  een ruime 8,8 
scoort?
Vennotex DE dealer is van de merken Essenza, Beddinghouse, Kardol-Verstraten, Cin-
derella, Pip en Lief! 
Vennotex U graag in hun showroom ontvangt op het Bedrijventerrein te Nijnsel?
Vennotex van dinsdag t/m vrijdag geopend is van 9.30 uur tot 17.30 uur en zaterdag 
tot 16.00 uur?
Vennotex op dit moment een grote promotie heeft en daarom 50% KORTING geeft op 
alle dekbed-overtrekken?
Vennotex deze korting zelfs geeft op de allernieuwste collectie 2013?
Vennotex veel klanten verwacht, dus U niet te lang moet wachten, de aktie is zolang 
de voorraad strekt!
Vennotex U heel graag ontmoet als nieuwe klant en als U moeilijk kunt komen, graag 
bij U thuis aflevert of U komt ophalen?

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaalUw Totaal installateur

6% BTW regeling

11

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
WWW.AUTOVANERP.NL

4

Schoenmakersv. Lieshout
www.tegelhandelonline.nl
www.tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wij hebben de grootste en goedkoopste 
collectie tegelparket van Nederland.

Kijk voor meer dan 200 aanbiedingen op onze site

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

8

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

31

Tijdens de bouwvak periode 
zijn wij vanaf 18 juli 

normaal geopend
Industrieweg 31   •   T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel
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Mooi in de regio

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 8 t/m zondag 14 juli 2013. week 28

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

& DUS VEEL VOOR 
EEN SCHIJNTJE ! 

Douwe Egberts 
Aroma Rood 
koffie
snelfilter, grove 
maling of bonen
2 pakken à 500 gram 
naar keuze
elders 9.84/ 9.96

2 
PAKKEN

7.49
9.96
9.84

Coop fijne 
varkens-
saucijzen of 
verse worst
kilo
elders 5.49/ 6.69

KILO

3.99
6.69
5.49

Kinderen mogen een kaarsje maken

Landelijke bijendag in boerenbondsmuseum Gemert
Op zondag 14 juli a.s. is er weer 
een leuk aanbod aan activiteiten 
in het Boerenbondsmuseum, Pan-
delaar 106 te Gemert. Van 13.00 
tot 17.00 uur wordt door de im-
kervereniging Boekel e.o. de lan-
delijke open imkerdag georgani-
seerd.

Er wordt uitleg gegeven over het 
leven van de honingbij, een zeer 
boeiende wereld. Verder wordt 
er uitleg gegeven over een groot 
aantal bijenproducten die met me-
dewerking van de bijen worden 
geproduceerd, zoals honing, stuif-
meel, propolis, enz. De schoen-
maker is aanwezig en de kinde-
ren mogen van bijenwas zelf een 
kaarsje maken.

Breng ook eens een bezoek aan 
de akkers langs het karrenspoor. U 

kunt momenteel de volgende ge-
wassen zien groeien: winterrogge, 
zwarte haver, gerst, tarwe, witte 
haver, aardappelen, voederbieten, 
suikerbieten, vlas, boekweit, pom-
poenen, korrelmaïs, zonnebloe-
men en veldbloemen.

Het museum is verder geopend 
op dinsdag tot en met vrijdag van 
10.30 tot 17.00 uur en op za-
terdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Verder voor groepen op 
afspraak. 

In de maanden juli en augustus zijn 
er vooral voor kinderen van 13.00 
tot 16.30 uur gratis extra activiteiten:
• Dinsdag: huifkartocht;

• Woensdag: vlechten;

•  Donderdag: kinderen zelf pan-

nenkoek bakken;

• Vrijdag: rijden met ponykarretje.

Actuele informatie over het museum 
kunt u vinden op ons internetadres: 
www.boerenbondsmuseum.nl of bel-
len naar het museum: 0492-366444.

Stichting VPTZ Uden Veghel e.o. 
in rustiger vaarwater
De Stichting Vrijwillige Palliatieve 
Terminale Zorg stelt zich ten doel 
praktische ondersteuning te bie-
den aan terminale patiënten en 
hun naasten. Dit kan in de nachten 
zijn, maar ook overdag. Op 8 okto-
ber vindt er een symposium plaats 
vanwege het 20 jarig bestaan van 
onze organisatie VPTZ. Dit is niet 
vanzelfsprekend. Daarvoor moest 
het afgelopen jaar heel wat stappen 
worden gezet. 

De Vrijwilligerscentrale  in Uden hield 
per 1 januari 2012 op te bestaan. Dit 
zou het einde betekenen van VPTZ, 
een zelfstandig   onderdeel van deze 
vrijwilligerscentrale.
De enige mogelijkheid was zelfstan-
dig verder te gaan door het oprichten 
van een Stichting. De VPTZ moest 
met grote spoed op zoek naar een 
kundig bestuur die hierin behulp-
zaam kon zijn en deze organisatie in 
rustiger vaarwater kon brengen.
Men had al een kundige secretaresse 
gevonden in de persoon van Hedwig 
Baken,  die ook al actief was voor de 
vrijwilligerscentrale. 
Op een georganiseerde themadag 
voor de vrijwilligers van VPTZ bij her-
tenfarm “Edel Brabant” kwam men 
in contact met Henk van den Elzen.  
Vanuit zijn gedegen bestuurlijke er-
varing in andere organisaties zou hij 
de geschikte voorzitter kunnen zijn.

Men benaderde Henk met deze 
vraag en Henk reageerde direct zeer 
enthousiast. De nieuwe voorzitter 
was geboren.
Het toeval wil dat Ad van de Geijn 
zich op dat moment aan het oriënte-
ren was op passend vrijwilligerswerk  
en in contact kwam met de coördi-
natoren van de VPTZ.
Zijn vriend is overleden in 2011 aan 
slokdarmkanker. Ad heeft daar ge-
zien hoe belangrijk en dankbaar het 
is als je er voor zo iemand de laatste 
maanden kunt “zijn”.  
Dit was voor Ad van de Geijn de mo-
tivatie om zich beschikbaar te stellen 
als penningmeester voor de VPTZ.
Hiermee was het bestuur compleet.  
Er werd direct een nieuwe Stichting 
opgericht waardoor een doorstart 
mogelijk gemaakt werd. De VPTZ is 
vanaf 01-01-2012 gevestigd in Veg-
hel op Rembrandtlaan 4. Van hieruit 
worden alle activiteiten gecoördi-
neerd.
Door de maatschappelijke verande-
ringen zijn wij continue op zoek naar 
gemotiveerde vrijwilligers die dit 
prachtige werk ondersteunen. Alle 
informatie hierover is te vinden op  
www.vptz-uden-veghel.nl
Het bestuur is trots op haar coördi-
natoren en vrijwilligers en dit willen 
we onderstrepen met het symposium 
“Familiezorg in de laatste levens-
fase”.

Thermae Son organiseert 
KinderCircus SimSalaBim
Na het grote succes van het event 
“Sprookjesfestijn” organiseert Ther-
mae Son een nieuw kinderspektakel: 
een KinderCircus, genaamd SimSa-
laBim. Op zaterdag 31 augustus en 
zondag 1 september 2013 zal het 
circus plaatsvinden voor alle kinde-
ren en jeugd van Son en Breugel en 
omgeving. 

Een gezellig uitje voor het hele gezin. 
In een echte circustent kunnen kin-
deren op zaterdag 31 augustus een 
leuke show met spetterende circus-
acts bewonderen. Een kindercircus 
voor kinderen en door kinderen! Een 
feestelijk ontvangst met circusar-
tiesten, personeel gekleed in stijl en 
een heerlijk pannenkoekenbuffet. 
Afsluitend zal een leuke verrassing 
plaatsvinden. Kinderen (van 4 jaar 
t/m 12 jaar) kunnen op zondag in 
de circustent een circusworkshop ko-
men volgen die bestaat uit het oefe-
nen van diverse acts, zoals jongleren, 
koorddansen, een éénwieleract, een 

clownsact, bal lopen, goochelen en 
meer leuke circusacts. Aansluitend 
zullen de kinderen vol trots en en-
thousiasme de act presenteren tijdens 
een voorstelling voor de ouders of 
andere familieleden. Voor kinderen 
een geweldige bezigheid, waarbij ze 
actief met andere kinderen spelen en 
op spelenderwijs aan hun motoriek 
werken. Een leuke circusdag voor 
jong en oud!
De entree voor zaterdag 31 augustus 
2013 bedraagt € 11,50 per persoon 
inclusief voorstelling, circusbuffet 
met onbeperkt ranja en een ver-
rassing en de entree voor zondag 1 
september 2013 bedraagt € 7,50 per 
persoon voor het oefenen van de acts 
en de voorstelling. Inschrijven kan 
per e-mail via info@thermaeson.nl 
of telefonisch via 0499-476383.Voor 
meer informatie over het KinderCir-
cus kunt u kijken op www.thermae-
son.nl. Thermae Son is gelegen aan 
de Thermaelaan 2 te Son en Breugel. 
Bron: Thermae Son 

www.verkeersschoolschellekens.n l

Mobiel: 06-43581407
e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

 € 38,50 per lesuur
Kwaliteit hoeft niet 

duur te zijn!
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Mooi op  leeftijd
SeniorenRAADgevingen 13
De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft 4 S ‘en 
in haar “vaandel” staan: Signale-
ring, Stimulering, Samenwerking 
en Steunverlening. Dit zijn de ba-
siselementen van haar werk voor 
het bevorderen van het welzijn van 
senioren. Daarom zal de SRO twee-
maal per maand met de rubriek Se-
niorenRAADgevingen verschijnen in 
de weekbladen met onderstaande 5 
thema’s. 
 
