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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

 

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

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

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

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

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

www.mooirooi.nl

rinus van der Heijden en romano van der Meijden zetten zich graag in voor rooi

Gemeente wil graag verder met burgerparticipatie na geslaagd project
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Zo’n drie weken geleden kreeg 
Sint-Oedenrode het beste nieuws 
sinds jaren. De Provincie maakte 
toen bekend dat het maar liefst 
9,8 miljoen euro ter beschikking 
gaat stellen aan het plan ‘Het 
Kloppend Hart’, in het kader van 
Landschappen van Allure. Sint-
Oedenrode is er met verschillende 
projecten bij betrokken en kan re-
kenen op een flinke impuls voor 
zowel het landschap als de econo-
mie. Twee burgers speelden een 
belangrijke rol in het voortraject; 
Romano van der Meijden en Rinus 
van der Heijden.

Ze behoorden al tot de groep ‘fris-
denkers’,  een club van tientallen 
burgers die ongeveer een jaar gele-
den de toekomstvisie van Rooi on-
der de loep nam. Het resulteerde in 
een herijking van ‘de Rooise Draad’. 

Eén van de speerpunten van die 
plannen was burgerparticipatie. 
Burgers zouden in de toekomst 
meer zelf moeten doen en meer be-
trokken moeten worden in het be-
leid van de gemeente. “En dan doe-
len we meer op het gebruik maken 
van kennis die in grote mate onder 
de bevolking aanwezig is”, begint 
Romano. “Zo is Dekkers ook bij ons 
terecht gekomen. De politiek stapte 
relatief laat in het subsidieverhaal 
rondom Landschappen van Allure. 
Pas toen Boxtel aanklopte met be-
trekking tot het Edelhert (één van 
de projecten van Het Kloppend 
Hart wil het dier integreren in het 
landschap) zag Dekkers dat er mo-
gelijkheden waren. Ook op andere 
gebieden. Omdat de capaciteit en 
tijd gewoonweg ontbrak, is hij bij 
Rinus en mij uitgekomen.”
» Lees verder op pag. 17

de projecten van 
het kloppend Hart

record aantal deelnemers:

1100 fi etsers nemen deel aan de 1e dag van Rooise fi etsvierdaagse
Onder een stralend zonnetje ston-
den de eerste fietsers klaar voor 
de start van de tweede Rooise 
fietsvierdaagse. Gisteren rond de 
klok van negen uur was het ver-
trek vanaf Cambiancé de Kiene-
hoef. Voorzitter Rien Voets hield 
vanwege het warme weer geen 
lange toespraak. Iets dat de mees-
te fietsers in dank aanvaarden.

Op de camping zag het zwart van 
de mensen. Uit alle windrichtin-
gen kwamen de fietsfanaten naar 
Sint-Oedenrode. Zo waren er onder 
andere deelnemers uit het Noord-
Hollandse Alkmaar en het Gelderse 
Winterswijk. Van de naar verwach-
ting duizend enthousiastelingen had-
den zich er al ongeveer tweehonderd 
ruim van te voren ingeschreven. 
Maar niet alleen de fietsers zorgden 
voor een goede sfeer. Ook de talloze 
vrijwilligers liepen met een goed hu-
meur in hun groene tenue rond. Bij 
sommigen van hen liep de wekker al 
om zeven uur 's ochtends af. 

» Lees verder op pag. 9

www.facebook.com/demooirooikrant

schadeherstel
en reparaties 

van alle merken 
caravans en campers

Jan Tinbergenstraat 6 
5491 DC St. Oedenrode  
Tel.: 0413-477022 
www.vanudencaravans.nl

1100 fi etsers nemen deel aan de 1e dag van Rooise fi etsvierdaagse
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Kantoor
Heuvel 17, 
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Postbus 28,
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Inlevertijden
Kopij/redactie:
maandag tot 17:00 uur
advertenties:
maandag tot 17:00 uur
familieberichten:
dinsdag tot 12:00 uur

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

aan de inhoud van deMooirooi-
krant is alle mogelijke zorg besteed. 
er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. de uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. niets 
uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of open-
baar worden gemaakt.

Duurzaam ondernemen

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

Naam: José Lugtenberg
Leeftijd: 53

Wat voor vrijwilligerswerk 
doet u?
“Ik breng voor Welzijnswerk de 
Meierij activerende huisbezoeken 
bij ouderen vanaf 75 jaar. Hier-
naast doe ik ook nog vrijwilligers-
werk voor Odendael.”

Wat houden de activerende huis-
bezoeken in?
“Voor de activerende huisbezoe-
ken maak ik met mensen een te-
lefonische afspraak. Hen bezoek 
ik thuis eenmalig en vertel dan 
het één en ander op het gebied 
van zorg, wonen en welzijn. Zoals 
welke voorzieningen er in onze re-
gio zijn en aan welke activiteiten 
ze deel kunnen nemen. Maar ook 
puur praktische zaken komen aan 
de orde. Bijvoorbeeld de aanwe-
zigheid van brand/rookmelders. 
Of ik attendeer ze op een moge-
lijke klussendienst, of oppasservice 
om de mantelzorg te ontlasten. 
Sommige mensen vinden het ge-
zellig om alleen te buurten. Voor 
hen is het belangrijk dat ze hun 
verhaal kwijt kunnen.” 

Hoe lang doet u al vrijwilligers-
werk?
“Voor het vrijwilligerswerk bij 

Welzijn de Meierij en Odendael, 
heb ik negen jaar als vrijwilligster 
bij Blixembosch (revalidatiecen-
trum) in Eindhoven gewerkt.  
Voor Welzijn de Meierij werk ik 
nu zo’n drie jaar en voor Oden-
dael vijf. Begin jaren ‘80, toen ik 
in Leeuwarden woonde, ben ik 
ooit begonnen als celbezoekster 
bij gedetineerden in de gevange-
nis aldaar. Ik houd van levensver-
halen en een beetje actie. Tot op 
de dag van vandaag ben ik daar-
om altijd vrijwilligerswerk blijven 
doen.”  

Vrĳ williger 
  in beeld

OVERLĲDENSBERICHTEN

DANKBETUIGING

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

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

Park Kienehoef
Wat een goed doordachte bezuiniging van € 6000 of vergis ik me?

Na het weghalen van de toiletten bij het park Kienehoef is er toch een 
groot probleem ontstaan voor ouders, opa’s en oma’s met kleine kin-
deren. Een toilet (geplaatst van gemeenschapsgeld ) is toch een eerste 
behoefte. Naar de camping gaan is geen optie, bij aankomst daar is er 
al menig ongelukje  gebeurd. Gaan we met z’n allen de bosjes in of vul-
len we de vijver aan? Had dit niet anders opgelost kunnen worden? Een 
muntslot met opbrengst was een zeer goede optie geweest. Of is het 
toch een goede zet van de gemeente, zodat over een paar weken onze 
BOA aan de ingang van het park staat om wildplassers te bekeuren?

Misschien had het weghalen van de toiletten even kunnen wachten, 
tot de plannen voor recreatie in het park waren gerealiseerd. Of be-
zuinigen we dan ook op onze eerste behoefte terwijl de gemeente 
ergens anders een grote steek van € 300.000 heeft laten vallen.

A.Steenbakkers
Pastoor Hackenstraat 33

Lezerspodium....

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Levende brug als symbool voor Roois Convenant

Nabij de Ritakapel in Boskant, op 
het terrein van boomkwekerij van 
den Hurk, zal een zogenaamde ‘le-
vende brug’ worden gerealiseerd. 
Die brug komt er met een reden. Het 
zal symbool staan voor het Roois 
convenant. Een samenwerking tus-
sen Stichting Roois Landschap en 
Rooise boomkwekers. 

Donderdagmiddag werd in het ge-
meentehuis het convenant getekend 
door afgevaardigden van de Stich-
ting, ZLTO, wethouder van Rossum 
van de gemeente Sint-Oedenrode 
en boomkweker Erik van den Hurk. 
Hij vertegenwoordigde de boom-
kwekers uit Sint-Oedenrode, waar-
van er nog meer aanwezig waren. 
In het Roois Convenant staan af-

spraken over hoe de partijen samen 
kunnen werken aan een waardevol 
landschap: een landschap waarin 
zowel plaats is voor boomteelt, als 
voor natuur, cultuurhistorie en re-
creatie. Duurzaamheid is daarin een 
belangrijk onderwerp. Bovendien 
zijn er duidelijk afspraken gemaakt 
over waar wel of waar geen (laan)
boomteelt plaats mag vinden. Aan-
leiding tot dit convenant was onder 
andere een wijziging in het bestem-
mingsplan buitengebied, waarin 
voorstellen stonden die boomteelt 
in het beekdal niet meer mogelijk 
maakten. Ook waren er beperken-
de maatregelen opgenomen voor 
boomteelt in gebieden waar (stru-
weel)vogels en dassen voorkomen. 
De continuïteit van de kwekerijen 

was in het geding. Nu zijn daar naar 
ieders tevredenheid afspraken over 
gemaakt. Het is de bedoeling dat 
het convenant uitgedragen wordt 
naar andere gemeenten. Op den 
duur zal er daarom een symposium 
worden gehouden om te laten zien 
hoe Sint-Oedenrode met bepaalde 
problematiek om is gegaan. 

De levende brug wordt gevlochten 
van wilgentenen en vlechthegstrui-
ken, gecombineerd met sierstruiken 
en hulst. Kunstenares Roos Terra 
heeft het ontworpen en zal het 
kunstwerk samen met de werkgroep 
Roois Landschap realiseren. In okto-
ber wordt de boom aangeplant. De 
verwachting is dat het vier jaar later 
volgroeid en dus af is.

Twee oude kastanjeboom bij Hambrug gekapt

De gemeente werd vorige week 
onaangenaam verrast. In de nacht 
van zondag op maandag brak een 
grote tak af van één van de twee 
kastanjebomen bij de Hambrug. 
Een zogenaamde ‘plak oksel’ was 
de oorzaak. Een tak zit dan zoda-
nig vast aan de boom dat er schors 
tussen de boom en de tak gedrukt 
wordt in plaats van aan elkaar te 
groeien. Ieder jaar wordt de plek 
zwakker. Bij de gemeente was dit 
bekend en de boom werd al extra 
in de gaten gehouden. Toch brak 
de tak af. Gelukkig gebeurde het 

’s nachts, zodat er geen burgers in 
de buurt waren.

De volgende dag werden beide 
bomen nogmaals gecontroleerd. 
De andere boom bleek helemaal 
hol te zijn. Woensdagochtend be-
sloot de gemeente na overleg met 
Stichting Roois Landschap en IVN 
om de bomen te kappen.  Dat 
gebeurde op donderdagochtend. 
Harm Muselaers van de gemeente 
betreurt de beslissing ten zeerste. 
“Heel erg jammer, maar zoals bij 
een mens is het bij een boom ook 

een keer op. Om de veiligheid van 
de mensen te garanderen, moeten 
ze gekapt worden”, sipt hij. De 
twee kastanjebomen zijn ongeveer 
130 tot 140 jaar oud. Rond dezelf-
de plek, aan de rand van de Dom-
mel, worden drie nieuwe kastanjes 
gepland. Echter wel wat verder uit 
elkaar dan nu het geval is. Dan 
krijgen de bomen meer ruimte om 
beter te kunnen groeien.

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

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e

 

  

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Openingstijden

Ook deze week volop kersen / aardbeien 
en ander zacht fruit extra voordelig!!

deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 juli

DONDERDAG T/M ZATERDAG 

CLEMENTINE 
PER KILO  € 1,99

MANGO EETRIJP 
PER STUK  € 1,99

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

€12,95
per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nHeuvel 26 5492AD Sint-Oedenrode Tel. 0413 47 24 63 www.traiteur-slagerijerheijen.nl

Nieuw!
Barbecue vis

(minimaal 4 personen)

gemarineerde scampispies op een braadsleetje
gemarineerde pangasiusspies op een braadsleetje

visbootje (een verrassing van zalm, pangasius en scampi)
cocktailsaus à la Verheijen en knoflooksaus

stokbrood en kruidenboter
huzarensalade

en rauwskostsalade
(alles uit eigen keuken!)

Wakantie korting!
ONTVANG NU 10% IPV 5% KORTING OP Uw KLUSPAS

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

www.kluswijs.nl

Uw persoonlijke

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl
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Groep 8 leerlingen vliegen weer uit!
Het is vakantie. Tijd om lekker te 
spelen, te lamballen en stiekem 
te gaan piekeren over volgend 
schooljaar. Voor de kinderen die 
afgelopen jaar in groep acht za-
ten, breken er spannende tijden 
aan. Een nieuwe school, een nieu-

we omgeving. Wie van je oude 
schoolvriendjes ga je terug zien 
en komen er nieuwe vriendjes 
of vriendinnetjes bij? DeMooi-
RooiKrant is erg benieuwd wie 
komend schooljaar het kersverse 
avontuur van de brugklas indui-

ken. De komende weken komen 
alle ex-groep achters van Sint-
Oedenrode voorbij… In de eerste 
editie komen de Odaschool en 
basisschool Springplank aan bod. 
Al deze kinderen slaan de vleugels 
uit naar een nieuwe school!

Sanne de Laat:

Wat is het leukste geweest? 
“Dat we op schoolkamp gingen”

denk je dat je de oude school gaat 
missen? zo ja, waarom?
“Ja, ik ga mijn vrienden en vrien-
dinnen missen.”

voor welke school heb je gekozen 
en waarom?
“Voor het Fioretti College omdat 
ik het een fijne school vind.” 

 
Wat lijkt je leuk aan de nieuwe 
school?
“Je kan daar meer dingen doen 
en  er is een restaurant waar je zelf 
kunt bedienen.”
      
Joey Smulders:

Hoe heb je de tijd op de basis-
school ervaren? Wat is het leukste 
geweest? 
“Het was een hele leuke tijd en al-
les was leuk.”

denk je dat je de oude school gaat 
missen?
“Ja, mijn vrienden vooral.”

voor welke school heb je gekozen 
en waarom?
“Beekvliet, omdat het een rustige en 
leuke school is voor gymnasium.”
 
Waar kijk je tegenop en wat lijkt je 
leuk aan de nieuwe school?
“Alles lijkt me leuk en ik zie niet 
ergens tegen op.”

Isa de Louw:

Hoe kijk je terug op de basis-
school?
“Ik heb genoten van elke seconde 
van mijn basisschooljaren op obs 
de Springplank. Ik heb superveel 
lol gehad. Ik ga echt álles missen 
van school. Van alle leerkrachten 
tot de eerste vulpen die ik kreeg in 
groep 5. Elk hoekje ga ik missen. 
Wat ik ook erg leuk vond waren 
de schoolreisjes: Toverland, een 
megaspeeltuin, enz. Ook de eind-
musical van groep 8 zal ik nooit 
vergeten.”

Wat was het mooiste moment?
“Ik denk het schoolreisje in To-
verland. Waarom? Omdat ik met 
mijn vriendinnen wel 100x in alle 
achtbanen ben geweest. En ik was 

natuurlijk super misselijk, maar dat 
maakt me niks uit haha!”

Heb je zin in het volgend school-
jaar?
“Jazeker! Ik ga de Springplank wel 
missen, maar ik heb ook zin in iets 
nieuws: nieuwe kinderen, nieuwe 
leraren en een nieuwe school.”

Esmee Frieser:

Hoe kijk je terug op de basis-
school?
“Ik kijk echt met veel plezier terug 
op de basisschool. Het was hier su-
pergezellig en ik heb er een hele 
leuke tijd gehad! Ik had superleuke 
vriendinnen hier en het was altijd 
gezellig. Er lopen hier ook alleen 
maar leuke juffen en meesters 
rond. Ik zal het missen!”

Wat was het mooiste moment op 
de basisschool?
“Eigenlijk waren alle momenten 
mooi hier op de basisschool. Maar 
wat voor mij echt bijzonder was: 
de eerste schooldag en natuurlijk 
de musical en het kamp. Dit wa-
ren echt hele mooie momenten! 
Eigenlijk waren er teveel mooie 
momenten hier om op te noemen, 
het was gewoon fantastisch hier!

Heb je zin in het volgend school-
jaar en waarom?
“Ik heb heel veel zin in mijn nieu-
we school, omdat ik het heel span-
nend en leuk vind om opnieuw te 
beginnen op een hele andere plek 
dan de basisschool. Natuurlijk zal 
ik het vertrouwde basisschooltje 
missen en natuurlijk al mijn vrien-
dinnen.”

Deelnemers Klantenkaart

You Fashion for women

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl

 Hertog Hendrikstraat 8  

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

  Cigo

 

Heuvel 32

 

0413-479291
www.cigo.nl

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

  Forum 

 

Liempdseweg 3 

 

0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

Van Beeck 

  

0413-477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

De Beurs 

 

Heuvel 44 

 

0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

  

  

‘t Paperas 

 

Markt 25 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

  

Formido 

 

Eerschotsestraat 44 

 

0413-490333
www.formido.nl

Amigos 

 

Heuvel 22 

 

0413-478588
www.amigos-menswear.nl

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Markt & Dommelrode Markt 12 0413-472280
Apotheken Hertog Hendrikstraat 5a 0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

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

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

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

Pari Heuvel 15a 0413-330838

C.J. Brekelmans Boskantseweg 59 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs
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Wilt u zó op vakanti e 
of komt u nog langs….?

Hoepelman I Kappers
Sint Oedenrode 

Maandag Gesloten 
Dinsdag t/m donderdag  09:00 – 17:00 uur 

Vrijdag 09:00 – 19:00 uur 
Zaterdag 09:00 – 16:00 uur

24/7 online afspraak maken mogelijk via www.hoepelmankappers.nl !

Borchgrave 11, 5492 AT, Sint-Oedenrode, tel: 0413-478991

Openingsti jden…  ook in vakanti eperiode!!

In ongedwongen en vriendschappelijke sfeer 
een heerlijke kop koffie, ambachtelijk Italiaans ijs, 

een lunch of diner?

Grand Café, Restaurant, Italiaanse ijssalon, Dansschool & Partycentrum
De Vriendschap

Pastoor Teurlingsstraat 30
5492 EE St. Oedenrode (Boskant)

Tel: 0413 472572
www.devriendschapboskant.nl

We zijn 7 dagen per week geopend 
vanaf 10.00 uur!

3-gangen diner 
vanaf € 21,00

ONDERNEMEND
ROOI Ondernemend Rooi

Waar loopt een ondernemer tegenaan? Wat zijn de dagelijkse bezigheden? Hoe 
lost een ondernemer een bepaalde situatie op of wat zijn de nieuwe plannen? 
Rooi is ondernemend en ondernemers willen zo nu en dan best eens iets kwijt 
over hun dagelijkse beslommeringen. Daarom deze rubriek: ondernemend Rooi.

‘Roois Kaashuis’ krijgt een jonger zusje

Al jaren kan Rooi genieten van 
lekkernijen uit het Roois Kaashuis 
aan het Kerkplein. Dick Speek is 
de eigenaar. Zijn zoon Rick helpt 
hem zeer regelmatig mee.  Vanaf 
donderdag 1 augustus niet meer. 
Dan start Rick met zijn vriendin 
Shana een nieuwe speciaalzaak 
in Tongelre onder de naam ‘Vers-

huis Tongelre’ aan de Tongelre-
sestraat 260. Zo krijgt het Roois 
Kaashuis een jonger zusje. 
De formule
De kracht van de formule Vershuis 
Tongelre ligt in de selectie van 
hoogwaardige verse producten. 
Voor liefhebbers van lekker eten 
valt er van alles te beleven. Heer-

lijke vleeswaren, vers belegde 
broodjes, salades en tapenades, 
vers gebrande noten en de beste  
Hollandse en buitenlandse kazen. 
Rick zegt enthousiast: ‘Wij kiezen 
voor de beste kwaliteit voor een 
eerlijke prijs. Verse mooie produc-
ten om van te smullen!’ 

Kaas als specialisme
De familie Speek heeft een jaren-
lange traditie opgebouwd in de 
verkoop van kaas. Vader en moe-
der Speek hebben de liefde voor 
kaas over weten te brengen van-
uit hun Kaashuis in St. Oedenro-
de. Een greep uit het assortiment 
onderstreept het specialisme. 
Beemster Exclusief, zware kaas 
die u zal doen verwonderen met 
zijn overheerlijke smaak. Boer’n 
Trots met gekarameliseerde ka-
zen uit Twente. Boerenpracht 
met ouderwets lekkere boerenka-
zen en Blije Geit met geitenkaas 
gemaakt uit 100% geitenmelk. 
Heeft u genoeg lekkers voor op 
de boterham en wilt u iets lek-
ker voor bij de koffie? Geniet 
dan van exclusieve Bonbons van 
het keurmerk Albert. Een heerlijk 
culinair avondje kan tevens aan-
gevuld worden met een mooie 
wijn. Vershuis Tongelre gaat voor 
duurzame en (h)eerlijke produc-
ten waarvan de kwaliteit gewaar-
borgd wordt.

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

Dè specialist in verreikers met machinist 

info@verreikers.com

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

PER LUXE TOURINGCAR  VOOR MAAR

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

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

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

NOG ENKELE PLAATSEN VRI VOL = VOL

8 dagen OOstenrijk
kOsten: 469 eurO

Half Pension
alle entree – waaronder Tiroler avond en frühshoppen - 

gratis 
Data: 3 t/m 10 aug. of 31 aug. t/m 7 sept.
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T: 0413-478759
F: 0413-471210

LIESHOUTSEWEG 22
5492 HR NIJNSEL

INFO@HIGHWAY51.NL
WWW.HIGHWAY51.NL

FACEBOOK.COM/HWY51DINER
@HWY51DINER

Tijdens de zomervakanti e zijn wij dagelijks geopend!
Pan&Cook meer dan alleen pannenkoeken!

 Kerkstraat 17, 5492 AH Sint-Oedenrode Telefoon: 0413-477778 www.panencook.nl

Tevens is 
de diner 

ook  te huur 
voor feesten 
en partijen, 

vraag naar de 
mogelijkheden!

Bel ons voor
heerlijke 

bijpassende 
lekkernijen

Heeft u

vieren?
iets te

Lekker zomers 
genieten?

 
Reserveer 
eens een 

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

Bel 
voor een 
afspraak: 

0413-470399

Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H
Terras met 

gunstige ligging 
voor een lekker 

ijsje, kop koffie of 
een heerlijk wijntje!

