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Folders deze week:

Forum Kluswijs

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?
Ongeacht waar u verzekerd 
bent, u heeft de keuzevrijheid 
voor uw schadebedrijf. Bij ons 
heeft u altijd:

• EEN GRATIS LEENAUTO
• 4 JAAR GARANTIE
• GEEN EIGEN RISICO

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

Industrieweg 27a, 0413-477727
www.vanacht-autoschade.nl

Iedere vrijdag 
van 14.30 tot 

18.00 uur
Op Beckartplein 

Nijnsel
Prof. Kappers-

benodigdheden

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Spannende 
� lms…
Kijk op pagina 18 

»Lees verder op pag. 29

Zevensprong 2014 van start gegaan

Afgelopen dinsdag is de 28e editie van de Zevensprong van start gegaan. Al 
voor half 10 stonden veel van de ruim 280 deelnemers met spanning klaar 
om een leuke vakantieweek te gaan beleven. De kinderen maakten eerst 
kort kennis met elkaar en hun begeleiding. Hierna opende voorzitter Martin 
van Hastenberg de Rooise kindervakantieweek voor alle kinderen uit groep 
3 en 4 van het basis- en speciaal onderwijs.
» Lees verder op pag. 13

exclusief interview met Hans van breukelen

Succes is maakbaar
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 1
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2013
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., 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

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

ROUWBERICHTEN

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

De vele blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden en 
bij de cremati e van mijn lieve man, zorgzame vader en opa

Jan van de Meulengraaf

hebben ons veel troost en steun gegeven.
Wij danken u daarvoor van harte.

Annie van de Meulengraaf – Bulsink

Marja
Marti jn en Lott e
Rick en Naomi

Max

Onze hartelijke dank voor alle belangstelling, 
lieve woorden, kaarten en bloemen

na het overlijden van ons Pap,

Walter de Paepe
Hij had dit heel mooi gevonden.

Speciale dank aan de medewerkers van Odendael, 
Dr. S. van den Heuvel

en uitvaartverzorging A. Kuis.

Sint-Oedenrode, juli 2014                                                   Familie de Paepe

Wij ontvingen het droeve bericht dat,
erelid van onze vereniging,

Jan Vroomen

op 93 jarige leeft ijd is overleden

Wij wensen Jannie, 
kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Karnavalsvereniging de Narrekap.

De crematie heeft op 12 juli j.l. plaatsgevonden. Wij willen iedereen hartelijk 
danken voor alle steun, kaarten, bloemen en lieve woorden. Het doet ons goed.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien nemen van 
alles wat je dierbaar en lief was. We hebben je los moeten laten 

Jan Vroomen
Joannes Petrus Cornelis

echtgenoot van

Janny Vroomen-Jansen
Hij overleed in de leeftijd van 93 jaar.

 Sint-Oedenrode: Janny

 Sint-Oedenrode: Hanny en Jan
  Jörgen en Laura, Puk
  Robin en Edith, Robin, Mickey, Steffie

 Sint-Oedenrode: Hans en Ria
  Barry, Jim, Nina
  Ralf en Suzanne, Amy
  John

 Midlothian(U.K.): Rob en Antonija
  Zilfer en Tom
  Zoë

  h Foxy, Caro, Kruimel, Diesel

13 juli 2014
Laan van Mariëndael 15, 5492 GA  Sint-Oedenrode

U kunt afscheid nemen van Jan in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te 
Sint-Oedenrode, op donderdag 17 juli van 19.00 tot 19.30 uur.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 18 juli om 
10.30 uur in de parochiekerk H. Oda, locatie Heilige Martinus, 
Kerkplein 47a te Sint-Oedenrode, aansluitend is de begrafenis op de 
parochiebegraafplaats aldaar.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in Rouwcentrum 
Kuis, Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode.

Wij ontvingen het droeve bericht
van het overlijden van

Mariëlla Foolen – de Brouwer

Mariëlle is de moeder van Wilco, leerling in groep 2A

Wij wensen Mario en zijn gezin en familie
veel sterkte toe bij het verwerken

van dit verdriet.

Namens alle leerlingen, ouders en leerkrachten
van basisschool Eerschot,
Ad van Nunen, directeur

Namens de Sti chti ng voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode
Frans de Baaij, directeur-bestuurder

Sint-Oedenrode
14 juli 2014
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babab
kkerij bek

bij aankoop van

2 broden naar keuze

ONTBIJTKOEK

1,50

 t/m 30 JULI

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE  –  Lieshoutseweg 26, NIJNSEL  –  Raadhuisplein 9, SON  –  Bunders 84, VEGHEL  –  Van de Elsenstraat 2, BREUGEL  –  Ouverture 222 &  Aalsterweg 14, EINDHOVEN  –  Markt 8, SCHIJNDEL  -  Markstraat 15, UDEN  –  www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

AARBEIEN 
CAKETAARTJE
gevuld met zwitserse room 

en slagroom, 6 personen

7,50 

t/m 30 juli
2 WEKEN GELDIG

HARDE BROODJES

naar keuze

4 voor  1,00
t/mt 30 juli

2 WEKEN GELDIG

lekkere vakantietrek 
               Lekker buiten of naar het zwembad. Dan kun je wel wat extra energie gebruiken. 
                              Een knapperig hard broodje bij het ontbijt of ’n plak ontbijtkoek tussendoor
                                                                              en als echte vakantie traktatie hebben we deze  twee weken 
                                                                                                     een heerlijke caketaart met aardbeien.
       Da’s nog eens ’n mooi begin van je vakantie!

A50 nog tot maandag 28 juli 5.00 uur deels afgesloten

Sinds afgelopen vrijdagavond elf 
uur is de A50 van Eindhoven naar 
Veghel wegens werkzaamheden ge-
sloten. Aannemer Boskalis vervangt 
in opdracht van Rijkswaterstaat, de 
beheerder van de snelweg, de com-
plete asfaltlaag. De werkzaamheden 
op de rijbaan richting Veghel duren 
nog tot aanstaande zaterdagavond 
elf uur. Dan draait de trein om is de 
rijbaan van Veghel naar Eindhoven 
een week afgesloten. 

De afsluiting van de snelweg in noor-
delijke richting werd al enkele weken 
aangekondigd met waarschuwings-
borden. Desondanks waren er vrij-
dagavond kort na elf uur toch nog 
enkele automobilisten verrast door 
de afsluiting. De verkeersregelaars 
bij de toeritten van de A50 wezen 

hen weer de goede richting. Voor 
zover bekend heeft de afsluiting van 
de snelweg niet tot grote problemen 
geleid. Wel is het op de wegen die 
parallel aan de snelweg lopen druk-
ker dan normaal. 

Dat de inmiddels alweer tien jaar 
in gebruik zijnde snelweg tussen 
Veghel en Eindhoven aan onder-
houd toe is, is voor sommige weg-
gebruikers een verrassing. Toch is 
het vervangen van Zeer Open As-
faltbeton (ZOAB) na deze periode 
vrij normaal volgens deskundigen. 
Naast het vervangen van het ZOAB 
worden ook alle voegovergangen 
van bruggen en viaducten ver-
nieuwd. Vanaf maandag 28 juli 's 
morgens om vijf uur is de snelweg 
weer in beide richtingen open voor 
het verkeer. Wel is er dan nog zo'n 
twee weken overlast in de buurt 
van Veghel. Daar wordt de brug 
over de Zuid-Willemsvaart dan in 
die periode een meter verhoogd. 
Daarna is de regio weer zonder hin-
der te bereiken.

biobest-theater.nl
Uw best(s)e bioscoop - Stationsstraat 19 - Best

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 16/07  t/m wo 23/07/2014
Walking on Sunshine (€ 7,50) di. 21:15, Heksen bestaan niet (€ 6,50) (wo.16 juli) t/m 

(wo.23 juli) 11:15. Hoe Tem Je Een Draak 2 3D NL  (€6,50) (wo.16 juli) do./za./ma./ 
(wo.23 juli) 13:30. Hoe Tem Je Een Draak 2 2D NL  (€6,50) vr./zo./di. 13:30. 

Oorlogsgeheimen (€ 7,-) (wo.16 juli) 15:45 & 19:00, do. t/m za. 19:00 zo 18:00 ma./
di./ (wo.23 juli) 19:00. 22 Jump Street (€ 7,50) (wo.16 juli) t/m za. 21:15 zo. 20:15 ma.& 

(wo.23 juli) 21:15. Planes 2: Redden & Blussen 3D NL (€ 6,50) vr./ zo./di. 15:45. 
Planes 2: Redden & Blussen 2D NL (€ 6,50) do./za./ma./ (wo.23 juli) 15:45. 

PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

 

Zondag 20 juli
Nut van bijen & vlinders

www.gasthuishoeve.nl
Kremselen 2 | 5492 SJ Sint-Oedenrode

Beroepsimker Marcus Mesu van Imkerij de Linde neemt u 
zondagmiddag mee in de wereld van bijen & vlinders. 

Wat is het nut van deze insecten? En wat wordt er van
gemaakt? Marcus geeft antwoord op al uw vragen!

Bij goed weer is er de mogelijkheid om in een bijenvolk te kijken.

Voor in de agenda:
Zondag 27 juli 
Streekdrankenproeverij

Zondag 3 augustus 
Streekmuziek
(onder voorbehoud)

Zondag 10 augustus 
Oud Hollandse spelen

Market Garden mag toch wat (meer) gaan kosten
Het collegebesluit over de gemeen-
telijke bijdrage aan Market Garden 
is donderdagavond opengebroken. 
In een gezamenlijke motie wisten 
VVD, RBB en CDA gemeenteraad en 
college over de streep te halen om 
eenmalig een nader te benoemen 
bedrag aan de organisatie te ver-
strekken. De initiatiefnemers moes-
ten daarvoor wél eerst het bedrag 
van maximaal 12.500 euro, dat ze 
daarvoor beschikbaar wilden stellen, 
uit de motie halen.

De discussie omtrent de gemeen-
telijke bijdrage aan Market Garden 
ontbrandde vorige maand, nadat 
bekend was geworden dat de ge-
meente uitsluitend 3.000 euro be-

schikbaar stelde voor de colonne 
aan legervoertuigen. Als je daarbij 
optelt wat het de gemeente kost om 
die mogelijk te maken, met wegaf-
zettingen en omleidingen, kom je 
op een veel hoger bedrag uit, was 
toen het argument van burgemees-
ter Peter Maas om het bij dat bedrag 
te laten. De tegenargumenten, dat 
Corridorgemeente Son voor Market 
Garden 17.000 euro had toegezegd, 
en dit 70 jaar na dato voor veel ve-
teranen de laatste kans was om hun 
verhalen over te brengen op vol-
gende generaties, brachten hem niet 
van zijn standpunt.
De VVD werd in hun aangekondig-
de motie vorige maand nog verbaal 
gesteund door HvR. Die stemde dit-

maal tegen omdat niet bekend was 
wat de organisatie met het geld zou 
gaan doen. De liberalen hadden zich 
ditmaal verzekerd van de steun van 
CDA en RBB, met wie ze een nipte 
meerderheid in de raad achter zich 
wisten. 
Maas ontraadde de motie fel, omdat 
die uiteindelijk nog véél duurder uit 
zou kunnen pakken, als de organisatie 
het geld zou besteden aan activitei-
ten die veel kosten voor de gemeente 
tot gevolg zouden hebben. Na een 
schorsing, toen de initiatiefnemers 
water bij de wijn hadden gedaan, 
konden alle fracties ermee instemmen 
en ook het college had er vrede mee. 
Zij mogen nu bepalen welk bedrag er 
extra wordt toegekend.        
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Puck Stamps is een voormalig in-
woonster van Sint-Oedenrode. On-
langs heeft u over haar kunnen lezen 
in DeMooiRooiKrant. Samen met haar 
vriend heeft ze een leven opgebouwd 
in het verre China. Op het aanbod om 
zo nu en dan van zich te laten horen, 
ging ze met plezier in. Hier volgt het 
eerste deel.

De laatste vlucht terug naar Lijiang haalde ik net. Er was iets misge-
gaan met het omboeken en mijn boarding pass werd een kwartier 
voor we opstegen pas afgegeven. Licht gefrustreerd kwam ik dus 
in het vliegtuig aan. Er kwam een man uit Israël naast me zitten. Hij 
vertelde reisgids te zijn en was momenteel met een groep toeristen 
onderweg. Er kwamen mooie verhalen los. Aan één verhaal in het 
bijzonder heb ik de eerste weken na mijn terugkomst veel gedacht.

Het ging over 
een belangrijk 
man die een wij-
ze Chinees ont-
moet in China. 
De man, die in 
Amerika een be-
langrijke functie 
bekleedde, was 
gewend dat din-
gen voor hem ge-
daan werden en 
dat hij daar nooit 
lang op hoefde 
te wachten. In 

China sprak hij af om de geleerde te ontmoeten in de lobby van 
een hotel. De man was op tijd, maar de wijze was er niet. Na een 
half uur bleek hij nog steeds niet present. Na een uur vond de man 
het wel genoeg, hij was boos en gefrustreerd. Waarom liet de man 
zolang op zich wachten? 
Juist op dat moment kwam de wijze de trap naar de lobby af. Hij 
verontschuldigde zichzelf niet en vroeg of de man een kopje thee 
wilde. De man antwoordde bevestigend en de oude wijze Chinees 
begon thee te schenken in een kopje. Toen het kopje bijna vol was, 
bleef hij schenken. Het kopje stroomde al zeker een paar tellen 
over. De buitenlander was 
verbaasd. Nadat de wijze 
te laat komt, maakt hij er 
ook nog eens een puin-
hoop van.  
De Chinees wachtte even 
en legde daarna zijn ac-
tie uit. Hij vertelde dat het 
kopje stond voor je eigen 
cultuur en opvattingen. 
Als het te vol is, dan kan er 
niets meer bij en stroomt 
het dus over. Hij wilde dui-
delijk maken dat je altijd 
ruimte moet blijven houden 
voor opvattingen en me-
ningen van andere mensen, 
uit andere culturen. Anders 
stroomt je kopje over en 
ontstaat er chaos. 
In de eerste maand weer 
terug in China heb ik meerdere keren terug gedacht aan het ver-
haal van de reisgids. Bijvoorbeeld op het moment dat ik in mijn 
lesboek de volgende zin naar het Chinees moest vertalen: ‘This hot 
pepper is not very hot-peppery’. Of toen ik wat nieuwe mensen 
ontmoette en één van de eerste vragen was: ‘What kind of skin 
care product do you use?’ Je verwacht toch een vraag gerelateerd 
aan het land waar je vandaan komt, je hobby’s of je familie. Het 
indrukwekkendste voorval gebeurde vorige week, toen ik mijn do-
cent op de bijzonder matige kwaliteit van haar Chinese lessen had 
aangesproken. Ik kreeg een betoog over respect en dat niemand 
me weer les wilde geven als ik zo kritisch zou zijn. Terwijl ik het 
niet teveel gevraagd zou vinden als docenten gewoon op zouden 
komen dagen, hun telefoon onbeantwoord laten tijdens de les en 
niet een half uur van tevoren al stoppen. Dat bleek ze achteraf wel 
met me eens, maar ik had het wel wat minder direct mogen com-
municeren. Tsja, dat Nederlandse blijft toch.
Zo blijkt ook dat mijn kopje soms nog te vol is. 

puck stamps

Luch
tpo

st

bijzonder heb ik de eerste weken na mijn terugkomst veel gedacht.

burgemeester maas honderden keren op de foto

Chinese Model Bootclub houdt traditie in stand

Het begint inmiddels een mooie tra-
ditie te worden. Ieder jaar bezoekt de 
Model Boot Youth Club uit Shang-
hai de gemeente Sint-Oedenrode. 
Dat komt, omdat David Shen, di-
recteur van S & L Holland (Cultural 

Exchange Cen-
tre Holland), 
al jarenlang 
nauwe con-
tacten onder-
houdt met ons 
dorp. Afgelo-
pen woens-
dagochtend 
bracht hij met 
tientallen kin-
deren en be-

geleiding een bezoek aan 
het gemeentehuis.

De kinderen waren de bus nog niet 
uit of de smartphones, tablets en 
mini-tablets kwamen tevoorschijn. 
Een foto van de ingang….reuze inte-

ressant. Een kiekje van de raadzaal…
die mocht natuurlijk niet ontbreken. 
De plaatselijke pers moest er ook aan 
geloven. Maar vooral de burgemees-
ter en oud-locoburgemeester Cees 
van Rossum werden het ‘slachtoffer’ 
van de jeugdige paparazzi. Minuten-
lang werden ze op de gevoelige plaat 
vastgelegd. Vooral bij het uitwis-
selen van cadeaus en het feliciteren 
van Chinese studenten die met trots 
hun diploma toonden. De dagen erna 
verbleef het gezelschap nog even in 
Nederland. Laten we hopen dat ze 
Sint-Oedenrode niet alleen zullen 
herinneren als dorpje waar het zo 
hard regende. Op de foto’s is vast 
te zien wat Rooi allemaal te bieden 
heeft.

Gemeente zeer tevreden over Lumensgroep
De Lumensgroep, aan wie de ge-
meente vorig jaar de taken uitbe-
steedde voor het Algemeen Maat-
schappelijk Werk, Jeugdwerk en 
Schuldhulpverlening, heeft dat ge-
daan tot grote tevredenheid van de 
gemeente. Ze kwamen veel vaker in 
actie dan was begroot, bovendien 
scoorde Lumens hoog in een klant-
tevredenheidsonderzoek. 

Bij dat laatste gaven de geënquê-
teerden de organisatie een 8,2. Van 
degenen die een beroep deden op 

schuldhulpverlening – waarvoor de 
organisatie overigens niet altijd de 
portemonnee hoeft te trekken - gaf 
maar liefst 94% aan dat ze beter 
toegerust waren voor de toekomst 
om herhaling van de problemen te 
voorkomen. Het Algemeen Maat-
schappelijk Werk hielp 138 hulpvra-
gers in plaats van de geschatte 98, 
bij het Jeugdmaatschappelijk Werk 
lagen deze cijfers op respectievelijk 
74 en 58. Ook biedt de Lumens-
groep stageplekken aan mensen die 
van daaruit betere kansen hebben 

op de arbeidsmarkt. 
Portefeuillehouder Jeanne Hendriks 
schrijft het succes van de Lumens-
groep onder meer toe aan het 
groeiend aantal hulpvragen die te-
lefonisch of digitaal kunnen worden 
afgedaan, terwijl het aantal fysieke 
hulpverleningen afneemt. “Ze pro-
duceren dus veel meer dan was af-
gesproken. Als de verhoging van 
het aantal hulpverleningen doorzet, 
gaan we kijken of we hier in de toe-
komst meer geld voor uit kunnen 
trekken” aldus Hendriks. 

Wandelend praten over rouw
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 juli 
organiseert Jouw Pad coaching en 
begeleiding weer een wandeling 
voor mensen in rouw. Deze wande-
lingen komen tot stand in samen-
werking met Natuurpoort De Vres-
selse Hut in St.-Oedenrode. Hier 
komen de wandelaars om 10:30 uur 
bij elkaar voor een kopje koffie of 
thee, waarna de wandeling begint 
om 11:00 uur. Na afloop van de 
wandeling gebruiken we gezamen-
lijk de lunch.

De bedoeling van de wandeling is 
allereerst om lotgenoten in rouw bij 
elkaar te brengen. Lotgenoten heb-

ben elkaar veel te zeggen en hoe-
ven weinig uit te leggen. Tijdens de 
wandelingen kun je je verhaal (weer) 
kwijt. Dit levert veel herkenning op 
bij de mede-wandelaars. Een half 
woord is vaak al genoeg, omdat 
ieder in een soortgelijk proces zit. 
Onderweg koppelen ze thema's uit 
de natuur aan de situatie waarin de 
wandelaars zich bevinden. 
Het leven verandert wanneer je ie-
mand moet missen. Niets is meer 
hetzelfde. Rouwen is jezelf aanpas-
sen aan een leven waarvan de an-
der geen deel meer uitmaakt. Soms 
lijkt dit best wel te lukken en soms 
gaat het ook helemaal niet. Goede 

en mindere perioden wisselen elkaar 
af. Ieder beleeft dit op zijn eigen ma-
nier en in zijn eigen tempo. Rouwen 
kan verwarrend en vermoeiend zijn, 
en je kunt je eenzaam voelen. Wil je 
graag dat iemand een stukje met je 
meeloopt? Meld je dan vóór 24 juli 
aan voor één van de wandelingen 
bij: 
Elly Verhees-de Kort, 040-2043027, 
06-41775147, 
info@jouwpadcoaching.nl. 
Locatie: Natuurpoort De Vresselse 
Hut, Vresselseweg 33, 
5491 PA Sint-Oedenrode.

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 OpleveringsbewijsKosteloos incasseren 

van geldvorderingen

Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlawincasso.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
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MooiRooikrantDe 5
Herstel historische waterpomp: 
11.000 euro

Het herstellen van de historische 
waterpomp voor de Sint Paulus-
gasthuisjes, die tijdens de afgelo-
pen carnavalsweek in maart door 
vermoedelijk een vrachtwagen werd 
beschadigd, gaat circa 11.000 euro 

kosten. De reparatie, die gegund is 
aan de firma Men’s Tradition, zal zo’n 
vier maanden in beslag nemen. Hij is 
nu al enkele weken in reparatie.

Of de pomp daarna meteen weer 
wordt teruggeplaatst, is zeer de 
vraag. “Dat zou ook wel eens in 
het voorjaar kunnen worden, dat 
scheelt ons weer maatregelen tegen 
de vorst” aldus portefeuillehouder 
Jeanne Hendriks. Het herstel houdt 
onder meer in het uitdeuken, en het 
opnieuw van een zinklaag voorzien 
om roest tegen te gaan. Uiteindelijk 
komt de gemeente waarschijnlijk 
nog wat duurder uit, want om her-
haling te voorkomen zal er waar-
schijnlijk een extra schampsteen 
voor de pomp worden geplaatst.

Getuigen gezocht
Over de veroorzaker van de schade 
is niet meer bekend dan dat het, 
gezien de hoogte van de knik in de 
pomp, waarschijnlijk een vracht-
auto is geweest, die in of nabij de 
Kerstraat moest omdraaien na daar 
te hebben gelost. Het exacte tijdstip 
is niet bekend, waarschijnlijk is dit 
de donderdagochtend in de carna-
valsweek geweest. Op een eerdere 
getuigenoproep is geen respons 
geweest; eventuele getuigen wordt 
verzocht om zich alsnog te melden.   

 

Tel : 0413-47 72 84   Fax : 0413-47 05 79  mail@vanengeland.info   www.vanengeland.info
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HANG- EN 
SLUITWERK

Alfred Nobelstraat 2 5491 DB Sint-Oedenrode

Rooi kan kiki een duwtje in de rug geven

Kiki Mettler gaat voor De Grote Prijs van Nederland

Vorig jaar won ze 'The Voice of Van 
Ouds'. Dit jaar gaat ze voor 'De Gro-
te Prijs van Nederland'. We hebben 
het over Kiki Mettler. Als het aan de 
stemmers op facebook ligt, maakt 
de Rooise zangeres zeker kans op  
een plaats in de kwartfinales. Tot 
en met zondag kan er nog gestemd 
worden. Dan ligt het lot even in 
handen van de jury. Die bepaalt dan  

of Kiki door mag 
naar de volgen-
de ronde.

“Tijdens een 
optreden op 
Popei in het 
Klokgebouw 
in Eindho-
ven, kwam 
ik iemand 

t e g e n 

die zich in had geschreven voor de 
Grote Prijs. Ik dacht, daar wil ik meer 
van weten”, vertelt Kiki. “Ik heb 
toen op hun website gekeken en 
me ingeschreven. Ik heb een video 
en drie nummers ingestuurd en die 
staan nu op mijn persoonlijke pagina 
bij de Grote Prijs”.

Tijdens The Voice of Van Ouds een 

jaar geleden zong Kiki nog een num-
mers van The Script. Bij de Grote Prijs 
neemt de Rooise niet alleen haar ei-
gen gitaar mee, maar zingt en speelt 
ze ook haar eigen geschreven num-
mer.  Die nummers slaan aan, dat 
blijkt wel want afgelopen zondag 
stond ze wat het aantal stemmen 
betreft als vierde genoteerd van de 
negentig inschrijvers in de categorie 
Singer/Songwriter. Maar meer stem-
men is altijd goed en daarom vraagt 
Kiki haar plaatsgenoten om massaal 
hun stem op haar uit te brengen.

“Tot zondag kunnen de mensen 
stemmen”, vervolgt Kiki. “De jury 
kiest daarna uit alle inschrijvers 
een aantal mensen dat door gaat 
naar de kwartfinales in het land. 
Twee deelnemers uit de top tien 

van hun categorie maken bo-
vendien nog eens kans 
op een wild card. Je krijgt 
dan eigenlijk twee kan-
sen van de jury”. Als alles 
gaat zoals Kiki dat hoopt, 
dan staat zij 20 decem-

ber in Paradiso in Amsterdam in de 
landelijke finale.

Natuurlijk kunnen alle Rooienaren 
Kiki een duwtje in de rug geven naar 
de kwartfinale. Dat kan door op haar 
te stemmen via de volgende link:
http://www.groteprijsvan.nl/
deelnemer/kiki-mettler/

of Kiki door mag 
naar de volgen-
de ronde.

“Tijdens een 
optreden op 
Popei in het 
Klokgebouw 
in Eindho-
ven, kwam 
ik iemand 

t e g e n 

jaar geleden zong Kiki nog een num-
mers van The Script. Bij de Grote Prijs 
neemt de Rooise niet alleen haar ei-
gen gitaar mee, maar zingt en speelt 
ze ook haar eigen geschreven num-
mer.  Die nummers slaan aan, dat 
blijkt wel want afgelopen zondag 
stond ze wat het aantal stemmen 
betreft als vierde genoteerd van de 
negentig inschrijvers in de categorie 
Singer/Songwriter. Maar meer stem-
men is altijd goed en daarom vraagt 
Kiki haar plaatsgenoten om massaal 
hun stem op haar uit te brengen.

