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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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.

OLLANDIA ONTPLOFT: eindelijk promotie

» Lees meer op pag. 28

Sunrise ‘Blinded by Colours’

“Ieder geeft een eigen interpretatie aan een kleur” 
Op het podium stond een schil-
dersezel. De schilder kwam het 
podium op druppelen en maakte 
een eerste aanzet op het doek: een 
dikke zwarte streep. Dat was het 
begin van een bijzondere voorstel-
ling. Dansvereniging Sunrise pre-
senteerde afgelopen weekend de 
voorstelling ‘Blinded by Colours’ 
als afsluiting van het dansseizoen. 

Heftige muziek klonk door de zaal. 
Een groep zwarte dames danste 
het podium op. Hel en verdoeme-
nis leek de zaal in te spatten. Even 
werd het stil. Toen schreed een 
zwart gekleed militair regime over 
de planken. Zwart: oorlog, dood 
en… liefde? 

» Lees verder op pag. 11

Vooral op zondag topdrukte bij Arabian Horse Weekend

Arabische paarden brengen culturen samen
Elegantie, sportiviteit en kracht. 
Arabische volbloedpaarden heb-
ben dit allemaal. Bovendien be-
schikken ze over het vermogen om 
culturen samen te brengen. Zon-
der dat ze er zelf weet van hebben. 
Dat gebeurde ook weer afgelopen 
weekend. Afgevaardigden uit het 
Midden-Oosten streken neer om 
het Arabian Horse Weekend in 
Sint-Oedenrode bij te wonen. 

» Lees verder op pag. 30

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

JAARMARKT
SINT-OEDENRODE
van 10.00 tot 17.00 uur
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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.
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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

Gemeente distantieert zich van 
“spam” prijzenlounge

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

Trap er niet in, adviseerde burge-
meester Peter Maas afgelopen 
donderdag. Een bedrijf genaamd 
“Prijzenlounge” adverteert zijn 
producten onder de noemer 
“Gemeente Sint-Oedenrode In sa-

menwerking met Prijzenlounge” 
maar de gemeente speelt daar 
helemaal geen rol in. Het bedrijf is 
verzocht om te stoppen met deze 
misleiding maar heeft daar niet op 
gereageerd. 

Alwéér die communicatie
Het is warempel of de duvel d’r 
mee speelt, moet het college 
dinsdag 11 juni in de voorberei-
dingscommissie gedacht hebben. 
Hadden ze net een uitgebreide 
evaluatie van de gang van zaken 
bij het bestemmingsplan bui-
tengebied op de agenda staan, 
die complimenten kreeg van ver-
schillende fracties al had het wel 
veel te lang geduurd. Met fou-
ten in de communicatie als dikke 
rode draad en leerdoel. Laat nou 
diezelfde commissie een bescha-
mende opsomming opleveren van 
nieuwe communicatiefouten. Een 
nabrander van datzelfde bestem-
mingsplan buitengebied, maar 
ook een nieuwe reeks, ditmaal bij 
de Kunststichting.

Mevrouw A. van Kessel is tegen wil 
en dank zo’n beetje het boegbeeld 
geworden van alles wat maar fout 
kon gaan bij het bestemmingsplan 
buitengebied. Dat haar “zaak” 
werd genomen als een van de vijf 
voor de evaluatie, was dan ook 
geen toeval. Het heeft haar ech-
ter niet geholpen, zo bleek in de 
commissie waar ze weer eens ge-
bruik maakte van het spreekrecht. 
Haar laatste slag tegen het col-
lege had ze gewonnen omdat de 
gemeenteraad het collegevoorstel 
wegstemde. Maar, zo stelde ze, 
het college werkte gewoon tegen 
om die beslissing uit te voeren. Ze 
had daarom een klacht ingediend 

bij de Raad van State, waar ook 
nog een andere zaak van haar liep. 
Haar betoog zette de toon voor de 
bespreking van de evaluatie in de 
commissie, waar bijvoorbeeld Frans 
van den Boomen (BVT) zijn compli-
menten over het stuk relativeerde. 
“Dit stuk geeft vertrouwen voor de 
toekomst, hoewel ik na het verhaal 
van mevrouw Van Kessel toch weer 
wat terughoudender wordt.”

Dat was pas de opmaat voor het 
verhaal van de Kunststichting, dit-
maal in het spreekgestoelte ver-
tegenwoordigd door bestuurslid 
Alfred Kempe. In de contacten 
met de gemeente had die laatste 
verschillende overleggen op het 
laatste moment afgezegd, als er 
al een overleg doorging kreeg de 
stichting pas tijdens dat overleg 
de stukken waarover gepraat zou 
worden, er werden geen stukken 
uitgewisseld, als het college al met 
voorstellen kwam waren die com-
pleet anders dan met de stichting 
besproken was, of het college be-
greep ze heel anders dan de stich-
ting. Portefeuillehouder Jeanne 
Hendriks verweerde zich amper en 
putte zich uit in verontschuldigin-
gen. Bij de gemeente was gewoon 
alles fout gegaan wat er maar 
fout kon gaan, stelde ze. “Murp-
hy is aan het werk geweest”. Ze 
zou proberen voor de aanstaande 
raadsvergadering met aangepaste 
voorstellen te komen.

Aarzelend groen licht voor 
“snelle” fusie
De voorgenomen fusie tussen 
Rooi en Schijndel, en eventueel 
Veghel, heeft tot nu toe voor-
al medestanders opgeleverd al 
waarschuwde de Schijndelse Pv-
dA-fractie onlangs dat het veel te 
snel zou gaan. Dat beeld kwam 
ook terug in de voorbereidings-
commissie van donderdagavond, 
waar de fractie Hart voor Rooi op 
de rem wilde trappen.

Vooral het waarschijnlijke aanhaken 
van Veghel leverde onzekerheid en 
vragen op. Een meerderheid van 
de fracties had minder moeite met 
de voortgang, zeker nadat burge-
meester Peter Maas benadrukt had 
hoeveel jaren het hele proces in be-
slag neemt. 
Frans van den Boomen (BVT) trapte 
de discussie af met de vraag met de 
opmerking dat we alles lezen over 
de positieve effecten van schaalver-
groting, maar niets over de nega-
tieve. De afstand tussen burgers en 
bestuur, bijvoorbeeld. De twijfels 
bij Janneke van Vugt (HvR) zaten 
vooral op een ander vlak. “Politiek 

is emotie  en dat moeten we niet 
uitsluiten. Hoe ziet Veghel ons? 
Als een klein dorpje dat graag mee 
wil doen met de grote? Wil Veghel 
straks als grote broer op gaan tre-
den richting Uden? We moeten het 
wel in één keer goed doen maar de 
snelle uitspraken die u van ons ver-
wacht eind deze maand vind ik erg 
gevaarlijk.”

Freek Glorius (VVD) wuifde dat 
weg. “De wereld is de laatste jaren 
erg veranderd” doceerde hij. “Heb 
je lef of heb je angst? CDA-er Rien 
Verhagen echter waarschuwde ook 
voor “hardlopers zijn doodlopers”. 
Burgemeester Peter Maas vond dat 
de snelheid nogal meeviel, en zag 
de fusie met ook Veghel erbij als een 
eis van het rijk. “Minister Plasterk 
zegt immers dat een van de over-
wegingen zal zijn dat een gemeen-
te voldoende slagkracht heeft. En 
wij denken dat 80.000 inwoners 
daarvoor voldoende zal zijn.” En 
als Veghel dan toch afhaakt? “Het 
proces is niet onomkeerbaar, maar 
wel moeilijk omkeerbaar.” 

College: “fusie veel voordeliger 
dan samenwerkingsverband”
Als je de voordelen op een rij zet 
die een (bestuurlijke) fusie vol-
gens het college heeft ten opzichte 
van ambtelijke samenwerking, zo-
als in de Ple1n-gemeenten, kun je 
je afvragen waarom niet alle klei-
nere gemeenten willen fuseren.

De opsomming van het college is 
niet gering. 
In de eerste plaats kunnen inwo-
ners voor meer zaken terecht bij 
hun gemeente, ook digitaal. 
Er zijn meer ambtenaren deskun-

dig op een bepaald vakgebied, de 
inwoner treft dus vaker een amb-
tenaar die “van de hoed en de 
rand weet”. 
Doordat er minder ingehuurd 
hoeft te worden zijn meer ambte-
naren bekend met de lokale situ-
atie. 
Grotere gemeenten kunnen korte-
re doorloop- en afhandeltijden re-
aliseren, investeren, innoveren en 
het voorzieningenniveau voor de 
inwoners op peil houden. Tot slot 
zijn daar minder samenwerkings-
verbanden nodig zodat de burgers 
de bestuurders zelf kunnen aan-
spreken.

“Wel kan de afstand tot het be-
stuur iets toenemen, maar onder 
andere door wijk- en dorpsraden 
een belangrijke functie te geven 
blijft deze betrokkenheid gewaar-
borgd” besluit het college, dat ter 
geruststelling ook nog even meldt 
dat de eigen identiteit én leefbaar-
heid van zowel gemeenten als 
kerkdorpen geen nadelige gevol-
gen van een fusie ondervindt. 

“Meevallertje” van kwart miljoen 
voor gemeente
Tegenwoordig zit het economisch 
vooral tegen, maar afgelopen 
week viel er een meevaller te note-
ren voor de gemeente. Dat beliep 
voor het btw-compensatiefonds 
135.000 euro en voor de onder-
wijshuisvesting 120.00 euro.

Eigenlijk zijn er nog meevallers, te 
weten bij de Wmo en de AWBZ, 
maar vanwege de vele onzeker-
heden uit Den Haag wilde porte-

feuillehouder Jeanne Hendriks die 
nog even achter de hand houden. 
Er ligt nog een voordeeltje op de 
plank, want  de OZB wordt met 
de helft minder geïndexeerd. Maar 
hoe dat uitpakt, wordt pas duide-
lijk bij de najaarsbegroting.    

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl

Zorgen over “geïsoleerd  Uden”
“Pauli bezorgd over geïsoleerd 
Uden” kopte het Brabants Dag-
blad afgelopen maandag. De 
verdere tekst luidde “Als Veghel 
zich daadwerkelijk aansluit bij 
de fusieplannen van Schijndel en 
Sint-Oedenrode, leidt dat tot een 
ingewikkelde puzzel in de om-
liggende regio.Met name Uden 
dreigt dan in een isolement te 
komen, vrezen gedeputeerde 
Bert Pauli en VVD-senator Hel-
mi Huijbregts. "Als Veghel met 
Schijndel en Sint-Oedenrode 
samengaat, isoleert dat in feite 
Uden", vindt Huijbregts. "Veg-
hel en Uden zijn historisch zo 
met elkaar verbonden dat beide 

gemeenten zich ook op elkaar 
moeten focussen."

In de voorbereidingscommissie 
van afgelopen donderdag maakte 
burgemeester Peter Maas gewag 
van een eerder mislukte fusiepo-
ging tussen Veghel en Uden. De 
reden dat die niet doorging zou 
nogal diep zitten. Bij het ter perse 
gaan van deze krant kan nog niet 
worden vermeld wat de gemeen-
teraad van afgelopen dinsdag 
daarover heeft geroepen maar 
dat de situatie van Uden daarin 
ter sprake komt ligt voor de hand.  
 

DRUMMERS M/V
Sla je slag!

DRUMLES in Schijndel. Voor 
beginners (vanaf ± 7 jr.) en 

gevorderden.
Gedipl. docent met veel
ervaring in div. stijlen.

Bel Marcel Schakenraad
06-44376570

www.drumschoolmax.nl
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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

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

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

 
  

        

Let op!
vanaf vandaag weer 
Hollandse nieuwe

Zwartrijders opgevangen door familie

De sfeer was afgelopen zater-
dagmiddag wat minder gespan-
nen dan vorig jaar toen familie 
en vrienden brommerclub ‘de 
Zwartrijders’ uit Sint-Oedenrode 
opwachtte na de bedevaart naar 
Santiago de Compostella. 

Emotionele uitbarstingen bleven 
dan ook uit toen de vaders, opa’s 
en mannen de hoek om kwamen 

getuft. Toch ging het spandoek 
in de lucht en werden er enkele 
ferme kussen uitgedeeld. De be-
devaartgangers waren weer veilig 
thuis.
Twee weken daarvoor vertrok de 
club richting het zuiden. Vooral de 
eerste paar dagen kregen ze het 
flink te verduren wat regen be-
treft, Jos raakte tot overmaat van 
ramp geblesseerd aan zijn been 

en het materiaal haperde zo nu en 
dan. Gelukkig bleef de Wet van 
Murphy uit en hoe dichter Italië in 
de buurt kwam, hoe voortvaren-
der het verliep. In de hoofdstad 
werd de stempelkaart volgemaakt 
en de foto met het Colosseum  op 
de achtergrond gemaakt. Daarmee 
was het doel bereikt en de mannen 
keerden met een voldaan gevoel 
huiswaarts. Maar niet voordat de 
stad met de brommer was door-
kruist; een helse klus! Dan rijdt de 
Rooiseweg net wat prettiger….

Drie leraressen nemen afscheid

Rooise basisscholen verliezen veel ervaring

Binnen een week tijd hebben drie 
Rooise basisscholen afscheid ge-
nomen van in totaal vier ervaren 
leraressen. Twee weken geleden 
hield basisschool Dommelrode 
een afscheidsfeest voor juf Re-
gien. Afgelopen week nam Ol-
land afscheid van juffrouw Gem-
ma en zwaaide Boskant juffrouw 
Mieke en juffrouw Wilhelmien 
uit. De scholen verliezen daar-
mee een berg ervaring voor de 
klas.

Gemma van Esch – Bullens
In alle vroegte werd juffrouw 
Gemma door haar leerlingen 
opgehaald bij een collega in Ol-
land. Gemma woont immers in 
Oirschot, dus een optocht vanaf 

daar zou wel erg ver zijn geweest. 
Op school werd ze in het zon-
netje gezet, omdat ze na 16 jaar 
afscheid neemt. “Een welover-
wogen keuze”, aldus de 61-ja-
rige lerares. “Het wordt tijd om 
van mijn vrije tijd te genieten.” 
Gemma is oorspronkelijk een 
kleuterlerares, maar gaf les aan 
meerdere klassen. Haar voorkeur 
voor kleuters zal echter nooit ver-
anderen. “Die leeftijd trekt me 
gewoon het meest, omdat ze nog 
wat aanhankelijker zijn. Daar-
naast geef ik bij kleuters veel les 
op gevoel. Je moet zien wat een 
kind nodig heeft en dat gaat me 
altijd goed af.”

Mieke Vervoort
“Ik heb echt een fantastische dag 
gehad. Het was helemaal op de 
manier zoals ik me had voorge-
steld. Niet op de voorgrond, maar 
lekker tussen de spelende en schil-
derende kinderen.” Ook Mieke 
Vervoort keek terug op een bij-
zonder afscheid. De Rooise nam 
afgelopen woensdag afscheid van 
de Boskantse basisschool, nadat 
ze er veertig jaar kleuterjuf is ge-
weest. Ze zal het vak zeker gaan 
missen. “Ik heb uit het werk al-
tijd veel vitamientjes gehaald. Het 
werken met kleuters is fantastisch 
omdat de kinderen spontaan, 
eerlijk, nieuwsgierig en speels 
zijn. Dat heeft ook mij speels en 
nieuwsgierig gehouden. Zo ben 

Juffrouw Gemma werd door alle kinderen onthaald.

Mieke Vervoort (r) kreeg 
veel leuke cadeau’s

Juffrouw Wilhelmien

Oo, doede ook ffkes naor de Mert? Ik zou zegge; des goewd de moeite 
wert. 
Tis bij Ollends gemeenschapshuis, Loop ‘r maar is an. Waor ze dinsdags 
smerges alted staon.
Ge het daar om zo mar is te beginne, mee wa gezelligheid om oe hinne.
Het mertje is bekend dur zijn groot assortiment. 
Brood van den bekker, da ge nergent gin lekkerder vint.
Ook hit ie krentebollen en ouverwetse krollen.
Kustelijke appelflappen um er zo mar in te happen.
Mar um ze himmel klaor te stove, doet ie ze een weil in de oven.
Ook ouw brood vur den hond…Roepte kiep, kiep, kiep witte toch nie wie 
het hardste liep.
Ook Jan de slachter heeft een goeie naam. Die hi ook van alles in zunne 
kraam.
Alle sorte mals vlis en ham, maar ook alles vur den botterham.
En hedde gerre balkenbrei, zult of kooie? Ut wordt ammel vur oe ingelaaie.
En ge kunt ok naar Janne toe. Als ge iet wilt hebben vur oe barbetjoe.
En ze hen ook nog schouderham, wellie mende det da achter vant verreke 
kwam.
Moeders die de keinder bij de school afzette, hen dan ook niks te verlette.
Die veine ut ok de moeite wert en doen dan ekkes over de Mert.
De keinder krijgen een snuupke of een skefke kees en ook weer efkes op 
de mert gewees.
En is ieleken deen dan goed content, houwe me ons mertje overent.
Dan doede wir op huis an mi oe teske, di waar zomaar wa praat van Jeske.

Jeske d’n Ollander

Ons Mert

ik nu benieuwd naar welke din-
gen er nog meer leuk zijn. Ik ben 
graag druk. Wat ik ga doen weet 
ik nog niet precies, maar over een 
jaar heb ik het net zo druk als nu.”

Wilhelmien Vermeulen
Een dag later zwaaide een andere 
coryfee af. Directeur van Sko-
so, Frans de Baaij, wist met een 
mooie afscheidsrede precies te 
verwoorden wat Wilhelmien als 
lerares 25 jaar lang voor Boskant 
heeft betekend. Echter is ze al 
veel langer actief voor de school. 
37 jaar geleden werd ze voorzit-

ter van de ouderraad en ze betrad 
daarna ook nog het schoolbe-
stuur. Wilhelmien genoot van het 
afscheid. “Het was een gezellige 
en bijzonder dag die bij me paste. 
Er hing een gemoedelijke sfeer en 
iedereen stond fijn te praten. Het 
was meer een soort reünie, want 
ik zag oud-leerlingen, oud-colle-
ga’s en ouders. Het was vooral 
ook mooi om te zien hoe de leer-
lingen van groep 8 alles voor el-
kaar hadden. Ze verzorgden de 
hapjes en de drankjes en dat ging 
geweldig!”
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3 kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

Nu 3 maanden
korting op Glasvezel 

Alles-in-één 
Standaard

Overal in en om het huis tv-kijken 
op je laptop, tablet en smartphone

Met één druk op de knop een 
programma even op pauze zetten 

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

* De eerste 3 maanden betaal je € 45,- /mnd voor Glasvezel Alles-in-één Standaard met Interactieve HD TV, Supersnel internet en Bellen.
Daarna betaal je € 68,- / mnd. Je ontvangt het Pluspakket gratis zolang je Compleet bent.

Heb je al mobiel van KPN?
Maak je KPN Compleet. 
En krijg het Pluspakket gratis!

kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

Heb je al mobiel van KPN?
Maak je KPN Compleet. 
En krijg het Pluspakket gratis!

Stichting Rooi Promotie trekt aan de bel

Sint-Oedenrode schreeuwt om nieuwe ideeën…

Althans, dat zegt de voorzit-
ter van de stichting, Pieter van 
de Kamp. “Er zijn in het verle-
den best leuke projecten gere-
aliseerd, maar er moet wel iets 
meer gebeuren om Sint-Oeden-
rode niet uit de pas te laten lopen 
met omringende gemeenten”, zo 
stelt hij. “In de stichting zitten 
vertegenwoordigers van Horeca, 
Rooi2000, Agrotoerisme, Roois 
Landschap, Cultureel Platform 
en de plaatselijke en regionale 
VVV. We missen op dit moment 

bestuurskracht uit de Verblijfre-
creatie en uit het bedrijfsleven 
om onze denktank te ondersteu-
nen. Het gaat bij ons vooral om 
goede ideeën om de bezoeker 
en toerist vaker naar ons dorp te 
krijgen en langer te laten blijven. 
Daar kunnen zoveel sectoren de 
vruchten van plukken.” 

Lia Bekkers zit namens het Cultu-
reel Platform in de stichting. “In 
2010 hebben we de laatste Cul-
turele Dagen gehouden, waarbij 

het toen al moeilijk was de zaak 
financieel rond te krijgen. Toch 
willen we het in 2015 weer pro-
beren, met zoveel mogelijk locaal 
talent. Ook willen we nadrukke-
lijk de leeftijdscategorie van 25-
40 jaar erbij betrekken. Als we er 
dan nog wat publiekstrekkers bij 
kunnen financieren, kunnen deze 
dagen zelfs regionale aantrek-
kingskracht krijgen”. 

Wim de Vrij is afgevaardigde 
van Stichting Het Rooise Land-

schap. Daarmee vertegenwoor-
digt hij nagenoeg alle “groene” 
verenigingen en werkgroepen. 
“Sint-Oedenrode is een mooie 
landelijke gemeente met het 
kleinschalige landschap van de 
Dommel als parelsnoer. Het kent 
verschillende bijzondere natuur-
gebieden en veel kleinschalige 
landschapselementen. Ook het 
ontstaan van het landschap door 
de stroming van de Dommel en 
de cultuurhistorie van het klein-
schalig boerenbedrijf en de ont-
ginning van de woeste gronden 
vormen samen met het voor-
gaand genoemde heel veel aan-
knopingspunten om Sint-Oeden-
rode toeristisch nog meer op de 
kaart te zetten.” Ook ziet Wim 
kansen in het project “Land-
schappen van Allure”, waarin 
meerdere deelprojecten zijn inge-
diend in een samenwerking tus-
sen ondernemers, verenigingen, 
stichtingen en gemeente. Zelf 
helpt Wim ons landschap te ver-
fraaien door actief bezig te zijn 
binnen de diverse “vlechtheg-
gen-projecten”

Jeanne Wijnakker is coördinator 
van de plaatselijke VVV in de 
Paulusgasthuisjes en als bestuurs-
lid verbonden aan Rooi Promo-
tie. Onder haar supervisie is de 
fraaie website www.vvvsintoe-
denrode.nl tot stand gekomen. 
Op dit moment doen Jeanne en 
haar collega’s samen met Rooi 
Promotie onderzoek naar moge-
lijke dagvullende arrangementen 
voor bezoekers en toeristen. “In 
de laatste nieuwsbrief van Rooi 
Promotie hebben wij een oproep 
gedaan om je aan te melden als 
potentiële deelnemer aan diverse 

arrangementen. Daar hebben 
we nog geen reactie op gehad, 
terwijl we het toch ook moeten 
hebben van goede ideeën van 
derden, zoals restaurants, streek-
producenten en verblijfsrecrea-
tie.” Aldus Jeanne, die dit project 
naast haar vrijwilligerswerk bij de 
VVV op zich heeft genomen.

“Wij willen graag iedereen, zo-
wel ondernemer als particulier, 
oproepen om met ons mee te 
denken. Het gaat om ideeën, die 
Sint-Oedenrode uniek maken, 
die ervoor zorgen dat meer men-
sen ons dorp bezoeken en daar 
vervolgens met plezier verblij-
ven”, zegt Pieter van de Kamp, 
die een aantal zaken nog graag 
dit jaar wil verwezenlijken. Stich-
ting Rooi Promotie heeft daarom 
drie prijzen in het vooruitzicht ge-
steld, ter waarde van resp. 250, 
150 en 100 euro voor de meest 
praktische en verfrissende ideeën. 

U kunt uw idee insturen naar 
stichtingrooipromotie@gmail.com. 
De inzendtermijn sluit op 2 juli.v.l.n.r.: Pieter van de Kamp, Wim de Vrij en Lia Bekkers

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Ook uw kapster aan huis 
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Weidevogelbescherming gaat over 
gemeentegrenzen heen

Waar de politiek sinds kort over 
praat, namelijk de samenvoeging 
van Sint-Oedenrode met Schijndel, 
is voor de weidevogelbescherming 
al een feit. In het gebied tussen 
Sint-Oedenrode en Schijndel zorgen 
zij samen voor de bescherming van 
de weidevogels. De Rooienaren ver-
zorgen het gebied vanaf de golfbaan 
richting Olland en de Schijndelse 
groep beschermt de vogels in het 
gebied richting Vlagheide.

“Wij zorgen ervoor dat de vogelnes-
ten in het weiland worden gemar-
keerd met stokjes. Als de boer dan 
zijn gras gaat maaien ziet hij de nes-
ten. Op die manier wordt voorko-
men dat nesten met eieren worden 

vernield”, vertelt Frans Verhagen 
van de Schijndelse weidevogelbe-
scherming. Zijn college Wil Hettema 
vult hem aan, “we markeren niet al-
leen de nesten. De laatste twee tot 
drie jaar richten we ons ook op de 
kuikenbescherming”. 

Na het ei komt het kuiken
Hettema legt uit dat de jonge kui-
kens, nadat ze het ei hebben verla-
ten een gemakkelijke prooi zijn voor 
roofdieren. “In het gemaaide gras 
zijn er geen kansen om zich te ver-
stoppen. Tegenwoordig maken we 
met boeren afspraken om een rand 
van ongeveer zes meter rondom het 
weiland niet te maaien. Ook past de 
boer daar de beplanting aan. Dan is 

er ruimte waar de jonge kuikens zich 
kunnen verstoppen. Maar niet alleen 
dat, in die ruimte kunnen de kuikens 
ook hun kostje bij elkaar scharre-
len”. Frans Verhagen gaat verder. 
“Natuurlijk krijgt de boer een com-
pensatie. Op de strook grond die hij 
beschikbaar stelt aan de natuur kan 
hij geen gewassen telen. Voor dat 
inkomensverlies krijgt de boer geld”.
Het werk van de weidevogelbescher-
ming werpt haar vruchten af. “We 
hebben hier grutto's, wulpen, schol-
eksters en kieviten. Vooral de grut-
to's en de wulpen doen het goed”, 
zegt Frans Verhagen. “Met de kievit 
gaat het momenteel wat minder, 
maar dat komt ook wel weer goed”, 
zo sluit Verhagen af.

‘Groen’ initiatief Boskant beloond 
met 1000 euro

Groen in de buurt heeft een po-
sitief effect op de gezondheid en 
het geluk van bewoners en ver-
bindt mensen met elkaar. Meer 
en meer buurtbewoners gaan er 
mee aan de slag en zetten natuur 
in voor hun gezondheid, voor een 
lekkere maaltijd, om in te spelen 
en te ontspannen.

Op dinsdag 11 juni hield IVN Bra-
bant een regionale bijeenkomst 
in Het Groene Woud, voor groe-
ne buurtinitiatieven in de regio 
Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en 
Tilburg. Deze bijeenkomst bood 
initiatieven voor en door buurtbe-
woners een podium om kennis en 
diensten uit te wisselen, inspiratie 
op te doen en anderen te inspire-
ren.

Tijdens de bijeenkomst werden 

succesvolle of kansrijke initiatieven 
in Het Groene Woud, die zowel 
het groen als de sociale samen-
hang in de buurt versterken, be-
loond met € 1000,-. Ken of ben je 
een dergelijk buurtinitiatief, meld 
het dan gauw aan en maak kans 
op dat geldbedrag!

v.l.n.r.: Arie van Alebeek, Frans van den Heuvel, Rita Bullens en 
Will Hanegraaf zijn erg content met de geschonken cheque.

Hijswerk voor de bouw en particulier
- beton storten - asbestsanering golfplaten
- glasbewassing - uitvoerbaar als hoogwerker 
- spanten zetten - snoeiwerkzaamheden
- (intern) transport - (machine) verhuizingen
- opperwerkzaamheden - werkgebied BeNeLux en Dtsl

Dè specialist in verreikers met machinist 

info@verreikers.com

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

Hét adres voor uw kunstgebit!
- reparaties
- aanpassingen
- nieuwe prothese
- kllikgebit

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Al uw prothetische zorg onder één dak!

In samenwerking met 

Ik ben nog even naar de melkstal!
Met die mededeling zouden de 
bijna twintig bewoners van Oden-
dael afgelopen maandag de deur 
uit kunnen zijn gegaan. Atletiek-
vereniging Fortuna '67 hield die 
avond een rolstoelwandeling met 
de bewoners van Odendael. Doel 
van de wandeling was de melk-
veehouderij van Wim Bekkers aan 
het Sterrenbos. Voor de bewoners 
van Odendael was deze wande-
ling natuurlijk extra genieten, ook 
dankzij het mooie zomerweer van 
maandagavond.

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 Kwaliteit hoeft niet 
duur te zijn!

€ 38,50 per lesuur
Pakketten mogelijk

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode
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Teak TV kast 
160 cm 
€ 299,-

Teak Sanur Vitrine kast 
200 x 45 x 215 cm 

€ 1199,-

Spoorwegbielslamp

Teak Tuintafel + stoelen
Tafel v.a. € 649,-
Stoel Barcelona € 99,-

Teak Tuintafel Blora
200 cm € 495,-
240 cm € 599,-
260 cm € 679,-

Teak Tuinbank
130 cm € 99,-
150 cm € 119,-
180 cm € 139,-

Teak Blok stoel 
€ 59,-

Bij aankoop tuintafel + stoelen

Extra 10 % korting
op de stoelen!!

TEAK UIT EIGEN FABRIEK

MAATWERK 

ZONDER 

MEERPRIJS

OOK ZONDAG 

23 JUNI MET 

DE JAARMARKT 

OPEN VAN 

12.00 - 17.00 UUR

OOK ZONDER KORTING ALTIJD DE GOEDKOOPSTE!!!

Meubel-Stunter Eerschotsestraat 72d+e, 5491 AD Sint Oedenrode. Tel: 0413 47 25 10 Gsm: 06 - 50 93 61 21
www.meubel-stunter.nl     infomeubelstunter@gmail.com

Meubel-Stunter Sint Oedenrode
1500 m2 showroom tuinmeubelen en binnenmeubelen

altijd op zoek!
De jaarlijkse, landelijke collecte-
week van de Maag Lever Darm 
Stichting (MLDS) gaat binnenkort 
van start. In de week van 24 juni 
tot en met 29 juni 2013 gaan dui-
zenden vrijwilligers langs de deu-
ren om te collecteren voor de strijd 
tegen darmkanker. Wij hebben uw 
hulp hierbij hard nodig!

Darmkanker
Dit jaar wordt opnieuw geld op-
gehaald voor darmkanker. Jaar-
lijks krijgen meer dan 13.000 pa-
tiënten 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. 
Als darmkanker in een vroegtij-
dig stadium wordt opgespoord, is 

deze zeer ernstige ziekte goed te 
behandelen en bestaat er een be-
hoorlijke kans op genezing. Met 
de collecte halen we geld op waar-
mee wetenschappelijk onderzoek 
naar darmkanker kan worden ge-
daan. Daarnaast willen we mensen 
bewust maken van de alarmsigna-
len van darmkanker zodat het aan-
tal sterfgevallen zal afnemen.

Collecte
Helaas komen we nog niet overal 
aan de deur. Daarom zijn er ook dit 
jaar weer nieuwe collectanten no-
dig. Kunt u een paar uurtjes missen? 
Collecteer mee in de collecteweek! 
Neem contact op met de MLDS, af-
deling Collecte op telefoonnummer 
033-7523500 of stuur een e-mail 
naar collecte@mlds.nl.

Maag Lever Darm Stichting zet trouwe collectanten in het zonnetje

De Maag Lever Darm Stichting zet-
te afgelopen maandagavond haar 
trouwe collectanten in het zonnetje. 
Tijdens een bijeenkomst bij d'n ein-
der kregen de collectanten die tien 
jaar of langer voor de Maag Lever 
Darm Stichting actief zijn een speld-
je en een bloemetje aangeboden. 

Lia Fierens, de Rooise coördinator 
van de Maag Lever Darm Stich-
ting wilde de trouwe collectanten 
een keer in het zonnetje zetten. 
Dat idee vond de directeur van de 
Maag Lever Darm Stichting, me-
vrouw Marianne Verasdonck zo 
leuk, dat ze daarom speciaal naar 

Sint-Oedenrode kwam. 

Een van deze trouwe collectanten 
is de 93-jarige mevrouw Van Laar-
hoven. Zij collecteerde al dertien 
keer voor de Maag Lever Darm 
Stichting.

Winnares tekenwedstrijd neemt 
klas mee uit
Tess Eijkemans won de tekenwed-
strijd van Sjors Sportief. Daarom 
mag ze haar klasgenootjes van 
groep 4 van de Sint Franciscus-
school in Boskant uitnodigen in 
zwembad De Neul.

De zwemmiddag krijgen ze aan-
geboden van het gemeentelijk 
Sportbedrijf, waarbij alle kinderen 
óók nog eens wat lekkers krijgen. 
Sportwethouder René Dekkers 
komt de klas aanmoedigen!
Op donderdag 20 juni aanstaande 
is het zo ver! Sjors Sportief is het 
gemeentelijk sportstimulerings-
project ter bevordering van, en 

kennismaken met sport, door de 
Rooise jeugd.
Tess deed begin van dit schooljaar 
mee aan de tekenwedstrijd Sjors 
Sportief en won. De tekening van 
Tess prijkte daarom het hele jaar 
op de voorzijde van het sportdeel-
name-boekje Sjors Sportief.