Kerkplein 3a 5492 AN Sint-oedenrode  Tel. 0413-820279  info@zoetehemel.nl  www.zoetehemel.nl

Meld je aan

om te profiteren

op je motorrijlessen
van 10% korting

en een gratis proefles

voor meer info

bel 0612939830

31 augustus
vóór
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Wereldwinkel geopend op nieuwe locatie
Eindelijk mochten de vrijwilligers 
van de Wereldwinkel de deuren 
van hun nieuwe winkel openen. 
Na weken van hard werken en 
goede voorbereidingen werd de 
nieuwe winkel aan het Kofferen 
vorige week donderdagochtend 
geopend voor publiek. 

De Wereldwinkel moest noodge-
dwongen verhuizen uit de biblio-
theek. Dat verhaal is inmiddels al 
lang en breed uitgemeten in de 
media en onder de bevolking. Het 
zoeken naar een nieuwe plek viel 
niet mee. Meerdere opties werden 
bekeken en even zo vaak zat er iets 
tegen. Uiteindelijk vond de Wereld-
winkel in Wovesto een geschikte 
partner. De woningcorporatie had 
wel plek voor de zaak. En wel in 
appartementencomplex ‘de Hoge-
vonder’, in de ruimte waar vroeger 
Amigos Menswear was gevestigd.  
Daar zijn nu allerlei producten van 
over de hele wereld te vinden. Ide-

aal als cadeau of als versiering in 
huis. Bovendien zijn er levensmid-
delen te koop. Piet van Berkel na-
mens de Wereldwinkel:  “We zijn 

in totaal met zo’n 45 medewer-
kers. Ruim de helft heeft hard aan 
de verhuizing mee gewerkt. Soms 
hielpen de partners zelfs mee. De 

sfeer was buitengewoon geweldig 
te noemen. Als we op deze manier 
door kunnen gaan, op deze mooie 
locatie, dan ziet het er goed uit.”

 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

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Borchmolendijk 13

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

Voor het compleet reiningen van uw auto
www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

Waarschuwing: 
vuurtje stoken!

De zomer is dan echt gekomen, met veel zon en 
weinig regen. Wat ook betekent dat de bossen 
weer heel droog zijn en er een grotere kans is op 
bosbranden. Zeker als mensen ook nog eens vuurtje 
gaan stoken! Pas daar mee op, het is levensgevaar-
lijk en verwoest een schitterend natuurgebied.

Nog enkele plaatsen op de 
zomerschool

Op 23 juli is het zover. Dan gaat 
de Rooise Zomerschool van start. 
De zomerschool is bedoeld voor 
volwassenen (en hun kinderen) 
die in de lange zomervakantie op 
een leuke manier iets willen leren 
en (nieuwe) mensen willen ont-
moeten.Het is een initiatief van 
Vluchtelingenwerk en de Taal-
werkplaats, maar zeker niet alleen 
voor anderstaligen bedoeld. 

Dankzij de inzet en bijdragen van 
veel vrijwilligers en sponsors biedt 
de zomerschool een gevarieerd en 
leerzaam maar bovenal een leuk 
en gezellig programma aan. Er zijn 
onder andere lessen in taal (Neder-
lands, Engels, Arabisch, Chinees); 
workshops creatief schrijven, voor-
lezen / verhalen vertellen, zingen, 
schilderen, bloemschikken, textiele 
werkvormen;  lessen qiqong en 
yoga; natuurexcursies en lezin-
gen over interessante onderwer-
pen. Om ouders de gelegenheid 
te geven rustig aan de lessen en 
workshops deel te nemen, is er 
een kinderprogramma met theater 
en film, poppenkast, schminken, 
knutselen, sport en spel. Voor de 
kleintjes bestaat het programma 
uit voorlezen, knutselen en vooral 

heel veel spelen.
Dit alles vindt plaats op een prach-
tige plek in een prachtige omge-
ving:
Het Damiaancentrum (Schijndelse-
weg  46).
De Zomerschool wordt gehouden 
op acht ochtenden, van 9.00 tot 
13.00 uur, tussen 23 juli en 7 au-
gustus. De kosten zijn € 1,50 per 
dag voor volwassenen.
Wilt u meedoen? Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Vraag een pro-
gramma op via rooizomerschool@
gmail.com. Als u liever de telefoon 
gebruikt, kunt u bellen naar: Mia 
van Boxtel, 06 - 25 41 53 62 of Elli 
de Rijk, 06 - 44 34 64 49. 

Oproep: De zomerschool zoekt 
nog materialen voor de workshops 
textiele werkvormen. Heeft u lap-
jes, kantjes, garen, kralen, knopen 
of andere naai- en handwerkmate-
rialen over, dan kunt u ons bellen 
of mailen. Wij zijn er erg blij mee!

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Mooi op  leeftijd

Wat is er mooier dan een stralende lach? 

Daar wordt u toch ook vrolijk van? Zeker met een rij 

natuurlijke, verzorgde tanden. Een gebitsprothese 

waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

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

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

KBO zomeractiviteiten Jeu-de-boulesmiddag in De Loop’r

Als onderdeel van de zomeractivi-
teiten trokken diverse leden van de 
KBO afgelopen donderdag naar de 
jeu-de-boulesbaan in De Loop’r. 
Wedstrijdleider Rien Bekkers stond 
te kijken van de grote opkomst. In 

eerste instantie was alleen voor de 
binnenbaan gekozen, maar al snel 
gooiden een aantal teams ook bui-
ten een balletje op.

“Je moet eerst voelen hoe de baan 

rolt en dan nog lukt het eerst vaak 
niet”, vertelde deelnemer George 
Zoontjens. “Als je onderhands gooit, 
heb je meer controle over de bal”, 
gaf hij als tip mee: “Leg je hem óp je 
hand, dan kun je niet sturen en rolt 

hij gewoon verder.” Het bleek lang 
niet altijd gemakkelijk om de ballen 
dicht bij de buut te gooien. Toch had 
iedereen al snel de smaak te pakken. 
Niet alleen de smaak van het gooien, 
maar ook van het spel. “Wij liggen”, 
riep George. “Dat kan wel zo zijn, 
maar we zijn er nog niet”, reageerde 
zijn tegenstander Harrie. “Het spel is 
nog niet afgelopen. Ik gooi jullie er zo 
weer af.” Harrie kreeg het nog voor 
elkaar ook. Met zijn bal verschoof hij 
de bal van zijn opponenten en kwam 
zodoende dichterbij te liggen. Die 
beurt had hij vast gewonnen. Even 
verderop stond een viertal gebukt 
over het spel. Acht ballen lagen bij-
zonder dicht op elkaar. Alvorens de 
volgende bal te gooien, moesten ze 
eerst de juiste tactiek bespreken.
Voor de KBO was het weer een ge-
slaagde middag. Toon Hageman: 
“We organiseren de zomeractivitei-
ten voor ouderen nu voor de vijfde 

keer en in die tijd is het uitgegroeid 
tot een geweldig succes. Bij de ope-
ning waren er zo’n 200 mensen, 
maar ook bij diverse activiteiten is 
de deelname dusdanig dat we de 
plannen aan moeten passen. Voor 
de Oosterse keuken hebben we bij-
voorbeeld zoveel aanmeldingen dat 
de groep in vieren is gesplitst.” Ook 
voor De Loop’r was het bezoek een 
succes. Rien Bekkers heeft zich de 
laatste maanden ingezet voor de jeu-
de-boulesclub in oprichting. Een be-
scheiden, maar enthousiaste groep 
spelers is in juni in De Loop’r gestart. 
Iedere dinsdag speelden zij van 20.00 
– 22.00 uur. Om de club levensvat-
baar te maken, is er echter nog meer 
aanwas nodig. Wie interesse heeft 
of vrijblijvend meer informatie wil, 
kan zich melden bij Rien Bekkers 
(tel 0413-473301). Ook deze mid-
dag bleek weer dat iedereen snel de 
smaak van het spel te pakken krijgt. 

Chinees feestje in Odendael
Weer bezocht een grote groep 
Chinezen het kleine Sint-Oeden-
rode. Na dat anderhalve week 
geleden een Model Boat team het 
gemeentehuis bezocht, was het nu 
tijd voor een muzikaal onderons-
je. Een Chinees muziekgezelschap 
van een middelbare school uit dat 
land maakte muziek, samen met 
seniorenorkest Dommelvolk. 

Op vrijdagochtend vulde de grote 
zaal van Odendael zich langzaam. 
De bewoners van het verzorgings-
tehuis waren wel benieuwd naar 

de muziekmakers uit het verre 
Oosten. Vol overgave haalden de 

jonge studenten alles uit de kast 
en vriendelijk bedankten ze het 

publiek na ieder applausje. Daarna 
was het de beurt aan het Senioren-

orkest. Dat klonk al een stuk ver-
trouwder.

Reis- en cultuurclub PVGE bezoekt Amersfoort
Op donderdag 25 juli wordt door de reis- 
en cultuurclub van de PVGE Son en Breugel 
e.o. Amersfoort bezocht. Er wordt met de 
1ste trein na 9.00 uur vanaf station Eind-
hoven vertrokken richting Utrecht om daar 
over te stappen op de trein naar Amersfoort.

Bij aankomst in Amersfoort wordt eerst kof-
fie gedronken in het oude centrum om ver-
volgens, begeleid door een stadsgids, een 
wandeling te maken langs de vele oude ge-

bouwen, die Amersfoort kent.
Na de wandeling is er tijd voor de lunch en in 
de middag kan een bezoek gebracht worden 
aan museum Flehite, het Mondriaanhuis of, 
als men dat verkiest, te shoppen en een ter-
rasje te pikken. Vergeet vooral de museum-
jaarkaart niet. 
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Verder inlichtingen: Herman Hendriks, coör-
dinator reis- en cultuurclub, tel.: tel.:0499-
473042, e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl 

Laatste plaatsen gitaarles senioren
Er zijn nog slechts enkele plaatsen voor begin-
nende senior gitaarspelers. Deze plaatsen zijn 
op de donderdagavonden.

Enkele plaatsen zijn er ook nog vrij voor die gi-
taristen die jaren geleden nog de gitaar bespeel-
den maar die al jaren niets meer gedaan hebben. 
Deze kunnen nog bij een bestaand groepje aan-
sluiten. Keuze uit maandag, woensdag of don-

derdag, steeds in de avond.

We werken in groepjes van maximaal 4 perso-
nen. Er wordt gewerkt met gitaarakkoorden en 
we gebruiken voornamelijk liedjes uit de jaren 
’60 en ’70. Eigen repertoire inbreng mogelijk. 
We werken niet met noten. De cursus start in 
september en loopt tot en met mei. Info: nico-
vandewetering@kpnmail.nl of tel.: 0413 475291
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In deze tiendelige serie valt DeMooiRooiKrant, samen met Houtbewerking Elbeco, bij 
verschillende Rooienaren met de deur in huis. Zo ontdekt u als lezer wie er achter een 
bepaalde voordeur woont. De tien deelnemers maken allemaal kans op een gratis deuren-
onderhoudsbeurt. De winnaar wordt in december bekend gemaakt.

Adres: Lindendijk 34
Bewoners: Cees en Liesbeth van den Akker

Met de deur in huis…

Mede mogelijk gemaakt door:

 

Zijn jullie echte 
Rooienaren?
Cees: “Ik ben 
geboren in Son 
en Breugel. Met 

het gezin woonden we later in 
Eindhoven, maar toen dat huis 
te klein werd zijn we naar Sint-
Oedenrode verhuisd. Je kent vast 
het Zonnehuis wel aan de Linden-
dijk. Daar hebben we gewoond.”
Liesbeth: “Ik ben een echte Rooi-
se! Mijn meisjesnaam is De Ko-
ning. Ik ben opgegroeid aan het 
Kofferen. Daar hadden mijn ou-
ders een woninginrichtingzaak.” 

Hoe lang wonen jullie al in dit 
huis en hoe is de koop tot stand 
gekomen?
Cees: “We woonden hier afge-
lopen 23 april precies negentien 
jaar. Daarvoor hebben we dertien 
jaar aan de Oranje Nassaulaan ge-
woond. Van mijn zus Mieke en haar 
man Erik Moeskops hoorden we dat 
dit huis te koop was. Mieke belde 
op zondagmiddag, net na het hoc-

keyen. We zijn direct gaan kijken en 
het klikte met de toenmalige eige-
naar. Hij kende mijn opa nog van 
het werk. Het was heel gezellig.”
Liesbeth: “Na eerst lang gekletst 
te hebben, kregen we een rond-
leiding door het huis. We vonden 
het meteen een fantastische wo-
ning en daarom hebben we het 
gekocht. Toen we het onze zoon 
Bart lieten zien, zei hij: ‘Je denkt 
toch niet dat ik een stadskind 
ben? Ik ga niet aan zo’n drukke 
weg wonen!’ Daar is hij later wel 
op terug gekomen.” 

Wat vinden jullie het mooie aan 
dit huis?
Liesbeth: “Het is heel authen-
tiek en dat hebben we bewust zo 
gelaten. De indeling is geweldig 
met al die verschillende ruimtes. 
Ook als er niks in staat dan heeft 
het een enorme uitstraling.”
Cees: “We wonen hier ook lek-
ker rustig. We hebben een mooie 
tuin en sinds de A50 er is, is de 
Lindendijk een stuk minder druk.”

advertorial

Voor al uw 
kozijnen, ramen, 

deuren en trappen

Jane Addamsstraat 2
5491 DE  Sint-Oedenrode

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

www.timmerbedrijfbiggelaar.nl
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl

tel: 06-13775090 
Info@markook.nl 

Passi e voor koken, ong edwong en sfeer,

Italiaanse keuken, 

kookworkshops, streekproducten, 

wijn-spijscombinati e, wijnpro everij en, 

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

Geslaagd tafelen

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

Cees en Liesbeth van den akker

Pro�iciat 

Cum Laude geslaagd 
aan de Hoge school 

Thomas More 
Mechelen (Belgïe)

Binnenhuis 
architect

Noud Hanegraaf 

Joop & Nettie 
40 jaar getrouwd

Pro� ciat !

Bart, Roos, Siebe en Teun
Paul en Kim

HZZ luistert de 4-daagse op

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

De zogenaamde pijlers voorzagen 
de route rond die tijd van pijlen. 
Zo konden de deelnemers allemaal 
de juiste richting vinden. Met wat 
geluk zullen zij geen kaart nodig 
hebben.

Ook voor mindervaliden
Rien Voets, voorzitter van de or-
ganisatie, legde uit wat er nou zo 
bijzonder is aan dit prachtige Rooi-
se evenement. “We zijn bewust 
begonnen op dezelfde dag als de 
Nijmeegse wandelvierdaagse. Wij 
vinden namelijk dat de fietser een 
heel ander type mens is dan een 
wandelaar. Op deze manier trek-
ken wij dan ook de echte fietsfa-
naten aan. Nieuw dit jaar is dat nu 
ook minder valide mensen aan de 
fietsvierdaagse mee kunnen doen. 
We hebben voor scootmobielen 
namelijk aparte routes uitgestip-
peld. Daarop kunnen zij woensdag 
en vrijdag genieten van het fraaie 
Rooise landschap.”

Meteen in de natuur beginnen
Voets vertelde verder waarom nou 
juist Sint-Oedenrode zo geschikt 
is voor deze vierdaagse. “Rooi ligt 
in het Groene Woud. Dit betekent 
dat we over mooie landweggetjes 
en fietspaden door de natuur kun-
nen fietsen. De mensen komen hier 
op af, omdat ze het fijn vinden om 
niet vanuit een stad te vertrekken. 
Maar ze willen gewoon meteen in 
de natuur kunnen beginnen. Wij 
kiezen bewust de wegen uit waar 
mensen rustig samen naast elkaar 
kunnen fietsen.” 

Perfecte recept voor een onverge-
telijke tocht
Het motto van de fietsvierdaagse 
is volgens Voets dan ook: “Ge-
moedelijk, gastvrij en groen. Die 
gastvrijheid is een punt waar de 
vrijwilligers speciaal aandacht aan 
besteden. Wij nemen kritiek seri-
eus en begroeten mensen vrien-
delijk. Rooi is van zichzelf al klein-
schaliger dan een stad. Het is hier 
allemaal een stuk overzichtelijker 
en persoonlijker. De mensen die 
deelnemen, fietsen gewoon mee 
voor hun plezier. Met al deze in-
grediënten krijg je het perfecte re-
cept voor een onvergetelijke tocht. 
Maar dit alles zou nooit mogelijk 
zijn geweest zonder alle steun van 
de meer dan honderd vrijwilligers,  
de tientallen sponsoren en natuur-
lijk ook de gemeente.”

vervolg voorpagina

Rooise fi etsvierdaagse
Luuk vorstenbosch heeft een grote 
karper gevangen in de vijver bij 
park de kienehoef.
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Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

Diner:
Di t/m zo van 17.30 tot 21.30
(maandag gesloten)

Markt 2a
5492 AB  St. Oedenrode
T:  0413 - 49 03 04
W: www.restaurantosteria.com

Markt 2a 5492 AB   •   St. Oedenrode   •   Tel.: 0413 49 03 04   •   www.restaurantosteria.com

De grootste 
collectie

cartridges,
scherp 

in prijs!

Kom

genieten
op ons

zomers

terras
sfeervolle

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

PHILIPS 3D LED-TV 40 PFL 9705
102cm Full-HD LED-TV, 400Hz, Ambi-
light Spectra 3, 3D voorbereid, 2 USB 
aansluitingen, NET-TV, Smart TV, uit-
breidbare apps, WIFI ingebouwd, DLNA, 
met internet browser surfen op uw tv.

€1999,-

PHILIPS LED-TV 26 PFL 3405
66cm, HDMI- en 
USB-aansluiting 

Van €449,- voor €369,-

Borchmolendijk 9, 5491 AJ Sint-Oedenrode   •   Tel.: 0413-472362   •   www.roxs.nl

Philips DuoDeals
Als u nu een Philips 
Ambilight televisie uit 
de 7000, 8000 
of 9000 serie kiest, 
hebt u dubbel kijkplezier.

Philips DuoDealsPhilips DuoDeals

bij geselecteerde
modellen 

Ambilight TV

Gratis
99 cm LED TV

Markt 28, 5492 AB Sint-Oedenrode • Tel.: 0413-477030 • www.geritsmode.nl

Opruiming!
Opruiming!

Voortaan

geopend op
zijn wij ook

middag
maandag- 

van 13:00uur

tot 18:00 uur

Slechte WiFi ontvangst? 
Thuis, in de tuin of op de camping

Oplossingen al vanaf €35,-

Heuvel 20       www.digitotaal.nl   0413-473567
Sint-Oedenrode   sintoedenrode@digitotaal.nl

Openingstijden:
Ma 13:00 tot 18:00
Di 10:00 tot 18:00 
Wo 10:00 tot 18:00 
Do 10:00 tot 18:00 
Vr 10:00 tot 20:00
Za 09:00 tot 17:00

Openingstijden:
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Do 10:00 tot 18:00 
Vr 10:00 tot 20:00
Za 09:00 tot 17:00
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Ons kringloopcentrum 
is gesloten van 

23 juli tot 6 augustus
Wij wensen u nog 
een fijne zomer!

“d’n einder” blijft boeien!

In het najaar gaan 
wij weer verrassend 

van start!!

Sluitappel 17a, 
5491 TS Sint-Oedenrode

Tel: 0413-490951                           
www.deneinder.nl

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print

Ons kringloopcentrum is gesloten 
van maandag 22 juli 

tot en met maandag 5 augustus.

Wij wensen u nog een fijne zonnige zomer!!
 

“d’n einder” verrassend en gezellig!!

Sluitappel 17a, 5491 TS Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-490950
www.deneinder.nl

Willem van Liempt: conservator van Brabantse Mutsen- en poffermuseum

Een passie voor poffers

“Eerlijk gezegd vind ik de meeste 
vrouwen van tegenwoordig niet 
echt mooi gekleed, niet vrouwe-
lijk genoeg. Dat was vroeger wel 
anders. Boerinnen zagen er altijd 
prachtig uit. Het waren mooie 
verzorgde vrouwen met prachtige 
kleding.” Willem van Liempt, nu 
1,5 jaar conservator van het Bra-
bantse mutsenmuseum in Sint-
Oedenrode, heeft een voorliefde 
voor klederdracht en dan met 
name voor poffers. Dankzij hem 
is er een frisse wind gaan waaien 
door het museum in de Paulus-
gasthuisjes.

Al tien jaar lang zag het Mutsen-
museum in Rooi er hetzelfde uit. 
De boel werd natuurlijk wel netjes 
schoongemaakt, maar zowel de 
spullen als de poppen bleven staan 
waar ze stonden. Het leek als een 
nachtkaars uit te gaan. Er moest 
iets gebeuren om het bezoekers-
aantal weer omhoog te krikken. 
Daarom schakelde beheerder Ger-
dien van den Brand een bekende 
in. Met veel verstand van zaken…
Die bekende is Willem, woonach-
tig in Eindhoven. Voortaan is hij 
iedere woensdagochtend in Rooi 
om in het museum te werken. “Ik 
zorg dat het museum altijd netjes 
is ingericht”, zegt Willem overtui-
gend. “Daarnaast wissel ik regel-

matig van thema, zodat de men-
sen telkens iets anders zien. Dat is 
belangrijk.” Waar komt zijn passie 
voor poffers vandaan? 
Willem: “Ik vergeet het nooit 
meer. Als kind zag ik eens een 
Zeeuwse vrouw in prachtige kle-
derdracht. Dat beeld is me altijd 
bijgebleven. Toen ik wat ouder 
was, ben ik me gaan verdiepen in 
de Nederlandse klederdracht. Op 
een gegeven moment las ik in het 
boek ‘Oud Brabants dorpsleven’ 
over de Brabantse klederdracht. Ik 
wist niet dat het bestond! Vanaf 
toen ben ik bij Brabantse boerin-
nen gaan informeren. Hier en daar 
kreeg ik kledingstukken, sieraden 
of poffers. De eerste muts kreeg 
ik 1976.  Mijn verzameling werd 
steeds completer. Later vertelde 
mijn vader dat ik de kleinzoon ben 
van een poffermaakster. Het zal 
dus wel in de genen zitten.”

Willem vervolgt: “Er zijn honder-
den verschillende mutsen. Het 
liefst hoor ik het verhaal er achter. 
Het verhaal van de familie. Dat in-
teresseert me enorm.” Zo nu en 
dan geeft Willem ook rondleidin-
gen in het museum. Het verhaal 
wordt dan plots een stuk comple-
ter en bovendien veel levendiger. 
Willem vertelt enorm gepassio-
neerd over zijn hobby en weet er 

bovendien alles van. “Ik vind dat 
als je een rondleiding geeft, je alles 
moet weten. De bezoekers moe-
ten goed geïnformeerd worden, 
zodat ze met een voldaan gevoel 
naar buiten gaan.” 
Stilzitten kan Willem moeilijk. Bo-
vendien heeft hij er geen tijd voor. 