“Tot zondag kunnen de mensen 
stemmen”, vervolgt Kiki. “De jury 
kiest daarna uit alle inschrijvers 
een aantal mensen dat door gaat 
naar de kwartfinales in het land. 
Twee deelnemers uit de top tien 

van hun categorie maken bo-

wat wordt de naam van de nieuwe gemeente? 

Groot aantal inzendingen van 
inwoners uit Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel
Alle inwoners van de fusiegemeente 
zijn uitgenodigd een naam voor de 
nieuwe gemeente in te zenden. Via 
posters, flyers, ideeënbussen, de 
websites en een speciaal mailadres 
hebben we de inwoners proberen te 
bereiken om namen in te dienen. En 
dit is zeker gelukt! Er is ruim gehoor 
gegeven aan de oproep. Daar zijn 
we heel blij mee. Immers, bij een 
fusie van de gemeenten Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel is het 
besluit over de naam van de nieuwe 
gemeente essentieel. 

Adviescommissie
Het proces van naamgeving vraagt 
om zorgvuldigheid en daarom is 
een adviescommissie uit de drie 
fusiegemeenten benoemd. René 
Bastiaanse is de onafhankelijk voor-
zitter en leden uit de Heemkunde-
kringen Veghel, Erp, Schijndel en 
Sint-Oedenrode aangevuld met een 

afgevaardigde uit de groep onderne-
mers, een afgevaardigde uit het ver-
enigingsleven én een afgevaardigde 
uit de groep jongeren hebben zitting 
in deze commissie. 
 
Keuze naam
De inzendtermijn is vrijdag 4 juli jl. 
gesloten. Door de grote hoeveelheid 
inzendingen is de eerstvolgende 
vergadering van de adviescommis-
sie verplaatst naar medio augustus. 
Het is de bedoeling dat de advies-
commissie uit de inzendingen drie 
namen selecteert, die passen bin-
nen de criteria, zoals gesteld door 
de stuurgroep. Deze drie mogelijke 
namen worden in september voor-
gelegd aan de gezamenlijke ge-
meenteraden. Die bepalen of de 
namen acceptabel zijn en kunnen 
worden uitgezet onder de inwoners.  
Deze uitkomst bepaalt de definitieve 
naam.

Centrumplan grote afwezige in Kadernota
De kadernota. Een document van 
28 pagina’s met wat er allemaal in 
2015 moet gaan gebeuren. En geen 
woord over het centrumplan. Nou 
ja, tweemaal komt het woord ‘cen-
trum’ er zijdelings in voor. “Hoe is 
dat toch mogelijk” vroeg Pieter van 
de Kamp zich hardop af toen hij na-
mens het centrummanagement ge-
bruik maakte van het spreekrecht, 
donderdag tijdens de gemeente-

raadsvergadering.

Hij memoreerde de verkiezingsbelof-
tes naar het centrummanagement, en 
ook in interviews met de wethouders 
was het belang van het centrumplan 
prominent naar voren gekomen. “Ik 
ben bang dat er in 2018 niks meer 
van zal komen. De herindeling van 
de Markt, het centrum dat dringend 
geherstructureerd moet worden, een 

beter parkeerbeleid, een betere ver-
keersdoorstroming” somde Van de 
Kamp op. “Gelooft u mij dat bij heel 
veel middenstanders het water aan 
de lippen staat. Ik doe een oproep 
aan u: zet het centrum weer hoger 
op de agenda!”
Het college kon niet anders dan hem 
gelijk geven. De toekomst zal uitwij-
zen wat dat inzicht  concreet gaat 
opleveren.  

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

Frans van den Heuvel inlijstwerk
Ambachtstraat 11 Schijndel
 Industrieterein Rooiseheide
073-5478389 / 06-12079807

Overhandiging werkdossier BZW
Op maandag 14 juli 2014 vond 
de overhandiging plaats van het 
BZW-werkdossier voor wethou-
ders Economische Zaken. Hiervoor 
was voorzitter Theo Bruinsma van 
de BZW Kring Noordoost-Brabant 
naar Sint-Oedenrode gekomen om 
dit persoonlijk te doen aan wethou-
der Jan Burgsteden. Dit gebeurde 
tevens in het bijzijn van Arent van 
Dijk, die namens de BtB Sint-Oe-
denrode zitting heeft in het kring-
bestuur van de BZW.

In het gesprek lichtte de heer Bruins-
ma de prioriteiten en standpunten 
toe die door de BZW zijn geformu-
leerd om de regio op economisch 
gebied te stimuleren zodat onder-
nemers daarvan kunnen profiteren. 
Er was veel aandacht voor de ont-
wikkelingen binnen de AgriFood 
Capital, de buitengebieden van de 
gemeente (de agrarische sector), 
bereikbaarheid en de samenwerking 
tussen de diverse gemeenten. De 
BtB wil deze uitgangspunten ook in 

Sint-Oedenrode verder uitwerken 
en heeft in wethouder Jan Burgste-
den zeer zeker een capabele en con-
structieve gesprekspartner gevon-
den. Ondernemen doe je namelijk 
niet ondanks, maar samen met de 
gemeente. Dat wordt nog eens be-
nadrukt door de oprichting van het 
Platform Ondernemend Rooi (POR), 
waarin de Rooise ondernemersver-
enigingen zich hebben verenigd, om 
de belangen uniform en gestructu-
reerd te kunnen behartigen.

Waarom beveiliging?
Inbraak in uw woning maakt vaak 
veel los. Niet alleen op materieel 
gebied, zoals de rotzooi die u aan-
treft door opengetrokken kasten of 
lades en de beschadigingen aan ra-
men of deuren.

Minstens zo belangrijk is de emo-
tionele schade die u kunt oplopen. 
Wanneer een erfstuk, zoals een hals-

ketting van uw moeder of een be-
delarmband met beeltenissen van 
uw kinderen, ontvreemd is, is dit 
onvervangbaar en kan geen verze-
keringsuitkering dit verlies compen-
seren.
 
Maar minstens zo belangrijk is het 
gevoel dat vreemden, wellicht terwijl 
u boven lag te slapen, in uw wo-

ning zijn geweest. Het gevoel van 
uw woning als veilige plek van ge-
borgenheid, is dan wreed verstoord. 
Dit kan tot een langdurige periode 
van onbehagen leiden. Daarom is 
het raadzaam de woning preven-
tief deugdelijk te beveiligen met in-
braakwerend hang- & sluitwerk en 
niet af te wachten tot een inbraak 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
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MooiRooikrantDe6 
De ins- en outs van 
studiefinanciering
Over een enkele weken is het al 
weer zover: de start van het nieuwe 
academische jaar. Voordat de colle-
gebanken worden opgezocht is het 
verstandig om even stil te staan bij 
de studiefinanciering. Want voor 
veel studenten – en hun ouders – 
is het onmisbaar om de studie nog 
enigszins betaalbaar te houden. 
Daarnaast is 2014 het laatste jaar 
waarin vermoedelijk nog de ‘oude’ 
regeling van kracht is. Voor 2015 
staan namelijk grootscheepse wij-
zingen op stapel.

De studiefinanciering valt uiteen in 
vijf onderdelen: de basisbeurs (waar-
bij onderscheid wordt gemaakt tus-
sen thuiswonende en uitwonende 
studenten), de ov-chipkaart (werk-
dagen of weekend), aanvullende 
beurs (afhankelijk van het inkomen 
van de ouders), de rentedragende 
lening en het nieuwe collegekrediet. 
Voor de hoogte van het totale be-
drag maakt het bovendien ook nog 
een verschil of er wordt gestudeerd 
aan een MBO of een HBO/univer-
siteit.

Middels een DIGID-code moet de 
student tijdig de financiering aan-

vragen. Er is geen terugwerkende 
kracht mogelijk dus een te late aan-
vraag kost gewoon geld. De Dienst 
Uitvoering Onderwijs (die gaat over 
de uitvoering van de Wet Studiefi-
nanciering) adviseert zelfs om de 
aanvraag drie maanden voor aan-
vang van de studie in te sturen.

Tijdens de studieperiode is het zaak 
om als student niet te veel bij te 
verdienen. Voor 2014 is de bijver-
diengrens gesteld op € 13.730. Dit 
is het verzamelinkomen exclusief de 
genoten studiefinanciering. Komt de 
inkomsten daarboven dan wordt de 
student direct gekort op zijn maan-
delijkse studiefinanciering. Het is 
daarom raadzaam om regelmatig 
het loonstrookje goed te bekijken of 
de grens al in zicht is.

Tot slot zijn tal van uitzonderingen 
aanwezig waardoor de studiefinan-
ciering uiteindelijk een ondoorzich-
tig geheel wordt. Neem daarom 
bij vragen contact op met Van de 
Ven Accountants | Adviseurs, te 
bereiken via 0413-491111, e-mail:  
info@vdven.nl, of loop gewoon 
even binnen op werkdagen tussen 
08.30 uur en 17.00 uur.

advertorial

Scouting Rooi start zomer met jaarlijks zomerkamp

De scouts van Scouting Rooi begin-
nen hun vakantie met het hoogtepunt 
van het jaar: het jaarlijkse zomer-
kamp. Verspreid over het land vin-
den er deze zomer meer dan 5.000 
Scoutingzomerkampen plaats en het 
kamp van de welpen van Scouting 
Rooi maakt hier ook deel van uit. De 
scouts en explorers verblijven in het 
buitenland.

Tijdens deze kampen brengen scouts 
van jong tot oud alles wat ze het hele 
jaar spelenderwijs geleerd hebben in 
de praktijk. Zo krijgen de scouts de 
kans zich persoonlijk te ontwikkelen. 
De (internationale) kampen worden 
georganiseerd door honderden en-
thousiaste vrijwilligers en soms zelfs 
door de scouts zelf. 
Vaardigheden

In de wekelijkse opkomsten doen 
scouts allerlei vaardigheden op die 
ze tijdens het zomerkamp goed kun-
nen gebruiken. Het zomerkamp is dan 
ook dé test van het jaar voor de scouts 
van Scouting Rooi. Ze zijn deze week 
zonder ouders op pad en zijn op elkaar 
aangewezen. Het komt dus ook aan 
op hun sociale vaardigheden. Al met 
al leren scouts dus enorm veel van dit 
zomerkamp!

Dat is zeker zo bij de explorers (15 t/m 
17 jaar); zij hebben hun eigen zomer-
kamp in Tsjechië bij elkaar verdiend 
en vervolgens geregeld. Van 19 t/m 
26 juli gaan ze o.a. naar Praag, een 
dierentuin, overnachten in een oude 
steengroeve en slapen in tipi’s.

Gave activiteiten 

De scouts van Scouting Rooi (11 t/m 
14 jaar) verblijven van 12 t/m 19 juli in 
Monschau (Duitsland) . Daar zetten ze 
hun eigen tent op, koken soms zelf op 
een tafelvuurtje of in een blik, sprok-
kelen en hakken hout voor het kamp-
vuur. Zwemmen in een meer, rodelen, 
tokkelen, wandelen in een wildpark 
maar ook afwassen, schoonmaken en 
je tent netjes houden horen bij een 
kamp.
De welpen (8 t/m 10 jaar) blijven dit 
jaar van 14 t/m 18 juli op onze blok-
hut aan ’t Achterpad. Daar is een klein 
stukje Hawaii opgebouwd en gaan de 
welpen uitdagende activiteiten doen 
zoals een nachtspel, speurtocht, zes-
kamp, waterspelletjes en genieten ze 
van een échte cocktailparty!

Vriendschap bij het kampvuur
Voor veel van deze kinderen en jonge-
ren zijn deze (internationale) kampen 
een bijzondere ervaring en maken ze 
hier de beste vrienden. ’s Avonds bij 
het kampvuur worden de gebeurte-
nissen van de dag nog eens verteld, 
verhaald en soms wat groter en grap-
piger gemaakt. Tegelijkertijd ontstaan 
hiermee goede vriendschappen… 

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

Nu grote zomerkortingen op alle
barbecues van 

Eva-Solo, Heat, Outdoorchef en Weber!!
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Sensoor Noord Brabant zoekt dringend vrijwilligers
Vrijwilligers van Sensoor zijn dag 
en nacht, alle dagen van het jaar 
bereikbaar via telefoon en chat 
voor mensen die behoefte hebben 
aan een gesprek waarin met aan-
dacht naar hen geluisterd wordt.

Om iedereen te woord te kunnen 
staan heeft Sensoor dringend be-
hoefte aan nieuwe vrijwilligers. Ie-

dereen die kan en wil luisteren en 
iets voor een ander wil betekenen 
is welkom. Sensoor biedt een goe-
de training vooraf en begeleiding 
tijdens het werk. Vrijwilligers om-
schrijven de organisatie als een plek 
waar ze zich thuis voelen en waar 
ze zelf veel leren. We ontmoeten u 
graag. 

Aanmelden
Aanmelden voor de nieuwe trai-
ning kan tot 15 september 2014. 
De training start op 03 en 04 okto-
ber 2014. Meer informatie is te vin-
den op www.sensoor.nl/brabant. 
Het is ook mogelijk telefonisch een 
informatiepakket aan te vragen 
via 0900 – 07 67 (5 ct/m) of via  
040-212 55 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,
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MooiRooikrantDe 7
Blue Stars: lachtranen en herkenning in Odendael 

De aftrap van de zomeractiviteiten 
voor Rooi 50+, georganiseerd door 
de KBO, bleek dit jaar een schot in 
de roos met “Kruimelvlaai”, een 
programma van De Blue Stars. Zo-
genaamd uit Den Dungen, al dan 
niet toevallig de buurgemeente van 
Maaskantje. 

Het programma begon wat later om-
dat wethouder Jeanne Hendriks, die 
de zomeractiviteiten zou aankon-
digen, niet kwam opdagen. “Het is 
toch echt vrijdag de elfde, niet de 
dertiende” verzuchtte spreekstal-
meester Toon Hageman met een 
knipoog toen later op de avond 
ook nog eens de loten van de lote-
rij ontbraken en inderhaast moesten 
worden opgehaald in Olland. Het 

maakte de volle zaal De Ontmoeting 
in Odendael niks uit. De sfeer zat er 
in, iedereen had tijd zat en genoot. 
In een meeslepende mix van fantasie 
en werkelijkheid, sentiment en tra-
nentrekkende humor, met veel ‘oh ja’ 
en soms ook “oe toch!” momenten 
als ze het randje van het betamelijke 
opzochten, hielden de vier Brabant-
se entertainers de aandacht van het 
publiek urenlang vast. Geen geringe 
prestatie, gezien de leeftijd van veel 
bezoekers. Het werd een feest van 
herkenning voor iedereen. Dat het 
programma ook na een aantal op-
voeringen niet gaat vervelen, bleek 
op het podium waar de Blue Stars zelf 
de grootste lol hadden als een van 
hen weer eens uit de band sprong.
Naar verluidt zou in het eerste be-
drijf de stem van Blue Star Harrie 
Sijbers achter in de zaal niet goed te 
verstaan zijn, dus een pauze zat er 
voor de geluidsman niet in. Voorin 
was de geluidskwaliteit in ieder ge-
val prima, geen vanzelfsprekend-
heid bij alle Rooise binnenpodia. Bij 
sommige nummers werden de twee 
dochters van de Zingende Mik uit de 
hoge hoed getoverd, die het optre-
den nog meer variatie gaven. 
En al is de verleiding groot om de 
lezers in een recensie mee te laten 
lachen met smeuïge details uit het 
programma, die gaan we toch maar 
niet verklappen. Want als de plan-
nen doorgaan, staan de Blue Stars 
met “Kruimelvlaai” opnieuw op 
Rooise planken, ditmaal in De Bec-
kart. Wanneer dat precies gaat ge-
beuren was bij het ter perse gaan 
van DMRK niet bekend, vermoe-
delijk zal dat september aanstaande 
worden. De thuisblijvers krijgen dus 
nog een herkansing.                      

van maandag t/m donderdag

3-gangen 
menu

voor maar 
€ 17,95

a la carte ook mogelijk

PERSONEEL GEZOCHT 
VOOR IN DE BEDIENING:

Wij zijn nog op zoek naar een leuke medewerk(ster/er), 
al dan niet in het bezit van diploma sociale hygiëne (SVH), 
met een positieve uitstraling voor in ons gezellige team.

Het aantal uren is in overleg.

Bij interesse bel of sms naar:
06-84298364 of 0413-288691,

of kom even gezellig langs: Heuvel 6, Sint-Oedenrode

Kijk voor foto´s van evenementen op www.mooirooi.nl

een geweldige poppenkast 
op zaterdag!

DATA:
19 juli   
12.30 uur en 15.00 uur.

26 juli   
12.30 uur en 15.00 uur.

2 augustus   
12.30 uur en 15.00 uur.

9 augustus   
12.30 uur en 15.00 uur.

16 augustus   
12.30 uur en 15.00 uur.

GRATIS ENTREE
Locatie: Kerkplein Sint-Oedenrode 

Gezocht zaterdaghulp 
(ochtend)

jongens vanaf 15 jaar voor 
diverse werkzaamheden.

Nijverheidsweg 5
Bedrijventerrein 

Nijnsel

voor inlichtingen; 
Daniël van Kempen 

Tel. 476757

PERSONEEL

Het kan ook 
anders!

ookook 

návóór

Vervanging?

Oók voor het 
bekleden met stof!

WWW.LEDERDOKTER.NL

LEKON Meubelstoffering
Pastoor van Leeuwenstraat 90 
5701 JW Helmond
Tel. 0492 - 550 612

Doe niet 
onnodig 
afstand van
uw vertrouwde 
meubelstuk.
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Mooi op  leeftijd

PVGE reis- en cultuurclub bezoekt 
de Oranjestad Breda 
Op donderdag 31 juli bezoekt de reis- en cul-
tuurclub van de PVGE Son en Breugel e.o. de 
stad Breda. 

We vertrekken om 9.33 uur van station Eindhoven 
om 10.38 uur aan te komen in Breda. Vervolgens 
wandelen we door het Valkenberg  naar de Grote 
Markt om hier koffie te drinken op een van de vele 
terrassen, die de Grote Markt rijk is. Om 11.00 uur 
staan twee stadsgidsen van “Gilde de Baronie” 
voor ons klaar om met ons een stadswandeling 
van 1 ½ uur door het oude centrum te maken.

De lunch is weer op de grote Markt.
Voor de middag zijn er talrijke opties zoals een 
bezoek aan de Grote Kerk, een rondvaart met de 
boot door de singels, een tocht met de paarden-
tram en een bezoek aan het Bredaas Museum. 
Aan het eind van de middag wordt weer te-
rug naar Eindhoven gereisd. Vergeet niet uw 
museumjaarkaart mee te nemen als u hierover 
beschikt.Verdere inlichtingen bij de coördinator 
van de reis- en cultuurclub: Herman Hendriks, 
tel. 0499-473042 of per email: 
herman.j.hendriks@planet.nl

Jo en Leo van de Laar – Raaijmakers zestig jaar getrouwd

Soms moet je gewoon iets doen

Leo van de Laar uit Nijnsel werkte in zijn jonge 
jaren al hard. Hij had geen tijd voor een vrien-
dinnetje. Tot hij eens bij Raaijmakers Transport – 
aan de Borchmolendijk in Rooi - een schakelaar 
moest plaatsen. De elektrotechneut zag daar een 
mooie meid; Jo Raaijmakers. De pakketjes die 
Van de Laar altijd door Raaijmakers liet bezor-
gen, ging hij voortaan zelf brengen. Zo kwam 
hij er vaker over de vloer. Met een zestigjarig 
huwelijk tot gevolg.

Vorige week dinsdag kwamen bruidsparen in het 
gemeentehuis bij elkaar die zestig jaar of langer 
zijn getrouwd. Daar horen Jo en Leo ook bij. 
Helaas konden ze niet aanwezig zijn. Jo woont 
nog in Sint-Oedenrode, maar haar man Leo niet 
meer. Hij is dementerend en brengt zijn dagen 
door in een verzorgingstehuis in Uden. Twee keer 
per week zoekt Jo hem op. “Zo nu en dan her-
kent hij me nog. Dan zegt hij ‘Jo, wa ziede er 
wir skon uit’. Maar er zijn ook momenten dat hij 
me niet herkent…”, sipt ze. Al snel verschijnt de 
glimlach weer. Jo is een levenslustige vrouw, mid-
den tachtig, maar nog vol vuur. Op 22 juli is ze 
met Leo zestig jaar getrouwd.

“Ik weet het nog goed”, twinkelt Jo. “Tijdens 
ons eerste afspraakje gingen we samen tv kijken 
bij ’t Leeuwke (toen nog op een andere locatie). 
Daarna bracht hij me voor het eerst naar huis.” 
Dat de tv een prominente rol heeft in de start 
van hun relatie kan geen toeval zijn. Veel mensen 
weten meteen wie Jo en Leo van de Laar zijn. Ze 
hadden samen jarenlang een elektronicazaak in 
Nijnsel. In het pand waar nu FOKA is gevestigd. 
Ze verkochten huishoudelijke producten als stof-
zuigers en wasmachines, maar ook tv’s en radio’s. 
De etalage was een attractie. Bovendien kwamen 
de boeren er gasflessen omruilen. Het was in een 
tijd dat nog niet overal elektriciteit was. Het werd 
wel op steeds meer plekken aangelegd. Vooral 
door Leo en zijn team. Zij brachten licht op het 
platteland. Jo: “We hebben wel eens vijftien man 

in dienst gehad. Bert van den Brand bijvoorbeeld 
en Noud Lathouwers. Ik heb altijd in de winkel 
gestaan. Met heel veel plezier, maar het was 
altijd hard werken.” Door de goede winkel en 
doordat veel mensen min of meer afhankelijk 
werden van de zaak, werden Jo, Leo en kinderen 
Mieke, Anja en Josée min of meer publiek bezit. 
Zeven dag per week liepen of reden mensen het 
erf op. Dat eiste soms zijn tol. “Daarom kochten 
we een caravan. We hadden een standplaats in 
Vorstenbosch. Daar gingen we dan met het hele 
gezin naar toe. Dan waren we echt even weg”, 
denkt Jo terug.

“TiJdens ons eeRsTe 
afspRaakJe gingen we 

samen Tv kiJken biJ 
’T Leeuwke”.

Behalve van zijn zaak, kennen veel mensen Leo 
van zijn aparte hobby; zweefvliegen. Voor het 
dorp Nijnsel maakte hij samen met een came-
raman eens hele mooie beelden vanuit de lucht. 
De wijde wereld in, dat lag wel in zijn aard. Ook 
van Jo. Allebei zijn ze avontuurlijk ingesteld. Toen 
ze stopten met de winkel trokken ze naar allerlei 
(verre) landen. Terwijl veel generatiegenoten va-
kanties dichtbij huis vierden. “Thailand is voor mij 
de mooiste vakantie geweest”, weet Jo nog. “Dat 
is echt een prachtig land. Onze laatste grote reis 
was naar Mexico. Zo’n tien jaar geleden. Daarna 
ging het lichamelijk helaas niet meer.” Door hun 
ruime blik kregen Jo en Leo vrienden in Wales. 
Jarenlang correspondeerde Jo met een oud-mili-
tair uit Wales, die tijdens de oorlog ingekwartierd 
lag bij haar ouders. Ze werden uitgenodigd. “Na 
enig twijfelen zijn we er toch maar heen gere-
den met de auto. We kwamen bijna in Schotland 
uit, haha. Maar de politie bracht ons netjes op 
het juiste pad. Het was een prachtige vakantie 
en daarna zijn we er nog vaak geweest. Zo zie je 
maar dat je soms gewoon iets moet doen.”

Jo heeft nu veel aan haar mooie herinneringen. 
Ze kan uren mijmeren over de prachtige vakan-
ties die ze met haar man en kinderen heeft be-
leefd. Zoals het uitstapje naar Oostenrijk. Met 
het hele gezin, dus ook met kleinkinderen Pim, 
Maud, Sjeel, Linde en Tijn, vierden ze daar het 
vijftigjarig huwelijksfeest. Het zestigjarig huwe-
lijksfeest zal een stuk meer ingetogen zijn, maar 
nog wel heerlijk samen.     
   

Zestig jaar of langer getrouwd

Vorige week dinsdagmiddag ontving burge-
meester Maas paren die zestig jaar of langer 
zijn getrouwd. Stuk voor stuk Rooise dames 
en heren die precies weten wat de ups en 
downs van een huwelijk inhouden. Maas nam 
ruim de tijd voor de echtparen. Ze hadden 
samen een mooie middag. Zie hieronder een 
overzicht van de aanwezige paren. 

60 jaar getrouwd
De heer en mevrouw Linders – Pepers
De heer en mevrouw Berkvens – Bekkers

61 jaar getrouwd
De heer en mevrouw Huijberts – Beekmans
De heer en mevrouw Kerkhof – Van de Ven
De heer en mevrouw Schepens – Harks

62 jaar getrouwd
De heer en mevrouw Verdonk – Thoer
De heer en mevrouw Saarloos –Van den Hoonaard
De heer en mevrouw Derks – Vroomans
De heer en mevrouw Van Liempd – Nooijen
De heer en mevrouw Van der Zanden – Konings
De heer en mevrouw Aarts – Van Eijndhoven

De heer en mevrouw Van Erp – Van de Sande

63 jaar getrouwd
De heer en mevrouw Dortmans – Van Schaijk
De heer en mevrouw Van Kampen – Lathouwers
De heer en mevrouw Kempe – Rijkers

64 jaar getrouwd
De heer en mevrouw Van den Heuvel –  
Ketelaars

65 jaar getrouwd
De heer en mevrouw Raaijmakers – Jansen

In totaal zijn in 2014:
7 echtparen – 60 jaar getrouwd
6 echtparen – 61 jaar getrouwd
9 echtparen – 62 jaar getrouwd
4 echtparen – 63 jaar getrouwd
1 echtpaar – 64 jaar getrouwd
1 echtpaar – 65 jaar getrouwd
1 echtpaar – 66 jaar getrouwd
2 echtparen – 67 jaar getrouwd
1 echtpaar – 69 jaar getrouwd
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Maarten
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Oproepje voor katoenen haakgaren
Stichting Kindia – Kindia in India – 
zet zich in voor gehandicapte kinde-
ren in Zuid-India. 

