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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

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.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

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

In 1 dag klaar

  Voor uw echtscheidingsovereenkomst
met kwaliteitskeurmerk

Eerste adviesgesprek € 75 all-in voor 1 uur

Zondag 22 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Jaarmarkt Sint-Oedenrode

Rooi kleurt Oranje

Wil je ook deel uitmaken 
van deze Oranje zee?

Vanavond om 18.00 uur:  Nederland – Australië
Maandag 18.00 uur:  Nederland – Chili

Op de Markt in Rooi!

Scan deze pagina in met je Layar app met uw telefoon
en bekijk een hilarisch verslag van de eerste wedstrijd!

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Folders deze week:

Roxs elektro
De Wit Schijndel
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

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

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlawincasso.nl

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. Wilt u uw steun 
betuigen aan de familie van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen onder het rouwbericht 
op www.rooisefamilieberichten.nl.

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

“Jij staat voor al het moois
Jij gaf ons alle kansen en de liefde voor ‘t leven
Jij leeft in ons voort “

In verbondenheid en liefde hebben wij afscheid genomen van 
mijn lieve man, onze geweldige vader en fantastische opa

Karel van der Velden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

✩ 21 februari 1927  Sint-Oedenrode  † 15 juni 2014

Echtgenoot van An van de Laar

Hanneke en Martien
Jan en Marieke
Ruud

Kees en Barbara
Nicole en Mike, Colton
Daniëlle en Jehan
Karel
Thom

Marieke en Tony
Meike en Geert, Loek
Mare en Rolf

Odendael 124
5492 CT Sint-Oedenrode

Karel is thuis.
U bent iedere middag tussen 14.30 en 17.30 uur welkom om persoonlijk 
afscheid van hem te nemen.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 20 juni om 13.30 uur in de 
Martinuskerk van de Parochie Heilige Oda aan het Kerkplein in Sint-
Oedenrode. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het parochiekerkhof.

Dank voor de hartverwarmende steun en medeleven, 
die wij hebben ontvangen bij het overlijden van 

ons moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Marie Jansen van Gerven

In het bijzonder willen wij noemen; huisartsenprakti jk v.d. 
Endt en van Uden en het team van Thuiszorg Pantein.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Sint-Oedenrode, juni 2014

DANKBETUIGING

DANKBETUIGINGOVERLĲDENSBERICHTEN

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van mijn man, onze papa en bonpa,

Harry Coppens

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis 
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun 
bij het verwerken van dit verlies.
      
    Helma             
    Marijke, Marti jn en Dibbe
    Eefj e, Kenroy en Ezaya

Sint-Oedenrode, 17 juni 2014      

Bestuur teleurgesteld
Geen geldelijke steun gemeente voor 
Bevrijdingsfeest Oranje Vereniging
In september is het 70 jaar gele-
den dat Sint-Oedenrode werd be-
vrijd. Dan wordt de Operatie Mar-
ket Garden herdacht in deze regio. 
‘Een mooie gelegenheid om daar bij 
stil te staan middels festiviteiten’, 
dacht de Oranje Vereniging. Het 
ging naar de gemeente voor een 
geldelijke bijdrage, maar kreeg nul 
op het rekest. “Erg teleurstellend”, 
sipt voorzitter Erik Huijbregts.

Het bestuur had de plannen al klaar; 
een bevrijdingsconcert in het cen-
trum en een tentoonstelling van 
verzamelaar Hans Vervoort. Om dit 
allemaal door te kunnen laten gaan 
is een bijdrage van de gemeente 
volgens Huijbregts noodzakelijk. 
“We hadden gehoopt dat we van 
de gemeente ondersteuning zouden 
krijgen”, vertelt hij. “Nu geven ze 
niet thuis. Zoals het er nu voor staat 
gaat er niets door. Jammer, omdat er 
straks in Son en Breugel en Veghel 
wél van alles te doen is. Son en Breu-
gel trekt €43000,- euro uit, Veghel 
€10000,- euro. Wij vragen een veel 
kleiner bedrag. Helaas zijn we weg-
gestuurd met de suggestie om bij de 
Lions aan te kloppen, maar dat vin-

den we in dit geval niet gepast.”
De gemeente heeft wel geld uit-
getrokken voor de georganiseerde 
Market Garden tour, die door de 
regio trekt. “Als gemeente verle-
nen we medewerking aan de pas-
sage van circa 600 voertuigen in 
het kader van Market Garden. Alle 
voorbereidingen hiervoor inclusief 
omleidingen etc. worden door de 
gemeente bekostigd. Daarnaast 
hebben we voor de organisatie 
van die tour een geldbedrag van 
€3000,- toegezegd. Voor de orga-
nisatie van een tentoonstelling door 
Hans Vervoort hebben we voor circa 
drie weken de raadzaal van het ge-
meentehuis ter beschikking gesteld. 
Dit brengt nogal wat interne kosten 
met zich mee. Wat daar precies de 
kosten van zijn, heb ik nog niet in-
zichtelijk”, aldus een persvoorlichter 
van de gemeente. Huijbregts: “Erg 
leuk dat er een colonne auto’s door 
het dorp komt rijden, maar moet dat 
€3000,- kosten, terwijl er niets voor 
festiviteiten opzij wordt gelegd waar 
heel het dorp wat aan heeft. Ik zie 
het al voor. Straks is overal iets te 
doen, behalve in Sint-Oedenrode.”
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ook als je niet zelf in het veld staat, lust je wel iets Bekkers

oranje tompouce

4+1 
 GRATIS

18 juni t/m 1 juli2 WEKEN GELDIG

Mini-worstenbroodjes, 

mini-frikandel, 

mini-saucijzenbroodjes

8+2 GRATIS

18 juni t/m 1 juli2 WEKEN GELDIG

babab
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ook als je niet zelf in het veld staat, lust je wel iets Bekkers
op de bank…

ook als je niet zelf in het veld staat, lust je wel iets Bekkers
op de bank…

Stadion 
Slagroomtaart
6 personen

9,50

18 juni t/m 1 juli2 WEKEN GELDIG mini-saucijzenbroodjes

8+2 GRATIS

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

Alle inwoners uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel kunnen suggesties insturen

Wat wordt de naam van de nieuwe gemeente?

Bij een fusie van de gemeenten 
Schijndel, Sint-Oedenrode en Veg-
hel is het besluit over de naam van 
de nieuwe gemeente essentieel. 
Alle inwoners van de fusiegemeente 
worden uitgenodigd een naam voor 
de nieuwe gemeente in te zenden. 
Ook wordt daarbij om een motiva-
tie gevraagd. De identiteit van de 
inzender wordt losgekoppeld van 
zijn/haar suggestie, om een zo ob-
jectief mogelijk oordeel te kunnen 
vellen.

Adviescommissie 
Het proces van naamgeving vraagt 
om zorgvuldigheid. Besloten is daar-
om om een adviescommissie uit de 
drie fusiegemeenten te benoemen 
met een extern onafhankelijk voor-
zitter. De voorzitter van de advies-
commissie is de heer René Bastiaan-
se. De heer Bastiaanse is directeur 
van het Brabants Historisch Infor-
matiecentrum en meer bekend als 
presentator van 'De Wandeling', een 
programma van Omroep Brabant. 
Uit de Heemkundekringen Veghel, 

Erp, Schijndel en Sint-Oedenrode 
heeft een afgevaardigde zitting in 
de adviescommissie, aangevuld met 
een afgevaardigde uit de groep on-
dernemers, een afgevaardigde uit 
het verenigingsleven én een afge-
vaardigde uit de groep jongeren. Op 
bijgaande foto ziet u de leden van de 
adviescommissie.

Proces 
Afgelopen week is de adviescommis-
sie voor het eerst bijeen geweest. Zij 
vindt het belangrijk zoveel mogelijk 
inwoners uit te dagen om een naam 
in te zenden. Er is hiervoor een com-
municatiecampagne ontwikkeld. De 
komende weken zullen we op diverse 
manieren inwoners oproepen namen 
met een gemotiveerde uitleg in te 
dienen. Daarin geeft de adviescom-
missie ook de uitleg over de proce-
dure en proces voor de naamgeving.

Keuze naam
Na sluiting van de inzendtermijn 
op vrijdag 4 juli 2014 selecteert de 
adviescommissie uit de inzendingen 

drie namen, die passen binnen de 
criteria. Deze drie mogelijke namen 
worden voorgelegd aan de geza-
menlijke gemeenteraden, die bepa-
len of de namen acceptabel zijn en 
kunnen worden uitgezet met een 
poll onder de inwoners. De drie 
gekozen namen maakt de advies-
commissie bekend in een persbij-
eenkomst. De inwoners kunnen hun 
keuze maken uit één van deze drie 
namen. De uitkomst van de poll be-
paalt de definitieve naam.

www.vierspan.nl
Nieuwe Eerdsebaan 6,  5482 VS Schijndel

Voor drukwerk  
én ontwerp

Stansen in elk  
gewenst model
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G. Kluijtmans

, keurslager
Kerkstraat 13, ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax: 0413-479320

info@kluijtmans.keurslager.nl

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

BARBECUE PAKKETTEN

WWW.

KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

TIP VAN DE KEURSLAGER

KALKOEN-

HAASJES

5

50

4 STUKS

TROTS VAN DE KEURSLAGER

BBQ worst

ELKE 4DE GRATIS

EXTRA KOOPJE

FILETLAPJES+

BBQ-

DRUMSTICKS

6

95

4+4 STUKS

VLEESWARENKOOPJE

BIJ 150 GRAM

BEENHAM

GRATIS

GRILLWORST
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Starter van de maand

Bewust & Zo…..

De hele wereld om ons heen bestaat 
uit systemen. Een gezin is een sys-
teem, je relatie, de afdeling of or-
ganisatie waar je werkt en ook je li-
chaam is een systeem. Als je systeem 
uit evenwicht is uit dat zich vaak in 
aanhoudende klachten zoals bijvoor-
beeld faalangst, gebrek aan (zelf)ver-
trouwen of eigenwaarde, verdriet en 
frustratie. Of je krijgt last van fysieke 
klachten zoals hoofdpijn, huidklach-
ten, stress, burn-out, depressie en 
vermoeidheid. Een systeem dat uit 

evenwicht is, vraagt om herstel.

Jacobine Brenkman (49) begeleidt 
mensen bij het in evenwicht bren-
gen van hun systeem. Zij doet dit in 
de vorm van individuele consulten, 
coaching en workshops. De visie van 
waaruit Jacobine werkt is ‘heel wor-
den door bewustzijn’. Zij hanteert 
daarbij de energetisch systemische 
opstelling als centrale methode. Deze 
methode heeft vooral bekendheid 
gekregen door de toepassing in ‘fa-

milieopstellingen’ en ‘organisatieop-
stellingen’. Het is een krachtige en 
effectieve werkwijze, met vooral aan-
dacht voor het onderbewuste. Onbe-
wuste patronen zijn vaak de oorzaak 
van een klacht of een probleem, en 
deze worden in een opstelling – on-
verbloemd -  zichtbaar gemaakt.

Jacobine heeft gedurende haar loop-
baan als P&O-adviseur, manager en 
re-integratieconsulent veel mensen-
kennis opgebouwd. Daarnaast volgde 
zij opleidingen en trainingen op het 
gebied van Coaching & Counseling, 
Voeding & Gezondheid, Geweldloze 
Communicatie, Spirituele Therapie en 
Systemisch Werk. 

Eigen praktijk 
Jacobine koesterde al langere tijd de 
wens om haar kennis, werk- en le-
venservaring in te zetten binnen een 
eigen praktijk. Deze wens heeft ze 
per 1 maart verwezenlijkt met de start 
van Bewust & Zo. Intussen hebben in 
de praktijkruimte van Bewust & Zo op 
de Campus Fioretti in Sint-Oedenro-
de de eerste consulten en workshops 
plaatsgevonden. Tijdens een work-
shop staat altijd een specifiek thema 
centraal, zoals relaties, werk, gewicht, 
vrouw-zijn, faalangst, stress & zo. 

Workshops
Het thema van de eerste workshops 
die in maart en april plaatsvonden is: 
‘De Juiste Partner’. Deze workshops 
zijn bestemd voor alleenstaanden die 
willen onderzoeken waarom zij alleen 
zijn. De oorsprong van de patronen 
die deze situatie in stand houden 
wordt zichtbaar gemaakt. Jacobine 
ontving positieve en enthousiaste re-

acties van de deelnemers aan de eer-
ste workshops. “Een echte aanrader 
voor elke single die steeds weer een 
zelfde partner aantrekt.” (Anneke 
uit Maarheeze), “Ik ben nu in staat 
andere keuzes te maken, voor mij de 
juiste workshop!” (Rian uit Eindho-
ven). 

In mei en juni heeft de workshop 
‘Prachtig Vrouw Zijn’ plaatsgevon-
den. Deze workshop gaat over het 
accepteren en integreren van alle 
aspecten van het vrouw zijn, zonder 
oordeel, afkeuring of uitsluiting van 
een aspect. Een boeiende workshop 
voor vrouwen die graag volledig in 
hun kracht willen staan! In september 
en oktober staat deze workshop we-
derom op de agenda.  

OPEN DAG 29 JUNI: 
MAAK KENNIS MET 

UNIEKE WERKING VAN 
SYSTEMATISCHE 

OPSTELLING

Individueel consult
Mensen die liever een-op-een wil-
len werken aan hun klacht of pro-
bleem, kunnen een afspraak maken 
voor een individueel consult. Ook 
tijdens het individuele consult wordt 

met de systemische opstelling zicht-
baar gemaakt wat de oorsprong van 
de klacht of het probleem is. Door het 
onderbewuste bewust te maken krijgt 
het probleem of de klacht een andere 
betekenis, en wordt meer evenwicht 
en stabiliteit ervaren. Vaak zijn één of 
enkele consulten voldoende.

Meer informatie
Wil je meer informatie, of wil je weten 
of jouw specifieke vraag bij Bewust 
& Zo uitgewerkt kan worden, neem 
dan contact op met Jacobine via 06-
51198465 of kijk op www.bewus-
tenzo.nu. Via de contactpagina kun 
je vragen en reacties toesturen en je 
inschrijven voor een workshop of een 
consult. 

Open dag
Nader kennismaken met de unieke 
werking van de energetisch syste-
misch opstelling kan ook op de OPEN 
DAG op zondag 29 juni tussen 11.00-
16.00 uur.  Je bent van harte welkom, 
de koffie staat klaar!

Bewust & Zo
Campus Fioretti
Kasteellaan 6-R
Sint-Oedenrode
Tel. 06-51 198 465
info@bewustenzo.nu
www.bewustenzo.nu

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

advertorial

Bestuurswijziging 
Jeugdvakantieweek
De Stichting Jeugdvakantieweek heeft 
met onmiddellijke ingang een interim 
penningmeester aangesteld.

De laatste financiële afwikkelingen ten 
aanzien van het boekjaar 2013 hebben 
inmiddels plaatsgevonden.
Organisaties, verenigingen of indivi-
duelen waarvan de rekeningen te laat 

betaald zijn bieden wij onze oprechte 
excuses aan. 
 
Eventuele vragen en opmerkingen 
kunt u mailen naar 
info@jeugdvakantieweek.nl

of u kunt bellen met onze voorzitter, 
Eric Markgraaff: 06-19463045

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

Zondag 22 juni open van 12.00 tot 17.00 uur
Nu al vele zomeraanbiedingen!

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

DA van der Linden viert 1-jarig bestaan

“We zijn beretrots”

Een mysteryguest. Veel winkeliers 
zijn er stiekem een beetje bang voor. 
Annemiek van der Linden, eigena-
resse van DA van der Linden aan 
de Heuvel in Sint-Oedenrode, niet. 
Vooral niet toen ze enkele weken 
geleden een zeer positief rapport 
van een mysteryshopper onder haar 
neus kreeg. Was ze verrast? Nee, ei-
genlijk niet, want iedere klant wordt 
hetzelfde behandeld. 

Wie wil weten wat de eigenaresse 
bedoelt, hoeft alleen maar even de 
zaak binnen te lopen. Het personeel 
is alert, begroet vriendelijk en weet 
waar het over praat wanneer ze iets 
gevraagd wordt. Iedereen heeft zo 
zijn specialiteit, samen weten ze al-
les. “We hebben een heel stabiel 
team. Bovendien gaat het ook erg 
goed onderling. Dat stralen ze uit 
in de winkel. Laatst moest ik bij het 
UWV informeren hoe het werkt als 
iemand ziek is. Het was namelijk de 
eerste keer dat het voorkwam. Dat 
zegt genoeg”, glimlacht Annemiek 
tevreden. Het eerste jaar zit er op. 
Een bewogen jaar, maar de tussen-

stand belooft een mooie toe-
komst. “We zijn beretrots”, 
vertelt de onderneemster.

Overzichtelijke winkel
Een aantal maanden na de opening 
veranderde Annemiek direct de uit-
straling van de winkel. Door enkele 
slimme, niet al te rigoureuze, aanpas-
singen kreeg de zaak een meer open 
uitstraling. Annemiek: “Bovendien 
hebben we nu beter en sneller con-
tact met onze klanten en is de winkel 
overzichtelijker. Het is al een half jaar 
geleden, maar nog steeds krijgen we 
zeer positieve reacties. We blijven er 
ook mee bezig. Zo nu en dan lopen 
we van buiten naar binnen en bekij-
ken we wat beter kan.” Make-up, 
een groot drogisterijassortiment en 
een flinke wand vol geuren. DA van 
der Linden heeft veel, heel veel. 

Ga zitten, ik doe het bij u voor
Annemiek wijst met klem naar de 
hoek bij binnenkomst, naar de bo-
dyserie van Janzen. “Echt een heel 
goed merk, waar we veel klan-
ten mee blij maken”, zegt ze tref-

fend. DA van der Linden staat er om 
bekend dat het de laatste trends niet 
alleen volgt, maar ze ook opneemt. 
Scentchips voor verfrissing in huis. 
Of wat te denken van Striplac. Een 
afstripbare nagellak. “Aceton heb 
je niet meer nodig, het blijft glan-
zend en gaat zelfs nog langer mee”, 
raadt de Rooise aan. Het personeel 
blijft op de hoogte van dergelijke 
trends door veel trainingen te vol-
gen. In de winkel brengen ze het in 
praktijk. ‘Ga zitten, ik doe het bij u 
voor’ is dan ook een veelgehoorde 
uitspraak. “Dat waarderen de klan-
ten”, aldus Annemiek.

Na een jaar merkt de eigenaresse 
dan ook dat het vertrouwen bij veel 
mensen weer terug is. Goed perso-
neel, een ruime keuze aan produc-
ten en een ambitieuze eigenaresse. 
DA van der Linden kan met frisse zin 
de toekomst tegemoet.

advertorial

Jongeren ’t Roois Theater presenteren:

‘Achter gesloten deuren’
Op zondag 22 juni spelen de jonge-
ren van 't Roois Theater twee keer 
hun hilarische doch psychologische 
drama ‘Achter gesloten deuren’. Om 
half 3 en half 8 bent u welkom in 
Mariendael, waar u een kaartje kan 
stelen (5 euro) of kan kopen (4 euro). 

De tekst en de regie is in handen 
van Pauline Verstraten en Emile Kal-
mann. In gevangenis 'De Gesloten 
Deur' is wat mis. Er is iets vreemds 
aan de hand. Zowel de bewakers als 
de gevangenen lijken niet helemaal 
goed bij hun hoofd. Als SBS - u weet 
wel, die kwaliteitszender uit Am-
sterdam- komt filmen, leidt dit tot 
vreemde grappige, maar ook onver-
wachte situaties, waar zomaar eens 

een dode bij zou kunnen vallen.... 
Nieuwsgierig? Kom zondagmiddag 
of zondagavond naar Mariendael!

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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



Woensdag 18 juni 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 5

Alles voor uw vijver:
Waterplanten , visvoer 

en vijverfilters 

Aanbieding:
10 goudvissen 

of 10 goudwinden ( 7-10 cm) 
voor € 6,95

Goudvis 18-21 cm. 
Van € 10,- voor € 7,50

Bouw uw eigen huis!
Nu bouwkavels te koop in Olland 
(Sint-Oedenrode)

www.wovesto.nl

Bouwkavels te koop in Olland (Sint-Oedenrode)

€ 230,- per m2, kavels ca. 500 m2

Is het uw droom om uw eigen huis te bouwen? Dan kan die droom nu  
werkelijkheid worden! Op een mooie locatie in Olland (Sint-Oedenrode) biedt 
woningcorporatie Wovesto enkele bouwkavels te koop aan. 