De tekenwedstrijd was voor de leer-
lingen van de groepen 3 tot en met 8 
van de basisscholen in Sint-Oedenro-
de. Ook Rooise kinderen die buiten 
de gemeente hun onderwijs volgen 
mochten meedoen.
Je kon op de mooiste tekening stem-
men via de website van Sjors Sportief.
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Oud Rijsingen steunt drie goede doelen

Buurtvereniging Oud Rijsingen 
haalt elke dag honderden kilo's 
oud papier op. Zo komt er veel 
geld in het laatje en dat wil de 
buurtvereniging graag met ande-
ren delen. Daarom geeft de buurt-
vereniging, zoals voorzitter Theo 
Jansen afgelopen zaterdag aangaf, 
net als Sint-Maarten een deel van 
de mantel weg. Jansen mocht toen 
namens de buurtvereniging drie 

verenigingen gelukkig maken. De 
Damiaanstichting, het kinderkoor 
Sint-Maarten en Alpe d'huzes. Ze 
kregen elk een cheque van vier-
honderd euro overhandigd.

“Vorig jaar kregen we elf aanvra-
gen en moesten we keuzes maken. 
Dit jaar vroegen drie partijen een 
bijdrage en dus konden we ieder-
een iets geven.” Aan het woord 

is Theo Jansen, de voorzitter van 
buurtvereniging Oud Rijsingen. 
“We halen oud papier op om de 
kas van de buurtvereniging te 
spekken, maar we delen graag 
met anderen. Daarom zijn we blij 
dat we dit jaar een bijdrage kun-
nen geven aan Ruud van de 
Wetering die maar liefst zes keer de 
Alpe d'huez beklom. Dat deed van 
de Wetering niet alleen, maar met 

zijn collega's van Heras hekwerk. 

Een andere cheque van vierhon-
derd euro was er voor de Da-
miaanstichting. Deze stichting 
heeft tegenwoordig een onderko-
men op het terrein van Novadic, 
bij het oude Damianenklooster. 
Geheel in de voetsporen van de 
naamgever van de stichting, Jozef 
de Veuster beter bekend als Pater 
Damiaan, komt deze stichting op 
voor de aller kwetsbaarste mensen 
uit de samenleving.
Ten slotte was er ook nog een 
cheque voor het kinderkoor Sint-
Maarten. Dit koor bestaat in 2014 
vijftig jaar. Om dat jubileum te 
vieren vroeg het koor een bijdrage 
aan oud Rijsingen. Met het geld 
wil het koor volgend jaar op kamp, 
maar ook willen ze een musical ko-
pen om die als koor op te voeren. 

Nog grootser
Overigens staat het kinderkoor 
Sint-Maarten niet alleen als het 
gaat om het vieren van een ju-
bileum. Ook de buurtvereniging 
Oud Rijsingen hoopt volgend jaar 
te vieren dat het vijfentwintig jaar 
bestaat. “Dat gaan we groots vie-
ren, nog grootser dan het twintig-
jarige bestaan”, zegt Harrie van 
de Meulengraaf. Hoe dat wil hij 
nog niet verraden, maar voor veel 
Rooienaren staan de tientallen 
hete luchtballonnen die toen vanaf 
Oud Rijsingen vertrokken nog vers 
in het geheugen. Nog grootser? 
Dat belooft veel!!

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

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

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

A L A R M I N S TA L L AT I E  A L S
INBRAAKPREVENTIEMIDDEL

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Scouting Rooi helpt bij Ollands buurtfeest

Toen de kinderen van buurtver-
eniging ’t Keerpunt (Olland) de 
tuin van Carlos en Hanneke 
Ooijen instormden, wisten ze 
niet waar ze moesten beginnen; 
varen met een vlot, tokkelen van-
uit een hoge boom, op de tram-
poline of toch maar met de touw-
brug naar de andere kant van de 
vijver? Gelukkig liepen er genoeg 
ouders rond die de boel wisten te 

organiseren. Ze kregen hulp uit 
onverwachte hoek. De scouting 
was eveneens van de partij.

’T Keerpunt is een buurtvereni-
ging die zich uitstrekt van de Bob-
benagelseweg tot aan café d’n 
Toel. De laatste jaren is de boel 
aardig verjongd en dat roept om 
leuke activiteiten. Er zijn veel ac-
tieve gezinnen die zo nu en dan 

wat organiseren. Ditmaal trokken 
Carlos en Hanneke de kar met 
David en Charlotte van Doorn. 
“Deze dag noemen we ‘adven-
ture day’”, vertelt Carlos. “Toen 
ik in contact kwam met de scou-
ting (afdeling Explorers) waren ze 
dolenthousiast om er aan mee te 
werken. Daarom zijn ze al de hele 
dag hier. Eerst om op te bouwen 
en nu om de kinderen te helpen 
bij de activiteiten. Voor ons is dat 
ideaal en voor de scouting levert 
het misschien weer nieuwe leden 
op. Daarnaast schenken we ze 
een kleine bijdrage voor het zo-
merkamp. Het mes snijdt zo aan 
twee kanten.”

Eigenaar 
De Vriendschap naar 
Voice of Holland

Dat de mede-eigenaar 
van De Vriendschap, Paul 
de Corte, goed kan zin-
gen is al een tijdje duide-
lijk. In deze regio tenmin-

ste. Wellicht gaat heel Nederland 
kennis maken met zijn zuivere 
stemgeluid. Afgelopen week heeft 
de horecaondernemer zich weten te 
plaatsen voor de blind auditions van 
The Voice of Holland.

De Corte deed afgelopen twee we-
ken mee aan een talentenjacht (The 
Voice of Radio) in de radio 538 show 
van Edwin Evers. Gisterenochtend 
schaarde de zanger zich bij de laatste 
drie. Toen hij zich enkele dagen eer-
der bij de laatste vijf schaarde, verze-
kerde De Corte zich van een wildcard 
voor de blind auditions van de Voice 
of Holland. Die worden in het najaar 
opgenomen.
Morgenvroeg is de finale tussen de 
laatste twee overgebleven kandi-
daten. Vanochtend streed De Corte 
tussen 08.00 en 09.00 uur voor een 
finaleticket. Bij het gaan van deze 
krant was dus nog niet duidelijk hoe 
hij gepresteerd heeft. Mocht De 
Corte de finale hebben gehaald en 
mocht hij deze ook nog eens winnen, 
dan staat het Boskantse nachtegaal-
tje op 5 oktober in een volgepakte 
Ziggo Dome in Amsterdam. De win-
naar mag namelijk eveneens optre-
den tijdens Live38 XXL.  
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Geslaagden uit Sint-Oedenrode
Gymnasium Beekvliet
Eddie van Berkum   
Irene van Besouw   
Brigitte Dekker    
Yaël van Engelen   
Martijn ten Ham   
Anouk van Kasteren   
Isabelle van Kessel   
Marlies van de Meulengraaf  
Anoek Moeskops   
Hiske van Rooi    
Justin Szanto    
Anne van Uittert   

Fioretti College Veghel
Geslaagden eerste tijdvak

Basisberoeps Techniek   
Willem van Eert
Marco Jakobs 
Basisberoeps Zorg & Welzijn  
Lisanne Gevers   
Kaderberoeps Economie  
Rotinda Aydemir  
Ilona van den Berg  
Bart Leenderts
Sjors van Liempd  
Eline Peters   
Jurre Verhagen   
Kaderberoeps Zorg & Welzijn 
Audrey de Graauw  
Maaike Nolle   
Debbie van Stek   
Mavo Economie   
Job van Kaathoven  
Mohammed Parwani  
Alarik van Rooij  
Mavo 4 Techniek  
Luuk Opheij   
Joey van Rooij   
Joost Vervoort   
Mavo 4+ Techniek  
Ben Moerkens   
Mavo 4 Zorg en Welzijn   
Bente Kuijpers 

Zwijssen College
Atheneum
Merel van Acht
Robert van Acht
Bram Ackermans
Max van Alphen
Milou van Asseldonk
Ward Bekkers
Ramon Jakobs
Robbert de Jong
Niels van der Kallen
Merel Keulen
Felix Nooteboom
Maartje Rokven
Bertus van de Wetering
Rob Witlox
Havo
Casper Aalders
Jeroen Bongers
Kees Brekelmans
Anouk Brus
Pelle van Dijk
Omar Faiq
Pien Geeven
Gijs Kanters
Bart der Kinderen
Bjorn Kluijtmans
Rob Kluijtmans
Sonya Kremers
Maud Kuijpers
Lieke van de Meulengraaf
Wessel van de Meulengraaf
Kim Mutsaars
Joost van Nostrum
Floor Oppers
Mark van de Pol
Floor Rooijakkers
Yvonne  Santegoeds
Stefan Swinkels
Timo Verhoeven
Kristin van de Wetering
Teun van der Wijst

Elde College
VMBO Bouwtechniek
Jordy van den Boom 
Rick van Elderen  
Luke van Bokhoven  
Maik Vorstenbosch 
VMBO Landbouw 
Femke van Haren 
Tom Kühne 
VMBO Metaaltechniek 
Dennis van Kessel 
Dylan Verwaal 
Sjoerd van der Wijst 
VMBO 
Technologie en dienstverlening 
Mohamed Yasbah 
VMBO Uiterlijke verzorging 
Renske Verberk 
Demi Verschuren 
Janneke Witlox 
VMBO Verzorging 
Lenny van den Brand 
Laura Heerkens 
Marlou Hulsen 
Avivan Peermous 
Fatma Salim Ahmed 
Rola Verspeek 
Havo 
Thijs Beeks
Daisy Bloks 
Job van Galen 
Dylan McGowan 
Dirk Moeskops 
Luc Sijbers 
Jordy Stabel 
Hugo Bitter  
Vera van Alphen 
Kannica Heijmans 
Rick van Osta 
Jesse van Doorn 
Mandy Langens 
Sjors Mosterman 
Sita Parker 
Jop Smit 
Sandy Vissers 

Inge Wehkamp 
Sanne Witlox 
Jessie Wouters 
Laura van Heuven
Elise Pennings 
Hilde Swinkels 
Ismay van de Wiel 
VMBO Bouwtechniek
Dirk de Bie 
Jeroen Boets 
Bryan van de Coevering 
Bas Vervoort 
Boyke Voets 
VMBO Elektrotechniek 
Thom van Gerwen 
Donny Palubski 
Alex van Riel 
VMBO Landbouw 
Anneloes van Acht  
John van den Hurk 
VMBO Metaaltechniek
Dave Böhm 
Fime Namwansa 
VMBO 
Technologie en dienstverlening  
Thomas Nguyen 
Tom Reniers  
Daan Stamps  
Matthijs Vos 
Wouter Vulders 
VMBO Uiterlijke verzorging 
Manouk van Driel  
Lisa Wouters 
VMBO Landbouw  
Ferri Louwers 
Jordi van Rooij 
VMBO Metaaltechniek 
Bas Oerlemans 
VMBO Theoretische leerweg
Wout Gevers 
Fabian Groeneweg 
Maarten Hulleman 
Daphne van Aarle 
Michelle Bodet 
Jasper van Geffen 

Ruth van der Heijden 
Glenn van Lieshout  
Lynn Stamps 
Anouk Boessen 
Guus van Diest 
Joyce van Grinsven 
Wes Tempelers 
Luuk van de Velde
Jordy van Vught
VMBO Gemengde leerweg
Stan de Beer 
Joke van Gils 
Jessie van Weert 
Atheneum 
Mellanie Geerts 
Joyce van Hoof 
Jop Kremers  
Atheneum (tweetalig)
Minela Alic 
Floor Bodet 
Willem Brekelmans 
Rens van Dijk 
Thijs van der Endt 
Lex Heunks 
Paul Schulpen 
Praktijkonderwijs 
Serena Holsken 
Joris van de Laar 
Praktijkonderwijs + AKA 
Bregje Swinkels 
 
Heerbeeck College 
VMBO-TL
Bart van Delft
Joyce van Kessel
Malou  Simons
Iris van der Zanden
Manon van der Zanden
HAVO
Rosalie  Ardts
Hilde  Grondhout
VWO
Stein de Bever
Edwin van der Heijden
Bo  Strijbos

Dommel op een dieptepunt?

Centraal Europa had de afgelopen weken te maken met wateroverlast. Rivieren als de Donau en de Elbe 
zetten hele steden en landstreken onder water. Wij hebben al enkele weken behoorlijk droog weer en 
dat is te zien aan de Dommel. Ter hoogte van Odendael staat de vlonder, die normaal ruim in het water 
staat, helemaal droog. Ook de hindernissen van HKC staan als fl inke muren grotendeels boven water. 

Ook schuimparty trekt veel jeugd

Het afgelopen jaar is voor jeugd-
soos The Joy in Nijnsel stormach-
tig verlopen. Mede door goed 

werk van enkele actieve 
vrijwilligers is het steeds 
drukker geworden op 
avonden dat er iets bij-
zonders te doen was. Zo 
ook afgelopen week toen 
een schuimparty op het 
programma stond. We-
derom vond veel jeugd 
de weg naar Nijnsel om 
er een feestje te bou-
wen. Dat leverde mooie 

plaatjes op. Kijk voor meer foto’s 
op www.mooirooi.nl
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1

T

MijkeMijk

Prijswinnaars puzzeltocht 
Avondwandel4daagse
Het was een hele drukte bij de dames die de puzzelbladen  uitdeelden 
tijdens de 9e editie van de Avondwandel4daagse van OLAT. Maar liefst 
240 vellen werden door de enthousiaste puzzelaars meegenomen om 
door hen of de begeleidende ouders ingevuld te worden. Velen hebben  
hun best gedaan zoveel mogelijk antwoorden te verzamelen en alles in 
te vullen.  Vooral beginnende schrijvers hadden moeite om de lange 
woorden zoals “Sinterklaasfeest” in te vullen.  Heel veel  kinderen had-
den na afloop het woord “GOUD” gevonden en dongen zo mee naar 
een prijs. Na loting zijn de volgende prijswinnaars  er uit gehaald.

4 Jaar: Lara der Kinderen, Mauritsstraat 4
5 Jaar: Jesse Versantvoort, Hazelaarstraat 25
6 Jaar: Roos  uit de Julianastraat 1
7 Jaar: Demi Exters, Past. Smitsstraat 3
8 Jaar: Kai van de Wijst, Marijnenstraat 21
9 Jaar: Joy Latijnhouwers, Hildewarelaan 14
10 Jaar: Tim Vervoort, Merimondstraat 21
11 Jaar: Dwayn  uit de Iepenstraat 20
12 Jaar: Nienke Habraken, Hildewarelaan 2

Allemaal van harte gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs. Die mo-
gen afgehaald worden op Zaterdag  22 juni van 10.30 tot 12 uur bij 
Jeanne van de Laar, Dommelrodelaan 43. 

Na zo vaak te zijn besproken
Kan nu toch eindelijk de vlag worden uitgestoken

Jordy Pro� ciat 
met je VMBO diploma

Veel succes op het ROC in Veghel

Papa Mama en Davy

x Fedde

Hoera,          
mama 30

Dochter van Toon & Nienke Lathouwers

Merodestraat 27
5491 BL Sint-Oedenrode

OUTLET
cadeau-artikelen, decoratie, 

sieraden, fietsen etc.

vrijdag en zaterdag 
geopend

Streepenstraat 6
Sint-Oedenrode

(naast dierenspeciaalzaak Van Brussel)

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

Vaders vooral trots op kinderen

Deze drie vaders werden door DeMooiRooiKrant verkozen tot de lief-
ste vaders van Sint-Oedenrode. Afgelopen zaterdag kwamen ze hun 
prijzenpakket ophalen bij DeMooiRooiKrant. Stuk voor stuk glommen 
ze van oor tot oor. Ze waren vooral trots op de eigen kinderen die hen 
voor deze wedstrijd hadden aangemeld. 

Myrthe Willems 
is geslaagd 

voor Fotografie 
aan het KW1C 

Mede dankzij 
een succesvolle stage 
bij DeMooiRooiKrant

Toontjes bedankt,

6-3, 6-4 
Mini en Bart

Geboren 
9 juni 2013
NOOR

Dochter van 
Bart & Simone van Sinten

Zusje van Giel
Tartwijck 85

5491EJ Sint-Oedenrode

Anouk
Elisabeth Maria

Dochter van Stefan en Ilse 
van den Berk-Markus

Zusje van Stan

Buizerd 9
5492 PJ  St. Oedenrode

(0413) 47 15 68

Petekind van
tante Esther en tante Priscilla 

Bel, kom en bewonder!

A
no

uk vAn

d e n  b e

r
k15-0

6-13

09.12 uur 3940 gr. 49 cm

Soms komen al je dromen uit...

Dochter van Stefan en Ilse
van den Berk-Markus

Zusje van Stan

52

Ollandia 1 bedankt de sponsors, 
het bestuur, de technische staf 

en alle supporters voor de geweldige steun!!

Zoë

Geboren 
6-6-2013

dochter van Kim en Bart Smits
zusje van Lynn

Proficiat van:
Dirk en Asya

Ruud en Hanneke en Jidde
Opa en Oma

Geslaagd

Johan van Berkel
HBO Accountancy

Proficiat!

Je ouders

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Geslaagd!
Stagaire Matthijs 
profi ciat namens 

DeMooiRooiKrant

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

De enige echte 
Ad van de Wijdeven

(sorry, DMRK)
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Met Nos Jungit Apollo de zomer in

Na een lang en koud voorjaar vindt 
NJA het hoog tijd de zomer in te 
luiden. Bij gebrek aan een warme 
lente probeert NJA op deze manier 
het zwoele zomeravondgevoel bij 
u op te roepen. Dat gebeurt met 
een sprankelend buitenconcert op 
zaterdagavond 22 juni om 20.00 
uur bij Mariëndael. 

Als de weergoden maar enigszins 
goed gestemd zijn kunt u in de 

buitenlucht luisteren naar een 
gratis concert waarin lichte 
muziek de boventoon voert. 
Na het voorjaarsconcert XXL 
in de Goede Herder kerk waarin de 
nadruk lag op moderne klassieke 
muziek heeft fanfare Nos Jungit 
Apollo voor u een programma  sa-
mengesteld met bekende namen 
vanuit de pop- en jazzmuziek. Mu-
ziek van Gloria Estefan, Dave Bru-
beck en Chuck Mangione worden 

voor u vertolkt met diverse solisten 
op trompet, trombone en bastuba. 
Voor verdere informatie en indruk-
ken van onze vorige concerten 
in de Goede Herder kerk en de 
Doelen in Rotterdam zie ook onze 
website: www.fanfarenja.nl

Thema: Vertrouwen

Vrijdagavondvertelling in de bibliotheek
De bibliotheek heeft heel veel 
prachtige verhalen te delen. Naar 
aanleiding van een van deze verha-
len wordt samen in gesprek gegaan. 
De bibliotheek nodigt iedereen uit 
om mee te praten, mee te nemen en 
mee te delen in dit gesprek. 

Er wordt afgetrapt met het thema 
‘Vertrouwen’. Geïnteresseerden 
kunnen vrij binnenlopen, zonder 
aan te melden. 

Meer informatie over de vrijdag-
avondvertellingen komt op het 

blog http://vrijdagavondvertellin-
gen.wordpress.com. Meetwitteren 
kan overal met #dvav. Het verhaal 
wordt ook via @BiebMeierij  en 
@Vrijdagavvertel gedeeld. 

Nú in een nieuwe auto rijden en ook nog uw geld op de bank houden? Dat kan, want als u 
een nieuwe Suzuki koopt, dan betaalt u nú slechts de helft van het totale bedrag en daarvan 
kunt u uw eventuele inruil ook nog vanaf halen. De andere helft betaalt u pas over drie jaar. 
Zonder rente! Zo rijdt u wel heel voordelig in een nieuwe Suzuki. 

De Alto Dit is dé ideale stadsauto. Hij is compact, wendbaar en u parkeert hem overal 
makkelijk in. Met ultrazuinige technologie waarvan u elke dag weer profiteert.

Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 4,1-5,1 l/100 km;  
19,6-24,4 km/l; CO2-uitstoot: 99-118 g/km. Genoemde prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten 
rijklaarmaken. Kijk voor kosten en voorwaarden op www.suzuki.nl

Garage Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint Oedenrode, 

 Tel. (0413) 474059, 
 www.garagemarkgraaff.nl

Handgeschakelde modellen:

Afgebeeld is de Alto Exclusive

Betaal nú de helft  
en de rest  
pas over 3 jaar!

Rekenvoorbeeld Suzuki 50/50 actie

Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Suzuki Financial Services • Geldig van 15 april t/m 30 juni 2013 • Voor een nieuwe Suzuki Alto • U financiert 50% van 
de consumentenprijs met een maximum kredietbedrag van € 20.000,-; minimum € 3.500,- • Onder voorbehoud van kredietacceptatie • Toetsing en registratie bij BKR te Tiel 

• Suzuki Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • info@suzukifs.nl

Contantprijs Aanbetaling Totaal Jaarlijks Debetrentevoet Looptijd Termijnbedrag Slottermijn Totaal te 
  kredietbedrag kostenpercentage  in maanden   betalen bedrag

€ 8.299,- € 4.150,- € 4.149,- 0% 0% 36 € 0,00 € 4.149,- € 4.149,-

Betaal nú vanaf € 4.150,-Betaal nú vanaf € 4.150,-
 ...en de andere helft betaalt u pas over 3 jaar. Zónder rente!

Betaal nú de helft  
en de rest  
pas over 3 jaar!

Suzuki Swift 1.2 
Exclusive GT-Colorline

Suzuki Swift exclusive  € 16.499,-

GT-color-line pakket   € 2.999,-
A� everingskosten   € 662,50                 
Metaal kleur    € 385,-   
Legeskosten    € 48,70
Verwijderingsbijdrage   € 45,-

Totaal     € 20.639,20

( dit betreft een eenmalige actie 
op getoonde auto )

Juni Actie maand 
Nu de Suzuki Alto 1.0 Comfort ( met airco )

                                                                                                                 
50/50 deal

Rijklaar incl metallic-lak,

van € 10.531.70
Vóór slechts € 9.499,-   

( incl 50/50 deal, rekent u nu slechts € 4749.50 
en de andere helft over 3 jaar, rentevrij!! )

Zolang de voorraad strekt.
Uiterlijke registratiedatum: 15 juli 2013

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode     •     Tel.: 0413-474059     •     www.garagemarkgraaff .nl

Uw mobiliteit onze zorg...

Nu rijklaar voor € 17.999,-

Juni Actie maand 

50 / 50
DEALS

Nú in een nieuwe auto rijden en ook nog uw geld op de bank houden? Dat kan, want als u 
een nieuwe Suzuki koopt, dan betaalt u nú slechts de helft van het totale bedrag en daarvan 
kunt u uw eventuele inruil ook nog vanaf halen. De andere helft betaalt u pas over drie jaar. 
Zonder rente! Zo rijdt u wel heel voordelig in een nieuwe Suzuki. 

De Alto Dit is dé ideale stadsauto. Hij is compact, wendbaar en u parkeert hem overal 
makkelijk in. Met ultrazuinige technologie waarvan u elke dag weer profiteert.

Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 4,1-5,1 l/100 km;  
19,6-24,4 km/l; CO2-uitstoot: 99-118 g/km. Genoemde prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten 
rijklaarmaken. Kijk voor kosten en voorwaarden op www.suzuki.nl

Garage Markgraaff
Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint Oedenrode, 

 Tel. (0413) 474059, 
 www.garagemarkgraaff.nl

Handgeschakelde modellen:

Afgebeeld is de Alto Exclusive

Betaal nú de helft  
en de rest  
pas over 3 jaar!

Rekenvoorbeeld Suzuki 50/50 actie

Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Suzuki Financial Services • Geldig van 15 april t/m 30 juni 2013 • Voor een nieuwe Suzuki Alto • U financiert 50% van 
de consumentenprijs met een maximum kredietbedrag van € 20.000,-; minimum € 3.500,- • Onder voorbehoud van kredietacceptatie • Toetsing en registratie bij BKR te Tiel 

• Suzuki Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • info@suzukifs.nl

Contantprijs Aanbetaling Totaal Jaarlijks Debetrentevoet Looptijd Termijnbedrag Slottermijn Totaal te 
  kredietbedrag kostenpercentage  in maanden   betalen bedrag

€ 8.299,- € 4.150,- € 4.149,- 0% 0% 36 € 0,00 € 4.149,- € 4.149,-

Betaal nú vanaf € 4.150,-Betaal nú vanaf € 4.150,-
 ...en de andere helft betaalt u pas over 3 jaar. Zónder rente!

Betaal nú de helft  
en de rest  
pas over 3 jaar!

Juni 
Actie maand

Wereldwinkel gered en gaat door
Zoals bekend is de Wereldwinkel gevestigd 
in het Martinushuis, in het centrum van Rooi. 
Door de politieke beslissing van met name de 
VVD en Hart voor Rooi wordt het Martinus-
huis nu te koop aangeboden en moet de We-
reldwinkel naar een andere locatie. 

Het bestuur heeft lange tijd moeten zoeken 
naar een beschikbare en vooral betaalbare 
locatie. De maatschappelijke betrokkenheid 
van Woningbouwvereniging Wovesto heeft 
geleid tot het aanbieden van winkelruimte op 
de hoek Kofferen-Hoge Vonderstraat. De huur 
en gestelde condities zijn zodanig, dat de alge-
mene ledenvergadering van de Wereldwinkel op 3 juni unaniem heeft 
besloten om dit aanbod te aanvaarden. Daardoor is de Wereldwinkel 
voor Rooi behouden en kunnen vele belanghebbenden in de Derde 
Wereld profiteren van de fair trade verkoop via deze winkel! 
Helaas moest het bestuur tijdens die ledenvergadering de euforie 
enigszins temperen door de grote zorgen kenbaar te maken over de 
onvermijdelijke kosten van de herhuisvesting. De huidig in gebruik 
zijnde inventaris is voor een deel eigendom van de bibliotheek en 
wordt nu in goed overleg en samenwerking gemeenschappelijk ge-
bruikt. Aanschaf van o.a. verkoopbalie, computer, vitrines e.d. is nu 
noodzakelijk. 

Gelukkig kon wel worden vermeld, dat de gemeente verschillende 
malen haar bezorgdheid heeft gedeeld en beloofd om bij de door 
haar veroorzaakte noodzakelijke herhuisvesting de Wereldwinkel te 
helpen. Een recente aanvraag voor de benodigde financiële onder-
steuning is echter beantwoord met de mededeling, dat de gemeente 
voor de herhuisvesting geen bijdrage zal geven. 
De motivatie en enthousiasme van de vele vrijwilligers heeft daar 
echter niet onder geleden. Gelukkig hebben vrienden, kennissen en 
maatschappelijk betrokkenen al gemeld, dat ze  de Wereldwinkel zul-
len helpen. Samen met hen zullen de  vele vrijwillige medewerkers 
en medewerksters met onmiddellijke ingang aan de slag gaan om de 
herhuisvesting tot een succes te brengen.
Tot nader bericht blijft de verkoop van de unieke fair-trade producten 
in het Martinushuis normaal doorgaan op alle dagen van de week.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Lezerspodium....
Door: De Wereldwinkel
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SchuifkaSten op maat
GratiS opmeten

GratiS bezorGen 
GratiS montaGe 
(excl interieur)

GeldiG van 19 t/m 22 juni!!

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl
tel: 06-13775090 
Info@markook.nl 

Passi e voor koken, ong edwong en sfeer,

Italiaanse keuken, 

kookworkshops, streekproducten, 

wijn-spijscombinati e, wijnpro everij en, 

exclusi eve home cooking, koken op lokati e.k k l

Geslaagd tafelen

www.klerkxschoenen.nl
Steunzolen - voetbedden - orthopedische schoentechniek

Hoofdstraat 107 
Schijndel
tel.: 073-5477021

90% voorzien
van uitneembaar 

voetbed

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

Auto tegen boom in 
Sint-Oedenrode

Zaterdagavond rond 22 uur is op 
de Hoogstraat een automobilist 
de macht over het stuur verloren 
en van de weg geraakt. De auto 
kwam tot stilstand tegen een 
boom. De bestuurder kwam er 
ongedeerd vanaf. Wel is hij even 
later door de politie aangehouden 
voor rijden onder invloed. Een 
bergingsbedrijf heeft het voertuig 
weggesleept. 
Foto en tekst: www.112brabantnieuws.nl

Rooise kapellen doelwit van dieven
De gloednieuwe Antoniuskapel 
aan de Lieshoutseweg in Nijnsel 
is een paar dagen na de opening 
meteen het doelwit geweest van 
dieven.  Ook hebben dieven ge-
probeerd om geld te stelen uit de 
kapel aan het Everse.
De kapellen hebben schade op-

gelopen doordat dieven hebben 
geprobeerd om een slot te force-
ren. Ze wilden donatiegeld stelen. 
Waarschijnlijk is het voorval tus-
sen zondagmiddag 16.30 uur en 
maandagmiddag gebeurd. Er is 
inmiddels aangifte gedaan. 

Vandalisme aan Nijnselseweg

Op zondag 16 juni ontdekte 
Jan Verhagen, eigenaar van So-
lex Verhuur Rooi, dat zijn recla-
mesolex in de nacht van 15 op 
16 juni verdwenen was. Nader 
onderzoek wees uit dat de solex 
met lomp geweld van de 2.5 me-
ter hoge sokkel gewrikt was. De 
schade bedraagt enkele honder-
den euro’s. Er is aangifte gedaan. 
Eventuele getuigen kunnen zich 
melden bij de politie.

Buiten spelen blijft het leukst

Gamen is helemaal van deze tijd. 
Veel kinderen zitten dagelijks aan 
de buis of de computer gekluis-
terd om spellen te spelen. Soms tot 
wanhoop van vader en moeder. 
Toch kan het ook anders; buiten 

spelen! Gelukkig blijft dat voor 
veel kinderen nog het leukst. Dat 
was vorige week woensdag wel te 
merken. Op verschillende plekken 
in Rooi werden spellen gespeeld 
op straat in het kader van de Nati-

onale Buitenspeeldag. De kinderen 
vonden het geweldig en speelden 
dan ook naar hartenlust.

Kijk voor nog meer foto’s op 
www.mooirooi.nl  

De schilder liep weer het podium 
op, de verteller las een kort gedicht 
voor. Grijs: haastige meisjes met 
een aktentas. Discomuziek volgde. 
Paars bood de meisjes van junioren 
A freestyle. Voor de voorstelling za-
gen ze er best rustig uit, maar dat 
was gezichtsbedrog. Carmen gaf 
toe dat ze best zenuwachtig was: 
“Wij hebben een rustige dans, maar 
wel bijzonder.” Britt en Ilva (Mini-
oren garde) vonden met name de 
lichtjes aan hun handen erg leuk. 
Zij dansten als futuristische robots 
op ‘a million fire flies’. De dichteres 
zei daarbij: “Blauw van de hemel, 
van de zee, de avond…om zoveel 
blauw te vangen, moet je wel ster-
ven van verlangen.”

“We wilden mensen laten naden-
ken en ontroeren” 
Voor het eerst betrok Sunrise een 
regisseur bij het hele proces. Tom 
Willems breide het hele verhaal aan 
elkaar. Toch kwam de basis, even-
als andere jaren, van de trainsters 

zelf. Blinded by Colours begon met 
het idee om verschillende kleuren 
vorm te geven en daarbij wilden de 
trainsters meer diepgang bieden. 
“We wilden mensen meer laten 
nadenken en ontroeren”, vertelt 
Whitley. “Het gaat meer over ge-
beurtenissen uit het leven.” Samen 
met Cheryl, Lobke, Noortje, Gitte, 
Lynn, Janny en Kim werd het idee 
verder uitgewerkt en vormgegeven. 
Cheryl: “Iedereen geeft een eigen 
interpretatie aan een kleur. Sommi-
ge zijn heel duidelijk, maar andere 
zijn minder voorspelbaar. Het is juist 
leuk om te laten zien wat kleuren 
allemaal kunnen uitdragen.”

Oranje, rose, groen, rood, geel en 
wit, het kwam allemaal aan bod. 
Het groene gras, de roze panter et 
cetera, was voor iedereen herken-
baar en ook ‘Oranje wij zijn trost op 
jou, wij zijn kampioen’, was geen 
grote verrassing. Ieder geeft een 
eigen interpretatie aan een kleur, 
maar sommige interpretaties gel-

den voor iedereen. Sunrise gaf het 
op een verrassende manier vorm. 

Kijk voor nog meer foto’s op 
www.mooirooi.nl  

Vervolg voorpagina

“Ieder geeft een eigen interpretatie aan een kleur” 

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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Ge kumt net zû hendig aon schuld es aon ekstersoge
Zonder het te merken raak je in de schuld.