Naast grote (sponsor)acties als de 
Nijmeegse Vierdaagse, het 25-jaar 
jubileumfestijn van Popkoor Novel-
ty, de ontbijtservice op TAG: festival, 
benefiet optreden door pop/rock 
band Harvest Moon,  wordt geld 
ingezameld op jaarmarkten in bij-
voorbeeld St. Oedenrode en Son en 
Breugel, 1Anderfestival in Schijndel, 

Feelgood markt in Eindhoven. Op 
de markten wordt voorlichting ge-
geven en worden souvenirs uit India 
en zelfgemaakte spullen verkocht. 
Sinds Kindia’s deelname aan NLdoet 
in maart is er een enthousiaste groep 
vrijwilligers aan het haken geslagen. 
De dames maken allerlei leuke ka-
dootjes die Kindia mag verkopen 
voor het goede doel. Wie heeft er 
katoen haakgaren over? De mensen 
van Kindia halen het graag bij u op. 
Mail naar ncleutjens@kindia.nl. 

Papa en mama gaan trouwen: 

13:00 uur in Sint Anthonius 
van Paduakerk te Nijnsel

groetjes Lieke en Suus

& Dennis van Zutphen 
Yvonne Verbakel
18-07-2014

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

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Actie!! 
Op woensdag in de maand juli 
word je geknipt voor € 10,00 

Geopend van 9:00-18:00
Andere tijden op afspraak

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Te zwaar geladen?

De eigenaars van deze oplegger pik-
ten vorige week hun gestrande va-
der op aan de grens met Mariahout. 
Hij had zijn accu leeggereden. Het 

werd een bijzonder gezicht op deze 
manier. Maar te zwaar geladen? 
Nee, natuurlijk niet…

foto: mari van de Rijt

Marieke

Feest!
30 jaar

Mimke, afgestudeerd 
als pedagoog, pro� ciat!

We zijn super trots op je!

Liefs papa, mama, 
Jurre, Jan, Opa, Oma

Teun
12 juli 2014

Trots en blij 
verwelkomen wij onze zoon

broertje van Lindi
Roel en Tamara Konings

Clausstraat 6
5491 HM Sint-Oedenrode

Kees Vervoort krijgt oorkonde van Yamaha
Kees Vervoort, van het 
gelijknamige garagebe-
drijf in Nijnsel, is afgelo-
pen zondag op een leuke 
manier verrast. Tijdens het 
vieren van zijn zestigjarige 
verjaardag stond ineens 
Yamaha Nederland op de 
stoep.

De Nijnselnaar ontving 
een oorkonde, omdat hij 
al vanaf 1977 op dit type 
motor rijdt. Ook rijdt hij 
vanaf die tijd bij MC Capelle uit Vol-
kel. Daar kreeg hij de bijnaam Kees 
‘d’n Blauwe’ of Kees 1. Dit omdat hij 
een blauwe motor heeft en omdat 
hij de eerste Kees was bij de vereni-
ging. Natuurlijk stond dat ook op het 
certificaat vermeld. 
 

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1e KEER GESLAAGD  
KAYLEIGH HAANS
GEFELICITEERD

Winnaar Rooi kleurt Oranje fotowedstrijd

Wat hebben we dankzij het Neder-
lands Elftal genoten van het afgelopen 
WK voetbal. Hoewel de finale niet 
werd bereikt, kunnen we trots zijn op 
onze mannen. Bovendien hebben we 
dankzij hen veel plezier beleefd.

Thuis, op de markt, met vrienden, 

met opa en oma, of met de buren. 
Velen van jullie deden mee aan de 
Rooi kleurt Oranje fotowedstrijd van 
DeMooiRooiKrant. Uiteindelijk kan er 
maar één iemand vandoor gaan met 
het BBQ-pakket voor vier personen. 
De winnaar is Siegrid de Koning. Sa-
men met haar buurt stuurde ze boven-

staande foto. Het is een foto vol hu-
mor, lol en met een prachtige knipoog 
naar de wereldgoal van Van Persie. 
Aanstaande vrijdag 18 juli kan de prijs 
worden opgehaald bij DeMooiRooi-
Krant; Heuvel 17. Alle inzendingen 
kunt u terugzien in het fotoalbum van 
www.mooirooi.nl.

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Hij wit aon z’n eige � ets hoe hard ’n 
aander trapt.
Hij denkt te weten hoe de vork in de steel zit.
Uit: Bij wijze van spreuke
 van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Centrumplan grote afwezige in Kadernota 
Uiteraard

hebben we het
er in de raad meteen

over gehad en we
hebben dan ook

nieuws

Het centrum
van Rooi....... blijft
in het midden van

het dorp!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Doreen v/d Berkmortel 

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Annemie Pepers 
Spierkesweg 22

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

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@brabantzorg.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. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
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 bereik-
baar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@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 prik-
posten 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.
Tandartensdienst
Spoedeisende hulp; werkdagen na 
17u, zaterdags, zon- en feestdagen 
tussen 11 en 12u. Behandeling uit-
sluitend na tel. afspraak. Spoedgeval-
lendienst: 0651245929

Julius Dreyfsandt zu SchlammJulius Dreyfsandt zu Schlamm10 verschillen 22-6 t/m/ 21-7: Sterrenbeeld Kreeft

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Afstuderen

hedenmiddag verzamelt 
de hele familie zich
rondom het chloorbassin
een der nazaten zwemt af, 
op weg naar het diploma A

voor zijn geboorte zwom 
hij van naturen in vruchtensap
zorgeloos drijvend
op weg naar het daglicht
na een inspanning van zijn Pap

het zweet staat in de handen
ja, er hangt veel van af
de eer van het gezin staat op het spel
niemand wil in roddels belanden

nauwkeurig slaan de leraren
de arm en beenbewegingen gade
de zwembond is streng:

alleen gediplomeerden 
mogen in diepe baden.

in een toespraak vol lof en dank
over inzet en resultaat
hoor ik alom een zucht van verlichting
dit is in ieder geval achter de rug:

bij deze prestatie heeft 
zijn toekomst pas echt baat
hij is geslaagd.!!!!!

julius
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7  Toeren in Het Groene Woud
7.2  een gewone, gezellige fi etsdag

Detective Rien Raavens krijgt van 
het bestuur van RooiFietst het ver-
zoek om een BN’er die incognito wil 
deelnemen aan de Rooise Fietsvier-
daagse, te begeleiden. 

Na een onrustige nacht probeert 
Rien met sterke koffie weer mens 
te worden. Opnieuw pakt ze het 
draaiboek en voor de zoveelste keer 
loopt ze de checklist langs: camping 
De Kienehoef, de pauzeplaatsen, 
de route van 45 kilometer richting 
Oirschot. Alles onder controle. Ze 
zucht. Het is nog een hele toer om 
aan de wens van haar hoofdgast te 
voldoen, die graag net als iedereen 
een gewone gezellige fietsdag wil 
hebben.

Die avond maakt Rien, samen met 
de voorzitter van RooiFietst, ken-
nis met de VIP en haar persoonlijke 
vriend. Ze is erg onder de indruk 
van de charmante vrouw. Omdat 
de deelname van een detective en 
een BN’er via DeMooiRooiKrant is 
uitgelekt, wordt afgesproken dat 
ook Rien incognito zal gaan. Verder 
wordt besloten het fietsgezelschap 
uit drie stellen te laten bestaan door 
vriend Bart mee te laten fietsen. 
Riens zenuwen zijn verdwenen.  

Op dinsdagmorgen gaan Rien en 
Bart het gezelschap ophalen bij het 
kasteel. Riens mond valt open. Ze 
had niet verwacht dat de vermom-
ming van haar gast zo meesterlijk 
zou zijn. ‘Dat heeft u vaker gedaan,’ 
zegt ze spontaan. Het korte kapsel, 
de trendy zonneklep, de grote zon-
nebril, de sportieve broek met daar-
onder stevige stappers, staan de – 
toch al wat oudere - vrouw goed. De 
vrouw wijst op haar elektrische fiets 
met lage instap: ‘Ik heb soms last 
van mijn heup.’ Haar vriend heeft 
zijn kostuum verruild voor kaki. Ook 
hij is onherkenbaar door een cap en 
een spiegelende zonnebril.
‘Nu op naar de camping,’ zegt Rien. 
Daar registreert ze haar hoofdgast 
onder de schuilnaam die ze heeft 
doorgekregen: Emmy van Egmond. 
Dan beginnen ze aan de route. 
Rien spiedt rond. Ineens hoort ze: 
‘Hé Bart, jij ook hier? Moet je niet 

werken?’ Bart reageert ad rem: ‘De 
boog kan niet altijd gespannen zijn.’
Emmy en haar vriend rijden voorop. 
De route is zo goed uitgepijld dat 
Rien geen enkele keer  iets hoeft uit 
te leggen. Emmy geniet zichtbaar als 
ze over het Klaverpad naar de Markt 
fietst. Bij de Knoptoren stapt ze af. 
‘Hier wil ik graag wat meer van we-
ten.’ Rien is voorbereid. Ze vertelt de 
geschiedenis  van de toren en wijst 
Emmy op de dagflyer.
Het wordt even spannend als Rien 
bij Café De Vriendschap geen tafel-
tje kan vinden. ‘Schuif hier maar aan 
Bart,’ roept iemand. ‘Dat houden we 
tegoed,’ lacht Bart met opgestoken 
duim. Hij loopt door naar de bar om 
drankjes te bestellen. ‘Waar komen 
jullie vandaan?’ wil een Rooise we-
ten, ‘ik herken het accent niet.’ Een 
van de medegasten geeft antwoord. 
Rien ontspant. Het gezelschap heeft 
eerder met dit bijltje gehakt.
Emmy blijkt onder de indruk van 
het landschap dat ze bij herhaling 
‘prachtig’ noemt en is gecharmeerd 
van het ‘echt authentieke‘ Café Vin-
gerhoeds, waar de lunch wordt ge-
bruikt. 
Als het gezelschap  later op de dag 
bij Landgoed Velder staat te kijken, 
stoppen er ook anderen, voor een 
praatje. ‘Hebben jullie de BN’er al 
gespot die vandaag meefietst?’ 
vraagt iemand terloops. Terug bij 
de camping krijgt Rien de volgende 
hartverzakking. ‘Kijk eens naar het 
vogeltje!’ roept een fotograaf. Ter-
wijl Rien bijkomt, pakt Emmy spon-
taan haar arm om samen te poseren 
bij de vlag van RooiFietst.

Dan gaat Riens telefoon, haar doch-
ter Francis. ‘Mam heb je je reis naar 
Zuid-Afrika al geboekt?’  ‘Ik ben nu 
druk, ik bel je straks.‘ Opnieuw gaat 
haar telefoon. ‘Met de burgemees-
ter, Rien heb je even?’

Wordt vervolgd

Opgetekend door  S. Coops  

Volg ons op twitter: @rooiseraaf

Campingtour Rooi

Een goede gewoonte moet je koes-
teren en dat is wat DeMooiRooi-
Krant doet met haar jaarlijkse rond-
je langs de Rooise campings. De 
afgelopen drie jaar hebben we daar 
leuke, niet zelden zelfs enthousi-
aste, reacties op gehad. En voor 
het redactieteam is het rondje een 
verademing na de vaak serieuze, 
zware onderwerpen waarbij som-
migen vallen over een woord, halve 
artikelen willen herschrijven of een 
Aviertje met sponsors erbij vermeld 
wil hebben.  Ons doel deze keer: 
Camping De Graspol

Bij aankomst nodigt eigenaar Marco 
Witlox ons gewoontegetrouw met-
een uit voor een kop koffie. Niet 
omdat we van de krant zijn, dat doet 
hij bij alle nieuwe gasten, weten we 
uit ervaring en dat wordt even later 
opnieuw bevestigd.
Het is altijd mooi om te zien wat er 
gebeurt als je een camping oploopt. 
Je ziet en voelt meteen waar je wel-
kom bent. We stevenen recht af op 
Henko Gardebroek en zijn vrouw 
Coleta Smetsers. Hond Boemi komt 
ons verlegen kwispelend tegemoet. 
Het kan haast geen toeval meer 
zijn, hoe vaak we belanden bij niet-
doorsnee stelletjes en het echtpaar 

uit Eindhoven bevestigt dat beeld. 
Henko (PhotoHenko.nl) was pro-
fessioneel fotograaf en betrokken 
bij bekende Eindhovense projecten 
zoals de Canon van Eindhoven, de 
marathon en het boek 25 jaar licht-
jesroute. Coleta (coleta-design.nl) 
beoefent het beroep van kleerma-
ker. Ouderwets, zegt ze zelf, maar 
ze won vorig jaar wél mooi de eerste 
prijs met een winterjas, op een toon-
aangevende kledingbeurs in Utrecht. 
Ouderwets was trouwens ook de 
plek waar ze De Graspol hebben ont-
dekt: via de papieren ACSI-gids.

Ze hebben een mooie camper. 
Waarom dan zo dicht bij huis? En 
waarom De Graspol? “Ik heb darm-
kanker” steekt Henko zonder gène 
van wal. “Daarom is het belangrijk 
om dicht bij huis te zitten, en dicht 
bij het ziekenhuis. Het is ook een 
goede remedie om hier te zitten. We 
hebben al ontzettend veel gezien, ik 
was van plan om alle kusten van Eu-
ropa helemaal te fotograferen maar 
toen kwam die kanker er tussen.” 
“Daarom genieten we van elke dag” 
voegt Coleta daaraan toe. “Het is 
hier 7 ½ hectare groot, ook het stuk 
hierachter is van de eigenaar, heel 
weids. En met de fiets zit je overal 

dichtbij”

“Het is belangrijk dat je in deze si-
tuatie niet thuis zit te kniezen” her-
neemt Henko. “Het is hier nu even 
lawaaierig vanwege het bomen 
snoeien, maar voor je rust zit je hier 
goed. Ja, afgezien van die vliegtui-
gen dan.” Over het serviceniveau 
van de camping zijn ze zeer te spre-
ken. “Die vriendelijke ontvangst 
met die kop koffie bij aankomst, dat 
meedenken met de gasten, waar 
zie je dat nog? En de vrouw van de 
eigenaar komt hier elke week bij 
iedereen persoonlijk DeMooiRooi-
Krant brengen, op een bromstepje, 
en een praatje maken.”  

Perfect dus? “Te wensen blijft er 
altijd wel iets. Wat is bijvoorbeeld 
het nut van een babyroom op een 
landschapscamping voor senioren? 
Daarvoor zouden ze beter een wat 
ruimere douche met meer stabiliteit-
voorzieningen kunnen zetten” vindt 
Henko. Maar, om niet te eindigen in 
mineur: ze hebben het er reuze naar 
hun zin. Maar als de foto wordt ge-
maakt, laat toch nog even de kriti-
sche vakman van zich horen. “Een 
Nikon? Koop toch een Canon man, 
da’s veel beter voor dit werk!”         

CAMPING
TOUR

ROOI

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
• Maximale dekking en bereik, dus optimaal rendement! 

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

Trage en langzaam opstartende com-
puter? Voor slechts €35 lossen wij dit 
probleem bij u thuis voor u op! 
Tel: 06-41437284

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm? Van Acht Plaag-
dierenbestrijding 0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl. Vanwege 15 jarig 
bestaan Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden. Kamille 16, 5491 KT, 
Sint-Oedenrode. Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 493,58 incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Te koop: Hangoor dwergkonijntjes, 
Heistraat 10, Sint-Oedenrode, 
tel. 0413-474506
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

MEEr grOEi in uw gazOn?
nieuw in ons assortiment: 
Kovemix (Organische nPK)

 

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

--------------------------------------
Te huur bedrijfshal met kantoor
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Nijnsel
125 m2 bedrijfshal
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------
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)
--------------------------------------
Te koop: 1 biketrailer voor 2 elektrische 
fietsen nieuw in de verpakking nieuwprijs 
€ 1180,-- Gevraagd een degelijk bod, 
dan is hij voor u. Neem contact op met 
0641100049
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic mili-
euvriendelijk € 650,00. 4 takt 5800 km 
uit 2008 z.g.a.n. rijdt 54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Gevraagd

Gevr ambitieuze man en/of vrouw die 
serieus extra inkomen willen.
www.extra-inkomen.nl 
tel: 06-53159966 0499-477224
--------------------------------------

   

Deze week een groot gezelschap. Wie weet waar deze foto is gemaakt 
en wie deze mensen zijn? We horen het graag. U mag het antwoord 
sturen naar redactie@demooirooikrant.nl, bellen naar 0413-479322 of 
binnenlopen in ons kantoor om het te vertellen. Heuvel 17. De koffie 
staat klaar.

Oplossing week 28
Dit is familie van der Heijden. Ze woonden 
aan de Hulst. Volgens mij is daar ook de foto 
gemaakt. In het midden zit moeder. Ze heet-
te Sien. Naast haar twee broeders: links Jan 
en rechts Oldulfius. Staand van rechts naar 
links: Toon, Hein, An, Drika, Grard en Mies. 
Jan meulendijks

Dit is fam. v/d Heijden, vroeger wonend op de Hulst. Moeder is lang 
weduwe geweest. Ze heet Sien. De anderen zijn de kinderen, waar-
onder twee broeders; broeder Jan en broeder Oldulfius (Tinus), Toon, 
Drika, Gerard, Mies, An.
mevr. scheepens

Historische beelden

Marktplein

Het onzichtbare gezicht
Jij was altijd een naam
waar ik een gezicht bij dacht
nu jij er niet meer bent
blijf je bestaan in dat gezicht
dat achter mijn ogen dichterbij
komt, oplicht dit moment

Vervagen zal hoe ik je zag
verslijten aan de dagen
dat je onzichtbaar was
verandert niet, alleen het beeld
van je gelaat zal zich
verliezen aan de tijd

Niet ouder, jonger, mooier wordt
wat ik van je onthoud, eenmaal
ontworpen trekken toegekend
aan je portret laat ik niet los
verbonden aan je naam bewaren
ze die jij in mijn verbeelding bent

    Kees Hermis

Interieur

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

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl 
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gestolen:
blauw/wit gewolkte Eastpack rugzak. 
Vernieling; vlaggenstok.
Voor de dader; als je spijt hebt kun je 
de rugzak terugbrengen en een nieu-
we stok aan onze buren geven.
Voor andere mensen ; als je zo’n rug-
zak (te koop) aangeboden krijgt dit 
graag melden. Je hebt te maken met 
een dief. Voor de eerlijke vinder; het 
kan zijn dat de oranje knop nog met 
een bindstrip aan de rugzak vast zit. 
Info: DeMooiRooiKrant Heuvel 17.
--------------------------------------
Gevonden op de Markt; boekje met 
postzegelverzameling
Info; 06-15484859

Diversen

20 JULI VLOOIENMARKT
Sporthal Strijp
Rijstenweg 7
Eindhoven. 9-16 uur.
€ 1 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice Sint-Oedenrode. 
Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------
RONDJE BOXTEL ‘
Kanovereniging De Pagaai, Boxtel.
Zaterdag en zondag : vertrek tussen 
10.00 – 14.00 uur. Vanaf clubhuis De 
Pagaai, Voetboog 7, Boxtel.
Doordeweeks varen op afspraak, 
tel.: 0620082982.
www.depagaai.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen 
ze graag bij U ophalen.Geen grote 
meubelstukken, witgoed, tv’s of com-
puters. Bel: 476325 of 06-13251020 
--------------------------------------

Wij zijn een machinaal timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in het 
vervaardigen van kozijnen, ramen, deuren en trappen, lambrisering,
radiatorkasten, kastenwanden etc.

Ter versterking van ons jonge team zijn wij op zoek naar
2 timmermannen of jongens die van aanpakken houden
in de leeftijd van 16 tot 20 jaar,
voor het afwerken en opsluiten van kozijnen in onze werkplaats.
Ervaring en diploma’s zijn niet vereist. Een mooie kans om het vak van timmerman te leren!

Indien deze functie je aanspreekt, neem dan contact met ons op.
Robert van den Biggelaar
Machinaal Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar
Jane Addamsstraat 2
5491 DE  SINT-OEDENRODE
0413-490882
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

Email: info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
Website: www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Laatste uitzending Mooi Oranje TV

Roel en Emile waren afgelopen 
zaterdag voor de laatste keer van 
de partij bij het WK voetbal op de 
Markt. Zij kijken samen met de 
voetbalfans terug op 6 afleverin-
gen van Mooi Oranje.

Het is weer een film met oude be-
kenden van het programma,  een 
hoop gezelligheid en veel bier, 
want de munten moesten natuur-
lijk op. De uitzending is vanaf van-
avond te bekijken, klik op het Mooi 
Oranje-plaatje aan de linkerkant 
van mooirooi.nl.
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 
Een hapje eten? Reserveren gewenst

de hele zomer 
3 gangen keuze menu 

voor € 24,50
zaterdag 19 juli

Back in time 
met sixtiesband: 

aanvang 21.30 uur
Maxpoint 

Lekker informeel tafelen? 
bestel onze ´van alles wa plank´ v.a. € 17,95 p.p. 

Bloeiende bermen belemmeren uitzicht

Lezerspodium....

Verdwenen kleuren
Het thema van de 28e Zevensprong is “de 
Zevensprong tovert met kleuren!” Tijdens de 
kleurrijke opening verdwenen de kleuren van 
de ballonnenboog. Een ramp natuurlijk, want 
zonder kleuren, kan er ook niet met kleuren 
getoverd worden. De zoektocht naar de dader 
hiervan is gestart. Hopelijk kunnen de kleuren 
voor vrijdagmiddag worden terug getoverd. 
Anders kan het feest op vrijdagmiddag niet 
doorgaan.

Programma 
Na de opening zijn de kinderen in groepjes met 
namen als de bliksems, oranje en neongeel 
begonnen aan een leuk sport- en spelcircuit. 
In de loop van de middag vertrokken alle 280 
kinderen met hun begeleiding te voet in een 
lange stoet naar Mariendael. Daar werd ge-
keken naar een toneelvoorstelling ”Ronja, de 
roversdochter” aangeboden door Mariendael.

Vandaag vond dag twee plaats, een dag waar-
op een super zeskamp en een fotospeurtocht 

op het programma stonden.  Morgen, donder-
dag, is traditioneel de dag waarop het uitstapje 
met de bus plaatsvindt. Waar de reis naar toe-
gaat blijft nog even geheim...  Snel weten waar 
de bus de kinderen naar toe heeft gebracht? 
Volg de Zevensprong dan op Twitter of Face-
book.
Vrijdagochtend starten de kinderen vanaf 
sporthal de Streepen met een vossenjacht door 
het centrum en ’s middags is er een voorstelling 
van een clown.  Na de prijsuitreiking vindt een 
grandioze afsluiting plaats. Iedereen mag hier-
bij aanwezig zijn. U bent vanaf 15.20 uur van 
harte welkom bij sporthal de Streepen.

Gedurende de week is iedereen van harte 
welkom om een kijkje te komen nemen. Ook 
kunt u de Zevensprong volgen via Twitter 
@zevensprongROOI, 
Facebook ”Stichtingdezevensprong” of 
www.zeven-sprong.nl. Volgende week leest u 
meer over de Zevensprong in deze krant!

kijk voor meer foto’s op www.mooirooi.nl 

vervolg voorpagina
Zevensprong 2014 van start gegaan

Van mooie, bloemrijke bermen kan ik bui-
tensporig genieten. Toch wil ik een kantteke-
ning maken bij het beleid om niet te maaien, 
want dat kan voor levensgevaarlijke situaties 
zorgen. Mensen die vanuit hun oprit met de 
auto de weg op moeten, spelen een soort 
Russische roulette. Vooral als er ook nog een 
fietspad ligt. De hoge groeisels in de berm 
benemen hen namelijk elk uitzicht. Terug 
naar huis is het uitkijken voor de fietsers op 
het fietspad. Zij komen niet boven het gras en 
het riet uit en zien een auto niet aankomen. 

Die fietsers hebben het toch al te verduren. 
Na een regenbui of in de ochtenddauw is er 
tussen de bloeiende bermen geen enkele ma-
nier om droog te blijven.
Laat alsjeblieft overal waar het kan bloemen 
bloeien! Maar waar de verkeersveiligheid in 
de verdrukking komt, zit er maar één ding 
op: maaien. Dan kan iedereen blijven genie-
ten.

mia van boxtel
markt, sint-oedenrode 

 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
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One shot ijs 
Overheerlijk 

Italiaans softijs 

Van € 1,60
 voor € 1,50

Huzarensalade 
van € 2,15 voor € 1,90

Kipcorn 
van € 1,50 voor 1,25

juli / augustus
2014

Seniorenwinkel
Hoofdstraat 127

5481 AD Schijndel
Tel: 073 547 52 78

aanbieding: 
Op vertoon van uw Rooise pas 
ontvangt u 5% korting op alle 

zit- en slaapprodukten
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VAKANTIE-
SLUITING

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

tel: 0413-490000
www.dekoningmakelaardij.nl

I.v.m. vakantie zijn wij 
van 28 juli t/m 2 augustus 

gesloten

Afscheid leerlingen basisschool Dommelrode

Alle inspanningen van de laatste 
schoolweken werden eind vorige 
week op basisschool Dommelrode 
afgesloten met een smaakvolle ac-
te-de-presence van de leerlingen op 
het schoolgala. 

Mede dankzij De Leijer, Nicole van 
der Vleuten en de inzet van klas-
senouders Benita van Summeren 
en Marie-Louise van Heijst vond 
een onthaal plaats over de rode lo-
per, een casino-bezoek en tenslotte 

een afscheid van alle meesters, juf-
fen, ouders en leerlingen op school. 
Groep 8 heeft met Sterre als één 
groep kunnen afsluiten. Een mooie 
herinnering voor de toekomst.  

Chique afscheid van de basisschool

Voor de groep-8 leerlingen van ba-
sisschool Kienehoef komt het af-
scheid steeds dichterbij. Over een 
paar maanden zitten ze op de fiets 
naar het voortgezet onderwijs. Daar 
hoeven ze nu nog even niet aan te 
denken. Donderdagochtend vond 
een leuk onderdeel van het afscheid 
plaats. Een chique onderdeel ook. 