De kavels zijn ruim, bieden voldoende privacy en er zijn diverse bebou-
wingsmogelijkheden. Olland grenst aan natuurgebied de Geelders en in 
de omgeving is het prachtig wandelen en fietsen. De steden Eindhoven en  
Den Bosch zijn vlakbij.

Locatie Het Binneveld in Olland
Oppervlakte ca. 500 m2; kavel kleiner of groter is mogelijk, vraag naar de 

mogelijkheden
Prijs € 230,- per m2, exclusief BTW / overdrachtsbelas ting en overige 

aankoopkosten

Meer weten over de mogelijkheden?
Neem contact op met de heer W. van Dijk, telefoon (0413) 47 69 10 of e-mail 
w.vandijk@wovesto.nl

Vervolg voorpagina

Rooi viert overwinning Nederlands elftal uitbundig
Net als tijdens het EK twee jaar ge-
leden zijn ook nu de wedstrijden 
van het Nederlands elftal op een 
groot scherm te volgen. Een achttal 
Rooise ondernemers heeft de han-
den ineengeslagen om dat tijdens 
elke wedstrijd van het Nederlands 
elftal mogelijk te maken. 

De verwachtingen waren bij velen 
voorafgaand aan de wedstrijd meer 
op hoop dan op overtuiging geba-
seerd. Menigeen gaf aan te hopen 
op een 1-0 winst of een gelijkspel 
met lage cijfers. Maar de angst dat 
de Spanjaarden ons, net als vier jaar 
geleden zouden verslaan klonk bij 
veel mensen door. 

Na de eerste goal van Spanje werd 
de stemming op de Markt wat be-
drukt. Zou het drama van vier jaar 
geleden zich dan echt herhalen? 
De gelijkmaker vlak voor het eind 
van de eerste helft bracht letterlijk 
rust bij de duizenden toeschouwers. 
Maar tijdens de tweede helft, toen 
de Spaanse doelman de bal vier keer 
uit de touwen moest halen, steeg de 
stemming met elke goal. 

“Er komt nogal wat kijken om zo’n 
festijn op touw te zetten”, vertelt 
Fred van Rooij. “Het begint met 
het regelen van de vergunning en 
ondertussen moet je sponsoren zoe-
ken. Ook de veiligheid heeft hoge 

prioriteit”, vertelt hij om daarna ie-
mand uit te leggen dat bier in glas 
gevaarlijk kan zijn en daarom niet is 
toegestaan.

John van der Linden bakt volop 
worsten en hamburgers. “Dade-
lijk tijdens de rust wil iedereen wat 
eten. Nu hebben de meesten al thuis 
gegeten, maar volgende week als 
de wedstrijd om zes uur begint, zal 
je zien dat ze veel eerder komen”. 
Ook bij de volgende wedstrijden van 
het Nederlandse elftal staat er op de 
Markt weer een groot scherm. 

Kijk voor prachtige foto’s op 
www.mooirooi.nl

Kom eten voor schoon drinkwater

Kavels om van te smullen

Vorige week kon u in DeMooiRooi-
Krant lezen over het initiatief van 
Stichting Kap om een benefietdiner 
te houden in De Beurs. Op 3 juli 
vindt dit plaats, in combinatie met 
een veiling. 
 
Het is een prima combinatie; heerlijk 
eten en ondertussen het goede doel 
steunen. De filosofie van de stich-
ting, opgericht door mannen die 
jarenlang in het continent gewerkt 
hebben, is duidelijk. KAP initieert 
en geeft financiële steun aan klein-
schalige projecten in Afrika met als 
doel om samen met lokale partners, 
binnen de bestaande sociale structu-
ren en op basis van zelfredzaamheid 
en continuïteit, toegang tot veilig 
drinkwater te realiseren. Stichting 
KAP is van mening dat ieder mens 
recht heeft op veilig drinkwater in 
zijn leefomgeving. Het realiseren 
van miniwaterzuiveringsinstallaties, 
slaan van waterputten, zorgen voor 
was- en drinkgelegenheden. De 
laatste jaren zijn meerdere doelen 
gerealiseerd, op verschillende plek-

ken in Afrika.

Wilt u ook de projecten steunen? 
Kom dan naar de benefietavond, 
geniet van het eten en bied op één 
van de interessante kavels:
Schilderij van Henri Hess - 
Gé Muller. 
Dienst van de Burgemeester - 
Peter Maas, Burgemeester van Sint-
Oedenrode
Halve pagina DeMooiRooiKrant - 
DeMooiRooikrant
Voetbalshirt Nederlands elftal - John 
van de Laar
Houten trap - Wim van Hastenberg
12 Schilderijen “Glas water” - Gerrie 
van den Hove
5 Belastingformulieren particulieren 
- Martien van den Hove
Financiële adviezen - Afisca, Admi-
nistratie- & Belastingadvieskantoor

Avondvullend optreden muziekband 
Gee Whizz, Gee Whizz
4 Uur juridisch advies - De Rooy / 
Van Kessel Advocaten
Mohair wollen beren - Phil Mulders
2 Nieuwe toiletpotten met kranen 
van Grohe - Max Mulders
Rondleiding voor tien personen 
Brouwerij Bavaria - Grand Café & 
Zalencentrum De Beurs

Reserveren
 Wilt u een bijdrage leveren aan 
Stichting KAP en daarbij genieten 
van een sfeer- en smaakvolle avond? 
Voor 37,50 euro per persoon krijgt 
u een heerlijk driegangendiner voor-
geschoteld in De Beurs. Het zalen-
centrum doet dit geheel belange-
loos. Reserveren kan via: 
information@skap.nl 
of 0499-367699.
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Familiereünie op initiatief van heeroom

De laatste twee generaties van de 
familie Van de Rijt zijn over het hele 
land uitgezworven. Maar de twin-
tig generaties daarvoor hebben hun 
roots allemaal in de driehoek Rooi, 
Schijndel en Veghel. Afgelopen za-
terdag waren de nazaten van Toon 
van de Rijt (1882-1978) en Jans van 

de Rijt-Vervoort (1883-1974) en 
hun aanhang bij elkaar op 't Everse.

“Opa en oma hadden negen kinde-
ren”, vertelt Toon van de Rijt, de oud-
ste kleinzoon van de eerder genoem-
de Toon van de Rijt. “Een kind is al 
vroeg overleden en oom Jan is priester 

geworden. Die andere zeven kinderen 
hebben nu met aanhang 180 nazaten 
en zijn hier nu bij elkaar. We hebben 
het aan heeroom, zoals oom Jan altijd 
werd genoemd, te danken dat deze 
reünie er is. Hij regelde altijd dat de 41 
kleinkinderen bij de huwelijksjubilea 
van opa en oma iets ondernamen. Zo 

hadden we eens een revue en ook een 
keer een koor”.
Toen heeroom overleed was ik als 
oudste neef belast met de verdeling 
van zijn nalatenschap. In zijn testa-
ment stond dat zijn spaargeld moest 
worden besteed aan een familiereü-
nie. Die hebben we in 2000 gehou-

den in de boerderij van opa en oma. 
Dat was heel bijzonder. Enerzijds wa-
ren we allemaal bij elkaar, anderzijds 
wisten we dat die boerderij een half 
jaar later moest wijken voor de aanleg 
van de A50. Maar het mooie is dat de 
reünie van vandaag voortkomt uit de 
wens van heeroom”, aldus Toon.

Sing, Sing, Sing: musical 
van Kinderkoor Sint-Maarten

Aanstaande zondag 22 juni gaat het 
dan eindelijk gebeuren. De kinderen 
van het kinderkoor hebben er maan-
den aan gewerkt; De nieuwe musical 
Sing, Sing, Sing. Het koor heet dan 
ook iedereen van harte welkom bij 
de spannende finale van deze muzi-
kale show.

De podiumhulpen en schoonmakers 
leggen nog de laatste hand aan het 
decor, de cameramannen staan ge-
reed, Annemarie neemt nog snel de 
laatste dingen door met het publiek, 
Gordon en Sherry oefenen nog even 
hun tekst en worden nog snel ge-
schminkt door Ria. Alles lijkt klaar 
voor de finale, maar toch is Patricia,  
de opnameleidster, helemaal in pa-
niek, want waar zijn de twee finalis-
ten Jill en Nicky? En waar is de 500 
euro gebleven? De hoofdprijs van 
vanavond.......?!!! Deze spannende 
musical wordt uitgevoerd in zalen-
centrum De Beurs. De musical begint 
om 18.30 uur en de toegang is gratis. 

Na afloop gaan de kinderen met de 
pet rond.

Jubileum
Kinderkoor Sint-Maarten bestaat dit 
jaar 50 jaar. Groot feest dus!! Om dit 
te vieren vertrokken de kinderen af-
gelopen zaterdag richting Liempde, 
naar hun kampadres. Hoewel de 
weersvoorspellingen in eerste instan-
tie niet zo gunstig waren voor de za-
terdag, hadden de kinderen geluk. De 
zon scheen en iedereen had er ont-
zettend veel zin in. Dat de kinderen 
op kamp konden was mede te dan-
ken aan  de fantastische schenkingen 
die het kinderkoor dit jaar mocht ont-
vangen van kringloop “den einder” 
en buurtvereniging “Oud Rijsingen”. 
Er werd veel gezongen en gedanst. 
Er was een gezellige barbecue, een 
bonte avond waar iedereen zich van 
z’n beste kant liet zien, er was een 
speurtocht en een bingo. Ter gele-
genheid van het jubileum zal er na de 
zomervakantie een reünie zijn voor 

alle oud leden. De organisatie hiervan 
is inmiddels al in volle gang en u zult 
daar binnenkort meer over horen.

Aanmelding nieuwe leden 
Na de zomervakantie gaan helaas 
weer een aantal kinderen het koor 
verlaten omdat zijn naar het voort-
gezet onderwijs gaan. Nieuwe leden 
zijn dan ook heel erg welkom. De 
kinderen repeteren iedere woensdag-
avond van 19.00 uur tot 19.45 uur 
in zalencentrum de Beurs. Ze zingen 
liedjes van Junior Songfestival, Kin-
deren voor Kinderen, Nick en Simon 
en alles wat de kinderen zelf leuk vin-
den. De contributie bedraagt slechts 
15,00 euro per jaar. Kom op 25 juni 
en/of 2 juli eens met ons mee doen! 
Dit zijn de laatste twee repetities voor 
de zomervakantie en iedereen wordt 
hiervoor van harte uitgenodigd. U 
kunt ook contact opnemen met Thea 
vd Schoot (tel. 476491) of Erie van 
der Zanden (473956).

Afgelopen weekend genoten de kinderen van het koor van een kamp.

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

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

Subsidie voor werkgevers 
met leerlingen in dienst: 
Subsidieregeling Praktijkleren
Per 1 januari 2014 is de afdracht-
vermindering onderwijs vervangen 
door de Subsidieregeling Praktijkle-
ren. Deze subsidieregeling heeft 
tot doel het stimuleren van werk-
gevers tot het bieden van praktijk- 
en werkleerplaatsen. De subsidie is 
een compensatie voor de kosten die 
een werkgever maakt voor praktijk-
begeleiding. De hoogte is nog niet 
exact bekend maar bedraagt maxi-
maal € 2.700 per leerling per jaar.

Voorwaarden
U kunt de subsidie aanvragen, wan-
neer wordt voldaan aan de volgende 
criteria:
De leerling volgt een van de volgen-
de opleidingen:
•  Leerlingen in het mbo, die een 

BBL-opleiding (beroepsbegelei-
dende leerweg) volgen. Leerlingen 
die een BOL-opleiding (beroeps-
opleidende leerweg) volgen, vallen 
niet onder de regeling.

•  Leerlingen die een technische hbo-
opleiding volgen.

•  Leerlingen met een leer-werktra-
ject in het vmbo.

Erkenning als leerbedrijf
Uw bedrijf moet zijn erkend als leer-
bedrijf door een kenniscentrum be-
roepsonderwijs bedrijfsleven.
Er is een praktijkleerovereenkomst
Er moet, voor de mbo-opleidingen, 
een praktijkleerovereenkomst zijn 

gesloten tussen de leerling, de On-
derwijsinstelling en u. In die over-
eenkomst dienen afspraken te wor-
den vastgelegd over de begeleiding 
en het deel van de kwalificatie dat 
de deelnemer tijdens de beroeps-
praktijkvorming moet behalen, en 
de beoordeling daarvan. Voor de 
leer-werktrajecten van het vmbo 
gelden soortgelijke criteria. Voor de 
hbo-techniek moet sprake zijn van 
een overeenkomst tussen bedrijf, 
leerling en onderwijsinstelling, waar-
in de begeleiding van de student en 
de kwaliteitseisen aan de praktijk-
plaats worden geregeld.

In tegenstelling tot de afdrachtver-
mindering onderwijs, geldt de Sub-
sidieregeling Praktijkleren, naast de 
leerlingen die niet onder de hiervoor 
beschreven criteria vallen, ook niet 
voor:
•  Voormalig werklozen die zijn op-

geleid tot een startkwalificatie (di-
ploma voor havo, vwo, mbo2 of 
hoger);

•  Personen die een ervaringscertifi-
caat via een EVC-traject halen;

De aanvraag moet uiterlijk 15 sep-
tember 2014 ingediend zijn. Van de 
Ven Accountants | Adviseurs kan u 
hiermee van dienst zijn. Neem tele-
fonisch contact via 0413 – 49 11 11 
of stuur een e-mail naar: 
info@vdven.nl

advertorial

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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<adres>
<mail>

<Facebook>
<Twitter>

<Pinterest>

Heuvel 22  Sint-Oedenrode   <tel.> +31(0)413 47 85 88

info@amigos-menswear.nl  <web> www.amigos-menswear.nl

www.facebook.com/amigosmenswear

www.twitter.com/amigosmenswear

www.pinterest.com/amigosmenswear

than sorry.
Sale!

BetterBetter

than sorry.
Sale!

zondag 22 juni JAARMARKT 10.00-17.00 uur

    1 stuk 20% korting
    2 stuks 25% korting
  3 of meer stuks

30% korting

 
In verband met de sterke groei van onze organisatie zijn wij ter versterking van 

ons team op zoek naar:

We zijn op zoek naar ervaren kandidaten, maar we bieden ook mogelijkheden voor 
minder ervaren kandidaten. Uiteraard zijn er mogelijkheden voor bijscholing.

Al ruim 22 jaar richt Hellings Machinebouw B.V. zich op het ontwerpen, fabriceren en in bedrijfstellen 
van interne transport-, handlings- en verpakkingssystemen evenals speciaal machines voor 
de voedingsmiddelenindustrie. Wij zijn actief in diverse branches, zoals onder andere vlees, vis, 
gevogelte, zoetwaren, groente & fruit, brood & banket en de zuivelindustrie. Onze focus ligt zowel op 
binnen- als buitenland. De als maar groter wordende vraag resulteert in een gezond, groeiend en 
innoverend bedrijf in een inspirerende branche. Momenteel bestaat de organisatie uit 35 medewerkers.
Bezoek onze website (www.hellingsmachinebouw.nl) om een indruk te krijgen van onze organisatie.

Wij hebben te bieden:
-een zeer afwisselende fulltime baan met veel vrijheid en toekomst perspectief
-een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
-goede werksfeer in een klein en jong team

Uw sollicitatie kunt u richten aan:  paul.hellings@hellingsmachinebouw.nl
Adres: Speijkerstraat 5, 5492 NP, Nijnsel
U kunt ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-787400

2x MECHANICAL ENGINEER / PROJECT ENGINEER
- het engineeren (construeren en tekenen) van transportsystemen, machines en 

complete lijnen
- projectmatige (technische) begeleiding van productie en montage
- contact met klanten en leveranciers

- MBO / HBO Werktuigbouwkunde / Mechatronica
- minimaal 5 jaar ervaring in het engineeren/ontwikkelen van machines
- ervaring met een 3D CAD-systeem
- ervaring met een PDM-systeem is een pré
- ervaring met machines  voor  de voedingsmiddelenindustrie is een pré
- goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal
- affiniteit met construeren in rvs en kunststof
- technisch gedreven, flexibel, resultaat gericht, zelfstandig

Profiel

Functie

De Brouwer volgt Grootendorst op als 
voorzitter Biergilde

Maar liefst negen jaar zwaaide Henk Groot-
endorst de scepter over het Rooise Biergilde. 
Door zijn naam al voorbestemd, maar ook 
door zijn gevoel van smaak en gemoedelijk-
heid. Woensdagavond, tijdens de maande-
lijkse bijeenkomst, nam de Rooienaar afscheid 
als voorzitter. De hamer is overgenomen door 
Bernie de Brouwer. Ook al voorbestemd, aan 
de achternaam te zien. 

Met vijf andere fijnproevers begon Henk negen 
jaar geleden te proeven. Toen nog in café Na 
de Hogmis. Eens per maand kwamen ze samen 
om bijzondere biertjes te nuttigen, altijd met de 
nodige info. Ieder bier heeft een verhaal. Of het 
nu gaat om de Vurige Non, Moeder Overste 
of een ander verrassend en ludiek speciaalbier. 
Veel, heel veel is de laatste jaren geschonken. 
De één lekker, de ander niet. De groep werd 
groter en groter. Vooral toen café Van Ouds de 
nieuwe gastheer werd. Inmiddels staat de tel-
ler op zo’n zestig ‘leden.’ “Jammer dat men-
sen nu ooit op de tweede rang moeten zitten”, 
steekt Henk niet onder stoelen of banken tij-
dens zijn afscheidsspeech. Toch stopt hij niet 
om die reden. “Na zoveel jaar is het gewoon 
mooi geweest”, legt de man met de typische 
achternaam uit. “Dan is het tijd voor iemand 
anders om alles te regelen. Natuurlijk blijf ik wel 

gewoon komen iedere maand.” Grootendorst 
liet het niet na om de nodige mensen te bedan-
ken. “Het Roois Biergilde had nooit een succes 
kunnen worden zonder Johan van Boxmeer. Hij 
heeft veel kennis en gaat vaak de grens over 
om speciaal bier te ontdekken. Daarnaast is 
ook Bernie van belang geweest. Hij stond di-
rect open voor het Biergilde.” Naast deze man-
nen bedankte Henk ook het personeel van Van 
Ouds en dan met name Karin, voor de goede 
verzorging van de avonden. 

De nieuwe voorzitter had mooie woorden voor 
Henk. “Je bent een biergenieter van het eerste 
uur. Gemoedelijk, gezellig en toegankelijk voor 
iedereen. Bedankt voor je belangenloze inzet!” 
Het Roois Biergilde zal zoveel mogelijk op de-
zelfde voet doorgaan. Bernie krijgt echter flink 
wat hulp van verschillende personen, waaron-
der Johnny Huijbers en Fred de Gruiter. Op dit 
moment is het zomerstop voor het Biergilde. 
Het proeven gaat echter gewoon door. Van 
Ouds heeft door de bijeenkomst een enorme 
voorraad speciaal bier opgebouwd. Het mag 
zich dan ook wel hét biercafé van Rooi noe-
men. In de zomermaanden komen de heren 
samen om de ‘restjes’ op te drinken. Ook al 
is Henk geen voorzitter meer, hij zal dan vast 
weer aanschuiven.

Johnny Huijbers overhandigde Henk Grootendorst een gouden voorzittershamer en een 
bierglas met inscriptie. De vrouw van Henk en Bernie de Brouwer kijken lachend toe.

Geslaagde eerste bijeenkomst Ondernemers 
Academie Sint Oedenrode

Op 11 juni werd de 1e pre-starters bijeenkomst 
van de Ondernemers Academie Sint-Oedenrode 
gehouden. 

De deelnemers kregen in een dialoog met de 
ervaren ondernemer Peter Jacobs een inkijkje 
in de wereld van ondernemen. In september 
staat een vervolgtraining gepland voor recent 
gestarte ondernemers.

Bijna 4000 euro voor Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting heeft in de col-
lecteweek van 19 tot en met 24 mei in Sint Oe-
denrode een bedrag van 3823.89 euro opgehaald. 