Uit: Bij wijze van spreuken van 
fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 Kraamhouders Jaarmarkt dit jaar
voorbereid op elk weertype

Dit keer
bij regen....
een ander
bordje!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Johan van Bakel

Sint-Oedenrode

Winnaar:
M. Gottenbos

Zwembadweg 39
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

I have a dream

ik wandel door de tuin
voor ons gemeentehuis
nu nog vlak omrand
maar in mijn gedachten
voel ik me in ons eigen
Roois Vondelparkje thuis
waar intimiteit heerst
en wandel onder de
bogen met rode rozen die
slenterend volk verwachten

i have a dream

tussen het H. Hart
en de kathedraal
hoor ik het geruis
van de Martinus fontein
keuvelende mensen rondom
op bourgondische terrassen
sfeervol, Rome in het klein

i have a dream

aangekomen bij
de Paulusgasthuisjes
vind ik, lopend  door 
de poort een open stek
vrij voor iedereen
een soort begijnhof,
ommuurd en daardoor
een heilige stilte plek

I have a dream

in de hoek van de markt
nabij een terrazzo Italiano
ontwaar ik het standbeeld 
van de Graaf van Rode
fier en in vol ornaat
men komt vanzelf kijken
in deze thans dode hoek
ik ga daar even zitten
en geraak aan de praat

 

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.
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3 kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

Nu 3 maanden
korting op Glasvezel 

Alles-in-één 
Standaard

Overal in en om het huis tv-kijken 
op je laptop, tablet en smartphone

Met één druk op de knop een 
programma even op pauze zetten 

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

* De eerste 3 maanden betaal je € 45,- /mnd voor Glasvezel Alles-in-één Standaard met Interactieve HD TV, Supersnel internet en Bellen.
Daarna betaal je € 68,- / mnd. Je ontvangt het Pluspakket gratis zolang je Compleet bent.

Heb je al mobiel van KPN?
Maak je KPN Compleet. 
En krijg het Pluspakket gratis!

kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

Heb je al mobiel van KPN?
Maak je KPN Compleet. 
En krijg het Pluspakket gratis!

korting korting op Glasvezel op Glasvezel op Glasvezel op Glasvezel 
Alles-in-één Alles-in-één Alles-in-één Alles-in-één Alles-in-één Alles-in-één 

StandaardStandaardStandaard

Overal in en om het huis tv-kijken Overal in en om het huis tv-kijken 
op je laptop, tablet en smartphoneop je laptop, tablet en smartphone

Met één druk op de knop een Met één druk op de knop een 
programma even op pauze zetten programma even op pauze zetten programma even op pauze zetten 

Supersnel internetten met 100 Mbit/sSupersnel internetten met 100 Mbit/sSupersnel internetten met 100 Mbit/sSupersnel internetten met 100 Mbit/s

op Glasvezel 

Overal in en om het huis tv-kijken 
op je laptop, tablet en smartphone

Met één druk op de knop een 
programma even op pauze zetten 

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

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:  
OLAT

MARIA VAN DE KOEVERING  
TULPSTRAAT 2
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,  
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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,  

	  

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,  

	  

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,  

	  

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

Zoek de volgende woorden:
aster, basiel, dahlia, duizendschoon, gerbera, iris, incalelie, 

madeliefje, mimosa, muscari, pentas, phlox, zilverdistel, teunis, 
tulp, sering, ranonkel, zonnebloem, 
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Grenzen
alles nog mogelijk, binnen bereik
verhalen en verten, klaterend licht
suizende woorden dromend gedicht

bijna alles geleefd wat wij dachten
niet naar zomer of winter gevraagd
niet vertrouwd nog met wat er kan breken

op zoek naar een huis voor de nacht
snijpunt van wegen, soms onverwacht
zijn – wie is voor, wie is tegen

maar tijd keert nooit om, drij�  vooruit
zwaluwen hoop over bergen gedragen

lied en rivier dichterbij
geopende grond en vruchtbare dagen

behalve die ene kloppende adem
die niet komt – onherhaalbare jij

    Kees Hermis
Uit: Anerca, 2001

Het verhaal achter ‘Ludovicus’
Hoog in de voorgevel van De 
Loop’r staan twee beelden, elk in 
hun eigen nis. Beide vleugels van 
het gemeenschapshuis staan on-
der de beschermende hoede van 
een beeld. Het ene beeld heeft 
al een hele geschiedenis achter 
de rug. Het is mede verantwoor-
delijk voor het ontstaan van het 
andere. Dit tweede beeld, de Don 
Jon, werd onlangs door en voor de 
kinderen van bs De Sprongh ge-
maakt. Maar hoe zit dat met het 
eerste beeld? Wie symboliseert 
het en waarom kreeg het jaren 
geleden plaats in het parochiehuis 
van Olland?

Door: Ria Balk

Het Ludovicus Gesticht
“Voor veel Ollanders is het beeld 
interessant. Hoe men het heeft 
verkregen weet niemand, maar 
het moet wel zo’n 150 jaar oud 
zijn”, aldus Ollander Martien van 
Kessel. Eind 19e eeuw was Ol-
land een kleine boerengemeen-
schap met een kerk, een pastorie 
en een openbare school. “Om de 
belangen van de kleine boeren te 
verenigen, werd in 1897 in Olland 
de Boerenbond opgericht”, vertelt 
Martien. “Er was echter geen ver-
gaderzaal. “Daarom kwamen ze 
bij elkaar in het schooltje. Dat was 
niet ideaal want het was een klein 
schooltje met alleen maar twee lo-

kalen en omdat er geen stoelen en 
tafels waren, zaten de boeren op 
de schoolbankjes van de kinderen. 
Ook de kerk kampte met proble-
men. De school was neutraal, daar 
mochten geen religieuze activitei-
ten plaatsvinden. Zo ontstond de 
behoefte aan een parochiehuis. 
Pastoor Ludovicus kreeg van de 
gemeente gedaan dat er geld uit 
het fonds van de Bodem van Elde  
beschikbaar werd gesteld voor 
de bouw van een patronaat. Dat 
was echter lang niet voldoende. 
De boerenbond en de kerk gingen 
samen actie voeren en uiteinde-
lijk bracht de Ollandse gemeen-
schap zelf het grootste deel bij el-
kaar. Vanwege de sterke inzet van 
pastoor Ludovicus van Loenhout 
kreeg het de naam ‘Het Ludovicus 
Gesticht’. Bovenin het patronaat 
kwam toen het beeld al te staan.”

Wie waakt er over het gemeen-
schapshuis? 
“Ikzelf dacht dat het Ludovicus 
was, de zoon van de koning van 
Napels”, vervolgt Martien van 
Kessel en met hem noemen vele 
Ollanders het beeld zo. Volgens 
Martien blijkt het echter Lodewijk 
IX te zijn. “Lodewijk IX is vooral 
bekend vanwege de kruistochten 
die hij ondernam naar Jerusalem 
en Tunis. Hij leefde wel in dezelfde 
tijd als Ludovicus (eerste helft 13e 
eeuw). In Parijs bouwde Lodewijk 

de Sainte Chapelle aan het Louvre. 
Daar bewaarde hij de doornen-
kroon en andere relikwieën. Voor 
mensen die nu naar museum het 
Louvre gaan, is het interessant om 
eens te kijken of ze schilderstukken 
zien van El Greco. Deze beroemde 
kunstschilder portretteerde ook 
Koning Lodewijk, met de doornen-
kroon in zijn hand. Het beeld dat 
nu over Olland waakt, is gemaakt 
aan de hand van dit schilderij.” 

De Loop’r
Bij de verbouwing van het patro-
naatsgebouw tot gemeenschaps-
huis de Holm (1970), ging het 
beeld bijna verloren. Ollander 
Frans van Berkel redde ‘Ludo-
vicus’ toen van de ondergang 
en gaf het ruim veertig jaar een 
plekje in zijn eigen tuin. Onlangs 
werd ‘Ludovicus’ in ere hersteld, 
waardoor het nu weer in volle 
glorie waakt over het nieuwe 
gemeenschapshuis: De Loop’r. 
“Vanuit het Brabants erfgoed is 
men in het kader van het IDOP 
bezig met het samenstellen van 
een leerpakket om de Ollandse 
jeugd op de hoogte te brengen 
van de eigen geschiedenis”, aldus 
Martien. Het verhaal van Ludovi-
cus is daar slechts een klein on-
derdeel van. Olland is een dorp 
met een rijke historie. Die wil 
men graag behouden: ook in de 
toekomst.

Martien van Kessel voor het beeld van Ludovicus.
Foto rechts: Jan, Mien en Ria Markgraaff voor de 
pastorie in Olland

 

 

Open Huis

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

       ma. 24 juni van 19.00 – 20.30 uur

           

MEERKOET 11- St.Oedenrode
Woonoppervl. 120 m2 ; perceel 148 m2

Vraagprijs: € 239.000,-- K.K. 
www. dekoningmakelaardij.nl

tel. 0413-490000

Al 3 jaar is de wereldwinkel
verkozen tot de beste
cadeauwinkel van Nederland

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Fitselsteeg 15, 5491 TW Sint-Oedenrode
Tel. 06 - 555 900 72

info@vanhoofhoveniers.nl 
www.vanhoofhoveniers.nl

Excursie Rooise VVD een succes

Op vrijdag 7 juni heeft de Rooise 
VVD een bezoek gebracht aan de 

Koninklijke Auping fabrieken in 
Deventer en Mengvoederfabriek 

“de Hoop” in Zelhem.

Het zou een drukke dag worden. Er 
stonden twee excursies op het pro-
gramma bij twee heel verschillende 
bedrijven. ’s-Morgens een bezoek 
aan de koninklijke  Auping fabrie-
ken en ’s middags een bezoek aan 
mengvoederfabriek “De Hoop’ in 
Zelhem.  

De ontvangst bij Auping was harte-
lijk. De groep werd ontvangen door 
Rudi van Erp, Rooienaar van ge-
boorte. Rudi is aansluitend aan zijn 
studie gaan werken bij Auping. Hij 
is verantwoordelijk voor strategie, 
marketing en productontwikkeling 
van de boxspring bedmodellen. 
Rudi vertelde in zijn presentatie uit-
gebreid over het ontstaan van het 
bedrijf en de ontwikkeling die het 
bedrijf heeft doorgemaakt. 

Na een uitgebreide lunch vertrok de 
groep richting Zelhem. Hier werd 
een bezoek gebracht aan  veevoe-
derfabriek “de Hoop”. Ook dit 
bedrijf heeft een rijke geschiede-
nis.  In de presentatie werd onder 

andere uitgebreid stil gestaan bij de 
voedselveiligheid voor mens en dier. 
Voedselveiligheid vraagt om een in-
tegrale ketenpaanpak. De Hoop is 
vanaf het begin betrokken geweest 
bij Trust Feed.

Naast standaardvoeders wordt er 
ook voer geproduceerd voor ver-
schillende marktconcepten. Op deze 
manier kunnen de pluimveehouders 
produceren voor vooraanstaande 
marktpartijen en winkelorganisa-
ties uit binnen- en buitenland. Door 
het moderne productieproces kan 
flexibel worden ingespeeld op vra-
gen en ontwikkelingen in de markt. 
De daarna volgende rondleiding 
door de fabriek was erg interessant. 
Opvallend was hoe nauwkeurig de 
herkomst van de grondstoffen en 
de samenstelling van de veevoeders 
wordt geregistreerd. 

Al met al een prachtige dag met 
leerzame presentaties en interes-
sante rondleidingen. Een initiatief 
dat voor herhaling vatbaar is.  
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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
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

Ook voor gebruikte
Computers en laptops 

vanaf €49,- 
(deze zijn volledig geïnstalleerd 

en klaar voor gebruik) 

Nachtegaal 39 5492PG Sint-oedenrode,
tel. 06-41437284

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

--------------------------------------
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)
--------------------------------------

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

--------------------------------------
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: 3D-ooievaar en geboorte-
borden in uw tuin. Tel: 06-18482263 
www.eenfeestbord.nl
--------------------------------------
EARLY BIRD ACTIE: dagelijks tot 10.00 
uur officiële pasfoto’s met € 1,50 korting. 
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE 
WANDELSCHOENEN
Uit faillissement partijen, verschillende 
maten en merken zoals:
Lowa - Meindl - New Balance - Hi Tec 
- Regatta - Abbey - Jack Wolfskin - 
Gri sport Tel. 06-13 49 28 66 in Nijnsel
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Tijdens de jaarmarkt alle romans, lite-
ratuur en thrillers € 1,- Waar? Bij de 
boekenkamer, Borchmolendijk 34
--------------------------------------
Zevensprong – Shirt inclusief bedruk-
king vanaf € 7,50 (foto) De Vakman 
– Kerkplein 1 – Sint-Oedenrode
--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------

Te koop:
nieuwe aardappelen

tuinbonen
peulen

doperwten
kapucijners

L.Eykemans, 
Bus 1, Sint-Oedenrode

--------------------------------------

Aangeboden

Druk? Last van stress? Of lekker re-
laxen? Probeer een ontspanningsmas-
sage. Kijk op www.ellenvorstenbosch.
nl of bel 06-20165259
--------------------------------------

Irisstraat 8, 5492 JK Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-840319

www.sandrashaarmode.nl

--------------------------------------
Opknapbeurt voor uw huis.
Grote schoonmaak, opruiming en/of 
schilder werkzaamheden door profes-
sionele schilder. Tevens ontruimen en/
of schoonmaken van leeg op te leve-
ren woning/kamer.  € 15,00 per uur. 
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: tel.
nr. 06 184 59 864
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info:06-23221131 
of ww.massagepraktijkadisa.nl

   

Een mooie foto van vroeger. Zijn er lezers die deze personen kennen? 
Zo ja, laat het dan even weten via redactie@demooirooikrant.nl, bel 
naar 0413-479322 of loop eens binnen bij Heuvel 17. De koffie staat 
klaar!

Historische beelden

Marktplein
--------------------------------------
RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181 
Mob: 06-10025295 www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en renova-
ties van uw riolering en putten. 
Reinigen dakgoten, Renovatie en aan-
leg riolering.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Voor reparatie of onderhoud van uw 
rolluiken , bel Robra-Montage.
Tel. 06-19001889 r.brand12@chello.nl
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
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 
--------------------------------------

Gezocht

Gezocht: oppas aan huis voor onze 2 
zonen ( 8 en 10). Twee vaste midda-
gen na school. Flexibel en betrouw-
baar. Niet roken tel: 06-41773328
--------------------------------------

Diversen

23 juni vlooienmarkt Sporthal Tivoli
Geert Grootestraat Eindhoven. 
80 kramen. 9-16 uur. 06-20299824
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Ben je startend ondernemer, heb je 
bedrijfsruimte nodig (of overweeg je 
dat)? Wil je (samen)werken in een in-
spirerende omgeving?
www.campusfioretti.nl
--------------------------------------
Kun je ‘s zondags naar de kerk gaan 
terwijl je de hele week de natuur, het 
milieu en de mensen te kort doet?
N.A. Denker
--------------------------------------

Zijn en worden

Willen of bereid zijn!
Ik weet nog goed dat ik rond de 
puberteit erg onzeker was. Ik droeg 
een bril én een beugel. Mijn borsten 
en heupen weigerden vrouwelijke 
vormen aan te nemen. Ik leek alleen 
te groeien in de lengte. Vaak stond 
ik voor de spiegel de boel eens goed 
te bekijken. Ik werd er alles behalve 
vrolijk van. Tot ik mijn gevoel erover 
op een dag spuugzat was.
Uit de schuur pakte ik een hamer en 
sloeg zo hard ik kon op de uitneem-
bare beugel. Met een grote spijker 
maakte ik krassen op mijn brillen-
glazen, in de hoop eindelijk lenzen 
te krijgen.

Naast het feit dat ik woedende ou-
ders en een boze tandarts trof, ge-
beurde er ook iets heel goeds. Een 
nieuwe beugel kreeg ik niet, lenzen 
of een nieuwe bril evenmin. Die dag 
had ik besloten mijn minderwaar-
digheidscomplex voorgoed achter 
me te laten.

Besluiten hebben meer kracht dan 
alleen maar willen. We kunnen al-
lemaal besluiten nemen als we maar 
bereid zijn om te veranderen. ‘Be-
reid zijn’ zorgt voor de energie en 

moed die je nodig hebt om te ver-
anderen. ‘Willen’ op zich is onvol-
doende. Een liefdevolle relatie wil-
len of een gezonder lichaam zorgt 
er niet voor dat je het krijgt. Als je 
‘bereid bent’ doe je er moeite voor 
en breng je offers om datgene wat 
je wilt tot stand te brengen. ‘Bereid 
zijn’ overschrijdt je beperkingen en 
brengt je tot degene die je wilt zijn.

Inmiddels ben ik volwassen. Vorig 
jaar is mijn beugel eruit gegaan, die 
ik zelf heb mogen bekostigen. Een 
paar jaar geleden heeft een oogla-
ser behandeling me van mijn lenzen 
en bril verlost. Beiden een hoge prijs 
voor mijn recalcitrante gedrag.  Ik 
ben bereid geweest om mijn besluit, 
van mijn minderwaardigheidscom-
plex af te komen, vorm te geven.
De vele ouders en jongeren die ik in 
de afgelopen 18 jaar heb gesproken 
hebben allemaal met hun eigen ver-
haal de bereidheid gevonden om het 
anders te willen. En mocht je nog 
niet weten wat je wilt? Wees dan 
bereid om dat te gaan onderzoeken. 

Danielle Wagemaker
www.anmelin.nl

Door: Danielle Wagemaker
www.anmelin.nl

Restant RolgoRdijnen 
en jaloezieën

40% koRting
Weg = Pech!!

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

HET BESTE VOOR UW HOND! 
Voor iedere hond een passende
voersoort, o.a.: kiprijst, lamrijst
en als topper: BaRca PREmiUm!

Kom langs voor gratis advies
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PERSONEEL
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GAAT U MET UW 
AUTO OP VAKANTIE?

Doe dan nu de 
vakantie-check!

Winnaars fotowedstrijd gemeentegids Rooi

Op de voorgrond de prijswinnaars 
van de fotowedstrijd gemeente-
gids Rooi. Vlnr Hanneke Hermes 
(3e prijs, foto van spelende kin-
deren), de familie Schijfs (tweede 

prijs, met turnende dochters in de 
nieuwe sporthal De Streepen) en 
Ad van Esch (1e prijs, wandelaars 
tussen de klaprozen). De foto’s 
prijken op de voorpagina en zijn 

in de gids nog eens bladvullend te 
bewonderen. Het fotothema voor 
dit jaar was “mensen”.

Er zijn de laatste tijd al te veel 
jonge mensen vertrokken uit Ol-
land, die er graag waren blijven 
wonen. CDA-Rooi zich heeft we-
derom ingezet voor de bouw van 
starterswoningen in Olland. Wij 
hebben in de gemeenteraad voor-
gesteld alle grondeigenaren met 
plannen uit te nodigen om samen 
met de starters tot bouwprojecten 
te komen. Helaas kreeg ons voor-
stel geen meerderheid. VVD, HvR 
en BVT stemden tegen.

In de verkiezingstijd hebben ook 
deze 3 partijen de mond vol over 
leefbaarheid, voldoende goed-
kope woningen voor de inwoners 
en bouwen naar behoefte. Die 
beloften worden vergeten als men 
eenmaal in de raad zit. Dan spelen 
andere belangen een rol. CDA-
Rooi doet niet mee aan derge-
lijke spelletjes. Wij zullen ook niet 
accepteren dat het college met 
mooie woorden en kluitjes in het 

riet de plannen weer op de lange 
baan schuift.

In Boskant speelde een vergelijk-
bare situatie. Tijdens het CDA-Rooi 
overleg in Boskant op 28 mei jl. met 
inwoners en verenigingen werd 
het nog eens herhaald. Ondanks 
toezeggingen en de druk die de 
bewoners van Boskant uitoefen-
den, duurde het bijna tien jaar voor 
het college met concrete plannen 
kwam. De jonge Boskanters die 
tien jaar eerder vroegen om wonin-
gen hadden intussen hun gezin in 
een ander dorp gesticht. Maar wat 
schetst onze verbazing? Het colle-
ge verwijt de inwoners van Boskant 
dat er geen animo is voor de pro-
jecten van de gemeente. Er werd 
zelfs een heus onderzoek verricht 
naar de oorzaak. Een wel heel pijn-
lijk voorbeeld van hoe slecht het 
college luistert naar zijn burgers.

Ons land verkeert in een economi-
sche crisis. Als het van het Rooise  
college van burgemeester en wet-
houders moet afhangen, veran-
dert daar voorlopig niets aan. On-
dernemers die willen investeren, 
inwoners met bouwplannen? Zij 
worden gedwarsboomd en krijgen 
steevast te maken met de onwel-

willende en vertragende houding 
van het gemeentebestuur.

In een tijd waarin elke euro telt wil 
CDA-Rooi laten zien dat het niet 
nodig is om dure adviseurs in te 
schakelen of grote ontwikkelings-
plannen voor te bereiden. Olland 
is gebaat bij plannen op maat. 
Laten we een begin maken op de 
gronden waar het mogelijk is.

Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente 
binnen plan “de Locht” al een per-
ceel van 8900m in handen en heeft 
ook Markus Vastgoed een perceel 
en een uitgewerkte visie, waar zij 
volgens Jos Markus voor 170.000 
euro starterswoningen kunnen re-
aliseren met “alles erop en eraan”.
Om een herhaling van de bescha-
mende vertoning zoals in Boskant 
te voorkomen zal CDA-Rooi in 
september een bijeenkomst orga-
niseren met alle plannenmakers en 
belangstellenden voor een nieuwe 
woning. Uiteraard wordt daarbij 
de gemeente en de wethouder 
ook uitgenodigd.

CDA-Rooi
Rien Verhagen
Ger Brouwer
Jan Verhagen

Bouwen in Olland

Hilariteitenrit en vette kombocht

Ieder jaar weer weet de organisa-
tie van de 8-uur Solexrace er een 
feest van te maken; op en naast 
de baan. Dit jaar wordt dat maar 
weer eens bevestigd door het aan-
leggen van een vette kombocht. 
Deze ligt in de feesttent, dus dat 
zal wel weer spectaculaire plaats-
jes opleveren.

Op zaterdag 6 juli begint het fes-
tijn. Niet met de 8-uurs solexma-
rathon – die vindt immers een 
dag later plaats - maar met de 
hilariteitenrit. Aan deze race doen 
de meest maffe figuren mee. Het 
werkt enorm op de lachspieren. 
Gaan ze dan ook nog voor de 

winst? Als ze eenmaal op de baan 
zijn wel, dus wellicht wordt het 
ook nog spannend! De winnaar 
van deze rit wint voor maar liefst 
100 euro aan bier. Tijdens deze 
avond is er bij café d’n Toel uiter-
aard ook muziek!

Ook op zondag gebeurd er muzi-
kaal genoeg rondom d’n Toel. Zo 
hebben de rijders en de suppor-
ters ideale afleiding van niemand 
minder dan de topband Tilt. Deze 
groep speelt op zondag vanaf 
18.00 uur. Kijk op 
www.solexrace.info voor meer 
info. Link daar naar Facebook en 
Like! 
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MAKE UP

ROCK CHAMPAGNE

SHADOW

verkrijgbaar in de trendkleuren van 2013

3-PACK

400 MLBBQ-TIP!

JERSEY

HOES
LAKEN
wit of off-white
90x200 cm

SPECTRUM

MUUR
VERF
watergedragen
2,5 liter
voor 24-28 m2

7.95

KUNSTSTOF

KOEL
BOX
blauw/wit
35x24x39 cm
24 liter

SO ME

BB
CREAM
light of medium
50 ml

2.49

DAMES

SLIP of
HIPSTER
katoen/elastan
maten S-XL

2.29

1.99 1.29

TRENDY

DAMES
TOP
diverse modellen, 
kleuren en prints
maten S-XL

COMPLETE

STRAND
SET
emmer met 
6 accessoires
verkrijgbaar in 
diverse kleuren

REVLON

SHAMPOO of
CONDITIONER
diverse soorten

OUTDOOR LIGHTS

SOLAR
LAMPION
diverse kleuren

7 STANDEN

TUIN
STOEL
aluminium frame
textileen zitting en rug
(excl. kussen)

VERSTELBARE

INLINE
SKATES
maten 28-31,
32-35 en 36-39
softwheels
ABEC 5 lagers

14.95

7.49

0.75

GEVULDE ZOUT- OF

PEPER
MOLEN
zwarte peper 45 gram 
of zeezout 110 gram

1.69

4.99

2.4919.95
hoge rug
TUINSTOEL
KUSSEN
117x45x5,5 cm
(excl. stoel)

6.99

anti-spat
MUURVERF
SET
3-delig

1.99

XXL
WATER
GEWEER
met pompactie
85 cm

2.49

outdoor lights
PAPIEREN
LAMPION
ca. 20 cm

0.65

kunststof
KRUIDEN
STROOIER

0.79

So me
OOG
ROLLER
2-in-1
12 ml

0.88

duopack
KOEL
ELEMENTEN
blauw
2x200 gram 

0.49
2x400 gram 

0.69

kinder
BESCHERMINGS
SET
6-delig

3.99

90x220 cm

2.59
140x200 cm

3.49
180x200 cm

4.29
180x220 cm

4.59

Kijk dagelijks 
op action.nl voor 

DE 100 NIEUWSTE
ARTIKELEN

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
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Rooi-d-Huez; Trots, saamhorigheid, gedachten en prestatie!

Iedereen heeft op zijn eigen ma-
nier toegewerkt naar Rooi-D-Huez 
2013. Sommigen hebben één keer 
in de week getraind, anderen vaker. 
In november 2012 zijn we gestart 
met de eerste trainingen. In eerste 
instantie waren dit spinninglessen 
onder professionele begeleiding. 
Later kwamen daar de trainingen 
buiten bij. Het absolute hoogte-
punt van de voorbereiding was 
de gezamenlijke trainingen in de 
Limburgse “bergen”.  Er werd hard 
getraind, maar zeker zo belangrijk 
was dat we elkaar als groep lang-
zaam maar zeker hebben leren ken-
nen. Binnen de groep bleek dat er 
veel onzekerheid was. Kan ik het 
wel? Is die Alp niet te hoog? Maar 
iedereen heeft gemerkt; “waar een 
wil is, is een weg.” Een belangrijke 
levensles. 

Afgelopen donderdag 13 juni be-
gon de uitdaging. De deelnemers 
aan Rooi-d-Huez vertrokken rich-
ting Frankrijk. Alle fietsen, koel-
boxen vol fruit en de andere beno-
digdheden werden in de vrachtauto 
geladen. Na aankomst in de cha-
lets stond ons een heerlijk diner te 

wachten. Daarna werd de eerste 
avond afgesloten met een lekker 
glaasje wijn of bier. Vrijdags was er 
een interessante fietsclinic over het 
fietsen in de bergen.  Na de clinic 
werd onder een strakblauwe lucht 
de groepsfoto genomen. De rest 
van de dag was naar eigen invul-
ling. Velen pakten uiteraard de fiets 
om nog een klein beetje te trainen 
en het goede gevoel te krijgen. 
Uit nieuwsgierigheid ging er een 
grote groep alvast richting de Alp 
D’Huez. Die eerste kennismaking 
was indrukwekkend. Bij sommigen 
sloeg de schrik bijna letterlijk in de 
benen. Er werd besloten om een 
paar bochten te fietsen. Oeps, dit is 
wel iets anders dan de Cauberg!  21 
Bochten, 13,8 km, met een gemid-
deld stijgingspercentage van 7,9%. 
Er was geen weg terug en vanaf dat 
moment ging iedereen zich op zijn/
haar eigen manier voorbereiden op 
de grote dag van morgen.

Zaterdag 15 juni; de uitdaging!
Het was 03.30 uur, de eerste wek-
kers liepen af. Wat bleek, niemand 
had goed geslapen, sommigen zelfs 
geen oog dicht gedaan. Bij ieder-
een was wel een onderbuik gevoel 
aanwezig. Het ontbijt werd klaar-
gemaakt. Er werden pannenkoeken 
gebakken, het laatste bietensap 
werd gedronken en sommige ko-
zen voor een pastamaaltijd. Elk uur 
vertrok een nieuwe groep. Dit was 
afhankelijk van het aantal keren dat 

iemand de Alp wilde fietsen. Rond 
een uur of 10.00 ‘s morgens kon de 
Alpe D’Huez met recht voor even 
een Rooise berg worden genoemd. 
Meer dan honderd Rooise mensen 
waren op de berg aanwezig. Wie 
we zeker niet mogen vergeten, zijn 
de vele supporters die aanwezig 
waren. Er werd aangemoedigd, ge-
roepen, gelachen maar ook gehuild. 
Deze steun kon iedereen goed ge-
bruiken. Een bijzonder moment 
was het onverwachte bezoek van 
een gezin, wiens echtgenoot/vader 
was overleden en voor wie enkele 
kameraden aan het fietsen waren. 
Gezamenlijk hebben ze een her-
denking achtergelaten in bocht 12. 
In onze ogen is het uniek te noe-
men wat een saamhorigheid er kan 
ontstaan tussen zoveel mensen. De 
jongste deelnemer was 17, terwijl 
de oudste (met alle respect) 71 jaar 
was. Verdriet en geluk lagen deze 
dag heel dicht bij elkaar. Er zijn tek-
sten op de weg geschilderd, her-
denkingstekens geplaatst en vele 
kaarsjes ontstoken. Niemand mag 
vergeten worden. Iedereen heeft 
een verhaal voor zichzelf, maar ge-
zamenlijk hebben we het volbracht.

Op sportief vlak zijn we tot grote 
hoogtes gekomen. 1,2,3,4,5 zelfs 6 
maal is de Alp bedwongen. Ieder-
een kan trots op zichzelf zijn. Een 
prestatie van formaat. Na een zeer 
lange dag (sommigen hebben van 
05.00 tot 20.00 uur op de fiets ge-
zeten) werd deze afgesloten met 
een heerlijke barbecue. Er werd 
live muziek gespeeld door enkele 
deelnemers en iedereen ontving als 

aandenken een medaille van Rooi-
D-Huez 2013. Gelukkig was onze 
eigen filmploeg ter plaatsen. Ook zij 
hebben een topprestatie geleverd 
door alles op beeld te zetten. 

Waar hebben we het voor gedaan?
De basisgedachte van 
Rooi-D-Huez; Iedereen gaat zon-
der verplichting op zijn of haar ei-
gen manier de uitdaging aan om 
“zo vaak mogelijk” de Alpe d’Huez 
op te fietsen. Op deze manier ver-
leggen we onze eigen grenzen en 
kunnen we geld inzamelen voor het 
KWF. Dit motto hebben we tijdens 
de officiële start op 04-11-2012 
weggelegd bij de deelnemers. Wij 
hadden niet durven bedenken dat 
het zo succesvol zou verlopen. Er 
zijn verschillende acties,  groot en 
klein georganiseerd. Er is gezocht 
naar kleine en grote sponsoren en 

ook de kinderen van de Rooi-d-Hu-
ez deelnemers hebben hun steentje 
bijgedragen. De teller staat op dit 
moment op iets meer dan 30.000 
euro. Een gigantisch bedrag wat 
hoofdzakelijk bij elkaar is gebracht 
door en met mensen uit ons mooie 
Sint-Oedenrode. Hopelijk is dit nog 
niet het eindbedrag. Als u ook vindt 
dat er een topprestatie is geleverd, 
dan kunt u alsnog een donatie doen. 
Het is immers nooit te laat om men-
sen met kanker een beter kwaliteit 
van leven te kunnen geven. Doe dit 
op het rekeningnummer van stich-
ting Rooi-D-Huez;  17.41.66.109 
(voor meer informatie; www.rooi-
d-huez.blogspot.nl) Tot slot namens 
de organisatie, voor iedereen die 
ons op wat voor manier geholpen,  
gesponsord of bijgestaan heeft; 

HARTELIJK BEDANKT!!

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST,
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

Kinderkleding in de maten 56 t/m 176De gehele zomercollectie
40% KORTING

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  FLYDRIVE	  SARDINIË	  
	  

Flydrive	  door	  het	  
onbekende	  Sardinië	  

	  
8	  dagen	  vanaf	  	  

€	  875	  
(inclusief	  vlucht,	  7	  overnachHngen	  

op	  logies	  ontbijt,	  huurauto,	  
welkomstdiner	  en	  diner	  in	  
specialiteitenrestaurant)	  

	  
Kijk	  op	  de	  website	  of	  bel	  met	  	  

0411	  764019	  
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Mooi op  leeftijd
KBO zomeractiviteit: Kunstwandelroute in Rooi

Kunst in Rooi zo dichtbij! Wan-
del mee op 6 juli, kijk en hoor het 
prachtige verhaal over vele kunst-
objecten in Rooi. Een unieke kans 
om hiermee kennis te maken. 