1.In Rooi: 
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
In Sint-Oedenrode zijn een aantal 
vrijwilligers opgeleid om ouderen te 
adviseren bij allerlei voorkomende 
vragen, zoals over: belastingzaken, 
de Wmo, PGB., thuis-administratie, 
We Rooien het Samen enz. Elke 
oudere kan gratis een beroep doen 
op deze adviseurs. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de heer Henk 
Geerts, tel. 473678 of per email 
kbosint-oedenrodecentrum@live.nl

2.Uit de regio: 
Seniorenvereniging PVGE.
Deze seniorenvereniging bestaat al 
65 jaar en telt ruim 10.000 leden. 
De hoofdzetel is gevestigd in Eind-
hoven met een aantal afdelingen in 
de regio. Sint-Oedenrode valt onder 
de afdeling van Son en Breugel, deze 
telt ruim 700 leden. Iedereen kan 
lid worden van deze vereniging, de 
contributie bedraagt slechts € 16,20 
per jaar.  U ontvangt daarvoor een-
maal per 2 maanden het full colour 

blad “De Schouw” en maandelijks 
de Nieuwsbrief van de afdeling. Men 
kan als lid deelnemen aan diverse ac-
tiviteiten zoals clubs,uitstapjes, reizen 
en schouwburgbezoeken. Naast een 
gratis toegang voor de Philips per-
soneelswinkel (My shop) ontvangen 
de leden ook kortingen bij bedrijven 
uit de regio.  Nadere informatie tel. 
0499-473183 of per email pvge-so-
nenbreugel@kpnmail.nl 

3. Tip van de week: 
Veiligheid in huis
Jaarlijks vinden er veel ongevallen 
plaats in en om het huis, zeker geldt 
dit voor ouderen. Het is een reden 
te meer om in huis na te gaan welke 
voorzieningen men eenvoudig kan 
aanbrengen om vallen te voorkomen. 
Hierbij kan men denken aan het aan-
brengen van beugels in bad, douche 
en toilet. Ook een tweede trapleu-
ning of handgrepen langs de trap zijn 
geen overbodige luxe. Voorts is het 
zinvol om nu al na te gaan of drem-
pels, trapjes of afstapjes in huis of in 
de tuin kunnen worden verwijderd 
om struikelen te voorkomen. Het is 
goed om daar tijdig naar te kijken 
omdat veel senioren nu nog in staat 
zijn om zelf maatregelen te treffen. 
Zie www Blijvend thuis in eigen huis

4. Activiteit: 
Nationale ouderendag.
In diverse week- en dagbladen hebt u 
de afgelopen dagen kunnen lezen dat 
Sint-Oedenrode als eerste gemeente 
in Noord-Brabant gaat deelnemen 
aan de Nationale Ouderendag op 4 

oktober 2013.
Alle ouderen kunnen een wens indie-
nen via een wenskaart. Deze wens-
kaarten zijn verkrijgbaar bij Oden-
dael, KBO’s, Zonnebloem, Rode 
Kruis, Ommekaar, H. Oda-parochie, 
bibliotheek, VVV en diverse andere 
plaatsen. 
Doe een wens en stuur de kaart in. 
Voor informatie kunt contact opne-
men via een speciaal telefoonnum-
mer 0413-820362.

5. Agenda: 
Zomeractiviteiten senioren 50+
Zoals u al vaker in diverse bladen 
hebt kunnen lezen vinden ook dit 
jaar weer in de maanden juli en au-
gustus de zomeractiviteiten plaats.
Veel vrijwilligers hebben een uitge-
breid programma samengesteld. Wij 
willen uw aandacht vragen voor het 
onderdeel “sociale media, wat kun 
je ermee?’’,  dat op donderdag 1 au-
gustus om 10 uur voormiddag in zaal 
de Reusel in Odendael is gepland. 
Het is voor senioren heel belangrijk 
om tijdig na te denken over de mo-
gelijkheden die de sociale media voor 
hulp en zorg te bieden heeft.
         
Hebt u onderwerpen, ideeën, sug-
gesties of vragen betreffende deze 
rubriek neem dan contact op met 
een van de leden van de senioren-
raad of de secretaris van de Seni-
orenraad, Bert Heijen tel. 474508, 
of stuur een mailtje naar 
info@seniorenraadrooi.nl.
Zie ook onze website 
www.seniorenraadrooi.nl.

Fietsclub PVGE fi etst in België en Midden 
Limburg
Op woensdag 17 juli organiseert de PVGE 
Son en Breugel e.o. een fietstocht langs beide 
oevers aan de Maas, waarbij zowel in België 
alsook in Midden Limburg wordt gefietst. Al-
lereerst wordt met de auto naar het vertrekpunt 
van de fietsroute in Ophoven (België) gereden. 

Hier wordt aan de Maas de koffiepauze gehou-
den en daarna wordt via Maaseik naar Meeswijk 
gefietst om daar te lunchen. Na de lunch nemen 
we de pont om in Nederland via de rechteroever 
van de Maas naar Ophoven  terug te fietsen. 

Het wordt een volle dagtocht van ca 40 km.
Het vertrek voor deze tocht is om 9.30 uur van-
af het 17 Septemberplein in Son. Ook nieuwe 
leden zijn op deze fietstocht van harte welkom. 
Verder zal op woensdag 24 juli de fietstocht 
naar de Bossche Broek worden ingehaald, die 
door het slechte weer op de eerder geplande 
datum geen doorgang kon vinden.

Verder inlichtingen bij fietsclub coördinator: 
Herman Hendriks, tel.: 0499-473042; email: 
herman.j.hendriks@planet.nl

Senioren maken persoonlijk sieraad

De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) zorgt 
de hele zomer voor workshops en activiteiten 
waar alle senioren uit Sint-Oedenrode aan mee 
kunnen doen. Hier is een boekje van gemaakt 
dat op verschillende plaatsen gratis op te ha-
len is, waaronder de bibliotheek. Woensdag 3 
juli was er een workshop sieraden maken in de 
KBO-werkruimte te Odendael.

Onder begeleiding van Mien van Rooij - lid van 
de activiteitencommissie - en Ans van Bakel – 
beeldhouwster - maakten de senioren een per-
soonlijk sieraad. Alle middelen stonden tot hun 

beschikking en ze konden zelf hun materiaal 
kiezen. Uiteraard werd er wel uitgelegd hoe ze 
die het beste kunnen gebruiken. 
Marcel Janse, KBO coördinator zomeractivitei-
ten team, legt uit waarom de activiteit bedacht 
is. “De senioren kunnen ontdekken wat ze nog 
meer leuk vinden om te doen. Ze kunnen feed-
back geven over wat ze er van vonden en daar 
kan dan uiteindelijk een cursus uit ontstaan. 
Dus wij houden van iedere workshop bij wat 
de mening is van de deelnemers en kijken naar 
de mogelijkheden. Maar bij het maken van een 
sieraad hou je er altijd iets moois aan over.”

Wilt u niet weken wachten totdat u eindelijk gewoon 

kunt eten met uw nieuwe gebitsprothese? Wij zijn het 

helemaal met u eens. Daarom worden de implantaten en 

gebitsprothese bij ons op dezelfde dag geplaatst. 

Pijnloos natuurlijk. Zo verlaat u lachend onze praktijk!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Oirschotseweg 68 | Tel. 0499 - 87 13 87 
info@tppbest.nl | www.tppbest.nl

Implantaat en 
gebitsprothese op 
dezelfde dag klaar?

Vraag ’t aan Jeroen

Graag bied ik, AS zorg Miranda, mijn diensten aan voor: 
PGB-houders en particulieren in de thuiszorg. Heeft u of uw 

ouders, kind of partner hulp nodig bij de verzorging in de 
nacht? Wilt u in uw eigen vertrouwde omgeving blijven 

wonen? Of bent u ‘s nachts liever niet alleen? Is de 
persoonlijke aandacht van grote betekenis voor u als 

zorgvrager, dan bent u mij aan het juiste adres.

AS zorg Miranda
biedt nachtzorg voor

verzorgende, begeleidende
en ondersteunende

werkzaamheden

 06-33100341      4mevers@gmail.com

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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“Kun je niet ’n paar duiven komen schieten bij mij in de tuin? Ze schijten 
de hele zaak onder.” Hallo, zeg, midden in de bebouwde kom, met hagel 
die driehonderd meter verder neerklettert en met inzet van leger, politie 
en arrestatieteams omdat iedereen denkt aan een bankoverval, gijzeling 
of terroristische aanslag. Nee, ik ben daar gek, ’n beetje tussen de huizen 
gaan zitten knallen. Los ’t probleem zelf maar op, met ’n luchtbuks bij-
voorbeeld, hoewel dat ook best gevaarlijk kan zijn. A., zelfbenoemd stro-
per, vertelde mij dat hij vroeger op zoek ging naar nesten van houtduiven 
en dat ie dan een koordje om de poten van de jongen bond, zodat ze het 
nest niet konden verlaten. Die arme ouderduiven bleven maar doorgaan 
met het voeren van hun kroost en als ze dan vet genoeg waren verdwe-
nen ze uiteindelijk in de pan. Diervriendelijk? Niet echt, dacht ik zo.