Er spoken plannen door zijn hoofd 
die hij graag verwezenlijkt wil zien. 
Zo is hij bezig met het digitaliseren 
van het museum. De conservator 
wil dat straks alles op internet te 
zien is. Alle producten, met een 
kort verhaaltje erbij. Een immens 
karwei, want in het museum staat 
maar een fractie van de hele col-

lectie. “Daarnaast ben ik van 
mening dat we meer naar buiten 
moeten treden. We moeten vaker 
bij evenementen aanwezig zijn, of 
met Pasen met een groepje in kle-
derdracht naar de kerk. Zo creëren 
we meer bekendheid en weet ik 
zeker dat we meer bezoekers naar 

ons museum trekken.”
Tot en met het einde van het jaar 
is het thema in het Brabantse mut-
sen- en poffermuseum ‘commu-
nie’. Willem, Gerdien en de rest 
van het team heten u van harte 
welkom om eens een kijkje te ko-
men nemen. 

“Later verteLde Mijn vader dat ik de 
kLeinzoon Ben van een pofferMaakster. 

Het zaL dus WeL in de genen zitten.”

Heuvel 2, 5492 AD Sint-Oedenrode  Telefoon: 0413-472404

Wilt u ook een mini make-over 
of een vakkundig make-up advies?

drogisterij & parfumerie
van der Linden

Zaterdag 20 juli 
van 10:00 uur tot 

16:00 uur is de 
Collistar specialiste 

aanwezig voor:
persoonlijk advies 
en vrijblijvend een 
actuele touch up of 
complete make-up

Ook geïnteresseerd? 
u kunt zich opgeven 

bij één van onze 
medewerkers

PROFESSIONELE 

VERVEN / LAKKEN

de gehele maand juli  

20% korting Histor One Ready Mix 
50% korting

Maandag de gehele dag gesloten
Borchmolendijk 15 - 5492 AJ Sint-Oedenrode 

0413 471431 - www.bij-jet.com

gewoon
geopend, met 
uitzondering 

van de
koopavond 

Tijdens de
vakantie
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Aachteraf kaokele de kiepe.
Kritiek achteraf is gemakkelijk.
Uit: Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos. BRABANTSE SPREUKEN

  23 juli 2013
Breng het Verre Oosten op uw tafel

Dit noemt
men bij ons een

klassieke ambachtelijke
nummer 41 met saus

En dit
gerecht, hoe

heet dit?

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Jan Ebbenn

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Tamara van Weert
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Herinnering

Soms verlang ik naar het 
Gezoem van een mug
Die ‘ s nachts onzichtbaar
Zoemt over mijn rug

En verhaalt van vroeger
In een bloedhete tent;
Een ongrijpbare zwoeger

Die vooral zichzelf verwent
Mijn gesnurk aanvaardt
En zoals de ervaring leert
Alleen zijn vreugd bij mij vergaart

Het geeft een binding
Midden in de nacht
Uren kan hij met mij spelen

Zijn instinct heeft hem 
Bij mij gebracht.
Hij hoeft zichzelf 
Niet te vervelen

Wel houdt hij afstand 
In onze relatie
Het is liefkozen uit nood
Een inniger contact, zo is bekend
Betekent voor hem de dood

 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

T: 0413-478759
F: 0413-471210

LIESHOUTSEWEG 22
5492 HR NIJNSEL

INFO@HIGHWAY51.NL
WWW.HIGHWAY51.NL

FACEBOOK.COM/HWY51DINER
@HWY51DINER

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

Oplossing vorige week:  
EMTE SUPERMARKT

P.M.J.HAKKENNES
WILHELMINASTRAAT 13
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

Zoek de volgende woorden:
rabobank, reisburo, silverfactory, woonboetiek, paperas, 

tuincentrum, brekelmans, apotheek, panencook, kampsport, 
winkelreus, debeurs, vanbeec, verheijen, roxs, mullermode, 
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Oorzaken
Gestroomlijnd bereikt spraakwater
oorschelp, gehoorgang, trommelvlies
dat nog onwetend is en resoneert

om de ontvangen trillingen over te
brengen op hamer, aambeeld, stijgbeugel
op weg naar slakkenhuis waar

de gehoorzenuw geactiveerd contact
zoekt met het hersendeel dat het
gehoorde decodeert als nietszeggend

gereutel, een klankenreeks oorverdovend
en erger dan het monotone druppen
van een kraan

wanneer het wangeluid verster� ,
treedt in een stilte die geneest

balsem voor het geteisterd oor
en weldaad voor de geest

gezegend zij de zwijgende mond van
iemand die luistert naar wind in de bomen

halleluja – 
     Kees Hermis

Ik heb van Nederland geleerd

Mijn vrouw en ik kwamen naar 
Europa (Nederland) uit noodzaak. 
Wegens  doodsbedreiging  in Irak, 
dat in een afschuwelijke situatie 
verkeert. We hebben alles achter 
gelaten, met name: ons dierbare 
vaderland. We moesten vluchten en 
we zijn beland in Sint-Oedenrode. 

In Nederland werden we met 
warmte ontvangen. We voelden 
ons direct veilig. In Irak worden 
dagelijks mensen vermoord voor 
niks. Ik schrijf dit niet omdat ik 
moslim ben, (alle religies roepen op 
tot vrede, liefde en goede normen 
en waarden) maar ik schrijf dit als 

Irakees die uit een land komt dat  
ruim 30 jaar zucht onder oorlogen, 
embargos en burgeroorlogen. 

De voorheen goede normen en 
waarden die in Irak bestonden 
zijn verdwenen door het slechte 
regime van de leiders, het heeft 
een negatieve invloed op het volk.                                                                                                              
Mijn vrouw en ik zijn nu ruim 4 jaar 
in Nederland, we konden in die pe-
riode goed integreren, we hebben 
goede vrienden, aardige buren. In 
die periode hebben we veel ge-
leerd;
-  De democratische en goede ma-

nier van discussiëren en de ander 

accepteren zonder irritatie en 
boosheid.

-  De mensen leven binnen de wet 
door respect voor elkaar zonder 
angst. Hier is minder politie ten 
opzichte van mijn vaderland en 
in het Midden Oosten in het al-
gemeen, zij hebben heel veel po-
litie en een uitgebreide geheime 
dienst.

-  We hebben de echte vrijheid kun-
nen proeven, vrijheid met respect 
voor iedereen.

-  We leven in vrede en veiligheid 
zonder angst van een dictator of 
geheime dienst.

-  We leren van de Nederlandse 

vrouwen die hard werken, in de 
ochtend brengen ze hun kinde-
ren met de fiets naar de crèche en 
school, daarna gaan ze naar hun 
werk. De mannen werken ook 
hard. Je werkt hard, waardoor je 
kunt genieten van het leven.       

-  De mensen bemoeien zich niet 
teveel met elkaar, ze vragen niet 
naar je godsdienst, je diploma’s of 
wat je doet.

-  De koningin, nu haar zoon de ko-
ning, is het symbool van het land, 
we zijn trots op hem. Elk land 
moet een symbool hebben.

-  Nederlanders geven hun kinde-
ren het gevoel van zelfstandigheid 
door ze bij alles te betrekken en een 
stem te geven, discussiëren met 
hen en respecteren hun ideeën.

-  Als ik een fout maak geef ik het 

toe zonder me te hoeven scha-
men. Van fouten kun je leren.

- Je houden aan tijd en afspraken.
-  Ik kan de ander helpen en de an-

der helpt mij, zonder iets terug te 
verwachten. 

-  Glimlachen is heel belangrijk, het 
maakt de mensen blij en hun pijn 
wordt verzacht. 

-  Geruchten  en roddels kun je ver-
mijden, en er geen aandacht aan 
besteden.

-  Ontheemdheid en heimwee gaat 
gepaard met pijn en verdriet, 
maar met de tijd wordt dit minder 
en de tijd verzacht en heelt.

-  Je leert zelfredzaam te zijn, je wordt 
niet afhankelijk van de ander.

-  Je leert om eerlijk en open met 
jezelf en met de ander te zijn, als 
ik iets beloof doe ik het.    

-  De bomen, planten en bloemen 
(het groene Nederland) geven 
het gevoel van zuiverheid,  aan-
dacht en zorg ervoor maakt de 
wereld mooier.

-  Elke nieuwe dag en elke zonne-
schijn, het betekent een nieuw 
leven voor ons en we genieten 
ervan.    

   
professor dr. abbas al-Badri     
albadriabas@yahoo.com 

een bijzondere minaret in irak

een moeras in de buurt van Baghdad

abbas met zijn vrouw en zoon in nederland.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Corrigeren of (her)schrijven van uw tekst?
Niets is ons teveel
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Laat uw airco tijdig nakijken

Deze maand bij een airco-check 
een gratis geurbehandeling

De ins en outs van studiefi nanciering

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.

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 2013 is de bijver-
diengrens gesteld op € 13.530. Dit 

is het verzamelinkomen exclusief de 
genoten studiefinanciering. Komt 
de inkomsten daarboven dan wordt 
de student direct gekort op zijn 
maandelijkse 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@vd-
ven.nl, of loop gewoon even binnen 
op werkdagen tussen 08.30 uur en 
17.00 uur.

Jan Tinbergstraat 4, 
5491 DC Sint-Oedenrode
0413-491109
info@vdven.nl www.vdven.nl

Overheid stimuleert ondernemers 
om te blijven investeren

Sinds het uitbreken van de crisis 
zijn ondernemers voorzichtiger ge-
worden met investeren. Zij houden 
hun ideeën voor nieuwe produc-
ten en diensten, voor verbetering 
van hun bedrijfsprocessen of voor 
nieuwe afzetmogelijkheden nog 
maar even in de la, in afwachting 
van betere tijden. Dat is begrijpe-
lijk, maar niet altijd verstandig.

Veel investeringen zijn wel degelijk 
haalbaar als de ondernemer ge-
bruik maakt van een of meer van 
de vele stimuleringsmaatregelen 
van de overheid. En wie het nu 
aandurft om ‘tegen de stroom in’ 
te investeren, heeft straks, als de 
economie zich herstelt, meteen een 
voorsprong. In de aanloop naar de 
voorlichtingsbijeenkomst die Van 
de Ven Accountants | Adviseurs 
eind april over dit onderwerp or-
ganiseert (zie kader), schetst Jack 
Biemans in grote lijnen wat er voor 
het bedrijfsleven bij de overheid te 
halen valt. Jack is registeraccoun-
tant en een van de drie vennoten 
van het kantoor.

Gebrek aan middelen
“Dat de investeringsbereidheid is 

afgenomen, zal inderdaad niemand 
verbazen. Het ontbreekt veel on-
dernemers op dit moment aan ei-
gen financiële middelen om te in-
vesteren en de banken zijn een stuk 
minder happig geworden op het 
verstrekken van kredieten. Maar 
je kunt investeringen niet blijven 
uitstellen. Bijvoorbeeld automatise-
ring veroudert snel en er komt een 
moment dat je daar iets aan moet 
doen. Ook nieuwe regelgeving 
maakt investeringen soms noodza-
kelijk. Zeker in de agrarische sector, 
maar bijvoorbeeld ook bij trans-
portbedrijven die met steeds scher-
pere uitstootnormen te maken krij-
gen. Dan is het goed om te weten 
dat de overheid de investerende 
ondernemer tegemoetkomt.”

Fiscale faciliteiten
“Grofweg praten we over twee 
soorten stimuleringsmaatregelen. 
Op de eerste plaats zijn er tal van 
fiscale faciliteiten, zoals de milieu- 
en energie-investeringsaftrek, maar 
ook de R&D-aftrek voor onderzoek 
en ontwikkeling en de Innovatie-
box. Je mag een deel van die inves-
teringskosten in mindering brengen 
op je winst, waardoor je minder 
vennootschapsbelasting betaalt. Ik 
noem ook de willekeurige afschrij-
ving op milieu-investeringen (VA-
MIL). Een goed voorbeeld is verder 
de aanschaf van elektrische auto’s 
met aanzienlijk belastingvoordeel. 
De specialisten van onze fiscaal-

juridische afdeling weten hier alles 
van en delen die kennis graag met 
onze klanten.”

Subsidies
“De tweede vorm van stimulering 
bestaat uit subsidies. Die kun-
nen afkomstig zijn van regionale 
overheden, maar ook van Europa. 
Regionale stimulansen zijn bijvoor-
beeld subsidies voor streekproduc-
ten en voor werving van jongeren 
in food-vakopleidingen. Wat de 
Brusselse subsidiestromen betreft: 
vaak wordt gedacht dat die vooral 
bedoeld zijn voor grote bedrijven, 
maar er bestaat een heel scala aan 
regelingen waarmee juist het mid-
den- en kleinbedrijf wordt aange-
moedigd om te blijven investeren. 
Ik noem als voorbeeld de bijdragen 
aan speur- en ontwikkelingswerk 
en subsidies voor organisatieveran-
deringen, nieuwe agrarische activi-
teiten en sociale innovatie. Op het 
gebied van subsidies weten onze 
medewerkers ook wel het een en 
ander, maar dit is zo’n breed terrein, 
met zoveel mogelijkheden, dat een 
gespecialiseerd bureau daarin meer 
voor onze klanten kan betekenen 
dan wij. Dat is de reden dat wij 
voor de voorlichtingsbijeenkomst 
ook Marianne Muller hebben uit-
genodigd. Zij is directeur-eigenaar 
van MORE B.V. in Best, dé expert 
op dit terrein in onze regio. Dit bu-
reau kent niet alleen alle subsidie-
regelingen, maar weet ook precies 

hoe je moet handelen om ervoor in 
aanmerking te komen.”
Jack Biemans is ervan overtuigd dat 
de voorlichting over dit onderwerp 
in een behoefte voorziet. “Veel on-
dernemers weten er niet het fijne 
van. Of ze denken dat het allemaal 
erg ingewikkeld is, terwijl dat best 
meevalt. Ik hoop dat ze na deze 
avond beseffen dat ze meer kan-
sen kunnen benutten als ze gebruik 
maken van de financiële mogelijk-
heden die de overheid biedt.”

Van de Ven 
Accountants | Adviseurs
Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode
Postbus 87 
5490 AB Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413 - 49 11 11 
Fax: 0413 - 49 11 00
E-mail: info@vdven.nl 
Website: www.vdven.nl

Uitnodiging
Op donderdag 25 april 2013 orga-
niseert Van de Ven Accountants | 
Adviseurs een voorlichtingsbijeen-
komst over de bijdragen van de 
overheid aan nieuwe investeringen 
in het midden- en kleinbedrijf. De 
fiscaal-juridische afdeling van ons 
kantoor geeft een presentatie over 
de fiscale mogelijkheden. Mari-
anne Muller van MORE B.V. neemt 
de voorlichting over subsidies voor 
haar rekening. Na de presentaties is 
er gelegenheid om vragen te stel-
len. De bijeenkomst vindt plaats 
in ’t Leeuwke, Sonseweg 3 te Sint-
Oedenrode (Nijnsel) en begint om 
20.30 uur. De toegang is gratis. Aan-
melding vooraf is wel vereist. Be-
langstellenden kunnen een of meer 
plaatsen reserveren door een e-mail 
te sturen naar reactie@vdven.nl of 
te bellen met 0413-491111.

advertorial

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Onze � scalisten: Johan den Otter, Guido Evers en Ben van der Aa

advertorial

 

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Te koop blauwe bessen 
(ook zelfpluk)

Vanaf 16 juli 
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Vanaf 24 juli
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VoF ’t kampke
Vernhout 10 in st. oedenrode 

Inl. 0413-479614 - mob. 06-22507940
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Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.sint-oedenrode.nl

Huisvuil

Meldingen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur,
voor paspoorten, rijbewijzen en 
overige burgerzaken. 

Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

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

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

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

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

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

Tegemoetkoming schoolkosten
Ouders met schoolgaande kinderen op 
het basisonderwijs en/of het voortgezet 
onderwijs moeten vaak aanzienlijke kos-
ten maken. 
Boeken en andere leermiddelen maar ook 
de aanschaf van een schooltas, fiets, ver-
plichte gymkleding, deelname aan een 
schoolreisje en of een werkweek zijn zo 
maar een paar voorbeelden. Deze kosten 
kunnen niet altijd volledig via de tege-
moetkoming studiekosten van het Rijk 
worden bekostigd of uit het eigen inkomen.
Daarom kent de gemeente Sint-Oeden-
rode de regeling die ouders met een mi-
nimuminkomen een vergoeding toekent 
voor deze schoolkosten.
De vergoeding aan ouders met school-
gaande kinderen op het basisonderwijs 
bedraagt € 61,- voor het schooljaar 
2013/2014 en voor schoolgaande kin-
deren (tot 18 jaar) op het voortgezet on-
derwijs € 164,-.
De aanvraag voor het schooljaar 
2013/2014 kan worden ingediend vanaf 
1 augustus 2013. 
De vergoeding kan alleen worden ver-
strekt op basis van een aanvraagformu-
lier.

Ouders die ook voor het schooljaar 
2012/2013 een vergoeding hebben 

ontvangen krijgen in de maand juli au-
tomatisch een aanvraagformulier thuis-
gezonden. 

Een bewijs van inschrijving van uw kind 
op school is noodzakelijk.
Het inkomen mag netto per maand (ex-
clusief vakantiegeld) niet meer bedra-
gen dan de voor betrokkene geldende 
bijstandsnorm:
€ 1.256,00 voor gehuwden en 
€ 1.130,00 voor alleenstaande ouders.
Is uw inkomen per maand hoger dan 
heeft u geen recht op een vergoeding, 
ook niet wanneer uw vermogen meer is 
dan € 11.590,-. 
Wanneer u kosten kunt delen met een 
meerderjarige inwonende dan is een af-
wijkende inkomenstoets van toepassing.

Een eenvoudig aanvraagformulier is 
beschikbaar bij de balie op het Pu-
blieksplein van het gemeentehuis. Het 
formulier kan ook op verzoek worden 
toegezonden.

Hebt u nog vragen, neem dan even con-
tact op met een van de medewerkers van 
het team Werk, Inkomen en Zorg. Deze is 
op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 
en 12.30 uur.

Regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap 
gemeente Sint-Oedenrode’
Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken bekend dat zij de 
Regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het 
landschap gemeente Sint-Oedenrode’ 
hebben vastgesteld. Uit de provinciale 
Verordening Ruimte kan worden opge-
maakt dat ontwikkelingen mogelijk zijn 
die passen bij de aard, schaal en functie 
van het landelijk gebied, zoals agrari-
sche en recreatieve ontwikkelingen en 
kleinschalige dienstverlening. Een voor-
waarde daarbij is dat gelijktijdig met een 
dergelijke ontwikkeling een bijdrage 
wordt geleverd aan de kwaliteitsverbe-
tering van het landschap. Voorts moet 
aangegeven worden hoe die kwaliteits-
verbetering is geborgd.
De ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor 
al dan niet een “tegenprestatie” moet 
worden geleverd zijn benoemd in de 
regeling. Deze zijn verdeeld in drie ca-
tegorieën:
• categorie 1: geen inspanning;
•  categorie 2: een goede landschappelij-

ke inpassing op basis van een goedge-
keurd landschapsplan en borging van 
uitvoering en beheer;

•  categorie 3: toepassing van de for-
faitaire methode, waarbij uitgegaan 
wordt van 20% van de grondwaarde-
vermeerdering in primair agrarisch ge-
bied en 25% in agrarisch gebied met 
waarden.

De volledige tekst van de regeling kan 
digitaal worden ingezien op de gemeen-
telijke website: www.sint-oedenrode.nl. 
Uiteraard kunt u de regeling ook inzien 
in het gemeentehuis tijdens de ope-
ningstijden.
De Regeling ‘Kwaliteitsverbetering van 
het landschap gemeente Sint-Oedenro-
de’ treedt in werking daags na publica-
tie. 
Tegen het besluit tot vaststelling van 
deze Regeling is geen bezwaar of be-
roep mogelijk (artikel 8:2 Algemene wet 
bestuursrecht)

Notitie toetsingskader omgevingsvergunning 
plattelandswoning 
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 11 juni jongstleden 
de Notitie toetsingskader omgevings-
vergunning plattelandswoning vastge-
steld. Deze notitie bevat een beleids-
lijn voor de concrete toepassing van 
de afwijkingsregeling ten behoeve van 
een plattelandswoning in het bestem-

mingsplan Buitengebied.

De Notitie ligt met ingang van donder-
dag 18 juli a.s. gedurende zes weken ter 
inzage bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis en treedt op 18 juli a.s. in 
werking.

Spreekuur burgemeester

Het spreekuur van de burgemeester van maandag 22 juli 2013 vervalt.

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
• Blauw kinder spijkerjasje voor kind van 2 jaar
• Sleutelbos van 3a4 sleutels in beige etui met rit
• Zwarte herenportemonnee met inhoud
• Sleutelbos met ah-bonuskaart en beeldje giraffe

Inzameling oud papier week 29

Zaterdag 20 juli
•  Sint-Joris; container op het terrein 

achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Franciscus-
school; 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; papier-

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

Omgevingsvergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Slophoosweg 13 5491 XR 04-07-2013 Egaliseren grond
Koeveringsedijk 41 5491 SB 03-07-2013 Bouw mantelzorgwoning
Eerschotsestraat 103 5491 AB 08-07-2013 Bouw overkapping
Jenne Akkers 8 5491 VA 02-07-2013 Bed & Breakfast in bijgebouw
Oude Vresselseweg 8 5491 PK 26-06-2013 Uitbreiding woonhuis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Damianenweg 26 5491 TJ 6 weken Bouwen bijgebouw voor dagrecreatie 
Handelsweg 1a 5492 NL 6 weken Bouw brug t.b.v. inrit 
Hoge Vonderstraat 43 5492 CH 6 weken Plaatsen dakopbouw
Hoge Vonderstraat 45 5492 CH 6 weken Plaatsen dakopbouw
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Kofferen 77 - 79 5492 BM 10-07-2013 Het verbouwen van een pand
Hoek Borchmolendijk  ------ 10-07-2013 Het per direct kappen van 2 kastanjes, 
– Corridor   onder voorwaarde van herplant
Eimbert 17 5492 NH 11-07-2013 Het bouwen van een woonhuis
Vresselse-Akkers 3a 5491 PG 11-07-2013 Het vergroten van bestaand paarden-
   pension met overdekte paardrijbak
Sloef 7 5492 TN 11-07-2013 Het bouwen van een loods met 
   paardenstallen
Houtsestraat 17 5492 TM 12-07-2013 Het bouwen van een zeugenstal en  
   het uitbreiden van bestaande zeugenstal
Venkel 20 5491 KZ 15-07-2013 Het uitbouwen van een woning aan  
   voorzijde
Everse-Bergen 2 5491 SP 15-07-2013 Het plaatsen van een verdiepingsvloer  
   en een vaste trap in een veldschuur
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode Omschrijving
Rijtvenweg 8a 5491 PJ Verbouw loods en plaatsen units ten behoeve van  
  tijdelijk huisvesting seizoensarbeiders 
Spierkesweg 22 5491 RJ Bouw varkensstal 2e fase  
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
18 juli 2013 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode Omschrijving
Houtsestraat 26 5492 TM Het bouwen van een biggen- en vleesvarkensstal,  
  bestaande uit de activiteiten bouwen, milieu en aan- 
  haking handelen in beschermd natuurgebied
Spierkesweg 22 5491 RJ Uitbreiden van een varkenshouderij bestaande uit de  
  activiteiten milieu en aanhaking handelen in 
  beschermd natuurgebied 1e fase
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
18 juli 2013 ter inzage.