Jongens gekleed in pak, meisjes in 
galajurk. Zo werden ze door eigen 
taxichauffeurs op school afgezet om 
daarna door een erehaag de school 
te betreden. Het leverde hele mooie 
plaatjes op en de kinderen genoten 
opzichtig van deze ochtend. Kijk 
voor de foto’s op www.mooirooi.nl

Kinderen ontdekken muziek bij MIK
Bij MIK ontdekken kinderen hoe 
leuk muziek is. Zingen, bewegen 
op muziek en luisteren naar mu-
ziek, allerlei muziekinstrumenten 
uitproberen en ook nog noten leren 
lezen. Tijdens de lessen DOREMI-
na-school-LATIDO leren kinderen 
de basisbeginselen van muziek. De 
lessen worden gegeven op verschil-
lende basisscholen in de buurt na 
schooltijd. Deze jaarcursus is een 
goede basis om later (bewuster) te 

kiezen voor een bepaald instrument.  
Plaatselijke muziekverenigingen hel-
pen bij de ontdekkingstocht. Na de 
lessenserie kunnen de kinderen kie-
zen óf en met welk instrument ze 
verder willen. De cursus is geschikt 
voor kinderen vanaf groep 4. De les-
sen zijn wekelijks en duren 45 minu-
ten en worden gegeven op een ba-
sisschool in de buurt. Meer info op  
www.mikweb.nl  
of bel 073-5492901.  

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

Een hypotheek op maat

Voor uw huidige of nieuwe woning

(bij ons zonder afsluitprovisie)

Ook zo benieuwd welk

bedrag u kunt lenen?

Wacht dan niet langer,

maar neem contact met ons op 

voor een persoonlijk gesprek.

Doordat wij met 15 hypotheekverstrekkers

samenwerken, kunnen wij u een onafhankelijk,

vrijblijvend en deskundig hypotheekadvies geven.

UW ZORG, ONZE BORG

TV Kantine in Nijnsel

Het was grappig, leuk en zeer ver-
makelijk. Met nog goed acteer-
werk ook. Afgelopen week hebben 
de kinderen van groep 8 van basis-
school Nijnsel vijf keer een musi-

cal opgevoerd.

De TV Kantine, zo heette het stuk. 
Dan kun je wel raden dat het pu-
bliek werd vermaakt. Ouders, 

broertjes, zusjes en opa’s en oma’s 
werden uitgenodigd in de aula van 
de school. Op woensdagavond 
werd nog een afscheidsfeestje ge-
houden. 
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

AgendaGemeente 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 pu-
blieksplein ook geopend op maan-
dagmiddag van 16.00  tot 20.00 
uur.
Hiervoor dient u via 
www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 een afspraak te 
maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

Meldingen openbare ruimte
www.sint-oedenrode.nl/
meldingen
(0413) 481 911

Buiten Kantooruren (bij urgentie)
(Druk)riolering 06 - 22 57 97 58
Openbare ruimte 06 - 51 60 29 17

Milieu
Huisvuilinfolijn (0413) 481 220, 
ma, wo en vr van 10.00 tot 12.00 
uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
(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 politie 
(wijkagenten: F. van Rozendaal, A. 
van Erp)
www.politie.nl/brabant-noord voor 
internetaangifte en informatie 

Ontwerp wijzigingsplan Rijtvenweg 12 
Sint-Oedenrode 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken bekend 
dat met ingang van donderdag 17 juli 
2014 tot en met woensdag 27 augus-
tus 2014 het ontwerp wijzigingsplan 
“Rijtvenweg 12 Sint-Oedenrode” 
(NL.IMRO.0846.WP2013BUI03RIJTV12-ow01) 
met bijbehorende stukken ter inzage ligt. 

Informatie over het wijzigingsplan 
Het wijzigingsplan heeft betrekking op 
de vergroting van het agrarisch bouw-
vlak aan de Rijtvenweg 12, kadastraal 
bekend gemeente Sint-Oedenrode, 
sectie L, nummer 1222 en 1223. 

Inzage 
Het wijzigingsplan is vanaf donderdag 
17 juli 2014 tot en met woensdag 27 
augustus 2014 in te zien op het pu-
blieksplein van het gemeentehuis aan 
het Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-
Oedenrode. Het gemeentehuis is op 
werkdagen geopend tussen 9.00 en 12.30 

uur. Tevens is het wijzigingsplan raad-
pleegbaar op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de ge-
meentelijke website is het wijzigings-
plan raadpleegbaar via een rechtstreek-
se link naar de landelijke voorziening.

Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinza-
gelegging kunnen belanghebbenden 
schriftelijk of mondeling een zienswij-
ze indienen op het ontwerp wijzigings-
plan. Schriftelijke zienswijzen dienen 
te worden gericht aan: het college van 
burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA te 
Sint-Oedenrode. Tevens is het moge-
lijk om na het maken van een afspraak 
een mondelinge zienswijze in te die-
nen. Daarvoor kunt u telefonisch con-
tact opnemen met Yolanda Meijkamp 
van het team Ruimtelijke Ordening, 
(0413) 481911.

Spreekuur burgemeester

Het spreekuur van de burgemeester van maandag 28  juli 2014 vervalt.

Afwijkende openingstijden gemeentehuis
Tijdens de zomervakantie is het ge-
meentehuis geopend van maandag t/m 
vrijdag van 09.00 – 12.30 uur.

De avondopenstellingen van maandag  
28 juli en maandag  4, 11 en 18 augus-
tus komen te vervallen.

Viering en herdenking 70 jaar bevrijding

In september 2014 is het 70 jaar geleden 
dat Sint-Oedenrode is bevrijd. Daarom 
gedenken wij ieder jaar in september het 
verleden, vieren we onze vrijheid en staan 
we stil bij hoe waardevol vrede en veilig-
heid is. Het 70 jarig jubileum is een reden 
om hier extra aandacht aan te besteden. 
Ook omdat dit vermoedelijk het laatste 
jubileumjaar is dat er veteranen bij zijn.

Programma:
•  Zaterdag 13 t/m zondag 28 september 

2014: expositie Hans Vervoort van zijn 
prachtige oorlogsverzameling in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

•  Zondag 14 september 2014: 70 Jaar 
Operation Market GardenOperatie 
Market Garden was één van de meest 
cruciale operaties in de strijd van de 
geallieerden om Nederland te bevrij-
den van de bezetters in WOII. 70 jaar 
later, op zondag 14 september 2014, 
trekken 600 oude legervoertuigen van 
Valkenswaard, via onder andere Sint-
Oedenrode naar Veghel. In Veghel slaan 
zij een historisch basecamp op. Een 
week later vertrekt het konvooi dan van 
Veghel richting Arnhem.

•  Woensdag 17 september 2014: 200 Jaar 
Koninklijke Landmacht. Op woensdag 
17 september wordt door de Koninklijke 
Landmacht, die haar 200 jarig bestaan 
viert, een historisch konvooi gereden 
van  Son, via Sint-Oedenrode en verder 
noordwaarts. De Koninklijke Landmacht 
werkt hierin samen met de Britse Libera-
tion Task Force, om tijdens het jubileum 
van 70 jaar de warme relatie tussen 

Nederlanders en Britten te eren. De rou-
te wordt op vier verschillende manieren 
gereden door steeds een peloton van 50 
Britse voertuigen. 

Vooraankondiging: LET OP!!! 
Graag vragen wij nu alvast uw aandacht 
voor de grote colonne die dwars door 
onze gemeente trekt op zondagmiddag 
14 september. De colonne komt onze 
gemeente binnen via de Sonseweg en 
volgt dan de route Nijnselseweg, Corridor, 
Lindendijk, Schijndelseweg, Damianenweg 
en Koeveringsedijk. Deze wegen zullen 
van ca. 13.00 uur tot 18.00 uur worden 
afgesloten voor verkeer. Dit betekent dat 
het westelijk deel van dit traject alleen 
bereikbaar is via de A2. Het oostelijk deel 
van dit traject is enkel bereikbaar via de 
A50 en Eversestraat. De genoemde wegen 
kunnen dus ook niet van links naar rechts 
worden overgestoken!! Dit grootse evene-
ment heeft een behoorlijke impact voor 
de bereikbaarheid van onze gemeente op 
deze zondagmiddag. We denken hierbij in 
ieder geval aan omwonenden, sportcom-
petities (thuis- en uitspelende teams), 
(verenigings)activiteiten, ondernemingen 
langs de route en openbaar vervoer. 

Gelet op de grootsheid van het evene-
ment en de vele en diverse partijen die 
hierbij betrokken zijn, is het op dit mo-
ment nog niet helemaal duidelijk wat 
precies de konsekwenties zijn voor onze 
gemeente. Wij houden u hiervan op de 
hoogte.  

Voor meer informatie zie ook de volgende 
websites: 
www.dewegnaardebevrijding.nl, 
www.omg2014.nl, www.defensie.nl 

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/procedures

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Koriander 8 5491 KD 25-06-2014 Aanbouw realiseren aan voorgevel
Kalvereeuwsel 4  5492 VP 30-06-2014 Bouwen van bijgebouw met   
     mantelzorgvoorzieningen
Kleine Beurs 1 5491 XE 01-07-2014 Kappen van 1 boom
Korenlaan 41 5491 NE 01-07-2014 Vergroten van aanbouw
Laan ten Bogaerde 2  5491 GC 03-07-2014 Verbouwing woonhuis
Seringenhof 1 t/m 17 5492 HX 03-07-2014 Renoveren van 12 woningen 
Wielewaal 8  5492 PC 04-07-2014 Uitbouwen van voorkant van woning
Hertog Janstraat 62 a  5491 BV 07-07-2014 Verbouwen woning waarbij 
     gedeelte geschikt gemaakt wordt  
     voor mantelzorg
Pastoor Smitsstraat  ------ 09-07-2014 Kappen 3 lindes
t.h.v. nrs. 66-72-76    
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Lieshoutsedijk 25 5491RV Zes weken Mantelzorg, paardenpension, 
     lichtmasten en hekwerken
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Pastoor Smitsstraat  ------ 10-07-2014 Kappen 3 lindes
t.h.v. nrs. 66-72-76 
Nieuwstraat 46 5491 VD 10-07-2014 Gewijzigd uitvoeren van 
     recreatieverblijf en uitoefenen  
     van dagrecreatieve nevenactiviteiten
Slophoosweg 19 5491 XR 11-07-2014 Kappen 1 spar en 1 Italiaanse   
     populier, met herplant
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Help vandalisme te voorkomen!

Graag doet de gemeente en de politie 
een beroep op u voor het volgende: 
In de vroege ochtend van 11 juli is gecon-
stateerd dat een grote putdeksel was ver-
dwenen in het wegdek van de Passtraat.

Wat vragen we aan u? 
Bent u hiervan getuige geweest of heeft 
u informatie die kan helpen bij het ver-
halen van de kosten op de daders, bel 
dan met de politie via 0900-8844  
(geen spoed wel politie). 

Alvast dank voor uw medewerking!

Wilhelmien Vervoort 

Gemoedelijkheid en 
gezelligheid…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

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.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Stichting Beach Event Son voor 

het houden van het evenement Beach 

Event Son op 20 augustus 2014, locatie 
Waterhoef 2 te Sint-Oedenrode.

•  Aan de gemeente Sint-Oedenrode 
voor het houden van de kermis in het 
Centrum van Sint-Oedenrode van 23 
augustus tot en met 27 augustus 2014.

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van de heer C. van Rossum voor het hou-

den van een buurtbarbecue op 16 augus-
tus 2014 op het grasveld in de Pastoor 
Hackenstraat te Sint-Oedenrode.

•  Van de heer Van den Akker voor het 
houden van een straatbarbecue op 26 
juli 2014 in de Roesmontstraat te Sint-
Oedenrode.

Evenementen

Meldingen

“Een nieuwe naam moet de mentale, historische of geografi sche identiteit van de 
gemeente uitdrukken.”
De gemeentebesturen van Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel hebben 
een adviescommissie benoemd die 
de naam van de toekomstige fusie-
gemeente voorbereidt. Een gesprek 
met de voorzitter van de commissie: 
René Bastiaanse, directeur van het 
Brabants Historisch Informatiecen-
trum en presentator van het beken-
de Omroep Brabant-programma ‘De 
Wandeling’.

Tekst: Judith van bokhoven

René Bastiaanse valt meteen met de 
deur in huis: “Even vooraf, een nieu-
we gemeentenaam heeft minder ge-
volgen dan bewoners wel eens den-
ken. Je adres hoeft niet veranderd 
te worden, de postbode herkent 
gewoon dat je bijvoorbeeld in de 
Hoofdstraat in Schijndel woont. Een 
gemeente is enkel een administratief 
begrip. Van veel grótere betekenis is 
de plaats waar je woont en daar ver-
andert een herindeling of een nieuwe 
gemeentenaam helemaal niks aan.”

“In 1900 telde Brabant nog 184 zelf-
standige gemeenten, tegenwoor-
dig zijn dat er 67 en dat aantal zal 
in de toekomst verder slinken. Veel 
gemeentenamen zijn dus al gesneu-
veld. In het verleden maakte men 
zich niet zo druk over die nieuwe 
gemeentenaam: het werd gewoon 
de naam van de grootste gemeente. 
Pas tijdens de grote herindelingen 
in de jaren negentig wordt naam-
geving een issue. Vaak was het een 
prestigekwestie tussen de fuserende 
gemeenten: elke naam was goed als 
het maar níet die van de ander was. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de 
herindeling van Heusden, Drunen en 
Vlijmen in 1997. Drunen en Vlijmen 
vochten elkaar de tent uit: beide ge-
meenten waren ongeveer even groot 
en onder geen beding mocht de 

nieuwe gemeente de naam van de 
ander dragen. Ten einde raad kozen 
ze bij gebrek aan beter voor de naam 
van de kleinste partner. Nu, nog geen 
twintig jaar later, heeft geen enkele 
inwoner van de gemeente Heusden 
daar nog problemen mee, maar toen 
hield het de gemoederen erg bezig.”

“wiJs op de kaaRT 
van nedeRLand 
maaR eens aan 
waaR nieuwe 

gemeenTen aLs de 
Ronde venen, 

moLenwaaRd of 
LansingeRLand 

Liggen”

De vrees voor dergelijke ruzies was 
voor veel heringedeelde gemeen-
ten reden om naar een compleet 
nieuwe naam te zoeken, daar kon 
immers niemand zich een buil aan 
vallen. “En zo ontstonden namen 
als Cranendonck, Halderberge, Bern-
heze, Laarbeek, Maasdonk, Landerd. 
Mooie, historisch verantwoorde na-
men, maar ze hebben wel een klein 
nadeel: buitenstaanders weten vaak 
niet waar die gemeenten liggen. Wijs 
op de kaart van Nederland maar 
eens aan waar nieuwe gemeenten 
als De Ronde Venen, Molenwaard 
of Lansingerland liggen”, legt Basti-
aanse uit.
Er zijn voor de selectie van een goede 
naam voor een heringedeelde ge-
meente wel wat criteria. Maar wat 
zijn die criteria? Bastiaanse: “Aller-
eerst mag het geen naam zijn die 
elders in Nederland al in gebruik 
is. Ook met samengestelde namen 

moet je voorzichtig zijn: Sittard–Ge-
leen of Reusel–De Mierden kan nog 
nét, maar Schijndel–Veghel–Sint-
Oedenrode lijkt me wat teveel van 
het goede. Datzelfde geldt voor fan-
tasienamen gebaseerd op lettercom-
binaties van de bestaande gemeen-

ten, zoals ‘SchijVeRode’. Als het een 
nieuwe naam moet worden, dan 
moet die krachtig zijn en iets van de 
mentale, historische of geografische 
identiteit van de nieuwe gemeente 
uitdrukken.”

De vraag is: hoe krijg je al die eigen-
zinnige commissieleden met de neus 
in dezelfde richting? Want zij zijn net 
zozeer gesteld op het dorp vanwaar 
ze afkomstig zijn als de inzenders van 
de namen. Bastiaanse: “Dat is ook 
de reden dat de samenstelling van 
de naamcommissie zeer divers is. De 
leden van de heemkundekringen van 
Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode 
zitten daar niet als pleitbezorgers 
van een eigen gemeenschap, maar 
vanwege hun kennis van historie en 
landschap. Zo hebben we een jeug-
dig lid in de commissie om te voor-
komen dat de gemeentenaam al te 
oudbakken aandoet, en een onder-
nemer die extra kritisch kijkt of de 
naam wel wervend genoeg is. Mijn 
rol als voorzitter zal niet zwaar zijn. 
Het gaat om vrije uitwisseling van ar-
gumenten, het kiezen van de beste 
naam voor de toekomst.”

Suggesties voor de nieuwe naam 
met een gemotiveerde uitleg kon 
men tot en met vrijdag 4 juli inleve-
ren. Daarna gaat de adviescommissie 
de inzendingen bekijken en worden 
er drie namen geselecteerd. Basti-
aanse: “En dan ligt de bal weer bij de 
gemeenteraden. Als zij bij voorbaat 
al braakneigingen krijgen bij één van 
onze suggesties, dan kunnen ze die 
schrappen. Maar het laatste woord 
is uiteindelijk aan de inwoners van 
Schijndel, Veghel en Sint Oedenrode: 
in een peiling kunnen ze aangeven 
welke naam het moet worden.”

Het kan bijna niet missen. De naam van onze nieuwe fusiegemeente 
wordt: Rode.

Je kunt zeggen: “wat kan mij die nieuwe naam eigenlijk schelen…”  
Dat mag natuurlijk, maar van de andere kant, als er dan toch een 
nieuwe naam moet komen dan kun je beter proberen om daar in-
vloed op uit te oefenen. De fusie is niet meer tegen te gaan en dan 
denk ik dat we er toch zo positief mogelijk mee om moeten gaan.

We kunnen blijven zeggen dat Rooi, Rooi moet blijven en dat willen 
de meesten, maar van de andere kant kun je er ook positief naar kij-
ken. Het is toch eenmaal zo en dan kun je er met zijn allen maar het 
beste van maken. Er zijn honderden namen ingediend bij de commis-
sie der wijzen en deze zullen de drie meest geschikte namen voordra-
gen aan de gemeenten.
Ik lig er niet wakker van, want voor mij zal Rooi altijd Rooi blijven 
en het is nog zeer de vraag of de nieuwe naam ooit ingeburgerd 
gaat worden. Er zijn voorbeelden genoeg. Neem bijvoorbeeld de ge-
meente Laarbeek, ook een fusiegemeente.  Geloof maar van mij dat 
er niemand in Mariahout zal zeggen dat hij in Laarbeek woont.
Waarom moet het Rode worden? Welnu, alle drie de gemeentes 
behoorden vroeger tot het graafschap Rode. Aangezien deze naam 
in heel Nederland niet voorkomt, zou het kunnen. 
Samengestelde namen is helemaal een ramp en dat gaat het ook niet 
worden: daor zudde ‘nne pispot over leeg giete.

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: nico van de wetering   

Nieuwe fusienaam wordt: Rode

Laatste plaatsen gitaarles in Rooi
Reeds een 70-tal cursisten gaf zich 
op voor het nieuwe seizoen ”gitaar-
les”. Deze lessen zijn zeer geschikt 
voor mensen uit het onderwijs en voor 
50-plussers. Er wordt niet met noten 
gewerkt maar met zgn. gitaarakkoor-
den, waarmee je liedjes kan begeleiden.

De cursus start in september. Er zijn 
nog enkele plaatsen voor de woens-
dagmiddag en voor woensdagavond 
en donderdagavond. Info bij Nico 
van de Wetering:  06 510 517 52  of 
per e-mail: 
nicovandewetering@kpnmail.nl

Inzameling oud papier
Zaterdag 19 juli
•  Sint-Joris gilde; container op het ter-

rein achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur;

•  C.V. De Klotjes; container aan de 
Julianastraat tussen sportzaal en 
openbare basisschool van 10.00 tot 

14.00 uur;
•  Ouderraad basisschool Sint Francis-

cusschool; container bij school van 
10.00 tot 12.00 uur;

•  Buurtvereniging Heikant, container 
aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zo-
mertijd van 08.00 tot 20.00 uur. 

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Blauw/wit gewolkte east pack rugzak 
• Fietscomputer RIH
•  Fietssleutel met metalen sleutelhanger letter L 

Gevonden voorwerpen
• Blauwe broek CWS serie
• Twee kenteken platen 36-TN-TN
• Zwarte heren jas maat L met capuchon

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

Tot en met zondag  

24 augustus 2014  

de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

DEZE ZOMER

VROEGE VOGELS

KORTING!

*ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag

Voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a
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Orgelconcert Jan Berkers
Het wordt volop genieten voor or-
gel- en zangliefhebbers op zaterdag 
19 juli as. om 15.30u. Organist Jan 
Berkers verzorgt samen met de tenor 
Tarkan Tan een concert op en rond het 
Smitsorgel (1839) van de H. Marti-
nuskerk te Sint Oedenrode (centrum). 

De tenor Tarkan Tan volgde verschil-
lende muziekcursussen en zong in 
diverse koren in Turkije. Momenteel 
zingt hij o.a. bij het Collegium Vocale 
Eindhoven. De organist Jan Berkers 
studeerde Schoolmuziek aan het Bra-
bants conservatorium te Tilburg en 

volgde orgellessen bij Ruud Huijbregts 
en Bram Beekman. Hij is als dirigent/
organist verbonden aan de Maria Bri-
gidakerk te Geldrop/Zesgehuchten. 
Hij was 25 jaar lang dirigent van het 
Geldrops mannenkoor. 
Op het programma staan wer-
ken van o.a.: Froberger, Pachelbel, 
Mathias, Bach en Händel. 
Van deze laatste componist worden 3 
recitatieven en aria’s ten gehore ge-
bracht. Dit bijzondere concert op 19 
juli, dat wordt georganiseerd door de 
Stichting Smitsorgel, begint 
om 15.30 u. en is gratis toegankelijk.

in vele kleuren, geuren en vormen
Koningin onder de bloemen: De Roos

Aan het eind van de 19e eeuw waren 
er vele variëteiten ontstaan van ge-
vuld bloemige rozen, theehybriden 
en andere soorten. Ook ontstonden 
er treurrozen, rozen op een stam, 
leirozen (klimrozen), dwergrozen en 
bodembedekkende varianten. De 
bloeiperiode is van half juni tot eind 
oktober.
Rozen zijn over het algemeen niet 
moeilijk te verzorgen, maar hebben 
wel specifieke aandachtspunten.

Kies met zorg de standplaats uit om 
jarenlang van deze plant te kunnen 
genieten. Wortelnaakte rozen kun-
nen geplant worden van oktober tot 
april. De voorkeur gaat echter uit 
naar de herfst, de grond is dan nog 
redelijk warm en de roos zal voor de 
winter al aanslaan. Containerrozen 
kunnen het hele jaar worden ge-
plant. De meeste soorten staan graag 

in de volle zon en op een plek met 
een goede luchtcirculatie/wind. Plant 
de rozen in goed doorlatende grond 
en met de entknobbel zeker 5 cm. 
onder de grond. Als er op een plek 
al eerder rozen hebben gestaan, zoek 
dan bij voorkeur een nieuwe plek of 
vervang de oude grond voor nieuwe. 

Bemesten van de rozen doe je met 
speciale rozenmest of een organische 
meststof. De eerste keer bemest je de 
rozen halverwege maart, dit herhaal 
je halverwege juni. Na half juli is het 
niet aan te raden nog te bemesten. 
Geef in de winterperiode de rozen 
een flinke dosis stalmest, dit geeft de 
roos bescherming tegen de vorst en 
voeding voor het nieuwe seizoen. 

Ook snoeien van de roos is belang-
rijk. Het zorgt ervoor dat de roos jong 
blijft. De roos bloeit op hout van dit 
jaar of op scheuten die hij elk jaar op-

nieuw moet ontwikkelen. Tijdstip van 
snoeien is eind maart/begin april, na 
de vorstperiode. Verwijder eerst zieke 
en rotte/dode takken en knip daarna 
de gezonde takken terug op 10-15 
cm boven de grond. Dunne takken 
verwijder je tot aan de dikkere tak of 
knip je tot kort aan de grond terug. 
Dunne takjes hebben te kleine, slecht 
ontwikkelde knoppen en geven dus 
nauwelijks bloei. Bij eenmaal bloei-
ende rozen wordt weinig gesnoeid, 
alleen zieke takken of takken die in 
de weg zitten worden verwijderd. 
Zomersnoei kan worden toegepast 
bij goed groeiende rozen. Je knipt 
dan boven een 5 of 7-tallig blad het 
uitgebloeide deel helemaal weg. Dus 
niet alleen de uitgebloeide bloem. 

Bezoek voor inspiratie en tips de ro-
zentuin bij De Gasthuishoeve, wij 
informeren je graag over de verschil-
lende variëteiten.

Niets is meer bezongen dan de Koningin onder de bloemen. Het is een prachtige 
bloem met veel symboliek en is vooral bekend als bloem van de liefde. De plant 
behoort tot het geslacht Rosa en er komen ongeveer 300 soorten in het wild voor. 
De wilde roos groeit uitsluitend op het noordelijk halfrond en voornamelijk in 
gematigde streken. Door de oorspronkelijke roos te veredelen, zijn vele nieuwe 
varianten ontstaan die ook in warme gebieden goed kunnen gedijen. 

Concert Tannie van Loon

Muziek op en rond het Smitsorgel
Zaterdagmiddag 12 juli was het twee-
de zomerconcert op het Smitsorgel in 
de Martinuskerk. Deze middag speel-
de Tannie van Loon. Het  concert werd 
goed bezocht en na haar toelichting 
begon zij, iets over half vier, met haar 
programma.

door: bert de graaf

Gespeeld werden werken van J.P. 
Sweelinck, F. Tunder, G. Bohm, J.S. 
Bach, D. Buxtehude, W.A. Mozart, P.J. 
Larranaga en J. Rheinberger. Het was 
een goed gekozen programma. De 
aanwezigen konden al met al genieten 
van deze mooie muzikale orgelmiddag 
verzorgd door een vakbekwame or-
ganiste met haar vader als registrant. 
Wat hij uitstekend deed.

Tannie van Loon (1974) studeerde 
schoolmuziek, piano en orgel aan het 
Brabants Conservatorium in Tilburg: 
piano bij Ton Demmers en orgel bij 
Bram Beekman. In het kader van de 
2e fase opleiding orgel volgde zij 
tevens interpretatielessen bij Ewald 

Kooiman (Amsterdam), Ad van Sleu-
wen (Hilvarenbeek), Theo Jellema 
(Leeuwarden) en Eric Lebrun (Parijs). 