U start voor de route op 
de Markt. U kunt kiezen 
of u de aan de Kunst-
wandelroute Rooi als ge-
heel mee doet (tijdsduur 
2 uur) of dat u mee doet 
aan de Kunstwandelroute 
Markt/Centrum (tijds-
duur 1 uur). De begintijd 
van beide Kunstroutes is 
13.30 uur. U wandelt door 
het prachtige Rooise Cen-
trum met veel historische 
en hedendaagse kunst en 

meer langs de ’rand’ van het Cen-
trum bijzondere   omgevingskunst, 
zoals landschapsvorming, geluidso-
rakels en van stilte. U kijkt en hoort 
van relikwieën, sculpturen, ‘Oda’, 

de 1e, 2e en 3e Rooise markt, de 
‘Slotjes’, Medaillons, Koninklijke 
Herinnerings-bomen,  de Boomput, 
kunst van ‘Water en Bruggen, en 
nog meer… en U krijgt een Kunst-
wandelkaart mee.
Al vanaf 1993 heeft de Kunststich-
ting Sint-Oedenrode en Gemeente 
op vele plaatsen kunstuitingen gere-
aliseerd. Gids Peter van de Berk van 
de Kunststichting licht het toe, en 
Birgit Jeuken van de Rooise Biblio-
theek vertelt over de band met de 
historie, de vele legendes van Rode. 
Startlocatie: Café Rooi (voorheen 
Bakkerij v Aarle) aan de Markt. Aan-
vang: 13.30 uur, Afsluiting: 15.30 
uur. Aanmelden via inschrijfformu-
lier zomeractiviteiten KBO                                                               

PVGE reis- en cultuurclub bezoekt het Rijksmuseum
Op donderdag 27 juni bezoekt 
de PVGE reis- en cultuurclub het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Het 
is een extra excursie, die op ver-
zoek van de leden toegevoegd is 
aan het jaarprogramma 2013.

Met de trein van 9.02 uur wordt 
vanaf station Eindhoven vertrok-
ken; aankomst  om 10.22 uur 
op station Amsterdam Centraal, 
waarna de tram wordt genomen
Vóór het bezoek wordt in de buurt 
van het museum  gezamenlijk kof-
fie gedronken en vervolgens wan-

delen we naar de ingang van het 
Rijksmuseum. Hier bepaalt eenie-
der individueel of in kleine groep-
jes zijn eigen tempo.

Vergeet niet de museumjaarkaart 
mee te nemen, als je die bezit; hou-
ders ervan hoeven niet langs de 
kassa en de entree is dan gratis. In 
het Rijksmuseum zelve bevindt zich 
een café met een kleine lunchkaart.

Na het museumbezoek kiest men zijn 
eigen trein terug naar Eindhoven.
Verdere inlichtingen bij de coör-
dinator van de reis- en cultuur-
club: Herman Hendriks, tel. 0499-
473042 of per email: 
herman.j.hendriks@planet.nl

SeniorenRAADgevingen  11

De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren 
(55 plussers) van Rooi. Zij heeft 
4 S‘en in haar “vaandel” staan: 
Signalering, Stimulering, Samen-
werking en Steunverlening. Dit 
zijn de basiselementen van haar 
werk voor het bevorderen van het 
welzijn van senioren. Daarom zal 
de SRO tweemaal per maand met 
de rubriek SeniorenRAADgevin-
gen verschijnen in de weekbla-
den met onderstaande 5 thema’s. 
 
1. In Rooi: Seniorenraad
Vorig jaar is in Sint-Oedenrode 
een seniorenraad opgericht. Het 
afgelopen jaar is er veel werk ver-
richt om contacten te leggen met 
diverse instellingen, de statuten 
en het huishoudelijk reglement 
samen te stellen en p.r. mid-
delen te ontwikkelen zoals, het 
logo, briefpapier, website en een 
nieuwsbrief. Iedereen kan zich 
nader informeren via de website 
www.seniorenraadrooi.nl of men 
kan ook gratis een abonnement 
nemen op de nieuwsbrief. Geef 
uw email adres door aan onze se-
cretaris Bert Heijen tel. 474508, of 
stuur een mailtje naar 
info@seniorenraadrooi.nl.

2.  Uit de regio:    
Veilig verkeer Nederland

Er zijn momenteel initiatieven in 
voorbereiding om ook in Sint-
Oedenrode een afdeling op te 
richten van Veilig Verkeer Neder-
land. Zo’n afdeling kan heel veel 
bijdragen aan het bevorderen van 
veilig verkeer in onze gemeente 
voor jong en oud. Voor de ou-
deren denken we dan aan het 
deelnemen in het verkeer met 
elektrische fietsen, scootmobiels 
en brommobiels ( 45 km. auto’s) 
Bovendien is er zoveel aan ver-
keersregels veranderd dat een 
opplus-cursus geen overbodige 
luxe is. We zijn op zoek naar per-
sonen die bereid zijn om de op-
richting van een afdeling VVN in 
Sint-Oedenrode inhoud te geven. 
Aanmelden bij de secretaris SRO.

3.  Tip van de week:   
Het Seniorenbrein

Over het brein van de senioren 
bestaan nogal wat misverstanden. 
De achteruitgang van het geheu-
gen begint al op vroege leeftijd, 

maar tijdens het leven ontwik-
kelen de hersenen zich voortdu-
rend. Daardoor kan een ouder 
brein beter omgaan met stress en 
complexe situaties dan een jon-
ger brein. Andre Aleman van de 
Universiteit Groningen heeft daar 
veel onderzoek naar verricht. In 
zijn boek: “Het Seniorenbrein” 
staan dit soort interessante wee-
tjes maar ook tips om de herse-
nen zo scherp en gezond moge-
lijk te houden. Achteruitgaan van 
het geheugen en denkvermogen 
hoeft niet als men maar actief 
blijft.

4.  Activiteit van de week:  
Watergymnastiek (aquajogging)

Dat ouderen veel moeten bewe-
gen is voor iedereen duidelijk. 
Naast fietsen, wandelen en deel-
nemen aan sporten bestaat er ook 
een mogelijkheid om deel te ne-
men aan watergymnastiek. Iedere 
woensdagochtend nemen al veel 
senioren deel aan gymnastiek in 
het ondiepe instructiebad. Dat is 
dan extra opgewarmd en een spe-
ciale lerares geeft instructies om 
alle spieren los te maken. U kunt 
meer informatie krijgen via www.
deneuldoelgroepen@sint-oeden-
rode.nl of telefonisch 477409 of 
persoonlijk aan de balie van het 
zwembad. U kunt zich hier ook 
aanmelden voor een gratis proef-
les.

5.  Agenda van de week:   
Zomeractiviteiten

Omdat in de zomermaanden voor 
ouderen weinig activiteiten wor-
den georganiseerd heeft de KBO 
in samenwerking met vele orga-
nisaties en instellingen al voor 
de zesde maal een uitgebreid 
programma ontwikkeld onder de 
naam: Zomeractiviteiten. Hieraan 
kunnen alle senioren van Sint-Oe-
denrode deelnemen. Deze starten 
op 28 juni met een spectaculaire 
openingsact. Voor nadere infor-
matie kunt u contact opnemen 
met een KBO afdeling of met de 
stichting Welzijn de Meierij.(tel 
073-5441400) 
          
Hebt u onderwerpen, ideeën, 
suggesties of vragen betreffende 
deze rubriek neem dan contact 
op met een van de leden van de 
seniorenraad of de secretaris van 
de Seniorenraad, Bert Heijen tel. 
474508, of stuur een mailtje naar 
info@seniorenraadrooi.nl.
Zie ook onze website 
www.seniorenraadrooi.nl.  
  

PVGE Scootmobielclub maakt eerste tocht op 26 juni
Op woensdag 26 juni maakt de 
recent opgerichte scootmobiel-
club van de PVGE Son en Breugel 
e.o. zijn eerste tocht. Er wordt ver-
trokken ’s middags om 12.30 uur 
vanaf Braecklant: de tocht voert 
naar St. Oedenrode.

Dit is één van de uitkomsten van 
het genoeglijk samen zijn van 
scootmobielers op het terras bij De 
Zwaan op 13 juni jl., welke bijeen-
komst door een negental belang-
stellenden werd bijgewoond.
Andere belangrijke punten, die 
onderling door de scootmobielers 

werden uitgewisseld, waren rou-
tes, waarmee men reeds ervaring 
mee had, de scootmobiel met snel-
heid en actieradius, verzekering, 
hulp bij panne, oplaadpunten, 
verdeling van activiteiten binnen 
de club etc. De idee is om voor-
lopig tweemaal per maand op een 
woensdag te gaan rijden. Voorlo-
pig wordt gedacht aan een contri-
butie van 6,00 euro per jaar, naast 
het lidmaatschap van de PVGE.
Op de eerste tocht naar St. Oe-
denrode zal tijdens een uitgebreide 
koffiestop nog verder worden ge-
praat. Van belang is nu reeds van 

start te gaan. 
Deze eerste tocht staat open voor 
alle senioren (ook niet leden) met 
een scootmobiel, die zelfstandig 
aan het verkeer kunnen deelne-
men. Ook senioren met een brom-
scooter kunnen mee. De club zal 
geleid worden door Ria Lammers.  
Verdere inlichtingen en opgave 
voor de eerste tocht bij de coör-
dinator van deze PVGE Scoot-
mobielclub: Ria Lammers, tel. 
0499-475087 of per email: 
w.w.marialg22@hotmail.com

Busreis KSV-
KBO Liempde
De jaarlijkse busreis voor de leden 
van de KSV-KBO Liempde vindt 
plaats op dinsdag 25 juni.  We ver-
trekken om 8.45 uur bij de kerk St. 
Jans Onthoofding in Liempde. 

Eerst gaan we naar Etten-Leur 
naar asperge en wijnboerderij “De 
Santspuy". Daarna hebben we in 
Terheyden de lunch en om 13.30 
vertrekken we naar Baarle-Nassau 
waar we het Kathedrale Kaarsen-
museum gaan bezichtigen. Vervol-
gens gaan we naar Postel,  daar 
hebben we een uurtje vrij. Je zou 
dan de Abdij kunnen bezichtigen 
of een glaasje gaan drinken.  Dan 
hebben we ter afsluiting een diner 
in restaurant Kruidenlucht in Cas-
teren. Het belooft een mooie dag 
te worden. De kosten voor deze 
reis zijn € 58,00 pp. Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Opgave bij Piet v 
Berkel, Oude Dijk 51, tel. 631434. 
Zie ook de nieuwsbrief van mei.

Voor al uw 
kozijnen, ramen, 

deuren en trappen

Jane Addamsstraat 2
5491 DE  Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-490882 Fax.: 0413-490883

www.timmerbedrijfbiggelaar.nl
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Nog een paar kilo 
kwijt voor uw 

vakantie?
Body Result heeft voor u een 

programma van 3 tot 4 weken:

Kijk op onze site voor meer info! 

www.bodyresult.nl
Bosseweg 7c  Best  Tel. 0499-379787
Mgr. Bekkersplein 4  Sint-Oedenrode

Tel. 0413 - 87 00 48

10 x Vacustep 
inclusief afslankpakket 

“GAATJE MINDER”

€99,99
i.p.v. €135,-

Geldig in juni en juli 2013

Bosseweg 7c                    Mgr. Bekkersplein 4
Best                Sint Oedenrode
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Schoolperikelen
De winter heeft zijn intrede gedaan 
en de temperaturen zijn niet om over 
naar huis te schrijven…
Floris zit inmiddels midden in de exa-
mens en Jan zal blij zijn dat hij da-
delijk 3 weken niet elke dag de rit 
naar school hoeft te maken. School 
begint hier om 7.45 uur en dan staat 
iedereen in uniform klaar. Op maan-
dag ochtend voor ‘t begin van de lessen, worden de leerlingen 
gezamenlijk door het schoolhoofd  in de aula toegesproken en 
eindigen met het zingen van het volkslied!

Er gelden strikte regels t.a.v. 
schoolkleding, colbertje, korte 
of lange broek al naar gelang 
het jaargetijde. Het maakt niet 
uit hoe koud of warm het is, de 
datum bepaalt welke kleding 
er gedragen wordt. Het haar 
mag de kraag, wenkbrauwen 
en oren niet raken. Ja ik weet 
het, jullie kunnen anno nu niet 
geloven dat dit opgevolgd 
wordt door de jeugd, maar 
het zijn juist degenen die zich 
niet aan de regels houden, die 
er op aangekeken worden. Je 
wilt niet de uitzondering zijn, 
want dan maak je de school 
ten schande. Het is hier nog 
altijd belangrijker om er bij te 
horen dan om de uitzondering 
te zijn! 

Floris (15) zit op ’n jongens 
High School, het Paul Roos Gymnasium in Stellenbosch. Een 
school met  5 Afrikaans en 3 Engels talige klassen per grade. 
Zuid-Afrika kent geen verschillende middelbare scholen. Er zijn 
overheid- en privé scholen, en tussen de overheid scholen is het 
onderscheid een door het rijk betaalde school of een Model C 
school. De scholen hebben eigen sportvelden, zwembad(en), 
tennisbanen etc. en leerlingen moeten deelnemen aan een sport 
of cultureel evenement binnen het school gebeuren.

Wat ik nu beschreven heb is natuurlijk ons schoolleven, in de 
townships is het wel anders. Ook hier is de schoolplicht actief, 
maar gaat nog lang niet iedereen naar school. Ouders beta-
len geen schoolgeld, maar de schoolkleding, schoenen en de 
schoolbenodigdheden zijn vaak al te duur. Vaak gaan kinderen 
niet naar school omdat ouders deze ‘luxe’ niet kunnen betalen. 
Er wordt niet gecontroleerd dus hangen deze kinderen maar 
wat op straat. Onderwijs is dus nog altijd een luxe in dit land in 
opbouw…

Ik ga een pan erwtensoep maken, terwijl Floris wat Zuid-Afri-
kaanse poëzie en Shakespeare’s; Romeo en Juliette leest  want 
dat staat van de week op het examen.

Een hartelijke groet uit Zuid-Afrika,
Astrid van Zeeland 
zie ook www.zeelandhuys.blogspot.com of bezoek Zeeland-
huys op Facebook.

Luch
tpo

st

Bekend duo neemt ‘biljartparadijs’ Eerschot over

Jarenlang waren de bezoekers van 
het Wapen van Eerschot gewend 
om Mieke en Marijn achter de bar 
te zien. Of aan de biljarttafel na-
tuurlijk. Enkele maanden geleden 
stopte het koppel. Lianne en Willy 
Smetsers - Kastelijn – een bijzon-
der toepasselijke naam – hebben de 
biljartkeu overgenomen. Zij zijn de 
nieuwe eigenaars van het ‘biljartpa-
radijs’ in Eerschot.

Waar komen jullie vandaan?
Lianne: “Ik kom oorspronkelijk uit 
Sint-Michielsgestel. Willy komt uit 
Best. We wonen samen in Schijn-
del.”

Hoe zijn jullie hier als eigenaar te-
recht gekomen?
Willy: “Het is eigenlijk als een grapje 
begonnen, hier in de rokersruimte 
van het café. We grapten iedere keer 
tegen Marijn dat hij de boel niet op 
orde had. Puur om te kwallen na-
tuurlijk. Hij zei toen voor de grap 
‘dan moet jij het overnemen’. Toen 
we een keer bij hem thuis waren, 
kwam ik daar serieus op terug. Ze 
dachten er over na en besloten om 
het café aan ons over te dragen.”

Ik begrijp dat jullie hier vaker zijn 
geweest. Jullie kennen dus al veel 
mensen?
Lianne: “Dat klopt, we kennen hier 
al veel vaste klanten. Dat komt om-
dat Willy al jaren biljart en al veel 
hier over de vloer is geweest. Dat 
was voor ons een groot pluspunt. 
Als we niemand hadden gekend, 
hadden we het niet gedaan.”

Hebben jullie ervaring in de horeca?
Willy: “Ik heb heel erg lang in Best in 
een café gewerkt als ober. Ik had de 
ambitie om dat over te nemen, maar 
uiteindelijk bleef de kroeg in de fa-
milie van de eigenaar. Jammer, maar 
we zijn erg blij met het Wapen van 
Eerschot.”

Waarom een biljartcafé?
Lianne: “Een gewoon bruin café 
durfden we in deze tijd niet aan. Bij 
een biljartcafé als dit zijn we altijd 
verzekerd van vaste klanten en van 
wedstrijden en toernooien. Er is altijd 
volk.”

Gaat er veel veranderen door jullie 
komst?
Willy: “Nee hoor, we hebben het 
eigenlijk allemaal hetzelfde gela-

ten. Het enige andere is dat we ie-
dere zondagmiddag vanaf 13.00 
uur open zijn. Dat was eerst niet zo. 
Dat doen we voor fietsers en wan-
delaars, maar ook voor biljarters die 
even willen trainen. Ik moet zeggen 
dat er goed gebruik van wordt ge-
maakt.”

Het zal nu wat rustiger zijn, omdat 
de competitie voorbij is?
Willy: “Het is wel wat rustiger ja, 
maar iedere avond komen er men-
sen biljarten. Daarnaast staan er 
enkele toernooien voor de deur. 
Deze week start een triple toernooi 
en over een paar weken barst het 
bekende Kermistoernooi weer los. 
Dan is het gekkenhuis. Er doen altijd 
meer dan honderd man aan mee. 
We hopen dit jaar de 120 te halen 
door het toernooi flink te promoten 
bij bekende biljartclubs en cafés. Ik 
denk dat het zeker moet lukken.”

Hoe zijn jullie ontvangen in Sint-
Oedenrode? 
Lianne: “Goed. We hebben veel 
positieve reacties gekregen, maar 
dat komt ook omdat we dus al veel 
mensen kennen.”

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Met de auto van de zaak op vakantie
De komende maanden zullen veel 
Nederlanders het zonnige zuiden 
opzoeken. Al dan niet voorzien 
van een caravan zal menigeen de 
Franse campings of de Spaanse 
costa’s afreizen. Enkele werkge-
vers staan toe dat personeel de 
auto van de zaak meeneemt naar 
de vakantiebestemming. Deze 
vriendelijke geste kan echter fis-
caal nadelige gevolgen hebben 
maar biedt ook interessante mo-
gelijkheden, zeker in het geval van 
directeur-grootaandeelhouders.

Werknemers die de bijtelling nor-
maliter ontlopen (door geen pri-
vékilometers te rijden) doen er 
verstandig aan om de auto van de 
zaak thuis te laten staan. In die ene 
vakantiemaand kunnen ze name-
lijk de bijtelling van het gehele jaar 
op hun bordje krijgen, eventueel 

met een boete. Die boete kan op-
lopen tot duizenden euro’s.

Voor werknemers (waaronder di-
recteur-grootaandeelhouders) die 
wel te maken hebben met de bij-
telling, kan de vakantie een fiscaal 
voordeel bieden. De verschuldigde 
tolgelden tijdens de vakantie mo-
gen namelijk onbelast worden ver-
goed door de werkgever. Behou-
dens de ‘eigen B.V.’ zullen maar 
weinig werkgevers dat doen. Zelfs 
in dat scenario is nog voordeel te 
behalen. Als de werknemer deze 
kosten voor eigen rekening neemt 
dan kan dat worden aangemerkt 
als een eigen bijdrage ter zake 
van het privégebruik van de auto. 
Doordat deze bijdrage ‘bruto’ af-
trekbaar is, betekent dat de tol-
gelden opeens 50% goedkoper 
kunnen zijn. Wel is er afstemming 

nodig tussen de werknemer en de 
loonadministratie.

Het voorbeeld van tolgelden is 
overigens ook te gebruiken voor 
parkeerkosten en voor de buiten-
landse brandstofkosten. Wilt u 
meer weten over het privégebruik 
van de auto? Neem dan contact 
op met Ven de Ven Accountants 
| Adviseurs, te 
bereiken via 
0413-491111, 
e-mail: info@
vdven.nl, of 
loop gewoon 
even binnen op 
werkdagen tus-
sen 08.30 uur 
en 17.00 uur.

advertorial

Zuid-Afrika

Pubquiz Open Air in Rooi!
Op zondag 23 juni vindt in Sint-Oedenrode 
een heuse Familiepubquiz Open Air plaats! 
De Natte Plek sluit hiermee het seizoen van 
pubquizzen af die zij elke zes weken orga-
niseren in Tapperij D'n Dommel te Rooi, en 
De Stapperij, te Veghel.

De Familiepubquiz vindt (als het niet regent) 
tussen 13.00 en 15.00 uur plaats in Rooi op 
het veld tussen kasteel Henkeshage, cultu-
reel centrum Mariendael en Jeu de boules-
club Cloeck en Moedig.

Iedereen is uitgenodigd deze gezellige uit-
daging aan te gaan. Pubquizzers, niet-pub-
quizzers, partners, vrienden,opa's, oma's 
(klein-)kinderen, de oppas, ...

Deelname is gratis. De teams mogen zo 
groot zijn als er op een picknickkleed pas-
sen; neem die dus (samen met hapjes en 
drankjes) mee.

Kijk voor meer informatie op de facebook-
pagina van De Natte Plek Pubquiz en doe 
mee aan dit zomerse evenement!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Agenda

Gemeente 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 

Gemeentegids Sint-Oedenrode 2013/2014  
thuisbezorgd in week 25
De gemeentegids geeft een goed beeld 
van wat Sint-Oedenrode allemaal te bie-
den heeft en staat vol praktische infor-
matie. De gids is een handige leidraad 
bij het zoeken naar informatie over de 
meest uiteenlopende organisaties, ver-
enigingen en bedrijven. 
Ook zijn overzichtelijke plattegronden 
en een risico- en rampenwijzer in de 
gids opgenomen. De gids is ook gratis af 
te halen op het gemeentehuis. 

Geen gids ontvangen?
Heeft u 24 juni nog geen gids ontvan-
gen? Mail ons onder vermelding van 
de gemeentegids naam en uw adres op 
info@aksemedia.nl of breng ons telefo-
nisch op de hoogte: 0223 – 668877.

Wijzigingen
Wijzigingen of aanvullingen voor de ge-
meentegids kunt u rechtstreeks door-
geven aan de uitgever, via e-mailadres: 
redactie@aksemedia.nl  (onder vermel-
ding van gemeentegids Sint-Oedenrode), 
telefoonnummer 0223-673010 , de bon 
achterin de gemeentegids of via de digi-
tale gemeentegids 
www.sint-oedenrode.SmartMap.nl.
Beschikt u al over een door ons verstrek-
te controlecode dan kunt u eventuele 
wijzigingen zelf á la minute doorvoeren 
via www.controle.smartmap.nl  en het 
resultaat direct bekijken op 
www.sint-oedenrode.SmartMap.nl.

De Gemeentegids App
Uw gemeentegids is ook als gratis appli-
catie in de App/GooglePlay Store te vin-

den. Onder de naam Gemeentegids App 
zijn 1,9 miljoen actuele adressen in heel 
Nederland, met bijbehorende informa-
tie, altijd en overal te raadplegen. Wat u 
ook zoekt, de Gemeentegids App leidt u 
vanaf de plek waar u zich bevindt naar 
de dichtstbijzijnde vestiging.
Met daarbij de mogelijkheid om direct 
vanuit de vermelding de website te be-
zoeken, het bijbehorende telefoonnum-
mer te bellen of de route ernaartoe weer 
te geven. Ook kunnen de gevonden ge-
gevens worden doorgestuurd naar een 
e-mailadres, naar Social Media (Twit-
ter, Facebook enz.) of onder Favorieten 
opgeslagen worden om ze de volgende 
keer nóg sneller te vinden. 

Met uw Smartphone 
of Tablet kunt u on-
derstaande QR code 
scannen en direct de 
GemeentegidsApp 
downloaden:

Digitale gemeentegids SmartMap
Akse Media levert tevens een zeer ge-
bruiksvriendelijke en overzichtelijke 
digitale gemeentegids, de SmartMap 
(www.sint-oedenrode.SmartMap.nl) ge-
koppeld aan de gemeentelijke website, 
www.sint-oedenrode.nl . Deze is voor-
zien van alle informatie uit de papieren 
versie, Google Maps, een routeplanner 
met satellietcartografie en duidelijke 
zoekfuncties, en biedt door de interac-
tieve wijzigingsmogelijkheden de meest 
actuele adresgegevens van alle instan-
ties. 

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op dinsdag 25 juni a.s. De 
vergadering begint om 20.00 uur. Op de 
voorlopige agenda voor deze openbare 
vergadering komen de volgende onder-
werpen voor:

• benoeming commissielid niet-raadslid
•  vaststelling visiedocument inzake de 

decentralisatie van de Jeugdzorg
•  vaststelling visiedocument inzake de 

decentralisatie van taken op het ge-
bied van de AWBZ (extramurale bege-
leiding en persoonlijke verzorging van 
AWBZ naar Wmo)

•  wijziging gemeenschappelijke  
regeling GGD

•  begroting 2014 en jaarrekening 2012 
GGD

•  begroting 2014 en jaarrekening 2012 

Regionaal bureau leerplicht en voortij-
dig schoolverlaten

•  vaststelling verordening percentage-
regeling beeldende kunst in de ruimte

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481257) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 
09.00 - 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 27 juni a.s. De 
vergadering begint om 19.00 uur. Op de 
voorlopige agenda voor deze openbare 
vergadering komen de volgende onder-
werpen voor:

•  standpuntbepaling met betrekking tot 
de ‘Verkenning samenwerking  
Schijndel-Sint-Oedenrode’

•  vaststelling kadernota

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 

mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481257) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 
09.00 - 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Bekendmaking
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 11 juni 2013 de 
“Beleidsregels intrekken omgevings-
vergunning voor de activiteit bouwen, 
Sint-Oedenrode” vastgesteld.

De Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) bevat een bevoegd-
heid tot het intrekken van een omge-
vingsvergunning op basis van de in de 
Wabo genoemde gronden. In de beleids-
nota staan regels en termijnen waarbin-
nen een omgevingsvergunning kan wor-
den ingetrokken.

De beleidsregels zijn te raadplegen op 
de gemeentelijke website via www.
sint-oedenrode.nl/Loket/Producten & 

Diensten/Bouwen en verbouwen, om-
gevingsvergunning, onder het tabblad 
“documenten”. 
Voor vragen over dit beleid kunt u con-
tact opnemen met de medewerkers van 
het taakveld Handhaving.

De beleidsregels zijn vastgesteld op 
grond van artikel 4:81 Algemene wet be-
stuursrecht en artikel 2.33 lid 2 onder a 
van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo). De bekendmaking is 
overeenkomstig afdeling 3.6 Algemene 
wet bestuursrecht.

De beleidsregels treden in werking de 
dag na bekendmaking.

Zwembad de Neul
Zwembad de Neul gesloten op 23 juni in verband met de jaarmarkt. Tel. (0413) 477409

Huisvuil aanbieden kan goedkoper

Enkele weken geleden is het afval uit de 
grijze container van een groot aantal be-
woners onderzocht. Het blijkt dat bijna 
één derde van het afval uit de grijze con-
tainer bestaat uit etensresten. Etensres-
ten horen in de GFT (groene) container. 
Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog 
te veel papier, drankkartons, glas, me-
talen en textiel tussen het restafval, in 
de grijze container zit. Deze afvalstoffen 
kunt u allemaal gratis kwijt, onder an-
dere op de milieustraat.

Extra informatie
In de nieuwsbrief van december 2012 
stond onderstaande informatie.

Met ingang van 1 januari 2013 verande-
ren een aantal tarieven voor uw afval. 

Wat verandert:
U betaalt meer voor het leegmaken van 
de grijze- en groene container, namelijk 
€ 2, - per keer. Dit was € 1, -.
Voor de inhoud van uw groene container 
hoeft u niet meer te betalen, dus het ta-
rief voor gft-afval wordt € 0,00 per kilo. 
Dit was in 2012 nog € 0,15 per kilo.
U betaalt minder vastrecht, namelijk 
€ 102, - voor heel 2013. Dit was € 105, 
- in 2012.

Wat niet verandert: 
In 2013 betaalt u voor een kilo restafval 
net zoals in 2012, € 0,18.

Afval scheiden is goed voor uw porte-
monnee en goed voor het milieu!

Inzameling oud papier week 25

Zaterdag 22 juni
•  Buurtvereniging Heikant, container 

aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur

Maandag 24 juni
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opge-

haald in de wijken Armenhoef, Dom-
melrode, Eerschot, Haverland en Cen-
trum vanaf 18.30 uur

Woensdag 26 juni
•  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woens-
dag van 08.00 tot 13.00 uur

•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-
ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens de 
zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur en 
tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 
17.00 uur.

Oproep: Groenafval moet beter gescheiden worden!!!
Groenafval bestaat uit verschillende 
soorten tuinafval, zoals snoeihout, bla-
deren, takken, gras. U kunt al dit groen-
afval gratis kwijt bij de milieustraat aan 
de Eversestraat. Om het groenafval op 
de juiste manier te kunnen verwerken, is 
voor elke soort een aparte losplaats op 
de milieustraat.

Wat is snoeihout? 
•  Takken en stammen, eventueel met 

blad.
•  Bomen en struiken, inclusief stobben 

(zonder zand).
•  Maar geen coniferen of overig groen-

afval.

Wat is overig groenafval?
•  Gras, bladeren, naaldhout, graszoden 

(zonder zand).
•  Geen snoeihout, maar wel coniferen

Let op: 
groenafval mag nooit de volgende stof-
fen bevatten:
•  Steen, puin, grind, kunststoffen, meta-

len, touw, nylon, etc. 
•  Behandeld hout (geverfd, verlijmd of 

geïmpregneerd).
•  Verontreinigingen, zoals verbrand mate-

riaal, olie/vet, chemicaliën, asbest, etc. 

Vervuilde fracties worden afgekeurd en 
zorgen voor onnodige kosten.

Per 1 januari werken wij op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 

0413 481911 kunt u een afspraak maken

Roel Huiskens

Mooi dorp met een 
prettige sfeer
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Evenementen

Standplaatsen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Openbaar fractieberaad CDA Rooi
Omdat er volgende week en dins-
dag en donderdag raadsvergade-
ring is de achterbanvergadering 
dit keer verplaatst naar donderdag 
20 juni om 20.00 uur in de boven-

zaal van café-restaurant De Beurs.

Op de agenda staan de agenda-
punten van de beide raadsverga-
deringen en als toegevoegd punt 

bespreken we: Wonen in Sint-
Oedenrode en speciaal in Olland..
Iedereen is van harte welkom.

Achterbanvergadering van DGS
Maandag 24 juni a.s. om 20.00 
uur achterbanvergadering van 
DGS in het vergaderzaaltje van 

Brasserie de Beleving aan de Her-
tog Hendrikstraat te Sint-Oeden-
rode. Secretariaat  J. Beerens

Eventuele vragen via website: 
www.dgs-rooi.nl

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
Schootsedijk 37 5491 TD 04-06-2013 Gewijzigd uitvoeren reeds   
    vergunde bedrijfsruimte
Sloef 12 5492 TN 05-06-2013 Bouwen werktuigen/machineloods
Vogelenzang 18 5492 TP 05-06-2013 Werkzaamheden verdeelkast en kabels
Handelsweg 1a 5492 NL 03-06-2013 Aanleggen inrit
A. Nobelstraat 7 5491 DB 05-06-2013 Plaatsen reclame
Eerschotsestraat 30-32 5491 AC 02-06-2013 Samenvoegen pand nr. 30 en 32
Venkel 20 5491 KZ 10-06-2013 Uitbouwen woning voorzijde
Vresselseweg 12 5491 PC 04-06-2013 Uitbreiden woning
Lieshoutseweg 64 5491 RR 05-06-2013 Bouwen woonhuis

De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving    
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Vresselse-Akkers 7 5491 PG  4 weken Uitbreiden minicamping

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
   verzonden 
Marie Curiestraat 8 5491 DD 11-06-2013 Uitvoeren perifere detailhandel
De Leijerweg 9 5491 TK 11-06-2013 Bouwen rundveestal
Erica 10 5491 VR 17-06-2013 Herbouwen woonhuis

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Zijtaartseweg 23 5491 SG  Uitbreiden van pluimvee en plaatsen  
    van luchtwasser op varkensstal en  
    warmtewisselaar op pluimveestal

Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 20 
juni 2013 ter inzage.

Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Pastoor Smitsstraat 40 5491 XP  Drank- en Horecavergunning

Hierop is procedure 2 van toepassing. Zienswijzen kunt u indienen bij de Burgemeester. 
De stukken liggen met ingang van donderdag 20 juni 2013 ter inzage.

Ontwerp wijzigingsplan ’t Achterom 5-5a te Sint-Oedenrode
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken bekend 
dat met ingang van donderdag 20 juni 
2013 tot en met woensdag 31 juli 2013 
ontwerp wijzigingsplan “’t Achterom 
5-5a” met bijbehorende stukken ter in-
zage ligt. 

Informatie over het plan
Het wijzigingsplan houdt in een wijziging 
van de in het bestemmingsplan “Buiten-
gebied Sint-Oedenrode” opgenomen be-
stemming “Wonen” ten behoeve van de 
splitsing van de woning aan ’t Achterom 
5-5a, door de aanduiding “twee aaneen” 
(tae) aan de bestemming op deze locatie 
toe te voegen.