Vergunningen

Tiny van Erp

Gas geven….
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Meldpunt zwerfafval
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen? 
Bel (0413) 481 376 of 
stuur een e-mail naar: info@sint-oedenrode.nl 
en het afval wordt opgeruimd.
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Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en ver-
leende vergunningen, ontheffingen 
en te treffen verkeersmaatregelen op 
grond van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) voor de gemeente Sint-
Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 9 juli tot en met 15 juli 
2013 zijn de volgende aanvragen bij de 
gemeente ingekomen:
•  Van de gemeente Sint-Oedenrode voor 

de organisatie van de burgemeesters/
secretarissenfietsdag op vrijdag 6 sep-
tember tussen 17.00 en 20.00 uur op 
bedrijventerrein de Kampen.

•  Van het Starterscollectief Sint-Oeden-
rode voor de organisatie van het Rabo 
BtB Zomer Café op dinsdag 3 september 
tussen 19.30 en 00.00 uur op het oude 
schoolplein van de Campus Fioretti.

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van VV Boskant voor de organisatie van 

een voetbaltoernooi op zaterdag 10 en 

zondag 11 augustus 2013 op sportpark 
de Scheken te Boskant

Verkeersmaatregel
•  In verband met het Roois Tourspel is 

op 22 juli 2013 tussen 12.00 uur en 
03.00 uur de daaropvolgende dag de 
Borchmolendijk aan de zijde van café 
’t Pumpke afgesloten voor het verkeer.

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

Evenementen

In maart roert politiek Rooi zijn staart

Het jaar is nog maar half voorbij, 
of 2013 kan in politiek Rooi al een 
bewogen jaar worden genoemd. 
Het vertrek van Henriëtte van den 
Berk (CDA) als wethouder medio 
maart 2012 was natuurlijk ook 
niet niks, en achteraf gezien de 
opmaat voor de gebeurtenissen 
begin 2013. Maar er vertrekt wel 
eens vaker een wethouder, en ze-
ker niet alleen in Rooi. 

Wél ontstond bijna een unicum 
doordat de Rooise CDA-fractie in 
maart 2013 uit de coalitie stapte. 
Op zich gebeurt het wel vaker dat 
een fractie uit de coalitie stapt, 
maar meestal zijn dat eenmans-
fracties waardoor het niet vaak ge-
beurt dat een gemeente daardoor 
ineens meer oppositie- dan coali-
tieleden in haar bestuur heeft. 

Als de oppositiefracties in zo’n ge-
val echt oppositie gaan voeren, 
krijgt het college geen enkel voor-
stel goedgekeurd door de raad en 
dreigt bestuurlijke chaos. Als ze 
daarentegen op inhoud de col-
legevoorstellen beoordelen, is er 
weinig aan de hand. Het beroep 
dat verkenner Freek Compagne 
aan de fracties deed om op in-
houd te beoordelen was niet aan 
dovemansoren gericht, al is niet te 
achterhalen of dat zonder zijn be-
moeienis misschien ook wel goed 
zou zijn afgelopen. Hoe dan ook: 
de tegenstellingen tussen coalitie 
en oppositie in Rooi zijn er niet 
merkbaar door verscherpt. 
Dit ondanks de weinig elegante 
manier waarop het CDA uit de 
coalitie stapte, zonder hun eigen 
wethouder Cees van Rossum daar-

van op de hoogte te stellen. Van 
Rossum op zijn beurt stapte uit de 
Rooise CDA, met enkele andere 
partijleden in zijn kielzog.

Tot zover de politieke partijen. 
Maar waar ging het ook alweer 
over? Het Martinushuis is de num-
mer een op de lijst met frictiepun-
ten. Het te koop aanbieden daar-
van heeft een grote impact gehad 
op de gemeenschap, was de direc-
te aanleiding voor het CDA om op 
te stappen en echoot waarschijnlijk 
nog na in de verkiezingsuitslag.

Op nummer twee staan de fusieperi-
kelen. Hoewel, perikelen … het is dat 
het iedereen aangaat, maar vergele-
ken met andere Brabantse gemeen-
tes gaat het in Rooi best  soepeltjes. 
Rooi-Schijndel gaat zelfs zo voortva-
rend dat het wel eens een rolmodel 
zou kunnen gaan worden, of mis-
schien al is. Ondertussen dingen 
Veghel en Boxtel naar onze hand en 
ja, onze gemeenteraad is daar nog 
niet helemaal uit. Wie zal het wor-
den, groen Boxtel of rood Veghel? 
Die laatste kleur mag op meerdere 
manieren worden uitgelegd.  

De fracties maken hun voorkeur 
bekend en jawel, via de verkiezin-
gen in maart 2014 mag de kiezer 
zijn keuze laten bepalen door het 
Martinushuis, de favoriete fusie-
bruid, of waar hun partij zich dan 
ook de afgelopen jaren sterk voor 
heeft gemaakt. 

deuren en ramen op slot; ook bij hoge temperaturen

Inbrekers hebben de zomer in 
hun bol

Nu ons land eindelijk weer kan 
genieten van zomerse temperatu-
ren, zwaaien overal de ramen en 
deuren open. Waakzaamheid is 
echter geboden. “Want gelegen-
heid maakt de dief”, waarschuwt  
Joop van der Waal, expert bij de 
politie op het gebied van wonin-
ginbraak. “De politie wil er alles 
aan doen om inbrekers te pakken.  
Maar vooral in het handelen van 
bewoners valt nog veel te verbe-
teren.”

Hoewel het najaar nog steeds 
het topseizoen is voor inbrekers, 
neemt het aandeel woninginbra-
ken in de lente en zomer toe. Ook 
het aantal inbraken dat overdag 
plaatsvindt, stijgt. Van der Waal 
wijst erop dat er in deze periode 
kwaadwilligen zijn die achterpa-
den in woonwijken afstruinen op 
zoek naar openstaande ramen en 
deuren. Soms wordt het hen wel 
heel gemakkelijk gemaakt. Open 
achterpoorten, een ladder naast 
een raam of de huissleutel aan 
een spijkertje in de schuur.

Vakantiegangers 
Een ander makkelijk doelwit zijn 
natuurlijk de huizen waarvan de 
bewoners op vakantie zijn.  Veel 
mensen weten inmiddels wel 
dat het verstandig is om door de 
buren de post van de mat te la-
ten halen. “Maar vraag hen dan 
ook om deze ergens uit het zicht 
neer te leggen”, adviseert Van 
der Waal. “Een grote stapel post 
op tafel laat ook weinig te raden 
over.” 

Zo zijn er volgens hem nog tal-
loze andere voorbeelden. “Ver-
meld nooit in je voicemail dat je 
op vakantie bent. Laat de planten 
gewoon staan en schakel een tijd-
schakelaar in, zodat op gezette 
tijden het licht aanspringt. Veel 
mensen zien de vakantie ook als 
goede gelegenheid om de diep-
vries te ontdooien. Onverstandig, 
als de open laden of deur vanaf de 
straat te zien zijn.” 

Schakel buren in
In plaats van via social media we-
reldkundig te maken dat je op 
vakantie bent, benadrukt de po-
litieman dat het wel goed is om 
de buren op de hoogte te stellen. 
“Zij kunnen bij verdachte situaties 
de politie inschakelen. Maar liefst 
80 procent van alle aanhoudingen 
wegens woninginbraak, gebeurt 
dankzij de alertheid van omstan-
ders. Wie ’s nachts verdachte ge-
luiden bij de buren hoort terwijl 
die op vakantie zijn, moet dan ook 
niet aarzelen om 112 te bellen”, 
benadrukt Van der Waal. 

Witte Voetjesacties
Om mensen te wijzen op het be-
lang van hun eigen gedrag, vin-
den in heel het land zogenoemde 
Witte Voetjesacties plaats. Tijdens 
zo’n actie letten politieagenten op 
alle mogelijke opties voor inbre-
kers.  Als zij een situatie aantref-
fen waarin een inbreker gemakke-
lijk zijn slag kan slaan, laten ze een 
papieren ‘voetstap’ achter met de 
tekst ‘Deze schoenafdruk had van 
een insluiper kunnen zijn’.  Naast 
deze actie voert Van der Waal met 
een aantal vrijwilligers soortgelijke 
acties bij woontorens. “We bellen 
dan aan bij bewoners om te kijken 
hoe gemakkelijk zij de hoofdin-
gang voor onbekenden openen. 
Vervolgens wijzen we hen op de 
risico’s van hun gedrag. Want veel  
inbraken kun je voorkomen door 
het gedrag van mensen aan te 
passen.” 

Meer informatie
Bekijk het overzicht met tips 
waaraan u moet denken als u op 
vakantie gaat op de website van 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen: 
www.politiekeurmerk.nl/preven-
tietips. Naast deze maatregelen 
is het natuurlijk wel belangrijk 
dat uw woning aan een aantal 
veiligheidseisen voldoet. Het Po-
litiekeurmerk Veilig Wonen helpt 
u hierbij. 

Expositie van Will van Rooij in Mariendael

Vanaf 29 juli is er een expositie te 
zien van 15 kunstwerken van Will 
van Rooij Jansen.Het zijn werken 

van krijt, aquarel en acryl.

Will begon in 1993 bij Anja 
Oppers, waar zij de basis technie-
ken van schilderen leerde.  Twee 
jaar later  ging zij naar Arendonk 
om de technieken van schilderen 
en tekenen verder  te ontwikkelen.
Na Arendonk werden de technie-
ken verfijnd, bij Marjan Markus, 
ruim 11 jaar nam zij les bij Marjan, 
eerst aquarelleren en vervolgens 

met acrylverf.  Ook bij Atelier 
Filarski in Schijndel nam zij les.
Het mooise resultaat van al die 
studies zijn nu te zien tot septem-
ber, in Mariendael. Openingstijden 
volgens de uren van Mariendael.

Eerdere exposities van haar, waren 
te zien in Oirschot, gemeentehuis 
Son en Breugel, bij “Hier Ist”,  
Zaken en Bestuurscentrum Sint-
Oedenrode en bij Will thuis. 112 Sint-OedenrOde

Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Zwangere vrouw met auto over de kop
Zaterdagochtend is een zwangere 
vrouw met haar auto over de kop 
geslagen toen ze in een bocht 
op de Liempdseweg van de weg 
raakte. Ze kwam met het voertuig 
op zijn kop in de sloot terecht.

De dame kon zelf uit de auto krui-
pen. Omstanders schoten haar te 
hulp. Ze is naar het ziekenhuis 
vervoerd voor onderzoek.

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen



Woensdag 17 juli 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe16 

Pastoraal Centrum:
Centraal adres voor infor-
matie en aanmelding van 
doop, huwelijk, jubileum, 
huisbezoek of pastoraal 
gesprek, ziekencommunie 
(1e vrijdag v.d. maand), 
ziekenzalving, enz.

 

genda

20 juli                    
Concert Smitsorgel, Norbert Bartelsman 
15.30-17.00 
Martinuskerk-C

21 juli   
Kinder-Woorddienst 09.30-10.30        
Genovevakerk Breugel

22 juli 
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, 
Odendael 13.30-17.00

27 juli                    
Concert Smitsorgel, Herman en 
Gerard Hopman 15.30-17.00        
Martinuskerk-C

30 juli
Doopvoorbereiding 20.00-21.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.
designed by: dMrk

van de pastores

Een nieuw huis in zestig minuten
Kent u dat televisieprogramma 
waarin binnen een uur een heel 
huis voor mensen opgeknapt 
wordt, terwijl die bewoners weg 
zijn en van niets weten? Compleet 
zorgeloos een heel nieuwe look 
voor je huis… Bij ons gaat het er 
toch anders aan toe. 

Om mij heen worden de stapels ver-
huisdozen hoger, de kasten en mu-
ren steeds leger. Nog een paar da-
gen en dan staat de verhuiswagen 
voor de deur. Ik benijd de mannen 
niks, die met al onze spullen moeten 
gaan sjouwen om ze over te bren-
gen naar de pastorie van Breugel. 
Daar is ondertussen ook hard ge-
werkt: geschilderd, behangen en 
getegeld, nieuwe vloerbedekking… 
allerlei dingen om daar weer een 
thuis van te maken voor ons gezin. 
Maar ondertussen moet er ook in 
de parochie gewerkt worden. De 
computer is een van de weinige 
dingen die nog wel gewoon op zijn 
plek staat en voor een overweging 
bij een uitvaart, probeer ik wat ge-
dachten op papier te krijgen rond 
een tekst van Prediker: “Alles heeft 
zijn tijd en uur, alles in dit leven; Er 

is een tijd om te baren en een tijd 
om te sterven; een tijd om te huilen, 
een tijd om te lachen...” Heel tref-
fend somt de wijze Prediker allerlei 
kanten van het leven op, waar we 
als mens mee te maken krijgen. Een 
tekst die volgens mij voor iedereen 
herkenbaar is. Zo valt me nu –voor 
het eerst- de regel op: “Een tijd om 
te bewaren, een tijd om weg te 
doen”. Want ook dat hoort bij ver-
huizen. Kritisch naar al je spullen kij-
ken en toch maar afstand doen van 
sommige dingen. Dat is niet altijd 
gemakkelijk, maar dat gaat zo in het 
leven.  Aan het eind van zijn verhaal 
trekt Prediker nog een mooie con-
clusie uit zijn overpeinzingen: “We 
zijn vaak niet in staat om Gods doen 
en laten te begrijpen. Daarom lijkt 
het me maar het beste dat de mens 
vrolijk is en geniet van het leven. 
Want als hij eet en drinkt en plezier 
heeft van zijn werk dan is dat een 
geschenk van God.” Zo kan zelfs 
een verhuizing een godsgeschenk 
worden. Bedankt Heer, voor al uw 
goede gaven.

diaken Wilchard Cooijmans

Mariakapel Son populair bij fi etsers

Het zonnige weer van de afgelo-
pen weken brengt veel mensen 
op de been. Beter gezegd, op de 
fiets. Al dan niet elektrisch zijn 
er veel fietsers die besluiten om 
het fraaie Brabantse landschap te 
verkennen en daarbij een lange 
rit niet schuwen. De hogedrukge-
bieden houden depressies en on-
weershaarden voorlopig ver van 
Brabant en dan zijn er geen be-
letsels meer om de vele mooie en 
goed onderhouden fietspaden in 
Oost-Brabant te gebruiken waar-
voor ze ooit zijn aangelegd. Sint-
Oedenrode en omgeving is ook 
vergeven van meerdere kapellen. 
Kapellen waaraan een heilige is 
verbonden die uitnodigend de tra-
ditionele gastvrijheid in ere houdt. 
Er is nog net geen koffie te krijgen 
of een accu-oplaadpunt te vinden 
maar een beetje fietser heeft dat 
eerste zelf wel bij zich. Samen 
met een broodje even bij de ka-
pel verpozen is een vaak geziene 
bezigheid, maar dan op een laag 
pitje. Even wat rust nemen op een 
schaduwrijk plekje. En natuurlijk 
een kaarsje aansteken. Misschien 
niet zo zeer voor jezelf, want dat 
moeten anderen dan maar doen. 
Maar er is altijd wel een intentie, 
al dan niet uitgesproken. 

Ook de Mariakapel in Son heeft niet 
over belangstelling te klagen. In te-
genstelling tot de meeste andere 
kapellen staat deze meer in de scha-

duw daar aan de Beverlaan. Omge-
ven door veel groen blijft de zon op 
gepaste afstand en hoeft Maria niet 
van kleding te wisselen; zij houdt 
het hoofd toch wel koel. Volgende 
maand bestaat de kapel alweer 63 
jaar. Het was destijds een geschenk 
van de Sonse Nederlands-Indië-ve-
teranen die op deze wijze hun dank-
baarheid wilden tonen voor hun 
behouden thuiskomst uit de voor-
malige, roerige kolonie. Het verzoek 
om de kapel te mogen bouwen werd 
niet lang na de beëindiging van de 
oorlog al ingediend. In 1955 werd 
het Mariabeeld vervangen.
Hans Braam, al lang een actief lid 
van de Sonse parochiegemeen-
schap die sinds kort deel uitmaakt 
van de Heilige Odaparochie, vindt 
de Mariakapel een mooie parel 
aan de geschiedenis van de Sonse 
parochie. ‘De kapel heeft een be-
paalde periode niet de aandacht 
gehad die deze verdiende, maar 
een niet-katholiek heeft destijds 
het voortouw genomen om er 
weer een stukje cultureel erfgoed 
van te maken waar mensen graag 
naar toe komen. Je mag ook zeg-
gen “nieuw leven ingeblazen”, sa-
men met de buurtbewoners mag 
hem deze eer toekomen’, zo ver-
telt hij enthousiast, ‘dat is toch wel 
bijzonder.’ Na de korte periode van 
verval in de tachtiger jaren is Maria 
weer in haar volle glorie te bewon-
deren en de fraaie gebrandschil-
derde ramen geven de kapel een 

bijzonder cachet. Laat de maan-
den mei en oktober dan maar ooit 
zijn uitgeroepen tot Mariamaand, 
juist in deze mooie zomermaanden 
lopen de bezoekersaantallen be-
hoorlijk op. Maria is een populaire 
vakantiebestemming zou je mogen 
zeggen, al staat ze in geen enkele 
reisgids. Ze moet het hebben van 
de mond op mond reclame en dat 
werkt prima. Gesterkt door haar 
denkbeeldige zegen, vervolgen de 
fietsers weer welgemoed hun pad. 

salve regina!

Geloofs-
avontuur in 
Brazilië

Twee jaar geleden hebben wij, 
drie jongeren uit de Odaparochie, 
een reis gemaakt naar de Wereld 
Jongeren Dagen. Het werd een 
van de grootste avonturen uit 
ons leven waarin we het geloof 
beter hebben leren kennen en 
sterke vriendschappen hebben 
gesloten. Nu gaan we nog ver-
der! Met dank aan de hulp van 
verschillende parochianen gaan 
we dit keer weer naar de Wereld 
Jongeren Dagen, ditmaal in Bra-
zilië. Het zullen ruim twee weken 
zijn die gevuld worden met vrij-
willigerswerk, geloof, bezinning 
en een ontmoeting met de paus 
en verschillende jongeren over 
de hele wereld.  We willen jullie 
graag op de hoogte houden, en 
we hopen dat we hiervoor ook de 
mogelijkheid hebben. Tot snel!

Marloes stehmann

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

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

Werkgroep eerste Heilige 
Communie parochie Heilige oda
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Kerkdiensten

Heilige Petrus’Banden Son en Breugel

Zaterdag 20 juli
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Zondag 21 juli
11.00 uur: Eucharistieviering
intenties: Annie Donkers-Sanders, 

Jan Hooymayers, Antoon van der 
Heijden, Jan Meijnders, Jan van 
Kuijk.
Maandag 22 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 24 juli
19.30 uur: Eucharistieviering

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 20 Juli 
Eucharistieviering om 17.30 uur.
Misintenties.
Peter van der Linden.

Riek Vogels.
sjaan en Toon Bekkers van Duin-
hoven.
maandelijkse gedachtenis.                  

Zaterdag 20 juli, 
19.00u Eucharistie met koor.
Intenties: Hans en Elly van den 
Nieuwenhuijzen-Verhagen en 

Simone; overl. ouders Linders-van 
der Wijst; overl. ouders de Korte-
Verhaar; Johan Linders; Piet 
Habraken; Frans van Roosmalen

De Goede Herder Sint-Oedenrode

Zaterdag op 20 juli a.s. concert op het Smitsorgel 
Sint-Oedenrode
In de reeks zomerconcerten geor-
ganiseerd door de Stichting Smits-
orgel, bespeelt zaterdag 20 juli as. 
Norbert Bartelsman het monu-
mentale Smitsorgel (1839) van de 
H. Martinuskerk te Sint Oeden-
rode (centrum). Het gratis toegan-
kelijk concert begint om 15.30u.

Op het programma staan werken 
van o.a.
Louis Marchand (1669 -1732) C. 
Ph. E. Bach (1714-1788) J.S.Bach 
(1685-1750) De organist Norbert 
Bartelsman studeerde orgel bij 
Bram Beekman en klavecimbel bij 
Cynthia Wilson op het Brabants 
Conservatorium. In 1989 stu-
deerde hij af en behaalde op beide 
instrumenten de diploma's voor 
docerend en uitvoerend musicus. 
Daarna volgde hij meester-cursus-
sen bij o.a. Albert de Klerk, Ton 
Koopman, Jos van Immerseel en 
studeerde het continuospel bij An-
drew Lawrence King in Engeland.

Hij heeft koordirectie gestudeerd 
bij o.a. Reinier Wakelkamp en is 
hij als dirigent verbonden aan ver-
schillende koren.

Hij heeft een studie gevolgd van 

de semiologie van het gregoriaans 
in Utrecht bij Marie-Louise Egbers 
en later bij A. Kurris op het con-
servatorium in Maastricht. Met 
verschillende gregoriaanse schola’s 
maakte hij diverse radio-opnamen 
voor de KRO en de NCRV en de 
IKON. Over nieuwe ontwikkelin-
gen in het gregoriaans geeft hij 
workshops voor de Gregoriusver-
eniging en heeft hij artikelen ge-
publiceerd in het Tijdschrift voor 
Gregoriaans. Verder verzorgt hij 
regelmatig muziekuitgave’s.
Hij is lid van diverse kamermuzie-
kensembles (barok) en heeft daar-
mee in het Netwerk voor Oude 
Muziek gespeeld. Als organist be-
speelde hij o.a. de orgels in de Ste-
venskerk in Nijmegen en de  
St. Bavo in Haarlem. Hij is te be-
luisteren op verschillende cd’s.
Als continuospeler treedt hij veel 
op in passies en oratoria. Hij is mu-
zikaal adviseur bij de Werkgroep 
Vollebrechtorgel Erp. 

norbert Bartelsman

nieuwe uitbaters voor café de dorpsherberg

“Van Brabanders krijgen we een warm gevoel”

Ze waren al jaren op zoek naar 
een geschikte horecagelegen-
heid om over te nemen. Uitein-
delijk kwamen Jola en Egbert 
Barneveld uit Lelystad terecht in 
Olland. Ze spraken er met Ton 
van Alphen. Hij wilde namelijk 
zijn café de Dorpsherberg van de 
hand doen. Het klikte, even leek 
het feest niet door te gaan, maar 
uiteindelijk besloot het gezin om 
de stap te wagen. Een verhuizing 
staat op de rol.