Tannie treedt regelmatig op als so-
liste, begeleidt op projectbasis di-
verse koren en is organiste van de 
Maria Presentatiekerk in Aalst. In de 
afgelopen jaren heeft zij o.a. mogen 

concerteren in de kathedralen van ’s-
Hertogenbosch, Brugge, Brussel, de 
Thomaskirche te Leipzig, de Dom van 
Wenen en het klooster in Melk. Ook 
geeft zij muziekles op de middelbare 
school. 19 juli is het volgende orgel-
concert en dan speelt Jan Berkers, 
15.30 uur in de Martinuskerk.

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Zaterdag 19 juli
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) Intentie: Harrie Peters, Frans-
je van den Hoven-Martens, ouders 
van Engeland-Swinkels en Anne-
lies Jansen-van Engeland, Mariette 
Heusschen-Hofman.
Zondag 20 juli
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst. (via de analoge UPC 
kabel FM 94,4 MHz)
intentie: Theresia Vroonhoven en 
overleden ouders Vroonhoven-vd 
Boogaard, Liza Teunissen-Feijen, 
Cato van den Boogaard, ouders 
Harrie en Doortje van den Oever-
Migchels, Ietje van Dinther-Raeven, 
Jo Vermeulen.
Zondag 27 juli
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Jopie Meekel-Adema, Riek 
van de Ven- de Jong
Vrijdag 15 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering Maria-
Ten-Hemel-Opneming
Openluchtmis in de pastorietuin, en 
na afloop koffiedrinken. 

PAROCHIE LIEMPDE

Zaterdag 19 juli 18.30 uur 
Jan vd Velden (jgt) Riek Simons – vd 
Spank (trouwdag) Janus en Marietje 
Bressers – vd Langenberg ( beiden 
1e jgt) Ouders v Gestel – v Dijk (jgt)
Zondag 20 juli  09.30 uur 
Sjaan vd Koevering - Scheutjens 
(mgd) Ouders Smetsers – v Luijt 
Riekie Nouwens – v Weert (verj) 
Ouders Kreijveld – Roestenburg 
(verj) Mathieu vd Vleuten (verj)
Maandag 21 juli 09.00 uur
Dinsdag 22 juli 19.00 uur 
Woensdag 23 juli 19.00 uur 
An Welvaarts – Dekkers (verj) Ou-
ders Harry en Barbara Huijbers – 
v Agt 
Donderdag 24 juli 09.00 uur 
Vrijdag 25 juli 09.00 uur 

OVERWEGING 19 EN 20 JULI
Als moderne mensen verwachten 
we dat dingen snel en efficiënt 
gaan; aan een iets te trage compu-
ter ergeren we ons en liefst laten 
we alle apparaten stand-by staan 
zodat we meteen kunnen starten. 
In dat perspectief lijkt het wel of 
het Rijk Gods ook in de slaapstand 
staat, of het niet opschiet en mis-
schien helemaal nooit wat wordt. 
Jezus zelf echter waarschuwt ons 
reeds en spoort ons aan om niet 
te ongeduldig te zijn. Dat is de 
strekking van de lezingen van-
daag: het Rijuk Gods moet klein 
beginnen maar mettertijd krijgt 
het een enorme omvang. Tot het 
zijn definitieve gestalte krijgt zal 
het nog onvolmaakt en onvoltooid 
zijn, maar we moeten het niet op-
geven, de moed niet verliezen en 
erop vertrouwen dat uiteindelijk 
het goede het kwade zal over-
winnen.  Tot het zover is moeten 
we volharden en er zelf werk van 
blijven maken, want zonder onze 
inspanningen komt dat Godsrijk er 
zeker niet.

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)

Zaterdag 19 juli 18.30 uur:  Eucha-
ristieviering mmv. Goede Herder-
koor.
Intenties:  overleden ouders Linders 
– van de Wijst, overleden ouders De 
Korte – Verhaar, Johan Linders, Piet 
Habraken, Ad van den Brand, Frans 
van Roosmalen.
Zondag 20 juli 9.30 uur: Eucharis-
tieviering mmv. Martinuskoor.
Intenties:  Marietje van Houten – 
van de Ven, Piet en Anneke van de 
Sande – de Wit, José Hulsen – Sa-
ris, Sientje van Laarhoven – Klerkx, 
Stien Bekkers – Beks, Bert en Anna 
Kluytmans – van Acht, Nelly van de 
Biggelaar – van Boxtel, Theo van 
der Wijst, Wies van de Wijdeven – 
van den Einden, Jan van de Laar, Jo 
Lathouwers en overleden familiele-
den, Grard en Marie Jansen – van 
Gerven. Overleden leden KBO in de 
maand juni.
Zondag 20 juli: Doopviering Sira 
Goossens.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur:Eucharistie.
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste. 8.40 uur: Rozen-
kransgebed. 9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag 9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 19 juli 
Geen eucharistie.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN

Zondag 20 juli, 10.00 uur, Predi-
kant Ds. De Leeuw.

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  20 juli om 11.00u. Eucha-
ristieviering met volkszang.
Intenties: Linard Verstraten,  Jans 
v.d. Meerakker, Toon v.d. Burgt, 
Noud en Maria v.d. Aa- Vogels.
              
SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON

Woensdag 16 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 19 juli
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)
Zondag 20 juli
11.00 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz) intenties:  Cis Richters-Ver-
kuijlen, Theo van Bokhoven, Wiesje 
Spit-Fijen, Jan van Kuijk, Nelly Ver-
meulen-Habraken, Guus Bevers, 
Ria van Vlerken-Kuijpers.
Maandag 21 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 23 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 26 juli
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

ODENDAEL

20 juli, 10.00 uur
Woord- en communieviering met 
Odendaelkoor

Te huur:
appartement in kom 

Sint-Oedenrode:
 2 verdiepingen

info: 0413-332424

Stuur een grappige, 
originele of mooie 
vakantiefoto 
en win!

De vakantietijd breekt weer aan! 
Daar horen leuke foto’s bij na-
tuurlijk. Net als andere jaren 
houdt DeMooiRooiKrant ook dit 
jaar weer haar befaamde vakan-
tiefotowedstrijd. Ieder jaar sturen 
heel veel Rooienaren originele en 
grappige vakantiefoto’s op naar 
redactie@demooirooikrant.nl. 
Ze mogen ook verstuurd worden 
via Twitter: @demooirooikrant.nl. 
Alle inzendingen zijn welkom! 
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WATER
STUITERBAL

0.69

UITZOEKEN
WANDPRENT
grote keuze uit decors
handgeschilderd
55x55/
58x58 cm

24-DELIG

EXCELLENT HOUSEWARE
BESTEKSET
diverse kleuren
6x lepel, 6x vork, 
6x mes, 6x theelepel
met bestekbak 

4.29

DAMES
ZOMERKLEDING

1.99

5.99

50 STUKS

FREZZH 
KAUWGOM 
peppermint of freshmint
met vloeibare kern
in hersluitbare beker
ideaal voor in de auto, 
thuis of onderweg
suikervrij

1.29

7.95

UITZOEKEN!
UITZOEKEN!

MEISJES OF DAMES
ZOMERKLEDING

2.99

0.89

ESSELTE
BRIEVENBAK
transparant of zwart
stapelbaar
A4-formaat

1.19

EDDING
KANTOORARTIKELEN 
permanentmarkers:
watervast, sneldrogend, 
reukarm, lichtbestendig 
en wrijfvast, set/2
correctietaperoller: 
voor snel en eenvoudig 
corrigeren
markeerstiften:
geel en roze, set/2

FINISH
VAATWASTABLETTEN
all-in-1
70 stuks

1.79

A-MERK
MAKE-UP
diverse soorten

LOUNGE
ZWEMRING
diverse kleuren
Ø 102 cm

3.99

FINISH
VAATWASTABLETTEN
classic, 36 stuks

2.99

0.99

PALMOLIVE
DOUCHEGEL
diverse varianten
250 ml

STRAND
LAKEN
diverse dessins
katoen
100x180 cm

7.99
STRAND
LAKEN
diverse dessins
75x150 cm

3.99

DRAADLOOS!

34.95

MULTIFUNCTIONEEL
GEREEDSCHAP
- schuren, zagen, beitelen en snijden
- traploos regelbare snelheid
- met 12V Li-ion accu en 1-uurslader
- in handige opbergkoffer 
- met vele extra's

5-DELIG MULTI
ZAAGBLADENSET
Werckmann

3.99           -

1.29

INSTANT
BBQ
éénmalig gebruik
31x24 cm

HERMAN DEN BLIJKER
SATÉSAUS
500 gram

1.39

DAMES
FRINGE BIKINI
diverse kleuren
maten S-XL

4.79 3.79

DAMES 
ZOMERTOP 
trendy dip dye 
of uni kleur
maten S-XL

WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 16 JULI T/M DINSDAG 22 JULI 2014

Ze
t- 

en
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kf

ou
te

n 
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be

ho
ud

en
.

Is Action 
ook uw 
favoriete 
winkel?

Breng uw stem 
uit via ACTION.NL

IN DE WINKEL NOG 
MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!
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KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

TEL: 0499 - 476510
E-MAIL kuijten.witgoed@live.nl

WITGOED

Duurzame streekproducten. Ervaar de beleving 
van een echte Liempdse pannenkoek! Meer info:

We heten u 
welkom 

bij onze kraam

Stichting Damiaancentrum Nederland 
Slophoosweg 1  5491 XR  Olland 
Secretariaat: Gelderselaan 96  6523 LL  Nijmegen 
Tel. 024-3237957  Mail: info@damiaancentrum.nl  
Rekeningnr.:109167600 K.V.K. 21323 67345 45 

‘Het Damiaancentrum’

Voorpret 

Ik heb kriebels. Vakantiekriebels. Zo 
noem ik ze maar, want daar lijken 
ze nog het meeste op. Ik herken het 
verwachtingsvolle gevoel, de aan-
trekkingskracht van het onbekende 
en de lol van de voorbereidingen. Ik 
verheug me op een andere omge-
ving, andere mensen, op ontspan-
nen en actief bezig zijn. Een duide-
lijk geval van voorpret.

En toch ga ik niet op reis. Die krie-
bels komen niet vanwege het uit-
kiezen van een bestemming of het 
uitstippelen van een route. Ik ben, 
als vrijwilliger bij de Taalwerkplaats, 
betrokken bij het organiseren van 
de Rooise Zomerschool. Mijn voor-
pret geldt acht gezellige, creatieve 
en interessante ochtenden, verzorgd 
door enthousiaste vrijwilligers. Een 
vooruitzicht dat een grote glimlach 
op mijn gezicht brengt. Want de 
Zomerschool van vorig jaar, dat was 
drie weken genieten. 

De Zomerschool kreeg een warm 
onthaal op het Damiaancentrum. 
Het klikte. We vonden elkaar in onze 
doelstellingen: ontmoeten, samen 
doen en elkaar inspireren. Rooiena-
ren en bij Rooi betrokkenen lieten 
zich van hun beste kant zien. Ik word 
nog blij als ik denk aan al die work-
shopleiders. Ze zegden zonder aar-
zeling toe workshops te verzorgen, 
vrijwillig en zonder te weten waar ze 
in stapten. Mensen boden spontaan 
hulp aan of leverden materialen. Zo 
kregen we bloemen, tenten, banken, 
garen, kralen, schmink en papier. 
Onder een stralend zonnetje waren 
we buiten bezig, op het fantastische 
terrein van Kentra24. Kortom, alles 
zat mee om de Zomerschool te laten 
slagen.

Er is nog iets anders dat mijn kriebels 
en voorpret verklaart. Iets dat een 

onuitwisbare indruk heeft gemaakt. 
Dat is de energie die uitging van de 
bijzondere mix van mensen. Als or-
ganisatie wilden we in ieder geval 
de cursisten van de Taalwerkplaats, 
anderstalige Rooienaren, bereiken. 
Voor hen staat de vakantieperiode 
vaak gelijk aan anderhalve maand 
thuiszitten. Maar de Zomerschool 
moest zich niet exclusief op die 
groep richten, vonden we. Ze moest 
openstaan voor alle Rooienaren. 

En zo stonden mensen van alle leef-
tijden, met of zonder kleurtje of 
hoofddoek, Nederlands- of anders-
talig, op de yogamat. En waren ze 
samen een bloemstukje aan het ma-
ken of een salade. Juist het feit dat 
iedereen gewoon aan en in alles mee 
kon doen, zonder toelatingsproce-
dure, drempels of stempels, droeg 
bij aan het leggen van nieuwe con-
tacten en uitwisseling. Dat was te 
horen aan het vrolijke gekwebbel en 
het gelach. Dat was te zien aan de 
vanzelfsprekendheid waarmee ie-
dereen haar of zijn steentje bijdroeg 
en de spontaniteit waarmee mensen 
er nog een schepje bovenop deden. 
Workshopleiders werden deelne-
mers en omgekeerd, en tussendoor 
ondersteunden ze de organisatie.

De organisatie van de Zomerschool 
2014, is in volle gang. Strikt geno-
men, bestaat dit evenement alleen 
nog maar in mijn hoofd. Maar is het 
niet zo dat je de mooiste reizen in 
je verbeelding maakt? En het gaat 
toch niet alleen om de eindbestem-
ming, maar ook om de reis daar naar 
toe? Zo bekeken ben ik goed bezig. 
De Zomerschool 2014 is voor mij nu 
al geslaagd. Alleen al vanwege de 
voorpret.

elli de Rijk
rooizomerschool@gmail.com

Dankzij Jumbo op schoolreisje

Na een maandenlange muntenac-
tie van de Jumbo waar veel gezin-
nen aan mee hebben gedaan, was 
het op 8 juli zover dat groep 1c van 
basisschool de Kienehoef het geluk 
had om een dagje op schoolreis te 
kunnen op kosten van de super-
markt.

Op de dag zelf was iedereen positief 

gespannen. In een grote bus gingen 
ze op weg naar park Tivoli. Helaas 
waren de weergoden niet gunstig 
gezind en regende het pijpenstelen. 
Ook toen werden ze weer blij ver-
rast door de Jumbo en juf Rianne. 
Op het allerlaatste moment werd de 
reis omgezet naar DippieDoe.

Daar had iedereen een onvergete-

lijke dag met een heerlijk verzorgde 
lunch van de Jumbo inclusief heer-
lijk gezonde fruitspiesjes.  Bij terug-
komst waren er nog lekkere brood-
jes knakworst. Kortom, het was een 
superdag voor alle leerlingen en 
ouders uit groep 1c. Natuurlijk wil-
len ze nog eens de Jumbo hartelijk 
danken voor deze ludieke en super 
gave actie.

Fietsers van dichtbij en van ver

De vrijwilligers van Rooi Fietst 
zien door de dag heen honderden 
bekenden het terrein van camping 
de Kienehoef op fietsen. Ze ne-
men allemaal deel aan de Rooise 
Fietsvierdaagse Rooi Fietst. Toch 
zijn er vaak genoeg fietsers die 
niet herkend worden. Zij komen 
van over heel Nederland en zelfs 
België.

‘Prik je plekje’ staat op een grote 

kaart van Nederland geschreven. 
Het is bedoeld om mensen aan te 
laten geven waar ze vandaan ko-
men. De meesten lopen het straal 
voorbij, omdat ze meer bezig zijn 
met het routeboekje of het vaantje 
voor de fiets. Een enkeling stopt 
en prikt de woonplaats aan. “Wij 
komen uit Emmeloord. We slapen 
hier op een camping”, zegt een 
man enthousiast. “De routes zijn 
echt prachtig en de sfeer is goed. 

Daarom doen we weer mee.” 
Binnen wordt de één na de ander 
ingeschreven. Onder hen zelfs een 
dame van 92, mevrouw Nelly Ver-
voort. “Zij fietst gewoon vier da-
gen mee”, weet voorzitter van Rooi 
Fietst, Rien Voets, vol waardering. 
“En als het dan miezert en mensen 
blijven thuis, dan zegt ze ‘goh, wat 
een watjes.’ Dat zijn de echte!” 
Kijk op www.mooirooi.nl 
voor de foto’s.   
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Prijswinnaar #samenmakenwedebank

Rabobank Hart van De Meierij vindt het be-
langrijk om mensen met elkaar te verbinden. 
‘Samen maken wij tenslotte de bank’,  vertelt 
Hans Barelds, Directievoorzitter bij Rabo-
bank Hart van De Meierij.  

‘Voor de campagne #samenmakenwedebank 
hebben wij iedereen opgeroepen om een foto 
van zichzelf op een bank te delen via Face-
book of Twitter. Van alle ingezonden foto’s 
hebben wij één grote bank gemaakt. Op deze 
manier brengen wij letterlijk verschillende 
mensen samen! Het resultaat kunt u zien op 
de voor- en achterpagina van deze editie van 
DeMooiRooiKrant.’
Uit de gedeelde foto’s is er één prijswinnaar 
geselecteerd: Peter Schellekens uit Gemonde. 
Op vrijdag 11 juli overhandigde Hans Barelds 
de prijs, een iPad Mini. Wij bedanken alle deel-
nemers aan de actie #samenmakenwedebank 
voor het delen van hun foto via Social Media. 

 Wilt u ook op de hoogte blijven van al onze 
lokale acties en nieuws? Volg ons dan op twit-
ter: @RaboHvDM of kijk op 
www.rabobank.nl/hvdm.

Links peter schellekens en rechts Hans barelds.

 Catering
-  Hét adres voor de complete catering bij u thuis of uw bedrijf. 
-  Dé specialist in de regio voor de lekkerste koude & warme buffetten. 

 Restaurant
-  Wij bieden u een 3-gangen keuzemenu aan met een keuze 
  uit de gehele menukaart zonder meerprijs voor € 22,95 p.p.
-  Voor 55+’ers bieden wij een seniorenmenu aan voor € 18,25 p.p.
-  Woensdagavond visavond € 15,95 p.p.
-  Aparte ruimte beschikbaar voor verjaardagen, jubilea, bruiloften, recepties. 

Partyservice 
De Reiger
Partyservice 
De Reiger

Zijtaart
Telefoon: 0413-343382

www.eethuisdereiger.nl 
info@eethuisdereiger.nl

Aparte ruimte beschikbaar voor verjaardagen, jubilea, bruiloften, recepties.

Vakantiemenu 
Schnitzel met saus naar keuze

Nagerecht: sorbet of dame blanche
€ 15,95 p.p. 

3-gangen keuzemenu € 22,95 p.p.
zonder meerprijs

Fabriek Magnifi que 
met kunstzinnig Roois tintje

In Veghel was afgelo-
pen weekend een zo-
mers openluchtfestival: 
‘Fabriek Magnifique’ 
(het vroegere slok-
darmfestival) Het kreeg 
een Roois kunstzin-
nig tintje omdat Annie 
Dortmans en Annie 
Veldkamp er exposeer-
den.  

Het is een groot, gratis 
cultureel en culinair fes-
tival, dat eens in de twee jaar in de zomer plaats 
vindt. Er werd gekozen voor een nieuwe naam 
en dat werd ‘Fabriek Magnifique’. Het was een 
groot spektakel, dat meer dan 60.000 bezoe-
kers trok. Annie en Annie exposeerden werken 
in de oude CHV/fabriek aan de Noordkade. 

Annie Dortmans exposeerde in “De Apo-
theek.” Haar werken kwamen daar zeer goed 
uit en ook is haar wens uitgekomen om te ex-
poseren in een grote industriële ruimte. Naast 
haar mooie en goed geschilderde kunstwer-

ken, exposeerde zij ook enkele ‘salontafels’ 
die zij samen met Cees van Heist (meubelma-
ker) had ontwikkeld. Een goed samenspel tus-
sen kunstenaar en meubel vakman.

Annie Veldkamp exposeerde in de ‘Malerij’ 
haar prachtige viltkunstwerken. Tot ver over 
de grens zijn haar kunstwerken bekend. Haar 
grote wandobjecten kwamen bijzonder goed 
uit in deze ‘Malerij’. Ook bij haar ontbreekt haar 
vakmanschap niet. Het is een hele klus om deze 
prachtige viltkunstwerken te creëren.
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De winnaar twee jaar later

De eerste aanmeldingen zijn al bin-
nengedruppeld en er zullen er nog 
meer volgen. In november wordt 
bekend wie de nieuwe Ondernemer 
van het Jaar van Sint-Oedenrode is. 
Twee jaar geleden schreef Roel van 
der Zanden van VDZ trading deze 
titel op zijn naam. Met hem blikken 
we terug.

Hoe kijk je terug op de verkiezing 
twee jaar geleden?
“Het was een erg drukke, spannen-
de maar vooral ook leuke tijd. Het 
is toch wel even spannend om een 
aantal buitenstaanders zo veel inzicht 
in je bedrijf te geven. Kritiek op iets 
waar je zo hard aan werkt en zo veel 
moeite in steekt, is niet altijd pret-

tig. Achteraf gezien was de kritiek 
die we hebben gehad zeer leerzaam. 
Een frisse blik zorgt nu eenmaal vaak 
ook voor nieuwe inzichten. Dat we 
de titel toen gewonnen hebben was 
natuurlijk een prachtig compliment 
voor ons allemaal.”

Heb je er daarna zakelijk iets aan 
gehad?
“Zoals we toen al dachten heeft dit 
zakelijk concreet voor ons niet veel 
opgeleverd. Nou ja, meer telefoontjes 
voor sponsoring! Wij werken nu een-
maal internationaal en dan heeft een 
lokale ondernemersprijs niet zo veel 
impact. Ondanks dat de impact niet 
zo groot is, hebben we er wel veel 
gebruik van gemaakt. Het logo On-
dernemer van het Jaar staat in onze 
folders en op het briefpapier en het 
onderwerp komt vaak voorbij in de 
gesprekken. In die zin is het voor ons 
een van de vele hulpmiddelen gewor-
den die we gebruiken om het vertrou-
wen van de klant te winnen. Het effect 
van de prijs is denk ik wel groter naar-
mate het werkgebied meer lokaal is.”

Waarom moeten bedrijven zich in-
schrijven?
“Een goede bedrijfsanalyse door 
onafhankelijke en ervaren juryleden 
is natuurlijk voor iedereen een zeer 
welkom hulpmiddel om zichzelf en 
de eigen zaak te verbeteren. Er gaat 
wel wat tijd in zitten, maar de bij-
eenkomsten zijn erg gezellig en leer-
zaam. Ik vond het erg interessant om 
andere mensen en bedrijven te leren 
kennen, jezelf en je eigen bedrijf te 
verbeteren. Het mooiste is natuurlijk 
dat je hier bovenop de kans krijgt de 
mensen in Rooi te laten zien waar je 
zo hard aan werkt en trots op bent.”

De sluitingsdatum voor aanmelding/
deelneming aan de verkiezing is 1 
augustus. Kijk voor meer info over 
de verkiezing op www.rovjlions.nl.

Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/stos

Heeft u vragen over uw hypotheek, uw pensioen, erven of schenken? Iedere

eerste maandag van de maand kunt u tussen 17.00 en 20.00 uur zonder afspraak

binnenlopen op ons Adviescentrum voor een kosteloos oriënterend gesprek. 

Kom op 5 mei naar onze inloopavond en stel uw financiële vragen.

zitten onze
adviseurs voor 
u klaar! 

Iedere eerste 
maandag van 

de maandColumn
Sassefratsen

saskia van den eshof

Even zat ik zondagavond met pijn 
in mijn buik voor de televisie. Dat 
was het moment dat de spelers van 
Duitsland en Argentinië in de spe-
lerstunnel klaarstonden voor de fi na-
le. Zonder dat ik er erg in had kwam 
er een krachtterm uit mijn mond. 
Mijn dochter keek me met haar grote 
blauwe ogen aan. ‘Waarom vloek jij 
mama?’ 

Wat baalde ik na afl oop van de halve 

fi nale. Wij hadden het advies van de 
bondcoach opgevolgd. Met ongeveer 
20 kinderen, op de bank en op de 
grond, keken wij bij vrienden naar de 
wedstrijd. Stel je eens voor dat ‘we’ 
de fi nale zouden halen. Het zat er 
niet in. Mijn telefoon diende als me-
tafoor. Batterij leeg. Passes kwamen 
niet goed aan, er zat geen vaart in 
wedstrijd. Wat mij het meest onge-
rust maakte: de coach straalde geen 
geloof uit. Het gezicht van Louis van 
Gaal stond de hele wedstrijd op on-
weer. Dat van mij dus ook na de wed-
strijd. Vanaf de eerste wedstrijd tegen 
Spanje geloofde ik in de wereldtitel. 
Ik was ontgoocheld, wilde het niet 
geloven. Mijn beide zoons hadden 
al snel een zondebok gevonden. ‘Die 
Cilissen had er gewoon een paar 
moeten houden!’ Ik zag het anders. 
Vlaar en Sneijder hadden hun penalty 
moeten maken tegen die Argentijnse 
grabbelaar. Met de staart tussen mijn 
benen moet ik bekennen: we waren 
niet de besten. Helaas. Ik was er echt 
ziek van. Heel ziek. De volgende dag 
had ik last van een voetbalkater. Die 
is erger dan een drankversie. Een stuk 
of wat paracetamolletjes konden m’n 
vervelende gevoel niet wegnemen. 
Ach ja…het zat er dus niet in. De 
wedstrijd om de derde plaats was een 
mooie afsluiter van vier fantastische 

weken. Het hele toernooi was re-
clame voor sport in het algemeen en 
reclame voor het Nederlandse voetbal 
in het bijzonder. In de media en vooral 
op social media wemelde het van de 
parallellen. ‘Wat kan het bedrijfsleven 
leren van dit Nederlands team.’ Of 
‘Louis van Gaal: wat managers van 
zijn methode kunnen leren.’ Dankzij 
het succes van Oranje denk ik dat we 
de crisis in het bedrijfsleven binnen-
kort gedag kunnen wuiven. Iedere 
directeur, manager of leidinggevende 
heeft nu met eigen ogen gezien dat 
je optimaal kunt presteren als je maar 
een goed team hebt dat een plan kan 
uitvoeren. Met een schuin oog op de 
televisie zie ik dat Duitsland wereld-
kampioen is geworden. Mooie goal, 
terechte winnaar. Intussen heb ik mijn 
blik vooruit gericht. Nog een paar 
weken knallen. Kijken of ik iets van 
de lessen van Louis in de praktijk kan 
brengen. En daarna…..even niets. 
Fijne vakantie en tot eind augustus!  

saskia van den eshof is eigenaar van 
sassupport, het communicatie- en 
marketingbureau in sint-oedenro-
de. voor demooiRooikrant schrijft 
zij regelmatig over haar gezin en 
soms over haar werk. volg haar ook 
Twitter: @saskiavdeshof.