Jaarlijks krijgen meer dan 13.000 patiënten en hun 
naasten te maken met darmkanker. Darmkanker is 
de tweede kankersoort waar mensen in Nederland 
jaarlijks aan overlijden. Het geld dat opgehaald 
wordt met de collecte, stelt de MLDS in staat om  
wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker te 

financieren. Zonder de bijdrage en inzet van vrij-
willigers en donateurs is dit onmogelijk. De MLDS 
wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd daar-
voor hartelijk danken. Uw hulp bij de collecte is 
voor ons van groot belang!

Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u 
via www.mlds.nl een donatie doen t.n.v. Maag Le-
ver Darm Stichting te Amersfoort.

PERSONEEL
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GROTE WK AKTIE !!!
TIJDENS WK WEKEN 30% KORTING 

OP DE GEHELE COLLECTIE MEUBELEN 
EN WE WAREN AL DE GOEDKOOPSTE !!!

NU 
€ 1049,- 

MAATWERK ZONDER MEERPRIJS!!

OP ALLE GETOONDE PRIJZEN IN ONZE WEBSITE GAAT DUS 
NOG DE 30% KORTING AF !!! 

NU 
€ 230,- 

TEAK TAFELS VOOR BINNEN EN BUITEN:
   Nieuw teak       Oud teak 
200x100x78 cm  van € 385 NU €269  van € 495  NU €346
240X100X78 cm van €459  NU €321  van € 599  NU €419 
260X100X78 cm  van € 525 NU €367  van € 679  NU €475

TEAK STOELEN 
VAN € 69

Brit collectie vitrinekast wit met teak 
250 cm lang van €1799 NU €1259

Brit collectie dressoir wit met teak 
150 cm lang van €499 NU €349

Brit collectie tv kast, wit met teak 
130 cm lang van €329 NU €230

NU 
€ 48,30

De echte Boskanters, klussers en schilders in de regio 
Sint-Oedenrode zullen het nog wel weten. Vroeger zat 
er een verfwinkel in het kerkdorp. Sinds deze maand 
herhaalt de geschiedenis zich. Boskanter Rob Bosch, 
schilder en decorateur van beroep, opent zijn speciaal-
zaak aan de Pastoor Teurlingstraat 32, naast de pastorie. 
Een uitkomst, nu een verfwinkel in het centrum van 
Sint-Oedenrode is verdwenen.

Rob Bosch begon acht jaar geleden al zijn schilders-
bedrijf en heeft daardoor veel ervaring opgedaan. 
Bovendien geeft hij deskundig advies waar nodig. 
Omdat hij merkte dat er vraag was naar een verfwinkel 
opende hij zijn eigen zaak. In de showroom kan hij 
laten zien wat de mogelijkheden zijn. 
Dat kan op maandag en vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur 
of op afspraak: 0615180030.
Bosch Decoratie levert een breed scala aan kwaliteit-
sproducten tegen zeer scherpe tarieven. Alle SIGMA 
verven- en muurverven, waaronder onze topper, de SIG-
MA Allure Gloss die extra duurzaam is dankzij de 
toevoeging van het door SIGMA ontwikkelde Dual 
Guard System (DGS). Dit is een innovatief bindmiddel 

dat het hoofdbindmiddel beschermt tegen afbraak door 
UV-straling. 

Dual Guard System verbetert zo de duurzaamheid van 
de kleur en glans. Daarbij behoudt de verf zijn soepele 
werking en uitstekende droging. Ook alle non-paint 
producten, zoals diverse kwasten, verfrollers (voor 
verschillende ondergronden), kitten, plamuren, 
afplak- en schuurmaterialen zijn bij ons verkrijgbaar 
voor het totale schilderwerk.

Voor decoratie leveren we verschillende soorten 
behang in verschillende prijsklassen, van modern tot 
classic. Plafond- en 

muurdecoratie, zoals diverse wandelementen, rozet-
ten, vloerplinten, wand- en kroonlijsten (eventueel met 
led-verlichting) van verschillende materialen van hoge 
densiteit met eigentijds karakter.

Voor meer informatie over prijzen en openingstijden 
gaat u naar www.boschdecoratie.nl 

Rob Bosch is in juni een verfdecoratiespeciaalzaak begonnen.

Rob Bosch schilderwerken en decoratie

Boskant heeft verf- en decoratiewinkel terug
Advertorial

Rob Bosch Decoratie

Winkelprijs: 72,40 euro

Onze prijs: 50 euro
(1 ltr. kleur naar keuze)
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Geslaagden Elde College
Atheneum 
Cultuur en maatschappij
Doreth Donkers 
Sahar Orwa   
Natuur en gezondheid
Mark Lathouwers  

Natuur en techniek  
Lindie Kuijpers  

Atheneum (tweetalig) 
Cultuur en maatschappij 
Chantal van der Zanden  

Economie en maatschappij 
Bram Schoenmakers  
Marco Verbeek   
Natuur en techniek
Martijn Adriaans   
Martijn de Kok   
   
HAVO 
Cultuur en maatschappij  
Silvy ten Broeke  
Eveline de Kok    
  
Economie en maatschappij 
Martijn van Acht   
Quint Hendriks   
Sylvie van Hoof   
Bart van Schijndel  
Sophie Wagenaars  
Rick Witlox   
Sherine Yousef   

Natuur en gezondheid
Thijs Aarts   
Stefan Daniëls   
Dimphy Goverde   
Jannick van den Heuvel  
Niek van den Brand  
   
Natuur en techniek
Stef Oerlemans

Praktijkonderwijs + AKA
Jessie van Bommel  
Lorenzo Geerings   
Wesley Leenders   

AKA
Frederiek Krabshuis
Jochem Steggerda

VMBO Bouwtechniek 
Jorg Louwers  
Rowin van Stiphout  

VMBO Elektrotechniek  
Stef van de Coevering  

VMBO Gemengde leerweg
Rick van den Berg  
Lotte Boonman   
Siem Dielemans  
Georgette van Gerven  
Noor Rijkers   
Joeri van Rooij   
Ilse Schuurman   
Manita Welte   
   
VMBO Installatietechniek
Stefan van Zutphen   
 
VMBO Landbouw  
Rob van den Oever  
Zep Veldkamp   
Stijn Wolterbeek   
  
VMBO Landbouw AKA  
Jochem Steggerda 

VMBO Metaaltechniek  
Jurgen Bastiaans   
Jeroen de Bie   
Bas Bloks   
Bas van der Leest   
Yanick Lueb   
Tom Opheij   
Roel Swinkels   
Nick Verspaget   
Koen van der Wijst  
   
VMBO 
Technologie en dienstverlening
Roel de Beer   
Gerben Dankers   
Sam van Dijck   
Stef Fransen   
Dani Hobbelen   
Justin Kuijpers   
Dennis Raaijmakers  
Cas Vervoort   
  
Theoretische leerweg  
Ruben Aalders  
Laura Aarts  
Daniëlle Bakx  
Sophie van Berkel 
Manon Boessen   
Jelle Botman   
Lizan van den Braak  
Amber Claassen   
Nina Gooskens   

Damian Habraken  
Luke Hazenberg   
Myrthe van der Heijden  
Hanneke van Hek  
Lynn van de Klok   
Remco de Laat   
Phil Lathouwers   
Sam van der Meijden  
Cheyenne Merks   
Thomas Mesu   
Raul Onink   
Sharon Pennekamp  
Paul van Rooij   
Koen van de Sande  
Mees Schouten   
Julian Staals   
Lucas Tersmette   
Rowan Teulings   
Iris Touw   
Jorn Voets   
Sanne Voets   
Tim Voorn   
Rik van Vught   
Indy de Weert   
   
Uiterlijke verzorging  
Lotte van Esch   
Dana van Heeswijk  
Laura Maas   
Hilde van Schijndel  
Liza Vogels   
    
Verzorging   
Mieke van Boxtel  
Demi Ernest   
Melanie Foolen   
Vera de Koning   
Aafke van Liempd  
Habir Salim Ahmed  
Maud Sanders   
Rola Verspeek   
Carlijn Vulders   

Technologie en dienstverlening 
Jur van Tilborg  

Geslaagden Zwijsen College
Atheneum
Marco van den Braak
Joep van den Broek
Pim van den Broek
Max Willem Crooijmans
Loes Hageman
Jorg van Heesch
Elle van der Heijden
Demi Hoevenaars
Mathijs Jansen
Merel de Laat
Wouter de Louw
Luuk van de Mortel

David Naus
Marloes van Nuland
Lilly van Rooi
Jesse van de Sande
Charlotte Verkuijlen
Jamilla Vervoort
Kevin Vos
Danique Warnecke
Stef Witlox 

HAVO
Stan van Acht
Sophie Asveld
Wout Bekkers
Jesse Gevers
Noortje Gevers
Lauren Gordijn
Maud Hageman
Lukas ten Ham
Joep Heesakkers
Iris van der Heijden
Elke van der Kallen
Jordi de Laat
Youri Mutsaars
Robin van Nunen
Ron van den Oetelaar
Nikki van Os
Marco Raaijmakers
Lex van de Rijt
Jelle van Schaijk
Cas van de Ven
Jacco Verbij
Cathrijn van der Vleuten
Heleen van der Vleuten
Janne van de Wetering
Brechtje Wijbenga
Veerle Wouters
Koen van der Zanden
Willem van der Zanden  

Geslaagden Fioretti College
Basisberoep Economie
Piet Brekelmans

Basisberoeps Techniek
Paul Vervoort

Basisberoeps Zorg en Welzijn
Anne Huijberts

Kaderberoeps Techniek
Rowan van der Linden

Kaderberoeps Zorg en Welzijn
Dominique van Bakel
Tim van de Vorstenbosch

Mavo 4 techniek
Wieland van Rooij

Mavo 4 Zorg en Welzijn
Yannick Opheij

Geslaagden gymnasium Beekvliet
Franka Witlox
Jasmijn Bloemen
Leo Raaijmakers

Stedelijk College Eindhoven
VMBO KBL  
Techniekbreed  
Lars Sanders

Atheneum tweetalig  
Melle Rovers

Gymnasium tweetalig  
Lisan Dortmans

Havo    
Nick de Leest

Havo tweetalig  
Eline Broers

Mavo  
Lisa van Heesch
Teun Voets

Geslaagden Heerbeeck College 
VMBO TL
Anouk van den Berk
Emke de Bever
Noud van Diest
Luc van Eijk
Kelly van Kessel
Brian Louwers
Laura Peters
Jules Terken

HAVO
Eline van den Berk
Joop van Bree
Nicole van Kasteren
Luuk de Leest
Kim van de Wijdeven
Kristi van der Zanden

VWO
Emiel van den Elsen
Frank van Schijndel

Uit Liempde:

VWO
Alex van Vorstenbosch

Rooise geslaagden

Opbrengst 
epilepsiefonds
De collecte van het epilepsiefonds 
heeft dit jaar in Sint-Oedenrode 
1113.80 euro opgebracht. Het epi-
lepsiefonds bedankt alle collectevrij-
willigers en iedereen die heeft gege-
ven aan de collectant

Marijke proficiat

50

Autorijschool 
Walter

Hartelijk bedankt!
1e keer geslaagd!

Luuk van der Heijden

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

Passie R  in lijsten - Het zit in onze naam

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

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

www.facebook.com/demooirooikrant
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Mooi op  leeftijd
14 Zomeractiviteiten van 11 juli tot 20 augustus 

Doe mee aan de 
Zomeractiviteiten Rooi 50+ 
De zomer komt er aan! Voor Rooi 
50+ een prima tijd om een leuke 
dingen doen, zowel binnen als lek-
ker buiten. Voor het  zesde jaar op 
een rij is het weer een mooi aanbod. 
Ontspanning en ontmoeting staan 
voorop. Leuk ook om eens mee ken-
nis te maken, júist in een zomertijd, 
waarin vaak andere activiteiten stil 
liggen of waarin familie, vrienden 
of kennissen op vakantie zijn. 

Geweldige feestelijke opening met 
de Blue Stars….vrijdagavond 11 juli
Het zijn de echte Toppers uit Brabant: 
Benjo Plandsoen, Rob Verschuren, 
Harry Sijbers en Joost Egmond met 
het programma  ‘’Kruimelvlaai” . dat 
al overal in Brabant uitverkocht is. In 
de grote zaal van Odendael is het 
te doen en je mag het niet missen, 
daarom geldt ook: Vol is Vol. Voor 
deze openingsavond kunt u zich aan 
de zaal melden.

Doe mee met het verrassende pro-
gramma  
Alle Senioren uit Rooi en de kerk-
dorpen  kunnen meedoen. Zeven 
weken lang is er van alles te doen 
met Cabaretteske, Creatieve, Cul-
turele en ook Leerzame activiteiten 
op diverse locaties, van Rooi tot 
Amsterdam, Iedereen kan meedoen, 
u hoeft dus geen lid te zijn van een 
KBO vereniging om deel te kunnen 
nemen.

De Zomercommissie heeft zijn best 
gedaan om het u naar de zin te ma-
ken:  
Openingsavond met Blue Stars, vrij-
dag 11 juli, Film: Natuurdocumen-
taire Earthflight, maandag 14 juli, 
Uitleg werking mobiele telefoons, 
donderdag 17 juli, Workshop Ke-

ramiek, woensdag  23 juli, Dagex-
cursie Amsterdam, donderdag 24 
juli, Jeu de boules, dinsdag 29 juli, 
Beeldentuin en Galarie Interart, don-
derdag 31 juli, Culinaire beleving 
“Soepen en Toetjes”, dinsdag 5 
aug, Diner-concertant “Ein Abend in 
Wien ..”, zaterdag 9 aug, Rondlei-
ding Henkenshage, zondag 10 aug, 
Familiefilm “Kuifje en Het Geheim 
van de Eenhoorn”, maandag 11 
aug, Naaldwerkkunst, dinsdag 12 
aug, Workshop “Gezondheid heb je 
al in je hand”, vrijdag 15 aug, Afslui-
ting met brunch in het kasteelpark 
Henkenshage, woensdag 20 aug.         

Programmaboekje
Het volledige overzicht met alle in-
formatie vindt u  in het Programma-
boekje Zomeractiviteiten Rooi 50+; u 
kunt dit meenemen bij de Bibliotheek, 
Mariendael en Odendael. Deelname 
is vaak tegen een aantrekkelijk prijsje, 
inclusief de koffie/thee.
Alles is voorbereid door het Zomer-
team van de Rooise KBO’s, Sint- 
Oedenrode, Boskant, Nijnsel en  
Olland.

Het Inschrijfformulier voor 4 juli in-
zenden
U dient zich op te geven via het 
Inschrijfformulier dat u vindt in het 
programmaboekje. Waar u dit kunt 
inleveren, staat erop vermeld. of 
meldt u aan via de speciale Inschrijf-
website: 
www.formdesk.nl/rooi/zomer
Wees op tijd met het Inschrijfformu-
lier, vul het meteen in en lever het 
in uiterlijk vrijdag 4 juli. Let op! Aan 
sommige ZomerActiviteiten kunnen 
een beperkt aantal deelnemers mee-
doen. Hoe eerder u zich aanmeldt 
hoe meer kans. 

Boskantse K.B.O. maakt er weer een feestdag van

Op woensdag 11 juni  was er de 
prachtige zomerreis, met een bus vol 
enthousiastelingen op naar  het Gooi 
en Hilversum. Jammer dat de laatko-
mers teleurgesteld moesten worden, 
maar vol is vol.

Het was een dag van uitersten waar-
bij we weer vele nieuwtjes hebben 
opgedaan. Op naar de prachtige na-

tuur van het Gooi met tussen al dat 
groen de kapitale villa’s en haar be-
kende inwoners. Waaronder de Mol-
len en de Leeuw, maar ook Monique 
van de Ven, Marco Borsato, Mies Bou-
man en de zo bescheiden voetballer  
Dennis Bergkamp. Zo was het pandje 
van grootverdiener Lia, goed voor een 
jaarinkomen van meer dan 1 miljoen, 
vaak het decor van de T.V. serie “Gooi-

sche Vrouwen.” We hebben onze 
ogen uitgekeken, wat een rijkdom.
Na deze tour was het tijd voor onze 
lunch die voortreffelijk smaakte. Er 
was ook een kleine vliegshow van 
sportvliegtuigen en zwevers. Heerlijk 
in de zon op het terras. Dat was ge-
nieten.
Daarna op naar Nederlands instituut 
voor Beeld en Geluid, op het Media-
park. Ook  weer zo’n kapitaalgebouw 
met prachtig gesierde ramen. Waarin 
al de iconen van radio en T.V. zijn 
ondergebracht zodat dit ook voor de 
toekomst bewaard kan blijven. We 
liepen als artiesten over de rode loper. 
Na de rondleiding naar de filmzaal  
met  beelden van onze vroegere fa-
vorieten. Van Poesi Mauw tot in het 
rijtuigje of Stiefbeen en zoon en Swie-
bertje, maar ook de Willem Ruis Za-
terdagavondshow en de Honeymoon 
Quiz maakten heel wat reacties los.
Deze geweldige dag werd afgesloten 
met een vorstelijk diner in Montfoort. 
Met een tevreden gevoel terug naar 
Boskant, met dank aan onze deskundi-
ge chauffeur Nico. Annemarie Rovers: 
j.roversvangulik@upcmail.nl  zal voor 
de foto’s zorgen. Toon Hageman.

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.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

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

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

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

‘Doolhof’, waarin dementie je te pakken krijgt

Doolhof is iets anders dan labyrint

Na het links en rechts begroeten 
van bekenden, zoek ik een plek aan 
een van de hangtafels in de foyer 
van Mariendael. Ik word onmiddel-
lijk aangesproken over het onder-
werp. Meneer X. is hier vanwege 
de dementie van zijn partner. Niet 
voor informatie over het onder-
werp, niet per se nog om mede-
mantelzorgers te ontmoeten. Nee, 
hij wil vanaf nu naar anderen be-
noemen welke ziekte zijn vrouw 
heeft. 

Door: Hanneke Hermes

Tot vandaag waren zijn antwoorden 
vaag en ontwijkend. Als de deuren 
van de grote zaal opengaan en ik 
met de massa naar binnenschuifel 
ontwaar ik mijn oude vriend K. Zo’n 
twintig jaar zag ik hem niet meer. Ik 
ben oprecht blij hem weer te zien 

en begroet hem. Hij herkent mij niet 
en dan realiseer ik me dat iemand 
mij vertelde over zijn dementie. Als 
ik hem aanspreek in de taal van het 
land waar hij jarenlang woonde, re-
ageert hij enthousiast en verschijnt 
er een glimlach op zijn gezicht. Hij 
weet nog steeds niet wie ik ben. Zo 
begint mijn avond op Mariendael. 
Ik zit meteen goed in het onder-
werp zullen we maar zeggen.

We worden uitgenodigd om plaats 
te nemen aan lange tafels. Het 
doet denken aan een ouderwets 
feest. Mooie opkomst, alle stoelen 
zijn bezet. KBO heeft de voorstel-
ling gesponsord en de achterban 
is zichtbaar aanwezig. Ik zie ook 
jonge mensen, ben benieuwd wat 
hen hier brengt. De mensen van 
Stichting Alzheimer zitten tussen 
het publiek aan de tafels en spelen 

vandaar uit scenes, zingen liedjes 
en geven informatie over dementie. 
De voorstelling is heel afwisselend 
en ondanks het feit dat  het geen 
geoefende spelers zijn, komt de 
boodschap luid en duidelijk over. 

Altijd meegaan in de leefwereld van 
degene met dementie leren we. In 
een scene wordt nagespeeld hoe 
iemand met dementie in paniek 
kan raken als hij spullen kwijt is 
of meent ergens heen te moeten. 
Door op een geruststellende ma-
nier mee te gaan in zijn verhaal kan 
iemand tot rust komen. (“nee, je 
hoeft vandaag niet te gaan werken, 
het is zondag”). We krijgen stroop 
op een bordje en mogen daarmee 
gaan tekenen. Blijkbaar is het zo dat 
als je gaat dementeren je tekenstijl 
verandert in die van een kind. De-
mentie wordt op een speelse manier 
uitgelegd. De mantelzorger, vaak 
de partner, krijgt ook aandacht. Het 
is een intensieve taak als je partner 
met dementie thuis woont.