Houtduiven kunnen inderdaad voor veel overlast zorgen, met name in 
de land- en tuinbouw. Ze kunnen met honderden, ja zelfs duizenden een 
plat liggend graanveld belegeren en vreten dan elke dag hun krop vol. 
Als je daar bij komt en je schiet ’n keer wordt de lucht verduisterd door 
de opvliegende zwerm, zelf meegemaakt. Het wordt nog erger voor de 
boer wanneer wilde eenden avond na avond, zo tegen zonsondergang op 
hetzelfde idee komen, ook meegemaakt. Duiventrek en eendenval zijn de 
jagerstermen voor dit natuurverschijnsel.
Houtduiven hebben een uitgebreide menukaart: granen en zaden in de 
zomer, maar ook bessen (bij voorkeur de blauwe bes), jonge andijvie-
plantjes en zelfs aardbeien. In het najaar en in de winter struinen ze de ak-
kers en lanen af op zoek naar maiskorrels, eikels en beukenootjes. Ze zijn 
verzot op vlierbessen, dat zie je aan die paarse klodders op de stoep, en 
als het gevroren heeft lusten ze ook boerenkool en spruitjes. In het prille 
voorjaar moeten ze zien te overleven met de eerste groene scheutjes, 
zoals vogelmuur. Ik heb ze ook wel eens zien trekken op een vers gedorst 
veld tuinbonen en idem op een veld sperzieboontjes. Ware allesvreters 
zijn het, maar ik heb nog nooit iets insect-achtigs in hun krop aangetrof-
fen. Vroeger, toen de boeren nog gewoon gier mochten uitrijden over 
de akkers of weilanden, trokken duiven en eenden massaal op de onver-
teerde maiskorrels die zich in de stinkende prut bevonden. Voor die vogels 
maakte dat blijkbaar niets uit, maar ze gingen er zelf helemaal naar ruiken 
en waren daardoor oneetbaar geworden, vreselijk gewoon.
Houtduiven kunnen meerdere legsels per jaar grootbrengen, zelfs tot in 
het late najaar, en hun aantal neemt, landelijk gezien, nog steeds toe. Juist 
in de zomer, als ze de meeste schade kunnen aanrichten, zitten veel dui-
ven met jongen. Ik heb er dan een hekel aan om elke duif lukraak boven 
zo’n graanveld te schieten. Met name als volwassen duiven in hun eentje 
getrokken komen, is de kans erg groot dat het één van een ouderpaar 
is. Jonge duiven zijn goed te herkennen aan het ontbreken van die witte 
vlek op hun nek. Ook duiven die in groepjes komen hebben hoogstwaar-
schijnlijk geen jongen.
De buit kan af en toe aardig oplopen en nadat m’n eigen diepvries uitpuilt 
en vrienden en kennissen ruimhartig zijn voorzien, zit er vaak niets anders 
op dan een deel naar de poelier te brengen. Vaak krijg je dan niet meer 
dan een kwartje voor elke duif, belachelijk eigenlijk, maar dan weet je in 
ieder geval dat de vogel nog een zinvolle bestemming krijgt, op tafel dus! 
Dit in fnuikende tegenstelling tot de wilde ganzen, die op dit moment 
massaal moeten worden gedood, maar waarvan het vlees noodgedwon-
gen wordt vernietigd, omdat er gewoonweg te weinig vraag naar is. Er 
zijn echter wel ’n paar initiatieven om o.a. gerookte ganzenborst te pro-
moten.
Duiven kun je op vele manieren bereiden, je kunt er heerlijke, krachtige 
bouillon van trekken en er vervolgens een mooi zomers koninginnensoep-
je van maken (zie mijn column Frankenheim1), maar mijn voorkeur gaat 
toch uit naar rosé gebraden duivenborstjes, uit de braadpan of grill.

Duivenborst van jonge duif met groene pepersaus.
8 borstfilets van jonge houtduif (vraag uw poelier of bevriende jager)
8 plakjes gerookt ontbijtspek
2 eetlepels droge, groene peperkorrels, 1/8 room
1 borrelglaasje cognac, 6 eetlepels gevogeltefond Petrushoeve
Week de peperkorrels in de cognac. Peper en zout de borstfilets, wikkel 
er een lapje spek om en steek vast met een prikker. Bak of gril de filets 
kort mooi bruin en houd warm op ca. 55°C. Blus de braadpan af met 
de cognac en peperkorrels, laat iets inkoken. Doe er de room bij en laat 
inkoken tot sausdikte. Tot slot de fond erbij en even doorkoken. Snijd de 
duivenborstjes in plakjes en schenk er de saus bij. Drink er een lekkere 
volle côte du Rhone bij.
N.B. De fond van de Petrushoeve is al ingedikt, eigenlijk een demi-glace. 
Fonds uit de supermarkt moet je verder inkoken voor een goed resultaat, 
doe dat dan tegelijk met de room, tot sausdikte

MET VOLLE MOND...
Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Houtduiven

Relaties in het Groen

Deze zomer in 
DeMooiRooikrant 
een serie prach-
tige close-up fo-
to’s van wonder-

schone en vaak kwetsbare relaties 
die je gewoon om de hoek in het 
groen zou kunnen tegenkomen. 
De hoofdrol is voor de “gewone” 

dieren zoals deze bezige bij die 
onder de pollen zit. Of de wesp 
die gek is op de bloemen van een 
orchidee, de vleermuis die zijn 
insecten-diner in het donker bij 
elkaar vangt. Of de snuitkever 
die wél van brandnetels houdt. In 
de natuur barst het van deze bij-
zondere relaties. In de loop van 

miljoenen jaren evolutie zijn er 
zo hele specifieke unieke relaties 
ontstaan, net dat ene plantje voor 
dat ene kevertje of spinnetje.  

Bijen onderhouden vele relaties. 
Voor een bijenvolk is het van le-
vensbelang dat er continue vol-
doende bloemen te vinden zijn 
waar ze van kunnen snoepen. De 
appelbloesem is heerlijk, maar de 
pret duurt meestal niet lang. Als 
de appelbomen uitgebloeid zijn is 
het zoeken naar de volgende bloe-
menzee; kersen, zwarte bessen of 
een walnootje? Dat kan bijvoor-
beeld ook de lindeboom zijn, waar 
we de heerlijke lindehoning aan te 
danken hebben. Zo kan net die ene 
bloeiende boom in uw tuin een be-
langrijke rol spelen bij de dagelijks 
maaltijd van een bijenvolk. Ga deze 
zomer eens op zoek naar dit soort 
“relaties in het groen”, maak er een 
mooie foto van en stuur ze naar 
ivnrooi@gmail.com, o.v.v. “Zomer 
Fotowedstrijd” wie weet staat hij 
dan volgende week in de krant.

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Plattelandsfestival: zon, zweet en zwarte rook

Even was het warempel alsof je 
een woonwagenkamp binnenliep, 
afgelopen weekend bij het platte-
landsfestival aan de Vresselseweg 
in Nijnsel. Door de verdeling in 
themahoeken dit jaar, waren de 
woonwagens namelijk bij de en-
treehoek ingedeeld. Met de nieu-
we formule werd het net zo gezel-
lig als de afgelopen jaren, en toch 
ook net weer een beetje anders.

Het beproefde concept van de 
Klassieke Landbouw Werktuigen 
Vereniging (KLW) bewijst zichzelf 
keer op keer. Ieder jaar duizenden 
bezoekers, veel uit de agrarische 
hoek maar ook doorsnee gezin-
netjes, en een allegaartje van de 
meest uiteenlopende types. Er was 
dan ook geen enkele reden, voor 
wie dan ook, om er niét een kijkje 
te gaan nemen. Een kleine opsom-
ming: parkeren en entree gratis, 
ruimte voor iedereen en meer, kin-
derspeeltoestellen, eindeloos veel 
te zien, een ongekend  uitgebreide 
collectie tractoren van roemruchte 
merken, van mini tot reus, soms in 
de meest vreemde uitvoeringen, 
Hanomags voor alle denkbare 
doeleinden, stationaire machines 
op diesel of zelfs stoom met toe-
passingen van puinbreker tot wa-
terpomp, zon en schaduw, natje en 
droogje, demonstraties van oude 
ambachten, en misschien wel de 
eerste leuke geschiedenisles van 
je leven. Je vervelen was ondenk-
baar. En wie er toch uitgekeken 
was, kon op gezette tijden aan de 
overkant genieten van het rondje 
Rooi dat altijd samenvalt met het 
plattelandsfestival. Geen concur-
rentie, integendeel: synergie.  

Het zomerse weer heeft op zo’n 
dag zowel voor- als nadelen. De 
vaak imposante machines die nog 

niet waren opgegeven vanwege 
de roest, schitterden je letterlijk en 
figuurlijk tegemoet en elke geur-
sensatie werd verdubbeld. Voor 
het ambachtelijk brood en de min-
der Brabantse pizza’s een voordeel 
natuurlijk, voor het zweet en de 
zwarte dieselrook niet. Maar als je 
daar niet tegen kunt, ga dan naar 

een modeshow. Het hoorde er al-
lemaal bij.

Kijk voor meer foto´s op 
www.mooirooi.nl
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APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Mats gaat voor maximale score in 
Etten-Leur

autosport

Vrijdag 12 en zaterdag 13 juli 
wordt de laatste rally voor de zo-
merstop, de GTC Rally, verreden. 
Voor KNAF Talent First Mats van 
den Brand, met zijn vaste co-driver 
Eddy Smeets, de kans om zijn voor-
sprong in het Nissan 350Z klasse-
ment te vergroten. Na de matige 
wedstrijd in Hardenberg, waarin 
het duo op een derde plaats in de 
Nissan cup eindigde, zijn ze extra 
gedreven om in Etten-Leur voor de 

maximale score te gaan.

“Het verliep in Hardenberg allemaal 
nogal moeizaam maar ondanks dat 
staan we toch aan de leiding in de 
Nissan cup. Ik heb echt zin in de 
GTC Rally. Vorig jaar heb ik niet alle 
klassementsproeven kunnen rijden 
maar de proeven die ik heb gereden 
vond ik echt geweldig! Het zal, net 
als tijdens de vorige wedstrijden, 
een hevige strijd vooraan worden en 

ik hoop ditmaal als winnaar te kun-
nen eindigen,” aldus Mats. “Het zal 
echt een zware wedstrijd worden 
met direct een zware start op vrij-
dagavond. De Nacht van Achtmaal 
is weer terug en ik heb echt zin in 
de 19 kilometer lange klassements-
proef  “De Hel” in het donker. De 
samenwerking met Eddy verloopt 
zo goed en ik heb zelf geen moeite 
met in het donker rijden dus dat 
moet echt geweldig zijn. Na de zwa-
re start op vrijdagavond hebben we 
op zaterdag ook nog een lange dag 
voor de boeg. Er staan in Etten-Leur 
maar liefst 10 Nissan's aan de start, 
dat belooft echt een mooie strijd te 
worden.“ 

De wedstrijd bestaat uit in totaal 
19 klassementsproeven over on-
geveer 635 kilometer waarvan 210 
kilometer op snelheid. Vrijdag-
avond omvat maar liefst 9 klas-
sementsproeven waarbij het dorp 
Achtmaal driemaal wordt aange-
daan. De zaterdag omvat nog eens 
10 zware klassementsproeven. 
Circa 95% van de wedstrijd zal op 
asfalt worden verreden. 

Emiel Brinkman/rallystart.nl

NK BMX in Heiloo

Afgelopen zondag 7 juli  werd in 
Heiloo het Nederlands Kampioen-
schap BMX gereden. Ook uit Sint-
Oedenrode deden enkele jongens 
mee. Ze behaalden wisselende re-
sultaten.