“Toen ik de luifel zag was ik al 
verkocht”, zei Jola vanaf een va-
kantieadres in Italië. Via horeca-
makelaar Hormax kwam het duo 
in contact met Ton. Jola en Egbert 
reden op de bonnefooi naar het 
Zuiden. “We wilden met eigen 
ogen zien wat voor café het was 
en maakten van de gelegenheid 

gebruik om een rondje door het 
dorp te maken”, vertelt Egbert. 
“Toen we met Ton spraken viel 
alles op zijn plek. Alles klopte. 
Al vier jaar zijn we op zoek naar 
een kroeg om over te nemen. Op 
verschillende plekken in het land 
hebben we gekeken, maar onze 
voorkeur ging uit naar Brabant of 
Limburg. Ik weet niet wat het is, 
maar van Brabanders krijgen we 
een warm gevoel. Ze zijn altijd 
ontzettend vriendelijk.”

Jarenlang had Egbert een dak-
dekkersbedrijf, maar wegens 
lichamelijke klachten was hij ge-
noodzaakt om iets anders te gaan 
doen. “Wat is er dan mooier om 
van je hobby je beroep te ma-
ken”, lacht hij. “Vroeger heb ik 
een voetbalkantine gerund en in 
andere horecazaken gewerkt. Het 

is altijd blijven kriebelen. Dit is 
een mooie manier om mijn droom 
werkelijkheid te maken. Toch was 
het als gezin best moeilijk om de 
keuze te maken. De kinderen (10 
en 14) zagen het eerst niet zit-
ten, maar we zijn tot elkaar ge-
komen.”   

Vanaf 1 augustus zwaaien Egbert 
en Jola de scepter in de Dorpsher-
berg. Er zal aan het concept niets 
veranderen. Wel zal het publiek 
merken dat er een nieuwe eige-
naar is. “Samen met Ton ga ik 
wat ideeën uitwerken. Ik heb er 
best veel, dus we kunnen aan de 
slag! Eén van de plannen is om 
gezamenlijk een wandel- en fiets-
route in elkaar te zetten, waarbij 
de mensen aanleggen bij ons café 
en bij dat van Ton in Liempde.”

vervolg voorpagina

Gemeente wil graag verder met 
burgerparticipatie
”We wilden heel graag helpen”, 
valt Rinus  bij. “We hadden tijd , we 
zijn allebei ondernemer geweest en 
verstaan ons met die manier van 
denken en doen, maar we deden 
het vooral omdat we gek zijn met 
ons dorp Rooi.”

Vanaf januari gingen de heren op 
ramkoers. In nauwe samenwerking 
met de gemeente (met name 
Clemens Kerstholt). Verschillende 
projecten meldden zich aan om 
voor de subsidie in aanmerking te 
komen. 
Tijdens een eerste bijeenkomst kre-
gen ze te horen waar ze aan moes-
ten voldoen. Romano: “We hebben 
met alle participanten (zo’n vijftien 
in totaal) gepraat en feedback ge-
geven. Projecten werden geselec-
teerd op basis van de strenge sub-
sidieregels. We legden de lat hoog 
en zaten  bovenop de te ontwik-
kelen plannen, want anders komt 
het niet van de grond. Bovendien 
wisten we dat de Provincie streng 
zou selecteren, dus moest het per-
fect zijn.”Daarnaast hebben de 
heren ook gesprekken gehad met 
ondernemers en stichtingen die ze 
teleur moesten stellen; maar omdat 
ze dit met argumenten mondeling 
toelichtten heeft dit niet geleid tot 
verstoorde relaties. Integendeel, er 
was weliswaar teleurstelling, maar 
ook begrip voor de argumentatie.
Uiteindelijk bleven er vier projec-
ten over; Reanimatie van verloren 
erfgoed (In heel het Groene Hart 
worden schuren en boerderijen 
in ere hersteld), De Hulsthoeve 
(Gemeente Sint-Oedenrode, TU/
Eindhoven, Brabants Landschap, A. 
van Liempd sloopwerken, 2life-art, 
SKOSO, IVN Rooi, Kunststichting 
Sint-Oedenrode en enkele partijen 
meer werken samen om bijgebou-
wen te herstellen, het een land-
schappelijke inrichting te geven en 

om recreatieve voorzieningen aan 
te leggen. Duurzaamheid speelt 
een belangrijke rol), Duizendja-
rig Woud (het aanleggen van een 
woud op de plek waar vroeger kas-
teel Lochtenburg stond. O.a. de 
Ahrend en boomkwekerijen van 
den Hurk en Van den Berk zijn hier 
bij betrokken), Wandel-fietspad 
Bobbenagelseweg en Bia Medisch 
Centrum (Dit is een zelfstandig be-
handelcentrum, gespecialiseerd in 
borstkanker bij mannen en vrou-
wen. De bestemming is aan de rand 
van Diependaal aan de Nijnselse-
weg). Rinus: “Het was geweldig 
om te zien hoeveel tijd en energie 
al deze bedrijven en instellingen er 
in hebben gestoken om het te doen 
slagen. Toen we hoorden dat we de 
subsidie kregen waren we natuur-
lijk ontzettend blij. Helaas konden 
Romano en ik het feest niet delen, 
omdat ik in het buitenland zat.”
De provincie kondigde al aan dat 
er in het najaar een tweede ten-
der komt. De subsidie is nog niet 
bekend. Misschien is er een mo-
gelijkheid dat andere projecten in 
Sint-Oedenrode nog in aanmerking 
kunnen komen voor een rijksbij-
drage. Pakken Rinus en Romano 
de handschoen wéér op? “Mits de 
voorwaarden goed zijn, willen we 
er graag weer aan meewerken”, 
zegt Romano.  “Maar dan moet de 
gemeente ook meer ruimte creëren 
om zulk een project mede te onder-
steunen. Volgens ons is wel geble-
ken dat burgerparticipatie werkt.”

Wethouder Dekkers wilde daar 
graag op reageren. “Wat ons be-
treft gaan we in de toekomst va-
ker de samenwerking zoeken met 
burgers, want dit is erg goed be-
vallen. Zonder Rinus en Romano 
was het gewoonweg niet gelukt. 
Ze hebben er veel tijd in gestoken 
en wisten mensen enthousiast te 
maken.”Volgens Dekkers worden 
er op dit moment ook in andere 
projecten al vrijwillige burgers in-
gezet, zoals bij de verkoop van het 
Martinushuis. “Het is niet alleen 
een goedkoop alternatief. Burgers 
hebben vaak een goed netwerk 
waar we gebruik van kunnen ma-
ken. We zullen echt wel ooit onze 
neus gaan stoten, maar dat hoort 
erbij. Het belangrijkste is dat het 
samenspel tussen gemeente en 
vrijwilligers goed is. We moeten el-
kaar willen begrijpen, dan komt het 
goed.”

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

info@vanhoofhoveniers.nl 
www.vanhoofhoveniers.nl

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

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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2-PACK

2-persoons
LUCHTBED

9.95- 
Power LED
CAMPING
LAMP

2.39-

KINDER
FILM
keuze uit o.a. 
Het Zakmes, 
Lover of Loser 
en Abeltje

1.99

SUPER
FRISBEE
Ø50 cm

1.69

vuilnisbak
LUCHT
VERFRISSER
3 stuks

0.49

zomers
DAMES
TOP
maten S-L

1.99

verstelbare
HOOFD
TELEFOON

4.99

Cillit Bang
POWER
CLEANER
citrus of 
fresh
1000 ml

1.39

kant en klaar
GRILL
BARBECUE
31x24x4 cm

1.29

PP folio
ELASTO
MAP
A4-formaat

0.59

katoen
HAMAM
DOEK
90x170 cm

3.99 -

DVD TOPTITELS

SPEEL
FILM
keuze uit o.a. 
Jackie, The Road, 
Nova Zembla en
The Ghostwriter

TRENDY

BARBECUE
EMMER
diverse kleuren
metaal/zink
hoogte 25 cm
Ø27 cm

5.89

ZOMERS

DAMES
ROK
met elastieken band
diverse kleuren
en prints
maten S-XL

INTEX VINYL

OPBLAAS
KROKODIL
incl. handgreep
ca. 168x86 cm

0.69

KLIKO/VUILNISBAK

CONTAINER
FRIS
bestrijdt hinderlijke 
geur en voorkomt 
achterblijven 
van afval
pak 3 kg

2.19

3.99 11.95

DRAAGBARE

BLUETOOTH
SPEAKER
draadloos muziekstreamen 
via Bluetooth

2-RINGS

RING
BAND
PP met glossy finish
design of uni
A4 formaat

HOME CLASSICS

STAANDE
VENTILATOR
3 snelheden
hoogte 52 cm
Ø40 cm

KATOEN

STRAND
LAKEN
diverse prints
75x150 cm

INTEX

LUCHT
BED
velours
1-persoons
76x191x22 cm

ZIKI 

DAMES
HIPSTER
katoen/elastan
diverse kleuren
en prints
maten XS-L

2.69

3.59

0.79

HARPIC

TOILET
BLOK
hygienic super active
of stralend wit

3.29

23.95

2.995.99

Kijk op action.nl 
voor de folder opop

vakantievakantie

Elders
7.95 
8.99 

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

IN DE WINKEL NOG 
MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!
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Campingtour rooi
Een goede gewoonte moet je 
koesteren en dat is wat DeMooi-
RooiKrant doet met haar jaarlijkse 
rondje langs de Rooise campings. 
De afgelopen twee jaar hebben 
we daar leuke, soms zelfs enthou-
siaste, 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 
tot egodocument of een A4-tje 
met sponsors erbij vermeld wil 
hebben.
 
Twee man, de een gewapend 
met fototoestel, de ander met de 
schrijfmap onder de arm. Zichtbaar 
op zoek naar contact, zonder aan-
gezien te worden voor Jehova’s. 
We hebben er zin in. 

Ons doel deze keer: minicamping 
en stoeterij ’t Vressels Bos.

Leuk zoals je de natuur hier 
langs ziet komen

’t Vressels Bos is een minicamping 
zoals er in Rooi steeds meer lijken 
te komen. Achteraf, op of naast 
een voormalig boerenerf met op-
stallen, soms iets minder facilitei-
ten dan een grote camping maar 

wel supergroen en de ouderwetse 
Brabantse gastvrijheid zit bij de 
lage prijs inbegrepen. “En, heel 
belangrijk: kinderen komen hier 
niks tekort” als we Ilona de Bres-
ser (29) mogen geloven. Hun ge-
zinnetje staat helemaal achterin de 
camping, een plek die de eigena-

resse van de camping ons met een 
knipoog heeft aanbevolen “want 
daar zitten de grootste kletsers”.
Nu lijkt de familie de Bresser niet 
helemaal aan die beschrijving te 
voldoen. Bij onze aankomst gaat 
echtgenoot Marcel(35) zelfs liever 
even wandelen met hun Simba (8), 

een gemoedelijke Rottweiler.
Waar komen jullie vandaan? “Uit 
Eindhoven. We kunnen van hier-
uit in een kwartiertje even thuis de 
was aanzetten. We hebben hier 
onze caravan staan, en ons ‘lease-
paard’” grapt Ilona. “Ons doch-
tertje Zoë (5) mag ook wel eens op 

de Shetlandpony rijden. Dat vin-
den ze allebei geweldig.” Allebei? 
“Ja, de  pony ook!”
Een witte kwikstaart komt nieuws-
gierig naar de vreemdelingen kij-
ken en is amper schuw. “Gister-
avond kwam er een egeltje. Leuk 
zoals je de natuur hier langs ziet 
komen. Een eindje verderop is een 
uilenkast, met jonkies”. “Ja, jam-
mer dat je daar net niet naar bin-
nen kunt kijken” voegt Marcel 
daaraan toe. Hij is inmiddels terug 
van zijn rondje en blijkt net als zijn 
vrouw enthousiast over alle wan-
del- en fietsmogelijkheden en de 
mooie natuur om hun heen.
“Het is zó mooi als je hier fietst. 
Maar dat weten jullie natuurlijk 
ook!” “Alleen wel veel dazen” vult 
Ilona hem aan. “Verder lekker rus-
tig hier. Je hoort altijd de vogeltjes. 
Da’s leuk, maar wel even wennen 
want thuis slapen we met de rol-
luiken dicht”.
Ondertussen vermaakt Zoë zich 
prima met haar camping- vrien-
dinnetje, even later ook alleen, en 
zit niet om een woordje verlegen. 
Totdat ze op de foto moet met die 
vreemde mannen erbij, dan kruipt 
ze toch even heel klein op mama’s 
schoot …
Volgend jaar weer terug? “Dat zou 
goed kunnen”     

CAMPING
TOUR

ROOI

Eerder hielpen ze al slechtzienden 
in Gambia en Mauritanië; Leo en 
Erna Leenders. In naam van Stich-
ting Zienderogen zochten ze het 
onlangs wat dichter bij huis. Met 
een compleet team vertrokken ze 
naar Pleven. Een stad in Bulgarije 
van zo’n 100000 inwoners, zo’n 
200 km boven Sofia. Ze hielpen 
er vooral zigeuners.
 
Dat bleek meer dan nodig. Leo 
kent iemand bij Stichting Ora, 
een interkerkelijke hulporganisa-
tie. De contactpersoon gaf aan 
dat veel Bulgaren staan te sprin-
gen om optisch advies. Vooral 
tienduizenden zigeuners zouden 
een bril hard nodig hebben. Leo 
pakte de draad op en regelde op 
eigen initiatief een trip naar Oost-
Europa om er de mensen te gaan 
helpen. Mede dankzij een gift van 
1000 euro van de Lions club, kon 
de reis doorgang vinden.

Jong en oud zochten het speci-
aal ingerichte lokaal van de Ne-
derlanders op. Het ene geval was 
nog schrijnender dan de ander. 
Leo: “Het was heel erg om te zien 
dat mensen die geopereerd waren 
aan staar, er na de operatie nog 
slechter voor stonden. Natuurlijk 
zijn er een paar speciale gevallen 
die me extra zijn bijgebleven. Zo 
was er een vrouw van 83. Links 
had ze + 30 en rechts – 3. Ze had 

staar in haar rechtse oog en links 
was ze geopereerd. Daar was 
echter nooit een lens in gezet. Na 
onze hulp kon ze ineens weer iets 
zien. De vrouw begon spontaan 
te bidden in haar stoel. Een paar 
minuten lang. Dat was geweldig 
om te zien.” 

“Er zat ook een zeer wonderlijk 
geval tussen”, vertelt de opticien 
verder. “Uit een klein gehuchtje 
waren twee zigeunerkinderen 
naar ons toe gekomen. Het ble-
ken een neefje en een nichtje te 
zijn met allebei exact dezelfde 
sterkte van maar liefst -16 (!). Ze 
kwamen nooit op school. Nooit 
konden ze de deur uit. Gewoon-
weg omdat ze niets zagen. We 
hebben ze +10 gegeven, anders 
was het echt niet te doen. Zo 
zien ze in ieder geval weer een 
beetje.” In totaal zijn er in twaalf 
dagen tijd ongeveer 1250 oog-
metingen gedaan. Er worden 248 
leesbrillen en 283 gewone brillen 
nagestuurd. De Rooise opticiens 
Huiskens, Pearle en Eyewish heb-
ben gratis hun diensten ter be-
schikking gesteld om de glazen te 
slijpen. “Een enorme taak”, weet 
Leo. “Geweldig dat ze dat willen 
doen.”

Leo en Erna kijken terug op een 
zeer productieve twaalf dagen. 
Bovendien zijn ze zeer gastvrij 

ontvangen door een Bulgaars ge-
zin. Ze sliepen vijf dagen bij een 
gastgezin en drie dagen bij zigeu-
ners. “Ze spraken geen Engels, 
maar we kwamen niets te kort!”

Zigeuners kunnen weer zien dankzij Rooise hulp

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Wanneer je een afspraak wil hebben op het gemeentehuis moet je 
eerst een afspraak maken. Het zou effectief en kostenbesparend zijn. 
Helaas heb ik nog niet kunnen vernemen dat er dan ook ambtenaren 
uit kunnen. Een grote besparing is wel het weglaten van (nood)toilet-
ten bij Park de Kienehoef. 

Maken we onszelf daarmee niet een beetje belachelijk in de regio? 
Misschien wordt het  financieel beter als we straks samengaan met 
Schijndel en het bijna failliete Veghel. Hopelijk gaat de beslissing hier-
over niet te snel genomen worden. ….. Eindhovuh de gekste!
Binnenkort gaat er gestreden worden om DeMooiRooiSchaal. Een 
toernooi tussen de voetbalclubs van Nijnsel, Olland, Boskant en Rooi. 
Leuk idee, maar als we het over bezuinigingen hebben, moeten we 
dan niet eens gaan denken over het samenvoegen van deze voetbal-
clubs?
We hebben in Rooi maar liefst vier grote voetbalclubs. Wat zouden 
we kosten kunnen besparen als we dat reduceren tot twee of zelfs één 
club. We noemen het v.v. de Bron (Boskant, Rooi, Olland, Nijnsel). De 
kleding: sokken rood, broek blauw en een geel/wit shirt.
Natuurlijk zal de weerstand groot zijn, maar één ding is zeker: het zal 
ons veel geld besparen. De contributie kan omlaag en vele Rooise ge-
zinnen kunnen hun kinderen weer mee laten doen. En…. de toiletten 
op de Kienehoef kunnen teruggeplaatst worden.

Het zal niet gebeuren, want van politiek heb ik geen verstand. Ik hoor 
je al denken: ”Hij hè net zoveul verstand van politiek es ’n koei van 
veugeltjes vange”. Maar toch…..

Rois Praotje
Rois Praotje Column door: nico van de Wetering   

Bezuinigen in Rooi

Alles voor je hAAr, 
voor iedereen

Kofferen 14a - 5492 BN Sint-Oedenrode 
0413-479265

www.dehoofdzaak.com

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag t/M vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

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

--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
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 houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

MCPP/MCPA 
en andere onkruidbestrijding

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

--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
EARLY BIRD ACTIE: dagelijks tot 10.00 
uur officiële pasfoto’s met € 1,50 korting. 
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

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.
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE WANDEL-
SCHOENEN uit faillissement partijen. 
Verschillende maten en merken: Lowa, 
Meindl, New Ballance, Hi Tec, Regatta, 
Hanwag, Jack Wolfskin, Technica. Tel: 
06-13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
Te koop: Grastrimmer GTE 550 HVC
Zo goed als nieuw!
Tel: 06-21653061
--------------------------------------

Dieren

Zoekt u een geschikte cursus voor op-
voeding en socialisatie van uw pup of 
jonge hond? Bij Hondensportvereni-
ging de Pijnhorst starten na de vakan-
tieperiode weer een aantal puppy- en 
gevorderden cursussen. De cursussen 
worden gegeven op het terrein van 
manege de Pijnhorst, Bremhorst 6a, 
Sint-Oedenrode. Voor info: 0499-
399758 of www.hsc-depijnhorst.nl
--------------------------------------
Heeft U een moeilijke en/of hele jonge 
hond? Kan niet alleen zijn of agres-
sief of moeilijke eter of oud of chro-
nisch ziek enz. enz.? En wilt U ook 
graag eens een dagje/weekendje/
vakantie weg? Gedragsdeskundige 
hond&paard heeft nog pensionplaats 
in de zomermaanden, alles kan in over-
leg! Bel voor meer info: 0641186077 
www.hadier.nl
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/of 
schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effec-
ten). Tevens ontruimen en/of schoon-
maken van leeg op te leveren woning/
kamer.  € 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: tel.
nr. 06-18459864
--------------------------------------

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

www.sandrashaarmode.nl

--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! Massagepraktijk 
Ellen Vorstenbosch voor ontspannings-
massage of zwangerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl. 
--------------------------------------
RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295 www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en renova-
ties van uw riolering en putten. 
Reinigen dakgoten, Renovatie en aan-
leg riolering.
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------

   

Wie herkent de mensen op deze foto?

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

Historische beelden

Marktplein
Herstofferen is de beste keus
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Ongedierte

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

Verloren

Ford autosleutel, 
(Corridor/Nijnselseweg)
tel. 0610460523
--------------------------------------
Huissleutels verloren met 6 sleutels.
Tel: 06-19239588

Diversen

Plaats in zaalvoetbalcompetitie.
De Sonse Zaalvoetbalcompetitie heeft 
weer ruimte voor nieuwe teams.
Degene die interesse hebben om op 
zaterdagmiddag of -avond te zaal-
voetballen, kunnen contact opnemen 
met Gerard Rijkers via 
gerard-rijkers@hotmail.com
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen. Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

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

KofferbaK verKoop 
olland 

18 augustus
Info 0413-473428

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

Zijn en worden

 Normen en Waarden

Genietend van een vakantie in 
Nederland loop ik naar het toi-
letgebouw. Een jongetje van naar 
schatting negen jaar, komt zojuist 
het gebouw uit. “Moet je plas-
sen?” vraagt hij. “Euh, ja,” is mijn 
eerlijke antwoord. “Moet je ook 
poepen?” “Nee, dat niet.” Ge-
lukkig maar want ik wilde niet lie-
gen tegen het ventje. “Wat heb jij 
in je hand?” Gaat hij onverstoord 
door. “Dat is een sigaret”, zeg ik 
met een beetje gêne. “Dat is heel 
slecht! Waarom doe jij dat?” Mijn 
hersenen werken als een snel-
trein. Ik denk; eerlijk blijven…
geen idee…tjeemig wat vraagt hij 
vreemde dingen… “Dat vertel ik 
je als ik terug kom van het plas-
sen, wacht hier maar op me, als 
je zin hebt.”