Voetbalkater

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

WK op de Markt

Rooi Events bedankt alle sponsoren!

Maar ook u als trouwe bezoeker!
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Zwem-ABC kiest voor kwaliteit met nieuwe licentie 
Het Nationaal Platform Zwembaden 
NRZ maakt in juli 2014 bekend wild-
groei onder aanbieders van het 
Zwem-ABC tegen te willen gaan met 
een officieel certificaat. Het “Licentie 
Zwem-ABC” met nieuwe kwaliteits-
criteria voor de ABC-zwemlesaanbie-
der. Hiermee tilt het kennisinstituut 
van de zwembranche het Zwem-ABC 
naar een hoger niveau. Aanbieders 
die voor 1 januari 2018 niet aan de 
criteria voldoen zullen geen Zwem-
ABC lessen meer mogen verzorgen.

Van leVensbelang
“Nederland heeft het hoogste per-
centage van mensen die kunnen 
zwemmen in Europa. Kinderen gaan 
vaak vanaf jonge leeftijd op zwem-
les. Mede omdat ze vanaf 5 jaar ook 
steeds verder buiten het zicht van ou-
ders komen en ons land uit vele wate-
ren bestaat. Zelfredzaamheid en vei-
lig plezier maken in het water zijn dan 
ook de belangrijkste lesmomenten  
van de Zwem-ABC lessen. Voor elk 
kind is leren zwemmen op een goed 
niveau  erg belangrijk en in ons water-
rijke land zelfs van levensbelang.  Met 
een lesduur van maar liefst 45 minu-
ten per zwemles krijgt ieder kind per-
soonlijke aandacht bij het Thermae 
Zwembad. Door middel van technie-

ken als watertrappelen, drijven, draai-
en en zwemslagen zoals de borst- en 
rugcrawl leren kinderen op speelse en 
kindvriendelijke wijze zwemtechnie-
ken goed te ontwikkelen. Het zwem-
bad maakt gebruik van leuke thema’s 
in de belevenis van het kind en juist 
geen gebruik van drijfmiddelen, zodat 
kinderen ook zonder hulpmiddelen 
uitstekend leren zwemmen. En ou-
ders kunnen in een sfeervolle ruimte 
met zicht op het zwembad kijken hoe 
de kinderen de zwemlessen ervaren.” 
aldus Tina Spoorenberg, leidingge-
vende van het zwembad van Wellness 
& Healthresort Thermae Son

spetterplezier!
“Zelf vind ik het een verstandig be-
sluit van het Platform Zwembaden 
om een officieel certificaat te gaan 
hanteren als keurmerk voor kwali-
teit, veiligheid en deugdelijkheid. Zo 
stelt het keurmerk dat de zwemin-
structeurs een gekwalificeerde op-
leiding te hebben genoten die vol-
doet aan de eisen en men moet van 
onbesproken gedrag zijn. Thermae 
Son hanteert deze voorwaarden al, 
maar stelt de erkenning erg op prijs. 
Het Thermae Zwembad werkt on-
der andere met een zwemwerkplan 
en beschikt al 10 jaar over een vig-

net Veilig&Schoon garantie Noord-
Brabant wat staat voor bewezen 
kwaliteit en goede hygiëne. Alsmede 
toezicht bij de baden en het in dienst 
hebben van ervaren en gediplomeer-
de zweminstructeurs. In een gemoe-
delijke en betrouwbare omgeving 
kinderen veel plezierige leermomen-
ten laten beleven, dat is toch wat 
iedereen wil?!” vertelt Spoorenberg 
enthousiast

Voor meer informatie over 
het thermae zwembad kijk 
op www.thermaeson.nl. Het 
thermae wellnessresort is 
gelegen aan de thermaelaan 
2 te son en breugel.
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Dansschool Van den Oever sluit jaar denderend af

De leerlingen van Dansschool Van 
den Oever hebben afgelopen zater-
dag het dansseizoen met een dave-
rende show afgesloten. Zo’n hon-
derdtachtig leerlingen presenteerden 
zich tijdens een ruim twee uur du-
rende show in theater De Blauwe 

Kei in Veghel. De 
grote zaal was 
tot twee keer toe 
bijna helemaal 
uitverkocht en 
dat betekent 
zo’n negenhon-
derd bezoekers. 
Het thema van 
de show was 
‘Time Flies’, de 
tijd vliegt. 

In de show 
draaide alles 
rond de tijd-
machine van 
Toos Tijdloos. 
Maar de ma-

chine werkte niet zo als 
Toos zich dat had voorgesteld. Als 
dan Sjors en Floris ook nog eens met 
hun vingers aan de machine komen is 
chaos gegarandeerd. Wat heet chaos, 
er volgde gewoon een geweldige 
dansshow met muziek van de laatste 
vijf decenia. Rock en Roll, Bollywood, 

Jazz, Abba, Grease en Hip Hop, het 
passeerde allemaal de revue.

Een jaar voorbereiding
“Dit is de tweede grote show, vorig 
jaar hadden we onze eerste. De dag 
na die show zijn we al gaan denken 
over de show van dit jaar”, ver-
telt Neeltje van Kasteren. Neeltje is 
danslerares bij Dansschool Van den 
Oever. “Samen met de showgroep 
en Claudia van Gorkum hebben we 
nagedacht over de dansen, de muziek 
en de kleding. Eerst zijn er de ideeën 
en dan langzaam maar zeker komt de 
uitwerking. Dat is meer dan alleen de 
dansen uitwerken”.

Strak in het pak
“De kleding is misschien wel het 
meeste werk van alles”, vervolgt 
Neeltje. “Er stonden vandaag zo’n 
honderdtachtig dansers op het podi-
um. Die dansten allemaal drie shows 
in verschillende kostuums. Je kunt je 
dan ook wel voorstellen dat er heel 
veel tijd in gaat zitten om al die kleren 

Kei in Veghel. De 
grote zaal was 
tot twee keer toe 
bijna helemaal 
uitverkocht en 
dat betekent 
zo’n negenhon-
derd bezoekers. 
Het thema van 
de show was 
‘Time Flies’, de 
tijd vliegt. 

In de show 
draaide alles 
rond de tijd-
machine van 
Toos Tijdloos. 

chine werkte niet zo als 

Hertog Hendrikstraat 1a | 5492 BA Sint Oedenrode
T: 0413-477722 | www.bikecenterrooi.nl

Trek L300+

electrische dames� ets, 
lage instap, 
dichte kettingkast.

Tourknalprijs:  
van € 2199.- 
voor € 1699.-

dat is dus € 500.- 
voordeel!

Trek T700+

De T700+ is leverbaar in 
heren, dames sport instap 
en dames lage instap 

Tourknalprijs:  
van € 2899.- 
voor € 2349.-

Trek X-Caliber 7 
mountainbike (29r) 

Tourknalprijs:  
€ 699.- inclusief  
accessoire bon twv 
€ 300.-* gratis!

*dit gaat om Bontrager ac-
cessoires, het huismerk van 
Trek, en bestaat uit gereed-
schappen, pompen, tassen 
maar ook kleding en helmen.

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTE 
*INRUIL *APK *SCHADETAXATIE

Schijndelseweg 55 - Sint - Oedenrode - T: (0413) 47 32 90

VOORRAAD VAN CA. 

100 AUTO’S, BESTELWAGENS EN JEEPS 

BENZINE, GAS EN DIESEL 

TEGEN INTERNE PRIJZEN

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Vanaf 16 juli 

GEVRAAGD
VAKANTIEWERKERS (M/V) 

(vanaf 13 jaar)
voor het plukken van  blauwe bessen

Aanmelden op 
www.gezondblauw.nl

 

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Te koop blauwe bessen 
(ook zelfpluk)

Vanaf 16 juli 

GEVRAAGD
VAKANTIEWERKERS (M/V) 

(vanaf 13 jaar)
voor het plukken van  blauwe bessen

Aanmelden op 
www.gezondblauw.nl

 

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

 
 

  

TE KOOP
BLAUWE BESSEN
(OOK ZELFPLUK)

WWW.GEZONDBLAUW.NL

VOF ‘t Kampke
Vernhout 10

St. Oedenrode
Inl. 0413-479614

mob. 06-22507940

Rijsingen Royaal: kleine buurt, groot gebaar.

Rooi krijgt een boulevard
Op 31 augustus, tijdens het evene-
ment Rijsijngen Royaal, wordt de 
Ollandseweg  voor alle verkeer af-
gesloten. Graag wil de organisatie u 
meenemen voor een virtueel bezoek 
aan het straattheaterfestival.

Acteurs en actrices heten u die dag 
welkom bij één van de kassa’s.  Daar 
wordt de toon direct gezet. Een sfeer 
van een dag  onbeperkt  genieten 
van muziek, theater, sport, zang, 
kunst, lekker eten en drinken, span-
ning en sensatie. Zowel ter hoogte 
van Kinderbos als de Bobbenagelse-
weg  is het mogelijk het evenement 
binnen te gaan. Aan beide zijden 
treedt theatergroep DAT op in wis-
selende samenstelling. Zij spelen ty-
pes maar improviseren ook met en in 
het publiek. Ze doen dat op bijzon-
der humoristiche wijze.  
Als u op de boulevard bent zou u 
ook zomaar een warme bakker te-
gen het lijf kunnen lopen. Deze bak-
ker houdt erg veel van wafels en ... 
van dansen. Zijn motto: een wafeltje 
voor een dansje. 
Suikertante kunt u niet missen. U 
herkent haar direct bij haar Barbie 
roze caravan vol glitters en haar sui-
kerzoete terrasje. Zij draait haar sui-
kerspinnen terwijl ze u de oren van 
het hoofd kletst. Jammer dat er bij 
Rijsingen Royaal nog zoveel te doen 
is, want dit is toch wel erg gezellig. 
Deze suikerspinnen zijn overigens 
niet te koop, suikertante deelt ze 
gratis uit.  

Het koningstheater uit Den Bosch 
geeft op twee locaties kleine, caba-
reteske voorstellingen weg. Grootse 
optredens in kleine zaaltjes. Als u na 
een dergelijke voorstelling weer bui-
ten komt, zou het zo maar kunnen 
dat u een wandelende bartafel te-
gen het lijf loopt, of een man die al-
lerlei trucjes doet met een spel kaar-
ten, en balletjes tevoorschijn tovert 
waar u ze niet verwacht. Iemand 
zegt hardop: ‘ik mag barsten, of da-
delijk tovert hij ook nog een konijn 
uit zijn hoge hoed.’ Want het is nie-
mand minder dan onze eigen Rooise 
goochelaar Martijn van Berkel. Ook 
kunt u luisteren naar een dame met 
een koffer, op een hoek van de bou-
levard, die voor u een prachtig ge-
dicht declameert, of u ziet zomaar 
een groep clowns. En zo gaat het de 
hele dag door. Ook voor de kinderen 
is er veel te beleven en te zien. Luc's 
poppentheater geeft natuurlijk ook 
acte de presence. U kunt uiteraard 
ook even lekker op een terrasje gaan 
zitten en genieten van een van de 
vele live optredens . Volgende week 
meer Rijsingen Royaal.

te maken. Gelukkig hebben we spon-
soren die bijdragen in de kosten en er 
zijn heel veel ouders en grootouders 
die helpen met het in elkaar zetten 
van de kleding”.

Dansen en zingen
Voor Steffie, een van de finalisten van 
‘The Voice of Van Ouds’ van vorig 
jaar was de show heel bijzonder. Zij 
danste niet alleen met haar groep, 
maar zong ook nog eens twee num-
mers live. Dat deed ze samen met 

Lesley van der Aa, bekend van Van 
der Aa’s en Zekhuis en achtergrond-
zangeres van Jan Smit.

Rode draad door de hele show was 
de al eerder genoemde tijdmachine. 
Dat die niet naar behoren werkte 
merkten de bezoekers niet alleen aan 
de afwisselende muziekstijlen, maar 
vooral aan de snelheid die de show 
in zich had. Het einde was er veel te 
snel. Inderdaad ‘Time Flies’. Kijk voor 
meer foto’s op www.mooirooi.nl

Sixtiesband Maxpoint in de Ossekop
Zaterdag 19 juli gaat de Ossekop 
weer "back in time" met sixtiesband 
Maxpoint. 

Deze viermansformatie brengt 
rock&roll, briljante gitaarjuweel-
tjes, en gouwe ouwe van o.a.  Elvis, 
Cliff, Roy Orbinson,  Beatles, Stones, 
en Creedence Clearwater Revival. 

Kortom, een avondje vol herkenba-
re nostalgische nummers uit de tijd 
muziek nog gewoon met gitaar, bas-
gitaar drums en zang werd gemaakt.  
Lekker meezingen en dansen vanaf 
21.30 in de Ossekop.  Vooraf eerst 
'n hapje eten kan ook, reserveren 
gewenst
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Hij was mijn leermeester, mijn mentor op jachtgebied. Hij was een 
goede vriend van mijn vader, onderhield namens hem de contacten 
met de mensen in het Peelse jachtlandgoed en was bij alle jacht-
dagen van de partij. In het dagelijks leven was hij ambtenaar van 
de burgerlijke stand, met toen nog een aanzienlijke status, en nave-
nant woonde hij ook, in een moderne villa in de bossen aan de rand 
van het dorp. Hij had een vrouw, drie kinderen en altijd honden, in 
willekeurige volgorde van belangrijkheid of, zoals een Schot pleegt 
te zeggen; “My dog, my gun, my wife”. Jo was een begenadigd 
schilder en boven de open haard in de gezellige huiskamer hing een 
levensgroot schilderij van zijn vrouw, zittend op een stoel, met een 
treffende gelijkenis. Ik vermoed dat ik door hem op enig moment zelf 
ben gaan schilderen.
Die honden van hem vormden een verhaal apart, en dan met name 
zijn manier van omgaan, het africhten en de taal die hij met hen 
sprak. Vooropgesteld, het was met zijn honden hetzelfde als in de 
uitspraak van die Schot. Ze waren de heilige koe, engeltjes op een 
voetstuk en vaak kreeg je de indruk dat in het huishouden alles om 
die honden draaide. Hij had steevast een ouwe en een jonge jachtka-
meraad en nam ze beurtelings mee. Hij sprak ’n beetje op zo’n lijzige 
Oost-Brabantse toon en dat deed hij ook tegen zijn honden. Het ene 
moment werden ze de hemel in geprezen, vooral wanneer ze “vóór-
stonden” (“vorstehen”, zegt de Duitser en over “pointing” heeft de 
Engelsman het wanneer de hond als een standbeeld blijft staan, de 
staart licht trillend recht naar achteren, kop en schouder laag gebo-
gen en meestal één voorpoot opgetild, als zeker teken dat er wild in 
de direkte nabijheid is en dat de hond er letterlijk lucht van heeft). En 
eerlijk gezegd, dat is voor ons jagers het allermooiste van de jacht, 
het werken met een goede jachthond, vele malen mooier dan het uit-
eindelijke schot. Wanneer echter ’n hond “flushte” – het wild opjoeg 
buiten schot, zodat de jager geen kans kreeg – begon de toespraak 
op die bekende toon: “Stomme Lu-hul, da’s toch geen jagen, hè? 
Ge gaot ook veuls te ver, altijd al gezegd dà ge korter moet jagen, 
waar-de-loos….” En weet u, dan zat zo’n hond hem schuldbewust 
aan te kijken, alsof ie het ook nog allemaal begreep en het had me 
niet verbaasd als ie ’n poot had gegeven om beterschap te beloven.
Hoewel ik Jo al vanaf mijn kindertijd kende – wij gingen vanaf ’n jaar 
of acht altijd mee op kinderdrijfjacht, steevast op derde Kerstdag, met 
vriendjes en neefjes en nichtjes van de jagende ooms – werd hij mijn 
leermeester op mijn zestiende, toen ik een jeugdakte kreeg. Vanaf die 
tijd was hij mijn grote inspirator; hij bracht mij de grondbeginselen 
van de jacht, respect voor het wild en voor de medejagers bij maar 
vooral wakkerde hij de passie in mij aan door zijn meesterlijke vertel-
trant, zijn verhalen uit het verleden. Zonder hem was ik niet de jager 
die ik nu ben en zijn boodschap heb ik dan ook graag aan anderen 
doorgegeven.
Jo kon enorm genieten van het diverse wildbraad op tafel en ook 
andere culinaire genoegens schuwde hij niet. Bij voorkeur ving hij een 
scala aan vis op de Wadden en nam dat zo vers mogelijk mee naar 
huis. Hij bracht mij bij dat je zoveel meer uit de natuur kunt eten, en 
likkebaardend  vertelde hij over een pan jonge spreeuwen, gebraden 
jonge waterhoen en eieren van divers gevogelte, zoals die van de 
kievit, de grutto, eenden en ganzen. Hij was gek op mosselen en toen 
hij eens bij mij te gast was deed hij ze af als te ingewikkeld en met 
teveel sausjes, purist als hij was.
Op het laatst raakte hij ’n beetje verbitterd, over de teloorgang van 
de kleinschalige landbouw en over de gevolgen daarvan voor het 
wild en de biodiversiteit. Jo, de gastvrije levensgenieter, is niet oud 
geworden maar hij leeft voort als de man met een hart voor de juiste 
jacht-  en natuurbeleving.

Voor Jo zou het volgende gerecht al te ingewikkeld zijn:
Moules à la Provençale (4 pers.)
2 kg mosselen, 1 glas droge witte wijn
1 grote ui, 2 tenen knoflook, 4 grote rijpe tomaten
1 bosje peterselie, 1 bosje basilicum, 1 eetlepel tijmblaadjes
Snipper de ui en de knoflook en fruit glazig in ruim olijfolie. Ontvel de 
tomaten en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. Hak de peterselie 
en basilicumblaadjes fijn. Voeg de tomaat en tijmblaadjes toe aan de 
ui, laat nog even pruttelen en blus af met de witte wijn. Zet het vuur 
hoog en voeg de mosselen toe. Schep regelmatig om en voeg na 4 
minuten de gehakte peterselie en basilicum, alsmede versgemalen 
peper toe. Laat nog 1 minuutje koken, schep goed om en serveer.
Ik zou zeggen: ’n goed glas rosé uit de Provence erbij. A la votre…..

MET VOLLE MOND...
Culinaire column door:
pieter van de kamp

Jo

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Sportpark Ekkerzicht: Tien jaar lang sport en spel

Al 10 jaar lang staat sport en spel 
centraal op Sportpark Ekkerzicht. Af-
gelopen zaterdag vierde het Ollandse 
Sportpark zijn tweede lustrum. V.V. 
Ollandia wilde dat niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en besloot er een 
mooie dag van te maken. ‘Sport en 
spel’ stond ook deze dag weer cen-
traal, maar dit keer vooral met de na-
druk op ‘spel’. “We wilden een feest 
geven voor heel Olland”, aldus voor-
zitter Erik Huijbregts. “Van jong tot 
oud, iedereen is erbij betrokken.” 

Spelmiddag
Voor de jeugd moest het feest vooral 
laagdrempelig zijn. Daarom had de 
organisatie bewust gekozen voor ‘vrij-
heid blijheid’. Ze hadden een mooi 
spelparcours uitgelegd en de A- en B-
jeugd bereid gevonden om te helpen 
bij de begeleiding. Niemand hoefde 
zich van tevoren  aan te melden. Ie-
dereen mocht meedoen op zijn of 
haar eigen manier en eigen tempo. 
Wie kon er een aantal stokken uit de 
lucht vangen of de mega-spiraal hele-
maal tot het einde toe afmaken, zon-
der het ijzer te raken? Bij het sjoelen 
wist Kim de eerste schijf direct in één 

van de vakken te schuiven. “Goed zo, 
Kim!” moedigde de kleine Lieke haar 
enthousiast aan. Naast hen werd er 
in tweetallen jeu-de-boules gespeeld, 
maar dan met blauwe en rode voet-
ballen. In de sportkooi werd niet op 
doel, maar op een plaat geschoten. 
Gelukkig mocht ieder wel twintig keer 
een poging wagen, want dat bleek 
nog niet zo eenvoudig. Aan de andere 
kant van de sportkooi ging het er extra 
spectaculair aan toe: schieten op was-
machines!

Olland quiz
Het avondprogramma was iets min-
der vrijblijvend opgezet, maar daarom 
was het er niet minder gezellig om. 
Rob van der Heijden had een uitge-
breide quiz opgesteld over het eigen 
dorp. Verdeeld over twaalf catego-
rieën kwam het heden, verleden en 
de toekomst van het dorp aan bod. 
Zelfs de KBO had een team weten te 
vormen en met hen gingen nog eens 
12 teams alle vragen met pen en pa-
pier te lijf. Wat was bijvoorbeeld de 
betekenis van de naam HOLM van 
het oude gemeenschapshuis? Velen 
dachten het te weten, maar lang niet 
iedereen wist het echt. Na veel heen 
en weer geklets, mocht ‘Dè nie’ zich 
als winnaar ontfermen over het pakket 
met Ollandse streekproducten. ‘FC 
Olland en ver daarbuiten’ kreeg een 
doosje fluggel en twintig consumptie-
munten werden dankbaar aanvaard 
door ‘Het vierde elftal’. De rest van 
de avond verzorgde de Tirolergruppe 
Flosser een Bayerische avond. De 
wijn werd per fles geleverd, er werd 
gedronken uit bierpul en ook de  
bratwurst met zuurkool ontbrak 
niet. Olland was even ‘in Deutschen  
sphären’. 

De Tour wacht op niemand
Deze klassieke 
zin geldt abso-
luut voor deze 
editie van de 
Tour de France. 
Favorieten zo-
als Froome en  

Contador zijn al naar huis. Oud-
winnaar Andy Schleck ook en dat 
maakt het dat er nu geen oud win-
naars van de Tour in het peleton rij-
den. Vicento Nibali koerst af op zijn 
mogelijke eerste overwinning. Of 
zou onze eigen Bouke Mollema nog 
voor een verrassing kunnen zorgen? 
We hebben als Nederlanders deze 
Tour natuurlijk al een mooi succes 
kunnen beleven met de winst van 
Lars Boom. 

De vele varpartijen, uitvallers en ver-
rassingen maken het Roois Tourspel 

spannender dan ooit tevoren. Ruim 
95% van de deelnemers had voor-
speld dat Froome of Contador de 
Tour zou winnen. In de top van het 
Tourspel is het enorm spannend. Het 
huidige podium bestaat uit Peter 
van Es, Thomas van Erp en G. Van  
Alebeek. Zij hebben respectievelijk 
323, 319 en 311 punten. We weten 
nu al dat bijna niemand de gele trui 
goed heeft geraden dus zal de span-
ning in het spel alleen maar stijgen. 

Zoveel mogelijk Rooienaren EHBO 
gecertificeerd maken. Dat is het doel 
van de EHBO afdeling uit Sint-Oe-
denrode.  Het belang ziet iedereen. 
De Rooise afdeling van de EHBO 
merkt dat er een drempel is om een 
cursus te starten en af te ronden van-
wege de tijdsinvestering die het met 
zich meebrengt. Het Tourspel en de 

EHBO willen dan ook eenieder aan-
moedigen om toch de stap te zetten. 
Door de sponsoring van het Roois 
Tourspel kan deze cursus tegen ge-
ringe kosten worden aangeboden. 
Nu is het alleen nog de tijd die je 
hiervoor dient vrij te maken. Heb jij 
interesse in een EHBO cursus? Geef 
je dan nu op via info@rooistourspel.
nl want er zijn nog plaatsen vrij voor 
de training die start in het najaar.

Terug naar de Tour geldt dat Parijs 
nog ver is. Daarom weten we pas op 
zondagavond 27 juli wie er deze edi-
tie wint. Maandagavond 28 juli om 
20.00 uur - tijdens de prijsuitreiking 
in ’t Pumpke - zien we wie het Rooi-
se podium mag beklimmen en wie er 
allemaal naar huis gaan met de vele 
mooie prijzen die door de Rooise on-
dernemers beschikbaar zijn gesteld.

wielersport
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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 WEBSHOP

LAST MINUTE ACTIE DAGEN!
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

OPEN
11:00 u

-
17:00 u

OPEN
09:30 u

-
17:00 u

20
JULI

ZONDAG

19
JULI

ZATERDAG

399,-
699,99699,99699,99699,699,99699,99699,

50%
TOT

KORTINGmeer dan 100 sets 50%
KORTINGmeer dan 100 sets

Tuinmeubelen
Bardani Cantara 

Comfortabele loungeset inclusief kussens. 
Kunststof vlechtwerk en aluminium frame.

34,95
45,-

Vango 
Adventure

Lichtgewicht windscherm, 
compact mee te nemen

24,99

155,-249,-

52,95Mobicool A40
Absorptie koelbox op 
gas, 12 en 220 volt

FastRider Led 96
Fietstas met een inhoud van 40 liter
FastRider Led 96

79,99
99,99

79,9979,9979,
99,99,

Meer dan 300 modellenMeer dan 300 modellen
Tenten

Safarica Kenia
Koepeltent voor 2 tot 3 personen

handboogschieten Internationaal gezelschap strijdt om Zomerveldtitel in Rooi

Afgelopen weekend werd aan de 
Donderdonksedijk in Boskant al-
weer voor de elfde keer het jaar-
lijkse Zomerveld georganiseerd 
door Handboogvereniging Con-
cordia uit Sint-Oedenrode. Zater-
dag en zondag was het gezellig 
druk met schutters die aan het 
grootste rayonkampioenschap van 
Nederland meededen. Met deel-
nemers uit onder andere Frankrijk, 
Duitsland en België was het ook 
dit jaar weer een internationaal 
succes. 