KBO voorzitter Theo Schevers be-
dankt iedereen voor de aanwe-
zigheid, ondanks het zware on-
derwerp. Na een pauze is er nog 
gelegenheid om met de spelers in 
gesprek te gaan over de voorstel-
ling.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Jubilerend N.J.A. pakt groots uit

Spectaculaire feestweek voor Rooise inwoners

Boomwhackers, dé Pubquiz XXL, 
een promconcert met professionele 
Friends, een reünie en tot slot een 
zondag in de sfeer van de Münche-
ner Oktoberfesten, wat wilt u nog 
meer?

Fanfare Nos Jungit Apollo, met 150 
jaar veruit de oudste vereniging van 
Sint-Oedenrode, heeft zich voorge-
nomen alle geledingen van de bevol-
king bij haar jubileum te betrekken. 
Dat begint op 27 juni tussen 14.00 
en 15.00 uur op het Kerkplein. De 
groepen 5 en 6 van vier basisscho-
len gaan dan aan de slag met hun 
sets “boomwhackers”, grote PVC-
buizen die met hun verschillende 
lengtes precies in een toonladder 
zijn afgestemd. De leerlingen zijn 
de afgelopen weken door docenten 
van MiK voorbereid om een twee-
tal harmonische ritmepatronen van 
dirigent Carlo Balemans samen met 
muzikanten van N.J.A. ten gehore 
te brengen. Nadat de groepen 5 en 
6 ieder afzonderlijk hun optredens 
hebben verzorgd zullen 440 kin-
deren uit Sint-Oedenrode met het 
grootste kinderkoor ooit de middag 
samen met de muzikanten afslui-
ten. Dat wordt dringen geblazen 
op dat Kerkplein want niet alleen 
de ouders, maar alle Rooise mensen 
moeten dat zien.

Rooi loopt warm voor Pubquiz
’s Avonds volgt dan een herhaling 
van De Grote Rooise Dorpsquiz, 
maar nu in de vorm van De Pub-
quiz XXL.  Weet jij hoeveel strepen 
de Amerikaanse vlag telt, welke 
Nederlandse voetballer er voor het 
laatst scoorde in een WK-finale, of 
Dick Passchier nog leeft, wat een 
fluffer is en hoe de groene teletub-
bie heet?? Op vrijdagavond 27 juni 
houdt het jubilerende NJA samen 
met De Natte Plek een spetterende 
pubquiz in De Beurs en als we kijken 
naar het aantal teams dat zich met 
name de laatste dagen heeft inge-
schreven, heeft Rooi er zin in!
Het is natuurlijk ook een mooi con-
cept;  je met vrienden, collega’s, bu-

ren, of familie buigen over pittige en 
ludieke vragen en zo strijden tegen 
andere teams onder het genot van 
een drankje én deze avond ook nog 
eens live muziek, verzorgd door nie-
mand minder dan de formatie Not 
Just Apollo, die bij meerdere evene-
menten haar sporen heeft verdiend. 
Bovendien zorgt deze band voor 
een swingende afterparty tot in de 
kleine uurtjes.
Om zeker te zijn van een plaats tij-
dens dit evenement kun je je het 
beste inschrijven met je team (maxi-
maal 5 personen). Mail je team-
naam door  naar info@fanfarenja.nl 
en maak € 10,- over op rekening-
nummer NL 85 Rabo 0138216347 
(ook onder vermelding van je team-
naam). Je inschrijving is dan defi-
nitief en je ontvangt daarvan een 
deelnamebevestiging.
De Beurs opent de 27e om 19.00 
uur haar deuren en 20.00 uur start 
de pubquiz. Als je facebook vrien-
den wordt (of al bent) van De Natte 
Plek Pubquiz ontvang je de ko-
mende tijd ook nog wat cheats voor 
deze nu al memorabele avond...

N.J.A. meets Friends……
In dit speciale concert van de fan-
fare wordt speciaal aandacht gege-
ven aan oud-leden en aan familie. 
Oud lid en professioneel muzikant 
Joost van Genugten zal een tweetal 
werken voor tuba ten gehore bren-
ngen, Tuba concerto van Edward 
Gregson en het door hem zelf gear-
rangeerde Fnugg Blue. Hierna volgt 
een gevarieerd en vlot programma, 
waarin onder andere muziek van de 
film Dances with Wolves en Aida, 
the musical. Vervolgens gaat na 
de pauze de familie Van der Heij-
den met een 23-koppige bezetting 
aan de slag, allemaal op de een of 
andere manier familie van elkaar, 
waarvan ook weer velen lid zijn van 
N.J.A. Na afloop van het concert is 
er een reünie van oud-leden in De 
Knoptoren.

De Beurs wordt Beierse biertent
De Feestweek wordt afgesloten met 

een grandioze “Duitse middag” op 
zondag 29 juni. De grote zaal van 
De Beurs wordt dan omgetoverd 
in een Beierse biertent met lange 
tafels, obers en kelnerinnen die in 
klederdracht met schuimende pul-
len tussen de feestvierende gasten 
laveren en waar de vrolijke hei-
matklanken van het veelkoppige 
blaasorkest Tiona voor de juiste 
Stimmung zorgen. De lucht van ge-
grilde bratwursten, hamburger und 
frikadellen zal de mensen hongerig 
maken en zo zorgen dat er een fat-
soenlijke bodem wordt gelegd. Om 
16.00 maken de Nijnselse muzikan-
ten plaats voor het Schlagergeweld 
van onze Oostgrens: Die Powerho-
sen! Dit 10-koppige top showorkest 
gaat er voor zorgen dat de mensen 
op de tafels gaan staan. Geweldige 
schlagers als “Aber bitte mit Sahne” 
en “Knallrotes Gummibot” worden 
weer tot leven gebracht, net zoals 
“Rosamunde” en vele andere hits. 
Het hele optreden is van superkwa-
liteit, doorspekt met lichte parodie-
en. In ieder geval is een ding zeker: 
overal waar Die Powerhosen optre-
den gaat het dak er af en staat de 
zaal op zijn kop. 

Na afloop van dit optreden zorgt 
DJ Toontje Wouters, zeer bekend 
in Rooi, Schijndel en omstreken er-
voor dat de gasten nog even lekker 
nagenieten. Komt allen, zegt het 
voort, zegt het voort!

Spectaculaire feestweek voor Rooise inwoners
Vecht mee tegen de Ziekte van 
Huntington

De ziekte van Huntington is een erfe-
lijke hersenaandoening die wordt ver-
oorzaakt door het geleidelijk afsterven 
van zenuwcellen in bepaalde delen 
van de hersenen. Deze hersendelen 
zijn belangrijk voor het aansturen van 
bewegingen en voor de verstandelijke 
vaardigheden. Deze ziekte wordt ook 
wel de ziekte genoemd die je laat dan-
sen door ongecontroleerde bewegin-
gen. Huntington is een progressieve 
ziekte die uiteindelijk tot de dood leidt 
en een lang en slopend proces heeft.  

De vader van Rooienaar Jeffrey 
Schenkels, Ton Schenkels, lijdt zelf aan 
de ziekte van Huntington. Hij loopt 
samen met zes anderen mee met de 
Nijmeegse vierdaagse. Dit doen ze om 
geld in te zamelen voor een medicijn 
voor de nog redelijk onbekende ziekte 
van Huntington. Als Ton (53) 3,5  jaar 
geleden te horen krijgt dat hij aan de 
Ziekte van Huntington lijdt, breekt er 
een spannende tijd aan in de familie 
Schenkels. Zowel zijn broers als kin-
deren van Ton worden onderzocht. 
Hieruit komt naar voren dat ook zijn 
dochter Bianca (26) lijdt aan deze erge 
ziekte. Zoon Jeffrey (27) is getest en hij 
heeft de ziekte niet. Ook voor hem zal 
een zware en moeilijke periode komen, 
doordat hij de zorg van zijn vader en 
zus op zich zal  moeten nemen. 

Bij Ton komen al verschillende symp-
tomen naar voren en deze zullen al-
leen maar toenemen. Bianca zal de 
ziekte krijgen tussen haar 35e en 45e 
levensjaar. Het is hen opgevallen dat 
mensen snel oordelen. Men denkt 
vaak dat je hebt gedronken of drugs 
hebt gebruikt, doordat mensen met 
deze aandoening ongecontroleerde 
bewegingen maken. Vorig jaar heb-
ben Robert Vreven (vriend van Bianca) 
en Jeffrey bedacht om te gaan lopen 

voor de Ziekte van Huntington. Ton en 
Robert hebben toen een sponsorpro-
fiel aangemaakt. Ze hadden 4100 euro 
opgehaald. Dit jaar hopen ze weer op 
zo’n mooi bedrag. Ze willen door mid-
del van dit artikel de ziekte nog meer 
onder de aandacht brengen en hopen 
dat mensen een steentje bijdragen.

Ton loopt al voor de zesde keer mee 
met de Nijmeegse Vierdaagse, ondanks 
zijn ziekte. Dit is natuurlijk een dubbele 
prestatie, omdat deze ziekte extra veel 
energie kost. Ook zijn vriendin Mechie, 
de broer van Mechie en zijn vriendin 
Anja lopen mee om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen.  Bianca en Robert 
hebben een zoon (Joep) die ook is ge-
test op de ziekte van Huntington. Hij 
heeft deze ziekte niet, dus ze hopen de 
ziekte te kunnen stoppen in de familie.  

Wandelen voor de Ziekte van Hunting-
ton is een mooi initiatief, waarvoor Ton 
een sponsorprofiel heeft aangemaakt. 
Er is nog een lange weg te gaan voor 
de juiste medicatie. De medicatie zal 
voor Ton waarschijnlijk te laat komen, 
maar als ze nu in actie komen kunnen 
ze misschien de ziekte bij Bianca en 
alle andere Huntington patiënten  nog 
uitstellen of stoppen! Want ook voor 
zoon Joep zal het een grote impact 
hebben als hij zijn moeder achteruit 
ziet gaan door deze slopende ziekte.   

Ben jij geraakt door dit verhaal en wil je 
graag sponsoren aan Ton, doe het dan 
nu. Je kunt sponsoren via de website 
www.devierdaagsesponsorloop.nl en 
dan klikken op:  Zoek Sponsorloper. 
Bij naam vul Ton Schenkels in. Ben je 
niet bekend met internet en wil je toch 
doneren neem dan contact op met 
Mechie Schakenraad 06-10228037. 
De Nijmeegse Vierdaagse duurt van 15 
t/m 18 juli.  

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

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

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

Robert Vreven is de man met de cheque, daarnaast Jeffrey Schenkels en 
Mechie Schakenraad. Naast haar, broer Piet Schakenraad. Daarvoor zoon 
Nick Schakenraad en daarnaast  Anja Verschuren, vriendin van Piet.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 18/06  t/m wo 25/06/2014
Maleficent 3D (€ 7,50) (wo.18 juni) 20:00 za./zo. 15:45, (wo. 25 juni) 18:00

Rio 2 3D NL (€6,50) (wo.18 juni) 15:45  za./zo./11:00, (wo. 25 juni) 15:45
Walking on Sunshine (€ 7,50) do. 20:00, vr./za. 19:00 & 21:15, zo. 18:00 & 20:15 
ma. 20:00, (wo.25 juni) 20:00 Heksen bestaan niet (€ 6,50) (wo.18 juni) 13:45, 

za./zo. 13:30, (wo.25 juni) 13:45 

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

Zomerschool op herhaling

De zomerschool 2013 werd door alle 
deelnemers zeer goed ontvangen. 
De prachtige omgeving van het Da-
miaancentrum en het mooie zomer-
weer speelden een rol. Maar op de 
eerste plaats zorgden enthousiaste 
en deskundige workshopleiders dat 
het naar meer smaakte. Daarom gaat 
de Zomerschool op herhaling.

De data die je vast in je agenda kunt 
zetten zijn: 29,30 en 31 juli; 5, 6, 7, 
12 en 13 augustus. Tussen 9.00 en 
13.00 uur ben je welkom in het Da-
miaancentrum aan de Schijndelse-
weg. De kosten bedragen weer 
€ 1,50 per persoon, per dag. Er is ook 
een kinderprogramma, maar kinderen 
kunnen alleen (gratis) meedoen als ze 
meekomen met een volwassene die 
workshops volgt op de Zomerschool. 

Meer weten of een indruk krijgen 
van hoe het vorig jaar was? Kijk op 
de site www.taalwerkplaatsrooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Twee nieuwe gastredacteuren 

Vanaf deze editie kunt u in DeMooi-
RooiKrant weer maandelijks kennis-
maken met onze gemeenteraadsleden 
in de “De Politiek Dichterbij.” De ru-
briek wordt beurtelings verzorgd door 

de gastredacteuren Henk Quinten en 
Jan Verhagen. Beide heren waren 
werkzaam in het onderwijs. Henk is 
actief in het plaatselijke gilde en Jan 
was jarenlang gemeenteraadslid.

Henk Quinten (l) en Jan Verhagen.

In de rubriek “Politiek Dichterbij” 
geeft DeMooiRooiKrant maande-
lijks een raadslid de kans zich aan 
de lezers te presenteren.

Deze week: Maarten van Bakel, 
raadslid CDA-Rooi

door: Jan Verhagen

Waar komt die politieke belangstel-
ling zo ineens vandaan?
“Politiek heeft me eigenlijk altijd al 
geïnteresseerd. Mijn vader was in de 
zestiger en zeventiger jaren raadslid 
en wethouder hier in Rooi. Als kleine 
jongen nam hij me zondags al mee 
als hij zaken -die in de politiek speel-
den-  ter plekke ging bekijken. In de 
praktijk leerde hij me de relaties tus-
sen het een en ander. Als kleine jon-
gen wist ik zodoende bijvoorbeeld 
al dat veel mest leidt tot een andere 
plantengroei in de vijver….. De op 
handen zijnde gemeentelijke fusie 
trekt me. In mijn vriendenkring lag 
sterk de voorkeur voor Eindhoven, 
onder meer omdat daar zo ontzet-
tend veel kennis aanwezig is. Er zal 
anders beslist gaan worden. Prima, 
als het voor de Rooienaren maar 
goed geregeld wordt. Ik ga me daar 
voor inzetten.”
 
Nog meer politieke aandachtsvel-
den?
“Sport heeft mijn speciale belang-
stelling. Van jongs af aan ben ik 
op allerlei fronten betrokken bij de 

sport. Ik ging de verkiezingen in met 
de slogans: Iedereen actief in sport 
en vereniging en Volwaardige sport-
accommodaties. Ik ga me samen 
met de collega’s sterk maken voor 
passende accommodaties, zodat alle 
inwoners in Sint-Oedenrode kunnen 
blijven sporten. Naast sportzaken 
behartig ik deze raadsperiode voor 
de CDA-Rooifractie in de raad ook 
de portefeuille financiële zaken.”

Een raadslid is 24 uur per dag po-
liticus. 
“Mee eens. En dat vergt veel inzet. 
Ik merk nu al dat ik veel wordt aan-
gesproken over kwesties, die men-
sen bezighouden. Daar ben ik blij 

mee. Een raadslid dient oog en oor 
van de samenleving te zijn. Zo had 
ik vorige week onverwacht een ge-
sprek met een inwoner tot 11 uur ’s 
avonds. Ja… dan zeg ik wel: Laten 
we op een ander tijdstip nog maar 
eens verder praten…”

Eerste ervaringen in de Raad.
 “De  beginperiode vraagt veel tijd 
om je goed te verdiepen in proce-
dures en de lopende  materie. Zeker 
omdat vaak terug verwezen wordt 
naar eerder genomen besluiten.
Ik heb de zaken graag goed inzich-
telijk, voordat een standpunt wordt 
ingenomen. Indien nodig, haal ik 
informatie ook van buiten ons ge-

De Politiek Dichterbij

MAARTEN VAN BAKEL 
*Leeftijd: 50 jaar 
*Geboren en getogen Rooienaar 
*2 broers en 3 zussen 
*Alleenstaand 
* Gemeenteraadslid voor CDA-

Rooi sinds maart 2014. 
* Beroep: 15/20 uur professioneel 

coach/trainer van de Veghelse 
hockeyclub Geel-Zwart 

*20 uur zelfstandig ondernemer. 
*Komt nu 20 uur raadswerk bij.
*Overvolle werkweek dus
* Kent veel Rooise mensen en 

Rooise situaties.
*Wil zich breed informeren

Neem op 24 juni vrijblijvend deel aan 
de Offi ce 365 informatiesessie

Werken waar u wilt, wanneer u 
dat wilt met Offi ce 365
Bent u ook benieuwd wat Office 365 
voor uw organisatie kan betekenen? 
Met Office 365, dé cloudoplos-
sing van Microsoft, heeft u de ver-
trouwde Office programma’s met de 
voordelen van de Cloud, zoals: vele 
toepassingen voor e-mail, gedeelde 
agenda’s, Lync chat, videovergade-
ring en het snel en gemakkelijk met 
elkaar kunnen delen van bestanden. 
Uw medewerkers kunnen op elk 
moment en overal werken vanaf pc, 
tablet of Mac. Om u uitgebreid te in-
formeren en alle voordelen op een rij 
te zetten, organiseren wij een gratis 
Office 365 informatiesessie.

Wat komt aan de orde?
•  Wat is Office 365, dé cloudoplos-

sing van Microsoft?
•  Welke concrete voordelen biedt 

Office 365 organisaties?
•  Voor wie is de Cloud van toepas-

sing?
•  Wat zijn de kosten en de bespa-

ringen?

Programma
10:30 uur Inloop en ontvangst met 
koffie & thee
11:00 uur Spreker Mark Wijger-
gangs, directeur Drie-O Automati-
sering B.V.
11:30 uur Spreker Hans van der 
Meer, Microsoft Office 365 Mana-
ger
12:30 uur Lunch

Datum en locatie
Dinsdag 24 juni
INDUSTRY Bioscoop Veghel, N.C.B. 
– Laan 52A, Noordkade, 5462 GB 
in Veghel. Schrijf u kosteloos in via 
www.drieo.nl/inschrijven

Vragen of opmerkingen?
U kunt terecht bij Sanne Wijger-
gangs, e-mail: sanne@drieo.nl, tele-
foonnummer 0413 490 620.
Wij hopen van harte u te mogen ver-
welkomen tijdens deze Office 365 
informatiesessie op
een bijzondere locatie.

advertorial

Stichting Mensen Zonder Werk is er voortaan voor-
al om vereenzaming tegen te gaan

Rustig overzien Lambert de Groot, 
Martien Vorstenbosch, Leo de 
Weijer en Hans van Dijk de zaal. Er 
wordt gekaart en de heren zorgen er-
voor dat alles in goede banen wordt 
geleid. Kaarten en vissen, dat zijn de 
activiteiten van de Stichting Mensen 
Zonder Werk. Niet veel Rooienaren 
zullen er van gehoord hebben. Toch 
bestaat het al sinds 1978. 

Het is destijds begonnen om mensen 
op te vangen en te begeleiden die 

om welke reden dan ook buiten het 
arbeidsproces zijn gevallen. Tegen-
woordig is het vooral ook een Stich-
ting die eenzaamheid tegengaat. 
Voornamelijk senioren zijn op dit mo-
ment verbonden. Hoewel verbonden 
niet het juiste woord is. Alles is vrij-
blijvend. Niets moet en de drempel 
is laag. Vroeger waren er meerdere 
activiteiten. Zo heeft er een koor van 
veertig personen bestaan. Tegen-
woordig blijft het alleen bij vissen en 
kaarten. Lambert de Groot – al sinds 

25 jaar betrokken – brengt tijdens 
het vissen al die jaren de koffie rond. 
Hij zag de opzet van de Stichting erg 
veranderen. Bovendien bezuinigde 
de gemeente Stichting Mensen Zon-
der Werk enkele jaren geleden weg. 
Met kleine bijdragen voor het vissen 
en kaarten blijft de organisatie het 
volhouden. Mensen die gezelschap 
goed kunnen gebruiken zijn volgens 
De Groot allemaal welkom. Iedere 
donderdagmiddag is het kaarten ach-
ter de grote zaal in Odendael.   

v.l.n.r.: Lambert de Groot, Hans van Dijk, Martien Vorstenbosch en Leo de Weijer.