Bij de Boys 10 jarigen werd Kyro 
van Schijndel in de manches 1e, 1e 
en 2e. Dat ging dus erg goed. Ook 
tijdens de halve finale lag hij op 
de 4e plaats, maar helaas viel de 
crosser. Bas Verhagen werd in de 
manches 7e, 5e en 4e.  Bij de Boys 

12 jarigen werd Wessel van Dijk in 
de manches 2e, 1e en 1e.  Hij was 
op stoom en haalde in de halve fi-
nale een 2e plek. In de finale was 
hij goed voor een 5e plaats.
Koen van der Wijst werd bij de Boys 
15/16 jarigen zowel in de manches 
als in de halve finale 1e. Helaas luk-
te hem dat in de finale niet. Daarin 
werd hij 5e. Alex Veldt reed bij de 
cruissers all. Hij werd in de manches 
4e, 2e en 4e.  In de halve finale 
pakte hij plaats 5. Hij ging dus net 
niet door naar de finale.

bmx

paardensport Annelieke Stoop wint wedstrijd in België

Afgelopen weekend was er in 
Brecht (België) een Internationale 
B-show, de Emerald Trophy. Op 
zaterdag nam Annelieke Stoop met 
Progress Kashmira Lazize deel aan 
de Ridden Class voor Internatio-
nale halfbloeden en Nationale vol-
bloeden merries en ruinen. Dit was 
de eerste keer dat Kashmira deel-
nam aan een Ridden Class en ze 

wist meteen Kampioen te worden.
Hierna was er de Nationale Ridden 
Class voor hengsten waar Anne-
lieke deelnam met FA Ezzam. FA 
Ezzam is in het bezit van Flaxman 
Arabians (België). Een maand ge-
leden wisten zij tijdens een Natio-
nale show in Brugge (België) Re-
serve Kampioen te worden van de 
Ridden Class hengsten en ruinen. 

Ook nu werden zij Reserve Kampi-
oen. Na het rijden namen Progress 
Kashmira Lazize en haar volle zusje 
Progress Shaemira Lazize deel 
aan de Internationale show voor 
halfbloeden. Shaemira behaalde 
vorige week tijdens de NRPS keu-
ring te Vrouwenpolder nog een 1e 
premie en nu wist zij de juryleden 
wederom te overtuigen van haar 
kwaliteiten. Ze werd uitgeroepen 
tot Kampioen Junior Merries en 
Kashmira werd uiteindelijk Kam-
pioen Senior Merries! Op zondag 
werd er weer afgereisd naar Brecht 
maar nu met Progress Ysabella. 
Met Ysabella werd er gestart in de 
Internationale Ridden Class voor 
merries + ruinen. Zij werd Reser-
ve Kampioen waarbij zij de beste 
merrie was. Ook met FA Ezzam 
werd er weer deelgenomen aan de 
Internationale Ridden Class voor 
hengsten. Zij wisten een derde prijs 
te behalen. Na de Ridden Classes 
werd Ysabella voorgebracht in de 
rubriek Junior Handlers (voor kin-
deren t/m 16 jaar). Ysabella werd 
knap voorgebracht door de 10-ja-
rige Maud Tillemans en wisten zij 
een tweede prijs te behalen!

Lex Habraken bij NK halve 
triatlon in Didam
Afgelopen zaterdag heeft Lex 
deelgenomen aan het NK Halve 
Triatlon In Didam; 2 km zwem-
men, 80km fietsen en 20km 
hardlopen stond die dag op het 
programma. 

Doordat het een NK wedstrijd is, 
stond er een groot en sterk deel-
nemersveld aan de start. Zo’n 
350 deelnemers gingen om 8.30 
uur van start. Lex had een goede 
zwemstart en kon direct de kop-
positie nemen en stond deze tij-
dens het zwemonderdeel dan ook 
niet meer af. Alle toppers wist hij 
voor te blijven. Al een prestatie op 
zich!

Daarna moest er 80km gefietst 
worden, ondanks goede fietsron-
des wist Lex deze positie niet vast 
te houden, wat hij ook niet ver-
wacht had. Na het fietsen moest 
er nog 20km worden hardgelo-
pen. De temperatuur begon al 

flink te stijgen, wat dit onderdeel 
nog zwaarder maakte. Na een tijd 
van 4.28.48 kwam Lex als 109e 
over de finish!

triatlon

Gebroeders Van Den Oever slaan 
zich naar hoogste eremetaal

In navolging van Simon Tersmette – 
die zich vorige week in de top 200 
van Nederland nestelde - is het Tom 
en Koen van den Oever ook gelukt 
om zich tot winnaar te kronen van 
een jeugdtoernooi. Beiden namen 
deel aan het open jeugdtoernooi bij 
HTC Son 2000 in Son respectievelijk 
in de rubrieken t/m 14 en 16 jaar.

De jongste telg van de familie vd Oe-
ver (waarvan alle familieleden fana-
tiek tennissen) kroonde zich zonder 
setverlies tot winnaar in zijn leeftijds-
categorie. Dat hij zich niet overmatig 
hoefde in te spannen, was te zien 
aan het feit dat hij vaak gedurende 
de gehele partij zijn trainingbroek 
(ondanks het zomerse weer) aan-
hield. In de finale trok hij deze echter 
uit en won met overmacht van de als 
derde geplaatste Timo Voets met 6-3 
6-1.

Zijn oudere broer had het op dat mo-
ment wat zwaarder. In de finale trad 
hij aan tegen Kevin Groothuis die 
op weg naar de finale een soortge-
lijk pad als Tom had bewandeld. De 
eerste set ging tamelijk eenvoudig 
naar Groothuis met 6-2 waardoor 
de winst alleen nog via een derde set 
bemachtigd kon worden. In de twee-
de set begon hij daarom zeer scherp 
en zette hij zijn tegenstander direct 
onder druk. Dit leidde tot zichtbare 
frustraties bij Groothuis, die vanaf 
dat moment zijn slagwapen vaker op 
de grond dan in zijn handpalm had 
liggen. Ook de komst van zijn oude-
re broer Bryan kon hem niet terug op 
aarde krijgen. Tom van den 
Oever maakte hiervan gretig gebruik 
en won zowel de tweede als derde 
set met 6-0. 

Naast de gebroeders vd Oever na-
men ook nog andere “Kienehoe-
vers” deel aan het toernooi. Tim 
Heijmans won zijn eerste wedstrijd 
met de brilscore (6-0 6-0), maar ging 
in zijn tweede partij nipt ten onder 
tegen de degelijke Samuel Verweel. 
Zijn kameraad Rik vd Koevering ver-
ging het beter. Hij strandde pas in de 
kwartfinale waar hij klop kreeg van 
de latere finalist Thomas Danckaarts. 
Bij de meisjes verloren de net van een 
blessure herstelde Sanne Kuijpers en 
Bo Schaefs helaas kansloos hun wed-
strijden. Guus van Uittert en Lars van 
Rooij verloren beiden de finale van 
de verliezersronde.
Komende week strijkt het tenniscir-
cus neer in Sint Oedenrode tijdens 
de Rabobank Summercup. De Rooi-
se eer zal daar voornamelijk vertolkt 
worden door Simon Tersmette die als 
eerste is geplaatst in de jeugdrang-
lijstrubriek t/m 14 jaar.

tennis

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

Wij zijn OPEN tijdens de 
bouwvakvakantie!

Maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 10.00 uur 

Op zaterdag en zondag gesloten.

Annelieke Stoop met FA Ezzam
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3 PAAR

SET/2

HEERLIJK
ZACHT!

PROGARDEN

BALKON
TAFEL
inklapbaar
kunststof
wit of antraciet
43x45x50 cm
handig in 
huis of tuin!

TRENDY COLOURED

KINDER
STEP
ABEC-5 lagers
extra grote wielen in 
contrasterende kleuren
opvouwbaar en in 
hoogte verstelbaar

12.99

DAMES/HEREN/KINDER

SNEAKER
SOKKEN
diverse kleuren 
en dessins

TALEN

LUISTER
CURSUS
leer gemakkelijk 
een nieuwe taal 
zoals Spaans, Frans, 
Italiaans of Engels
6 CD's met 24 lessen

1.29

BODYSHAPE

BOXER
SHORT
diverse kleuren
katoen/elastan
maten M-XXL

3.29

9.99 7.29

GEBRUIKSKLAAR

MIEREN
BESTRIJDER
poeder 250 gram

AQUAFRESH

TAND
PASTA
whitening of 
triple protection
100 ml

EXTRA GROOT

HONDEN
KUSSEN
anti-slip
60x80x5 cm

CLAYFIBRE GRANIET

BOEDDHA
BEELD
XL-uitvoering
indoor-outdoor
45x28x32 cm

NAADLOZE

COMFORT
BEHA
onzichtbaar
onder kleding
diverse kleuren
maten S-XXL

NOSTALGISCHE

BUITEN
LAMP
type Mika
gegalvaniseerd 
metaal
max 60 watt, 
E27, IP44
excl. lichtbron

12.95

1.39

2.19

HENZO

RECEPTEN
MAP
met handige tab- 
en notitiebladen
bewaar al uw 
favoriete recepten

4.99

2.99

4.792.29
nostalgische
BUITEN
LAMP
type Nora

7.95

kids fun
TIENER
POP
ca. 30 cm

 1.69

ultra
CITRONELLA
GEL
125 gram

0.33

Colgate
TANDEN
BORSTEL
navigator plus 
of massager

0.77

luxe
ZOMER
BOEK
o.a. tuinen 
of recepten

2.19

boeddha
WAND
PLAAT
clayfibre graniet
39x39x5 cm

4.79

Kijk op action.nl 
voor de folder opop

vakantievakantie

Elders
7.95 
8.99 

Elders
3.50 
4.95
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Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl

IN DE WINKEL NOG 
MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!
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zwemmen

ARGO zwemmers zwemmen in 
open water
Zaterdag 6 juli 2013 was de Gou-
den Ham in Appeltern weer het 
decor van de eerste Brabantse 
open water wedstrijd van 2013. 
Zwemvereniging Argo was hier 
met een 8-tal goed gemotiveerde 
zwemmers aanwezig. 