Alle deelnemers werden verdeeld 
in groepen van drie of vier perso-
nen, om vervolgens alle doelen af 
te gaan en zoveel mogelijk punten 
te scoren. De leeftijden lagen tus-
sen de 12 en 70 jaar. Een toernooi 
waar jonge talenten zich laten zien 
en waar de veteranen misschien 
wel hun afscheid aankondigen. 
Henk Ketelaars was erg blij dit toer-

nooi weer te mogen organiseren. 
‘’Het is nu de elfde keer dat we het 
organiseren en elk jaar wordt het 
weer iets groter. Vorig jaar hadden 
we ongeveer 180 deelnemers, nu 
zo’n 200. Elk jaar is het weer super, 
zeker met goed weer zijn de deel-
nemers altijd vrolijk en is de sfeer 
helemaal top!’’ 
Hans van Hout uit Veldhoven en 
Toine Cleve uit Tienray deden al-
lebei voor de 10e keer mee en 
vinden het elk jaar weer genieten. 
‘’Als ik dit jaar een goede score 
haal, kan ik weer naar het WK in 
augustus dit jaar. Ik heb tot nu toe 
al negen keer meegedaan aan een 
WK, waarvan ik twee keer 2e ben 
geworden’’, zegt Toine. 
Bijna elke deelnemer vindt  het 
veldschieten veel leuker en uitda-
gender dan binnen in de hal schie-
ten, zo ook Hans. ‘’De hal vind ik 
maar niks, dat is alleen maar recht 
vooruit schieten. Buiten is vaak de 

afstand tot het doel onbekend, 
waardoor het lastig inschatten is 
hoever je van het doel staat. Dat 
zorgt voor een leuke uitdaging.’’ 
Ook Paulus van den Berk was even 
aanwezig tijdens de wedstrijd. ‘’Het 
is eigenlijk een echte oer-sport, een 
beetje zoals het jagen op wilde 
beesten in de prehistorie’’, lacht 
hij. ‘’Het is mooi dat we het ook 
dit waar weer hier kunnen organi-
seren. Het terrein is er erg geschikt 
voor, je kunt overal tussen de bo-
men en struiken door schieten.’’ 
Naast een mooi toernooi met veel 
tevreden deelnemers was er nog 
meer goed nieuws voor de plaat-
selijke handboogvereniging. Con-
cordia-lid Jan van Tongeren (15) 
heeft namelijk goud gewonnen bij 
de juniorcup in Moskou, zeker op 
zijn leeftijd een super prestatie! In 
augustus mag hij het gaan probe-
ren op de jeugd olympische spelen 
in China. 

Handboogvereniging Ontspanning
Dinsdagmiddag is bij de Roze-
laer geschoten voor de competitie. 
Deze week was de winnaar Jan van  
Bergen met een score van 232. Ver-
dere uitslag : Antoon Vervoort 226, 
Jan van Erp 215, Wim Boonstoppel 
210, Jan Gordijn 209, Ron Spijker 
202, Antoon Hermes 179 en Jan 
Lathouwers 139. 

Vrijdagavond is er op de clubavond 
de 7e wedstrijd uit de ZONA-com-
petitie geschoten. Een ZONA is 
een score van 9. Dag winnaar werd 
Mart Verhoeven met 11*9 en een 
score van 207. Resultaten overige 
schutters: William Huyberts 215 
9*9, Mark Kuys 208 9*9, Sjef van 
den Berg 240 8*9, Jan van Bergen 
218 8*9, Jan van Erp 197 7*9, Jan  
Gordijn 273 6*9, Frans van den 
Braak 194 5*9, Wim Boonstoppel 
170 4*9, Michael Moonen (hout) 
119 4*9, Jos van den Berg (hout) 
129 3*9, Toon Hermes 163 2*9, Jos 

van der Veer 160 2*9, Beppie van 
Bergen 151 2*9 en Antoon Vervoort 
(hout) 21 0*9.
Afgelopen week heeft Piet van den 
Berg in Moskou een Junor Cup wed-
strijd geschoten.
Met tweemaal 325 punten, totaal 
650, ging Piet als 21e geplaatst door 
naar de finales. Door zijn goede 
klassering had Piet de eerste ronde 
een bye. Dat betekent dat hij auto-
matisch doorging naar de volgende 
ronde. In de zestiende en achtste 
finale was het bijzonder spannend. 
Piet kwam steeds op 5-5 na 5 sets, 
zodat er een shoot-off nodig was. 
Hij wist beide malen te winnen door 
een 10 te schieten. In de kwartfinale 
had Piet enkele mindere pijlen en 
hij verloor van zijn Russische tegen-
stander.
Het team moest in de kwartfinale 
uitkomen tegen Wit-Rusland. In het 
begin ging de wedstrijd gelijk op, 
maar uiteindelijk verloor het Neder-

landse team met 6-2. Zij eindigden 
op de vijfde plaats.
Jan van Tongeren van Concordia 
schoot ook erg sterk. Hij wist het 
goud binnen te slepen.
Simon Boersbroek en Floris en  
Dione Mesu hebben op zaterdag 
een jeugdfita geschoten in Schijndel. 
Zij schieten alle 3 op 60, 40 en 30 
meter. Simon schoot 214, 239 en 
280, totaal 733 punten. Dit was 
goed voor een 14e plaats bij de jon-
gens cadetten. Floris schoot 266, 
283 en 294, totaal 843 punten. Dit 
was goed voor een 8e plaats. Dione 
schoot 240, 249 en 300, totaal 789 
punten. Zij werd hiermee derde bij 
de meisjes cadetten.
In de totaaluitslag van de jeugdfita’s 
eindigt Dione op de tweede plaats, 
Floris werd zesde en Simon negende.
Sjef van den Berg schoot zondag in 
Baarschot de vierde ronde van de 
Lowland Series. In de kwalificatie 
schoot hij 331 en 323, totaal 654 

punten. Hij ging als tweede naar de 
finales. Hij schoot sterk en wist alle 
rondes te winnen met 6-0, 7-1, 7-3 
en 7-1. Sjef eindigde uiteindelijk dus 
op de 1e plaats. Dit was voldoende 
om zich te plaatsen voor de finales 
bij het Olympisch Centrum Papen-
dal in september.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden, op dinsdagmiddag 
de Rozelaer en op vrijdagavond de 
senioren. Vrij trainen voor leden als 
de accommodatie niet bezet is.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Nina van Enckevort succesvol in 
De Mortel

paardensport

Als enige van de Vresselse Ruiters, 
nam Nina van Enckevort deel aan 
de driedaagse springwedstrijd in De 
Mortel.

Het begon al meteen goed op vrij-
dagmiddag. Na een zeer snelle bar-
rage mocht Nina met haar pony 
Enjoy de eerste prijs op gaan halen 
in het CL klassiek. Zaterdag was het 
de beurt aan Mystery. In het DM 
klassiek werd een mooie tweede 
plaats behaald. Enjoy had ook goed 
gesprongen en daarmede geplaatst 
voor de finale op zondag.
Na een hele snelle tweede fase werd 

Nina met Mystery op zondagmor-
gen vierde en daarmee was ook 
deze geplaatst voor de finale.
In de finale van het CL had Nina de 
snelste tijd maar door een pechfout-
je werd ze nu derde. Sidney Renders 
had besloten dit weekend deel te 
nemen aan de New Forest keuring in 
Sint Oedenrode en met succes. Haar 
pony Colinda werd voorlopig kroon 
en werd eerste in de rubriek ‘best 
gaande rijpony.’ Om het allemaal 
nog wat mooier te maken, kreeg 
ook haar hengstveulen Melbourne 
een eerste premie. Top gedaan da-
mes, van harte gefeliciteerd.

Koen van der Wijst derde op EK 
in Denemarken

bmx

De Rooise BMX-rijder Koen van der 
Wijst heeft een erg goede prestatie 
geleverd door als derde te eindigen 
op het EK in Roskilde (Denemarken).

In de manches van de categorie Boys 
16-jarigen liet hij al zien dat hij tot 
de kanshebbers behoorde. Koen 
pakte in de eerste twee manches een 
tweede plek en in de derde manche 
een derde plek. Hij kwalificeerde 
zich uiteindelijk voor de finale door 
in de kwartfinale als vierde en in de 

halve finale als derde over de streep 
te komen. Tijdens de finale knokte 
hij zich naar een bronzen plak.

Ook dorpsgenoot Kyro van Schijndel 
kwam in actie, echter in de categorie 
boys 11-jarigen. Het talent liet zich 
van zijn beste kans zien door in de 
manches één keer eerste en twee 
keer tweede te worden. In de kwart-
finale trof hij echter uiterst goede 
rijders. Daarin werd Kyro zesde. He-
laas dus geen vervolg voor hem.

Weer twee certificaten met lof bij 
PHV Steeds Paraat

hondensport

Afgelopen vrijdag 4 juli hebben 
Piet v. Kasteren en William van de 
Ven deelgenomen met hun honden  
Laura en Rocco  aan de zomerkeu-
ring PH1 van de afdeling Noord  
Brabant te Valkenswaard. 

De volgende oefeningen werden 
gedaan; springen, zoeken, revieren 
naar een voorwerp, manrevieren, 
waterwerk, overzwemmem en ap-
porteren, volgen aan de lijn, los vol-
gen, fiets volgen, gevonden voedsel, 
afliggen, het aangeboden voedsel 
weigeren, voorwerp bewaken, trans-
port van een arrestant en als laatste 
op de voormiddag het stil zijn. De 
hond Laura en Piet verspeelden bij 
de volgoefeningen vier punten en 
twee punten tijdens het transport 
van een arrestant. Rocco en William 
verspeelden een punt bij de hinder-
nis springen en een punt bij het zoe-
ken naar de voorwerpjes. Vervolgens 
twee punten bij het opzoeken van 
een groot voorwerp (blaffen in het 
voorterrein). Alle twee een schitte-
rend resultaat in de voormiddag.
In de namiddag kwam het zware 
manwerk. Onder zeer zware om-
standigheden, de temperatuur was 
rond de dertig graden, de oefenin-

gen stokstellen, schotstellen, terug-
roepen, rijwielstellen en als laatste de 
schijnaanval. Laura draaide ‘s mid-
dags top, maar verspeelde alleen de 
oefening terugroepen, omdat ze tot 
de helper was doorgelopen en daar-
na pas terugkwam. Deze oefening 
kon dus niet gewaardeerd worden. 
Dat is zeer jammer. Rocco deed het 
die middag niet minder. Hij stelde 
alle oefeningen als een kanon maar 
bij enkele van zijn achtervolgingen 
hield hij een beetje in, wat dan een 
paar punten kostte. Bij de schotaan-
val en verdedigen was hij zo gre-
tig dat de helper over de kop ging. 
Waardoor de hond een paar keer 
beet. Het kostte drie punten. Bij de 
hond terugroepen verspeelde Rocco 
zes punten omdat hij iets te lang-
zaam terugkeerde. Ook het alge-
meen appel hadden Piet en William 
een 10 en de wijze van voorbrengen 
had Piet een 8 en William een 9. Alle 
twee een prachtig certificaat met lof. 
Piet met Laura 414 punten en Wil-
liam met Rocco 413 punten. Weer 
een  schitterend resultaat voor de 
geleiders met hun honden en voor 
de hele politiehondenvereniging 
Steeds Paraat.

Jaarlijkse wedstrijd Nijnselse Ruiters 
op andere locatie

Op 25, 26 en 27 juli houden de 
Nijnselse Ruiters en Ponyruiters 
weer haar jaarlijkse wedstrijd. Dit 
jaar zijn er nogal wat veranderin-
gen ten opzichte van vorige jaren. 
De locatie is dit jaar bij de familie 
van Gastel aan de Jekschotseweg, 
waar een prachtig gedraineerd ter-
rein ligt, zodat de bodem ook onder 

wat mindere omstandigheden opti-
maal blijft. 

Daarnaast is ervoor gekozen om al-
leen het springconcours te houden, 
de dressuurruiters komen einde van 
het jaar aan de beurt.  Wat hetzelfde 
blijft als vorige jaren is natuurlijk een 
mooie, goed georganiseerde en gezel-

lige wedstrijd met een mooie prijzen-
pot. Piet van Rijssel, de parcoursbou-
wer, zal net als vorig jaar een mooi, 
uitdagend parcours neerzetten, waar-
in op vrijdag en zaterdag de paarden 
hun prestaties mogen laten zien. Zon-
dag is het de beurt aan de pony's. Op 
vrijdag de 25e zijn alle klasse` s aan 
de beurt en als extra ook nog een 
rubriek veteranenspringen, waarin 
ruiters en amazones die de leeftijd 
van 40 jaar hebben bereikt hun eigen 
sportieve strijd mogen leveren. Za-
terdag kunnen de paarden opnieuw 
hun talent laten zien in alle klasse’ s 
en op zondag komen de ponyruiters 
aan de beurt. Ook zij zullen hun beste 
beentje voorzetten en een greep in 
de prijzenpot proberen te doen. Voor 
de toeschouwers en deelnemers: het 
programma is terug te vinden op con-
cours.nl en de terreinen zijn gelegen 
aan de Jekschotseweg 16.

Om optimaal te kunnen presteren 
hebben de pony`s deze week een 
clinic gevolgd bij springruiter Rob 
Heiligers. Deze ruiter start zowel na-
tionaal als internationaal op spring-
wedstrijden. 

paardensport

Druk weekend voor Nijnselse ruiters
Dit weekend is Thom van Dijck 
gestart op een springwedstrijd in 
Vorstenbosch. Met zijn paard Don 
Diablo werd hij achtste in de klasse 
M. In de klasse Z/ZZ startte Thom 
zijn paard Albin en eindigde op de 
vierde plaats.

Michelle Westerdijck startte haar 
paarden op een dressuurwedstrijd in 
Best in een gecombineerde klasse Z1 
en Z2. Haar paard Divers debuteerde 
in de klasse  Z1 en behaalde 67.1 % 
en een tweede prijs. Met Approval T 
startte ze in de klasse Z2 en behaalde 
66.8%. Goed voor een derde prijs.

 Voor de pony’s zijn voor zowel het 
springen als de dressuur de selectie-
wedstrijden

voor de Brabantse kampioenschap-
pen achter de rug. De afvaardiging 
is bekend.
Namens Nijnsel gaat Larissa Laenen 
met haar pony Kasandera in de klas-
se DB springen. In de klasse CDE M 
springen gaat Anouk van de Nieu-
wenhuijzen met haar pony Lachelle. 
De kampioenschappen voor pony`s 
vinden dit jaar plaats in Sint Antho-
nis op zaterdag 16 augustus.
In het weekend van 6 en 7 juli zijn 
de ruiters en amazones ook nog op 
wedstrijd geweest. Larissa Laenen 
nam deel aan een springwedstrijd 
in Volkel met haar pony Kasandera 
in de klasse DB. Na een mooie fout-
loze eerste ronde met 69 stijlpunten 
mocht ze zich opmaken voor de bar-
rage. Deze reed ze ook foutloos rond 

met 71,5 stijlpunten wat goed was 
voor de derde prijs. Teun Kluijtmans 
startte zijn paard Cornelis ook in Vol-
kel in het springen klasse Z. Hij be-
haalde hier een achtste plaats. 
Eveline van de Ven is met haar paard 
Allure naar een dressuurwedstrijd in 
Lieshout geweest.
Onder het genot van een waterig 
zonnetje behaalde ze in de eerste 
proef 62.1%. Haar tweede proef 
verliep nog beter en de jury beloon-
de de combinatie hier met 66.5%.
Inge Heesakker ging met haar paard 
Cora van de Houtbroek  naar een 
selectiewedstrijd voor het dres-
suurkampioenschap voor het Friese 
paarden in Nederweert. De Jury be-
loonde de proef van Inge en Cora 
met 63% en een derde prijs.

Mariola Voorn wint in Best
Op het laatste moment schreef  
Mariola Voorn zich nog in voor de 
dressuurwedstrijd in Best. Uiteinde-
lijk eindigde dit in een succes. Ook 
op de springwedstrijd in Vorsten-
bosch vielen er drie combinaties in de 
prijzen. 

In Best zette Mariola Voorn met haar 
paard Copyright een keurige proef neer. 
Hierdoor gingen zij huiswaarts met we-
derom een 1ste prijs in de klasse B. 

In Vorstenbosch werd dit weekend 
een grote outdoor springwedstrijd ge-
organiseerd. In de klasse B vielen drie 
Rooise amazones in de prijzen. Dianne 
Merks eindigde met Eva als 2e in de 
prijzenreeks; haar zus Marion Merks 
eindigde met Dolf op een 5e plaats. 
Na Marion volgde ook nog Bo van 
Gorkum. Zij werd 7e met Zolga II. 

Café d’n Toel neemt revanche op Lukal x
Dinsdag 8 juli heeft café d’n Toel 
internationaal haar tweede wed-
strijd gespeeld. De wedstrijd was 
tegen lukal x. 

De opstelling was hetzelfde als de 
eerste wedstrijd Hein Jansen, Jarno 
Kapteijns, Freddie der Kinderen 
en Arno van Rosmalen.  De eerste 
wedstrijd verloor d’n Toel internati-
onaal met 6 – 5, dat was ook te-
gen Lukal x uit Portugal. Met 6 - 0 

kwamen ze afgelopen dinsdag voor. 
Helaas moesten ze de zevende leg 
en de 8ste leg afgeven. Maar met 
een eindgemiddelde van Hein (5.3), 
Arno (4.7), Fred (4.3), Jarno (5.1) 
bij cricket en een eindgemiddelde 
van Hein (47.5), Jarno (43.0), Arno 
(39.6) en Freddie (36.0) mogen 
ze zeker niet klagen. Uiteindelijk 
won d’n Toel internationaal met 9 
-2. D’n Toel internationaal heeft in 
twee wedstrijden 14 punten van 

de 22 vergaard. Op naar volgende 
week in d’n Toel waar ze om 19.30 
uur beginnen tegen Sucullamos uit 
Spanje. Deze avond wordt ook de 
retourwedstrijd gespeeld, dus zijn er 
twee wedstrijden te spelen.  Zowel 
de spelers als de coach en de cap-
tain, willen de sponsors bedanken. 
Kom je aanstaande dinsdag ons 
team uit Rooi aanmoedigen? Aan-
staande dinsdag staan er twee heel 
belangrijke wedstrijden te spelen.

darten
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exclusief interview met Hans van breukelen

Succes is maakbaar
De legendarische penaltyserie tus-
sen Nederland en Costa-Rica voel-
de voor Hans van Breukelen als 
een bevestiging. Voor hem werd 
eindelijk duidelijk gemaakt dat een 
strafschopserie geen loterij is, dat 
het trainbaar is. “Voetbalroman-
tici denken het tegenovergestelde”, 
vertelt de oud-keeper van onder 
andere PSV en het Nederlands Elf-
tal. Van Breukelen leest veel, vooral 
zakelijk. Daarom heeft hij altijd een 
duidelijke mening. Met DeMooi-
RooiKrant sprak hij over Van Gaal, 
Cruijff, mentale weerbaarheid en 
PSV. Maar ook over succes, dat vol-
gens hem maakbaar is.

door: Jeroen van de sande

Het is een druilerige, zeg maar ge-
rust kletsnatte woensdagmiddag. 
Zo’n negen uur voor de aftrap van 
de halve finale tegen Argentinië. 
Hans komt de lunchroom van de 
golfclub in Best binnengelopen. Voor 
de locatie is bewust gekozen omdat 
de oud-international ’s middags nog 
een balletje wil slaan. Fanatiek als 
hij is, baalt hij van het slechte weer, 
maar hij rept er amper over. Hans 
begroet vriendelijk en staat duidelijk 
open voor een lang gesprek. De eer-
ste voorzet wordt gegeven.

Toen Tim Krul die strafschopnemers 
aan het bespelen was, dacht waar-
schijnlijk 90% van de Nederlanders 
aan jou.
“Ik heb inderdaad veel berichtjes 
gehad”, grinnikt Hans. “Maar weet 
je wat het mooie is? Toen ik hem 
zag warmlopen had ik zoiets van: 
‘hier hebben ze over nagedacht’. De 
voorbereiding moet perfect geweest 
zijn. Ik weet zeker dat Krul dat sce-
nario al meerdere malen gevisuali-
seerd heeft. Dat moet wel, anders 
kun je niet zo natuurlijk overtuigend 
zijn en zo zelfverzekerd naar de hoek 
duiken. 
Van Gaal laat niets aan het toeval 
over. Dit was weer iets typisch voor 
hem. Hij creëert voorwaarden om 
succesvol te zijn. Het is enorm knap 
wat hij met deze groep voor elkaar 
heeft gekregen. Zijn voorbereiding is 
perfect geweest en hij heeft er een 
echt team van gemaakt. Als de voor-
bereiding zo goed is, resulteert dat in 
een goede sfeer, dan heeft iedereen 
dezelfde focus en dan is iedereen 
bereid om het voor en met elkaar 
te doen. Dat is de basis voor suc-
ces. Als ik Robben hoor praten over 
hoe trots hij is dat ze ‘de nul’ gehou-
den hebben. Dan ervaar ik betrok-
kenheid en bevlogenheid en is toch 
fantastisch? Waar ze ook eindigen. 
Ze hebben sowieso een fantastisch 
toernooi gespeeld.” 

Heeft hij het geluk niet aan zijn kont 
hangen?
“Dat lijkt misschien zo, maar het 
is allemaal doordacht geweest. Ik 
ben een fan van Van Gaal. Ik geloof 
net als hij, dat toeval zoveel moge-
lijk voorkomen moet worden. Dus 
is voorbereiding doorslaggevend.
Het feit dat het Nederlands Elftal dit 
toernooi op de juiste momenten in-
eens kon wisselen van systeem. Dat 
is geen toeval. Bovendien weet hij 
de specifieke individuele kwaliteiten 
van iedere speler exact te benutten. 
Zo maakt hij iedereen belangrijk. Het 
mooie is dat Van Gaal nu niet zelf 
hoeft te roepen hoe geweldig hij is. 
Dat doen de spelers voor hem. Zelfs 
analytici in het land kunnen niet 
meer om hem heen.”

Is er een nieuw tijdperk aangebro-
ken? Een tijdperk waarin resultaat 
belangrijker is dan het spel?
“In 1974 werden we tweede met 
het mooiste voetbal van de wereld. 

Dat heeft veertig jaar als een mo-
lensteen om onze nek gehangen. 
Het heeft heel lang niet gegaan om 
het winnen. We moesten altijd maar 
mooi voetballen. Hugo Borst zei het 
laatst heel treffend. ‘Misschien is dit 
wel het einde van de Cruijff-doctri-
ne’. Ik kan me daarin vinden. Voor 
het resultaat gaan. Van Gaal heeft 
dat gecreëerd.” 

“HeT kosT me 
moeiTe om nieTs 

Te Zeggen, 
omdaT ik miJ Zo 

beTRokken voeL”.

Kun je Van Gaal vergelijken met 
Michels?
“Van Gaal is echt uniek. Michels 
was ook erg van de voorbereiding, 
maar de tijden zijn zo veranderd. 
Het is nauwelijks vergelijkbaar. Te-
genwoordig is er zeven dagen per 
week aandacht voor voetbal. Op in-
ternet, in kranten en in het bijzonder 
op de televisie. De opiniemakers zijn 
BN-ers geworden en hun mening 
lijkt soms wel belangrijker dan de 
hoofdrolspelers, namelijk de spelers 
en trainers, zelf. Terwijl zij geen ver-
antwoordelijkheid dragen voor het 
eindresultaat. Het medialandschap 
waarin Michels werkte, is anno 
2014 onherkenbaar veranderd. Is 
geen verwijt, maar een constatering 
van een feit.”

Je bent lid van de Raad van Com-
missarissen van PSV. Onlangs gaf 
je aan dat je er nog eens vier jaar  
aan vast hoopt te plakken. Je missie 
is nog niet volbracht?
“Laat ik voorop stellen: ik voel mij 
mede-verantwoordelijk hoe PSV er 
op dit moment voorstaat. Dan kun 
je twee dingen doen: of stoppen of 
nog een keer de strijd aangaan en 
een bijdrage leveren om onze club 
weer terug te brengen naar de Ne-
derlandse top. En dat is voor mij 
kampioen worden. Als commissaris 
word je geacht om dat op afstand te 
doen. Als lid van de RvC controleer 
en adviseer je de directie. Daarom 
kan, mag en wil ik niet publiekelijk 
mijn mening geven over het reilen 
en zeilen van PSV. Dat zijn nou een-
maal de afspraken en daar dien ik 
mij aan te houden. En dat is niet al-
tijd even makkelijk. Dan voel ik mij in 
een spagaat zitten omdat ik natuur-
lijk een mening heb en mij betrok-
ken voel bij de club. Als rondlopend 
commissaris praten veel mensen, 
van binnen en buiten de club, tegen 
je aan omdat de mensen je kennen 

en hun hart willen luchten 
over PSV. Ik kan dan alleen 
luisteren. Uiteraard kost het 
mij moeite om mijn mond 
dicht te houden omdat ik 
zo betrokken ben. Kan mijn 
emoties niet in het openbaar 
tonen. De uitkomsten van die 
gesprekken leg ik neer 
bij de directie. Zij 
bepalen wat zij 
met de infor-
matie doen. 
En in die

 

rol hoop ik de komende jaren nog 
een bijdrage te kunnen leveren.”

Als er iemand een waardevolle bij-
drage kan leveren, dan is het de 
nieuwe directeur Toon Gerbrands.
“Ben blij met de komst van Ger-
brands. Het is een man die zeker 
iets teweeg kan brengen. Al lukt dat 
niet in zijn eentje. Hij kent de geur 
van het zweet in de kleedkamer en 
hij weet hoe de voetballerij in elkaar 
steekt. Gerbrands kent de verhou-
dingen in de topsport in relatie met 
de zakelijke kant. Bij een betaald 
voetbalorganisatie is het heel anders 
werken dan bij ieder ander bedrijf. 
Als je op maandagochtend het sta-
dion in loopt dan voel je precies of 
PSV gewonnen of verloren heeft. 
Daar moet je mee om kunnen gaan. 
De RvC heeft een bewuste keuze 
gemaakt om voor een voetbalbe-
stuurder te kiezen. Samen met Mar-
cel Brands, die voor een positieve 
transferbalans heeft gezorgd, zal hij 
een geweldig tandem vormen. Na-
tuurlijk mogen we niet vergeten wat 
Tiny Sanders allemaal voor de club 
gedaan heeft. Hij verdient alle cre-
dits. Dankzij hem is PSV weer finan-
cieel gezond en ligt er een gezonde 
basis voor de toekomst.”