Terinzagelegging
In het kader van de zienswijzeprocedure 
liggen met ingang van donderdag 20 juni 
2013 gedurende zes weken ter inzage:

•  het ontwerp wijzigingsplan “’t Ach-
terom 5-5a” met bijbehorende stukken

•  het ontwerpbesluit “’t Achterom 5-5a” 
met bijbehorende stukken

Alle stukken zijn op de volgende 
locaties in te zien:
•  De gemeentelijke website:   

www.sint-oedenrode.nl.
•  De landelijke voorziening:    

www.ruimtelijkeplannen.nl.
•  Het publieksplein van het gemeente-

huis (geopend op werkdagen tussen 
9.00 en 12.30 uur).

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden schriftelijk 
of mondeling zienswijzen indienen. Schrif-
telijke zienswijzen dienen te worden ge-
richt aan: het college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode, Postbus 
44, 5490 AA te Sint-Oedenrode. Tevens 
is het mogelijk om na het maken van een 
afspraak een mondelinge zienswijze in te 
dienen. Daarvoor kunt u telefonisch con-
tact opnemen met mevrouw Y. Meijkamp 
van het team Ruimtelijke Ordening, tele-
foonnummer: 0413-481355.

Ontwerp wijzigingsplan Bobbenagelseweg 24 te Sint-Oedenrode en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken bekend 
dat met ingang van donderdag 20 juni 
2013 tot en met woensdag 31 juli 2013 
ontwerp wijzigingsplan “Bobbenagelse-
weg 24” en het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde Wet geluidhinder met bij-
behorende stukken ter inzage liggen. 

Informatie over het wijzigingsplan
Het wijzigingsplan houdt een wijziging 
in van de in bestemmingsplan “Buiten-
gebied Sint-Oedenrode” opgenomen 
bestemming “Wonen” ten behoeve van 
de splitsing van de woning aan de Bob-
benagelseweg 24, door de aanduiding 
“twee aaneen” (tae) aan de bestemming 
op deze locatie toe te voegen.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Met de toevoeging van een extra woning, 
waarin het wijzigingsplan voorziet, zal 
de geluidsbelasting boven de voorkeurs-
grenswaarde uit de Wet geluidhinder uit-

komen. Daarom wordt voor het aspect ge-
luid een aparte procedure gevolgd i.v.m. 
de vaststelling van een hogere grenswaar-
de. Ingevolge de Wet geluidhinder ligt het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde met 
het akoestische onderzoek tegelijkertijd 
met het wijzigingsplan ter inzage.

Inzage
In het kader van de zienswijzeprocedure 
liggen met ingang van donderdag 20 juni 
2013 gedurende zes weken ter inzage:
•  het ontwerp wijzigingsplan Bobbena-

gelseweg 24 met bijbehorende stukken
•  het ontwerpbesluit Bobbenagelseweg 

24 met bijbehorende stukken
•  het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet 

geluidhinder Bobbenagelseweg 24 met 
bijbehorende stukken.

Alle stukken zijn op de volgende loca-
ties in te zien:
•  De gemeentelijke website:   

www.sint-oedenrode.nl.

•  De landelijke voorziening:   
www.ruimtelijkeplannen.nl.

•  Het publieksplein van het gemeente-
huis (geopend op werkdagen tussen 
9.00 en 12.30 uur).

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden schrifte-
lijk of mondeling een zienswijze indie-
nen op het ontwerp wijzigingsplan en/
of op het ontwerpbesluit Hogere waarde 
Wet geluidhinder. Schriftelijke zienswij-
zen dienen te worden gericht aan: het 
college van burgemeester en wethou-
ders van Sint-Oedenrode, Postbus 44, 
5490 AA te Sint-Oedenrode. Tevens is 
het mogelijk om na het maken van een 
afspraak een mondelinge zienswijze in te 
dienen. Daarvoor kunt u telefonisch con-
tact opnemen met mevrouw Y. Meijkamp 
van het team Ruimtelijke Ordening, 
telefoonnummer: 0413-481355.

Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en verleen-
de vergunningen, ontheffingen en te tref-
fen verkeersmaatregelen op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 11 juni tot en met 17 
juni 2013 zijn de volgende aanvragen bij 
de gemeente ingekomen:
•  Van de Kunststichting Sint-Oedenrode 

voor het houden van een Festival-
Openbare Ruimte Manifestatie in de 
maanden juli, augustus en september 
2013. Deze aanvraag geldt tevens voor 
de jaren 2014 en 2015.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Hendig Zat voor het houden van 

een beachvolley toernooi met aanslui-
tend een feestavond op 31 augustus 

2013 op het terrein Waterhoef 2 te 
Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van de heer F. Bergman voor het hou-

den van een Unimog bijeenkomst op 
30, 31 augustus en 1 september 2013 
op een weiland aan de Oostelijke Rand-
weg 2 te Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van Oldtimer Stichting “Rondje Rooi” 

voor het houden van Rondje Rooi op 7 
juli 2013 vanaf het parkeerterrein bij 
de Vresselse Hut, Vresselseweg 33 te 
Sint-Oedenrode.

•  Van Buurtvereniging de Zandhoef voor 
het houden van het Oogstfeest op 4 au-
gustus 2013 op het terrein aan de Stro-
bolse Heidesteeg 10 te Sint-Oedenrode.

•  Van de gemeente Sint-Oedenrode voor 
het houden van de kermis van 24 tot en 
met 28 augustus 2013 in de gemeente 
Sint-Oedenrode.

 Verkeersmaatregel
In verband met de Jaarmarkt op 23 juni 
2013 zijn de volgende wegen tussen 
04.00 uur en 21.00 uur afgesloten voor 
het verkeer:
•  Borchmolendijk richting Markt na 

Sluisstraat/Sluisplein. Kofferen rich-
ting Heuvel na de Kasteellaan. Hertog 
Hendrikstraat richting Heuvel na Dom-
melrodelaan. De Heuvel, Kerkstraat en 
Markt ter hoogte van de Neulstraat, de 
Stompersstraat en het Kerkplein/ 
Kapittelhof. Op het Marktplein geldt 
een parkeerverbod.

Voor meer informatie: 
www.sint-oedenrode.nl/
wegwerkzaamheden. 

Bekendmaking verleende vergunnin-
gen op grond van de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV) voor de ge-
meente Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan de heer M.L.A. van den Dungen 

voor het innemen van een standplaats 
in park Kienehoef in de maanden juli, 
augustus en september 2013 voor het 
verkopen van ijs- en snackproducten.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Rooise kunstenares exposeert in 
Boxtel
Kunstliefhebbers kunnen zondag 
23 juni van 11.00 tot 17.00 uur 
hun hart ophalen. De groep "Beel-
dend Bosrand" , met de Rooise 
kunstenares Nelly Jansen, die we-
kelijks werken in het atelier aan 
de Bosrand bij Tiny van der Sloot, 
exposeren dan hun beelden uit 
steen. 

Voor de vierde keer is dit hun 
tweejaarlijkse expositie. Er nemen 
14 exposanten deel. In een mooie 
landelijke omgeving nabij Kampina 
tonen zij rondom de boerderij van 
Tiny en Broer v.d. Sloot hun beel-
den, schilderijen en mozaïek. U 
bent van harte welkom, toegang 
gratis en de koffie staat klaar
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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
20 juni                  
Teamdag pastoraal team

23 juni                  
Doop dankviering 09.30-10.30 uur                        
Antoniuskerk Nijnsel
Concert Smitsorgel 15.00-16.30 uur                     
Martinuskerk Centrum

24 juni 
Mogelijkheid pastoraal gesprek 
Odendael 13.30-17.00 uur
Biddende Moeders 14.45-15.15 uur      
parochiezaal Nijnsel

25 juni 
Doopvoorbereiding 20.00-21.30 uur
De Goede Herder

2 juli
Bijeenkomst parochiebestuur                                                 
20.00-22.30 uur

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

Dank voor de Antoniuskapel 

Het bestuur van de Heilige Oda 
parochie bedankt alle vrijwilli-
gers, ondernemers, sponsoren, 
donateurs en verkeersregelaars 
voor hun daadwerkelijke onder-
steuning bij de bouw en inzege-
ning van de Antoniuskapel. Zij 
hebben er toe bijgedragen, dat 
Nijnsel er op 13 juni 2013 een 
parel bij heeft gekregen. 

Jan van der Aa, Francien Aarts, 
Piet van Alphen, Autospuiterij Van 
Acht, Tonnie Donkers,  Muziek-
groep Antonio, Handboogschut-

terij Sint Antonius, Wim Bekkers, 
Anne van Beljouw- van de Sande, 
Antoon van den Berg, Wim van 
den Berg, Frans van den Berk, 
Van Berkel Steigers, Boca Kaarsen, 
Tuincentrum Brekelmans, Bricol 
Bouwbedrijf, Boomkwekerij Frank 
Beniers, Harrie en Riek Dekkers, 
Ron Eijkemans, Frans van Erp, 
Tom van den Elsen, Loonbedrijf 
Van Esch,  FoKa Glas-in-Lood, Be-
tonfabriek A. van de Meulengraaf, 
Theo van de Meulengraaf, Eric 
van Gastel, Gerrit van den 
Hanenberg, Theo van der Heijden, 

Imabo Van Erp,  Arnoud Jacobs, 
Sint Joris Gilde, Notaris Grimbel 
Du Bois, Timmerbedrijf Theo 
Gevers, Gemeentewerken, Tuincen-
trum Krans, Mari van Kaathoven,  
KLV Kunststof Lastechniek BV, H. 
Kuijpers BV, Coen 
Kuijpers, KBO Nijnsel, Steenhou-
werij Kluijtmans,  Handelskwekerij 
Ad Leenders, Autobedrijf Oerle-
mans, Joke Raaijmakers-
Verhagen, Cees van Rossum,  Piet 
van de Sande, Piet van de Sande, 
Politiehondenvereniging Steeds 
Paraat, Gerard Smits, L. Verbakel 

BV, Martien Vos, Vinitex Lab. Inr. 
BV, Lambert Verhoeven, André, 
Annie, Antoon, Bert, Jo, Ruud, 
Theo en Twan Verbakel, Ad van 
der Wijst, Buurtvereniging De 
Weieven, Buurtvereniging De 
Zandhoef, Misdienaars, Blaaska-
pel Tiona, Dameskoor Deo 
Favente, Gemengd Kerkkoor 
Nijnsel, Kinderkoor en 
Koperensemble Harmonie Nijnsel. 

Pastoor Vincent Blom

Van de pastores

Waar vertrouwen teruggevonden 
kan worden
Afgelopen week was Bisschop 
Anton Hurkmans te gast in Sint-
Oedenrode. Hierover wordt in el-
ders in deze krant uitvoerig bericht.

Tijdens de opening van de nieuwe 
St. Antoniuskapel in Nijnsel ging de 
bisschop dieper in op het vertrou-
wen van mensen. Terecht stelde 
hij vast dat het vertrouwen bij veel 
mensen weg is, het vertrouwen in 
elkaar, het vertrouwen in de econo-
mie, in de politiek, het vertrouwen 
in de kerkleiding en zelfs, zo mag ik 
eraan toevoegen, het vertrouwen in 
het weer.

Als mensen alleen op zichzelf en op 
elkaar zijn aangewezen, dreigt de 
basis voor een gedeeld vertrouwen 
weg te vallen. Wat bindt ons men-
sen immers, als wij alleen uit zijn op 
een verbetering van de eigen posi-
tie en ons eigen gewin? Wij komen 
terecht in een kille maatschappij 
waarin niemand meer zeker is van 
zijn positie, zeker de ouderen en 
zwakken niet.

Om de weg terug naar het vertrou-

wen te vinden, is het volgens de 
bisschop nodig dat wij als eerlijke 
mensen durven op zoek te gaan 
naar de kern die ons bindt, naar het 
geloof dat velen in onze jeugd heb-
ben meegekregen. Dit mag een eer-
lijke zoektocht zijn omdat twijfels, 
teleurstelling en boosheid hierin een 
plaats mogen hebben. Eerlijk naar 
jezelf kijken betekent ook aanvaar-
den dat je als mens openstaat voor 
de schepper, ook al deze relatie mis-
schien lange tijd verstoord of zelfs 
afwezig geweest.

Plaatsen van rust en bezinning kun-
nen hierbij van grote waarde zijn, 
zoals de kappellen waaronder de 
nieuwe Antonius kapel in Nijnsel.    

Nu het mooie weer in aantocht is, 
is het goed eens langs één van de 
vele mooie kapellen of kerken van 
onze Oda Parochie te lopen of fiet-
sen. Wie weet met wie u in gesprek 
raakt, misschien wel met de Enige 
die u werkelijk het vertrouwen in het 
leven kan teruggeven.

Diaken Frank van der Geld
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‘We moeten koesteren wat van waarde is’
Het zilveren Oda-beeld is één 
van de pronkstukken van de Hei-
lige Oda-tentoonstelling die tot 
diep in het najaar te zien is in 
de Martinuskerk. Toen eregast 
bisschop Hurkmans en lid van 
het pastoraal team, Alex van 
den Berk, het beeld afgelopen 
donderdagmiddag in een troon 
plaatsten, was de expositie of-
ficieel geopend.

Tientallen geïnteresseerden, 
waaronder de burgemeester, 
pastoor Blom en wethouder 
Hendriks waren getuigen 
van de handeling. Ze wa-
ren uiterst benieuwd naar 
de tentoonstelling rechts-
achter in de kerk die voor-
namelijk door Richard de Visser is 
voorbereid en ingericht. Voordat 
hij tekst en uitleg kon geven bij 
de verschillende interessante re-
lieken, documenten en historische 
voorwerpen werd eerst het nodige 
gesproken. 

Natuurlijk nam ook bisschop Hurk-
mans het woord. Hij was in Sint-
Oedenrode om twee bijzondere 
bijeenkomsten bij te wonen. Eén 
daarvan was de opening van de 
tentoonstelling. In zijn toespraak 
juichte hij de verering van de Hei-
lige Oda toe. “Sint-Oedenrode is 
een bedevaartsoord en ligt in het 
heilige hart van het bisdom 
’s-Hertogenbosch. Ik kom hier 
mede om een gedachte bij jullie 
neer te leggen”, sprak Hurkmans. 

“Er zijn in deze regio veel lokale hei-
ligen. Het initiatief zou hier moeten 
zijn om aan al die heiligen aandacht 
te schenken. Wellicht door een 
soort pelgrimstocht langs al deze 
plaatsen. Misschien dat het opge-
pakt kan worden na het Jaar van de 
Heilige Oda.” Of de bisschop hier 
echt een lans mee gebroken heeft, 
is nog niet duidelijk, maar pastoor 
Blom reageerde kwiek. “We heb-
ben met het pastoraal team al ge-
sproken over het organiseren van 
avonden in het najaar, met als the-
ma ‘Heiligen’. Wie weet kunnen we 
dit idee er bij betrekken.”

Toen Richard de Visser en pastoor 
Blom klaar waren met hun uit-
eenzettingen was de boodschap 
voor de aanwezigen duidelijk. ‘We 

moeten koesteren wat van waarde 
is’. Door verschillende omstandig-
heden raakte door de jaren heen 
de Oda-collectie steeds verder uit-
gedund. De verzameldrift van De 
Visser bracht hem op verschillende 
plaatsen in het land. Hij bedankte 
iedereen van wie hij interessante 
stukken heeft mogen lenen voor 
een periode van vijf maanden. 
De openingstijden van de expositie 
zijn:

juni: woensdag 14-16 uur en za-
terdag 14 - 16 uur
juli + augustus: woensdag 14- 16 
uur, zaterdag 14 - 16 uur en zon-
dag 14 - 16 uur
september, oktober en november: 
woensdag 14 - 16 uur en zaterdag 
14 - 16 uur.

diep in het najaar te zien is in 
de Martinuskerk. Toen eregast 
bisschop Hurkmans en lid van 
het pastoraal team, Alex van 
den Berk, het beeld afgelopen 
donderdagmiddag in een troon 
plaatsten, was de expositie of-

Tientallen geïnteresseerden, 
waaronder de burgemeester, 
pastoor Blom en wethouder 
Hendriks waren getuigen 
van de handeling. Ze wa-

Nijnsel vertrouwt nog steeds op Heilige Antonius

“Wat is het jammer dat 
Harrie van Schijndel vandaag niet 
in ons midden kan zijn. Toch zal 
hij samen met de Heilige 
Antonius vanaf boven trots op 
ons neer kunnen kijken.” Wet-
houder Cees van Rossum wist het 
gemis op deze manier een mooie 
plek te geven. Van Schijndel gaf 
het beeld van de Heilige Antonius 
vorig jaar terug aan de parochie. 
Onder één voorwaarde; het moest 
een goede bestemming vinden.

Die werd gevonden. Na overleg 
met Harrie en Riek Dekkers (die 
zelf toevallig ook al met het idee 
liepen) werd besloten om een ka-
pel te plaatsen op de hoek Lies-
houtseweg / Oude Lieshoutsedijk. 
Na maandenlang voorbereiden en 
bouwen door tientallen vrijwil-
ligers vond afgelopen donder-
dagavond de inzegening plaats. 
Niemand minder dan bisschop 
Hurkmans had de eer om het ge-
bedshuisje te besprenkelen met 
wijwater. Het ging gepaard met 
een dienst.

Nijnsel liep uit voor de inzege-
ning. Vanaf de plek waar de kapel 
is vervaardigd, het erf van Bert en 
Annie Verbakel, vertrok een pro-

cessie richting de prachtig inge-
richte plek waar het kerkje is ge-
plaatst. Jan van der Aa, die sprak 
namens het bouwcomité, onder-
streepte nog maar eens hoe groot 
het draagvlak was voor de realisa-
tie van de Heilige Antoniuskapel. 
“De parochie leeft, ondanks dat in 
Nijnsel de deur van de kerk niet 
wordt platgelopen”, concludeer-
de pastoor Blom. “Veel mensen 
zijn het vertrouwen in het geloof 
verloren”, voegde Hurkmans toe. 
“Behalve in de Heilige Antonius. 
Al is het maar omdat u misschien 
uw portemonnee verloren bent.”

Het hoogtepunt van de dienst 
was het inzegenen van de nieuwe 

kapel. Daarnaast ontstaken Harrie 
en Riek Dekkers de eerste kaars en 
onthulden Annie en Bert Verbakel 
de plaquette die in de muur van 
de kapel was gemetseld. Vanaf nu 
zullen duizenden fietsers en wan-
delaars kunnen genieten van het 
rustpunt aan de Lieshoutseweg. 
Zij mogen de tientallen vrijwil-
ligers van buurtverenigingen de 
Zandhoef en de Weieven dank-
baar zijn.  

Kerkdiensten

Heilige Martinus Sint-Oedenrode

Heilige Petrus’Banden Son en Breugel

Zaterdag 22 juni 19.00u. 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Wilem en Sientje van 

Heeswijk-Sanders; Martien van 
der Kallen.

Zondag 23 juni 9.30u.: 
Eucharistieviering met het Marti-
nuskoor.
Intenties: Jan van Asseldonk, Jan 
Clabbers, Piet en Jana Pepers-
Wouters, Agnes Verwilghen-van 
der Wielen ns. Martinuskoor, Toon 
en Anna de Korte-van Kempen, 
Han en Dora Wouters-Eijkemans, 
Antoon en Hendrika Konings-van 
Lieshout, Johan en Truus van Ger-
wen-Lathouwers en overl. fam. 
leden, Marie-Louise Timmermans-
van de Pas, Overl. ouders Lat-
houwers-Foolen, Piet Verhagen, 
Gerard en Mien Kluijtmans-van 
Nuland, Vader en zoon van den 
Burgt, Marijke van den Bergh-van 
de Sande, Fien van Erp-van Zog-
gel, Jan, Corrie en Henk de Jong, 

Rita van der Vleuten. 
Doopviering van Koen van Genug-
ten en Ties van den Tillaar.
Maandag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Dinsdag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Woensdag  9.00u. 
Eucharistieviering.
Donderdag 9.00u. 
Eucharistieviering. 
Vrijdag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Voortaan zijn de vieringen van 
maandag t.m. vrijdag ’s morgens 
om 9.00 uur.
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Zaterdag 20 juni
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Zondag 23 juni
11.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
intenties: Jan Koks, Jan Hooymay-
ers, Antoon van der Heijden, Jan 

Meijnders, Frida van de Gevel, Fa-
milie Van Dinter-Kemps, Piet van 
de Gevel, Henk en Zus Veeneman 
en Hans, Theo van de Biggelaar.
Maandag 24 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 26 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
intentie: Overleden ouders Van de 
Ven-Renders

Sint Genoveva-kerk Breugel

Zaterdag 22 juni
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)                                                            
intentie:Willy Jaspers, Digna 
Versantvoort-Merks, bijzondere 
intentie, om zegen over onze pa-
rochie

Zondag 23 juni
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
intentie: Bets Overweg-Elzebroek, 
Bert van der Leest, Cees Hoek, 

bijzondere intentie, Leny de Vries-
Veen, Jan en Lena Veldkamp-
Klomp, Jo van Leuken-Jansen, 
Theo en Lena Roestenburg-van 
de Wetering, Frans de Lepper, 
Janus Foolen, overleden ouders 
Keijzers-Swinkels en overleden 
familieleden, overleden ouders 
Wouters-Bakers, overleden ou-
ders Donkers-Pijnenburg, om ze-
gen over onze parochie
Zaterdag 29 juni
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Son
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)

Sint Antonius Nijnsel

Zaterdag 22 juni 9.00u. 
Eucharistieviering.
Zondag om  9.30u. 
Doopdankviering en om 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd 
koor.
Intenties:
Dien en Wim v.d. Wijst- van Box-

tel, Anna van Grinsven- van Ber-
kel, Wilma van Grinsven, Jans 
v.d. Meerakker,  overl. ouders v.d. 
Heijden- van Elderen en zoon Cor, 
Tine Verhagen- van Kuijk, Leo 
Sanders, Ronn v.d. Zanden, Harrie 
van Vijfeijken, Gerard en Bertha 
Verbakel- Wijnen.

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 23 juni, 
Dienst in Son, 10.00 uur, Predikant Ds. J. Nennie, Avondmaal.

De Goede Herder Sint-Oedenrode

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 22 Juni 17.30 uur 
Eucharistieviering met zang Rita-
koor.
Misintenties. Overl. Fam Termeer 
versantvoort.
Overl. Fam. Specht. Bizondere in-
tentie.

Sjaantje Bekkers van Duinhoven. 
Toon Bekkers.
Jans van de Laar Peters. Bert der 
Kinderen.
Mari Schepens en Harrie 
Schepens.
Peter van de Linden.                               

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

Tel/fax: 0413-479368
Mob.: 06-17640224

www.rietveldbestratingen.nl
Voor al uw siertuinen, terrassen,

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws



Woensdag 19 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 

MooiRooikrantDe24 

Deelnemers Klantenkaart
You Fashion for women  0413-470777
www.you-fashion4women.nl
Stapperz & Kiddooz

 
Hertog Hendrikstraat 12

Hertog Hendrikstraat 8

 
0413-472768

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

  Cigo

 

Heuvel 32

 

0413-479291
www.cigo.nl

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

  Forum 

 

Liempdseweg 3 

 

0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

Van Beeck 

  

0413-477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

De Beurs 

 

Heuvel 44 

 

0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

  

  

‘t Paperas 

 

Markt 25 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Voetcentrum Anja 

 

Eerschotsestraat 52a 

 

0413-476544
www.voetcentrum.nl

Formido 

 

Eerschotsestraat 44 

 

0413-490333
www.formido.nl

Amigos 

 

Heuvel 22 

 

0413-478588
www.amigos-menswear.nl

Foto de Vakman 

 

Kerkplein 1 

 

0413-473147
www.fotodevakman.eu

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Markt & Dommelrode Markt 12 

 

0413-472280
Apotheken 

 

Hertog Hendrikstraat 5a 

 

0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Pari 

 

Heuvel 15a 

 

0413-330838

C.J. Brekelmans 

 

Boskantseweg 59 

 

0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

  

  

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You Fashion for women, Hertog Hendrikstraat 8

maandag gesloten. 
dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.30 tot 21.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

www.stapperz.nl
www.kiddoozkinderkleding.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

Wilchard Cooijmans komt de Odaparochie versterken

Diaken Wilchard Cooijmans komt 
vanaf 1 juli het pastorale team van 
de Odaparochie versterken. De 
49-jarige diaken, die oorspronkelijk 
uit Den Dungen komt, is nu nog di-
aken in Geldrop. Daarvoor was hij 
pastoraal werker in Hoogerheide/
Woensdrecht. Cooijmans is ge-
trouwd en heeft twee kinderen. 
Hij gaat in Breugel wonen want 
dat maakt samen met Son sinds 
de laatste herindeling van de paro-
chies in het bisdom Den Bosch ook 
deel uit van de Odaparochie.

“Vanaf dat ik in de vijfde klas van 
de lagere school misdienaar werd, 
wilde ik pastoor worden”, zegt 
Wilchard Cooijmans. “Andere jon-
gens willen op die leeftijd brand-
weerman of piloot worden, maar 
mij leek pastoor wel een leuk be-
roep. Vervolgens ging ik naar de 
Havo in Schijndel. Toen ik in de 
vierde klas een richting moest kie-

zen, was dat pastoor worden nog 
steeds blijven hangen. In die tijd, 
het was toen midden jaren tachtig 
was er in Limburg nog een semi-
narie. Maar ik kon ook theologie 
gaan studeren aan de Universiteit 
voor Theologie en Pastoraat in 
Heerlen. Uiteindelijk viel de keuze 
op Heerlen en daar studeerde ik in 
1990 af”, vertelt Cooijmans.

“Wat moet zo'n jongen alleen op 
een pastorie”
Pastoor worden zat er toen al niet 
meer in, want tijdens zijn studie in 
Heerlen leerde Wilchard zijn vrouw 
kennen. “Mijn moeder schrok 
toen ik haar vertelde dat ik verliefd 
was. Hoe moest ze dat toch aan 
oma uitleggen? Uiteindelijk viel de 
reactie van oma erg mee”, vertelt 
Wilchard. “Ze zei dat het zo beter 
was, want wat moest zo'n jongen 
toch helemaal alleen op een grote 
pastorie”. De eerste parochie waar 
Wilchard werk vond was in Hoog-
erheide/Woensdrecht. Daar bleef 
hij, totdat hij op 1 januari 2000 een 
baan kreeg in Geldrop. Inmiddels 
was hij getrouwd en had samen 
met zijn vrouw twee dochters. Iets 
meer dan anderhalf jaar later, op 
29 september 2001 werd Wilchard 
tot diaken gewijd. Nu zijn kinde-
ren de middelbare school hebben 
afgerond was het tijd voor een 
nieuwe uitdaging. Die uitdaging 
wordt de Odaparochie.

Het werk van een diaken komt 
grotendeels overeen met dat van 
een priester. Toch zijn er wel een 
paar verschillen legt Cooijmans uit. 

“Het meest in het oog springende 
verschil is wel dat het ambt van di-
aken sinds de jaren zestig is open-
gesteld voor gehuwde mannen”. 
Maar, zo vervolgt hij, “je bent 
geen priester. Een diaken heeft een 
dienende taak aan de priester. Je 
mag preken, dopen, een huwelijk 
sluiten en een uitvaart leiden. Het 
afnemen van de biecht, de eucha-
ristie en de ziekenzalving zijn daar-
entegen voorbehouden aan de 
priester”.

Het is leuk om met mensen bezig 
te zijn
Wat Cooijmans het meest trekt 
in het ambt van diaken is om in 
goede en slechte tijden met men-
sen bezig te zijn. Je bent er voor 
de mensen als ze gaan trouwen 
of kinderen krijgen. Maar ook op 
de momenten dat ze het moeilijk 
hebben kun je hen de juiste woor-
den aangeven. Wilchard vindt het 
vooral bijzonder dat hij het zelf 
allemaal mee heeft gemaakt. Hij 
weet uit eigen ervaring wat men-
sen bezig houdt als ze gaan trou-
wen of een kind krijgen.

Vanzelfsprekend kijkt de diaken 
erg uit naar zijn nieuwe baan in de 
Odaparochie. Toch was het ook 
even slikken toen hij in Geldrop 
vertelde dat hij daar weg zou gaan. 
“Verschillende mensen vroegen 
me, hoe kun je dat toch doen?” 
Wilchard heeft dan ook een dub-
bel gevoel. Aan de ene kant laat hij 
iets dierbaars los, maar daarvoor 
komt weer iets moois in de plaats.

Zondag 23 juni open dag 
van 13.00 tot 16.00 uur.

Diverse chalets en stacaravans in elke prijsklasse
met en zonder eigen grond.

Dennendreef 5 | 5281 HK Boxtel | 0411-601280 | www.campingdennenoord.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

23 juni 

JAARMARKT

Zestig jaar of langer getrouwd

Al deze koppels zijn zestig jaar of 
langer getrouwd. Dus wanneer u 
een vraag heeft over het huwelijk, 
tips of een gegrond advies. Dan 
zult u bij deze mensen moeten 
zijn. Zij kennen het geheim van 
een vruchtbare huwelijksband. 
Eens per jaar worden deze stellen 
uitgenodigd op het gemeentehuis 
voor een gezellig samenzijn met 
de burgemeester. Gisterenmiddag 
dronk hij met hen een kopje koffie.  

De echtparen op de foto zijn:
Huijberts - Beekmans 60 jaar
Kerkhof – Van de Ven 60 jaar
Schepens – Harks 60 jaar
Verdonk – Thoer  61 jaar

Saarloos – Van den Hoonaard  
61 jaar
Van Erp – Van de Sande 61 jaar
Derks – Vroomans 61 jaar
Van Liempd – Nooijen 61 jaar
Van der Zanden – Konings 61 jaar
Aarts – Van Eijndhoven 61 jaar
Dortmans – Van Schaijk 62 jaar
Kempe – Rijkers  62 jaar
Van den Heuvel – Ketelaars 63 jaar
Raaijmakers – Jansen 64 jaar
Heijms – Oerlemans 64 jaar
Schepens – Van der Velden 65 jaar
Verhagen – Wijnhoven 65 jaar 
Vroomen – Jansen 66 jaar
Van de Pol – Kolen 66 jaar
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Een Zevensprong week met zestig 
kinderen. Dat zou voor de huidige 
organisatie een nachtmerrie bete-
kenen. Ze is namelijk honderden 
deelnemers gewend. Toch was dat 
25 jaar geleden wel anders. In de 
tijd dat Rooise jeugd nog per dag 
een kaartje kon kopen om mee te 
doen. Niets lijkt meer op de organi-
satie van toen. Martin van Hasten-
berg weet er alles van. De huidige 
voorzitter was ook destijds al van 
de partij. Hij maakte de professio-
nalisering van dichtbij mee.

Pal voor de uitreiking van de nieu-

we shirts en de vergadering met 
de leiding spreekt de redactie van 
DeMooiRooiKrant met Martin van 
Hastenberg, Martje Foolen en Wil-
helmien Essens. Alle drie zijn ze lid 
van de elfkoppige kerngroep van 
Stichting Zevensprong. Met trots 
dragen ze het paarse T-shirt, waar-
aan te zien valt dat zij tot de organi-
satoren behoren.

Waarom elf kerngroepleden? Er zijn 
er toch altijd tien?
Martin: “Dat klopt, maar wanneer 
iemand wil stoppen, moet hij of zij 
dat een jaar van tevoren aangeven. 

Dan kunnen we tijdig op zoek naar 
een vervanger. In dit geval zijn we al 
iemand aan het inwerken, dus heb-
ben we voorlopig elf mensen.”

Is het makkelijk om aan mensen te 
komen?
Martje, verantwoordelijk voor PR: 
“Het valt niet tegen. Vroeger zoch-
ten we vooral mensen via mond-
tot-mond. De laatste drie jaar heb-
ben we de pers opgezocht voor het 
plaatsen van vacatures. Dat werkt 
goed, want iedere keer als we een 
oproep plaatsen, krijgen we reactie.”

Hoe ben jij zelf bij Stichting de Ze-
vensprong terecht gekomen?
“Toevallig ook via een advertentie. 
Net als Wilhelmien. Het is dus een 
goede manier om te werven. Boven-
dien bereik je dan ook mensen die je 
niet kent.”

Waarom heb je gereageerd?
“Sinds drie jaar ben ik lid van de 
kerngroep. Daarvoor was ik op zoek 
naar zoiets dergelijks. Ik wilde vrijwil-
ligerswerk doen. Ik had wel eens wat 
gedaan voor de scouting en miste dat 
eigenlijk wel. Toen ik de advertentie 
zag, heb ik direct gereageerd. Ten 
eerste omdat ik de nodige mensen 
kende en ten tweede omdat ik weet 
wat de Zevensprong is. Ik ben vroe-
ger nog wel eens leiding geweest.”