Politieke bijeenkomsten
Politiek Café VVD
Op dinsdagavond 24 juni zal er weer een Politiek VVD Café plaatsvinden in 
Grand Café de Gouden Leeuw.  In verband met een presentatie van de werk-
groep ‘Rhode in Beweging’ zal het politiek café een half uur eerder starten 
dan gebruikelijk, namelijk om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

Maarten van Bakel staat aan het Riek van Bakellaantje 
richting het clubhuis van MHC Sint-Oedenrode.

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

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

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Starterswoningen 
gevraagd

Voor ons aanbod:

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad, I-phone  en Android
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meentehuis. Zo heb ik in Schijndel 
navraag gedaan over de aanleg van 
kunstgrasvelden. Hoe werkt het in 
de praktijk? Wat zijn de kosten over 
30 jaar vergeleken met de huidige 
velden? Wat draagt de gemeente 
bij?”

Politiek leeft niet bij de inwoners
“Met deze stelling ben ik het niet 
eens. In mijn vriendenclub werd 
altijd al stevig gepraat over poli-
tieke kwesties. Vaak waren we het 
al snel samen eens dat er veel niet 
deugt en dat er toch niets zal ver-
anderen. Nu ik in de Raad zit denk 
ik daadwerkelijk wel wat te kunnen 
veranderen. Ik merk nu dat er an-

dersoortige, minder oppervlakkige 
discussies ontstaan met vrienden en 
kennissen. De contacten houden me 
politiek scherp. Ik wil me breed laten 
informeren alvorens beslissingen te 
nemen.” 

Vooruitzien
“Ik weet dat politiek vaak een kwes-
tie is van lange adem. Daarom vind 
ik dat we tijdig moeten inspelen 
op de komende ontwikkelingen. 
Zo liggen er stroken langs de A50 
waar het geen kwaad kan om die 
nu alvast - zeker voor wat betreft 
de procedures - klaar te stomen 
voor de vestiging van een woon/
bedrijfszone. Onze inwoners dienen 

aan de loketten snel duidelijkheid te 
krijgen. Ze moeten merken dat de 
gemeente positief meewerkt met 
als insteek dat alles wat mogelijk is 
gedaan wordt om de  wensen gere-
aliseerd te krijgen.”

“IN MIJN 
VRIENDENCLUB WERD 

ALTIJD AL STEVIG 
GEPRAAT OVER 

POLITIEKE KWESTIES.”

Ik proef hier je ondernemersgeest
Maarten ontwikkelt als ZZP’r pro-
ducten voor Brabo hockeymate-
rialen. Hij laat me een door hem 
ontwikkelde kicker (voetbescher-
mer voor hockeykeepers) zien. Op 
zijn smartphone laat hij foto’s zien 
van legguards (scheen- en been be-
schermers voor hockeykeepers) 
“Jaap Stockmann, de keeper van 
het Nederlands hockeyteam, speelt 
met door mij ontworpen bescher-
mers. Mijn producten gaan ook de 
grens over…..België, Spanje. Mijn 
broer Peer is verantwoordelijk voor 
de mallen. Net als in de politiek is 
ook hier sprake van voortdurende 
veranderingen. Zo was 25 jaar ge-
leden alles van leer en kapok. Nu 
maken we gebruik van een veredeld 
soort foam. De ballen kunnen niet 
alleen veilig gestopt worden, maar 
ze kunnen daarna ook weer snel ver 
het veld in geschopt worden.”

Mooiste plekje Rooi voor de foto
Maarten twijfelt heel even tussen de 
natuur en de sport. Tussen natuur-
gebied De Diependaal (jeugdherin-
neringen) en de hockeyterreinen. 
Mijmerend..
“De Diependaal, dat mooie gebied 
aan de rand van de kom, waar de 
natuur zich na een forse ingreep 
in een jaar tijd al zo fraai hersteld 
heeft.”Na enig aarzelen…. “Nee, 
we maken de foto toch maar op de 
hockeyvelden.”

Voor al uw tweedehands, 

Japanse motoronderdelen 

gevestigd in Boskant 

www.topmotorparts.nl 

06-23775901 

Info@topmotorparts.nl 

Stralende buitenspeeldag

Buitenspelen op zich is al hartstikke 
leuk, maar vooral als het lekker 
weer is. Dat was het afgelopen 
woensdag tijdens de Nationale 
Buitenspeeldag. Ook de kinderen 
van Sint-Oedenrode deden weer 
volop mee. Onder andere in de 
wijken Kinderbos en Eerschot en in 
Olland. Spijkerbroekhangen, knut-
selen, kleuren, steppen, blikgooien, 
springen op een springkussen en 
nog heel veel meer. De kinderen 
verveelden zich absoluut niet. Daar 
hadden de ouders wel voor ge-
zorgd. 

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

Uitslag 
TipMooiRooi
Vorige week ontvingen onze raad-
gevers een nieuwe enquête. Die is 
inmiddels ingevuld. Volgende week 
volgt een gedeelte van de uitslag in 
DeMooiRooiKrant. Bent u nu al be-
nieuwd? Kijk dan op 
www.tipmooirooi.nl

Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women 

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl Ko�eren 4  

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

  

  

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

  

  

  

  

‘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

  

  

  

  

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 & more, Ko�eren 4

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

vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

Pari Heuvel 15a 0413-330838

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

Na de succesvolle Rooise Kwis, loopt Rooi 
opnieuw warm voor een grootse kwis

“PUBQUIZ XLL”
op vrijdag 27 juni a.s. in de Beurs, 

aanvang 20.00 uur. 
Inschrijven kan nog via: info@fanfarenja.nl 
maak € 10,- over op NL85RABO0138216347 

onder vermelding van je team 
(maximaal 6 personen). 

Je ontvangt een deelnamebewijs.
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Vur d’n langsten daag gevalle rege, moet tege 
de kommende dreugt opwege.
Voor de langste dag gevallen regen, moet tegen komende 
droogte opwegen.
Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Aankomend weekend Nijnsel kermis...

Waar 
is die kermis

dan? Ik zie hem
nergens..

Nee,
dat klopt...

De kapel staat er
nu voor!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Kelly Ebbenn

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Rowie Heerkens

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabantzorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch bereik-
baar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties prik-
posten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.
Tandartensdienst
Spoedeisende hulp; werkdagen na 
17u, zaterdags, zon- en feestdagen 
tussen 11 en 12u. Behandeling uit-
sluitend na tel. afspraak. Spoedgeval-
lendienst: 0651245929

10 verschillen Weer met bord op schoot

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Onze appeltjes van Oranje

de nabije weken vertoef ik
in een oranje roes
het vaderland ligt plat
en zeg zonder enige schroom
van Gaal is niet voor de poes
hij zorgt voor Neerlands Droom

ik hoop dat Maxima en WillemA
onze trots komen aanschouwen
want velen van ons, 
gekluisterd aan de buis thuis
hebben in hun magische kracht
een blinde loos vertrouwen.

daarnaast beschikken wij
over een ongezond optimisme
Een Gouden Driehoek op het gras
die volgens het notitieboek 
van onze gevreesde coach

iedere tegenstander verwijst naar de 
hoek

zilverpoets is al besteld
want na dat gelik aan de WK beker
komt dat voor het plaatsen
in de landelijke vitrinekast goed van pas

we behalen het kampioenschap
dat is voor mij wel zeker
ik zeg dit alles wel binnensmond’
immers volgens een oude meester
“ blijft de bal altijd rond ”
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omdat het eindgedicht
nog niet voltooid

het slotakkoord met
al z’n ronde woorden
nog niet is ingezet

moet het nog zo gezegd
gewoon zoals het valt
tussen de ogenblikken

naar menselijke maat
onvaste vorm die dus
ruimte voor een oorlog laat

     Kees Hermis

Uit: Een vorm van leven, 1984

“Het is mooi geworden hè?!”

‘Jaaaaa’, riepen ouders, opa’s, 
oma’s, vrijwilligers en sponsoren. 
De leerlingen van de Boskantse ba-
sisschool stonden centraal tijdens 
de officiële opening van het speel-
plein waar ze zo trots op zijn. Ze na-
men het voortouw in de presentatie 
en lieten een goed ingestudeerde 
dans zien. 

Directrice Elly Bosmans ‘verstoorde’ 
af en toe het uurlange optreden om 
de opening te onderbouwen en de 
sponsoren te bedanken. Dat ge-
beurde door het onthullen van een 
sponsorbord, waar iedereen op staat 
vermeld die een bijdrage heeft gele-
verd. Dat zijn er nog al wat. Zonder 
al die sponsoren was het niet gelukt, 
maar ook niet zonder de hulp van 

veel (Boskantse) vrijwilligers. Pal voor 
de parel van het geheel – het pira-
tenschip – verzorgden Kyara (oudste 
leerling) en Eline (jongste leerling) de 
officiële handeling. Samen knipten ze 
een lintje door. Uiteindelijk werden de 
vrijwilligers die het allermeest gedaan 
hebben ook nog in het zonnetje ge-
zet. Natuurlijk mochten de kinderen 
ook deze handeling voltrekken.

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

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

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

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

 

 

 

 

OPEN VACATURE DAG 
SEMLER & HF WORKS 28 JUNI 2014 

 

 

SEMLER & HF WORKS ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!  

 HEB JIJ: 
Ø RIJBEWIJS CE 
Ø WOONACHTIG STRAAL VAN HALF UUR SON 
Ø KLANT- EN SERVICEGERICHTE INSTELLING 
Ø GOEDE FYSIEKE CONDITIE 

 
EN BEN JIJ OP ZOEK NAAR: 
Ø VAST WERK 
Ø EEN STABIEL BEDRIJF MET PRETTIGE WERKSFEER 
Ø EEN BEDRIJF MET EEN ECHTE BRABANTSE ‘NIET 

DENKEN MAAR DOEN’ MENTALITEIT 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

DAN NODIGEN WIJ JE VAN HARTE UIT VOOR 
DE SEMLER & HF WORKS OPEN VACATURE DAG

VAN 09:00 TOT 12:00 UUR AAN DE OCKHUIZENWEG 5A TE SON.

VOOR KOFFIE EN ECHTE BRABANTSE WORSTENBROODJES 
WORDT GEZORGD!

TOT ZATERDAG 28 JUNI!
AANMELDEN HOEFT NIET MAAR WORDT WEL BELOOND; 

INFO@HFWORKS.EU 

PERSONEEL

BRUS
MOTORS® BV

Administratief Medewerker “allround” m/v
Functie-informatie: Een fulltime baan, waarvan ongeveer de helft van 
de tijd besteed zal worden aan de boekhouding (middels Exact-online), 
debiteuren- en crediteurenbeheer. Daarnaast zult u ons verkoopteam 
ondersteunen middels receptionele en secretariële werkzaamheden 
bestaande uit; telefoon aannemen, klanten te woord staan, voorraad 
actualiseren  en transporten plannen.

Uw profiel: Iemand op het juiste niveau en die zich helemaal kan vinden in 
bovengenoemde taakomschrijving, het liefste met een commerciële inslag.
Beheersing van de Duitse en Engelse taal is een vereiste, de Franse taal 
alsmede kennis van het Office Pakket strekt tot aanbeveling.

Wij bieden: Een uitdagende baan in een gezond bedrijf met grote 
betrokkenheid van de medewerkers naar elkaar en de onderneming.
Uiteraard een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Reageren: Stuur uw sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen naar:
Brus Motors BV, t.a.v. R. Brus , Madame Curieweg 13, 5482 TL Schijndel, 
tel. 073-5479542.
E-mail:ruud@brusmotors.com

Brus Motors B.V. is een groothandel in gebruikte, 
nieuwe en gereviseerde automotoren, versnel-
lingsbakken en motor gerelateerde onderdelen.
Levering geschiedt door heel Europa. De kracht 
van ons bedrijf wordt gevormd door levering uit 
de zeer grote voorraad.

GEZOCHT:
Schoonmaker/schoonmaakster

- Het betreft een project in 
St. Oedenrode

- Je werkt ca. 10,5 uren verdeeld over 
drie dagen per week

- De werktijden zijn tussen 
16.00 en 20.30 uur

- Ervaring in schoonmaakwerkzaam-
heden gewenst

Interesse? Stuur je sollicitatie naar 
info@abcpersoneelszaken.nl

De Wit Schijndel
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel

www.dewitschijndel.nl 
facebook.com/leblancschijndel

Broodj� g� on� me�

vers� sinaasappelsap
vers� sinaasappelsap

€ 3,90Van € 5,75 voor

De aktie loopt van 18 t/m 24 juni 2014

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Nieuws of tips?

bel de MooiRooi tiplijn:
0413-479322

of mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl
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Papiercontainer 
bij FOKA
In verband met de Kermis in Nijnsel 
staat de papiercontainer op 19 juni 
tbv. KBO Nijnsel/Zij Actief Nijnsel 
niet op het terrein van de Beckart, 
maar op het parkeerterrein van Foka 
aan de Sonseweg.

Café Oud Nijnsel heeft 
topprogramma tijdens 
Nijnsel Kermis
We zijn het inmiddels van de kroeg gewend. Tijdens Nijn-
sel Kermis heeft café Oud Nijnsel ieder jaar weer een top-
programma. Ook deze editie staan enkele publiekstrekkers 
voor u klaar. Bij deze het volledige programma:

Vrijdag 20 juni: 
DJ Billy The Kit
DJ Max Miller
Zaterdag 21 juni: 
Feest band Lekke Band
DJ J'roen

Zondag 22 juni:
Partyband Staal Met Galzen
DJ Brooky

Maandag 23 juni: 
WK wedstrijd Nederland - Chili (Groot scherm)
DJ Geert Verschuren
Marco Kanters (Bekend van My 
Little Lady)

Dinsdag 24 juni:
Dj Mental Theo
Dj Stan

Vernieuwde Beckart zet deuren open

Nijnsel Kermis van 21 t/m 24 juni
De laatste weken is er hard gewerkt 
aan het opknappen van de Nijnselse 
Beckart. Het merendeel is helemaal 
af, dus net op tijd voor Nijnsel Ker-
mis. Tijdens dit dorpsevenement 
opent de horecagelegenheid haar 
deuren. Ze staan wagenwijd open 
voor iedereen die een leuke kermis 
wil vieren van 21 t/m 24 juni. De 
Beckart organiseert de festiviteiten 
samen met de Nijnselse Harmonie.

Kermis open vanaf zaterdag 19.30 
uur
In het verleden was het zo dat de 
afsluiting van de Openluchtmis, de 
opening was van de kermis. Die tra-
ditie kan om organisatorische rede-
nen dit jaar niet worden herhaald. 
Dit keer gaat de kermis een week 
later van start en wel op zaterdag 21 
juni om 19.30 uur. Dinsdag sluit de 
kermis om 23.00 uur.

Aantal attracties uitgebreid
Sinds een aantal jaren is het kermis-
terrein vergroot en het aantal at-

tracties uitgebreid van vijf naar acht 
attracties. Daaronder bevinden zich 
naast de traditionele attracties, zoals 

‘de autoscooter en de rups’, dit jaar 
enkele verrassende nieuwe attracties.
Beckart zet deuren open
De caféruimte van de Beckart is na-
tuurlijk geopend. Op zaterdagavond 
21 juni vindt er een optreden plaats 
van het duo 2Rumble. Op zondag-
middag vanaf 14.00 uur wordt de 
kermis muzikaal opgeluisterd door 
Tiona en de Kneuterkapel. De Beckart 
heeft zich in een nieuw jasje gesto-
ken. Het nieuwe bestuur heeft er alles 
aan gedaan om het gezellig te maken 
en u bent van harte uitgenodigd.

Voetbal op groot scherm
In de Beckart zal tijdens de Kermis 
op groot scherm Nederland – Chili 
(23 juni 18 uur) worden uitgezon-
den. Niet tijdens de kermis maar net 
daarvoor (woensdag 18 juni) is de 
voetbalwedstrijd Australië – Neder-
land te zien. Eveneens om 18.00 uur.

Frans Duijts koopt caravan 
in Sint-Oedenrode

Sint-Oedenrode is bekend bij Frans Duijts. Jaren geleden, 
aan het begin van zijn carrière, trad hij regelmatig op in Oud 
Rooij. Vaak met Rooienaar Twan van Brabant samen. Af-
gelopen vrijdag was de bekende Nederlandstalige zanger 
weer in Sint-Oedenrode. Ditmaal bij Van Uden caravans en 
campers. Daar kwam hij zijn nieuwe kampeerwagen opha-
len om over enkele weken mee naar Frankrijk te gaan voor 
een welverdiende vakantie. Of hij op zijn vakantieadres op 
gaat treden is onbekend.

Toon van Uden overhandigde Frans 
Duijts de sleutels van de caravan.

Ook voor:
onderhoud, reparatie, 

diagnose, banden, 
airco check,
apk keuring

Boskantseweg 41a tel. 0413-472740
www.lvandewarenburg.nl

We wensen 
u een veilig 

2014!
 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

Boskantseweg 41a, 5492 BW Sint-Oedenrode (naast Boerenbond) 
Telefoon: 0413-472740 Website: www.lvandewarenburg.nl 

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 

 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

Boskantseweg 41a, 5492 BW Sint-Oedenrode (naast Boerenbond) 
Telefoon: 0413-472740 Website: www.lvandewarenburg.nl 

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 

A U T O B E D R I J F
Martien de Louw
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Heijmans Schilders
De specialist voor uw pand
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa 
in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Heijmans Schilders
Voor onderhoudsschilderwerk aan uw 
woning
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
‘t KRALENATELIER voor:
1001 kralen, sieraden op maat en 
kleur, reparaties, kinderfeestjes en 
workshops.
Hertog Hendrikstraat 10
Tel. 06-31230566
--------------------------------------

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

KUNSTMEST
HET IS TIJD VOOR UW TUIN

WIJ HEbbEN VOOR U:
- DIV. SOORTEN kUNSTmEST
- kORREl-/POEDERkalk
- mOSbESTRIJDER

- CUlTERRa
- POTgROND
- gRaSzaaD

kOm laNgS VOOR gRaTIS aDVIES VOOR 
OPTImaal RESUlTaaT.

--------------------------------------
Aanbieding: kas leegverkoop
Bloeiende lavendel 13 cm pot € 1,20
Stamrozen vanaf € 2,50, Volop zomer-
bloeiers en vast tuinplanten, diverse 
kortingen.
Prei- en groenteplanten. Groencen-
trum van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b.
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint- 
Oedenrode, € 493,58 incl. p.m. Info: 
Van Kuringe Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Tijdens de jaarmarkt bij de Boekenkamer
Borchmolendijk 34
Alle romans, thillers en literatuur € 1,-
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.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.
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op 
www.campusfioretti.nl. 
Stuur een e-mail naar info@starterscol-
lectief.nl voor meer informatie of voor 
een vrijblijvende bezichtiging.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te huur;
Comfortabele kamer(s) in bosrijk bui-
tengebied met bad en toilet.
Tel. 0413-288708
--------------------------------------

   

Geen reacties van de foto van vorige week. We proberen het met een 
nieuw kiekje van jaren geleden. Kan iemand ons hier meer over vertel-
len? Dat zouden we leuk vinden. Bel naar 0413-479322, mail naar re-
dactie@demooirooikrant.nl of loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 
17. De koffie staat klaar.