“veRgeeT nieT daT 
we nog sTeeds de 
kLeinsTe sTad ZiJn 

die ooiT de 
euRopa Cup i 

gewonnen HeefT”.

Hoe denk jij dat PSV de weg naar 
boven weer kan vinden?
“Door met z’n allen als PSV-ers kei-
hard te werken waarin het gevoel 
van ‘wij’ en ‘trots’ als basis fun-
geren. De gunfactor is daarbij erg 
belangrijk. Die lijkt nu even wat 
minder. Daar moeten we weer naar 
streven. Hiddink noemde het ooit 
eens ‘familiair professionalisme’. 
In het goede gevoel de lat hoog 
leggen. Vergeet niet dat we nog 
steeds de kleinste stad zijn die ooit 
de Europa Cup I gewonnen heeft. 
Dat komt door de kracht van deze 

regio; inno-
vatie, onder-
nemerschap, 
gemoedelijk-

heid en sa-
menwerking.”

De jeugdopleiding heeft een nog 
belangrijkere rol gekregen. Hoe 
helpt PSV jeugdspelers naar de top?
“Art Langeler als hoofd opleiding 
heeft namens PSV een duidelijke vi-
sie. De spelers verantwoordelijk ma-
ken voor hun eigen ontwikkeling. 
PSV faciliteert hen daarbij door goe-
de trainers en begeleiders. Uitein-
delijk wil PSV spelers opleiden, die 
straks hun verantwoordelijkheid in 
het veld nemen, initiatief tonen en 
willen winnen. En dat is een prach-
tige uitdaging voor alle opleiders 
en spelers, omdat jonge voetballers 
zoveel meer prikkels dan vroeger 
krijgen. Als jeugdspeler droom je 
van het winnen van de Champions 
League in een vol stadion. Daar doe 
je het allemaal voor. Maar de wereld 
waarin je terecht komt, is gecompli-
ceerder. Veel druk van het presteren, 
verlies, het belang van geld en (on)
terechte kritiek. Zaken waar je dus 
ook op voorbereid dient te worden 
hoe je daar mee om kunt gaan. Is 
namelijk onderdeel van het vak, het 
hoort er standaard bij. De jeugdop-
leiding van PSV is zich bewust van 
deze uitdaging en is op alle gebied 

actief om de beste opleiding voor 
spelers te creëren. We moeten en 
mogen hoge doelen stellen.
Seedorf zei eens: ‘Als ik voor de 
wedstrijd in een positieve stemming 
kom, gaat de rest vanzelf’. Ook dat 
is trainbaar in mijn optiek. Er gaat in 
Nederland veel talent verloren. Als 
er gezegd wordt: ‘hij had de men-
taliteit niet’, dan is mijn vraag: ‘Wat 
heb je er aan gedaan?’ Ik geloof dat 

je integraal bij techniek, tactiek 

en fysiek moet zorgen dat je jonge 
jongetjes leert hoe ze zich moeten 
concentreren. Hoe ze moeten om-
gaan met emoties. Als ze een rot-
schop krijgen, of als ze verliezen. Als 
je goed in je vel zit, zal je succesvol 
zijn.”

Suarez heeft die training nooit ge-
had blijkbaar. Hoe kun je zijn bijtre-
actie verklaren?
“Wat gaat er in hemelsnaam in zijn 
hoofd om op dat moment? Waarom 
bijt hij alweer voor de derde keer? 
Eigenlijk is het een dierlijke reactie, 
een babyreactie. Ik wil graag weten, 
wat is er nu met Suarez gebeurd op 
dit gebied? Heeft hij bij Liverpool al 
hulp gekregen na zijn tweede bij-
tincident en een schorsing van 10 
wedstrijden?  Je gedachten bepalen 
je gevoelens en dat zie je terug in 
gedrag. Het lichaam is eigenlijk een 
slaaf van de hersenen. Daarom pleit 
ik al jaren voor een sportpsycholoog 
als onderdeel van een begeleidings-
team. Eigenlijk mag het geen keuze 
zijn voor de speler. Toeval moet je 
als club zoveel mogelijk uitsluiten.”
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MooiRooikrantDe30 Uitslagen/programma

Uitslagen

hardlopen

Fortuna ‘67

Chaam, 5 juli Chaamloop 
Vrouwen35 10.000 m
Tineke Mous 46.39
Pam van den Hurk 1.02.01

Didam, 5 juli Specialized Triathlon 
Vrouwen Kwart triathlon
Lisette van der Kallen 2.54.51
Zwemmen 1 km 25.32
Wissel 3.52
Fietsen 40 km 1.23.03
Wissel 2.33
Lopen 10 km 59.52

Someren, 6 juli Kennedymars 
Mannen 80 km
Henry Wijffelaars 14.06 
Vrouwen 80 km 
Antoinette van de Laar 14.07

Appeltern, 12 juli Appelternloop 
Vrouwen30 10.000 m
Pam van den Hurk 1.00.00
Mannen 15.000 m
Peter van Rooij 1.20.15
Vrouwen 15.000 m
Tineke Mous 1.12.45 (3e)

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 9/7
1 Echtpr. Van Gerwen 66,67 % 2 Dms. 
B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 64,58 % 3 
Hrn. Van Erp 63,54 %.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerbridge woensdag 9 juli
A-lijn 1. Anneke Majoor & Toon Ma-
joor 64,21 2. Theo Janssen & Robert 
Janssen  59,94 3. Christine van Heer-
tum & Mieke Janssen 55,56
B-lijn 1. Harrie Hol & Ad van Kaatho-
ven 71,58 2. Marijn van de Akker & 
Evert Vugs   63,17 3. Tonnie van Acht 
& Jos van Acht 49,92
Iedere woensdagavond 20.00hr in 
Mariendaal  vrij bridgen voor leden en 
niet leden (beginners en gevorderden) 

Bridgeclub Beckart

Uitslag 10/7:
A-lijn: 1. Annie Stevens & Mia Poels 

61.97; 2. Betsie  & Jan v. Gerwen 
60.41; 3. Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen 59.37. 
B-lijn: Antoinette v. Hoof & Thea vd 
Heijden 58.04; 2. Harrie  v. Erp & Jan 
Langenuijzen 56.55; 3. Mieke & Frans 
v.d Ven 53.27.
 
Uitslag 10e cyclus  
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 58.73; 2. 
Piet & Toon v. Schaijk 58.24; 3. Betsie  
& Jan v. Gerwen 55.41.
B-lijn: 1. Anny & Lena v. Acht 55.93; 
2. Jet v.d Meerakker & Ad v.d.Brand 
53.08; 3. Thea vd Heijden & Hans v 
Hoof 51.52.
Start nieuwe seizoen: 21 augustus

Zijtaartse Bridgeclub ZBC01

Zomerdrive 8/7:
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 59,38 
% 2.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 56,25 
% 3.Jo Verhoeven & Fien Rooijak-
kers 53,82 % B-lijn: 1.Ad & Riet Koe-
voets 59,03 % 2.Harry & Marietje 
v.d.Wijgert 54,86 % 3.Toon & Marietje 
v.Schaijk 53,75 %. A.s.Dinsdagmiddag 
om 13,30 uur is iedereen welkom in 
het Klooster te Zijtaart.    

Bridgeclub KBO Zijtaart

Zomerdrive 10/7:
A-lijn: 1.Tonnie Kivits & Jan Langen-
huizen 67,50 % 2.Toon & Marietje 
v.Schaijk 55,83 % 3.Piet Thijssens & 
Riek Rijkers 55,75 %. B-lijn: 1.Mien 
v.d.Crommenacker & Maria Rijken 
62,50 % 2.Ad & Riet Koevoets 58,85 
% 3.Harry & Marietje v.d.Wijgert 
56,25 %. A.s.Donderdagmiddag om 
13,30 uur is iedereen welkom in het 
Klooster in Zijtaart.

BC De Neul  

Bridge-uitslagen Zomerdrive 14/7:: A-
lijn : 1. Annie Kooijmans en Els Frans-
sen 67.03 % 2. Riet van Hout en Cees 
van Hout 59.09 % 3. Harrie van Erp en 
Nellie van der Vleuten 56.54 %. B-lijn 
: 1. Anneke Majoor en Liesbeth Wou-
ters en Wilmien en Albert van Gastel 
56.85 % 3. Corrie Kapteijns  en Babs 
van de Vleuten 56.55 % . C-lijn : 1. Jet 
Damen en Gerard Damen 62.50 % 2. 
Helma van de Heuvel en Rien van de 
Heuvel 61.98 % 3. Bertha van de Laar 
en Nellie Lathouwers 61.20 %.

Koos Brands koning ERHV

vissen

De laatste wedstrijd van het ko-
ningsvissen is gewonnen door René 
de Haan in vak B met 473gr, 2e 
Walter van Boxmeer vak A 360gr, 
3e Koos Brands vak A 252gr. 

Het is tot het einde spannend geble-
ven wie de nieuwe koning van ERHV 
zou worden, tot de laatste wedstrijd 
waren er nog vele kanshebbers. Ze-
ker omdat de slechtste wedstrijd nog 
geschrapt moest worden. Hierna ble-
ven er nog twee over voor de titel. 
Koos Brands is de uiteindelijk win-
naar met 6 punten en een totaal ge-
wicht van 2573gr. De tweede plaats 

is voor Peter van den Nieuwenhuizen 
met 6 punten zijn totaal gewicht was 
2394gr. De derde plaats is voor Paul 
v/d Pasch. In de vakantie kunnen le-
den van ERHV forelvissen. De datum: 
dinsdag 29 Juli van 7.00 tot 13.30 
uur. Locatie: Schutskuil Oirschot. Ie-
dere deelnemer krijgt na afloop twee 
gerookte forellen. Gevangen forel-
len kunnen na afloop ingeruild wor-
den met bijbetaling van €0.50 voor 
gerookte. De vis  mag niet worden 
schoongemaakt en moet in een koel-
box worden bewaard. De kosten: 
€7.50, alleen bij voorinschrijving bij 
de Borchmolen t/m 22 juli. 

NJBB toernooien Cloeck & Moedigh 
gezellig en sportief verlopen

jeu de boules

jeu de boules

Afgelopen zaterdag werden bij 
Cloeck & Moedigh gelijktijdig twee 
NJBB toernooien gehouden. 

In het eerste toernooi traden dou-
bletten in de combinatie Vrouw-
Vrouw tegen elkaar in het strijd-
perk. Na een sportieve strijd kwam 
aan het einde van de middag het 
doublet Maartje vd Meijden/Jozien 
Beks van Amité uit Best als winnaar 
uit de bus (5 +37). Tweede werd 
het doublet Gerda vd Brand/Greet 
Bernards van Plop uit Uden (5 +34). 
Op plaats drie en vier kwamen 2 ei-
gen doublets van Cloeck & Moedigh: 
Narda van Zutphen/Angela Gerritsen 
(4 +26) en Tonny vd Rijt/Maria van 
Berkel (4 +20). In het tweede toernooi 
streden doubletten in de combinatie 
Man-Man tegen elkaar. Overtuigend 
winnaar werd het doublet Karel Ver-
schuijten/Leo vd Wetering van La 
Ferme Boel uit Son en Breugel (5 +55) 

met op de tweede plaats het doublet 
Huub Buuts/Jo Timmermans van Bouls 
de Boeuf uit Oss (5 +29). Ook hier 
kwamen op plaats drie en vier 2 ei-
gen doublets van Cloeck & Moedigh: 

Rien vd Rijt/Tiny vd Donk (4 +24) en 
Wim vd Rijdt/André vd Nieuwenhof 
(4 +9). 5e werd het doublet John 
Odekerken/Luc van Sleeuwen (3 +27) 
van Amité uit Best en ook het Cloeck 
& Moedigh doublet Albert vd Loo/Ad 
Ketelaars viel als 6e (3 +10) nog juist 
in de prijzen. 

Mix triplette clubkampioenschap
Na de 2e donderdagavond blijkt al-
leen het triplet Nelly Hendriks/Karel 
Verschuijten/Ronald Thijssen (5+ 26) 
nog ongeslagen te zijn. Het triplet 
Gerrie vd Rijdt/Rob v Berkel/Huub v 
Abeelen liep tegen een nederlaag op 
maar blijft wel tweede (4 +28). Het 
triplet Toon van Erp/Jan vd Schoot/
Jan Verschuijten had een goede avond 
en rukte op naar de 3e plaats (4 +12). 

de winnaars van het mannentoernooi

de winnaars van het vrouwentoernooi

Jubileumtoernooi De Klutsers
Boulesverenigng De Klutsers in 
Nijnsel bestaat dit jaar 20 jaar. In 
verband daarmee wordt er een ex-
tra  triplette toernooi georganiseerd 
op zaterdag 19 juli. Voor deelname 
hieraan zijn de diverse verenigingen 
uitgenodigd waarmee De Klutsers 
bevriend zijn. Totaal hebben zich 

54 mensen aangemeld. De aanvang 
van het toernooi is om 10.00 uur en 
naar verwachting zal het evenement 
omstreeks 17.30 uur afgelopen zijn. 
Belangstellenden zijn uiteraard van 
harte welkom op het complex achter 
Zalencentrum De Beckart. 

Er zijn in de Nederlandse bridgewe-
reld een paar reisorganisaties die 
zich professioneel bezig houden 
met het organiseren van bridge-
weekends of bridge-midweeks.

De ‘groten’ zijn: Boon-a-part in 
Vianen, Dekker in Oosterwolde, 
Martens in Terheiden en Oomen 

in Hilversum. Daarnaast zijn er wat 
kleinere organisaties. Soms organi-
seert een bridgeclub een weekend 
voor haar leden. Dat kan b.v. in 
Gaasterland. Hier namen van plaat-
sen en locaties vermelden heeft geen 
enkele zin. Het zijn er honderden.

Er is wel een nieuwe trend te bespeu-

ren. Het bridgeweekend krijgt wat 
extra glans door er iets spectaculairs 
aan toe te voegen zoals een musical,  
een filmpremière etc. Hier komen er 
een paar: Soldaat van Oranje, ‘War 
Horse’, bridgen met Andre Rieu, 
een clinic met oud-wereldkampioen 
Berry Westra. Een volgende keer: 
bridgereizen naar het buitenland.

bridgen i      bridge 
Reisorganisaties in de bridgewereld

Mike Jansen ijzersterk bij 
Fotodevakman.nl Fellenoord Open 

tennis

Afgelopen week was het open ten-
nistoernooi van TV Fellenoord in 
Eindhoven met een enorm groot 
deelnemersveld. Een sheet van 64 in 
de herenenkel 5 en een sheet van 32 
in de heren dubbel 5.

De jongste deelnemer van het speel-
schema in de HE 5, de 15 jarige Mike 
Jansen uit Sint-Oedenrode, was in 
bloedvorm. De als 2de geplaatste 
Mike kreeg in de 1ste ronde een bye. 
In de 2de ronde won Mike gemakke-
lijk van Dylan Titley (6-2, 6-1). Ook 
Jan Scheepers had weinig in te bren-
gen (6-2, 6-2). In de kwartfinale won 
Mike met 6-3 7-6 van Frank Kunen. 
In de halve finale werd het lastiger 
voor de 15 jarige tennisser. De eer-

ste set (6-3) tot aan 3-0 in de 2de 
set was een makkie voor Mike. Op 
deze stand raakte Mike geblesseerd 
en verloor daardoor de 2de set met 
4-6. In de 3de set bleek Mike toch 
de sterkste en met 7-5 trok hij de 3de 
set naar zich toe.
In de finale moest Mike tegen pu-
blieksspeler Joris van Alphen. Maar 
Mike liet zich niet van zijn stuk bren-
gen door de trukendoos van Joris en 
hield het hoofd koel. Mike won in 3 
sets. Setstanden 6-2, 3-6, 6-3. Ook  
de herendubbel 5 heeft Mike samen 
met zijn partner, Tom Lieverse, ge-
wonnen. De technisch goed spelend 
jonge mannen waren te sterk voor de 
andere 5 koppels in deze categorie 
en haalden zo de eerste prijs binnen.

Van den Oever naar fi nale 
Lowlands Cup

handboogschieten

Afgelopen zondag had de Rooise 
boogschutter Rick van den Oever 
een wedstrijd in Baarschot. De ont-
moeting was een onderdeel van de 
Lowlands Cup. Deze bestaat uit vijf 
wedstrijden, waarvan de beste drie 
tellen.

De top acht van dit mini-kampioen-
schap mag in september meedoen 
aan de Lowlands-cup te Papendal. 
Door trainingsstages en toernooien 
was het voor Van den Oever mogelijk 

om er precies drie te kunnen schieten. 
Baarlo was de derde en deze was voor 
hem dus belangrijk om met zekerheid 
een finaleplek af te dwingen. 

Van den Oever begon met een rede-
lijke kwalificatie, waardoor hij op plek 
drie kwam, na zijn teamgenoten Rick 
van der Ven en Sjef van den Berg. Na 
een overtuigende gewonnen kruis- 
en kwartfinale kwam de Rooienaar 
uit tegen Sjef van den Berg. Dit was 
een pot van hoog niveau, waarbij Van 

den Oever zijn beste scores van de 
dag liet zien. Sjef won deze uiteinde-
lijk met enkele puntjes verschil. Met 
een goed gevoel ging Van den Oever 
naar de match om brons en haalde 
deze met overtuiging binnen. Met 
nog één Lowlands wedstrijd te gaan, 
welke Van den Oever zelf helaas niet 
kan schieten door een wereldbeker-
wedstrijd in Polen, staat hij op een 3e 
plek en heeft de schutter zich veilig-
gesteld voor een plek in de finale van 
de Lowlands Cup 2014. 
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MooiRooikrantDe 31

In de afgelopen tijd waren er 
weer veel vlaggen met boeken-
tassen te zien. Een mooie afslui-
ting van een spannende tijd en 
het felbegeerd diploma. Na al het 
feesten, vakantie- werken en lui-
eren breekt er begin september 
voor velen weer een heel nieuw 
hoofdstuk aan; studeren.  Vaak 
betekent het dat zoon- of doch-
terlief op kamers gaat. Een hele 
verandering voor de student, 
maar zeker ook voor de achter-
blijvende ouders. Ik vroeg het 
aan Marlou, die vorig jaar op ka-
mers ging en haar moeder. Hoe 
kijken jullie op dit eerste jaar te-
rug?

Marlou begon aan een vierjarige 
opleiding in Leiden. Ze vond na 
veel zoeken een kamer in een huis 
met vijf andere studenten. “De 
eerste maanden waren achteraf 
het moeilijkst”, vertelt ze. “Alles 
is onbekend, contacten leggen in 
een bestaande groep bleek las-
tig en daarnaast moesten er veel 
praktische zaken geregeld wor-
den. In het begin voelde ik mezelf 
dan ook af en toe behoorlijk een-
zaam. Ik miste mijn vriendinnen 
thuis en mijn ouders. Uiteindelijk 
zag ik in dat ik zelf initiatief moest 
nemen om de situatie te verande-
ren.”

Marlou ging regelmatig met 
huisgenoten koken en met een 
studiegenootje sporten. Ook 
het uitgaansleven werd ontdekt. 
Daarnaast gaat ze nog regelmatig 
even terug naar “huis”, om eens 
lekker verwend te worden.  “Ik 
ben er al met al een stuk zelfstan-
diger van geworden en voel me 
inmiddels helemaal thuis,” aldus 
Marlou.

Ook de moeder van Marlou heeft 
het er het afgelopen jaar best 
moeilijk mee gehad. “We heb-
ben een hele goede band, deden 
veel dingen samen en dan woont 
ze ineens niet meer thuis”, vertelt 
ze. “Het is allemaal heel plotse-
ling gegaan en ik heb me er niet 
zo goed op voorbereid. We had-
den er samen meer over moeten 
praten, doordat we dat niet ge-
daan hebben was ik er nog niet 
klaar voor. Mijn verstand wist wel 
dat ze het aankon, maar mijn ge-
voel kon haar nog niet loslaten. 
Pas toen ik in de loop van het jaar 
zag dat Marlou het prima deed, 
kon ik het een plekje geven. Nu 
geniet ik ervan hoe ze haar leven 
leeft en vind het heel fijn als ze af 
en toe een weekendje thuis komt 
zodat ik haar lekker kan verwen-
nen. Het is nu goed zo”, besluit 
haar moeder. 

Astrid Dillen
Loopcoach De Beweegreden
www.loopcoaching.nl

De Beweegreden

Odisco D1 ook 
nieuwe trainingspakken

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Odisco leeft. En dat blijkt uit de teams, 
die stuk voor stuk in het nieuw gesto-

ken worden. Allen door sponsoren die 
Odisco een warm hart toedragen. Zo 
hebben een aantal sponsoren de D1 
ook nog eens van nieuwe trainings-
pakken voorzien. De meiden zien er 
zo helemaal geweldig uit. Bedankt  
Mariëlle van Oirschot voor dit initia-
tief!

Korfbalvereniging Odisco bestaat dit 
jaar 50 jaar. En dat wordt gevierd. 
Op vrijdag 29 augustus is er een 
uitdagende Pubquiz. Het gaat de 
grootste pubquiz worden ooit ge-
houden in de gemeente Rooi. Opge-
ven voor de Pubquiz kan nog steeds 
via pubquizodisco@gmail.com. 

Open water wedstrijdenzwemmen

Afgelopen zaterdag heeft Fleur  
Gibbels deelgenomen aan de OWW 
de Binnenmaas die werd gehouden 
op Recreatieoord “Binnenmaas” te 
Mijnsheerenland. Zij zwom daar de 

2000m vrije slag die ze aflegde in 
34.05.24.

Komend weekend wordt er deelge-
nomen aan twee open water wed-

strijden in Amsterdam, zaterdag op 
de Bosbaan en zondag in de Gaas-
perplas. Beide wedstrijden beginnen 
om 10.00 uur.

BOUWVAKVIERING 2014

Cafe Den Toel | Pastoor Smitsstraat 4 | 5491 XN, Olland | 0413-473313 

Net zoals andere jaren heeft ook dit jaar Café d’n Toel weer 

een bouwvakviering voor bedrijven. En wel op vrijdag 25 

juli. Op het vernieuwde terras met blokhut kan je dit jaar 

nog gezelliger met z’n allen de bouwvakviering vieren 

met eventueel een heerlijke BBQ voor €13,50 pp of 4 

uur incl. drank voor €32,50 of natuurlijk alleen voor een 

drankje. Je kan je bedrijf , vriendengroep etc. opgeven 

via info@cafedentoel.nl of bellen met 0413-473313. 

(graag opgeven voor 23 juli) 

Tot ziens op vrijdag 25 juli in Olland. 

BARBECUE
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Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel met nieuws, actualiteiten en trends in 
korte uitzendingen. Gedurende de vakantieperiode 
besteden we extra aandacht aan actualiteiten.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle andere pro-
gramma’s.

Vakantieprogramma’s
Jubileum 150 jaar Nos Jungit Apollo
Ter gelegenheid van dit jubileum maakte TV Meierij 
een speciaal  programma over verleden en heden 
van fanfare NJA waarbij muziek niet ontbreekt.
Uitzending van 7 tot en met 20 juli .

Laatste 25 klompenmakers in 
Nederland.
Sint-Oedenrode was een dorp van klompenmakers. 
Dat is verleden tijd. 
Dit programma kijkt terug op dit speciale ambacht.
Uitzending van 21 juli tot en met 3 augustus.

Bovenstaande 2 programma’s worden uitgezonden 
om:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 13:00 – 16:00 - 
19:00 en 22:00 uur.

Promotiefilm gemeente 
Sint-Oedenrode.
In deze korte film worden diverse facetten in beeld 
gebracht: o.a. natuur, cultuur, sport en spel, bedrij-
vigheid.

Rooi, een dorp om “gruts” op te zijn.
Deze film maakt duidelijk waarom inwoners trots op 
hun dorp zijn.

Uitzending van deze 2 films van 10 tot en met 23 
juli op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 – 15:00 - 
18:00 en 21:00 uur.

Blik op Het Groene Woud deel 1
Geniet mee met een reportage over natuur en 
streekproducten vanuit Het Groene Woud; het 
prachtige gebied binnen de driehoek Den Bosch, 
Tilburg en Eindhoven

Uitzending van 12 tot en met 25 juli op de volgende 
tijden:
02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 - 
20:00 en 23:00 uur.

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

2 juni - 31 juli 
Petra Thoen exposeert

Zaken- en Bestuurscentrum 

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO -

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO - 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

15 - 18 juli 
Rooi Fietst

Camping Kienehoef 

15 - 18 juli 
Zevensprong 2014

Sint-Oedenrode 

16 juli 
Workshop beeldhouwen 

met mergelsteen 
voor kinderen
Gasthuishoeve 

16 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

17 juli 
Smartphone / I-phone –

Jong leert Oud
Odendael 

19 juli 
Poppenkast in het centrum

Kerkplein 

19 juli 
De nieuwe kleren 

van de keizer 
Mariendael 

19 juli 
Orgelconcert Jan Berkers

Martinuskerk 

19 juli 
Back in time met Maxpoint

café de Ossekop 

20 juli 
Nut van bijen & vlinders

Gasthuishoeve 

23 juli 
KBO zomer: 

Keramiekworkshop
Odendael 

23 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

24 juli 
KBO zomer: 

trip naar Amsterdam
Rooi - Amsterdam 

26 juli 
Poppenkast in het centrum

Kerkplein 

26 juli 
Orgelconcert 

Piet Groenendijk
Martinuskerk 

26 juli 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

27 juli 
Streekdranken proeverij

Gasthuishoeve 

28 juli 
Prijsuitreiking 
Roois Tourspel
café ‘t Pumpke 

29 - 31 juli 
Zomerschool

Damiaancentrum 

29 juli 
KBO zomer: 

Jeu de Boules
Odendael 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

Lekker vur mensen ut Roi 
en ok veur de mensen die 
in Roi op bezoek waare.

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.

Ondernemers opgelet!
• Eén voordelig tarief 
• Eén aanspreekpunt 
• Eén factuur 
•  Maximale dekking en bereik, dus optimaal 

rendement! 
Voor gunstige tarieven doorplaatsen in Son en 
Breugel en Veghel? 
Ook doorplaatsen in de regio is mogelijk.  
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl
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