Jij kende helemaal niemand. Klopt 
dat Wilhelmien?
Wilhelmien: “Ja, dat klopt. Twee jaar 
geleden ben ik er bij gekomen. Ik 
heb in Olland veel gedaan voor de 
basisschool en had wel zin in iets an-
ders. Daarom heb ik me aangemeld 
bij de Zevensprong. Even twijfelde ik 
nog omdat ik niemand kende, maar 
de klik was er direct. Het is een ge-
zellige club om mee te werken.”

Zometeen vergaderen jullie met de 
leiding van dit jaar. Begint nu het 
echte werk?
Martin: “Nee hoor. Dat begint al veel 
eerder. In september, ongeveer twee 
maanden na de laatste editie, gaan 
we evalueren. Wat is goed gegaan? 
Wat minder? We nemen het allemaal 
serieus door. Daarna beginnen we in 
november met de voorbereidingen 
op het nieuwe seizoen. Dan praat je 
over het kiezen van het thema en het 
indelen van de werkgroepen.”
Wilhelmien: “Die vergaderingen 
zijn altijd heel gezellig. Neem alleen 
al het bedenken van de 24 groeps-
namen. Altijd gaan we uit van het 

alfabet, dus bij 24 van de 26 letters 
bedenken we een naam. Dat is altijd 
een hele strijd, haha. Dit is echt een 
typisch ‘Zevensprong ding’.”

Martin, jij viert dit jaar je 25 jarig 
jubileum. Heb je al ooit aan stoppen 
gedacht?
“Ik ben al eens een jaar gestopt, maar 
daar had ik meteen spijt van haha. 
Ik heb al aangegeven dat ik het nog 
een paar jaar wil doen. Daarna wil ik 
het op een zeer professionele manier 
overdragen. Op dit moment zijn we 
bezig om alles, maar dan ook echt al-
les, op papier te zetten. Als het boek-
werk klaar is, heeft de Zevensprong 
straks een document van 185 blad-
zijdes waarin alles staat omschreven. 
Van de financiën tot verzekeringen, 
van drukwerk tot pr en van materi-
aal tot noodscenario’s. We werken al 
zestien jaar met een draaiboek voor 
de week zelf, maar dit wordt een 
soort bijbel waar de hele organisatie 
in staat omschreven. Daar kan altijd 
iedereen straks op terugvallen.”

In tegenstelling tot de jeugdvakantie-
week hebben jullie ieder jaar genoeg 
vrijwilligers. Hoe doen jullie dat?
Martje: “Dat is moeilijk te zeggen, 
maar ik denk dat het helpt dat we 
alle vrijwilligers van het jaar ervoor 
meteen mailen als het nieuwe thema 
bekend is. We geven dan aan dat ze 
zich weer in kunnen schrijven.”
Wilhelmien: “Daarnaast is het mak-
kelijker werken met kinderen van 
groep 3/4 dan met leerlingen van de 
bovenbouw. De jonge kinderen luis-
teren vaak wat beter en vinden alles 
nog leuk.”  

In de eerste week van juli barst de 
Zevensprong weer los. Het thema is 
‘met de Zevensprong de boer op.’ 
De organisatie zal wederom alles uit 
de kast halen om het voor de kinde-
ren tot een onvergetelijke te maken.

Organisatie Zevensprong kijkt al naar de toekomst

De volledige kerngroep. Martje staat boven links. Martin 
staat derde van rechts. Rechts naast hem staat Wilhelmien.
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Het schoolplein werd druk bevolkt met spelende kinderen. Hij stond rus-
tig op z’n beurt te wachten om los te sprinten voor “overlopertje”, van 
de traptreden van de ene kant van het plein naar de andere kant, bij de 
deuren waar de hogere klassers naar binnen moesten voor hun lokalen. 
Hij leunde tegen een pilaar, dezelfde waar hij tegenaan stond en een mo-
ment later wakker werd met een bult op z’n hoofd , liggend en van boven 
aangestaard door tientallen kinderogen. Geelzucht was de diagnose van 
dokter Ottink, die hem weken rust en een vetloos dieet voorschreef. Niet 
écht ziek, lekker dadels krijgen en geprakte banaan met jus d’orange en 
dagenlang stripboeken lezen. Goed, je zag echt geel en je pies was zo 
donker als thee, maar verder was het ziekbed goed te harden. Terwijl hij 
dit stond te overdenken zag hij haar, zwaaiend bij de hoek van het fiet-
senhok, dat de scheiding vormde van de jongens- en de meisjesschool. 
Eerst keek ie om zich heen, om te zien naar wie ze wuifde. Hij kende haar 
wel, ze fietsten wel eens gelijk op ’s morgens vroeg, zij met haar jongere 
zusje die van zijn leeftijd was. Ze wenkte en hij liet het spelletje voor wat ’t 
was. Ze liep naar het fietsenhok en gebaarde hem mee te komen, wat ei-
genlijk niet mocht, maar hij was nieuwsgierig en volgde haar. Haar jonge-
re zusje stond tussen de fietsen en ze liepen naar haar toe. Ze ging naast 
hen staan en duwde het kleine meiske naar hem toe. Die pakte zijn hoofd 
tussen haar handen en kuste hem, tot tien keer toe. “Nog ’n keer”, lachte 
haar grotere zus. Toen liepen ze schielijk terug naar hun eigen schoolplein, 
hem in emotionele ontreddering achterlatend. Negen jaar jong…. 
Misschien dat ik de dagen daarna iets van verliefdheid gevoeld moet heb-
ben, maar ik wist gewoon niet wát ermee te doen, want ja, je speelde toch 
niet met meiden? En toen ik twaalf was en op kostschool zat stelde Erik P. 
mij voor om op zaterdag met twee meiskes in het park te gaan wandelen. 
Erik was er vroeger bij dan ik en die twee “durskes” hadden echt geen 
zin in zijn avances dus liep het op helemaal niets uit. (Eén van die twee 
is nu een van mijn beste vriendinnen…). Echte verliefdheid kwam later, 
met Angela, de mooiste meid uit het dorp. Volgens mijn zusje vond ze mij 
ook leuk, maar ik mocht niks van ons thuis en zij mocht alles, dus was ze 
in no-time weggekaapt door ’n ander. Ook in de bus naar de middelbare 
school in Eindhoven werd ik hopeloos verliefd op ’n stel Sonse meiden, 
die helemaal pop-art en op-art waren gekleed. Ik weet niet meer op wie 
ik het stapelst was (ik denk op die knappe oudere, die mij altijd zo lang en 
ondoorgrondelijk bleef aankijken en mij één keer bij het verlaten van de 
bus over mijn wang streek, en waardoor ik dus ook dagen lang van streek 
was), maar toen eentje van hen mij uitnodigde voor een fuif kreeg ik thuis 
nul op het rekest. Ik ben vaak verliefd of ’n beetje verliefd geweest, ook 
als dat uitzichtloos was. Zo was er de zes jaar oudere vriendin van mijn 
zuster, een Limburgse beauty, die natuurlijk heel andere doelstellingen 
had dan zo’n blozende puber. Maar het was wel heerlijk wegfantaseren. 
Andersom kon het natuurlijk ook gebeuren: een van m’n eerste meiskes 
was zo verliefd op mij dat ze me constant aankeek alsof ze in huilen kon 
uitbarsten, bang dat ze was dat ik het zou uitmaken. Nou, dat kreeg ze 
met dat jankgezicht binnen twee weken voor mekaar. Van veel later, ik 
was al jaren getrouwd, herinner ik me nog de mooie blonde Bea. Ze was 
met haar man lid van onze kookclub. Het was me al opgevallen dat ze 
vaak tijdens de bereiding van ’n bepaalde menugang zorgde dat ze die 
met mij moest klaarmaken. Bea was nogal aanrakerig, zal ik maar zeg-
gen, en tijdens het aansluitend diner flapte ze eruit dat ze mij op Richard 
Gere vond lijken. “Hè?” vroeg mijn vrouw met “suspicious mind” (wat 
dat betreft is ze net een AWACS met tig radarinstallaties). Tijdens latere 
kooksessies was het mijn ega die opvallend vaak aan mijn zijde in de pan-
nen stond te roeren…..
De kookclub destijds was bij Jos Baayens’ La Bonne Maison in Leende. 
Van hem dit gerecht:

Royal (flan) van asperges (bijgerecht 6 pers.)
6 dikke witte asperges, 6 groene asperges, 6 soufflébakjes
6 eidooiers, 2 hele eieren, 150 ml room, wat nootmuskaat
Kook de schoongemaakte witte asperges: breng water aan de kook met 
1 kippenbouillon tablet en wat zout. Leg de asperges er in als het vocht 
kookt, laat weer aan de kook komen en dan nog 1 minuut. Draai het vuur 
uit en laat de asperges 20 minuten staan. Snijd ze in stukken en cutter ze 
in de keukenmachine tot puree. Meng 250 ml van deze massa met de ei-
eren, eidooiers, room en wat nootmuskaat en roer goed door. Proef af op 
smaak. Schil de groene asperges en blancheer ze 2 minuten in hetzelfde 
kookvocht. Snijd ze in stukjes en leg op de bodem van de soufflébakjes. 
Schenk daarover de witte aspergemassa, dek af met plasticfolie en zet ca. 
40 minuten in een oven van 140°C. Stort ze daarna op een plaat en houd 
warm. Erg mooi en lekker, zowel bij vis als vlees. 
Naschrift: Bea heeft daarna nog jaren een vette verhouding gehad met 
een van de andere leden, de nymphomane….

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

Verliefdheid

Eindactiviteit Jeugd Natuurwacht “De Populier”
De laatste dag van het seizoen is 
in zicht. Zaterdag 22 juni is het 
weer zover. Afscheid nemen van 
groep acht en de Jeugd Natuur-
wacht “De Populier” bestaat dit 
jaar 30 jaar. Reden genoeg om 
er met z’n allen een gezellige en 
mooie dag van maken. 

Van 9.00 uur tot 13.30 zijn we op 
de Natuur Wei, aan de Zuidelijke 
Randweg.

De kinderen gaan daar koken met 
kruiden uit de natuur en groen-
ten uit de moestuin. Ze gaan zelf 
broodjes bakken. Dit alles voor de 
picknick van twaalf uur. Er wordt 
door de kinderen een inventarisa-
tie gemaakt van de planten, die in 
de wei groeien en een meneer gaat 
vertellen over de kip en het ei!!

Na de Picknick worden alle groep 
achters uitgezwaaid. Zij gaan op 

weg naar het vervolg onderwijs en 
de leiding wenst hen veel succes.

Deze maand worden alle lagere 
scholen van Sint Oedenrode be-
zocht, en maken de kinderen van 
groep  vijf kennis met de Jeugd 
Natuurwacht. We hopen dat er in 
september, wanneer we weer star-
ten met het nieuwe seizoen, ook 
weer veel nieuwe kinderen mogen 
verwelkomen.

Vocaal Ensemble Tessitura in de Knoptoren

Op zaterdag 22 juni kunt u in de 
Knoptoren in Sint-Oedenrode een 
concert bijwonen van Vocaal En-
semble Tessitura uit Schijndel. In de 
muziek verwijst de term Tessitura 
naar de omvang van de zangstem. 
Maar in het Italiaans is er ook nog 
een mooie tweede betekenis, name-
lijk die van 'weverij'. Tessitura brengt 
repertoire uit een brede klassieke pe-
riode, met werken uit onder meer de 
Renaissance, Barok en late Roman-
tiek. Sinds de oprichting in 2006 ver-
zorgde het koor diverse concerten in 
Schijndel en omgeving waarbij o.a. 
het Stabat Mater van Rheinberger, 
Magnificat van Rutter en Requiem 

van Fauré werden uitgevoerd. 

Voor het concert in de Knoptoren is 
een speciaal bouquet samengesteld 
van oud en nieuw repertoire. Aan 
bod komen werken uit From the Ba-
varian Highlands van Elgar, de Deut-
sche Messe van Schubert en het 
Requiem van Fauré. Verder worden 
liederen van o.a. Mozart, Bennet, 
Tallis en Rutter ten gehore gebracht. 
Een variëteit aan stijlen uit verschil-
lende eeuwen passeert daarmee 
de revue. Deze afwisselende sfeer 
wordt verder onderstreept door op-
tredens van een tweetal solisten uit 
eigen gelederen: Jeanette Mathijsen 

en Fred Mathijsen. 

Tessitura staat onder leiding van diri-
gent Frans Schoenmakers en het en-
semble zal bij de uitvoering worden 
begeleid door Tatjana Solosjenko op 
piano. 
Zaterdag 22 juni, aanvang 16:00 
uur; Knoptoren Sint-Oedenrode. 
Toegang: 5 euro.

Overigens is Tessitura momenteel 
op zoek naar uitbreiding van de so-
praanpartij met twee hoge sopra-
nen. Zie www.tessitura.nl voor meer 
informatie of kom naar het concert 
en spreek een van de koorleden aan.

Polman en Dirksen openen reeks orgelconcerten
Op zondag 23 juni as. organiseert 
het RKK en de Stichting Smitsorgel 
een concert op, en rond het monu-
mentale Smitsorgel (1839) van de 
H. Martinuskerk te Sint Oedenrode. 
Het concert dat gratis toegankelijk 
is, begint om 15.00u. De muzikan-
ten Franc Polman (violist) en Pieter 
Dirksen (organist) die dit concert 
verzorgen, openen daarmee tevens 
de reeks zomerconcerten die de 
stichting Smitsorgel jaarlijks orga-
niseert.

Op het programma staan wer-
ken van oa. Johann Jakob Frober-
ger (1616-1667), Heinrich Biber 
(1644-1704), Heinrich Scheidemann 
(c.1595/1663), Georg Muffat 
(1654-1704) en Johann Sebastian 
Bach (1685-1750)

De organist Pieter Dirksen geeft re-
citals op clavecimbel en orgel en 
speelt continuo in diverse ensembles. 
Hij studeerde muziekwetenschap en 
publiceerde een groot aantal artike-
len en edities op het gebied van de 
barokke muziek. Hij promoveerde in 
1996 cum laude op een proefschrift 
over de klaviermuziek van Jan 
Pieterszoon Sweelinck. De handels-
uitgave van deze studie verscheen 
in 1997 en werd onderscheiden 
met een Praemium Erasmianum. 
Daarnaast zijn met name zijn tal-
rijke studies betreffende de muziek 
van Johann Sebastian Bach bekend 
geworden. Hij werkt mee aan de 
nieuwe uitgave van Bachs complete 
orgelmuziek bij Breitkopf & Härtel. 

Bachs muziek staat al sinds zijn jeugd 
in het centrum van zijn muzikale 
universum, maar daarnaast heeft hij 
zich ook altijd sterk aangetrokken 
gevoeld tot de rijkdommen van de 
zeventiende eeuw: de Engelse virgi-
nalisten, Sweelinck, de Noordduitse 
school, Froberger, het mediterrane 
repertoire, de Franse ‘klassieke’ tra-
ditie.
Pieter Dirksen is lid van het Com-
battimento Consort Amsterdam en 
het kamermuziekensemble La Suave 
Melodia. Als continuospeler werkte 
hij verder mee aan diverse andere 
orkesten en ensembles. Daarnaast 
is hij een veelgevraagd solist op cla-
vecimbel en op historische orgels in 
binnen- en buitenland, en werkte 
hij mee aan tal van opnames. Pieter 

Dirksen is titulair organist van het 
historische orgel van Andries Seve-
rijn (ca.1650) in de Martinuskerk te 
Cuijk. Zijn solo-cd’s werden in Luister 
steeds met een 9 of een 10 beoor-
deeld; Edison-winnaar 2002. Sinds 
2007 verschijnen zijn cd’s bij het 
label Etcetera; tot nog verschenen 
opnamen met muziek van Schenck, 
Scheidemann, Vivaldi en Bach (Kunst 
der Fuge, Sonates met viola da gam-
ba, Goldbergvariaties en Canonische 
Variaties).
Violist Franc Polman studeerde aan 
het Sweelinck Conservatorium 
Amsterdam bij Bouw Lemkes. Hij 
volgde masterclasses bij Sandor 
Végh, Berl Senofsky en voor oude 
muziek bij Jaap Schröder, Lucy van 
Dael, Elisabeth Wallfisch en Fabio 
Biondi. Hij is concertmeester van Mu-
sica ad Rhenum en eerste violist in 
het Orkest van de Achttiende Eeuw; 
ook speelt hij regelmatig in projecten 
van het Apollo ensemble en Musica 
Amphion. In het buitenland nam hij 
plaats in prestigieuse barokorkesten 
zoals Musica Antiqua, Les Musiciens 
du Louvre en The Raglan Baroque 
Players en gaf masterclasses aan de 
Händelacademie in Karlsrue en aan 
het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag.
Daarnaast is Franc Polman actief in 
vele kamermuziekensembles, zoals 
het Nepomuk Fortepiano Quintet 
en het Schuppanzigh strijkkwartet, 
waarvan hij sinds 2006 deel uitmaakt. 
Met fortepianiste Riko Fukuda vormt 
hij een duo. Hij is artistiek leider van 
barokensemble ‘Eik en Linde’.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

Ria Balk
Tel. : 0413 - 84 05 03
i n f o @redactie-tekstbalk.nl
www.redactie-tekstbalk.nl

Mailing, website of brochure?
Wij schrijven deze graag voor u



Woensdag 19 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 27

Dubbel voordeel op alle Kia modellen.
Kia 20 jaar in Nederland.

Kia Picanto A | wegenbelastingvrij | 14% netto bijtelling v.a.  42,- /mnd*

Kia Picanto 20th Anniversary
1.0 CVVT 3-deurs

Uw klantvoordeel loopt op tot wel  1.795,-

50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar**
Rijklaar v.a.  4.703,-

Kia Rio 20th Anniversary
1.2 CVVT 3-deurs

Uw klantvoordeel loopt op tot wel  2.045,-

50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar**
Rijklaar v.a.  6.545,-

Kia Rio A | wegenbelastingvrij | v.a. 14% netto bijtelling v.a.  72,- /mnd**

20th Anniversary 
Surprise Surprise!
Alle Kia Picanto en Kia Rio 
uitvoeringen tijdelijk gratis met 
een volledig genntegreerd 
Pioneer navigatiesysteem met 
touchscreen t.w.v.  1.295,-.

Dubbel voordeel op alle Kia modellen.
Kia 20 jaar in Nederland.

 Anniversary

**

20th Anniversary 
Surprise Surprise!

 Anniversary

Gem. verbruik: 3,2 - 6,3 l/100km, 31,2 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 85 -147 g/km. Actievoorwaarden: Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges en recyclingbijdrage. Exclusief metallic lak en lakbescherming. Getoonde modellen kunnen 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer. *Alle genoemde bijtellingspercentages en het wegenbelastingvrij zijn, zijn afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelastingvrij geldt tot 1 januari 2014. Alle 
genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtelling bedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn 
van wegenbelasting zie kia.com. **De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningsnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en 
standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Uw Kia-dealer en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financijle product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van de uitgestelde betalingsperiode (tot uiterlijk 12 maanden na tenaamstelling) worden 
geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt  5.000,- voor de Kia Picanto en  7.500,- voor de Kia Rio. Deze actie is geldig voor het actuele modelprogramma van een nieuwe Kia Picanto of Kia Rio met aankoopdatum t/m 1 juni 2013 en uiterste registratiedatum van 8 juni 2013. Deze 
actie geldt, tenzij anders vermeld, niet in combinatie met andere acties en zolang de voorraad strekt.

CONTENT AUTOGROEP 
PIETERSBERGWEG 3, 5628 BS EINDHOVEN, 
TEL.: 040 - 21 57 010, WWW.KIA-EINDHOVEN.NL

Mooi in de regio
Fanfare sluit maandag 24 juni seizoen af met 
openluchtconcert
Op maandag 24 juni sluit de fanfare 
het seizoen af met een openluchtcon-
cert. Om 19.00 uur start de jeugd-
slagwerkgroep gevolgd door het op-
leidingsorkest en het fanfareorkest. 
Het concert vindt plaats op het bin-
nenplein van Dorpshuis Het Klooster 
te Zijtaart (bij slecht weer binnen).

De jeugdslagwerkgroep bijt het spits 
af onder leiding van Paul Schepers. 
Vanaf april bestaat de jeugdslag-
werkgroep uit 6 leden die laten horen 
wat ze de afgelopen maanden heb-

ben geleerd.
Het opleidingsorkest sluit het seizoen 
op een hele speciale manier af. Het 
orkest heeft, onder leiding van Ralf 
van der Heijden, namelijk het sprook-
je van ‘Ivan en de vuurvogel’ inge-
studeerd. Dit is een Russisch sprookje 
wat het verhaal vertelt van de jonge 
prins Ivan. Hij moet op zoek gaan 
naar de vuurvogel die de gouden ap-
pels uit de tuin van zijn vader heeft 
gestolen. Tijdens deze zoektocht 
maakt Ivan allerlei avonturen mee.
Wil jij ook weten hoe het verhaal van 

‘Ivan en de vuurvogel’ afloopt. Kom 
dan op maandag 24 juni om 19:00 
uur naar het binnenplein van het 
Klooster. De voorstelling duurt onge-
veer 20 minuten.
Nadat de jeugd heeft laten horen en 
zien wat ze in hun mars hebben is het 
de beurt aan het fanfareorkest. Kom 
kijken en luisteren naar het afslui-
tingsconcert van Fanfare St. Cecilia 
op maandag 24 juni vanaf 19.00 uur 
tot ± 20.30 uur op het binnenplein 
van Dorpshuis Het Klooster. U bent 
van harte welkom.

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 17 t/m zondag 23 juni 2013. week 25

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

TJOKVOL & HELEMAAL GRATIS.

SPAAR NU NOG SNELLER, 
DEZE WEEK 

DUBBELE KADOKRATZEGELS*
* Bij besteding van elke € 10,-  m.u.v. actieproducten

 HELEMAAL 

DUBBELE KADOKRATZEGELS*
* Bij besteding van elke € 10,-  m.u.v. actieproducten

 HELEMAAL GRATIS.

Robijn 
wasverzachter 
of washulpjes
3 stuks naar keuze
elders 7.77/ 12.57

3
STUKS

5.99

Karvan 
Cévitam siroop
bus 750 ml
elders 2.50/ 2.74

Cévitam siroop

750 ML

1.79
liter 2.39

GRATIS
ZEGELS

+2

KILO

7.98Coop 
BBQ schotel
diverse soorten vlees
kilo
elders 10.99

Coop 
rundergehakt
naturel of gekruid
500 gram
elders 3.15/ 3.50

500 GRAM

1.99
kilo 3.98

Rooise beeldhouwers 
exposeren in Son

Voor de negende keer wordt op 
zondag 30 juni de openluchtten-
toonstelling voor ruimtelijke kunst-
vormen onder de naam Kunstplei-
nen gehouden. Ook nu weer zijn 
het Kerkplein en het Raadhuisplein 
in Son daarvoor beschikbaar. De 
tentoonstelling is gratis  toegankelijk 
van 11.00 - 17.00 uur. Om 15.00 
uur wordt door de beiaardier Peter 
Bremer een carillonconcert gegeven.

Bernhezer Senioren Orkest jubileert
Het Bernhezer Senioren Orkest 
in Heeswijk-Dinther viert op za-
terdag 29 juni 2013, van 14.00 - 
17.00 uur, in of bij het Cultureel 
Centrum Servaes in Dinther, haar 
eerste lustrum met een middag 
vol muziek. Daarbij wordt ieder-
een die van blaasmuziek houdt 
van harte gratis uitgenodigd.

Medio 2008 namen Piet en Sjaan 
Jacobs in Heeswijk-Dinther het ini-
tiatief om een muziekgezelschap 
voor senioren op te richten. Zij no-
digden oudere (en voormalige) le-

den van de muziekgezelschappen 
uit Heeswijk-Dinther en Veghel uit 
voor een eerste bespreking over 
de haalbaarheid daarvan. Al gauw 
bleek dit initiatief aan te slaan en 
werd er een orkest gevormd van 
16 muzikanten, dat onder leiding 
kwam te staan van een ervaren 
muzikant uit St.Oedenrode, de 
heer Wim van der Heijden. Op za-
terdag 29 juni wordt een muzikale 
middag gepresenteerd waar goede 
blaasmuziek in een gezellige omge-
ving en door verschillende orkesten 
ten gehore zal worden gebracht. 

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Kleuterdiplomaturnen en 
Clubkampioenschappen 2013 

Vrijdag 14 juni gingen de kleuters 
van Dioscuri’94 ieder op hun ei-
gen niveau op voor het kleuterdi-
ploma. Klimmen, klauteren, sprin-
gen, rollen, duikelen, balanceren; 
ze konden het allemaal. Na alle 
inspanning mochten de kleuters 
vol trots hun diploma én een su-
permooie medaille in ontvangst 
nemen. 

Zaterdag 15 juni namen de turn-

sters die 1 uur per week trainen 
het tegen elkaar op tijdens de jaar-
lijkse Clubkampioenschappen. Tij-
dens de eerste wedstrijd kwamen 
de turnsters uit groep 5/6 en 7/8+ 
in actie. In de categorie groep 5/6 
was het Olivia Jones die de gou-
den medaille in ontvangst mocht 
nemen. Lauren van Summeren 
won het zilver en Lotte van den 
Heuvel de bronzen medaille. In 
de categorie groep 7/8+ behaalde 

Chantal van Riel het hoogste pun-
tentotaal, gevolgd door Janne van 
de Boomen en Renske 
Schikhof. Met slechts één tiende 
van een punt verschil op de num-
mer 1 van de categorie groep 5/6 
werd Chantal Clubkampioen van 
de eerste wedstrijd. 

Vervolgens was het de beurt aan 
de turnsters uit groep 3 en 4. De 
turnsters uit groep 3 maakten er 
een spannende wedstrijd van, wat 
uiteindelijk zelfs resulteerde in een 
gelijke stand. Op een gedeelde 
eerste plaats eindigden Maud van 
Vugt en Zahra Bosch. Het brons 
was voor Alysha Broeders. In 
de categorie groep 4 werd Sofia 
Boulghalgh overtuigend eerste. De 
tweede plaats was er voor Jindy 
van den Oever en Sam Borel won 
de bronzen medaille. Clubkampi-
oen van de tweede wedstrijd werd 
Sofia. Net als Chantal kreeg zij een 
prachtige beker mee naar huis. 

Aanstaande zaterdag vindt de sei-
zoensafsluiting plaats. Alle leden 
van Dioscuri’94 zijn dan van harte 
welkom van 10.00 – 11.30 uur 
voor een gezellige spelletjesoch-
tend! 

Hilke in actie op de evenwichtsbalk

Winnaressen van de clubkampio-
enschappen uit de categorie groep 
7/8+; vlnr Renske Schikhof (3e 
plaats), Chantal van Riel (1e plaats) 
en Janne van de Boomen (2e plaats).

turnen

Softtip competitiedarten

Afgelopen week is begonnen met 
de zomeravond softtip competitie 
darts.  Dit is een competitie van 
koppels. Sint-Oedenrode is het 
enige dorp in Nederland die de 
mogelijkheden heeft om aan een 
single competitie een team com-
petitie (4 tegen 4) of een koppel 
competitie softtip deel te nemen. 
Daar is Mark van den Akker, die 
de organisatie heeft in deze regio, 
best wel een beetje trots op.  

Echter is hij nu ook op zoek naar 
dames om daar een competitie 
voor op te zetten. Ben jij 16 jaar of 
ouder en wil je kennis maken met 
het softtip darten en val je onder de 
categorie vrouw, dame of meisje? 
Zit je wel eens in een café in Rooi 
en zoek je een bezigheid? Geef je 
dan op voor de ladysnight softtip 
competitie via 06-477660053.

Zomeravond competitie
De flying dutch man (café ‘t Dom-
meltje) Jeroen van Rijckevorsel, 
Jorrit Foolen, Peter Opheij en Luuk 
Opheij  speelden hun eerste zo-
meravondcompetitie tegen Koffe-
ren pro (café ‘t Kofferen)
Raymond van de Ven, Arno van 
Rosmalen en Leon van der Heijden.

Na een moeizame start won Koffe-
ren Pro met 15 tegen 4.  Team Den 
Toel, met Michael Toelen, Mark 
Leenders, Ramon Verhagen en Wil-
liam Koolen  speelden hun eerste 
zomeravondcompetitie wedstrijd 

uit in Geffen tegen het Haasje. 
Van het Haasje wordt dit jaar veel 
verwacht. Den Toel verloor met 13 
tegen 6.

Kofferen 1 met Hein Jansen, 
Maikel Daniels en Harry Boomen 
speelde, tegen het veelbelovende 
team Dutch (café Van Ouds) met 
Mark van den Akker. Nicky Hoef-
nagels en Harry van Dinther. 
Echter gebeurde het totaal onver-
wachte; het Dutch probeerteam 
verloor hun wedstrijd met 18 te-
gen 1 ondanks een cricket pot van 
Harry tegen Hein, die echt alles te 
boven ging. Het publiek was er 
stil van, zo'n hoge kwaliteit lieten 
beide spelers zien.

Single competitie
Ook werden er afgelopen zondag 
een aantal single competitie wed-
strijden gespeeld, ondanks dat het 
Vaderdag was. 
Raymond van de Ven 10 
Jeffrey van Liempde 0
Hein Jansen 9 
Randy van Oostenbrugge 1
Jarno Kapiteins 9 
Harry van Dinther 1
Raymond van de Ven 10 
Kenneth School 0 

Nieuwe locaties gezocht
Ben jij een café eigenaar en wil 
je ook in aanraking komen met 
het softtip darten neem dan con-
tact op met Mark van den Akker 
06477660053.

Ollandia ontploft: eindelijk promotievoetbal

Een orkaan van vreugde trok zondag 
over sportpark Ekkerzicht. Na vier 
keer promotie uit handen te hebben 
gegeven, dwong het vaandelteam 
van voetbalvereniging Ollandia in 
een te elfder ure ingelaste wedstrijd 
alsnog een plek in de vierde klasse 
af. De extra plek was vrijgekomen na 
de straf voor de vechtvoetballers van 
Alphense Boys.

En zo eindigde Ollandia’s prima sei-
zoen niet als een Griekse tragedie, 
maar als blijspel. Coach Gerard van 
Zutphen was verbluft en de dag na de 
wedstrijd nog een beetje schor: ‘Wat 
een feest! Ik heb de hele wedstrijd 
lang geweten dat we zouden winnen 
en promoveren.’

De promotie naar de vierde klasse 
– voor het eerst in de geschiedenis 
van de club – is meer dan verdiend 
voor Ollandia, dat twintig speelron-
des lang aan kop van de vijfde klasse 
ging. De ploeg domineerde, scoorde 
veelvuldig via Robert en Stefan Erven, 
en stond in maart al zo ver voor dat 
het kampioenschap nog een kwestie 
van tijd was. Toch waren er nog een 
beslissingswedstrijd en een ellenlange 
nacompetitie voor nodig om promo-
tie af te dwingen. Een door Robert 
Erven benutte strafschop, na een uur 
spelen tegen RKESV uit Ell, bracht Ol-
landia de verlossing.
Het was een knotsgekke week voor 
Ollandia, dat na vier gemiste kansen 

op promotie al was afgedropen rich-
ting zomervakantie. Na de nederlaag 
na verlenging tegen de Milheezer 
Boys was de ploeg ‘knock-out’, zo 
stond er op de website van de club 
te lezen. Tot op dinsdag bleek dat een 
ordinaire vechtpartij in de landelijke 
Hoofdklasse en de daaropvolgende 
straf voor de Alphense Boys een com-
pleet mechanisme van opschuivende 
ploegen teweeg had gebracht.
De weggevallen plek in de Hoofdklas-
se wordt ingevuld door sv Deurne. 
Daardoor komt er in de eerste klasse 
in Brabant een plek vrij, die wordt op-
gevuld door een ploeg uit de tweede 
klasse, enzovoorts, helemaal door tot 
aan Ollandia. Dat dwong promotie af 
tegen RKESV.

RKESV – Ollandia 2-3 (1-1)
De wedstrijd in Veldhoven had al-
les wat een promotiewedstrijd moet 
hebben. Ollandia wisselde geniale 
bevliegingen af met onverklaarbare 
momenten van onoplettendheid, 
een strafschop, drie doelpunten in 
drie minuten en een keeperswissel. 
Gesteund door twee bussen vol sup-
porters opende Ronnie Tomassen hal-
verwege de eerste helft de score voor 
Ollandia, op prima aangeven van Bart 
van de Tillaart, die met een bekeken 
steekpass de Ellse defensie het nakij-
ken gaf. Toch sloegen de zenuwen op 
slag van rust weer toe: na het zoveel-
ste onnauwkeurige passje kon Rob 
Gerris afdrukken voor de gezien het 

spelbeeld niet geheel verdiende 1-1.
Na de blunder en de pauze kwam 
Ollandia weer aan de leiding, via uit-
blinker Van de Tillaart, die in de eerste 
minuut van de tweede helft alweer 
opdook in het strafschopgebied en 
de assist van Robert Erven op waar-
de schatte. Een minuut later was het 
weer gelijk: Tonny Kuypers kreeg en 
benutte de hem door een slordig 
Ollandia geboden mogelijkheid. 
Daarna bleven de kansen voor vooral 
Ollandia komen, en kwam ook weer 
de voorsprong: Stefan Erven ging 
neer in de Ellse zestien, broer Robert 
tekende voor de strafschop en schoot 
die feilloos in. Een kwartier voor tijd 
moest keeper Tom Wouters nog ge-
blesseerd naar de kant, na een bot-
sing met een tegenstander. Zijn eigen 
broer zag een vrije trap net over de 
lat verdwijnen, maar kon opgelucht 
ademhalen.