Eenmaal bij de wc staat een man 
zijn dochtertje te helpen bij het 
afvegen van haar billen. In het 
damestoilet! Ik pak de deur er-
naast en realiseer me dat ik de 
vragen van het kind meer grens-
overschrijdend vind dan de man 
in het damestoilet. Na het handen 
wassen loop ik naar buiten. Wat 
moet ik die jongen in alle eerlijk-

heid antwoorden? Gelukkig staat 
hij er niet meer. 

Ik geniet nog wat na van het ge-
sprekje met de jongen. Wat zijn 
kinderen toch heerlijk direct. Het 
deed me denken aan dat pu-
bermeisje dat ooit tegen me zei: 
“eigenlijk heb jij best een mooi 
lijf voor jouw leeftijd.” Het maar 
als een compliment opvattend 
zei ik “dankjewel.”  Waarop ze 
vervolgde: “alleen jammer dat je 
hoofd al zo oud lijkt.” Ik hou er-
van. De eerlijkheid en directheid 
van kinderen en jongeren. Als je 
echt naar ze luistert en probeert 
open en eerlijk te antwoorden, 
heb je een gesprek waar je zelf 
veel van kunt leren. Ik kan mijn 
hoofd niet veranderen, maar als ik 
eens niet meer zou roken denk ik 
dat ik twee vliegen in één klap sla. 
Ik leef gezonder en ik hoef geen 
vragen te beantwoorden waar 
geen zinnig antwoord op bestaat.

Prettige vakantie,

www.anmelin.nl
Danielle Wagemaker

door: danielle Wagemaker
www.anmelin.nl

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 € 38,50 per lesuur
Kwaliteit hoeft niet 

duur te zijn!

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

* Schaderapporten
 

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

Voor openingstijden zie:

www.zanden-parket.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Wij kochten laatst een doosje frambozen, vinden wij lekker, net zoals de 
coulis die je er van maakt.
Die coulis kun je invriezen als ijsblokjes en dan later overal bij serveren, bij 
nougat glacé of tarte au citron bijvoorbeeld. Maar de framboosjes die we 
hadden gekocht waren vréééssulluk, hard, melig en smaakloos.
Ik sloeg er mijn profeet Jeffrey Steingarten op na (voormalig culinair redac-
teur van de Amerikaanse Vogue, die wél dik betaald krijgt voor zijn jour-
nalistieke bijdragen, maar dat terzijde), omdat ik me herinnerde ooit iets in 
zijn boek “De man die alles at” gelezen te hebben over de rijpheid van fruit.
Ook Jeffrey ergert zich aan het vele fruit in de winkels dat te hard en onrijp 
is, en erger, ook nooit meer rijp zal worden. Hij raad dus aan om gewoon 
te proeven en een goede groenteboer zal je daadwerkelijk laten proeven, 
maar in de onpersoonlijke supermarkten zijn de doosjes afgesloten met een 
dekseltje en gezonde schroom en ’n bepaalde mate van beschaving weer-
houden ons ervan om zo’n bakje open te rukken, ’n aardbei in onze mond 
te stoppen en bij onwelbevinden rond te schreeuwen dat ze niet te vreten 
zijn. 
Vroeger was er een groente- en fruitwinkel in ons dorp waarvan de eigena-
resse pro-actief ruzie met haar clientèle maakte. Bij de perziken stond een 
bordje waarop te lezen was: “Knijp mij niet, ik knijp u toch ook niet!” en 
bij de appels: Voorzichtig, U zit toch ook niet graag onder de blauwe plek-
ken?”. En zo had ze er nog wel ’n paar, klantenbinding op z’n best, zullen 
we maar zeggen. En tegen de mensen die nog wel naar haar zaak kwamen 
stond ze op hoge toon rond te bazuinen dat ze zo “mollig” werd van al dat 
lekkere fruit van d’r, stomme dikke patat die ze daar was.
Er wordt heel wat afgekloot met fruit en vaak wordt het uiterlijk gemani-
puleerd om het rijp te laten lijken, want het te vroege oogsten helpt bij het 
verpakken en het transport. Dat is blijkbaar belangrijker dan smaak.
In Nigeria, in Maiduguri, waren wij te gast bij de plaatselijke chief in zijn 
lemen paleis (niet badinerend bedoeld, het was zelfs indrukwekkend). Wij 
waren gezeten in de patio en hij nam een groene vrucht uit een boom, 
sneed er een part uit en gaf dat aan mij: groene sinaasappel, de lekkerste 
die ik ooit heb gegeten.
Enfin, Jeffrey Steingarten deelt het fruit in vijf categorieën in en dat ga ik 
voor u samenvatten.
Categorie 1. Fruit dat na de oogst niet zoeter wordt en ook niet smakelijker:
Aardbeien, frambozen, bramen, ananas, kersen, druiven, alle citrusfruit, 
dadels en watermeloen. Het fruit kan nog wel zachter worden, maar dat is 
eerder een teken van rotting dan van rijping. Eigenlijk wist u dit al, maar nu 
hebt u het op een rijtje.
Categorie 2. Fruit dat alleen maar rijpt nadat het geoogst is, maar onrijp 
blijft zolang het aan de plant vastzit: Avocado, dat door sommige culturen 
als fruit wordt gezien.
Categorie 3. Fruit dat zich na de oogst nog wel ontwikkelt qua kleur, struc-
tuur en sappigheid, maar niet echt zoeter wordt of meer smaak krijgt: abri-
kozen, nectarines en perziken, bosbessen, meloenen, pruimen, vijgen en 
passievruchten.
Categorie 4. Fruit dat na de oogst wel zoeter wordt: appel, kiwi, mango, 
papaja, peer. Het rijpingsproces kan worden vertraagd door ze koel en 
zuurstofarm (onder een stikstoflaag) op te slaan.
Catgorie 5. Fruit dat zich alleen maar in alle facetten ontwikkelt na de 
oogst: bananen.
Het is dus belangrijk dat je bij fruit uit categorie 1 heel goed de rijpheid be-
oordeelt en dat daarom de mogelijkheid tot proeven wordt geboden. Want 
echt, aardbeien worden niet rijper, alleen maar rotter…..
Voor onderstaand dessert heb je een kidde (stalen slagroomspuit met gas-
patronen) nodig. Dat is best een duur apparaat, dus probeer hem maar te 
lenen en reken de gaspatronen dan wél af.

Peche Melba, variatie met frambozenschuim (4 personen)
3 à 4 lekkere rijpe perziken (als je aan witte kunt komen, zijn ze nog lek-
kerder)
200 gram rijpe frambozen, 50 gram suiker, 1½ blaadje gelatine, 2x ½ ci-
troen.
Creme de pêche (perziklikeur) of anders Cointreau.
Schil de perzikken en snijd ze in dobbelsteentjes, doe in een schaal en be-
sprenkel met wat likeur en wat citroensap. Zet koud weg. Week de gelatine 
even in koud water. Doe de frambozen in een pannetje en breng met de 
suiker aan de kook. Verwarm tot ze helemaal kapot zijn en giet door een 
zeef (er mogen geen pitjes meer inzitten). Los de gelatine er in op, doe er 
het sap van een halve citroen bij en laat afkoelen. Giet het mengsel in de 
kidde, draai twee keer achter elkaar een gaspatroon er op en zet koud weg. 
Schep de blokjes perzik in een leuk glas, schud de kidde goed en houd hem 
dan ondersteboven. Spuit het schuim (eerst even voorzichtig) op de perzik 
en serveer.

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

Rijp

Relaties in het Groen: Libellen & Juffers

Deze zomer in 
DeMooiRooi-
Krant een se-
rie prachtige 
close-up foto’s 
van wonder-
schone en vaak 

kwetsbare relaties in de natuur. 
Deze week staat de libelle in the 
picture. 

Om een libelle of een juffer te vin-
den moet er wel water in de buurt 
zijn, hierin leggen ze namelijk hun 
eitjes. De larven die hieruit komen 
zijn echte rovers die zich met hun 
supersnelle grijptong tegoed doen 
aan muggenlarven. Zo’n larve kan 
zich heel snel verplaatsen door een 
waterstraal met kracht uit zijn dar-
men te persen, een soort straalaan-
drijving. Hieronder een close-up van 
de prachtige weidebeekjuffer, die 
kun je in het Dommeldal tegenko-
men. De vrij zeldzame speerwater-
juffer is maar op een paar plekken 
in Nederland te vinden, in de Ach-
terhoek en hier in de omgeving. Net 
als bij vlinders zijn er nauwe relaties 
met specifieke plantensoorten. In 
de Onlanden zit bijvoorbeeld een 
populatie groene glazenmakers. 

Een prachtige libelle die in sym-
biose leeft met krabbescheer. De 
wendbaarheid van de libelle is ook 
een inspiratiebron voor techneuten. 
Het duitse Festo is erin geslaagd om 
een robotlibelle te bouwen die qua 
vliegeigenschappen al aardig in de 
buurt komt van de echte libelle. Ga 
deze zomer eens op zoek naar dit 
soort “relaties in het groen”, maak 
er een mooie foto van en stuur hem 
naar ivnrooi@gmail.com, o.v.v. “Zo-
mer Fotowedstrijd” wie weet staat 
hij dan volgende week in de krant.

Op Youtube is een fantastische clip 
te vinden van de BionicOpter, een 
poging om een libelle zo natuurge-
trouw mogelijk na te maken: http://
www.youtube.com/user/FestoHQ 

06 514 114 77               www.keadin.nl

Je hoofd leeg maken met een tekening

De Rooise senioren hoeven zich in 
de zomer niet te vervelen. De  Ka-
tholieke Bond voor Ouderen (KBO)  
houdt de hele zomer activiteiten voor 
hen. Zo was er op 15 juli een cursus 
intuïtief tekenen. Daarmee maakten 
de deelnemers hun hoofd even leeg.

Want dat is waar het bij intuïtief te-
kenen om draait. Niks moeten, niet 
nadenken en gewoon iets op papier 
zetten. De uitkomst is een tekening 
die iets over jezelf vertelt en verlich-
ting geeft. En daar weet tekenares 
Marja Musson alles van. “Ik heb het 
mezelf aangeleerd om de tekeningen 

te voelen. Ik kan aan het werk van 
iemand zien wat er in diegene speelt. 
Ook is te merken dat er andere din-
gen op papier ontstaan, wanneer je 
met een hele groep bezig bent. Zo 
zie je vaak dat de mensen dan de-
zelfde kleuren gaan gebruiken. Ook 
is er dan een soort stroming in de 
groep. De vorige keer waren we 
met twaalf mensen aan het tekenen. 
Toen was er iemand met woede in 
zich. Dat wist hij zelf niet, maar daar-
door blokkeerde de stroming in de 
groep. Hierdoor kon ik niet verder. 
Dit loste ik op door iedereen los te 
laten kleuren. Uiteindelijk was de 

woede eruit en konden we weer aan 
de slag.”

De deelnemers hadden van te voren 
geen verwachtingen. Ze gingen blin-
delings aan de slag en keken wel wat 
ze op papier konden krijgen. De uit-
slag was per persoon geheel verschil-
lend. Bij de één kwam er een soort 
vogel uit en bij de ander een weg 
naar een cirkel. Bij Marja blijken er 
vaak sprookjesfiguren uit te komen. 
De deelnemers vonden het allemaal 
heel leuk om te doen. 

Toch begreep ik nog steeds niet he-
lemaal wat intuïtief tekenen nou 
precies inhoudt en hoe je het moet 
doen. “Er is maar één manier om dat 
te snappen”, zei Marja. “en dat is 
door het zelf te ervaren”. 

En zo gezegd, zo gedaan. Ik pakte 
wat potloden en zette willekeurig 
iets op papier. Op het eerste gezicht 
zag het eruit als een kindertekening. 
Gewoon wat gekras. Maar Marja 
ontcijferde het:

“ga in je kracht staan
Mooi, puur, zuiver
geniet van wie je bent!”

Dat was de boodschap. Het geeft 
aan hoe diepzinnig intuïtief tekenen 
kan zijn. 

Christine Moraal, bespeelt meesterlijk 
het monumentale Smitsorgel

Zaterdagmiddag, 13 juli was Dr. Christine Moraal 
uitgenodigd door de “Stichting Smitsorgel” om in 
de H. Martinuskerk het orgel te bespelen. Eindelijk 
eens een organiste aan het orgel.

Christe Moraal werd in Frankenberg/Eder (Hessen) 
geboren en na haar schooltijd ging zij naar Amerika 
en studeerde daar piano, muziekgeschieden en we-
tenschap. Ook studeerde zij in Heidelberg en schreef 
een boek over de muziekgeschiedenis van de Kei-
serstadt Aachen. Sinds 2000 woont ze nu in Vaals 
en studeert Orgel aan het Conservatorium in Maas-
tricht. Zij is vaste organiste aan het historische Te-
schemacher orgel. Nu bespeelde zij het Smitsorgel en 
er was redelijk veel belangstelling voor haar muzikale 
talenten.

Het werd een luchtig vrolijk orgelconcert, op het pro-
gramma stonden werken van Abraham van den Ker-
ckhoven (1618-1701), Pieter Cornet (1575-1633), 
beiden heren waren organist in Brussel en aan het 
hof. V.d. Kerckhoven werd beïnvloed door Cornet.
Van Johan Sebastian Bach (1685-1750) hoorden wij  
“O Lamm Gottes unschuldig”, een zogenoemde 
Leipziger Chorale. Daarna speelde Christine Moraal 
van Padre Giovanni Battista Martini (1706-1784) 
“Adagio”. (Wolfgang Mozart was een van de leer-
lingen van Padre Martini. Op het programma stond 
verder “Sonata No. 3 in A” van Mendelssohn ( 1809-
1847), Johannes Brahms(1833-1897) “Herzlich tut 
mich verlangen” en tot slot “Concerto No 1” van J.S. 
Bach . Het was weer een mooi orgelconcert geweest, 
dankzij de “Stichting”en “MooiRooi”.
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Mooi in de regio
‘Wilde Ganzen’ steunt Stichting Kindia bij acties

Afgelopen week is bekend gewor-
den dat ‘Wilde Ganzen’ ontwikke-
lingssamenwerking de acties van 
Kindia ondersteunt. Al sinds 2006 
ontfermt Kindia zich over project 
JET in Zuid-India (ongeveer 150 
km landinwaarts vanaf Puducher-
ry) waar gehandicapte kinderen 
worden opgevangen. Land en les-
lokalen heeft de stichting al voor 
deze kansarme kinderen kunnen 
regelen. Om het project compleet 
te maken moet er o.a. een kinder-
huis gebouwd worden. Stichting 
Kindia doet daarom met een groep 
van 15 wandelaars mee aan de Nij-
meegse 4-daagse die deze week 
gestart is, te volgen op http://
vierdaagse-kindia.blogspot.nl/p/
home.html. Voor elke geschonken 
euro voegen de Wilde Ganzen 55 
eurocent extra toe!

In de afgelopen jaren zijn er door 
Kindia meerdere grote acties ge-
daan in samenwerking met bij-
voorbeeld Rotary Son, OBS De 
Bloktempel in Son, Eckartcollege 
in Eindhoven, Popkoor Novelty 
in Son/St.Oedenrode, Kiwanis in 
St.Oedenrode In 2007 en 2008 

ontving de stichting ook steun 
van Wilde Ganzen en NCDO zo-
dat land en lokalen konden wor-
den gefinancierd. De jaren daarna 
is project JET in Nainar Palayam 
verder uitgebreid met toiletten, 
waterput, computerlokaal, koei-
en, kippen, stallen en de aanleg 
van een groenten- en fruittuin. 
Daarnaast zijn er vele donateurs 
die met grote en kleine bijdragen 
meehelpen om Stichting Kindia 
haar mooie werk te laten doen.

‘Wilde Ganzen’ helpt daaraan mee 
door hun extra bijdrage van 55%. 
Bij de beoordeling van aangemelde 
projecten hanteerde Wilde Ganzen 
de milleniumdoelen als leidraad. 

De acht milleniumdoelen zijn in 
2000 door 189 landen afgespro-
ken en moeten vóór 2015 bereikt 
zijn: o.a. extreme armoede uitban-
nen, universele basiseducatie be-
reiken en kindersterfte tegengaan. 

Help Kindia helpen
Voor de sponsorwandelaars is de 
bijdrage van Wilde Ganzen een ex-
tra stimulans om de kinderen in In-
dia te helpen. Deze week lopen ze 
voor hen vier keer veertig kilometer. 
Help hen helpen en stort uw bijdra-
ge op rekeningnummer 10 29 74 
780 ten name van Stichting Kindia 
onder vermelding van “4daagse”. 
De Wilde Ganzen doet er nog een 
schepje bovenop met 55%.

De Laat Kenniscentrum gaat samenwerking aan 
met SOVO uit Veghel
Sinds kort heeft SOVO te Veghel 
een sterke partner op het gebied 
van commerciële opleidingen en 
trainingen op de zakelijke markt: 
De Laat Kenniscentrum uit Eind-
hoven/Nuenen. Volgens Frank 
van den Boogaard, directeur van 
SOVO, een ruim-regionaal actief 
opleidings- en adviesbedrijf, dat 
zijn oorsprong 30 jaar geleden 
vond binnen de Contactgroep 
Veghelse Ondernemers, vormt de 
samenwerking met De Laat Ken-
niscentrum een uitstekende aan-
vulling op het huidige diensten-
pakket van SOVO. 

Will van Roosmalen, directeur 
opleidingen bij SOVO: ‘wij ver-
zorgen reeds op vele gebieden 
opleidingen en cursussen, maar 
hebben ons in het verleden weinig 
gericht op het commerciële vlak, 
zoals verkooptrainingen en mar-
keting. Via onze klanten kwam 
steeds vaker het verzoek om hen 
ook op deze gebieden ondersteu-
ning te verlenen; vandaar dat we 
een partner hebben gezocht die 
op dit gebied juist wel veel erva-
ring heeft’. De Laat Kenniscentrum 
heeft net als SOVO een regionale 
focus; zij biedt opleidingen en 
trainingen aan (MBO en HBO ni-
veau), op het gebied van Handel 
en Ondernemen, Marketing en 
Sales, Management, Administra-
tie, Communicatie en Kantoor en 
Secretariaat in o.a. Eindhoven, Nu-
enen, Oirschot, Valkenswaard en 
Tilburg. 

SOVO wil binnen deze samen-
werking mogelijkheden bieden 
voor opleidingen die bijvoorbeeld 
leiden tot een diploma Nima Mar-
keting, Nima Sales, Nima Com-
municatie zowel op A als B niveau. 

Ook wil men bedrijven in de regio 
bijstaan met strategiebepaling, bij-
voorbeeld door SWOT-trainingen/
workshops te verzorgen. De Laat 
Kenniscentrum is officieel partner 
van LSSO, Associatie en opleider 
voor Nima-examens. 

Bob van Leur is samen met Gilbert 
de Laat (directeur de Laat Kennis-
centrum) verbonden aan De Laat 
Kenniscentrum; Bob is van mening 
dat de samenwerking met SOVO 
op het juiste moment plaatsvindt: 
‘mede door ontwikkelingen in de 
markt, zijn bedrijven zich meer 
bewust dat zij ook op de gebie-
den van sales en marketing scherp 

moeten blijven. 
Het is daarnaast belangrijk dat 
cursisten, zowel via open inschrij-
vingen als via bedrijven in de di-
recte regio terecht kunnen. We 
kunnen straks maatwerk bieden 
en beroeps kwalificerend opleiden 
op de eerder genoemde gebieden. 
We willen een bijdrage leveren om 
van deze “smartest region of the 
world” ook de “richest” te maken

Na de vakantie zal SOVO en De 
Laat Kenniscentrum via verschil-
lende media haar nieuwe oplei-
dings- en trainingsvormen verder 
onder de aandacht brengen.

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 15 t/m zondag 21 juli 2013. week 29

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

& DUS VEEL VOOR 
EEN SCHIJNTJE ! 

Lay's chips
2 zakken à 225 gram 
naar keuze
elders 2.42/ 2.58

2 
ZAKKEN

1.99
2.58

2.42

Coop 
perziken 
of nectarines
500 gram
elders 1.99
actieprijs per kilo 1.78

500 
GRAM

0.89
1.99

Onbetwist de pizza & shoarmaspecialist!!
Naast shoarma en pizza’s maken wij ook overheerlijke lasagne, salades 

en spareribs, alles vers bereid in eigen keuken!

Bezorgen
Wij bezorgen ook bij u thuis, gratis thuisbezorgd vanaf €7,50,- in 

Mariahout, €8,- in Lieshout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk, €10,- in 
Nijnsel en Zijtaart.

Oranjeplein 5  |  Mariahout  |  0499-423453  |  06-84934900
maandag gesloten

PIZZADAGEN
Dinsdag - Woensdag - Donderdag 

Alle pizza’s €7,-

SCHOTELDAGEN
Dinsdag - Woensdag - Donderdag 

Alle mixschotels €10,-

Onbetwist de pizza & shoarmaspecialist!!Onbetwist de pizza & shoarmaspecialist!!
Naast shoarma en pizza’s maken wij ook overheerlijke lasagne, salades 

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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Vrienden Bijna Thuis Huis en Thermae 
Son zetten zich in voor Bijna Thuis Huis
Vanaf juli 2013 zullen Stichting 
Vrienden van Bijna Thuis Huis 
Son en Breugel en Thermae Son 
de handen ineenslaan om geld in 
te zamelen voor het voortbestaan 
van het Bijna Thuis Huis in Son en 
Breugel waar palliatieve en termi-
nale zorg voor ongeneeslijk zieke 
dorpsgenoten wordt gegeven.

Het Bijna Thuis Huis wil een plaats 
zijn waar deze mensen in eigen 
woonomgeving, in het bijzijn van 
naasten, vrienden en bekenden, 
in huiselijke sfeer afscheid kunnen 
nemen van alles wat hem of haar 
lief is. De zorg richt zich hierbij op 
het “leven”, op weg naar het ster-
ven. Het uitgangspunt is hierbij de 
kwaliteit van leven voor de zieke 
gast en diens naasten. 

De Stichting Vrienden van het 
Bijna Thuis Huis Son en Breugel 
zullen in de omgeving van Son en 
Breugel vouchers voor een High 

Tea bij Thermae Son gaan verko-
pen. Van de opbrengst zal een ge-
deelte naar de stichting gaan. De 
High Tea zal uit 3 gangen bestaan, 
gepresenteerd op etagères. Ont-
vangst met een soepje in wijnglas, 
gevolgd door zeven gevarieerde 
hartige hapjes en met afsluitend 
zeven zoete lekkernijen. 
De High Tea is inclusief onbeperkt 
thee en zal plaatsvinden in de 
Brasserie van Thermae Son op ba-
sis van reservering. 