Historische beelden

Marktplein

Interieur

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

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Snel de juiste coach, trainer vinden 
voor hulp voor uzelf of uw kind? Op 
www.debundel.net treft u diverse 
praktijken aan.
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden in de sloot: Scorebord
Op te halen; Boskantseweg 82 A
--------------------------------------
Verloren: Zwarte herenbril.
Zondagmiddag bij de Martinuskapel, 
Everse Akkerpad.
Tel. 06-53367625
--------------------------------------
Gevonden op het pad bij basisschool 
De Springplank, Kienehoef;
Huissleutel aan oranje sleutelhanger 
(veiligheidsvestje).
Op te halen bij DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17
--------------------------------------
Verloren
Tijdens het Bedrijventoernooi in 
Nijnsel zijn de shirts van Fred van de 
Laar verdwenen.
Weet u waar ze zijn? 
Graag bellen naar 06-12634768. Bvd.
--------------------------------------

Workshop/cursus

Zomer midweek yoga. Deze verdie-
pende yoga week gaat over verlan-
gen en word gegeven bij Elisa Hanff, 
Schootsedijk 15. Tel. 473233 / 
06-16694902 
www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Sint Jans olie, zelf maken, 
zaterdag 21 juni
www.liesbethhanff.nl
Tel. 06-16694902
--------------------------------------

Diversen

22 JUNI VLOOIENMARKT
Sporthal Genderbeemd
Sterkenburg 616
Eindhoven. 9-16 uur.
€ 1 p.p. bomvol!
06-20299824.
--------------------------------------
“D’n Zundzolder” : KLEDING
Hertog Hendrikstraat 19
Wil graag goede, gebruikte kleding. 
Ook ‘n vrijwilligster is van harte wel-
kom.
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice Sint-Oedenrode. 
Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------

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

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

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij

Kijk voor 
foto’s van 

evenementen 
op 

www.mooirooi.nl
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Lever uw naam in via e-mail: nieuwenaam@fusiessv.nl of bij uw gemeente-

huis of in één van de ideeënbussen voor 4 juli aanstaande. Alle informatie 

vindt u op de website van uw gemeente www.sint-oedenrode.nl.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Verloren voorwerpen
•  Dames portemonnee bruin/rood met 

pasjes
•  Sleutelbos met kenmerk oude Toyota 

sleutel
• Zwarte herenportemonnee met pasjes
•  Sportshirts met opschrift Fred v.d. Laar 

in paarse tas

Gevonden voorwerpen
• Digitaal fototoestel merk Casio 8.1
• Bruine etui met zonnebril
•  Zwarte herenportemonnee met Poolse 

ID kaart
• Poolse autopapieren
•  Sleutelbos gevonden in park naast  

Paduakerk Nijnsel
• Losse sleutel merk Trivium
•  Zwart leren etui met sleutel en blauwe 

flessenopener

Evenementen

Agenda

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen en 
overige burgerzaken is het pu-
blieksplein ook geopend op maan-
dagmiddag van 16.00  tot 20.00 
uur.
Hiervoor dient u via 
www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 een afspraak te 
maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

Milieu
Huisvuilinfolijn (0413) 481 220, 
ma, wo en vr van 10.00 tot 12.00 
uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
(0413) 481 620
geopend van ma t/m vrij van 12.00 
tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

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

Praat u ook mee over de visie op de nieuw te 
vormen gemeente?
Dat begint met een ontmoeting tus-
sen de inwoners van Schijndel, Sint-
Oedenrode en Veghel!
Op woensdagavond 2 juli aanstaande 
organiseren de gemeenten Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel samen ron-
detafelgesprekken met belanghebben-
den (stakeholders/externe partners) en 
belangstellenden. 

Centraal staat de vraag: 
‘Wat voor gemeente 

willen wij zijn?’

Tijdens die gesprekken praten we over 
de thema’s sociaal/maatschappelijk, 
ruimte en economie, tegen de achter-
grond van de trends en ontwikkelingen 
die op ons afkomen. 

Onze kernboodschap daarbij is:
Een fusie is in het belang van onze in-
woners, bedrijven en maatschappelijke 
partners. Een gemeente van voldoende 
omvang is nodig met het oog op de 
maatschappelijke en bestuurlijke ont-
wikkelingen die op haar afkomen. Met 
een gemeente van deze omvang zijn wij 
beter in staat om de kwaliteit van onze 
dienstverlening op peil te houden, het 
voorzieningenniveau te waarborgen en 
tegen zo laag mogelijke kosten de sa-

menleving van dienst te zijn. Er ontstaat 
een nieuwe gemeente die de komende 
jaren wat betreft schaal, profiel en part-
ners meer dan voldoende toekomst-
bestendig en bestuurskrachtig is. De 
nieuwe gemeente wil een sterke positie 
innemen in de regio NO-Brabant, waar-
bij AgriFood het speerpunt is. 

Wilt u meedenken over de nieuw te vor-
men gemeente?
Noteer dan woensdagavond 2 juli aan-
staande alvast in uw agenda. Op deze 
avond organiseren de drie gemeenten 
rondetafelgesprekken in de Noordkade 
te Veghel, N.C.B-laan 52G te Veghel.. De 
bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 
2.00 uur. 

Wij zien uw aanmelding graag tege-
moet! 
U kunt zich tot 23 juni aanmelden voor de 
bijeenkomst. Dit doet u door een e-mail 
te sturen naar fusie@sint-oedenrode.nl. 
Graag onder vermelding van:
• Uw naam
• Adres
•  Uw voorkeursthema (sociaal/maat-

schappelijk, ruimte of economie)

Meer informatie volgt hierover op deze 
pagina of via e-mail na uw aanmelding. 

Vergadering voorbereidingscommissie 
op 19 juni 2014
In de openbare vergadering van de 
Voorbereidingscommissie van donder-
dag 19 juni a.s.., aanvang (afwijkend!) 
19.00 uur komen de volgende onder-
werpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1. Voorstel tot vaststelling Kadernota 
2015

B. Ter bespreking: 
1. Collegeprogramma 2014-2018

De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis. In 
verband met de behandeling van de Ka-
dernota, waarvoor ditmaal geen schrif-
telijke voorbehandeling is geweest, be-
gint de vergadering een uur eerder dan 

gebruikelijk voor de beantwoording van 
technische vragen over de Kadernota 
c.a.
Spreekrecht is mogelijk over alle ge-
agendeerde onderwerpen. Spreekrecht 
wordt verleend direct na afsluiting 
van de technische voorbehandeling. U 
wordt van harte uitgenodigd gebruik te 
maken van het spreekrecht. U dient dit 
ten minste 24 uur voor aanvang van de 
desbetreffende vergadering kenbaar te 
maken bij de griffier; telefonisch (0413) 
481911 of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen, maar zijn ook 
te raadplegen op de website van de ge-
meente.

Openbare raadsvergadering 26 juni 2014
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 26 juni a.s. De 
vergadering begint om 20.00 uur. Op de 
voorlopige agenda voor deze openbare 
vergadering komen de volgende onder-
werpen voor:

•  Vaststelling Verordening leerlingen-
vervoer 

•  Vaststelling bestemmingsplan  
Huisakkerweg 16-18

•  Aanpassing bestemmingsplan Buiten-
gebied aan uitspraak Raad van State

•  Aanwijzing waarnemend voorzitter 
van de raad

•  Ontheffing van het ingezetenschap 
wethouder Van Burgsteden

•  Vaststelling preventie- en handha-
vingsplan alcohol

•  Wensen en bedenkingen m.b.t. de 
oprichting van de Stichting AgriFood 
Capital

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de 
vergadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481911) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
- 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Onderhoud bermen Hoogstraat
De bermen van de Hoogstraat hebben 
erg veel te lijden van zwaar  (landbouw-)
verkeer  dat gebruikt maakt van de weg. 
Door de kapot gereden bermen kunnen 
gevaarlijke situaties ontstaan als auto-
mobilisten de berm verlaten en weer de 
rijbaan opzoeken.  Ook voor fietsers vor-
men de bermen een bedreiging.
Om de bermen de kans te geven om te 
herstellen zullen waar nodig worden 
aangevuld. Tegen de rijbaan  worden be-

tonnen nonnenkappen geplaatst. Door 
die nonnenkappen wordt het voor auto-
mobilisten onmogelijk om over grotere 
lengte door de berm te rijden.  Bijko-
mend voordeel is dat verkeer gedwon-
gen wordt om vaart te minderen als een 
groot voertuig nadert.
 
De herstelwerkzaamheden starten vol-
gens de huidige planning op woensdag 
18  juni.

Meldingen incidentele festiviteiten
De heer H.L. van Aarle heeft namens het 
bestuur van Voetbalvereniging Ollandia 
een kennisgeving ingediend voor het 
melden van een incidentele festiviteit. 
De kennisgeving omvat het organiseren 
van het 10-jarig bestaan van Sportpark 
Ekkerzicht op zaterdag 12 juli 2014. De 
festiviteit zal plaatsvinden in de kantine 
van Voetbalvereniging Ollandia.

Een recreatie-inrichting mag maximaal 4 
keer per jaar gebruik maken van een rege-
ling welke de ruimte geeft om af te wijken 
van de geluidsnormen die voor de normale 
bedrijfsvoering gelden (geregeld in het 
Activiteitenbesluit). In het evenementen-
beleid zijn de exacte geluidsnormen om-
schreven, waaraan moet worden voldaan 
tijdens een incidentele festiviteit. Het eve-
nementenbeleid kunt u vinden op onze in-
ternetsite (www.sint-oedenrode.nl).

Inzameling oud papier
Donderdag 19 juni
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 

de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur.

Zaterdag 21 juni
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Sint-Joris gilde; container op het ter-
rein achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur;

•  C.V. De Klotjes; container aan de Julia-
nastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot 14.00 uur;

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

•  Ouderraad basisschool Sint 
Franciscusschool; container bij school 
van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad van de Odaschool; contai-
ner bij de hoofdingang van de Oda-
school, Laan ten Bogaerde van 10.00 
– 12.00 uur.

Woensdag 25 juni
•  Basisschool De Springplank; container 

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

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

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

Wat is snoeihout? 
•  Takken en stammen, eventueel met blad.
•  Bomen en struiken, inclusief stobben 

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

val.

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

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

Let op: groenafval mag nooit vervuild 
zijn met de volgende stoffen:
•  Steen, puin, grind, kunststoffen, meta-

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

impregneerd).
•  Verontreinigingen, zoals verbrand mate-

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

Vervuild afval wordt afgekeurd en zorgt 
voor onnodige kosten.

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Marianne Ketelaars

The place to be…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Bendmaking ingekomen aanvragen (eve-
nementen)vergunningen en verleende 
vergunningen, ontheffingen en te treffen 
verkeersmaatregelen op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Ondernemersvereniging Rooi 2000 

voor het houden van de Jaarmarkt op 
22 juni 2014 en de Winterbraderie 
op 14 december 2014 in het centrum 
van Sint-Oedenrode. Deze vergunning 
geldt ook voor de jaren 2015-2018.

Hierop is procedure 1 van toepassing

Verkeersmaatregel
•  In verband met het Sprookjesfeest van 

de Odaschool is op 19 juni 2014 tus-
sen 08.30 uur en 15.30 uur de parkeer-
plaats voor sporthal de Streepen afge-
sloten voor het verkeer.

•  In verband met de Kermis in Nijnsel is 
van 20 juni tot en met 24 juni 2014 da-
gelijks tussen 13.00 uur en 02.00 uur de 
daaropvolgende dag de Azaleastraat tus-
sen de Lieshoutseweg en de Anjerlaan in 
Nijnsel afgesloten voor het verkeer. 

•  In verband met een groot beeldscherm 
op de Markt tijdens het WK Voetbal zijn 
op 18 en 23 juni 2014 tussen 17.00 uur 
en 24.00 uur de rijbanen op de Markt 
(aan weerszijden ter hoogte van de 
Neulstraat en de Stompersstraat) afge-
sloten voor het verkeer. Tevens geldt er 
op 18 en 23 juni een verkeersverbod 
op het rechtergedeelte van het Markt-
plein tussen 13.00 – 24.00 uur.

•  In verband met de Jaarmarkt zijn op 22 
juni 2014 zijn de volgende wegen tus-
sen 05.00 uur en 19.00 uur afgesloten 
voor het verkeer: Hertog Hendrikstraat, 
Kofferen, Heuvel, Markt, Borchmolen-
dijk en het parkeerterrein bij de Emté 
aan de Hertog Hendrikstraat.

•  In verband met toneelvoorstellingen 
van cultureel centrum Mariëndael zijn 
de volgende wegen op 21 juni 2014 
tussen 13.00 uur en 18.00 uur afgeslo-
ten voor het verkeer:

Laan van Henkenshage na de 1e inrit 
naar het parkeerterrein van sporthal de 
Streepen tot en met de Baron Willem van 
Haarenlaan.
Baron Willem van Haarenlaan tussen de 
Laan van Henkenshage tot aan de ingang 
van het parkeerterrein van Mariëndael.

Evenementen

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

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Marie Curiestraat 10   6 weken  Uitbreiden bedrijfspand
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Hoogstraat 43 5492 VV 16-06-2014 Intrekken van omgevingsvergunning  
     beperkte milieutoets
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Jekschotseweg 10 5491 RB   Veranderen van varkenshouderij  
     (activiteit milieu, 2e fase)
  
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
19 juni 2014 ter inzage. 

Verleende exploitatievergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Markt 2A  5492 AB 10-06-2014 Exploitatievergunning Osteria
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

BUURTVERENIGING ‘BROEKZICHT’

● Van de Ven Accountants  

● De  Vriendschap

● Wormenkwekerij Bekkers  

● V. Acht Autoschade

● Schildersbedrijf Jan Konings 

● Hendriks Automotive

● Wijdeven Isolatie   

● Van der Velden Bandentechniek

● Woonwinkel Schijndel  

● Vd Biggelaar Installatiebedrijf 

●  Van Doren Loon- en  

Grondverzetbedrijf  

●  M. van Liempd Loodgieter en 

verwarming

● Van de Vleuten Electro Techniek 

● Van den Berk Assurantiën

● V. Aarle houtbedrijf  

● Mooi Rooi

● DeMooiRooiKrant

● Autobedrijf van den Berk  

● Hoefsmederij Bart Kluijtmans

● Kluijtmans Automotive  

● Autoschade Lambert

Buurtvereniging Broekzicht bedankt 
haar sponsors van de ELE rally

Bedankt!Bedankt!

Laatste  kaartenavond van seizoen bij 
Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 20 juni liggen de kaarten voor het jo-
keren en rikken weer op tafel. Alle leden vanaf 
16 jaar zijn welkom. Deze avond begint om 
20.00 uur in Meerschot. Maar iedereen is van-
af 19.30 welkom. Eline heeft dan de koffie en 
thee klaar. Zij heeft de hapjes al in de koelkast 

staan om jullie tijdens het kaarten jullie  te ver-
wennen. Maar na het kaarten komt het span-
nendste moment van de avond. Nu weet je of 
je bij de beste van het seizoen zit of is het dit 
jaar niet zo goed gelukt

Alcoholboetes horeca kwijtgescholden
De boetes die eerder dit jaar door de ge-
meente waren opgelegd aan Rooise horeca-
ondernemers wegens het schenken van alco-
hol aan minderjarigen, worden niet geïnd als 
de ondernemer voor 1 juli aanstaande geen 
nieuwe overtreding begaat. In de Rooise situ-
atie geldt het proces-verbaal wel als ernstige 
waarschuwing. Het gaat in dit geval om een 
bedrag van 1360 euro. 

Burgemeester Peter Maas, portefeuillehou-
der handhaving, deed deze mededeling bij 
de vaststelling van het preventie- en handha-
vingsplan alcohol in de voorbereidingscom-
missie van dinsdag 10 juni. Elke gemeente is 

vanaf 1 januari dit jaar verplicht om een der-
gelijk plan vast te stellen. Het doel ervan is, 
om ouders en jongeren bewust maken van de 
risico’s van alcoholgebruik door jongeren. 

De Rooise supermarkten hebben zich volgens 
Maas uitstekend gehouden aan de nieuwe 
regels. De commissie kon zich vinden in het 
voorgestelde plan, dat wordt voorgelegd aan 
de gemeenteraad. Het was “net” geen hamer-
stuk al leverde het in de commissie weinig dis-
cussie op. Alleen inspreker Maarten Kaskens 
liet zich kritisch uit over de manier waarop in 
Rooi wordt gehandhaafd.

Rooi moet nog even de broekriem aanhalen 
Al hebben de bezuinigingen er al aardig ingehakt, 
en al gloort er hoop, er moet toch nog even dieper 
gesneden worden in de portemonnee van Sint-
Oedenrode. Het half miljoen structureel, waarbij 
Rooise burgers mochten meepraten over de plek-
ken waar dat vandaan gehaald zou worden, blij-
ken niet genoeg om het hoofd te bieden aan de 
komende tegenvallers. Daar moet voor dit jaar nog 
een kwart miljoen bij.

Volgens wethouder Jeanne Hendriks vragen de tran-
sities Jeugdzorg, WMO, AWBZ en Participatiewet 
meer dan voorzien, en moet er bovendien ruimte 
blijven om investeringen te kunnen doen. Hoewel er 
voor volgend jaar nog een ton extra structurele ver-
hoging in het verschiet ligt, ziet het er voor 2017 en 
2018 structureel wat positiever uit, aldus Hendriks. 
“De lasten voor de burger willen we alleen trend-
matig verhogen. Verhoging van de OZB als sluitpost 
willen we, als het even kan, echter vermijden.” 
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22 juni  
Televisiemis KRO-viering
10.30-11.30 uur
Uitje misdienaars en acolieten

23 juni  
Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel
13.45-14.30 uur

24 juni  
Doopvoorbereiding
20.00-21.30 uur

27 juni  
NJA kindermuziekmiddag, Kerkplein                                    
14.00-15.30 uur

30 juni  
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, 
Odendael                 
13.30-17.00 uur

1 juli     
Bijeenkomst parochiebestuur
20.30-22.30 uur

7 juli      
Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel
13.45-14.30 uur

8 juli      
Doopvoorbereiding
20.00-21.30 uur

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.

 
Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum maan-
dag t/m vrijdag 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: NL88 RABO 
0138204071 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 Wilchard Cooijmans
wcooijmans@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

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

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 
Parochiehuis den Bauw
Adres: Genovevastraat 29
5694 AE  Breugel 
Tel: 0499-847241
Openingstijden parochiebureau:
Donderdag 11.30 – 12.30 uur

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.

Designed by: DMRK ©

Ik wens iedereen een mooi WK-feest toe. Dat de voetbalwedstrijden 
gespeeld mogen worden in een geest van echte broederschap.

Paus Franciscus

genda

Bezoek voor meer informatie en nieuws 
over Kerk en parochie onze website: 

www.heiligeodaparochie.nl

Van de pastores

Oranjekoorts
Zelf ben ik helemaal niet zo’n voet-
balliefhebber, maar toch kan ik me 
jaren herinneren dat ik, rond  EK en 
WK, werd aangestoken door een 
zekere oranjekoorts. Het was het 
enorme enthousiasme van anderen 
dat me er toe overhaalde de wed-
strijden van het Nederlands elftal te 
volgen en me te laten meeslepen in 
de spanning die erbij hoort. 

Ook nu proberen allerlei winkels 
en bladen al wekenlang de oranje-
koorts weer op te wekken. Je kunt 
het zo gek niet bedenken of er ligt 
wel een oranje variant van in de 
winkel. Maar ondanks al hun po-
gingen heb ik zelfs niet het klein-
ste beetje verhoging en ik heb de 
indruk dat dat voor meer mensen 
geldt. “Het geloof in het Neder-
lands elftal ontbreekt” , schreef 
het Eindhovens Dagblad afgelopen 
week. En dat voel je. Het aansteke-
lijke enthousiasme ontbreekt. 
Misschien is dat ook wel wat er aan 
onze kerk schort. We gaan nog wel 

naar de kerk (of misschien zelfs dat 
niet meer), we zingen al jarenlang 
in het koor of zijn nog steeds lid van 
een werkgroep. Maar het enthousi-
asme spat er niet meer van af. Het 
vuur is er zo vaak uit. 
In zijn schrijven “De vreugde van 
het evangelie” probeert paus 
Franciscus dat vuur weer aan te 
wakkeren. En hij is nou net zo ie-
mand bij wie het enthousiasme wel 
van zijn gezicht te lezen is. En met-
een merk je ook: hij weet mensen 
weer warm te krijgen voor de bood-
schap van het evangelie, een bood-
schap van vreugde. Zijn enthousi-
asme werkt aanstekelijk. Net als bij 
de apostelen met Pinksteren, voel je 
dat de heilige Geest aan het werk is. 
En als de Geest de ruimte krijgt is er 
altijd weer nieuwe hoop. 
Of er voor het Nederlands elftal 
veel hoop is, weet ik niet, maar voor 
onze kerk is die er zeker. Als we de 
Geest maar de ruimte geven. 