Rooise Ruiters in de prijzen tijdens 
avonddressuurwedstrijd in Liempde

Ongeveer twee keer per maand 
wordt er door rijvereniging Liemp-
de een dressuurwedstrijd georga-
niseerd op maandagavond. Ook 
maandag 10 juni stond er weer 
een wedstrijd op het programma 
bij manege de Rekkendonken. Een 
dag ervoor werd in Geldrop een be-
langrijke selectiewedstrijd verreden 
voor de discipline dressuur.

Verschillende dressuurruiters reden 
in Liempde in de prijzen. In de klas-
se B werd Chantal Raaimakers met 
Danjo 1ste in de eerste proef. In de 
tweede proef stond er wederom een 
Rooise amazone bovenaan, Femke 
Hulleman en Tirany D wonnen dit-
maal de rubriek klasse B. Ook in de 
klasse L1 werden er twee proeven 
verreden, voor Miranda Ulehake en 
Delorus leverde dit een tweetal prij-
zen op. Ze behaalden een 1ste en 2e 
prijs. Laura Petersen kwam met haar 
paard Divident voor de eerste keer 
aan de start in de klasse M1. Deze 
combinatie liet twee goede proeven 
zien en wist tweemaal de overwin-
ning op hun naam te schrijven. 
Op de selectie dressuurwedstrijd 
bij manege Meulendijks in Geldrop 
kwamen Willeke van der Velden en 
Enjoy aan de start in de klasse L1. 
Een mooie, maar niet foutloze proef 
resulteerde in een 5e plaats. 
Miranda Ulehake nam dit weekend 
deel aan de springwedstrijd in Crom-
voirt. Ze eindigde met haar paard 
Eugenique op een 4e plaats in de 
klasse B.

paardensport

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES
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Beginners tevreden over hun 
resultaat bij Vaderdagloop

hardlopen

De Rooise halve Marathon kende 
afgelopen zondag een Belgische 
winnaar. Michel Kerstens uit Beer-
se bij Turnhout won de wedstrijd. 
Angelique de Vries uit Geldrop 
was de snelste dame. 
Jeffrey van Hout en Rikie 
Huyberts legden als snelste Rooi-
enaren de 21.097 meter af.

Om halfelf stond zondagochtend 
eerst de start van de duizend en 
daarna die van de tweeduizend 
meter op het programma. Iets la-
ter, om elf uur klonk voor de deel-
nemers aan de halve Marathon het 
startschot. Vanaf de Zwembadweg 
vertrokken zij richting Schootsedijk 
om via de Bobbenagelseweg naar 
Boskant te lopen. Van daaruit lie-
pen zij via Liempde en Olland weer 
naar de Zwembadweg. De Belg 
Michel Kerstens was 1.17.52 uur 
later als eerste weer terug. Ange-
lique de Vries uit Geldrop was in 
1.31.07 de snelste dame. 
Jeffrey van Hout (1.28.36) en Rikie 
Huyberts (1.44.26) waren respec-
tievelijk de snelste Rooise heer en 
dame.

Beginnersgroep loopt de vijf km
Tien minuten na de start van de 
halve Marathon klonk het startpis-
tool nog een keer op de Zwembad-
weg. Dit keer stonden er meer dan 
tweehonderdvijftig lopers klaar 
voor de vijf en de tien kilometer. 
Onder hen een groot aantal voor 
de eerste keer. Dat waren de leden 
van de beginnersgroep van For-
tuna. Zij trainen sinds maart van 
dit jaar twee keer per week. De vijf 
kilometer is voor de meesten van 
hen de eerste echte loopwedstrijd.

Rob van Tartwijk, Ingrid van 
Casteren en Pleun Gijsbers zijn lid 
van de beginnersgroep. Zij liepen 
de vijf kilometer voor het eerst. 
Pleun liep al langer, maar ze had 
niet de discipline om ook in de 
winter door te lopen. Het lopen 
bij Fortuna bevalt haar goed. In-
grid van Casteren vult haar aan, 
“als je in een groep loopt word je 
gewoon met de rest meegezogen. 
Dat maakt het lopen veel gemak-
kelijker”. 

Rob van Tartwijk vond dat hij no-
dig iets aan zijn conditie moest 

doen. Hij merkte met het voetbal-
len dat die niet meer was, zoals 
die eigenlijk zou moeten zijn. “In 
maart hadden we onze eerste trai-
ning. We liepen toen twee minu-
ten en gingen dan wandelen, maar 
tijdens de laatste training liepen 
we gewoon vier tot vijf kilometer 
achter elkaar”. 

Op de vraag hoeveel de beginners 
volgend jaar willen lopen, geven ze 
alle drie resoluut hetzelfde antwoord. 
Dan gaan ze voor de tien kilometer. 
Dat kan alleen maar betekenen dat 
het lopen bij Fortuna hen goed bevalt.

Bij de foto horen de volgende 
namen: Pleun, Ellen, Ingrid, An-
net, Sas, Monique, Fem, Juul, Jo-
landa, Corina, Ed, Christien, Ingrd, 
Sandra, Adri, Tom, Anja, Anneke, 
Graciela, Marijke, Marjon, Henk 
en Gonny. Niet alle loopsters 
staan op de foto, maar hebben de 
wel de 5 km. gelopen! Trainers: 
Leo, Luc, Ilse. Ontbrekend op de 
foto: Jos, Rieky en Jolanda.

Kijk voor nog meer foto’s op 
www.mooirooi.nl  

Tien weken Fit van SV Fortuna 67 
succesvol afgesloten

wandelen

We zijn gestart met de infoavond 
op 26 maart voor de uitleg van het 
fit programma voor de 10 weken. 
Er hebben 27 mensen ingeschre-
ven met het einddoel de vierdaag-
se van Rooi in juni.

Op de eerste training was er een 
test van 1000 meter. Dit om la-
ter de mensen in  twee groepen 
te verdelen met de verschillende 
tempo's. Eind mei volgde een 
tweede test om de verbeteringen 
te zien wat bij de meeste het geval 
was. De trainingen zijn als goed 
van opbouw ervaren en ook de 

twee uur trainingen zijn voor de 
groep van George als prettig erva-
ren. Tijdens de vierdaagse was dit 
zeker zichtbaar. 
 
Na al deze trainingen wisten ze 
wat de sportiefwandelpas precies 
inhield en is men sneller en gemak-
kelijker gaan wandelen. 
De vierdaagse is vanwege het goe-
de weer en voorbereiding zeer po-
sitief verlopen. Van de negentien 
deelnemers wandelden de meesten 
10 km. Iedere dag ging men weer 
met goede zin en zonder spierpijn 
van start. Ook werd de afstand 

sneller gewandeld en de groep 
bleef goed bij elkaar. De netto tijd 
over de 10km ging vaak in 6km ge-
middeld. Vijftien personen willen in 
dezelfde groep blijven en hebben 
zich als lid aangemeld.  Ook dan-
ken we bij deze onze sponsoren 
als DeMooiRooiKrant en Comfort 
Zone voor hun financiële inzet.
Ondergetekenden kunnen zeggen 
dat het een zeer geslaagde 10 we-
ken zijn geweest en we zijn tevre-
den over het eindresultaat.

Trainers George Zoontjens en 
Ali de Graaf

Diplomazwemmen The Dutch Dive Academy

Snorkelaars geslaagd

Afgelopen zondag is het snorke-
laars en duikers van DDA gelukt 
om een snorkeldiploma te behalen.

Dwayn Diedericks, Eva Jansen, Noah 
van der Aa, Kylan van Rooij, Max 
Sillje, Cas Schoones, Stef van Erp 
en Sam Raaijmakers gingen op voor 
het Snorkelen A-diploma, Rob van 
Weert en Ton van Weert behaalden 
B en Stan Raaijmakers, Bas van de 
Laak en Amber van Asseldonk wis-
ten A en B tegelijk te behalen. Tot 
slot werd het C-diploma overhan-
digd aan Tanja Gevers en Tessa Koks.  
 
Iedere maandagavond van 18.45 
tot 19.30 uur verzorgt DDA snor-
kellessen in zwembad de Neul. De 
basistechnieken van het snorkelen 
worden spelenderwijs aangeleerd. 
Denk aan hoekduiken maken, red-
dingstechnieken en buddy-bre-
athing. Ook vinden er themalessen 
plaats als visherkenning
en boot-snorkelen.

 

Ook snorkelen?
Heb jij je zwemdiploma's A en B en 
vind je het leuk om in het water 
te liggen. Kom dan een keer mee-
doen om te kijken of snorkelen een 
sport is voor jou. Maandag 24 juni 
is de laatste les, waarna weer ge-
start wordt op 12 augustus (na de 
schoolvakantie). Wil je vrijblijvend 
een les bijwonen, neem dan con-
tact op met DDA.  Dit kan via e-
mail: info@dutchdiveacademy.com 
of telefonisch via 06-22425634.

duiken

SUPERSALE ELEKTRISCHE FIETS

GAZELLE • HAIBIKE • BATAVUS 
MERIDA • SHIMANO • GIANT • CRAFT

Ma: gesloten • Di-Do: 09.00 - 18.00 uur 
Vr: 09.00 - 20.00 uur • Za: 09.00 - 17.00 uur

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

Tel: 0499 - 46 12 16
www.artstweewielers.nl

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

Gazelle Orange Innergy
Modellen 2012 nu gratis 3 jaar casco verzekering! 

De voordelen:
• Keuze uit 4 accu pakketten
• Vriendelijk in onderhoud
• Geruisloze motor
• Lage instap
• Al vanaf € 1699,-

Wacht niet te lang wantOP = echt OP
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Druk programma 
handboogvereniging Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagmiddag schoten bij de Ro-
zelaer de veteranen vanaf 55 jaar 
hun wedstrijd. Dagwinnaar was 
Antoon Vervoort met een score van 
226. Verdere uitslag: Jan Gordijn 
215,  Albert van Ofwegen 201, Jan 
van Erp 198, Leo van Breugel 197, 
Antoon Hermes 190, Ron Spijker 
175 en Jan Lathouwers 150. 

Vrijdagavond is op de clubavond 
de seniorenbeker geschoten. Hierbij 
schoten onze 50+-ers een wedstrijd 
op 25 meter. Na het schieten werden 
alle pijlen “omgeloot”. 10 werd 9, 9 
werd 2, etc. De winnaar was Jos van 
den Berg met een score van 129, na 
omloten. De overige uitslagen: Wil 
Kivits 128, Jan van Erp 125, Antoon 
Vervoort 122, Ron Spijker 118, 
Antoon Hermes 118, René van der 
Heijden 115 en Frans van de Braak 
103. Buiten mededinging schoten: 
Mart Verhoeven 135, Lotte Steijaert 
98 en Mark Kuys 97
De jeugd heeft op woensdag de 
laatste wedstrijd om de crocuscup 
geschoten. Bij deze wedstrijd gaat 
het over het hoogste aantal zevens. 
Uit de zeven geschoten wedstrijden 
worden twee wedstrijden uitgeloot. 
Na het optellen van alle geschoten 
zevens was de uiteindelijke winnaar 
Dani Hobbelen met 40 zevens. De 
overige uitslagen: Floris Mesu 32x7, 
Teun Martens 25x7 (1110 geschoten 
punten), Daan Martens 25x7 (1066), 
Lotte Steijaert 22x7, Dione Mesu 
18x7, Remco Boleij 17x7, Bram Kuys 
14x7, Luc van de Kloc 13x7 (740), 
Martijn de Kok 13x7 (675), Thomas 
Mesu 13x7 (553), Yari 12x7, Tim 
Hulsen 9x7 (562), Ray Matuszewski 
9x7 (517), Bas van de Laar 9x7 (321), 
Simon Roumen 7x7, Luke Klootwijk 

2x7 en Piet van den Berg 1x7

Sjef van den Berg heeft deze week 
een worldcup geschoten in Antalya 
(Turkije). Hij schoot een degelijke 
kwalificatieronde op 90, 70, 50 en 
30 meter. Sjef eindigde als 16e met 
1329 punten. In de eerste elimina-
tieronde won hij met 6-2 van zijn 
Chinese tegenstander. In de tweede 
ronde kwam hij al tegenover Rick 
van den Oever te staan. Deze ronde 
verloor Sjef met 2-6 (Rick eindigde 
uiteindelijk als 9e). Sjef eindigde dus 
op nummer 33.
Met het team moesten zij in de 8e 
finale tegen Mexico. Hoewel de strijd 
aardig gelijk opging, trokken de 
Nederlanders aan het kortste eind. 
Zij verloren met 217-219. Het team 
eindigde op de negende plaats.
Piet van den Berg schoot op zater-
dag en zondag een dubbele fita in 
Eerde. Piet schiet op 70, 60, 50 en 
30 meter. Met een score van 998 en 
1132, totaal 2130 werd hij derde bij 
de heren cadetten. Jos van den Berg 
schoot zondag een Short Metric (50 
en 30 meter)in Eerde. Hij schoot 87 
en 174, totaal 261. Omdat hij maar 
1 dag schoot, telt hij niet mee voor 
de einduitslag.

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 afstanden zijn 
banen gehuurd bij LMU in Schijndel. 
De leden hebben een eigen sleutel 
en kunnen vrij trainen als de accom-
modatie niet bezet is.

Start Ollandse 
biljartkamioen-
schappen 2013

In Olland zijn veel biljartliefhebbers. 
Dat blijkt uit het aantal aanmeldin-
gen voor de jaarlijkse Ollandse bil-
jartkampioenschappen. Vanaf 19 
augustus 2013 wordt gestart met 
de 24e editie Ollandse biljartkam-
pioenschappen libre vanuit café De 
Dorpsherberg en café D’n Toel. 

Na een zeer geslaagd kampioen-
schap van vorig jaar, met als Ollands 
biljartkampioen Maarten van Hoof, 
gaat de wedstrijdleiding ook dit jaar 
haar uiterste best doen om de 24e 
editie net zo succesvol te laten zijn. 
De wedstrijden worden doorgaans 
op maandagavond gespeeld. Na de 
voorronden is de halve finale op vrij-

dagavond 13 december in café D’n 
Toel. De finale staat gepland op vrij-
dagavond 20 december in café De 
Dorpsherberg. Deelname staat open 
voor alle inwoners van Olland, leden 
van de Ollandse biljartverenigingen 
en buitendorpse biljarters die al eer-
der – vanaf 2010 - deelnamen aan de 
Ollandse biljartkampioenschappen 
libre. Deelnemers moeten voor aan-
vang van het toernooi 18 jaar zijn. 
Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 
22 juni 2013 bij café De Dorpsher-
berg en café D’n Toel. Let op: Meld 
u tijdig aan. Meer info kunt u krijgen 
bij de wedstrijdleiding: Gerard Eij-
kemans (476580), Albert van Driel 
(476012) of Jan Verhagen (476479).      

biljarten

Plezier grote winnaar van het 
Kind-oudertoernooi TV Boskant

Wie als toeschouwer aanwezig 
was op het Kind-oudertoernooi 
heeft heel wat pret kunnen zien. 
Al vroeg stonden de eerste kop-
pels te trappelen om te beginnen. 
De regen was nog even spelbreker, 
maar gelukkig bleef het bij één bui.
Sommige kinderen waren nog 
maar net met tennisles begonnen, 
maar ze gingen vol enthousiasme 
aan de slag. Bij de oudere kinde-
ren met (schoon) vader of moe-
der ging het er fanatieker aan toe, 
maar ook dit verliep heel sportief. 
Alle kinderen hadden dan ook aan 
het eind van het toernooi een reu-
ze medaille verdiend.

tennis

Prijswinnaars TV Boskant bekend gemaakt
Deze week zijn de prijswinnaars 
van TV Boskant bekend gemaakt. 
Hieronder vindt u de prijzen en de 
bijbehorende lotnummers:

1.  3 gangenmenu voor 2 personen 
bij “De vriendschap” 0618

2. Hogedruk Reiniger 1650

3.  Boodschappenpakket € 35,-  
Jan Hellings  0827

4. BBQ   1382
5. Spel Rolit+Woordzoeker 1180
6. Fotolijst  0590
7. Fotolijst Home 1968
8. Reisspel, 4 op een rij 0977
9. Reisspel, Monopoly 1939
10. Strandtent  1604

11. Koeltas + elementen 0039
12. Bakset  1496
13. Digitale weegschaal 0223
14. Gevulde snoeppot 1912
15. Handoek  1616
16. Picknickkleed 0780

Prijzen worden deze week rondge-
bracht.

Rooise 
duivenhouders

duivensport

Dit weekende stonden de vluch-
ten vanuit Sens en ST. Vincent 
op het programma. Vanuit Sens 
werd er door zestien liefhebbers 
287 duiven ingemand. Met een 
afstand van 405 km werden ze om 
9.45u gelost bij een zuid westen 
wind. De eerste werd om 13.43 
uur geklokt door R. v/d Brand met 
een snelheid van 1704 m.p.m. 

De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: R. v/d Brand: 1,10. A. v. 
Sinten: 2. J. v. Boxmeer: 3,7,12. J. 
Lathouwers: 4,6,8.  H. v. Boxmeer: 
5,14. Comb. G. & H. v. Dijk: 9. A. 
v/d Heijden: 11,13. H. Vos: 15.

De vlucht  vanuit St. Vincent met 

een afstand  van 1016 km werd door 
zeven liefhebbers 42 duiven inge-
mand. Op vrijdag gelost om 13.00u 
met een zuid westen wind. De eerste 
werd geklokt door comb. Verhagen 
v/d Steen om 9.32u zaterdagmorgen 
met een snelheid van 1185 m.p.m. 
De uitslag was:  Verhagen v/d Steen: 
1,6. J. v. Houtum: 2,3,4,5,7,8,9. J. de 
Jong: 10,14. M. Sips: 11. J.Toelen: 
12. P.v.Breugel: 13.

Verder werd er door J. de Jong  
meegedaan op de Z.L.U. vlucht 
vanuit Pau (1014 km). Daarbij  
vloog hij een eerste prijs van 56 
duiven in het inkorf lokaal Val-
kenswaard en prijs 54 van 3134 
duiven nationaal.

Grenzend aan de arena waar de 
meest mooie Arabische paarden 
voorbij kwamen gerend was de VIP 
ruimte gesitueerd. Daar verbleven 
binnen- en buitenlandse gasten van 
enige importantie. Voornamelijk om-
dat ze met eigen middelen het eve-
nement ondersteunen. Dick Besse-
ling, een miljonair uit Zeeland en een 
goede vriend van Pieter Stoop, zat 
daar in gezelschap van de Palestijnse 
Jordaan ‘Nick’ Kahoek. De driehoek 
Pieter, Besseling en Kahoek voelt zich 
al jaren verbonden door het Arabi-
sche volbloedras.

“Mijn vrouw Francien raakte zo’n 25 

á 30 jaar geleden verknocht aan het 
Arabische volbloedpaard. Ze kreeg 
haar eerste eigen exemplaar en het 
groeide uit tot een giga-hobby”, 
verklaarde Besseling waarom hij ver-
strikt raakte in het wereldje. “Ik heb 
er zelf geen verstand van, maar vind 
het een prachtig dier. Mijn vrouw is 
de kenner. Ze heeft zelf de wereld-
kampioen gefokt. Hoe ze dat gedaan 
heeft? Ik noem het kunst.” Besse-
ling, vermogend, maar bescheiden, 
reist samen met zijn vrouw de we-
reld over. Het circus van de Arabische 
paarden achterna. “We komen op de 
meest fantastische plaatsen en ont-
moeten veel interessante mensen. 

Door het Arabische volbloedpaard 
hebben we veel vriendschappen 
gesloten. Ik wil niet hoog opgeven, 
maar daar hoort ook Charlie Watts 
van de Rolling Stones bij. Hem kom 
ik vaak tegen. Het eerste wat we dan 
doen is over voetbal praten. Dat vin-
den we ook leuk.”
Een andere goede vriend van de fa-
milie Besseling is Nick Kahoek. Hij 
was dit weekend voor de eerste keer 
in Sint-Oedenrode om te kijken hoe 
zijn hengst ging presteren in de show. 
De Palestijnse Jordaan, eigenaar van 
bedrijven in de VS en het Midden-
Oosten, zag tijdens zijn jeugd in Je-
ruzalem regelmatig een kudde Ara-
bische volbloedpaarden voorbij de 
stad razen. “Het was liefde op het 
eerste gezicht”, geeft Kahoek toe. 
“Ik vond een adres waar ik een Ara-
bisch volbloedpaard mee mocht ver-
zorgen. Toen ik acht was beleefde ik 
mijn eerste rit. Dat was heel speciaal. 
Het is een bijzonder dier. Het paard 
brengt mensen en culturen samen. 
Of je nu in een kasteel woont of in 
een klein huisje. Het maakt niet uit.

Filmpje en foto’s, kijk op 
www.mooirooi.nl

Vervolg voorpagina

Arabian Horse Weekend
paardensport

Alpe d’Huzes bedwongen voor 
kankerbestrijding
Onder het motto ‘’Opgeven is geen 
optie” is het mij op 5 juni gelukt 
om de Alpe d’Huzes drie keer te 
beklimmen. Om 18.05 uur finishte 
ik voor de derde keer, net op tijd 
voordat de bezemwagen om 18.05 
uur de koers afsloot. Een droom is 
daarmee voor Marc Kersten (oud-
rooienaar) uitgekomen, die hier-
mee zijn moeder herdacht, die op 
6 juni 66 jaar zou zijn geworden en 
twee jaar geleden aan borstkanker 
overleed. “Moeder heb ik dan ook 
herdacht in bocht 6 op de berg, 
met kaarsen”, aldus Marc.

“De berg oprijden was een schitte-
rende ervaring met zoveel mensen 
langs de kant en zoveel mensen op 
de fiets. Er waren naar schatting 
ruim 30.000 mensen op het par-
cours aanwezig. Indrukwekkend en 

emotioneel was de saamhorigheid 
onder de klimmers en de toeschou-
wers. Dat het lukte om de berg te 
beklimmen was mede te danken aan 
het begeleidend team en het doel 
waarvoor ik fietste. Alpe d’Huzes is 
een toonbeeld van (com)passie en 
medemenselijkheid. Het evenement 
combineert een geweldige sportie-
ve uitdaging met een belangenloze 
inzet voor een fantastisch goed doel 
en dat met een geweldige sfeer  van 
saamhorigheid en positieve energie. 
Met mijn deelname heb ik een mooi 
bedrag bijeen weten te fietsen, die 
geheel ten goede komt voor de 
kankerbestrijding. Hiervoor wil ik 
gaarne alle sponsoren, die mij heb-
ben gesteund heel hartelijk danken. 
Het totale bedrag, dat door alle 
deelnemers is opgebracht was ruim 
25.000.000 miljoen euro.” 

wielersport
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Clubkampioenschappen Argo

zwemmen

Komende zaterdag nemen de 
zwemmers deel aan de Clubkam-
pioenschappen die wordt gehou-
den in zwembad De Neul, aanvang 
17.00 uur. De zwemmers dienen 
om 16.15 uur aanwezig te zijn.

Komende zondag staat de eerste 
open water wedstrijd op het pro-
gramma. Deze wordt gehouden 
in Recreatieoord “Binnenmaas” 
te Mijnsheerenland en begint om 
11.00 uur.

Cloeck en Moedighjeu de boules

In de NJBB zomeravondcompetitie 
versloeg team 1 in de hoofdklasse 
thuis JDB Dongen 1 uiteindelijk 
met 5-4 na eerst met 2-4 achter 
te hebben gestaan. In de laatste 
speelronde wisten alle triplets na-
melijk te winnen. Het staat hier-
mee nu op de 3e plaats. 

Het triplet Marco/Joris/Ingrid wist 
alle drie haar partijen te winnen 
en had daarmee een belangrijk 
aandeel in de totaalzege. In de 
1e klasse kwam team 2 in haar 
uitwedstrijd tegen Tilburg 3 een 
winstpartij tekort om de volle 3 
punten te kunnen pakken (4-5) en 
moest nu genoegen nemen met 1 
punt. Het team staat nu op de 4e 
plaats. Team 2 daarentegen wist in 
haar thuiswedstrijd tegen Oister-
wijk 4 met een 6-3 overwinning 
wel de volle 3 punten binnen te 
halen en staat daarmee nu stevig 
op de 2e plaats met evenveel pun-
ten als koploper Tilburg 3. Vooral 
het triplet Johan/Anny/Rob is zeer 
succesvol in deze competitie en 
verloor tot nu toe slechts 1 partij. 
Ook nu waren ze weer goed voor 3 
winstpartijen. In de 2e klasse stond 
team 4 in haar thuiswedstrijd te-
gen Tilburg 4 na de 2e ronde met 
4-2 voor. In de laatste ronde echter 
werden achtereenvolgens 2 partij-
en verloren en kwam de stand op 
4-4. Het triplet Huub/Aad/Frans 
wist echter haar laatste partij naar 
zich toe te trekken, zodat uiteinde-
lijk met 5-4 werd gewonnen. Het 
staat daarmee nu aan kop van de 
2e klasse met evenveel winstpun-

ten als Tilburg 4 dat tweede staat. 
Slechter verging het team 5 die 
thuis tegen Oisterwijk 5 nipt met 
4-5 verloor en nu na de vakantie 
punten zal moeten scoren om van 
de onderste positie weg te komen. 
Op de finaledag bij La Donée in 
Tilburg in de NJBB Afdelingscom-
petitie verging het de triplets van 
Cloeck&Moedigh in de 1e klasse 
iets beter dan op de vorige speel-
dag, maar door het slechte resul-
taat op de vorige speeldag kon 
niet meer worden voorkomen dat 
2 triplets onderin eindigden op de 
plaatsen 18 en 20 en daarmee de-
graderen naar de 2e klasse. Het 
triplet Wim/Gerrie/André wist zich 
als beste Cloeck&Moedigh triplet 
met 3 winstpartijen te handhaven 
op plaats 7 en de overige triplets 
eindigden op de plaatsen 10 en 14. 
Ons triplet in de 2e klasse speelde 
met 2 invallers,  maar Bert/Els/Ad 
wisten met 3 winstpartijen te stij-
gen van plaats 13 naar plaats 11. 
JBV ’t Lover uit Asten presteerde 
boven verwachting in deze com-
petitie door in alle klassen de eind-
overwinning op te eisen.
In het vrijdagavondtoernooi was 
de overwinning voor Frans v/d 
Velden (3+28) met op de 2e plaats 
Anja in ’t Zandt (3+18), 3e Nellie 
Hendriks (3 +17), 4e Johan van 
Kuijk (3+11) en 5e Antoon Aben 
(2+19).

Inschrijven voor het Mgr. Bekkers-
toernooi op zondag 23 juni kan 
nog tot donderdag 20 juni (zie ar-
tikel vorige week). 

Marieke Siertsema kringkampioen 
klasse Z2 dressuur

paardensport

Afgelopen weekend werd in Budel 
de laatste dressuurselectiewed-
strijd van kring Eindhoven verre-
den. De Nijnselse Ruiters wisten 
weer verschillende prijzen te rij-
den.

In de klasse Z2 dressuur was het 
Michelle Westerdijk die aan het 
langste eind trok. ze wist met Ap-
proval T 1e te worden. Elske Huij-
bers volgde haar op de voet door 

2e te worden met C Vip HZ. Mar-
tijn van Stiphout werd in de klasse 
M1 met Allure knap 5e. Michelle 
Westerdijk wist ook nog eens een 
2e prijs in de klasse L1 te behalen 
met Divers W.

Marieke Siertsema had de laatste 
twee selectiewedstrijden niet meer 
gestart, maar desondanks wist 
zij wel met het kringkampioen-
schap in de klasse Z2 aan de haal 

te gaan. De resultaten die zij met 
Zarotte heeft behaald in de drie 
selectiewedstrijden die ze gereden 
heeft waren zo sterk dat het kring-
kampioenschap haar niet meer af-
genomen werd.
Springruiter Teun Kluijtmans was 
afgelopen weekend in Nistelrode 
te gast. In de klasse L wist hij met 
Balou de 2e prijs te behalen en 
werd hij in diezelfde klasse 5e met 
Cornelis.

De Vresselse Ruiters in Almelo
Drie dagen pony-sport was de re-
den voor Veerle van de Pasch om 
helemaal naar Almelo te reizen 
om daar, tijdens de 'Almelose Rui-
terdagen', te zien of ze was opge-
wassen tegen ruiters en amazones 
uit het hele land. 

Dat deze wedstrijd populair is be-
wijzen het aantal deelnemers per 
rubriek wat varieert tussen de 80 
en 105 deelnemers. In het totaal 
deden er ongeveer 650 pony's mee 
Er werd gesprongen in twee ringen 
van 's morgens tot 's avonds. Op 
vrijdag was Veerle met Surprice 

12e in het klassieke parcours, op 
zaterdag 8ste met Bellamie tijdens 
het 2 fasen parcours en op zondag 
5e met Sallie in het DM progres-
sief. Kortom, een zeer geslaagd en 
gezellig weekend en Veerle is weer 
een ervaring rijker.

Afgebeelde set 
van 1497,99 voor 849,-

JUBILEUMACTIE
GRATIS LICHTGEWICHT 
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Afgebeeld model (inclusief pomp) 
vanaf 99,99

Safarica Puma TC
• Koepeltent voor 2-3 personen met 

katoen/polyester tentdoek, glasfi ber 
stokken, vaste luifel en PE grondzeil

Tentenshow
• Alle topmerken, o.a.: Cabanon, Bardani, Safarica, Nomad, Eureka, De Wit, 

Outwell, Coleman, Easy Camp, High Peak en Vango
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

22&23 JUNI VAKANTIE VOORPRET DAGEN
65 JAAR DE WIT: LIVE MUZIEK, EXTRA ACTIES EN AANBIEDINGEN, PROMOTEAMS CAMPING MAUTERNDORF EN PRIMAGAZ

ZONDAG 23 JUNI

OPEN 10:00 - 17:00

199,-
SETS VANAF149,99

159,99

Tuinmeubelshow
• Enorm assortiment tuin-, lounge- en serremeubelen

• Naast sets ook de mogelijkheid stoelen
en tafels zelf te combineren!

• Uit voorraad leverbaar

• Bezorgservice

99,99

99,99

Zwembadenshow
• Enorm assortiment zwembaden en accessoires

• Keuze uit ruim 20 verschillende afmetingen

12,99
VANAF

Barbecueshow
• Meer dan 100 modellen opgesteld, alles uit 

voorraad leverbaar en alle topmerken!

Campingaz 
Adelaide Plancha 
• Gasbarbecue met een sterk 

frame, elektrische ontsteking, 
extra groot kookoppervlak en 
twee handige zijtafels

• Alleen bij De Wit verkrijgbaar!

hockey Gezellig familietoernooi bij MHC

Op zondag 16 juni heeft op het 
hockeycomplex van M.H.C. Sint-
Oedenrode het jaarlijkse Family 
– and Friendstoernooi plaatsge-
vonden o.l.v. Han Ploegmakers en 
Jack van Lieshout.

Vele families lieten hun sportieve 
kant zien. Jong en oud speelden 
in één team waarbij de leeftijds-
categorie van een team uiteen 
kon lopen van 5 jaar tot bijna 60 
jaar. Voor sommige families is dit 
toernooi een uitstekende dag om 
een kleine reünie te houden. Om 
10.00u werd gestart met de 1ste 
wedstrijden waarna om 16.00u de 
finale plaatsvond.
Dit jaar is de grote familiebeker 
gewonnen door het vriendenteam. 
Zij mogen de grote wisselbeker 
een jaar in hun bezit houden. Na 
de laatste fluitsignaal konden de 
families onder een drankje en hap-
je de dag gezellig afsluiten.
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Uitslagen
bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 12/6:
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 63,33 % 
2 Mevr. J.v.d.Meerakker- Hr. P.v.Hoof 
58,33 % 3 Echtpr. Seegers 57,92 % 4 
Echtpr. v.Gerwen 57,40 %.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerinloop 12/6:
A-lijn : 1. Will Schilder & Theo van 
Geffen 63,54 2. Tiny v.d. Pasch & Betsy 
van Kaathoven 56,77 3. Rien Voets & 
Willem Pieters 54,69 4. Ria Habraken & 
Toon Habraken 54,17 B-lijn 1 Riny van 
Uffelen & Miny Deckers 60,00 2.  Jan 
van Lanen & Evert Vugs 56,67 3. Maria 
Broeke & Marianne Bekkers 55,00 4. 
Reinier Gerritzen & Jan Verbunt 54,17 
Komende woensdagen in Juni Juli en 
Augustus bridge-inloop, ook niet le-
den van harte welkom.