Informeer bij de Vrienden van Bij-
na Thuis Huis Son en Breugel voor 
de aankoop van de voucher en kijk 
voor meer informatie over de actie 
op  www.bijnathuissonenbreugel.
nl of stuur een mail naar:
vriendenbijnathuishuissonenbreu-
gel@hotmail.nl of neem contact 
op met Kees van den Akker  secre-
taris van de Stichting via telefoon-
nummer  0499 476286.
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OPRUIMING

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

3+2 Zits bank LLOYD 
Uitgevoerd in de kleur zwart
Meerdere kleuren mogelijk

OPRUIMINGOPRUIMING
Uit voorraad

leverbaar!

7 delige eetset7 delige eetset

Compleet

1399,-
3+2 Zits bank LLOYD

Loon naar werken... eerste zege 
in de Nissan 350Z Challenge

autosport

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli 
hebben KNAF Talent First rijder 
Mats VD Brand en zijn Belgische 
navi Eddy Smeets eindelijk loon 
naar werken gekregen: ze werk-
ten een perfecte GTC Rally af die 
resulteerde in hun eerste overwin-
ning in de Nissan 350Z Challenge 
en een mooie 9de plaats in de al-
gemene eindstand ! 

"Na de Vechtdal Rally (Harden-
berg) waren we super gemotiveerd 
voor de laatste wedstrijd voor de 
zomerstop. Tijdens de verkennin-
gen werd al duidelijk dat dit tech-
nisch parcours me beter zou liggen. 
Ik vond het stuk voor stuk mooie 
klassementsproeven in de regio 
Achtmaal, Roosendaal en Etten-
Leur! Bovendien keek ik uit naar 
de KP’s in het donker, zeg maar de 
Nacht van Achtmaal... Het team 
van VRS (Verkooijen Rally Sport) 
had naar goede gewoonte onze 

Nissan 350Z op punt gezet zodat 
we in perfecte omstandigheden 
aan de start verschenen", aldus 
Mats.

"Onze GTC-rally is samen te vat-
ten in 2 woorden: perfecte wed-
strijd.
Donderdagavond gebruikten we 
de laatste passage van de verken-
ningen om de notes te perfectio-
neren. Nadat we tijdens de ELE 
Rally zagen dat in het donker rij-
den ons goed bevalt, was het onze 
bedoeling om daar het verschil te 
maken met de concurrentie." zegt 
Eddy.

KNAF-coach Gerard Grouve be-
aamt de verstandige aanpak en 
de opbouw van de wedstrijd van 
zijn jong talent: "Mats en zijn navi 
Eddy voerden hun tactisch planne-
tje perfect uit. Ze startten met een 
beetje reserve aan het evenement 

om daarna zoals aangekondigd 
toe te slaan met 3 op 5 snelste 
tijden in het donker. Zaterdagoch-
tend vertrokken ze als leider in de 
Nissan-cup en bouwden ze stelsel-
matig hun voorsprong uit met nog 
eens 9 op 10 snelste tijden! Ik kan 
enkel concluderen dat het volle-
dige team rond Mats nu eindelijk 
loon naar werken kreeg! Het was 
bovendien fijn om te merken dat 
Mats een recente rijvaardigheids-
training van zijn opleidingspro-
gramma in de praktijk gebruikte. 
In functie van zijn KNAF Talent 
First opleiding gaat hij in augus-
tus de WRC rally van Duitsland 
verkennen. Met deze  Recce Only 
krijgt hij alvast een beeld van het 
parcours van deze wedstrijd. Bin-
nenkort gaan we aan tafel zitten 
om de eerste helft van het seizoen 
te evalueren !"

rijder Mats en navi eddy

Zware rally rond Etten-Leur zeer 
leerzaam voor Roel van der Zanden

Afgelopen weekend zat voor de 
verandering niet de vaste naviga-
tor Paul Geerts naast Roel in de 
hotseat. Voor de GTC rally was 
gekozen om met een zeer ervaren 
rijder in de 350Z Challenge naast 
hem deel te nemen. Jurian van 
Ruiten, oud kampioen in de Chal-
lenge en onder anderen bekend 
van de pontonstunt tijdens Bava-
ria City Racing 2011 heeft Roel 
deze keer over de proeven geleid. 
Doel tijdens deze rally was dan ook 
vooral om veel te leren. De hele 
rally kleine stapjes maken om rich-
ting het eind van het seizoen een 
sprong richting de top 5 te kun-
nen maken. Jurian heeft Roel zeer 
goed gecoacht. De basis van het 
notes maken en het rijden was er 
al vond hij, maar er kon nog erg 
veel geschaafd worden.

De eerste avond stond vooral in 
het teken van een oude bekende 
proef: “De Hel” rond Achtmaal. 
Dit jaar zou deze proef niet alleen 
terug zijn in XL vorm (19,9 km), 
maar ook de “Nacht van Acht-
maal” werd nieuw leven ingebla-
zen. Dit betekende dat de equipe 
deze monsterproef voor het laatst 
om 2:02 ‘s nachts nog startte. 
Door tijdens deze eerste, lange 
avond aan elkaar te wennen en op 

safe te rijden wisten Roel en Jurian 
de auto veilig naar het Parc Fermé 
te brengen. Dat dit al een prestatie 
opzich was bleek wel uit het feit 
dat van de 65 gestarte auto’s er nu 
nog maar 45 over waren, de Hel 
en de Nacht hadden hun tol geëist.
De volgende dag ging de rally al 
om 11 uur weer van start, wat een 
korte nachtrust voor het hele team 
betekende. Tijdens deze warme 
2e etappe van bijna 9 uur wisten 
Roel en Jurian het tempo goed vol 
te houden. Roel bleef goed luiste-
ren naar en leren van de instruc-
ties van zijn navigator en coach. 
Terwijl verschillende auto’s links 
en rechts uitvielen door technische 
problemen of een crash ging Roel 
als een speer. Uiteindelijk heeft dit 
geleid tot een prachtige 18e plaats 
overall en een 4e plaats in de Nis-
san 350Z Challenge. Met de 18 
punten die dit hoogste resultaat 
tot nu toe oplevert betekend dit 
voor VDZ racing een 5e positie in 
de tussenstand voor de Challenge. 
Dit is voor het eerste jaar met 8 
andere, meer ervaren deelnemers 
een prachtige positie om de laatste 
3 rally's van het seizoen in te gaan.
Wilt u ook op de hoogte blijven 
van de rallyavonturen van VDZ ra-
cing? Volg ons dan op
www.Facebook.com/VDZracing
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Grand Café
Odendael

 

 

Pari Body Fashion
Heuvel 15a

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Pan & Cook
Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties

 

Bakkerij Bekkers
Sint-Oedenrode / Nijnsel

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal
 

 
 

Marcel Vos
Woninginrichting

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop. 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Stomerij van Beeck
Kofferen 22

Van Beeck Stomen en Wassen

Rooise Pashouders ontvangen
 

10 % korting
 

op de totale rekening

0413-477902

Slijterij van Boxmeer
Deken van Erpstraat  20

Op vertoon van de Rooise Pas

(niet van toepassing op 
aanbiedingen)

DeMooiRooiKrant
Heuvel 17

Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Clip Damesmode
Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

Tuincentrum Brekelmans
Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten 

Rooi 2000

Gerits Mannenmode
Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:

Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 

10% korting

Traiteur-Slagerij 
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

OdendaelOdendael

Attendeer andere

10% korting op het 
totale Schrobbeler 

assortiment

juli - augustus

2013

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

Korting op 

consumptiemunten en 

maaltijden 

in De Ontmoeting 

in Odendael

Verenigingsleven 
Odendael; 

u kunt deelnemen aan het 
uitgebreide activiteitenaanbod 
van Odendael en krijgt met uw 

Rooise Pas korting op deelname.

Restaurant De Ontmoeting Rooise pashouders & BrabantZorg Odendael 
Odendael

Overheerlijk soft ijs 

van € 1,60 

voor € 1,30

Broodje van de maand 
van € 2,65 voor € 2,50

Rauwkost 
van € 1,30 voor € 1,20

Uitsmijter 
van € 2,80 voor € 2,60

Huiskens Optiek
Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 

op vertoon van uw pas

De Rooise pashouders & BrabantZorg Odendael 

wensen u een �jne vakantie.
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rooise amazone op dit moment in frankrijk voor 
eerste wedstrijd
Romy Peijen geselecteerd voor 
internationale Grand-Prix wedstrijden

paardensport

Romy Peijen is een talent op het 
gebied van dressuur. Al enkele ja-
ren zit de Rooise in de talenten-
ploeg van de Rabobank. Daar kom 
je niet zomaar in terecht. Samen 
met haar paard Rex traint ze mini-
maal één keer in de twee weken. 
Zo ook vorige week. Even werd 
de training verstoord door een te-
lefoontje. Zittend op haar paard 
stond ze de beller te woord. Romy 
kreeg een geweldige boodschap; 
ze was geselecteerd voor inter-
nationale Grand-Prix wedstrijden 
onder de 25 jaar. De zogenaamde 
Grand Prix Future tests.

De amazone viel nog net niet van 
haar paard van blijdschap. Hier heeft 
ze al die jaren voor getraind. Alleen 
de allerbeste jeugdige dressuurrui-
ters worden voor deze serie wedstrij-
den geselecteerd. Romy hoort daar 
volgens de bond bij omdat ze goede 
scores heeft gehaald in wedstrijden 
en omdat ze vooruitgang laat zien. 
Onlangs werd de Rooise ook nog 
positief beoordeeld door Anky van 
Grunsven. Zij zit in de jury van het 
Rabobank talententeam en mede 
dankzij groen licht van de meer-
voudig Olympisch Kampioene mag 
Romy in dat team blijven. Natuurlijk 

is de vijftienjarige Rex daar mede 
schuldig aan. Het is het eerste paard 
van Romy. Ze heeft hem vanaf zijn 
vierde jaar zelf opgeleid. 

Vandaag begint de eerste Grand 
Prix voor Romy. Samen met haar 
ouders en haar vriend is ze op dit 
moment in Deauville (Frankrijk). 
Daar vindt een driesterrencon-
cours plaats. Ze bindt er de strijdt 
aan tegen binnen- en buitenlandse 
talenten, veelal professionals of 
professionals in spe.  “Ik ga het 

zien als een bijzondere ervaring”, 
glimt Romy. “De laatste jaren heb-
ben we veel kunnen verbeteren. 
Vooral de piaf is een stuk vooruit 
gegaan. We rijden nu scores van 
ongeveer 63%, maar ik ben er van 
overtuigd dat we op en duur de 
70% kunnen halen. Daar gaan we 
voor, want pas als dat lukt hoor ik 
bij de echte top.” Wellicht moet 
Romy over twee weken weer aan 
de bak. Dan is er een Grand Prix 
in Capelle (B) waar ze voor op de 
nominatie staat.    

De Nijnselse Ruiters en Ponyruiters
Thom van Dijck bracht vorige 
week een bezoek aan Asten met 
zijn paarden Don Diablo en Ar-
cher. In de klasse ZZ wist hij met 
Archer een knappe prestatie neer 
te zetten door de 2e plek in te ne-
men. Met Don Diablo mocht hij 
zich als 4e opstellen in de klasse L.

Inge Heesakkers had opnieuw een 
selectie voor Friese paarden en 
ook ditmaal boekte zij succes. Met 
Cora werd zij in de klasse B in de 
eerste proef 2e en in de tweede 
proef eindigde ze op een mooie 3e 
plaats.

Uitslag wedvlucht vredesduif 
vanuit Cahors, Epernay en Isnes

duivensport

Deze week stonden weer drie 
vluchten op het programma en 
wel de overnacht uit Cahors,  oude 
duiven uit Epernay en jonge dui-
ven uit Isnes.

Te beginnen met de vlucht uit Ca-
hors 875 km.  9 deelnemers en 
110 duiven gelost op vrijdag om 
11.45 uur , de eerste werd geklokt 
door comb.  Verhagen v/d Steen 
op zaterdag 13.01uur, snelheid 
782 m.p.m.

De eerste 15 in St.- Oedenrode:
Verhagen v/d Steen 1, 2, 4, 5, 11, 
13, 15. M Sips 2,14  O.Roeters  6 
J.v. Houtum  7, 8, 9 B. Giebels  10, 
12

De tweede vlucht was vanuit Eper-
nay  300 km.  8 deelnemers en 160 
duiven  werden gelost op zaterdag 
10.00 uur. De eerste werd geklokt 
om 14.10 uur door J. van Boxmeer 
snelheid 1199 m.p.m.

De eerste 15 in St.-Oedenrode: 
J.v.Boxmeer  1, 2, 3, 6, 8, 9, 14 
W.v.houtum 4 ,10 R v/d Brand  5, 
15 A v/d Heijden 7, 12 H. v. Box-
meer 11, 13

De derde vlucht was vanuit  Isnes  
129 km.  9 deelnemers en 300 
jonge duiven uit Rooi werden ge-
lost om 11.30 uur. Zondagmorgen 
werd de eerste geklokt om 13.13 
uur door W.v.Houtum,
Snelheid 1298 m.p.m.

De eerste 15 in St.-Oedenrode:
W.v.Houtum  1 H.v.Boxmeer  2, 7, 
9, 11 A.v/d Heijden  3 Comb. G 
en  H. v. Dijk   4, 5, 14, 15  J.v. 
Boxmeer  6, 13  J.v.Laarhoven  8
H. Vos  10  J.Lathouwers   12

ZA 27 JULI:                          20.30 UUR

              GOUD VAN OUD LIVE

     MET DUO: BEST OFF

ZO 28 JULI:           JAARMARKT + LIVE

                

LEON BASELY & RENE ULEHAKEN e.v.a

                
MA 29 JULI:                          20.00 UUR

     HOLLANDSE AVOND
              MET GAST OPTREDENS          

 DI 30 JULI:                           20.00 UUR

           kermis avond
         MET TOPPERS UIT DE REGIO
          

Cloeck & Moedigh

Op het zaterdag door Cloeck & 
Moedigh georganiseerde NJBB 
Man-Man/Vrouw-Vrouw toernooi 

werd ons eigen C&M doublet Jan 
van de Schoot/Leon van de Rijdt 
winnaar bij de mannen (5 +42). Bij 
de vrouwen ging de overwinning 
naar het doublet Christel Kuijs/
Noelle Viguurs (5 +33). Het was 
een druk bezocht toernooi met in-
ternationale deelname uit België 
en ideaal weer. Het talrijke publiek 
heeft genoten van de vele span-
nende wedstrijden van hoge klasse. 
Bij de mannen bleven liefst 3 dou-
blets ongeslagen en nummer 2 had 
evenveel pluspunten als de uitein-
delijke winnaar. Op basis van de 
uitslag 1e partij ging deze echter 
toch naar ons C&M doublet. Bij de 
eerste tien eindigden ook de C&M 
doublets Johan van Kuijk/Rob van 
Berkel (6e , 3+15), Frans Fransen/
Karel Kreijveld (9e , 3+9) en Jos van 
Eck/Ad Ketelaars (10e , 3+3). Bij 
de vrouwen viel het C&M doublet 
Anny Hartman/Gerrie van de Rijdt 

met een 5e plaats (4 +10) nog juist 
in de prijzen. Bij de eerste tien ein-
digden verder op de 6e plaats het 
C&M doublet Narda van Zutphen/
Angela Gerritsen (3 +9) en op de 
9e plaats Anja in ’t Zandt/Tonny 
van Eerd (3 -1). Bij het mix triplet-
ten clubkampi-
oenschap is de 
kop overgenomen 
door het triplet 
Gerrie van Erp/
Narda van Zut-
phen/Leon van de 
Rijdt (5 +41). Deze 
hebben echter al 
1 partij meer ge-
speeld dan num-
mer 2, het triplet 
Jeanne van de 
Brand/Karel Ver-
schuijten/Jan van 
de Schoot(4 +29). 
Beide triplets zijn 
nog ongeslagen. 
Met 1 verliespartij 
volgen de triplets 
van Maria van 
Berkel (4 +6), 
Mariet Verschuijten 
(3 +17) en Anne-
mie Selten (3 +15). 
Komende zondag-
middag kan ieder-
een, lid of geen lid, 
komen jeu de bou-
len. Dan worden er 
3 wedstrijden ge-
speeld volgens een 
lotingsysteem, zo-
dat iedereen kan-
sen heeft op een 
overwinning. Mel-
den tussen 13.00-
13.15 uur op onze 
locatie aan de Ma-
ter Lemmensstraat 
27. Kosten deel-
name  €1,20.

jeu de boules

Winnaars Man/Man toernooi Leon v d rijdt en jan v d schoot.

zwemmen

Komende zondag wordt er deelgenomen door Argo aan de 3e Open water wedstrijd die 
wordt gehouden in Het Y te Amsterdam. Aanvang 10.00 uur.

Argo

Het was een gezellige drukte 
bij de vrouwen in actie.
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Uitslagen
bridgen

Bridgeclub De Neul

Uitslag 15 juli, 5e zomerdrive 
A-lijn: 1. Gerarda v. Oirschot & Annie 
v.d. Sangen 62.86; 2. Margot Fassben-
der & Lieke Pieters 61.09; 3. Marion & 
Piet Vugts 58.23; 4 Mia Poels & Ria v. 
Zon 58.10.
B-lijn: 1. Jo Verhoeven & Hans v.d. 
Brand 73.21; 2. Wilmien & Albert v. 
Gastel 63.21; 3. Jan Verbunt & Christ 
Verhoeven 63.10; 4. Pieta Timmer-
mans & Aafje v.d. Boogaard 53.93.
C-lijn: 1. Sjef v.d. Kerkhof & Rinus 
Kuipers 70.19; 2. Anny & Cian Schel-
lekens 63.66; 3. Betsie & Jan v. Ger-
wen 58.75; 4. Bertha v.d. Laar & Nelly 
Lathouwers 58.36.
Voor alle uitslagen en info zomerdrives 
zie: www.bcdeneul.nl
Ook meespelen: bel 472824

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 10 juli
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
71,67 % 2 Echtpr. Seegers 65,42 % 
3 Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen 
62,50 % 4 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 
58,33 %.
 

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerinloop 10/7:
A-lijn : 1. Will Schilder & Theo van Ge-
ffen 59,38 (2) Ria Habraken & Toon 
Habraken 57,29 (2) Marianne Muller 
& Joop Muller 57,29 4 Betsy van Kaat-
hoven & Tiny v.d. Pasch 55,56 
 5. Marietje Spank & Trees van de Veij 
54,51 B-lijn 1. Robert Janssen & Theo 
Janssen 64,88 2. Jan van Lanen & 
Leon Heijckmann 61,01 3. Christine 
van Heertum & Mieke Janssen 57,44
(4) Jeanne Swinkels & Willy Swinkels 
55,65 (4) Anny van Haaren & Piet vam 
Haaren 55,65 
Komende woensdagen in Juli en Au-
gustus bridgeinloop ook niet leden van 
harte welkom

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 11/7
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 61.97; 2. 
Betsie  & Jan v. Gerwen 58.33; 3. Hel-
een Wiers & Frans v.d Boomen 55.20; 
4. Bertha v.d. Laar & Ans v.d Velden 
53.12.
B-lijn: 1. Thea Coppelmans & Dinie 
v. Oorschot 58.04; 2. Tineke Klomp 
& Riet Verstappen 56.55; 3. Marietje 
Aarts & Zus v.d. Rijt  55.36; 4. Thea 
v.d. Heijden & Hans v. Hoof  49.11.
Bridgeclub Beckart stopt nu en start 
weer op 15 augustus.

Cor van Dijk bijna een 
Roois judotalent

judo

Het had niet veel gescheeld of de 
80-jarige Cor van Dijk uit Liemp-
de was Rooienaar geweest. Het is 
dat hij eerder in Liempde, dan in 
Sint-Oedenrode een huis had. In 
Liempde zullen ze daar niet rou-
wig om zijn, want zonder Van Dijk 
hadden ze daar niet de judoclub 
gehad die ze nu hebben.

Cor van Dijk kwam tijdens zijn mili-
taire dienst in aanraking met de ju-
dosport. Een dienstmaat van hem 
beoefende de judosport en Van 
Dijk was al snel enthousiast. Dat 
enthousiasme nam hij mee naar 
Liempde. Daar werd hij in 1961 lid 
van de net opgerichte judoclub. In 
het begin praatte hij daar met nie-
mand over. Al helemaal niet op zijn 
werk bij Kamp-Oda in Sint-Oe-
denrode. Judoka's werden in die 
dagen eerder gezien als een stelle-
tje vechtersbazen, dan als sporter. 
Nu 52 jaar later kan Van Dijk daar 
om lachen en niet zonder reden. 
Judoclub Liempde leverde verschil-
lende keren de Zuid-Nederlandse 
kampioen. Zijn zoon Henry werd 
niet alleen 21 keer Zuid-Neder-

lands kampioen maar ook drie keer 
Nederlands kampioen.

Dat het voor de Liempdse Judo-
club ook allemaal heel anders had 
kunnen lopen scheelde maar wei-
nig. Cor van Dijk werkte 44 jaar bij 
Ahrend Oda in Sint-Oedenrode. 
Behalve dat hij judode, maakte hij 
ook muziek bij de fanfare. Antoon 
van der Rijt, zijn chef bij Ahrend 
Oda, was ook dirigent bij Nos Jun-
git Apollo. Behalve voor de kwali-
teiten die Van Dijk op het werk liet 
zien, had hij ook oor voor de mu-
zikale kwaliteiten van de Liemp-
denaar. Op een dag moest Cor bij 
meneer Van de Kamp en Antoon 
van de Rijt op kantoor komen. 
Ze hadden gehoord dat hij wilde 
gaan trouwen en boden hem een 
huis aan in Sint-Oedenrode. Daar 
zat wel één voorwaarde aan: Van 
Dijk moest in Rooi bij de fanfare 
komen. Jammer voor Sint-Oeden-
rode, maar Cor bouwde al een huis 
in Liempde en zo ging zijn muzi-
kale- en judotalent aan de Rooise 
neus voorbij.

Van Dijk was vooral judoka, maar 
hij vervulde ook veel andere func-
ties binnen de Liempdse judoclub. 
Voorzitter is hij nooit geweest, 
maar de functie van secretaris, 
penningmeester, trainer en coördi-
nator vervulde hij vele jaren. Niet 
afzonderlijk, maar allemaal tege-
lijk. Eigenlijk was Cor de judoclub 
en de judoclub was Cor. Als trainer 
van de jeugd hield hij de teugels 
strak. “We kregen een meisje uit 
Boskant op les die wilde leren ju-
doën. Maar de jongens hier wil-
den met haar geen partij aangaan. 
Daar was ik het niet mee eens”, 
vertelt Cor. “Ik gaf de jongens 
opdracht om in de judozit te gaan 
zitten. Ik vertelde hen dat ik niet 
van dat gedrag gediend was en 
daarna konden ze zonder les weer 
naar huis. Sindsdien heeft er nooit 
ook maar iemand nog geweigerd 
om met een meisje te judoën”, zo 
vertelt Van Dijk.