Het was deze dag stralend weer, met 
een goede watertemperatuur, nage-
noeg geen wind en golven en een 
perfect georganiseerde wedstrijd in 
een mooie recreatieplas.
Dit alles resulteerde in uitstekende 
resultaten voor de Argo zwemmers. 
De eerste en de laatste start van de 
dag waren respectievelijk voor Roel 
Janssen (500 meter) en Antwan Pe-
ijnenburg (2500 meter), zij zwom-
men beiden een nieuw clubrecord. 

Daarnaast behaalde Femke van Eck 
een clubrecord op de 1000 meter 
schoolslag.
Hieronder een overzicht van de 
Argo deelnemers met de gezwom-
men afstanden en tijden: Katie Brun-
nen: 500m vrije slag in 10.09.45; 
Femke van Eck: 1000m schoolslag 
in 21.03.05 en 1000m vrije slag in 
17.19.00; Loes van Eck: 1000m vrije 
slag in 19.23.75; Bart van Eindhoven: 
1000m vrije slag in 16.04.45; Loes 
van Eindhoven: 1000m vrije slag 
in 15.37.90; Dana Janssen: 1000m 
vrije slag in 17.41.95; Roel Janssen: 
500m vrije slag in 10.08.60; Ant-
wan Peijnenburg: 2500m vrije slag 
in 41.54.95;  Aankomend weekend 
staan er voor de Argo zwemmers 
geen wedstrijden gepland.

tennis Thuisblijverstoernooi TV Boskant

Sommige mensen hadden hun va-
kantieplannen aangepast om mee 
te kunnen doen met het Thuisblij-
verstoernooi. Alle avonden was 

het gezellig druk op het sportpark. 
Niet alleen op de baan, maar ook 
op de terrassen kon men zich goed 
vermaken. 

Er werd gespeeld in drie verschil-
lende poules: dames dubbel, heren 
dubbel en gemengd dubbel. Op 
zondag werden er drie finales ge-

Jacqueline van Leeuwen, Carl van de Ven, 
Igo van Roosmalen, Renske Peters. Herendubbel fi nale

Voorzitter Hans van de Gouw, 
Petrie Kuijpers en Connie de Bever

Wil van Haaren, Peer van de Loo, Carl van de Ven Jacqueline 
van Leeuwen, Petrie Kuijpers, Connie de Bever

Simon van de Wetering en Stan van de Mortel

Winnen went nooit

Ze flikten het de laatste jaren al 
wel eens vaker; kampioen worden. 
Toch went het nooit, voor geen 
enkele voetballer. Iedere keer is 
het weer feest als de titel wordt 
binnengesleept. Drie wedstrijden 
voor het einde van de afgelopen 
competitie stelde Rhode A1 de ti-
tel in de Hoofdklasse veilig. Het 
was alweer twintig jaar geleden 
dat het vaandelteam van de jeugd 
kampioen werd. Simon van de 
Wetering en Stan van de Mortel 
(beiden 18) maken deel uit van de 
huidige ‘gouden’ generatie.

Coaches en trainers Hemke Voets 
en Kirk en Michael Koningsstijn 
hebben een bijzondere groep on-
der hun hoede. Veel jongens spe-
len al vanaf de E bij elkaar. De rest 
voegde zich er bij vanaf de D. “We 
zijn om het jaar kampioen gewor-
den.”, weet Simon zich te herin-
neren. “Met veel spelers waar we 
afgelopen jaar ook eerste mee zijn 
geworden. Dan heb ik het over 
Mart Kruseman, Tom Willems, 
Bart van Schijndel, Brian Langens 
en Michel Daniëls. Iedere keer pro-
moveerden we van de eerste klas-

se naar de Hoofdklasse. Telkens 
moesten we het jaar na het kam-
pioenschap over.” “Dat was wel 
iedere keer lastig voor de groep na 
ons”, vult Stan aan. “Wat ik heel 
knap vind, is dat zij er iedere keer 
nog in zijn gebleven. Ik denk dat 
ze dat volgend jaar ook weer lukt, 
want ze hebben goede spelers. In 
onze kampioenswedstrijd scoorde 
twee keer een B-speler. Dat zegt 
genoeg.”

Simon is een voorhoedespeler die 
op alle posities voorin uit de voe-
ten kan. Stan staat op het mid-
denveld geposteerd. Allebei wijten 
ze de successen van het huidige 
team aan de goede teamgeest en 
werklust. Bovendien is de sterke 
as de motor van het team. Maar 
waar zijn ze zelf goed in en wat 
kan beter? “Mijn omschakeling 
moet beter”, grinnikt Simon eer-
lijk. “Dat probeert de trainer al 
twee jaar bij mij te verbeteren. 
Stapje voor stapje gaat dat beter. 
Aan de andere kant ben ik redelijk 
snel en heb ik een goede actie.” 
Na enig nadenken weet ook Stan 
te antwoorden. “Ik moet sneller 
handelen en slimmer voetballen. 
Het laatste jaar heb ik teveel kaar-
ten gepakt (7 gele en 1 rode). Mijn 
sterke punt is mijn werklust en het 
coachen.” Zo vormen de talenten 

van al de jongens van de A1 een 
sterk geheel. Enkelen van hen zijn 
al doorgebroken in het eerste, an-
deren hebben er aan mogen rui-
ken. Een mooi voorbeeld is Michel 
Daniëls, hij speelde afgelopen sei-

zoen veelvuldig mee in het eerste 
en wist ook nog eens met enige 
regelmaat te scoren.
Stan heeft het afgelopen seizoen 
alleen maar met zijn eigen team 
meegedaan. Net als de rest van 
zijn teamgenoten verkast hij ko-
mende jaargang naar de selectie. 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen met 
een nieuwe trainer. Theo van Lies-
hout neemt de plek aan het roer 
over. Stan: “Ik begin sowieso in 
het tweede. Als ik het goed doe, 
dan mag ik misschien wel een paar 
keer met het eerste mee, maar 
we zien wel hoe dat loopt. Zijn 
maatje Simon weet al wel hoe het 
voelt om voor het eerste te spe-
len. “Vorig seizoen mocht ik mijn 
debuut maken. Ik scoorde toen 
zelfs! Daarna heb ik nog vier keer 
in de basis gestaan. Ik hoop dat ik 
volgend seizoen een basisplaats af 

kan dwingen. Je weet het met een 
nieuwe trainer nooit, maar ik denk 
dat ik kans maak. Op welke posi-
tie? Maakt me niet veel uit, maar 
mijn voorkeur gaat uit naar links-
buiten.”

Zouden ze de traditie als team 
voort gaan zetten? Zo ja, dan be-
tekent het dat ze komend jaar nog 
niet promoveren, maar het seizoen 
er op kampioen worden. Maar ach, 
een dergelijke traditie is er ook om 
doorbroken te worden. Theo van 
Lieshout kennende zal hij daar ko-
mend seizoen al voor willen gaan. 
Eén ding is zeker. De jeugd die er 
aan komt is gemotiveerd, want ze 
weten wat winnen is en dat went 
nooit. 

Rhode 1 zal op 10 en 11 augustus 
mee doen aan DeMooiRooiSchaal. 
Bent u Rhode fan? Kom dan Stan, 
Simon en de rest van de ploeg 
aanmoedigen. De wedstrijden 
worden gespeeld op het terrein 
van VV Boskant. Binnenkort volgt 
meer info.

voetbal

JONGE SPELERS BREKEN 
DOOR BIJ RHODE

Simon van de Wetering (l) en Stan van de Mortel

Rooise bokster wint gouden 
medaille in Hongarije

Alicia Holsken 
uit Sint-Oe-
denrode heeft 
aan haar deel-
name aan de 
EU-kampioen-

schappen in Hongarije een gou-
den medaille overgehouden.

Het talent, begeleid door bonds-
coach Nigel Davies, wist zich voor 

de finale te plaatsen na overwin-
ningen op Olivia Orchard en Lau-
ra Grzyb. In de finale werd ook de 
Française Wassily Likhadri aan de 
zegekar gebonden. Holsken geldt 
als misschien wel het grootste 
Nederlandse bokstalent. De afge-
lopen jaren baarde ze veel opzien 
door enkele belangrijke toernooi-
en op haar naam te schrijven.

Op 10 en 11 augustus

Rooise voetbalclubs gaan 
strijden om DeMooiRooiSchaal
Misschien kent u het Klompen-
toernooi nog? Jaren geleden bon-
den de Rooise voetbalclubs; Bos-
kant, Rhode, Olland en Nijnsel 
(BRON) de strijd met elkaar aan 
onder deze titel. Tijdens een over-
leg tussen deze clubs werd beslo-
ten om dit format nieuw leven in 
te blazen. In het weekend van 10 
en 11 augustus gaat gestreden 
worden om DeMooiRooiSchaal. 
Een prachtig moment voor de 
trouwe supporters om te zien hoe 
de favoriete ploeg er voor staat.

Boskant, Rhode, Olland en Nijnsel 
spelen in het betreffende weekend 
allemaal één keer tegen elkaar. De 
lengte van de wedstrijden is nog 
niet bekend, maar de verwachting 
is dat het korter zal zijn dan twee 
keer 45 minuten. De wedstrijden 
om DeMooiRooiSchaal vinden 
plaats op het sportpark van VV 
Boskant. Deze club is al volop be-

zig met de organisatie. Het belooft 
een enorm spektakel te worden. 
De komende jaren komen de an-
dere verenigingen aan de beurt. 
DeMooiRooiKrant is trots op het 
feit dat de clubs de plaatselijke 
krant benaderden voor sponso-
ring. Met volle overtuiging werd 
‘ja’ gezegd tegen het voorstel. 
Op 10 en 11 augustus zal daarom 
gestreden worden om DeMooi-
RooiSchaal. Daarnaast maken de 
spelers kans op een individuele 
prijs. Vier vaste supporters van de 
verschillende verenigingen kiezen 
de beste keeper, beste verdediger, 
beste middenvelder en beste aan-
valler. 