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 13/6:
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 61.45; 2. 
Guus Plevier & Fried v.d. Laar 59.89; 3. 
Mia Poels & Annie Stevens 57.29; 4.Riet 
& Cees v. Hout 55.20. B-lijn: 1. Nellie & 
Jan Seegers 61.06; 2. Liesbeth v. Dijk & 
Ans v.d. Velden 59.89; 3. Thea v.d. He-
ijden & Hans v. Hoof 52.34; 4. Heleen 
Wiers & Frans v.d. Boomen 50.00.

Uitslag 9e cyclus
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 59.12; 2. 
Harrie & Jan v. Erp 58.48; 3. Betsie  & Jan 
v. Gerwen 54.62; 3. Mia Poels & Annie 
Stevens 54.33; 4.Marietje v. Aarle & Jo 
Verhoeven 51.87. B-lijn (promoveren): 
1. Heleen Wiers & Frans v.d. Boomen 
59.89; 2. Nellie & Jan Seegers 56.44; 3. 
Liesbeth v. Dijk & Nelly Philipsen 53.90; 
4. Hilda v.d Kaden & Dinie Vos 53.31.

Bridgeclub De Neul

Uitslag 17 juni, 1e zomerdrive 
A-lijn: 1. Gerarda v. Oirschot & Annie 
v.d. Sangen 67.92; 2. Riet & Cees v. 
Hout 57.08; 3. Mia Poels & Ria v. Zon 
55.00; 4. Francien v. Oorschot & Lucy 
Schuurmans 50.42. B-lijn: 1. Corrie Kap-
teijns & Babs v.d. Vleuten 59.17; 2. Mien 
& Jan v. Rooij 55.83; 3. Netty Leijtens & 
Ger Vervoort 55.00; 4. Mies Stroeken & 
Jos Jansen 54.58. C-lijn: 1. Cor v. Ger-
wen & Toon v.d. Vleuten 59.17; 2. Sjef 
v.d. Kerkhof & Rinus Kuipers 56.25; 3. 
Nelleke Kappen & Ans v. Laar 52.92; 
4. Tineke Klomp & Leny Tijsma 52.08.
Voor alle uitslagen en informatie zo-

merdrives zie www.bcdeneul.nl
Ook meedoen: bel 472824
 
ZBC’01 Zijtaart

Fietsdrive 11/6
A-lijn: 1.Piet v.Schaijk & Adriaan 
v.d.Tillart 60,83 % 2.Riet v.Hout & 
Corry Kastelijn 61,25 % 3.Ben & Tiny 
v.d.Steen 60,42 % 4.Mien Vissers & 
Harrie v.d.Acker 52,08 % B-lijn: 1.Cla-
sien Nolle & Trudy Smulders 59,38 
% 2.Noud & Toos v.Zutphen 54,69 
% 3.Mien Vissers & Harrie v.d.Acker 
52,08 % 4.Hein & Jo de Wit 51,56 % 

KBO  Zijtaart 

Vrij bridgen 14/6
A-lijn:1.Wim & Tiny v.Lieshout 63,75 
% 2.Toon & Marietje v.Schaijk 59,17 % 
3.Pieter v.Geffen & Toon Kivits 57,08 
% 4.Cees & Riet v.Hout 54,17 B-lijn: 
1.Cor & Marietje Mollen 60,42 % 2.Jo 
Verhoeven & Hans v.d.Brand 55,21 % 
3.Harrie & Marietje v.d.Wijgert 53,65 
% 4.Mien v.d.Crommenacker & Ma-
ria Rijken en Jo v.d.Burgt en Adriaan 
v.d.Tillart 52,08 % Iedereen is welkom 
op de vrijdagmiddag in Het Klooster. 
Aanmelden 0413-363312. 

hardlopen

Vaderdagloop

Jongens  1000 mtr.  
1 Tim Brouwers  
Fortuna ‘67 3:54
2 Nick van Oorschot  
GAC Gemert 4:02
3 Max Munsters  
Eindhoven Atletiek 4:03
  
Meisjes 1000 mtr  
1 Veerle van Erp  
Fortuna ‘67 4:03 
2 Eva de Vries  
Fortuna ‘67 4:15 
3 Nienke van Happen  
Veldhoven 4:26 
 
Jongens 2000 mtr.  
1 Lars van Aarle  
Erp 7:18
2 tonnie de benis  
Generaal Michaelis 7:29
3 Max Scheutjens  
Fortuna ‘67 8:06
 
Meisjes 2000 mtr 
1 Laura Kok  
Stiphout 7:33
2 Chanella Elfrink  
Ehv atl 8:07
3 Hannah Cranen  

AV Heythuysen 8:08
  
M. recr. 1/2 Mar.  
1 HorÁcio Pereira  
Veghel 1:19:35
2 Pieter Fassbender  
Veghel 1:23:00
3 Koen Fransen  
Hoogstraten 1:25:53
 
V. recr. 1/2 Mar. 
1 Anne van Kooten  
Eindhoven 1:33:49
2 Ceciel Pas  
Loopgroep Rosmalen 1:45:29
3 Monique van Aarle  
Loopgroep Wijbosch 1:48:16
 
M. Sen 1/2 Mar   
1 Jeffrey van Hout  
Fortuna ‘67 1:28:36
 
M. 35 1/2 Mar. 
1 Antonio Duijmelinck  
Loopgroep Aart Stigt 1:20:53
2 Andres Stelling  
Eindhoven Atletiek 1:27:23
3 Edwin Kok  
HAC 1:27:50
 
M. 45 1/2 Mar. 
1Michel Kerstens  
Beerse (BEL) 1:17:52
2 Bart van Nijlen  
Kasterlee (BEL) 1:23:50
3 Nico van Dijck  
LOGO 1:26:19
 
M.55 1/2 Mar.  
1 Ruud van Woensel  
AV Oirschot 1:21:59
2 Ron Vermeulen  
GAC Gemert 1:27:55
3 Robert Sanchez  
Eindhoven Atletiek 1:28:27
  
V. 35 1/2 Mar.  
1 Angelique de Vries  
LOGO 1:31:07
2 Liesbeth Oud  
Loopgroep Wijbosch 1:36:54
3 Marion Kuiten  
LOGO 1:37:24
  
V.45 1/2 Mar.  
1 Rikie Huyberts  
Fortuna ‘67 1:44:26
2 Els Koenen Teunissen  
LOGO 1:52:13
3 Alma Engelhart  
Schijndel 1:52:19
  
M. recr. 10 km.   
1 Joost van de Laar  
Eindhoven 39:18
2 Bert vd Bosch  
Sprint 39:26

3 Steven Lucassen  
Eindhoven Atletiek 39:37
  
V. Recr. 10 km.  
1 Ramona Sour  
Uden 46:10
2 Yvonne Tielemans  
Boekel 46:43
3 Ingrid Jansen  
Fortuna ‘67 47:44
 
M.Sen 10 km.  
1 Niek van Son  
Eindhoven Atletiek 35:05
2 Patrick Sanders  
Fortuna ‘67 38:22
3 Frans Gibels  
Prins Hendrik 39:30
  
M.Sen. 10 km.   
1 Sadik el Mourabite  
Eindhoven 36:33
2 Ujendre Ramautarsing  
Eindhoven Atletiek 37:38
3 Thijs Thielemans  
Fortuna ‘67 37:53
  
M.45 10 km.  
1 Arie van Houwelingen  
Eindhoven Atletiek35:14
2 Peter Mijsberg  
Eindhoven Atletiek 35:33
3 Kees Wouters  
DES 36:26
  
M.55 10 km.  
1 Bert van Nunen  
De Keien 37:44
2 Theo van der Loop  
De Keien 40:27
3 Paul Peeters  
Av VN 41:48
  
M.65 10 km.  
1 Peter Hellings  
Fortuna ‘67 1:00:13
  
V.Sen 10 km.  
1 Renske Verboort  
Fortuna ‘67 44:29
2 Irene van der Velden  
Fortuna ‘67 52:31
  
V.35 10 km.  
1 Marie-Sophie Mutsaers  
DES 46:26
2 Natalia Fokina  
Loopgroep De Springb 47:13
  
V.45 10 km.  
1 Anita Ophey  
Eindhoven Atletiek 45:43
2 Karin Verheijden  
GVAC 46:12
3 Rita van Nunen  
De Keien 46:40
  

V.55 10 km.  
1 Anne Rindt  
Eindhoven Atletiek 42:11
2 Nellie van Beers  
AV Oirschot 46:09
3 Ria v Hoof  
AVR ‘69 52:19
  
M.recr. 5 km.  
1 Marc van Gils  
Eerde 17:31 
2 Wichard de Benis  
Best 17:38 
3 Theo van Kessel 
De Keien 17:57 
  
V. recr. 5 km.  
1 Lotte Schermeij  
Rotterdam 20:50
2 Sanne van Lieshout  
Fortuna ‘67 23:34
3 Hanneke van der Krieke  
boekel 23:55

Uden, 15 juni Onderlinge baanwedstrijd 

JongensPC 600 m
1.Jan van Beljouw 2.33,37 
2.Robey van de Sande 2.49,83 (PR)

MeisjesPC 600 m
1.Romee van de Biggelaar 2.54,22 (PR) 
2.Lieke Verhoeven 3.01,50 (PR)
3.Irene van Oijen 3.45,96 

JongensPB 1.000 m
1.Stan Sierdsema 4.34,47 

MeisjesPB 1.000 m
1.Imke van Hastenberg 5.15,45

JongensPA 1.000 m
1.Tim Brouwers 4.02,76 (PR)
2.Guus van Kessel 4.12,33 (PR)
3.Maryn van de Sande 4.39,00 (PR) 

MeisjesPA 1.000 m
1.Eva de Vries 4.26,17 (PR)
2.Emma van Oijen 5.01,80 
3.Nanine van Gils 5.24,40 

MeisjesJD 1.000 m
1.Tessa Riem 5.24,62 

JongensJB 1.000 m
1.Marc van Lieshout 3.19,40 (PR)

Geldrop, 11 juni Trimloop 

MannenTrim 5.000 m
Henry Wijffelaars 22.11 (3e)

VrouwenTrim 5.000 m
Rikie Huyberts 24.38 (2e)

VrouwenTrim 10.000 m
Tineke Mous 55.51

Gebroeders Van Lierop druk in de weerwielersport

Vorige week zondag stonden Stef 
en Jur aan de start van het jeugd NK 
in Hoorn. Op het bochtige parcours 
door de binnenstad met als uitsmij-
ter de stadspoort en de daarna vol-
gende brug over de gracht zag het er 
voor het publiek prachtig uit. Waar 
Stef op zijn rondje voor vreesde ge-
beurde ook; veel valpartijen.

Stef had moeite om voorin te komen 
in het peloton. Na vier rondjes lukte 
het hem om voorin te geraken, maar 
meteen volgde er een valpartij die 
Stef net kon ontwijken. Hij moest 
wel meteen alle zeilen bijzetten om 

weer terug bij het peloton te komen. 
Ook dat lukte, maar drie ronden 
voor het einde ging het helemaal 
mis voor de jonge renner. Meteen 
na de streep stonden de hekken niet 
in één lijn naar de wegversmalling 
die volgde, met als gevolg dat er 
net voor de wegversmalling nog een 
renner het peloton in schoot om zo 
zelf de wegversmalling te ontwijken. 
Dat resulteerde in een massale val-
partij waarbij Stef onderop lag. Stef 
moest de wedstrijd nog wel uitrijden 
en kwam zwaar gehavend als 56e 
van de 65 geplaatste renners van 
Nederland over de streep.

Jur had de pech om bijna achteraan 
te moeten starten en dat betekende 
dat hij meteen aan de bak moest. 
Meteen reden er tien renners weg 
van het peloton. Jur kon tot op tien 
meter komen maar kreeg het gat al-
leen niet dichtgereden. Hij kwam in 
een groep van nog twintig renners te 
zitten waar hij probeerde weg te ko-
men. Het lukte bijna, maar 300 meter 
voor de streep zat hij helemaal stuk.

Jur kwam zwaar teleurgesteld als 
18e over de streep. Hij had gehoopt 
op een top 10 plek, maar hij mag ge-
zien het wedstrijdverloop best trots 
zijn op zijn 18e plek van de 45 ge-
plaatste renners van Nederland.

Mtbike Jur 
Afgelopen weekend reed Jur een 
MTB wedstrijd in Wijchen. Jur lag 
lang vijfde, maar werd twee rondjes 
voor het einde aangetikt waardoor 
hij viel. Zijn ketting viel eraf en zijn 
rem sloeg vast. Het duurde even 
voordat hij verder kon en meer dan 
een 15e plek zat er niet meer in.

Lage Zwaluwe
Stef wilde kosten wat het kost 
meedoen na zijn val van een week 
eerder. Weer stonden er veel deel-
nemers aan de start en ook hier zat 
Stef er weer goed bij. Meteen was 
hij voorin te vinden.
Het draaide uit op een lange massa-
sprint waarin Stef keurig 12e werd. 
Gezien van zijn val een week eerder 
een keurige prestatie.

  Ginderdoor 55, Mariahout  www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Volop aanbiedingen in barbecues en tuinmeubelen

Martens Tuinmeubelen
voor een gigantische kwaliteit

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

MooiRooikrantDe
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Op zondag 23 juni treedt Popkoor 
Novelty weer op tijdens de Jaar-
markt in Sint-Oedenrode. En wie 
Popkoor Novelty kent weet het al: 
dit koor swingt en zingt!

Popkoor Novelty staat onder lei-
ding van dirigent Peter van Beij-
num, wordt begeleid door een live 
combo en brengt popnummers van 
vroeger tot nu. Na de jubileumshow 
afgelopen december heeft het koor 
bepaald niet stilgezeten. Op de Jaar-
markt kunt u al een aantal nummers 
van het nieuwe repertoire horen en 
zien.
Popkoor Novelty staat garant voor 
wederom een swingend en spranke-
lend optreden! Kom dus op zondag 
23 juni vanaf ongeveer 13.30 uur 

luisteren en kijken naar ons eigen 
Rooise Popkoor Novelty bij De Beurs.

Voor meer informatie zie ook onze 
website www.popkoornovelty.nl

Popkoor Novelty zingt op Jaarmarkt Sint-Oedenrode

Jaarmarkt 23 juni a.s.
Opruiming bij Juwelier Opaal

Op onze kraam alles voor de helft van de prijs

en 10% korting in de winkel!

Jaarmarkt 23 juni a.s.
Opruiming bij Juwelier Opaal

Op onze kraam alles voor de helft van de prijs

en 10% korting in de winkel!

Jaarmarkt 23 juni a.s.
Opruiming bij Juwelier Opaal

Op onze kraam alles voor de helft van de prijs

en 10% korting in de winkel!

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Sint-Oedenrode
0413 472784

info@juwelieropaal.nl
facebook.com/juwelieropaal

Juwelier Opaal
Raadhuisplein 14

Son
0499 724900

info@juwelieropaal-son.nl
facebook.com/opaalson

Silver Factory
Borchgrave 39

Sint-Oedenrode
0413 471222

info@silver-factory.nl
facebook.com/silverfactoryrooi

Doe mee aan onze wedstrijd!
Hoeveel batterijen zitten er in de pot?

Maak kans op een cadeaubon van € 50,-

Doe mee aan onze wedstrijd!
Hoeveel batterijen zitten er in de pot?

Maak kans op een cadeaubon van € 50,-

Doe mee aan onze wedstrijd!
Hoeveel batterijen zitten er in de pot?

Maak kans op een cadeaubon van € 50,-

Naast deze geweldige jaarmarkt actie, kunt u bij ons terecht voor:
• Sieraden reparaties en nieuw werk. 
  Wij vervaardigen in eigen atelier.
• In Son en Sint-Oedenrode, speciaal voor u, 
  sieraden naar eigen ontwerp.
• Ook kunt u bij ons iets moois laten maken van bv. oud goud
  van uw dierbaren, o.a. unieke sieraden met as.

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

a.s. vrijdag en zaterdag
OP ALLES 

15% KORTING.

Moederdagtip!
Leuke tassen, 

sieraden, 
sjaals 

en cadeaubonnen

Alle kleding 
20% korting 
m.u.v. nieuwe collectie 

en basis artikelen

Ook te volgen 
via facebook

Kortingsbon Te besteden bij

10% korting op een Energetix magneet sieraad 
of een  afspraak voor een magneet massage.

Alleen bij inlevering van deze bon op 23 Juni 2013 
tijdens de jaarmarkt te Sint Oedenrode.

25,- 25,-

20,- 20,- 20,-

80,-

119,-

ONZE JAARMARKT ACTIES!

Prijsw
ijzigingen en drukfouten onder voorbehoud

Getoonde acties alleen 
geldig op de jaarmarkt

Nederlands Elftal 
thuisshirt

Airforce Epic low/mid
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HERTOG HENDRIKSTRAAT 12
SINT-OEDENRODE

0413-472768
WWW.STAPPERZ.NL  

 WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.NL

Alle kleding

2 halen – 1 betalen

Alle schoenen 

Halve prijs + 5 euro

Jaarmarktpop 2013 eindelijk weer buiten!
Na 3 jaar het festival van het jaar in 
Sint-Oedenrode binnen te hebben 
gehouden, heeft OJC de Werf dit 
jaar besloten om weer naar buiten 
te gaan. Met een gevarieerde pro-
grammering vol Rooise artiesten 
hebben we zin om er tegenaan te 
gaan. Denken jullie nu ‘dit belooft 
veel goeds alleen het weer kan nog 
roet in het eten gooien’. Dan heb-
ben jullie geluk, want Jaarmarktpop 
is overkapt. Deze overkapping staat 
op de parkeerplaats van de EM-TE.  

Het programma:
Floodriders:
Aanschouw! Het product van een 
botsing tussen vier verschillende dis-
ciplines die als resultaat een veras-
send nieuwe formule tot stand heeft 
gebracht: Floodriders. 
De voorliefde voor een breed spec-
trum van muziek vanuit deze band 
fungeert als hoofdonderdeel van de 
machine. Inspiratiebronnen Corro-
sion of Conformity, Down, en Baro-
ness zijn terug te vinden in riffs ter-
wijl de zang weer meer de kant op 
gaat van grootheden zoals Monster 
Magnet en Clutch.  

Kingsize Trio:
De heren van KingSize Trio brengen 
een perfecte mix van Hillbilly, Roc-
kabilly en Rock ‘n Roll en laten de 
Fifties Sound op authentieke wijze 

beleven! Het bekende Rockabilly trio 
bestaat alweer sinds begin jaren ’90. 
En nog steeds spelen ze in dezelfde 
bezetting als toen. KingSize Trio is 
niet alleen bekend in Nederland, 
maar ook buiten onze landgrenzen 
genieten ze een enorme reputatie!

Lyssa:
Lyssa is 1 van de 2 bands die geen 
leden uit Sint-Oedenrode. Maar 
Lyssa deed dit jaar voor de 2e keer 
mee aan de Slag om Rooi. En won de 
felbegeerde hoofdprijs een optreden 
op Jaarmarktpop. Dit kwartet speelt 
een mengelmoes van verschillende 
soorten muziek maar denk aan de 
rauwheid van garagerock, de zoet-
heid van pop gooi hier dan nog een 
schepje dansbaarheid van funk bo-
venop en je hebt Lyssa. 

Eternity:
In 1986 werd in het Brabantse dorp-
je Sint-Oedenrode de band Eternity 
opgericht. Al vanaf het begin richt 
Eternity zich op top-100 muziek: 
tijdloos, en niet beperkt tot een be-
paald genre. Alles komt voorbij: van 
heel rustig tot vrij ruig en alles wat 
er tussen zit. Sinds 1986 zijn er een 
paar personele wijzigingen geweest. 
Telkens heeft men echter vastgehou-
den aan het spelen van top-100 mu-
ziek. De bezetting bestaat uit men-
sen die het heerlijk vinden om in hun 

vrije tijd muziek te maken.
Vandaag de dag wordt er nog steeds 
in Sint-Oedenrode gerepeteerd.  

Spawn:
De 2e band die op het oog niks met 
Sint-Oedenrode te maken heeft 
deze band komt uit de Achterhoek. 
Een paar jaar geleden stonden ze in 
de Werf en het was te klein. Deze 
band weet hoe ze een feestje moet 
bouwen. Veel blazers en veel plezier 
deze band speelt een mengelmoes 
van Ska, reggae en funk maar vooral 
feest en lol staat hoog in het vaan-
del.

DJ Jesse e-mode en 
Geert Verschuren:
Jaarmarktpop lijkt wel een familie-
feestje. Waar de jongste telg uit de 
familie Habraken het festival met 
zijn band Floodriders opende gaat 
de oudste het festival afsluiten. Jes-
se e-mode (Mart Habraken) heeft 
al een flinke reputatie opgebouwd 
in Sint-Oedenrode en omstreken.  
Geert is nog net niet geboren met 
een cd speler in zijn handen. In zijn 
hele jonge jaren bouwde hij met 
lego al drive-in shows op schaalmo-
del.  Deze 2 DJ’s zullen Jaarmarktpop 
een passende finale geven, dus trek 
die dansschoenen aan en kom naar 
Jaarmarktpop.  tijdschriften zomerpas

 op jouw favoriete tijdschriften!

8 weken lang 

20% korting
Geldig van 17 juni t/m 11 augustus 2013  augustus 2013

8 weken lang 20% korting op:

Op vertoon van deze zomerpas krijg je 20% korting op bovenstaande tijdschriften. 
Van 17 juni t/m 11 augustus geldig bij alle Primera winkels.  

Deze pas is ook digitaal verkrijgbaar via Scoupy.nl of de Scoupy-App.
Niet in combinatie met andere acties en/of pakketten.  Op = op. 

geldig van 17 juni t/m 11 augustus 2013.

Zie ook www.zomerpasactie.nl

Deze pas is meerdere 
keren te gebruiken!

Ook tijdens de jaarmarkt 
op zondag 23 juni 

15% korting op schoolartikelen*
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LAATSTE NIEUWS !
De nieuwe schoolagenda´s 2013/2014 zijn binnen!

... even naar Primera
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LAATSTE NIEUWS

De nieuwe schoolagenda´s zijn 
binnen.

Sint Oedenrode
Borchgrave 41
Tel. 0413 477049

 Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode 
Tel.: 0413-477049
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Citroën Van den Berg en Auto-
schade Lambert B.V. zijn prak-
tisch buren op bedrijventerrein De 
Kampen in Sint-Oedenrode. Direct 
vanaf het begin was er een klik en 
dus is er een zakelijke samenwer-
king tot stand gekomen. De twee 
bedrijven willen elkaar op alle mo-
gelijke manieren versterken. Aan-
staande zondag betrekken ze een 
stand op de Rooise Jaarmarkt.

Bij de stand op de markt van Au-
toschade Lambert B.V. en Citroën 
Van den Berg komt een kantelsi-
mulator te staan. Het is een echte 
auto op een frame. De simulator 
kan situaties nabootsen waarbij 
de chauffeur zich in een benarde 
situatie bevindt. Bijvoorbeeld als 
de auto over de kop is geslagen 

en op zijn kop in de 
sloot ligt. Hoe bevrijdt 
de rijder zich uit zijn 
gordel? Zondag kun-
nen mensen het zien, 
maar ook zelf ervaren. 
Twee mensen van Veilig Verkeer 
Nederland zullen uitleg geven.
De twee Rooise bedrijven zien de 
Jaarmarkt als een mooi uithang-
bord om de coöperatie kracht bij 
te zetten. De samenwerking uit 
zich in het uitwisselen van kennis, 
maar ook op andere manieren. De 
leenauto’s van Autoschade Lam-
bert B.V. worden geleverd door 
Citroën Van den Berg. Als klanten 
van Citroën Van den Berg schade 
hebben worden ze gewezen op 
de betrouwbaarheid en kundig-
heid van Autoschade Lambert B.V. 

De stap is dan makkelijk gemaakt. 
Vooral omdat Autoschade Lambert 
B.V. voor iedere verzekeringsmaat-
schappij mag repareren. 
Wilt u ervaren of u zichzelf uit uw 
gordels kunt bevrijden wanneer 
u in een benarde situatie zit? Of 
heeft u gewoon vragen voor Ci-
troën Van den Berg of Autoschade 
Lambert B.V.? Bijvoorbeeld over 
de introductie van de nieuwe Ci-
troën C4 Picasso, dit weekend 21-
22-23 juni. Ga dan naar de Rooise 
jaarmarkt en breng een bezoek 
aan de stand.

vlnr: Raymond en Inger van den Berg en Stef� e 
en Maikel van der Velden

Samenwerking Lambert Autoschade en 
Van den Berg Citroën krijgt vervolg op Jaarmarkt

Sterk door samenwerk

Muzikaal programma Jaarmarkt 
Sint-Oedenrode
Café ’t Kofferen 
DJ JoJo 
12.00 tot 17.00 uur 

De Beurs  
Woodsideband 
11.30 tot 13.30 uur

Popkoor Novelty 
13.30 tot 13.45 uur

De Klotjes 
14.00 tot 16.00 uur

Borchgrave  
Dommelklanken 
11.30 tot 13.30 uur
   
Ollandse Dorpskapel 
14.00 tot 16.00 uur

Kerkplein  
Tiona  
11.30 tot 13.30 uur
   
Johnny T. and the half souls 
14.00 tot 16.00 uur
   
Springplank ft. Rockacademie 
16.00 tot 18.00 uur

Markt    
Juveniles 
11.45 tot 12.45 uur

Ovation  
13.00 tot 16.00 uur

General Electric  
17.00 tot 19.00 uur
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HEUVEL 22 5492 AD SINT-OEDENRODE TEL: 0413-478588
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 WWW.AMIGOS-MENSWEAR.NL

Tijdens de jaarmarkt zijn wij geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur                          

        

 SALE

*m.u.v. nieuwe collectie en basiscollectie
Wij repareren alles aan uw voertuig

Autoschade Lambert B.V. ongeacht waar u verzekerd bent

STERK DOOR SAMENWERK!

Lambert B.V.
Alfred Nobelstraat 3, 5491 DB Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-490161 
www.autoschadelambert.nl

Van den Berg
Alfred Nobelstraat 7, 5491 DB Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-475911
www.vandenbergautogroep.nl

Wij zijn tijdens de jaarmarkt 
aanwezig met een kantelsimulator

autoschadehersteltruckherstelAutoruitherstelCaravan- en 
camperherstel

WA-verhaalserviceMotoren- en
scooterherstel

Vanaf 21-06-2013 
DE GEHEEL VERNIEUWDE 

C4 PICASSO

OOK AANWEZIG OP 
DE JAARMARKT!
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JAARMARKT
Sint-Oedenrode

23
juni Rooi is….. Gewoon een gezellige Jaarmarkt! 

Op  zondag 23 juni is het centrum 
van Sint-Oedenrode het decor voor 
één van de grootste en gezelligste 
jaarmarkten van Nederland.  Het 
gehele centrum van Sint-Oedenro-
de zal deze dag gevuld zijn met kra-
men, marktkooplieden, muzikanten 
en natuurlijk heel veel bezoekers.
  
Wie er op zondag even lekker tus-
senuit wil, mag de jaarmarkt in Sint-
Oedenrode zeker niet missen.
Een jaarlijks  terugkerend evene-
ment voor jong en oud. Om 10.00 
uur in de ochtend openen de ruim 
250 kraamhouders hun winkels op 
planken voor de verwachtte vijftien-
duizend bezoekers. Al vroeg in de 
ochtend loopt het publiek schouder 
aan schouder te slenteren over een 
kilometers lang parcours. Met een 
aanbod variërend van kleding en 
boeken tot cosmetica, planten, fruit 
en zonnebrillen, probeert iedere 
kraamhouder de voorbij slenterende 
menigte voor zich te winnen. Ook 
de echte standwerkers, die slechts 
één product op een ludieke manier 

aan de man proberen te brengen, 
zijn dit jaar van de partij. Of het nu 
lijm of schoenpoets is, het valt niet 
te ontkennen dat het een kunst  is 
hoe deze standwerkers hun waar 
aan de mens brengen.  Een deskun-
dige jury zal ook dit jaar een prijs 
uitreiken voor de beste standwerker.

Mocht je kleding, huishoudelijke ap-
paratuur en prullaria genoeg heb-
ben, dan is ook de muziek een goede 
reden om de jaarmarkt te bezoeken. 
Op het kerkplein, dat speciaal is 
omgedoopt tot muziekplein, zorgen 
verschillende bands en groepen voor 
een muzikale omlijsting van de dag.  
Diverse muziekverenigingen, kapel-
len en smartlappenkoren maken hun 
opwachting op podia in het dorp. 
Daarnaast zal ook OJC de Werf een 
speciaal programma van Jaarmarkt-
pop presenteren. De grote terrassen 
in het centrum van Sint-Oedenrode 
bieden uitkomst wanneer de benen 
uitgeput raken. Ook zal dit jaar het 
marktplein worden omgetoverd tot 
een groot terras waar iedereen heer-

lijk kan genieten van een hapje en 
een drankje.  De kinderen kunnen 
zich vermaken met een ritje op de 
echte pony’s óf de houten pony’s in 
de draaimolen, het poppentheater 
of een echte stormbaan.

Dat de Rooise jaarmarkt al jaren een 
begrip is in de weidse omtrek blijkt 
wel uit het feit dat diverse markt-
kooplieden dit jaar al voor de 40e 
keer deelnemen aan dit evenement, 
evenals de jaarlijks terugkerende 
oude ambachten zoals manden-
vlechten en glas graveren.

De Rooise Jaarmarkt, georganiseerd 
door Ondernemingsvereniging Rooi 
2000 i.s.m. Centrummanagement, 
vindt plaats in het centrum van Sint-
Oedenrode.  De jaarmarkt begint 
om 10.00 uur en duurt tot 17.00uur. 
De toegang is gratis. Er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid in de om-
geving van het centrum. Voor meer 
vragen neem contact op met de 
organisatie - Rooi 2000 - Karel van 
Lieshout 06-13230962

ou! fashion   for women YY
31 januari 2011

31 januari 
opent You! fashion for women haar deuren van 16:00 – 21:00 uur. 
Wij bieden een ruime keuze aan bekende merken, aangevuld 
met accessoires van o.a. Kazuri, Exoal, Cowboysbelt, 
Cowboysbag en Sam Brown.

Speciale openingsactie
Op 31 januari en de gehele maand februari 

maakt elke nieuwe klant kans op een 
cadeaubon of een Kazuri sieraad. 

Er wordt wekelijks één cadeaubon van € 100 en 
één Kazuri sieraad (t.w.v. € 25) verloot.

Graag tot ziens bij You! fashion for women.

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 
Design: www.lmedia.nl

Hertog Hendrikstraat 8, 5492 BB Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-470777

1 =  korting

3 =  korting
2 =korting

       

2 betalen20% 
  30% 

= 40% 
*m.u.v. accessoires, basis- en nieuwe collectie
*m.u.v. accessoires, basis- en nieuwe collectie

Stapelkorting!*

Teasy GPS toestel
Volledige GPS met navigatie mogelijkheden, 

routes maken en opslaan.
Tevens fi etscomputer functies.

Voor € 159,-

Bike Center
Koff eren 19     •     5492 BL Sint-Oedenrode     •     Tel: 0413 - 477722     •     www.bikecenterrooi.nl

Heerlijk ruimzittend unisex comfort zadel voorzien koudschuim polster en elastomeer vering. Het 
3-zones comfort plus systeem biedt in iedere zitpositie optimale comfort. Om vermoeidheid te voor-
komen is er gebruik gemaakt van een zachte én een vlakke zitzone. Het elastische koudschuim heeft 
een zeer gering gewicht en maakt het zadel vederlicht. Het zadel kan slecht warmte opslaan,daardoor 
wordt het zadeldek ook na intensieve zonnestraling snel weer afgekoeld. Zeer breed zitvlak welke de 
drukbelasting reduceert. Prostaat / schaambeen en zitknobbels worden zo optimaal ontlast

Volledige GPS met navigatie mogelijkheden, 

Mand van Cordo 
(afneembaar, incl. stuurhouder!)

van €42.95 nu voor € 20.- 
Contec Zadel Volare City  

Prijs: € 25.95

Jaarmarkt in Rooi
is een BELEVING

Ook dit jaar hebben we weer
heerlijke kreeften, 

deze keer van de BBQ

Tot zondag!
Ralf en Noortje,

Team DE BELEVING
Hertog Hendrikstraat 6-5492BB Sint-Oedenrode-0413-474392

VOORTAAN OOK GEOPEND 
OP MAANDAGMIDDAG

Sale
Sale

Markt 28 5492 AB Sint-Oedenrode T 0413-477030 www.geritsmode.nl 

Sale
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