Diaken Wilchard Cooijmans

Recordbedrag communicanten 
voor Odaschool Kenia

Voor God zijn we allemaal kinderen 
van één grote familie, zo leren we de 
communicanten. Tijdens de voorberei-
ding op hun Eerste Communie brengen 
kinderen daarom als teken van hun so-
lidariteit geld bij elkaar voor broertjes 
en zusjes ver weg. Dit jaar stond de 
Odaschool in Kenia centraal. Dit is een 
school voor blinde en slechtziende kin-
deren, gesticht door de zusters Francis-
canessen uit Oudenbosch. We hebben 
ons ingezet voor nieuwe toiletgebou-
wen. In de openluchtviering in Nijnsel 
afgelopen zondag konden we het eind-
resultaat van onze acties bekendmaken: 
€ 4.000,-! Dit is tot nu toe het hoog-
ste bedrag dat we bij elkaar gekregen 
hebben. We hebben Zuster Vita uit 
Oudenbosch de cheque van € 4.000,- 
overhandigd. Op de website vindt u 
een filmpje over de Odaschool in Kenia. 
Zondag hebben we een filmpje (met 
geluid!) gemaakt van onze communi-
canten. Dat komt ook op onze website, 
en we sturen het naar Kenia. We zijn 
tenslotte één familie.
Hieronder nog een korte impressie van 
de acties van communicanten afgelo-
pen schooljaar.

Foto 1
De gigantische berg flessen, verza-
meld door de communicanten van BS 
Eerschot.

Foto 2
Job: ‘We hebben mailtjes gestuurd naar 
familie en collega’s van papa en mama. 
Ze konden cakejes of appeltaart bestel-
len. Iedereen heeft een taart besteld, al-
leen oma wilde liever een pan lekkere 
tomatensoep, omdat je van taart en/
of cake zo dik wordt als je niet genoeg 
kunt bewegen. Toen hebben we soep 
gemaakt. En het was ook nog eens ex-
tra gezellig om die met elkaar op te eten 
aan een mooi gedekte tafel.’

Foto 3
Luc en zijn moeder hebben een ton 
voor bonnetjes van lege flessen bij de 
flessenautomaat in de supermarkt mo-
gen neerzetten. Luc heeft zelf de brief 
met uitleg op de ton gemaakt. Deze 
actie heeft een boel WC’s opgeleverd!

Foto 4
Laura speelt gitaar op Koningsdag.

22 juni: TV-mis

Komende zondag, 22 juni, wordt 
de eucharistieviering vanuit de St. 
Martinuskerk rechtstreeks uitgezon-
den door RKK / KRO. Deze viering, 
met zang van de gezamenlijke koren, 
staat in het teken van Sacraments-
dag. In het voorafgaande geloofsge-
sprek spreekt Leo Fijen met Pietro en 
Carmela Strada. Zij wonen met hun 
gezin in de Boskantse pastorie en 
maken deel uit van de internationale 
katholieke gemeenschap van Paus 
Johannes XXIII. Met hen spreekt Leo 

Fijen over hun werk, hun geloof en 
over hun bereidheid om te leven in 
het voetspoor van de eerste chris-
tenen. Een lid van de gemeenschap 
van Johannes XXIII, Maurice Lo 
Monaco , zal op deze Sacraments-
dag het Panis Angelicus zingen.
Zondag is het ook jaarmarkt. De St. 
Martinuskerk is per auto het best te 
bereiken via de Hambrug, het Sluis-
plein en het Leerlooierspad. Parkeer-
gelegenheid  is mogelijk bij uitvaart-
centrum Kuis. Ook op het terrein van 
Drankengroothandel Jan de Leijer is 
gelegenheid om als kerkganger uw 
auto te parkeren. Veel dank voor 
deze bereidwillige medewerking !!

Zateravondmis vervalt  
In verband met het opbouwen voor de TV-uitzending van aanstaande zon-
dag kan de avondmis op 21 juni geen doorgang vinden.                             

Wegkruis Nijnsel ingezegend                   
Vrijdag 13 juni is het gerestaureerde 
wegkruis te Nijnsel ingezegend. Een 
woord van dank aan allen die een 
bijdrage hebben geleverd aan deze 
grondige opknapbeurt. Dank aan 
alle sponsoren voor het ter beschik-
king stellen van materiaal. Dank voor 
de vele helpende handen die het 
werk samen een stuk lichter heb-
ben gemaakt. Veel dank aan Richard 

Janssen die zich over het markante 
Nijnselse wegkruis  heeft ontfermd en 
het initiatief nam tot deze restauratie. 
Het wegkruis staat nu weer als een ba-
ken op het kruispunt van wegen naar 
Rooi, Nijnsel, Son en Breugel.  Op de 
website www.mooirooi.nl staat een 
filmpje van de inzegening.

Pastoor Vincent Blom      

Wijziging berichtgeving Oda 
parochie in Son en Breugel
Enige tijd geleden heeft De Winter 
mediagroep het besluit genomen 
te stoppen met de uitgave van het 
weekblad Midden Brabant in Sint-
Oedenrode. Daardoor kwam een 
jarenlange relatie en samenwerking 
tussen onze parochie en de redactie 
van Midden Brabant tot een einde. 
Dit betreuren wij ten zeerste.  Via 
deze weg willen we iedereen die zich 
in al die jaren hiervoor heeft ingezet  
hartelijk danken. We kunnen terug-
kijken op een lange warme en  fijne 
samenwerking.  Door de beëindiging 
van Midden Brabant wordt vanaf 
heden onze parochiepagina voor 
Sint-Oedenrode alleen in DeMooi-

Rooikrant gepubliceerd. Dit heeft het 
parochiebestuur doen besluiten om 
in de toekomst voor Son en Breugel 
ook voor één weekblad te kiezen. 
Vanaf 1 juli zal daardoor onze vaste 
parochiepagina voor Son en Breugel 
alleen nog in Forum verschijnen. Wij 
danken bij deze ook De Winter me-
dia groep en de redactie van week-
blad De Brug van harte voor de sa-
menwerking. We hopen dat u net 
als voorheen door het schrijven van 
mooie artikelen onze parochie blijft 
belichten. 

Het parochiebestuur

Foto 1

Foto 2 Foto 3 Foto 4



Woensdag 18 juni 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 23
Communicanten halen vierduizend euro op voor Keniaanse blindenschool

Drukbezochte openluchtmis in Nijnsel 

De jaarlijkse openluchtmis in het 
Nijnselse processiepark is afgelopen 
zondag druk bezocht. De Heilige Mis 
werd gevierd ter gelegenheid van An-
toniusdag, het feest van de drie-een-
heid en als afsluiting van het voorbe-
reidingsjaar van het Heilige Vormsel 
en de eerste Heilige Communie.

Naast de drie hoofdthema’s van de 
Heilige Mis maakte het pastorale 
team, dat in haar geheel de Heilige 
Mis opdroeg, ook tijd voor vaderdag. 
In de preek stond pastoor Vincent 
Blom even stil bij het WK voetbal in 
Brazilië.

Als een team
“Ik maak er geen Oranjemis van, 
want wat daar van kan komen we-
ten we allemaal”, zei pastoor Blom. 
Maar hij wees er wel op dat je met 
een team van één keeper, verdedi-
gers, middenvelders en aanvallers tot 
mooie resultaten kunt komen. Maar 
dan is het wel zaak dat de spelers in 
dat team samenwerken en zich als 
een eenheid presenteren, net zo-
als de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest dat doen.

Verlate eerste Heilige Communie
Voor Rob van den Eertwegh was deze 
Heilige Mis heel bijzonder. Hij kreeg 

zondag zijn eerste Heilige Commu-
nie. Toen zijn leeftijdgenootjes ‘hun 
communie deden’, lag hij in het zie-
kenhuis en kom er toen niet bij zijn. 

Vierduizend euro van Oda voor Oda
Nee, het gaat hier niet om een sigaar 
uit eigen doos. Integendeel, het gaat 
juist om een serieus bedrag voor een 
goed doel. De kinderen uit de pa-
rochie van de Heilige Oda hebben 
in het kader van hun eerste Heilige 
Communie vierduizend euro bij el-
kaar gebracht voor de Odaschool 

in het Keniaanse Aluor. Dat is een 
school voor blinde kinderen. Zuster 
Vita, die jaren in Kenia werkte, kreeg 
daarvoor een cheque ter waarde van 
dat bedrag overhandigd.

Met het bedrag dat de kinderen uit 
de Odaparochie bij elkaar hebben 
gebracht, worden op de Odaschool 
in Kenia nieuwe toiletten gebouwd. 
Omdat de gift uit de Odaparochie 
veel groter was dan verwacht, kun-
nen nu ook de douches worden op-
geknapt.

Zegen voor passanten en 
gerestaureerd kruisbeeld 

Het kruisbeeld aan de Nijnselseweg 
staat er al zo’n 86 jaar. Afgelopen 
vrijdag hebben pastoor Vincent Blom 
en pater Pushpa Raj het kruisbeeld 
opnieuw ingezegend. Niet alleen 
het beeld werd gezegend, ook het 
verkeer dat er dagelijks snel of lang-

zaam langs rijdt kreeg de zegen mee.

“Het monument was zichtbaar aan 
een opknapbeurt toe.” dat vertelt 
Richard Janssen. Hij trok zich het lot 
van het kruisbeeld aan. “Samen met 
vrienden en bekenden heb ik het 

beeld, het bijbehorende voetstuk en 
de directe omgeving opgeknapt”.

“Het kruisbeeld is in 1928 geplaatst 
en ongeveer op deze plaats neerge-
zet”, vertelt Ties Arts. “Al zes jaar la-
ter werd het voor de eerste keer een 
paar meter verplaatst. Het kruis had 
toen nog geen voetstuk. Het houten 
kruis is gemaakt van eiken balken 
uit een gesloopte boerderij aan de 
Wolfswinkel”, vervolgt Arts. 

Weer dertig jaar later in 1964 bij de 
aanleg van de N265 hebben weg-
werkers het kruis respectloos aan de 
kant gegooid. Arts maakte zich daar 
toen erg kwaad over. Hij herstelde het 
kruisbeeld en zette het voor zijn boer-
derij. Daar bleef het staan tot 2000, 
toen moest het weer plaats maken 
voor een weg. Nu eiste de A50 zijn 
tol. Tijdens de aanleg van de snelweg 
stond het kruis in het Nijnselse pro-
cessiepark. Op 27 november 2004 
kwam het beeld weer terug op de 
huidige plaats en het is geen toeval 
dat dit bijna dezelfde plaats is als waar 
het in 1928 voor het eerst stond.

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Zaterdag 21 juni
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) intentie: Fransje van den Ho-
ven-Martens, Wilhelmin Kuijpers-
Kerkhof.
Zondag 22 juni
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor.
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz) Intentie: Liza Teunissen-
Feijen, Ietje van Dinther-Raeven.
Zondag 29 juni
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Familie vd Laar-v Heeswijk, 
Arie en Jet de Korte-vd Laar, Jopie 
Meekel-Adema, Riek vd Ven- de 
Jong (via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 21 juni 18.30 uur:  geen 
H. Mis in verband met tv-mis op 
zondag.
Zondag 22 juni Feest van Sacra-
mentsdag 10.30 uur: TV-Mis.
Intenties: Door Blom-van Dijk, Ge-
rard en Mien Kluytmans-van Nu-
land, Marietje van Houten-van de 
Ven, Piet en Anneke van de San-
de-de Wit, Gerard van Overbeek, 
Sientje van Laarhoven-Klerkx, Bert 
en Anna Kluytmans-van Acht, 
Noud van den Heuvel, Maria van 
Bree, Johan en Truus van Gerwen-
Lathouwers en overleden familiele-
den, overleden Ouders Donker-van 
der Loo, Jan van Erp en overleden 
ouders van Erp-Hermes, Wout en 
Josien van Dijck, ouders van de 
Ven-Moeskops en Wim van de 
Ven,overleden leden van de KBO 
in de maand mei, tot bijzondere in-
tentie.
Zondag Doopviering: 
Zoë der Kinderen.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.

9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag 9.00 uur: Eucharistie. 
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 21 juni
Geen eucharistie.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
Zondag 22 juni, 10.00 uur, 
Predikant Ds. Chr. Mondt.

SINT ANTONIUS NIJNSEL
Zondag 22 april 
Geen viering  i.v.m TV mis in de 
Martinuskerk centrum,
 

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON
Woensdag 18 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 21 juni
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Zondag 22 juni, viering van Sacra-
mentsdag
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intenties: Jef Bijvelds (1e jaarge-
tijde), Cis Richters-Verkuijlen, Theo 
van Bokhoven, familie Van Dinter-
Kemps, Guus Bevers.

Maandag 23 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 25 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
intentie: Ouders Van de Ven-Ren-
ders
Zaterdag 28 juni
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

ODENDAEL
Zondag 22 juni 10 uur: woord- en 
communieviering met Odendael-
koor. Intenties: Marietje Heesters – 
van der Burgt. Karel van de Velden.

	  

	  

	  

	  

 

	  

-‐ Uw	  bestaande	  houten	  deur	  voorzien	  van	  
een	  IVANA®	  meerpuntssluiting	  

-‐ Inclusief	  IVANA®	  veiligheidsdeurbeslag	  	  
PC	  72	  mm	  met	  kerntrekbeveiliging	  

-‐ In	  meerdere	  modellen	  te	  leveren	  

Wilt	  u	  met	  een	  veilig	  gevoel	  op	  vakantie?	  
Laat	  uw	  huis	  beveiligen	  en	  houdt	  tijdens	  
de	  vakantie	  de	  inbrekers	  buiten	  de	  deur.	  
	  

Achterdeur	  inclusief	  montage	  

Voordeur	  inclusief	  montage	  

www.klusbedrijfraaijmakers.nl	  |	  06-‐53674993	  |	  info@klusbedrijfraaijmakers.nl	  

ZOMERACTIE!!!

Actie: 
Meerpuntsluiting
•  Uw bestaande houten deur voorzien 

van een IVANA® meerpuntsluiting
•  Inclusief IVANA® veiligheidsdeurbeslag
  PC 72 mm met kerntrekbeveiliging
•  In meerdere modellen te leveren

Wilt u met een veilig gevoel op 
vakantie? Laat uw huis 
beveiligen en houdt tijdens de 
vakantie de inbrekers buiten 
de deur.

Achterdeur inclusief montage

Voordeur inclusief montage

www.klusbedrijfraaijmakers.nl | 06-53674993 | 
info@klusbedrijfraaijmakers.nl

€ 249,-
incl. BTW

€ 259,-
incl. BTW
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..de gezelligste 
Jaarmarkt van Nederland!

Sint-Oedenrode heet u van harte welkom 
op zondag 22 juni van 10.00 tot 17.00 uur

-  Honderden kramen 
met zeer gevarieerd 
aanbod

- Volle terrassen

-  Volop sfeervolle 
muziek op   
meerdere podia

Kom genieten 
van het 

historische 
centrum!

Rooi is… gewoon een gezellige Jaarmarkt!

Op  zondag 22 juni is het centrum van Sint-Oe-
denrode weer het decor voor een van de groot-
ste en gezelligste jaarmarkten van Nederland.  
Het gehele centrum van Sint-Oedenrode zal 
deze dag gevuld zijn met kramen, marktkoop-
lieden, muzikanten en natuurlijk heel veel be-
zoekers.
  
Wie er op zondag even lekker tussenuit wil mag 
de jaarmarkt in Sint-Oedenrode zeker niet missen.
Een jaarlijks  terugkerend evenement voor jong 
en oud. Om 10.00 uur in de ochtend openen de 
ruim 250 kraamhouders hun winkels op planken 
voor de verwachtte vijftienduizend bezoekers.  
Al vroeg in de ochtend loopt het publiek schou-
der aan schouder te slenteren over een kilome-
ters lang parcours. Met een aanbod variërend 
van kleding en boeken tot cosmetica, planten, 
fruit en zonnebrillen, probeert iedere 
kraamhouder de langs slenterende me-
nigte voor zich te winnen. 
Ook de echte standwerkers, die slechts 
één product op een ludieke manier 
aan de man proberen te brengen, zijn 
dit jaar van de partij. Of het nu lijm of 
schoenpoets is, het valt niet te ont-
kennen dat het een kunst  is hoe deze 
standwerkers hun waar aan de mens 
brengen. 

Dit jaar zal het marktplein worden om-
getoverd tot een echte Rooise Auto-
RAI. Diverse Rooise merkdealers zullen 
hun mooiste automodellen presente-

ren aan het publiek. En zoals bij elke 
autoshow, heeft ook de Rooise jaar-
markt een speciale primeur van een 
model dat officieel nog niet in de Ne-
derlandse showrooms staat.  
Mocht je kleding, huishoudelijke ap-
paratuur en prullaria genoeg hebben, 
dan is ook de muziek reden genoeg 
om de Jaarmarkt te bezoeken. Op 
het kerkplein dat speciaal is omge-
doopt tot muziekplein zorgen ver-
schillende bands en groepen voor 
een muzikale omlijsting van de dag.  
Diverse muziekverenigingen, kapel-
len en smartlappenkoren maken hun 
opwachting op het podium voor de 

kerk. De grote terrassen in het centrum van Sint-
Oedenrode bieden uitkomst wanneer de benen 
uitgeput raken. De kinderen kunnen zich verma-
ken met een ritje op de echte pony’s óf de hou-
ten pony’s in de draaimolen.
Dat de Rooise jaarmarkt al jaren een begrip is in 
de weidse omtrek blijkt wel uit het feit dat diver-
se marktkooplieden al ruim 40 jaar deelnemen 
aan dit evenement, evenals de jaarlijks terugke-
rende oude ambachten zoals mandenvlechten 
en glas graveren.

De Rooise Jaarmarkt, georganiseerd door On-
dernemingsvereniging Rooi 2000 vindt plaats in 
het centrum van Sint-Oedenrode.  De Jaarmarkt 
begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00uur. De 
toegang is gratis. Er is voldoende gratis parkeer-
gelegenheid in de omgeving van het centrum.

Jaarmarkt Sint-Oedenrode      22 juni van 10 tot 17 uur

40,2°C

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

Ondanks onze 
Oranjekoorts zijn we 
zondag de hele dag geopend!
Tijdens de Jaarmarkt van 10:00 tot 17:00 uur

Tattoo4You geopend tijdens Jaarmarkt

Enkele weken geleden opende 
Tattoo4You een nieuwe zaak aan 
het Kofferen in Sint-Oedenrode. 
De eerste reacties zijn heel posi-
tief. Mensen uit Rooi en omstre-
ken weten de zaak goed te vinden. 
Om nog meer geïnteresseerden te 
bereiken zet Tattoo4You de deu-
ren open tijdens de naderende 
Jaarmarkt.

Het Kofferen is altijd een heel druk-
bezocht straat aan de route van de 
Jaarmarkt. Ideaal voor eigenaar 
Kevin Smits en zijn team. Kleine 
tattoos kunnen op die dag zonder 
afspraak direct gezet worden. De 
inloop is uiteraard vrij, maar zeker 
de moeite waard, want er is on-
der andere een gasttatoeëerder uit 

Zeist bezig om de mensen het no-
dige te demonstreren. U bent dus 
van harte welkom bij Tattoo4You, 
Kofferen 6b – Sint-Oedenrode.

Enkele weken geleden opende 
Tattoo4You een nieuwe zaak aan 
het Kofferen in Sint-Oedenrode. 
De eerste reacties zijn heel posi-
tief. Mensen uit Rooi en omstre-
ken weten de zaak goed te vinden. 
Om nog meer geïnteresseerden te 
bereiken zet Tattoo4You de deu-
ren open tijdens de naderende 
Jaarmarkt.

Het Kofferen is altijd een heel 
drukbezocht straat aan de route 
van de Jaarmarkt. Ideaal voor ei-
genaar Kevin Smits en zijn team. 
Kleine tattoos kunnen op die dag 
zonder afspraak direct gezet wor-
den. De inloop is uiteraard vrij, 
maar zeker de moeite waard, want 
er is onder andere een gasttatoe-
eerder uit Zeist bezig om de men-
sen het nodige te demonstreren. 

U bent dus van harte welkom bij 
Tattoo4You, Kofferen 6b – 
Sint-Oedenrode.
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Jaar
A.S. ZONDAG JAARMARKT

“In store” broeken 
vermaken met 
Henny Raaijmakers

KORTING TOT 25%

Markt 28 Sint-Oedenrode www.geritsmode.nl

vloerkleden
vinyl

inbetweens
zonwering
paneelgordijnen
roede
enz.