De komende weken wordt meer en 
meer bekend over het programma. 
Houd daarom DeMooiRooiKrant 
in de gaten en schrijf alvast in uw 
agenda: 10 en 11 augustus, 
DeMooiRooiSchaal    

De

MooiRooi
SCHAAL

De

MooiRooi
SCHAAL

speeld. Gewapend met het nodige 
water tegen de warmte gingen de 
teams er tegenaan. Met als win-
naars: Carl van de Ven en Jacque-
line van Leeuwen (gemengd dub-
bel). Petrie Kuijpers en Connie de 
Bever (dames dubbel). Peer van 
de Loo en Wil van Haaren (heren 
dubbel). De prijzen van familie 
de Bever vielen in goede aarde. 
Met een fles sap én een tegoed-
bon voor de Landwinkel zullen alle 
deelnemers aan de finale zich weer 
snel fris en fruitig voelen.
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Uitslagen
bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 3/7
1 Echtpr. v.Gerwen 64,58 % 2 Echtpr. v.Erp 
61,46 % 3 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 
55,21 % 4 Echtpr. Seegers 54,17 % .
 
BC Rooij 750

Uitslag zomerdrive no.5 op 3/7:
A-lijn: 1 Lin & Bas de la Parra 62,92; 2 
Reinier Gerritzen & Sjors Punt 62,85; 3 
Theo & Robert Janssen 62,50; 4 Liset-
tte Rijnaerts & Nico Maassen 57,99; 5 
Hetty van Geffen & Jan Machielsen en 
Jos & Harrie van Rijbroek B-lijn: 1 Ger-
tie Cuypers & Jo van Stokkom 63,89; 
2 Nelleke Kappen & Jeanne Swinkels 
61,11; 3 Heleen Voets & Ineke Wijt-
zes 55,90; 4 Christine van Heertum 
& Mieke Janssen 54,51; 5 Anneke & 
Toon Majoor en Leny Kremers & Wil-
lem de Roo 52,43
Op de woensdagavonden in juli en 
augustus is er een vrije bridge-onloop; 
ook niet-leden zijn van harte welkom.

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 4/7
A-lijn 1. Mia Poels & Annie Stevens 
59.92 2. Bertha v.d. Laar & Leny v. 
Rooij 59.92 3. Thea v.d. Heijden & 
Hans v.Hoof 58.03 4. Betsie & Jan 
v. Gerwen 55.35 5. Tineke Klomp & 
Riet Verstappen 55.35 6. Harrie & Jan 
v. Erp 53.57 7. Marietje v. Aarle & Jo 
Verhoeven 53.27 8. Hilde v.d. Kaden 
& Diny Vos 51.48 9. Guus Plevier & 
Fried v.d. Laar 50.00 10. Anny  & Lena 
v. Acht 49.70 11. Janneke v. Ooster-
hout & Jan Seegers 47.02 12. Jet v.d. 
Meerakker & Antoinette v. Hoof 45.23
13. Ann v.d. Laar & Betsie v.d. Meu-
lengraaf 43.45 14. Annie Kastelijn & 

Addy Rijkers 39.88 15. Mieke & Frans 
v.d. Ven 39.58 16. Thea Coppelmans 
& Dinie v. Oorschot 38.98

Bridgeclub De Neul

Uitslag 4e zomerdrive 8/7:
A-lijn: 1. Gerarda v. Oirschot & Annie 
v.d. Sangen 67.34; 2. Mia Poels & Ria 
v. Zon 56.64; 3. Margot Fassbender & 
Lieke Pieters 54.95; 4. Mien v. Schijn-
del & Ad v. Hommel 54.92.
B-lijn: 1. Sjane v.d. Vleuten & Jan v. La-
nen 65.36; 2. Marietje v. Aarle & Mia 
v.d. Eertwegh 60.94; 3. Nel v. Hout & 
Riet v.d. Laar 59.64; 4. Pieta Timmer-
mans & Aafje v.d. Boogaard 57.55.
C-lijn: 1. Gerda v.d. Kerkhof & Bertie 
Kuipers 56.32; 2. Cor v. Gerwen & 
Wim v. Iersel 55.40; 3. Jo Hendriks & 
Riet Meijs 54.80; 4. Mia Verhagen & 
Riet Verstappen 54.25.
Voor alle uitslagen en informatie zo-
merdrives: www.bcdeneul.nl. Ook 
meespelen: bel 472824

hardlopen

Fortuna ‘67

Nuenen, 30 juni Dolphin Triathlon  
Vrouwen Kwart triathlon
Lisette van der Kallen 2.58.44
zwemmen 1.000 m 26.30 
fietsen 43.400 m 1.27.42  
lopen 10.000 m 58.12 

Chaam, 6 juli Chaamloop  
Mannen45 10.000 m
Peter van Rooij 53.47

Vrouwen35 10.000 m
Tineke Mous 54.01

Vlissingen, 7 juli Koffietheeloop  
MannenTrim 3.000 m
Luc Minderhoud 13.22

Cloeck & Moedigh

Afgelopen donderdag is aange-
vangen met de 1e avond van het 
mix tripletten clubkampioenschap 
2013. Altijd spannend voor de 
deelnemers om te zien met welke 
2 partners zij volgens loting een 
triplet gaan vormen om geduren-
de 5 avonden hun wedstrijden te 
spelen.

Na de loting begonnen de wed-
strijden en tekenden zich de eer-

ste winsten en verliezen zich af. 
Het triplet Maria van Berkel/Anny 
Hartman/|Ad Ketelaars wist deze 
avond 3 winstpartijen te boeken. 
Dit triplet heeft echter al 1 wed-
strijd meer gespeeld dan de triplets 
van Gerrie van Erp, Jo van Lierop, 
Annemie Selten en Jeanne v d 
Brand welke ook ongeschonden 
door deze avond kwamen met 2 
winstpartijen. De overige triplets 
hoeven echter de moed niet te 

laten zakken daar er de komende 
weken nog genoeg wedstrijden 
volgen om punten te scoren. In 
het vrijdagavondtoernooi wisten 
maar liefst 7 spelers 3 partijen te 
winnen. Piet Habraken en Wim 
v/d Rijdt scoorden +27, Frans v/d 
Velden en Rob de Haan +25, Henk 
Strik +23, Nellie Hendriks +22 en 
Gerrie v/d Rijdt +18. De overigen 
deelnemers bleven steken op 2 of 
minder winstpartijen..

jeu de boules

Van 5 tot en met 24 augustus
Rooise Kermis Driebandentoernooi 
wederom in Wapen van Eerschot

Als vervolg op het succes van 
voorgaande twee edities zal het 
10e Rooise Kermis Driebanden-
toernooi ook dit jaar in het Wapen 
van Eerschot te Sint-Oedenrode 
worden gehouden. Er is een prij-
zenpot beschikbaar van € 1.500,- 
De nieuwe uitbaters, Lianne en 
Willy Smetsers, staan garant dat 
het toernooi weer vlekkeloos ver-
loopt. 

Om de wedstrijdavonden onder 
controle te krijgen wordt er ge-
speeld in poules van 4 spelers met 
een maximum partijlengte van 25 
beurten. Er wordt gespeeld op 3 
tafels (115-230 cm) volgens het 
3-puntensysteem. Winnen 2 pun-
ten, gelijk 1 punt en verliezen 0 
punten. Haalt men een moyen-
nepercentage van minimaal 100% 
dan krijgt men 1 punt extra onaf-
hankelijk van winst of verlies. De 
partijlengtes worden berekend 
over 25 beurten vermeerderd met 
2 caramboles met een minimum 
van 8 caramboles. De moyenne-
grens loopt van 0 tot 1,100 (drie-
banden kleine tafel) en van 0 tot 
0.850 voor matchtafel. Matchtafel 

moyennes worden verhoogd met 
40%. Voor spelers met een libre 
moyenne is een nieuwe, aan de 
praktijk getoetste, tabel met tus-
senstappen aan de driebandenta-
bel gekoppeld. 

Er wordt elke dag gespeeld be-
halve op woensdag en zondag. De 
aanvangstijden zijn door de week 
om 19.00 uur en op zaterdag om 
12.00 uur. De spelers dienen ’n 
kwartier eerder aanwezig te zijn 
bij de loting. Wij starten net als vo-
rig jaar met  ruim 100 deelnemers 
waarvan er 96 meespelen en een 
tiental reserve zijn vanwege last 
minute afmeldingen om diverse 
redenen. Dit aantal betekent dit 
24 poules van 4 spelers. De eerste 
2 van de poule gaan telkens door 
naar de volgende ronde. Op za-
terdag 24 augustus blijven dan 12 
spelers over die worden via loting 
ingedeeld in 3 poules, waarvan 
alleen de nummers 1 doorgaan, 
samen met de beste nr. 2. Daarna 
volgen halve finale en finale.

Te winnen prijzen
1e prijs € 350,-; 2e prijs  € 200,-; 

3e prijs € 150,-; 4e prijs € 100,-; 
5e prijs € 75,-; 6e prijs € 50,. De 7e 
t/m 12e prijs ieder € 25,-. Verder is 
er nog € 50,- zowel voor de kort-
ste partij als voor de hoogste serie 
en voor wie de zijn partij uitmaakt 
in maximaal 12 beurten krijgt zijn 
inschrijfgeld terug. Daarnaast  zijn 
er 24 flessen wijn beschikbaar voor 
wie de eerste ronde 4e wordt in 
zijn poule.

Schriftelijk aanmelden
Het inschrijfgeld is verlaagd naar 
€ 10,-. De inschrijvingen gaan in 
volgorde van aanmelding van uit-
sluitend goed leesbare en volle-
dig ingevulde inschrijfformulieren. 
Deelnemers van de afgelopen 4 
jaar krijgen automatisch een for-
mulier thuis. Op verzoek ontvangt 
u een compleet informatiepakket 
met antwoordenveloppe. Ook 
vindt u alle informatie en inschrijf-
formulier op de website van www.
wapenvaneerschot.nl. Voor vragen 
kunt u terecht bij de organisatie die 
in handen is van Cor van Alphen 
0413-490832 en 06-25384992 
of Pieter Hulsen 0413-474775 of 
Toon van de Ven 06-25520582.

biljarten

duivensport Rooise duiven vliegen Europa door

Te beginnen met de vlucht vanuit 
Tarbes (1013 km) De duiven wer-
den gelost op vrijdag 5 juli om 
1300 uur. Met daarbij 48 duiven 
van zeven liefhebbers uit Sint-
Oedenrode. Onder pittige om-
standigheden, zonnig weer en een 
noord oosten wind, begonnen ze 
aan hun terugkeer.