Ondanks dat de muzikale en sport-
talenten van Cor van Dijk aan de 
neus van Sint-Oedenrode voorbij 
gingen, plukken ze in het Rooise 
kerkdorp Boskant wel de vruch-
ten van zijn werk. “Ongeveer tien 
jeugdleden van de Liempdse judo-
vereniging komen uit Boskant. Ook 
zijn we onlangs nog in Boskant op 
school geweest en hebben we de-
monstraties gegeven. Die kinderen 
waren dolenthousiast na de lessen”.

Ondanks dat Cor inmiddels al 
tachtig jaar oud is, wil dat niet zeg-
gen dat hij stil zit. Integendeel, hij 
is iedere week nog op de mat te 
vinden. Met zijn kleinzoon judoot 
hij nog regelmatig. “Als we op de 
grond liggen, maakt hij geen schijn 
van kans, maar staand moet ik wel 
de meerdere in hem erkennen”, 
zegt een trotse Cor ter afsluiting 
van ons gesprek.

Ontspanning

Dinsdagmiddag schieten bij de Ro-
zelaer de veteranen vanaf 55 jaar 
hun wedstrijd. Dagwinnaar was Jan 
van Bergen met een score van 232. 
Verdere uitslag: Jan Gordijn 215, 
Jan van Erp 210, Ron Spijker 205, 
Leo van Breugel 186, Albert van Of-
wegen 173, Antoon Hermes 158 en 
Jan Lathouwers 144.
 
Vrijdagavond is op de clubavond 
een wedstrijd geschoten tegen een 
opgegeven score. De schutter die 
het dichtst bij zijn geschatte score 
eindigt wint. De winnaar was Mart 
Verhoeven met 209 punten (-1). De 
overige uitslagen: Sjef van den Berg 
242 (-5), Jan van Bergen 219 (-6), 
Dani Hobbelen 194 (-6), Jan van Erp 
200 (+10), William Huyberts 233 
(PR, +13), Mark Kuys 190 (-14), 
John van Mulukom 190 (-16), 
Antoon Hermes 148 (-27) en Jos van 
den Berg 98 (-53).

Op zaterdag heeft Piet van den Berg 
de veldwedstrijd van Concordia ge-
schoten. Hij schoot 288 punten, een 
nieuw persoonlijk record. De volle-
dige uitslag was bij het schrijven van 
dit persbericht nog niet bekend.

Zondag was de vierde jeugdfita, met 

de Youth Nations Cup. Van Ont-
spanning schoten vier schutters mee: 
Roos Staals, Martijn de Kok en Sjef 
en Piet van den Berg. Er werden 72 
pijlen op 50 meter geschoten. Hierna 
werden teams samengesteld en werd 
er geschoten om de Youth Nations 
Cup. Sjef van den Berg was captain 
van een team. Zij eindigden op de 
12e plaats. Roos schoot in een team 
onder leiding van Bas Tonnaer (kern-
ploeg compound) en werd 7e. Mar-
tijn kwam in een team met team-
captain Jesher Appels (Jong Oranje). 
Zijn team wist een keurige 3e plaats 
te halen. Piet schoot in een team 
met Thomas Vos (rayonselectie) als 
captain. Zij hadden het sterkste team 
en wonnen de grote cup.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer geschoten. 
Vrijdagavond is de clubavond met 
steeds weer een andere wedstrijd uit 
het jaarprogramma. Voor het trainen 
buiten op de lange afstanden zijn 
banen gehuurd bij LMU in Schijndel. 
De leden hebben een eigen sleutel 
en kunnen vrij trainen als de accom-
modatie niet bezet is.

Boskant ontvangt 180 boogschuttershandboogschieten

Het gebied rondom Boskant leek 
het afgelopen weekend een klein 
beetje op Sherwood Forest in de 
tijd van Robin Hood. In en rond de 
boomkwekerij van de Gebroeders 
Van den Berk had handboogvereni-
ging het Concordia achtenveertig 
doelen opgesteld. Zo'n honderd-
tachtig boogschutters uit binnen- 
en buitenland deden hun uiterste 
best om deze doelen te raken.

De terreinen van Van den Berk in 
Boskant vormen al vele jaren het 
toneel voor de Zomerveld wed-
strijd van Concordia. Henk Kete-
laars, een van de organisatoren, 
kent het terrein inmiddels op zijn 
duimpje. Hij weet de bijna vijftig 
doelen, ook zonder de routebord-
jes te volgen, stuk voor stuk te vin-
den.

De goede afstand is bepalend
“Als we hier nu langs lopen, dan 
komen we achterom bij het vol-
gende doel”, zegt Henk. Onder-
tussen legt hij het verschil uit tus-
sen boogschieten op de baan en 
in het veld. “Op de baan stelt de 
schutter zijn vizier in op de afstand 
tot het doel. Bij het veldschieten 
is dat anders”, zo vervolgt Henk. 
“Hier moet de schutter de afstand 
tot het doel schatten. Dat komt 
heel precies, als een schutter de af-

stand twee meter verkeerd inschat, 
dan mist hij zomaar drie punten”. 

Vanaf een berg naar onder schieten
Coen van der Heijden is nog maar 
twaalf jaar oud. Hij neemt voor 
het eerst deel aan een veldwed-
strijd. Onder begeleiding van Mar-
tin Ketelaars, de zoon van Henk, 
maakt Coen kennis met het veld-
schieten. Tijdens een korte pauze 
vertelt Coen enthousiast over de 
sport. “Veldschieten is anders dan 
op een doel schieten in de hal. 
Dan moet je netjes recht staan, 
maar hier mag je vanaf een berg 
naar beneden schieten. Er stond 
ook een doel op een berg, dat we 
moesten raken. Ik heb zelfs bij een 
doel meer punten geschoten dan 
Martin”. Een kleine glimlach ver-
raadt dat de jonge Rooienaar trots 
is op dat resultaat.

“Dit is een redelijk vlak terrein”, 
zegt Henk Ketelaars. “Hoogtever-
schillen maken het schieten lasti-
ger. Je moet dan rekening houden 
met de zwaartekracht. Een pijl 
'valt' per seconde een meter naar 
beneden. Op het vlakke corrigeer 
je dat met de instelling van je vizier. 
Maar zelfs bij een klein hoogtever-
schil, zoals deze vier meter hoge 
hoop zand, klopt die instelling niet 
meer. Dat moet je als schutter wel 
in de gaten hebben”.

NK in Boskant
Halverwege de rondleiding komen 
we twee scheidsrechters tegen. Zij 
zijn uiterst tevreden over de op-
bouw van het parcours. Henk en 
de andere vrijwilligers krijgen daar-

voor dan ook de complimenten. 
De jarenlange goede organisatie 
van de wedstrijd zal er dan ook ze-
ker aan toe bij hebben gedragen, 

dat de Rooise handboogvereniging 
ook dit jaar weer in september, net 
als vorig jaar het NK mag houden.

handboogschieten
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voetbal topscoorder van weleer keert terug op oude nest

Van der Pas: “Nijnsel moet stabieler worden”

April 2001. Het eerste van Nijn-
sel speelde op een zonnige zon-
dag uit bij Liessel. Het zwaard 
van Damocles hing te bengelen 
boven de hoofden van de spe-
lers. Bij verlies was degradatie 
naar de zesde klasse een feit. De 
kans dat het doemscenario reali-
teit zou worden was groot, want 
de thuisploeg kon kampioen wor-
den. Nijnsel verloor en beleefde 
een zwarte dag. Toch was er één 
lichtpuntje…

De pas 15-jarige Johan van der Pas 
mocht debuteren. Al jaren gold hij 
als een uitzonderlijk talent van de 
club. Zo eentje die je moet koeste-
ren. Hij maakte waar wat mensen 
van hem verwachtten. Johan reeg 
de doelpunten aan elkaar en bin-
nen enkele jaren promoveerde de 

club meerdere malen. De derde 
klasse werd op een haar na gemist. 
Nu, twaalf jaar later, kan gezegd 
worden dat hij samen met Marc 
de Vries en Rob van de Laar, gere-
kend kan worden tot de beste spe-
lers die VV Nijnsel/TVE reclame de 
laatste twintig jaar gehad heeft. En 
dat terwijl de geboren Nijnselnaar 
pas 27 jaar is. Binnenkort maakt hij 
zijn rentree en gaat hij proberen 
om oude tijden te doen herleven.

Toen je van Rhode terugkwam 
naar Nijnsel verwachtte niemand 
dat je nog weg zou gaan. Jij wel?
“Ik ook niet eerlijk gezegd. Ik was 
niet van plan om nog ergens an-
ders te gaan voetballen. Tot dat 
Top uit Oss belde. Toen heb ik af-
gewogen wat ik wilde. Uiteindelijk 
besloot ik mezelf twee jaar te ge-

ven om zo’n hoog mogelijk niveau 
te halen.”

Je draaide een topseizoen in Oss, 
maar verrassend genoeg niet op je 
oude vertrouwde positie.
“Dat klopt. De eerste zes wedstrij-
den stond ik nog in de spits, maar 
daar kwam ik niet echt uit de verf. 
Het niveau in de eerste klasse was 
erg hoog. Het was lastig voetbal-
len tegen die beren van twee me-
ter. De trainer besloot om me op 
het middenveld te zetten. Uitein-
delijk maakte ik negen goals. Vier 
als spits en vijf als middenvelder.”

Verdedigende middenvelder is to-
taal anders dan spits. Vergde het 
veel aanpassing?
“Nogal ja. Het was een enorme 
omschakeling. Ik kreeg alleen 
maar spelers tegen die veel betere 
voetballers waren dan ik. Ik moest 
ineens de bal af gaan pakken en de 
boel opjagen. Dat was ik voorheen 
nooit gewend.”

Waarom posteerde de coach je 
daar?
“Dat had vooral een organisato-
rische reden. We hadden een erg 
jonge ploeg. Ik voetbalde alleen 
maar met jongens van 18, 19 of 20 
jaar. Die hebben vaak extra coa-
ching nodig en daar was ik volgens 
de trainer de aangewezen persoon 
voor. Dat merkte ik ook op de trai-
ning. Ze luisterden naar me.”

Toen het seizoen bijna afgelopen 
was, koos je voor een overstap 
naar HVCH. Waarom?
“HVCH stond op dat moment bo-
venaan en leek te gaan promove-
ren naar de Hoofdklasse. Dat was 

de reden om de stap te maken. Ik 
wilde gewoon eens kijken hoe het 
zou zijn op dat niveau. Helaas liep 
HVCH op de laatste speeldag pro-
motie mis. Het seizoen erna was 
dramatisch. Het team was nog 
steeds teleurgesteld over het mis-

sen van promotie. Heel het jaar 
hebben we tegen degradatie ge-
vochten. Tot overmaat van ramp 
raakte ik ook nog eens gebles-
seerd.”

Aan je rug. Daar heb je vaker last 
van toch?
“Op mijn 20e heb ik een hernia 
gehad. Toen bleek uit een MRI-
scan dat een wervel al aardig wat 
slijtage had. Op dit moment is de 
betreffende wervelschijf maar tien 
procent van wat hij moet zijn. Dat 
komt mede omdat ik het zelf een 
beetje heb verkloot. Jarenlang 
sportte ik zeven dagen per week. 
Voetbal, tennis, de sportschool. 
Het is er allemaal niet goed voor 
geweest.”

Hoe gaat het nu?
“Op dit moment heb ik er geen 
last van. Ik train mijn rug in de 
sportschool. Dat moet ook wel. De 
kans zit er in dat ik er weer last van 
ga krijgen zodra ik ga voetballen. 
Daarom zal ik het vooral de eerste 
trainingen rustig opbouwen.”

Wat verwacht je van de terugkeer 
en hoe denk je dat Nijnsel het 
gaat doen?
“Ik zie wel hoe het gaat. Dat ligt 
natuurlijk aan mijn rug. Wat betreft 
de selectie; ik denk dat die zeker 
in de breedte sterker is geworden. 

We moeten voor het kampioen-
schap gaan. Zeker omdat de jonge 
jongens vorig jaar ervaring op heb-
ben gedaan. Onder andere door 
nacompetitie te spelen.”

Er wordt al geroepen dat Nijnsel 
dankzij jouw komst twintig doel-
punten meer zal gaan maken. Wat 
vindt je daar van?
“Het maken van doelpunten was 
afgelopen seizoen geen probleem. 
Ik denk alleen dat we wat stabieler 
moeten worden. Twee keer met 
7-0 winnen is leuk, maar het heeft 
geen nut als je de volgende dan 
weer verliest.”

Op 10 en 11 augustus speelt VV 
Nijnsel/TVE Reclame mee om De-
MooiRooiSchaal. Wat vind je van 
het initiatief?
“Super! Zo hoeven de clubs geen 
tegenstanders van buitenaf te re-
gelen. Bovendien is het mooi voor 
het publiek en de spelers. Die ken-
nen elkaar bijna allemaal. Het wor-
den goede oefenpotten, want het 
niveauverschil is echt niet zo heel 
groot.”  

“op dit MoMent is de 
WerveLsCHijf Maar tien proCent 

van Wat Hij Moet zijn.”

Kittel. Voor de Brabanders een 
heerlijke naam om uit te spreken. 
We gebruiken de naam wel vaker. 
Om iemands hoofd aan te duiden 
of als naam van een friettent in de 
wijk Dommelrode. Kittel staat nog 
voor twee dingen meer; tijdrijden 
en sprinten.

door: jeroen van de sande

Kan dat samen? Blijkbaar wel. 
Oorspronkelijk is Marcel Kittel uit 
Duitsland namelijk een tijdrijder. 
Tot twee keer toe werd hij bij de 
junioren wereldkampioen op de 
individuele tijdrit. In 2006 werd hij 
eveneens Duits kampioen. Tot twee 
keer toe, want ook met zijn ploeg 
bleek hij de beste. Even bleef het 
stil rondom het beest uit Arnstadt. 
Hij bleef trainen in de luwte en won 
hier en daar wat wedstrijdjes. Pas in 
2010 deed hij weer van zich spre-
ken toen hij derde werd op het WK 
tijdrijden voor beloften.
Het was het jaar voordat Kittel de 

beste keuze uit zijn leven maakte. 
Veel Duitsers besluiten eens per 
jaar naar Nederland te gaan. Mar-
cel ging echter niet om kuilen te 
graven, maar om te presteren. Als 
tijdrijder? Nee, want prompt liet hij 
zien een bovengemiddeld sprintka-
non te zijn. In de Vierdaagse van 
Duinkerke liet hij tot drie keer toe 
zijn tegenstanders de hielen zien 
als renner van Argos-Shimano. Hij 
won meer en meer. Zelfs drie etap-
pes tijdens de Ronde van Spanje in 
2012.
Nu Kittel deze editie van de Tour 
de France ook al drie ritten op zijn 
naam heeft geschreven kun je zeg-
gen dat hij definitief zijn naam heeft 
gevestigd. Cavendish heeft er een 
enorme concurrent bij. Een reus, 
een robuuste Duitser met kracht als 
een uit de kluiten gewassen ‘Jerom-
meke.’ Maar bovenal met de mooi-
ste naam van het peloton: Kittel. 

Meerdere columns zijn te lezen op 
www.rooistourspel.nl

Roois Tourspel

kittel

Danhis Golf4Daagse groot succesgolf

Na de avond4daagse en de zwem-
4daagse kon de sportieve mens uit 
Sint-Oedenrode en omgeving ook 
aan de golf4daagse meedoen. De 
organisatie van de gezellige golf 
inloopavond op dinsdag hield vo-
rige week een echte golf 4-daagse 
bij Golf & Country Course Sint-
Oedenrode. Dit evenement heet 
de Danhis Golf4Daagse. 

Aan het aantal deelnemers valt op 
te maken dat dit golfevenement 
ook volgend jaar weer georgani-
seerd zal worden. Maar liefst 75 
deelnemers waren op dinsdag 9 
juli aanwezig om het felbegeerde 
kruisje in de wacht te slepen. He-
laas heeft de organisatie geen 75 
kruisjes uit kunnen reiken omdat 
er een aantal mensen niet alle vier 
de dagen negen holes hebben 
gespeeld. Vermeld moet worden 

dat er een flight (4 personen) met 
een gezamenlijke leeftijd van 293 
levensjaren vol trots het kruisje in 
ontvangst kon nemen en daar is de 
Danhis commissie trots op.

Om wat variatie in het spel te krij-
gen had de organisatie besloten 
om elke dag vanaf een andere tee-
box af te slaan. Zaterdag moest 
iedereen van de gele tees afslaan, 
zondag vanaf de rode en maan-
dag vanaf oranje. De baan wordt 
dan voor iedereen elke dag anders 
en dat was aan de scores goed te 
merken. Dinsdag 9 juli waren de 
gouden tees weer op rood gezet 
maar dan op de teebox van de 2e 
negen holes.

Het thema van de afsluitende dag 
was zwart/goud en daar heeft 
echte elke deelnemer gehoor aan 

gegeven. Veel mensen met zwarte 
kleding met gouden accessoires 
zoals stropdassen, hoedjes, strik-
jes en bretels waren op de baan te 
vinden. Maar we hebben ook vier 
zwart/gouden musketiers gezien, 
een kapitein met gouden jas en op 
de parkeerplaats stond zelfs een 
gouden auto van een echte olie 
sjeik (zijn olievat stond op de laat-
ste green). Ook het terras van het 
clubhuis was versierd met gouden 
en zwarte ballonnen, slingers, ta-
felkleedjes en wat al niet meer.
De keukenbrigade van Golf & 
Country Course Sint-Oedenrode 
had elke dag een heerlijke maal-
tijd voor de golfers bereid en zij 
sloten de golf4daagse af met een 
Italiaans buffet met o.a. verse piz-
za en salades. Het weer was vier 
dagen uitstekend met als gevolg 
dat er alle dagen nog lang is nage-
praat op het terras. Dinsdagavond 
was er zelfs een DJ die zijn muziek 
prima heeft aangepast aan de golf 
sfeer en ook de masseurs van Fy-
siotherapiepraktijk Joost de Vaan 
hebben veel golfers geholpen met 
allerlei kleine pijntjes en lichte bles-
sures.

Natuurlijk waren er ook leuke prij-
zen, in alle drie de categorieën zijn 
er twee dagprijzen uitgereikt maar 
het hoogtepunt was natuurlijk de 
uitreiking van de prijzen aan de 
de golfers die de meeste punten 
hadden gehaald tijdens de golf-
4daagse. Zij konden kiezen uit 
draagtassen, golfclubs of dozen 
met golfballen en een pitchfork. Al 
met al kunnen we stellen dat deze 
Danhis Golf4daagse, vooral door 
het aantal deelnemers, een groot 
succes was en volgend jaar zeker 
weer plaats zal vinden.

De

MooiRooi
SCHAAL

Uitslag Seizoenscup De Schoot
Bij golfclub De Schoot is de derde 
ronde van de Seizoenscup al weer 
gespeeld. De Seizoenscup is een 
serie van 5 qualifyingwedstrijden 
gedurende het zomerseizoen, de 
totaalscore bepaalt de eindstand.

Er wordt gespeeld in handicapklas-

se I (laagste handicappers) t/m III 
(hoogste handicappers).

In de derde ronde waren de win-
naars: Dick Seijkens (I), Henk van 
de Vleuten (II), en Elly Maas (III).
Op 4 en 11 augustus wordt de 
vierde ronde gespeeld.
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Evenementen

26 mei - 20 juli
Expositie Hanneke Vervoort

Kruidentuin Paulusgasthuisjes

5 juni - 28 augustus
Iedere woensdagavond: Bridgedrive 

BC Rooi 750
Mariendael

13 juni - 30 november
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

16 - 19 juli
2e Rooise Fietsvierdaagse 

Camping de Kienehoef

18 - 20 juli
Zomer3daagse beeldhouwen 

Miss Hyacinth
20 juli

Orgelconcert met Norbert Bartelsman
Martinuskerk

20 juli
Dansavond @ De Vriendschap

Dansschool & 
Partycentrum de Vriendschap

20 juli
Duo A-meezing-2

Muziek- & Eetcafé De Ossekop

21 juli
Open Zondag

Kasteel Henkenshage.

23 juli
Breng het Verre Oosten op uw tafel 

d’n einder
25 juli

Dagtocht Leerdam
Vertrek vanaf Markt

27 juli
Orgelconcert met Hopman 

en Hopman
Martinuskerk

28 juli
Open Zondag

Kasteel Henkenshage.

29 juli
Ontmoet klassieke muziek 

Odendael

29 juli
Expositie van Will van Rooij 

Mariendael 

30 juli - 28 september
Tentoonstelling ‘Beelden tussen 
Kamillie, Venkel en Rozemarijn’ 

Sint-Paulusgasthuisjes

Gerrit van de 
Koevering

Sint Oederode

Email:Koef@life.nl

AANLEG / ONDERHOUD / RENOVATIE

FHOOVA
N

HOVENIERSBEDRIJF

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

PastoorSmitstraat 6, sint Oederode
Telefoon: 0413 - 477742

Mobiele telefoon 06 - 54330149

Bouwbedrijf Markus BV

RKUSRKUS

VAN GERVEN
ELECTRO

Auto van esch         Eindhoven en heldmond
Da’s vertrouwd!      www.Autovanesch.nl

Van Houtum
rijschool

vanhoutumrijschool .nl

Jan  Classics‘s

Savendonksestraat 17    5212 NW Liempde
T.  +31 (0)411 632171     M. + 31 (0)6 25537581
E.  Mgjan@hetnet.nl        I. www.jansclassicscars.nl
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PARTYCENTRE

OEVE
Stationstraat 46B 5212 GE Boxtel Tel: 0623363044

Van den Boom

Tegel-Stucadoor- en Metelwerken
Tel.: 061414680

www.clownliempde.nl

Sint Oedenrode

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

Achmea gecerti� ceerd | 25 jaar ervaring | Directe afwikkeling met uw verzekeraar | 4 jaar garantie op schadeherstel

Schade aan uw caravan of camper?

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

 Wij regelen alles voor u!
Afwikkeling van inname tot schoongemaakt weer bij u terug!

Verkoop

Verhuur

Service

Onderhoud

Schadeherstel

Verkoop

Verhuur

Service

Onderhoud

Schadeherstel