De eerste werd op zaterdag om 
15.15 uur door Verhagen v/d 
Steen geklokt met een snelheid 
van 852 m.p.m. De eerste 15 in 
Sint-Oedenrode waren: 
Verhagen v/d Steen: 1, 4, 6, 12, 
13, 15. J. v. Houtum: 2, 3, 5, 7, 8. 
J. Toelen: 9, 14. O. Roeters: 10. M. 
Sips: 11.

De tweede vlucht op zaterdag 

was die vanuit  Chateroux: 595 
km met 10 deelnemers en 167 
duiven. Uit Rooi gelost om 7.15 
uur, onder dezelfde pittige om-
standigheden als de duiven van 
Tarbes. Maar er was toch een snel 
verloop van de vlucht. De eerste 
werd geklokt om 16.16 uur door J. 
v. Boxmeer met een snelheid van 
1097 m.p.m. De eerste 15 in Sint-
Oedenrode waren: J. v. Boxmeer: 
1,4,5,7,10,11,12,13,14. R. v/d 
Brand: 2. W. v. Houtum: 3,15. H. 
v. Boxmeer: 6,8,9.

Op zondag was er een vlucht voor 
de jonge duiven vanuit Isnes (130 
km) Er waren negen deelnemers 
en 239 duiven uit Rooi. Gelost om 
8.30 uur werd de eerste geklokt 
door J. v. Boxmeer om 10.16 uur

met een snelheid van 12.10 m.p.m.

De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: J. v. Boxmeer: 1. Comb. G. 
& H. v. Dijk: 2,4,13. J. v. Laarhoven: 
3,15. H. v. Boxmeer: 5,6,8,12. R. 
v/d Brand: 7,9. H. Vos: 10. W. v. 
Houtum: 11,14. Dit waren de dui-
ven vluchten voor deze week in 
Sint-Oedenrode.

Dan was er nog de vlucht vanuit 
Barcelona (1162 km). Daar werd 
door verschillende clubleden op 
ingekorft met als goed resultaat de 
tweede in Oost-Brabant door J. de 
Jong. Deze duif werd ook nog 15e  
nationaal van 6900 duiven en 40 
internationaal van 25.000 duiven. 
Dat is een prachtig resultaat.   

Henk Lubberding is zo’n man die 
je tegenkomt in de kringloopwin-
kel. Op de afdeling tv’s en radio’s. 
Rustig snuffelt hij er rond, op zoek 
naar een bruikbaar modelletje wat 
hij eventueel op zijn slaapkamer 
kan zetten, naast zijn eenper-
soonsbedje. Daarna wandelt hij 
verder naar de meubels. Hij weet 
dat er ‘nieuwe’ tussenstaan. Gis-
teren was hij er immers ook en 
toen stond dat kleine kastje met 
die scheve pootjes er niet bij. ‘Zou 
die in mijn Opel Record passen’? 
denkt hij, als hij in zijn zak voelt of 
er nog fruitella’s inzitten. 

Door: Jeroen van de Sande

Henk ziet er een beetje lullig uit. 
Hij is zo dun als tante Sidonia. Dat 
zorgt ervoor dat zijn broek altijd net 
iets te ver afzakt, zodat hij de on-
derkant steevast kapot loopt. Een 
nieuwe broek koopt hij niet snel. 
Waarom zou hij ook? Waarschijnlijk 
koopt Henk zelden nieuwe kleren. 
Zo te zien stamt zijn blouse uit de 
jaren tachtig en de gaten verraden 
dat hij dat vodje zo het volgende 
millennium in heeft gedragen. 

Bij Henk thuis staat de afwas op-
gestapeld tegen de muur. De aan-
rechtkastjes zijn nodig aan een likje 
verf toe. Gezien de pot verf in de 
hoek, met de aangekoekte kwast 

vastgeplakt aan de rand, wilde 
Henk er eigenlijk aan beginnen. 
Het is er alleen niet van gekomen. 
Henk is van het uitstellen. ‘Naar 
de kapper kan volgende week ook 
nog wel en mijn auto was ik pas na 
de zomer’, is steevast zijn gedachte. 
‘Die is toch binnen de kortste keren 
weer vies.’ Henk vindt het allemaal 
wel best.

Boven op zolder heeft Henk een bij-
zonder kamertje. Netjes verzorgd, 
alles gepoetst tot in de puntjes. Een 
kast vol trofeeën en een wand vol 
foto’s bewijst dat Henk een vorig 
leven heeft gehad. Een leven als 
topsporter, een succesvol leven als 
begenadigd meesterknecht in het 
wielerpeloton. Fier strijkt hij zijn 
gele tricot glad en secuur poetst hij 
zijn medailles blinkend. Links in de 
hoek van de kamer heeft Henk nog 
een vitrine geplaatst. Anders kan hij 
zijn 58 ritzeges niet kwijt. 

Soms doet het oog anders vermoe-
den. Dat blijkt wel weer. Henk vindt 
het allemaal best. Voor hij de deur 
dichttrekt, schiet hem iets te bin-
nen. Hij zet zijn nette sloffen terug 
in het kamertje en grist een vliegtic-
ket uit een lade. Vanavond vliegt hij 
naar Frankrijk, naar Mart Smeets.

Meerdere columns zijn te lezen op 
www.rooistourspel.nl

Roois Tourspel

Henk vindt het 
wel best
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Samen leven voor judo

Pal voor de training in sporthal Kie-
nehoef zitten judokas Ryan (14) en 
zusje Dewy (11) Lo-a-Njoe rustig om 
zich heen te kijken. Beleefd zeggen 
ze ‘hallo’ tegen de man die hen komt 
interviewen. Verlegen is misschien 
niet het goede woord, maar timide 
zijn ze wel. Vooral de jongste van 
de twee. Met een zacht stemmetje 
en een lief gezichtje beantwoordt ze 
haar vragen. “Op de mat verande-
ren ze compleet”, zegt vader Jeffrey. 
“Dan gaan ze voor niemand aan de 
kant en zijn ze voor niemand bang.”

Dat zie je wel vaker bij sporters. 
Kalm buiten de mat, ring of voet-
balveld, maar gedreven, explosief en 
gepassioneerd ‘binnen de lijnen’. Op 
deze manier hebben Ryan en Dewy 
al honderden kinderen aan hun ze-
gekar gebonden. De laatste jaren 
verwierven ze regelmatig een plekje 
in DeMooiRooiKrant. Zege hier, po-
diumplaats daar en een stapje ho-
gerop beiden. De twee worden ge-
rekend tot serieuze talenten. Zelf zijn 

ze vooral met de sport bezig omdat 
ze het zo ontzettend leuk vinden.

Ryan
“Ik judo al sinds mijn zesde”, begint 
Ryan. “Het liefst wilde ik een vecht-
sport doen en op die leeftijd mag je 
dan alleen op judo. Ik vond het met-
een heel erg leuk. Cor van der He-
ijden was mijn eerste trainer en we 
trainden op techniek, zoals judorollen 
en houdgrepen. Beetje voor beetje 
leerde ik bij.” Al redelijk snel ging 
Ryan mee doen aan wedstrijdjes. De 
omgeving zag dat hij talent had. Zelf 
was hij daar helemaal niet mee be-
zig. Naarmate hij ouder werd, kwam 
het besef wel steeds meer. Ryan, 
woonachtig in Nijnsel met vader Jef-
frey, moeder Judith en zusje Dewy, 
ging naar een school voor talentvolle 
sporters in Eindhoven; het Sint-Joris 
college. Daar krijgen begaafde leer-
lingen de kans om hun sport met 
school te combineren. Hij ging ech-
ter niet alleen voor school naar de 
Lichtstad. “Op een gegeven moment 

ben ik ook bij Essink gaan trainen”, 
vertelt Ryan. “Dat is een hele goede 
budoschool. Toch blijf ik ook gewoon 
bij Dai Ippo trainen. Ik vind het hier 
erg fijn en van Cor leer ik nog steeds 
ontzettend veel.” Ryan is dit jaar 
Nederlands kampioen geworden in 
zijn klasse en ook kampioen van het 
grote internationale Espoir toernooi. 

Broer achterna
Ondertussen zit zusje Dewy rustig 
te luisteren en te wachten tot ze aan 
de beurt is. Ze kijkt naar Ryan als hij 
zijn vragen beantwoord. In navol-
ging van hem komt ze aan de beurt. 
Dat was in feite bij het judo ook 
zo. Dewy: “Ik keek altijd naar Ryan 
als hij aan het judoën was en toen 
wilde ik dat ook. Ik vond het met-
een ook erg leuk om te doen.” De 
kleine judoka is behendig en heeft 

als grote voordeel dat ze zowel links 
als rechts in kan stappen. Voor de te-
genstanders is dat erg lastig, omdat 
ze zich zo niet op één kant kunnen 
focussen. Dewy traint op maandag, 
woensdag, donderdag, vrijdag (bij 
Essink) en zaterdag. Na de vakan-
tie reist ze haar broer achterna naar 
Eindhoven om ook op het Sint-Joris 

les te gaan volgen. Het is allemaal 
niet voor niets. Ze werd namelijk dit 
jaar derde op het NK in haar klasse 
en tweede op het Espoir, een groot 
internationaal toernooi. Haar doel? 
Ooit een Olympische medaille win-
nen. Dat ziet Ryan ook wel zitten.  

Regelen en plannen
Ondertussen draait (bijna) alles in het 
gezin om judo. Je zou haast zeggen 
dat het in de genen zit, maar volgens 

Judith zit het absoluut niet in de fa-
milie. Toch leven ze er met zijn allen 
voor. “En dat is ooit best pittig”, legt 
moeder uit. “Het vergt veel regelen 
en plannen. Zo moeten ze voor toer-
nooien goed op hun eten letten en 
we halen ze op en brengen ze weg. 
Maar we gaan graag met ze mee. 
Tijdens wedstrijden zijn we er altijd 
bij. Het is mooi om ze zo gedreven 
bezig te zien. Dat hadden we in het 
begin niet verwacht moet ik eerlijk 
zeggen. Het is hun kracht, want ze 
gaan altijd met plezier naar judo.”

Een blik op de klok geeft aan dat de 
training bijna begint. De twee zitten 
te popelen om aan de slag te gaan. 
Lekker gooien en smijten, maar eerst 
een goede warming-up van trainer 
Cor. Tijdens de les is duidelijk te zien 
hoe gefocust en leergierig ze zijn. 
Wie weet kunnen ze ooit hun gro-
te voorbeelden evenaren. Die van 
Dewy is Henk Grol, hem heeft ze 
ooit in het echt gezien. Qua lengte 
zal ze er niet aan gaan tippen, maar 
misschien wel wat prestaties betreft. 
Wie zal het zeggen….      

judo

Sjef van den Berg Nederlands 
Kampioen outdoor

handboogschieten

Dinsdagmiddag schieten bij de 
Rozelaer de veteranen vanaf 55 
jaar hun wedstrijd. Dagwinnaar 
was Jan van Bergen met een score 
van 233. Verdere uitslag: Antoon 
Vervoort 217, Albert van Ofwegen 
212, Ron Spijker 209, Jan Gordijn 
205, Leo van Breugel 203, Jan van 
Erp 202 en  Antoon Hermes 166. 

Donderdagavond hebben zes 
schutters in Beek en Donk het 
Zwaantoernooi geschoten. Piet 
van den Berg was de hoogste 
schutter met 228 punten. De ver-
dere uitslagen: John van Mulukom 
205, Toon Hermes 155, Jos van 
den Berg 141, Albert van Ofwe-
gen 140 en Mark Kuys 127. Deze 
scores waren niet genoeg om de 
wedstrijd te winnen.
Vrijdagavond is op de clubavond 
een wedstrijd op funblazoenen 
geschoten. De winnaar was Frans 
van de Braak met 166 punten. De 
overige scores: Mart Verhoeven 
163, Jan van Bergen 156, Ron 
Spijker 156, Mark Kuys 145, Jan 

van Erp 144, Toon Hermes 136, 
Jos van den Berg 101 en Michael 
Moonen 56.

Op zaterdag en zondag hebben 
Sjef en Piet van den Berg het NK 
outdoor voor senioren geschoten 
in Almere. Op zaterdag was de 
kwalificatie met afstandskampi-
oenschappen. Op zondag de fi-
nalerondes voor het Nederlands 
Kampioenschap.
Op zaterdag werd geschoten op 
90, 70, 50 en 30 meter. De 14-ja-
rige Piet schoot 247, 303, 310 en 
335, totaal 1195 punten. Hij ging 
als 18e geplaatste naar de 16e 
finale. Hier trof hij de nr. 15 van 
zaterdag. Piet schoot een dege-
lijke finale en wist met 7-3 door te 
gaan naar de laatste 16. Daar trof 
hij Rick van der Ven. Die was een 
maatje te groot voor hem en met 
steeds een puntje te weinig werd 
Piet uitgeschakeld. Hij eindigde op 
een prima 9e plaats.

Sjef schoot 312, 335, 326 en 353, 

totaal 1326 punten. Hij won goud 
op de 90, 70 en 30 meter en brons 
op de 50 meter. Zijn totaalscore 
was ook nog eens goed voor een 
gouden medaille en Sjef ging dan 
ook als eerste geplaatst naar de 
zondag. Door zijn plaatsing begon 
Sjef met een bye in de 16e finale. 
Sjef was in vorm en won zijn fina-
les met 7-1, 7-1 en 6-0 tot aan de 
gouden finale. Daar trof hij Rick 
van der Ven. De strijd ging lang 
gelijk op met 28-28, 27-27, 26-26, 
28-28. Na vier rondes stond het 
dus 4-4 in sets. Na twee pijlen in 
de laatste ronde staat het weer ge-
lijk: 18-18. Sjef schiet zijn derde en 
laatste pijl midden in de 10 en Rick 
mist de 10 op een haar na. 28-27 
voor Sjef en dus is hij Nederlands 
kampioen outdoor 2013.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer geschoten. 
Vrijdagavond is de clubavond met 
steeds weer een andere wedstrijd 
uit het jaarprogramma. Voor het 
trainen buiten op de lange afstan-
den zijn banen gehuurd bij LMU 
in Schijndel. De leden hebben een 
eigen sleutel en kunnen vrij trainen 
als de accommodatie niet bezet is.

V.l.n.r.: Rick van der Ven, Sjef van den Berg en Mick de Bakker

Tweede lustrum veldschieten Concordia
In het weekeinde van 13 en 14 
juli houdt HBV Concordia voor 
de tiende maal haar jaarlijkse 
veldwedstrijd op de terreinen van 
Boomkwekerij Gebr. v/d Berk.

Tijdens dit toernooi is er tevens de 
selectie voor de Europese Kampi-
oensschappen in Italië en de Regio 
Kampioenschappen van de 
Nederlandse Handboogbond. Er 
zullen ongeveer 180 schutters uit 
het binnen- en buitenland strijden 

om de prijzen in de verschillende 
klassen.

Er staan 2 x 24 doelen opgesteld 
op twee verschillende parcoursen. 
Bezoekers zijn van harte welkom 
en kunnen met de schutters mee-
lopen en zo de talenten volgen. 
Op zaterdag 13 juli begint de wed-
strijd om 10.00 uur en op zondag 
14 juli om 9.00 uur. De wedstrijd is 
gratis toegankelijk.

Eindelijk is het zover: de vakan-
tietijd is weer aangebroken. Je 
kijkt er vol verwachting naar uit. 
Nog even volhouden en dan is 
het zover: eindelijk vakantie! Ja, 
je hebt er echt zin in. 

Waarom gaat het in sommige ge-
vallen dan toch mis?

Doordat je nu hele dagen samen 
bent kunnen onderlinge irritaties 
of wrijvingen, die je in het da-
gelijks leven probeert te negeren 
naar boven komen. Dat kan lei-
den tot spanningen. Als je merkt 
dat er spanningen komen is het 
misschien juist nu wel in de va-
kantie een goed moment om daar 
eens samen bij stil te staan. Want 
door krampachtig proberen het 
gezellig te houden los je niets op; 
sterker, het wordt alleen maar er-
ger. Je gaat op je tenen lopen, om 

elkaar heen draaien of op elkaar 
mopperen.

Dan is het tijd voor een goed ge-
sprek. Spreek uit wat je stoort, 
hoe je het ervaart, wat je graag 
zou willen en hoe je het samen 
zou kunnen veranderen. Luister 
naar je partner als die zijn kant 
van het verhaal vertelt en ga niet 
direct in de verdediging of de 
aanval. Maak samen duidelijke 
afspraken. Kom af en toe op het 
gesprek terug om te kijken of al-
les goed gaat. Daardoor zal de 
sfeer aanzienlijk verbeteren. 

Tegen iedereen die desondanks 
toch de moed heeft om de koffers 
te pakken en een paar weekjes de 
boel de boel te laten wil ik zeg-
gen: Een hele fijne en ontspannen 
vakantie. Kom veilig en uitgerust 
weer terug.

Astrid Dillen
Loopcoach De Beweegreden

De Beweegreden

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

“HET IS MOOI OM ZE ZO GEDREVEN 
BEZIG TE ZIEN”

Ryan Dewy
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

26 mei - 20 juli 
Expositie Hanneke Vervoort

Kruidentuin Paulusgasthuisjes

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

5 juni - 28 augustus 
Iedere woensdagavond: Bridgedrive 

BC Rooi 750
Mariendael

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

11 juli 
Jeu de Boules voor senioren

De Loop’r

11 juli 
Onderonsje: Picknick

Damiaancentrum

12 juli 
Muziekuitvoering 

Chinees jeugdorkest
Odendael

13 juli 
Orgelconcert met 
Christine Moraal

Martinuskerk

13 juli
Duo Lifetime

Muziek- & Eetcafé 
De Ossekop

14 juli 
Open Zondag

Kasteel Henkenshage 

14 en 15 juli
Veldschieten

Boomkwekerij 
Gebr. van den Berk

15 juli 
Workshop Intuïtief tekenen

Zwembadweg 41

16 - 19 juli
2e Rooise Fietsvierdaagse

Camping de Kienehoef

18 - 20 juli 
Zomer3daagse beeldhouwen bij 

Miss Hyacinth

20 juli 
Orgelconcert met 

Norbert Bartelsman
Martinuskerk

20 juli 
Duo A-meezing-2

Muziek- & Eetcafé De Ossekop

21 juli 
Open Zondag

Kasteel Henkenshage 

23 juli 
Breng het Verre Oosten 

op uw tafel
d’n einder

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

25 juli 
Dagtocht Leerdam

Vertrek vanaf Markt

27 juli 
Orgelconcert met 

Hopman en Hopman
Martinuskerk

28 juli 
Open Zondag

Kasteel Henkenshage

29 juli
Ontmoet klassieke muziek

Odendael

30 juli 
Informatie over bridge

De Loop’r

1 augustus 
Sociale Media, 

wat kun je er mee? 
Odendael

3 augustus 
Orgelconcert met 

Axel Wenstedt
Martinuskerk

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

4 augustus 
Zandhoefs oogstfeest

Strobolse Heidesteeg 10

4 augustus 
Open Zondag

Kasteel Henkenshage 

5 augustus 
Kleur in uw interieur 

Odendael

7 augustus 
Afsluiting Zomeractiviteiten met een 

gezellige brunch
Kasteelpark

8 augustus 
Onderonsje: samen 

eten en koken
Damiaancentrum

10 - 11 augustus 
DeMooiRooiSchaal

VV Boskant

10 augustus 
Orgelconcert met 

Ilona de Jong
Martinuskerk

11 augustus 
Open Zondag

Kasteel Henkenshage 

11 augustus 
Zomer knutselen! 
Kinderboerderij

13 augustus 
KBO fi lm: Natuurdocumentaire 

Odendael

18 augustus 
Open Zondag

Kasteel Henkenshage 

18 augustus 
ELVIS memorial 

Kerkplein Café van Ouds

25 augustus 
Open Zondag

Kasteel Henkenshage 

26 augustus 
Burgerkoningsschieten

Sportpark “De Neul” Veld 5

31 augustus 
Orgelconcert met 

Althuizen en Augustus
Martinuskerk

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

Laat zien dat je uit Rooi komt!
Gratis af te halen: MooiRooi autosticker Heuvel 17