Kofferen 25 5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991

www.smitswoonboetiek.nl

tapijt 
vinylstroken

laminaat
gordijnen

vitrage
vouwgordijnen

rails
enz.

Tijdens de jaarmarkt leuke 
aanbiedingen in onze kraam

Jaarmarkt Sint-Oedenrode      22 juni van 10 tot 17 uur

Progress Uitzendbureau en 
DeMooiRooiKrant verloten fi ets op Jaarmarkt

Kom op de jaarmarkt naar de stand van Progress 
Uitzendbureau B.V. en VDZ Racing aan de Heu-
vel en haal er je lot op om kans te maken op 
deze fiets. 

Om mee te doen aan de loting kun je je inge-
vulde kaartje inleveren bij de MooiRooi stand, 
schuin tegenover. De winnaar van de fiets wordt 
volgende week in DeMooiRooiKrant bekendge-
maakt. Het is sowieso de moeite waard om de 
stand van Progress Uitzendbureau en VDZ Ra-
cing te bezoeken. Het team van Nijnselnaar en 
rallyrijder Roel van der Zanden zal er zijn rally-
wagen tonen aan het publiek. Afgelopen week 
denderde hij nog door de regio tijdens de ELE 
rally. Tijdens de Jaarmarkt zal de motor onder-
tussen afgekoeld zijn, maar het is reuze interes-
sant om een dergelijke wagen eens van dichtbij 
te spotten. Ondertussen kunt u wat meer infor-
matie vragen over Progress Uitzendbureau. Dat 
geldt ook voor DeMooiRooiKrant. Het plaatse-
lijke weekblad opent eveneens de deuren en no-
digt iedereen uit om een kijkje te komen nemen. 

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

Uitgebreide collectie 
trouwringen
U kunt ook terecht voor 
reparaties en voor alle 

ontwerpen van uw sieraden 
naar wens.

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN.
ONTVANG*€ 17,- 

PER GRAM, 14 KRT.
* u ontvangt dit in vorm 

van een korting bij aankoop 
van een nieuw sieraad.

Ook dit jaar weer volop muziek
tijdens de Rooise Jaarmarkt! 

Bands, DJ’s, muzikanten en kapellen 
geven acte de présence!
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Evenals de voorgaande jaren is de 
Brabantband ook dit jaar weer pre-
sent om de jaarmarkt op te luisteren. 
In tegenstelling tot de voorgaande 
jaren zal de band dit jaar voor het 
eerst niet lopend aanwezig zijn maar 
op een vaste plek haar muziek ten 
gehore brengen.

Bijzonder is ook dat de vereniging dit 
jaar ook een kraam heeft om daar 
info te verstrekken over de vereni-
ging en mogelijk interesse te wekken 
voor een opleiding en/of lidmaat-
schap.
Bovendien heeft de Brabantband een 
enveloppenwedstrijd: voor niet al te 
veel geld kunnen mensen envelop-

pen kopen waarmee men meteen 
kans maakt op aantrekkelijke prijzen 
die belangeloos door ondernemers 
beschikbaar zijn gesteld.

Bij de aankoop van minstens drie 
enveloppen in één keer, krijgt men 
bovendien een sticker van de Bra-
bantband. De bedoeling is om een 
Selfie (een zelfportret met je mobiele 
telefoon) te maken.   Vereist is dat op 
deze selfie de sticker van de Brabant-
band duidelijk zichtbaar is. Voor 31 
juli middernacht moet deze selfie via 
een privébericht worden ingezonden 
naar de Facebookpagina van de Bra-
bantband (het adres staat op de stic-
ker). Na de sluitingsdatum worden 
alle selfies op de Facebookpagina van 
de Brabantband geplaatst en kan ie-
dereen de selfie van zijn voorkeur “li-
ken”. De selfie met de meeste “likes” 
wordt winnaar en kan een leuke prijs 
tegemoet zien. De winnaar krijgt een 
leuke prijs. Dus kom naar de kraam 
van de Brabantband en doe mee met 
de enveloppenwedstrijd en de selfie-
wedstrijd.  

Zondag 22 juni - Jaarmarkt Sint-Oedenrode 
De hele dag open!

- Vrije inloop
-  Kleine tattoos zonder   

afspraak
-  Gast tatoeëerder uit Zeist
- Open vanaf 9.00 uur

www.tattoo4you.nl 
Koff eren 6b - 06 402 158 61

tatoeëren – laseren – piercen – permanente make-up

Brabantband dubbel in actie tijdens Rooise Jaarmarkt 

TERMEER MODESCHOENEN

START uiTvERkOOp
Op 19 juNi FANTASTiSCHE kORTiNgEN TOT 70%
zONDAg 22 juNi jAARMARkT OpEN vAN 10.00-17.00 uuR
HEuvEL 24       SiNT-OEDENRODE       TEL 0413 472329       www.TERMEERMODESCHOENEN.NL

Jaarmarkt Sint-Oedenrode      22 juni van 10 tot 17 uur

Ook wij staan op de jaarmarkt, onze winkel is open van 10.00 – 17.00u
Streepenstraat 2, Sint Oedenrode www.totalpetshop.nl
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Wij repareren alles aan uw voertuig

Autoschade Lambert B.V. ongeacht waar u verzekerd bent

STERK DOOR SAMENWERK!
zondag 22 juni samen op de Jaarmarkt in Sint-Oedenrode

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

Tel.: 0413-490161 
www.autoschadelambert.nl

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

Tel.: 0413-475911
www.vandenbergautogroep.nl

Wij zijn tijdens de jaarmarkt 
aanwezig met een kantelsimulator

autoschadeherstel truckherstel Autoruitherstel Caravan- en 
camperherstel

WA-verhaalservice Motoren- en
scooterherstel

DE NIEUWE CITROËN C1 
VANAF NU TE LEVEREN

C4-CACTUS PREVIEW, 
ALLEEN TIJDENS DE JAARMARKT!

Wij zijn tijdens de jaarmarkt 

Jaarmarkt Sint-Oedenrode      22 juni van 10 tot 17 uur
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 18 JUNI

T/M DINSDAG 24 JUNI 2014
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Is Action 
ook uw 
favoriete 
winkel?

Breng uw stem 
uit via ACTION.NL

105 STUKS

SOLAR TUIN
TAFELLAMP
kunststof
35 cm hoog

2.49

WHISKAS
KATZINI’S
50 gram

0.75

IRIS OPBERGBOX
MET DEKSEL
transparant
41x27x15 cm
11 liter

1.99

JONGENS
POLO
maten 92-146

2.99

WATER
GEWEER
30 cm

 0.69        -
DISNEY 
STRANDSET
diverse varianten

2.79      -

KINDER
SCHOENEN
maten 30-35

1.99 BLINQ
VAATWASSER DEO
citroen, 2x4 ml

0.79

DAMES
SHORT
katoen french terry 
maten S-XL

2.99

LUXE 
SCHOOLAGENDA’S
diverse trendy dessins
uitgevoerd met dubbel 
spiraal en elastiek of 
klittenband

1.79

90x200 cm 2.39
90x220 cm 2.49
140x200 cm 3.49
180x200 cm 3.99
180x220 cm 4.49 vanaf:

SOLAR OUTDOOR
LAMPION OF FLES
grote keuze kleuren
30 cm hoog

TRENDY
SCHOOLAGENDA’S
diverse trendy kleuren
en dessins

SCHWARZKOPF
HAARKLEURING
color ultimate
diverse kleuren

ZAND- EN WATER
SPEELTAFEL
incl. 20 zand of 
water accessoires
67x42x39 cm

WHISKAS
CRUNCH
100 gram

MEISJES SINGLET
OF SHORT
diverse kleuren en prints
100% katoen
maten 98-152

HUIS
SCHOENEN
lichtgewicht
diverse kleuren
maten 36-41

PROLINE
TUINSLANG
zware kwaliteit
incl. spuit- en 
koppelstukken

DOVE
HANDZEEP
original, fine silk,
sheabutter 
of winter
pompflacon 
250 ml

SUN
VAATWASTABLETTEN
classic
value pack

IRIS OPBERGBOX 
MET DEKSEL
transparant
34x20x11 cm
5 liter

JONGENS
BERMUDA
ruit
katoen
maten 86-128

GLIJBAAN 
MET TRAP
135x46x67 cm 

HEREN
BERMUDA
ruit
diverse kleuren
katoen
maten M-XXL

JERSEY
HOESLAKEN
wit of off-white

1.99

2.49

0.99

0.69

2.29

13.95

1.19

1.99

4.95

14.95

7.39

1.29

5.99

4.99

2.39

MADE IN HOLLAND!

LENGTE 20 METER
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ORANJE BARBECUE

www.gemeentebest.nl/nieuwbouw

Best is een dorp gebleven, maar met stadse voorzieningen.
Juist dat maakt wonen in Best bijzonder!

Best biedt het beste van twee werelden. Dorps wonen met veel voorzieningen, 
maar ook dicht bij de stad én de rust van de natuur. Door de ligging tussen de 
snelwegen (A2 en A58), een ondergronds treinstation in het centrum en Eindhoven 
Airport dichtbij zijn alle bestemmingen binnen handbereik.

Best is van alle gemakken voorzien: basisscholen, een middelbare school, een 
ruim winkelaanbod, musea, een bibliotheek, een bioscoop, sportvoorzieningen 
en vele recreatiemogelijkheden. Best is een toegangspoort tot het unieke 
Nationaal Landschap Het Groene Woud en maakt deel uit van de Brainport 
regio, het hightech hart van Brabant.

Blijven wonen in een bijzonder dorp? Best biedt u die kans. In de nieuwe 
wijken staat de kwaliteit van het woongenot centraal. Door de grote 
variatie aan woningen is er voor ieder wat wils. Bezoek de website voor 
alle mogelijkheden: www.gemeentebest.nl/nieuwbouw.

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

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

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

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

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

EXCLUSI E F VOOR U!

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

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

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

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

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

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

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

Ongelukje met uw barbecue?

Wij zijn ook uw specialist in 

brandverzekeringen.

(minimaal 4 personen)

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

BBQ 
Populair

€ 11,50P.P
10 % KORTING op de speeldagen van Oranje

WK aktie:

barbecueworst
hamburger
gemarineerde 
schouderkarbonade 
of gemarineerde speklap
gemarineerde kipfi let

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus
stokbrood, kruidenboter,
huzarensalade en 
rauwkostsalades

Barbecue populair

(alles uit eigen keuken!)

Genieten in Brazilië 

Kaartjes winnen voor Nederland – Spanje, in 
Brazilië nog wel. Eenmaal in het stadion ben 
je plots getuige van één van de meest memo-
rabele wedstrijden van het Nederlands Elftal 

in de geschiede-
nis. Het zou je 
maar overkomen. 
Roel Konings 
overkwam het. 
Samen met zijn 
broer Dirk was hij 
er bij, bij de 5-1 
overwinning op 
wereldkampioen 
Spanje. “Het 

was onvergetelijk, echt geweldig”, stamelt Roel 
nog na. Inmiddels is hij weer veilig thuis bij zijn 
hoogzwangere vrouw, die in de tussentijd dus 
niet is bevallen.

Win een BBQ pakket voor vier personen

Rooi kleurt Oranje fotowedstrijd
De eerste foto’s waar de oranjepret 
vanaf straalt zijn binnen. Nu Nederland 
de eerste wedstrijd heeft gespeeld, zijn 
er vast ontzettend veel foto’s gemaakt. 
Doe daarom mee aan de Rooi kleurt 
Oranje fotowedstrijd van DeMooiRooi-
Krant en win een BBQ-pakket voor vier 
personen. Het mag van alles zijn, als er 
maar Oranje in voorkomt. De buurman 
in een juichpak, je dochtertje met een 
prachtig geschminkt gezicht, de buurt 
in een polonaise na een doelpunt. Al-
les mag! Stuur uw Oranjefoto en win! 
redactie@demooirooikrant.nl
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 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

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Oke, ik geef het toe. Tot vrijdagavond 21.40 
was ik sceptisch over het Nederlands elftal. 
Ik had nog niet het juiste gevoel, voelde 
geen wedstrijdspanning en dacht zoals 
velen met mij: Nederland vliegt er na de 
eerste ronde uit. Even daarvoor had ik mijn 
man een berichtje gestuurd. Hij had die 
middag de Mont Ventoux beklommen en 
keek in Zuid-Frankrijk met 11 vrienden naar 
de wedstrijd. In dat berichtje stond in een 
woord van drie letters hoe ik over de wed-
strijd dacht. Tot daar die fan-tas-ti-sche Ro-
bin van Persie ons land in verroering bracht 
met zijn prachtige zweefduik. Het huis ont-
plofte. Op de bank sprongen 10 kinderen 
en 5 moeders op. We vierden het doelpunt 
alsof we het zelf hadden gescoord.

Ineens was de stemming anders en voelde ik 

de kriebels in mijn buik komen. En stuurde 
ik een berichtje naar mijn man hoe gaaf de 
wedstrijd wel niet was. Tijdens de rust be-
sprak ik samen met het vriendje van mijn 
oudste de tactiek voor de tweede helft. We 
hadden het erover hoe psychologisch be-
langrijk die goal van Van Persie was, zo net 
voor de rust. Dat Nederland nu moest door-
pakken. We spraken over de mogelijkheden. 
Wie zou de 2-1 scoren? Robben, Van Persie 
of Sneijder? We filosofeerden over de men-
tale kracht van het team. Omdat dit waar-
schijnlijk het laatste WK is van Van Persie en 
Robben en dat deze mannen zó graag een 
prijs willen winnen. De 2-1 viel gelukkig snel 
en daarna regende het prachtige doelpun-
ten. Wat een avond! Ik heb die nacht tot 
3 uur wakker gelegen van de adrenaline. 
En om 7 uur stond ik weer naast mijn bed 
te stuiteren en ben op internet naar com-
mentaren en filmpjes gaan zoeken. De com-
mentatoren van de BBC waren lyrisch over 
Nederland. In Spanje werd vooral gehuild 
en Duitsland had het met name over hun 
Bayern-ster Arjan Robben. Ik kan er geen 
genoeg van krijgen. Wat is sport toch gaaf 
op zo’n moment. Ik voorspel dat Nederland 
ver gaat komen. Weet je waarom? Omdat 
er een echt team staat. Ze knokken samen 
en ze vieren de doelpunten samen. De pas-
sie en gedrevenheid spat er vanaf. Robin 
Van Persie schudt (en schiet) dit toernooi 
alle frustraties van voorgaande EK’s en WK’s 
van zich af. Meester Van Gaal heeft één mis-
sie en dat is wereldkampioen worden. Ik zet 
mijn geld erop. En nog een kleine voorspel-
ling: Stefan de Vrij en Daley Blind maken een 
megatransfer naar een Europese topclub. 

Saskia van den Eshof is eigenaar van 
SasSupport, het communicatie- en marketing-
bureau in Sint-Oedenrode. Voor DeMooiRooi-
Krant schrijft zij regelmatig over haar gezin en 
soms over haar werk. Volg haar ook Twitter:
@saskiavdeshof.

Nagenieten!

Optreden Sunrise

Wish it, dream it, do it
Dansvereniging Sunrise is op dit moment 
volop bezig met de voorbereidingen van een 
spectaculaire dansvoorstelling die op 27 en 
28 juni wordt gehouden in cultureel centrum 
Mariëndael.

De 100 danseressen zijn al maanden bezig 
om er weer een spectaculaire show van te 

maken. De voorstelling wordt maar liefst drie 
keer opgevoerd: Op vrijdag 27 juni om 19.00 
uur en op zaterdag 28 juni om 14.00 uur en 
om 19.00 uur. Mis deze show niet, koop snel 
kaarten. Kaartjes kosten 7,50 per stuk. Dit kan  
door middel van een email naar secretaris@
dansverenigingsunrise.nl   te sturen. Reageer 
snel want VOL is VOL.

Laatste Liederentafel Van Ons End in 
Dorpsherberg
Vijfentwintig jaar geleden trad liederentafel 
Van Ons End al op in het toenmalige Het 
Centrum aan het Dorpsplein in Olland. Ko-
mende zondag treedt het voor het laatst op, 
in café de Dorpsherberg, zoals de kroeg al ja-

ren heet. Om 14 uur begint het concert. Niet 
alleen Van Ons End treedt er op. Ook gitaar-
club Ancora geeft acte de presence, evenals 
troubadour Jan van der Heijden uit Liempde. 
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Dikke
Deal 
Dagen

meer dan 200
VW en AUDI
occasions

20-21-22 juni €  1.350,-
minimale inruil
(vraag naar onze voorwaarden)

Occasions vanaf 

€  4.999,-

Veghel | Heuvelplein 4 - 7

OPENINGSTIJDEN Vrijdag      09.00 - 20.00 uur 

  
  

   

Zaterdag  10.00 - 17.00 uur 
Zondag     11.00 - 17.00 uur 

Financierings-
tarief van 4,99%

Gratis friet
BIJ ONZE FRIETKRAAM
ALLEEN ZATERDAG EN ZONDAG

KIJK OOK EENS OP
UDENHOUT.NL/DDD
VOOR MEER INFO

WIN
EEN WEEKEND 
CABRIO RIJDEN

De grootste
occasionshow

van NederlandVeghel

Ollend dreijt dur: Eén en al sportiviteit

Wie had er gedacht dat Nederland 
met 5-1 zou winnen? Afgelopen 
vrijdag begon Ollend dreijt dur met 
de WK-wedstrijd Nederland-Spanje 
op groot scherm. De organisatie had 
een eigen voetbalpoule opgezet. 
Om dubbele winnaars te voorko-
men, hadden ze er wat extra uitda-
ging aan toegevoegd. Het ging niet 
alleen om de eindstand, maar ook 
om het voorspellen wie de goal(s) 
zou maken en op welk moment. Het 
leek een slim idee, maar het bleek 
uiteindelijk niets uit te halen. Wie 
had dan ook zo’n grote overwinning 
kunnen indenken? Bij Ollend dreijt 
dur had niemand dat geraden.

Het mocht de pret niet drukken. 
Iedereen was door het dolle heen 
en het bier vloog door de lucht. De 
rockcoverband 100% katoen hoef-
de geen feestje meer te bouwen. 
De avond kon niet meer stuk. Door 
loting werd uiteindelijk de winnaar 
van de voetbalpoule bepaald. He-
rald Makus won twee kaartjes voor 
‘Dinner in the sky’. Zaterdagavond 
wist coverband ‘We want more’ de 
voeten van de vloer te krijgen. De 
sfeer was gemoedelijk en dat bleef 
het hele weekend zo. 

Hup Ollend hup
Met het WK in gedachten was het 
thema van de zondagse familie-

dag ‘Hup Ollend hup’. Het hele 
evenemententerrein stond vol met 
sportieve activiteiten. Zowel de Ol-
landse korfbal- als voetbalvereniging 
droegen hun steentje bij. Menigeen 
deed een gooi naar de korf en het 
stropdasschieten bleek moeilijker 
dan verwacht. Van Scouting Rooi 
mocht iedereen letterlijk de boom 
in en die uitdaging namen heel wat 
kinderen ter harte. De Dorpskapel 
zorgde voor echte dorpsgezelligheid 
en er werd een heuse freestyle voet-
balworkshop gegeven. Al voordat 
Maarten van Luit de show begon, 
waren Bram, Gijs, Harm en Dirk niet 
bij hem weg te slaan.  Tijdens de 
workshop werd de schare kinderen 

verder uitgebreid, maar Bram kreeg 
als eerste de kans om te laten zien 
dat ook hij geheel niet onhandig is 
met een bal…

Verrassingselement
Ollend dreijt dur heeft zichzelf ten 
doel gesteld om elk jaar met iets ver-
rassends te komen. In de voorbode 
van het dorpsfeest werd wel wat 
onthuld, maar niet alles. De inde-
ling van de tent werd dit jaar totaal 
omgegooid. De bar moest fungeren 
als centraal middelpunt waar ieder-
een gezellig omheen kon staan. Dat 
was een grote uitdaging voor de 
technisch dienst. Erik de Bie dacht 
in eerste instantie dat het technisch 
niet haalbaar was. De mannen kre-
gen het toch voor elkaar, maar ze 
hopen wel dat het idee volgend jaar 
hetzelfde blijft. Alle inspanning werd 
gelukkig erg gewaardeerd. “Het eni-
ge dat ik nog mis is een draaideur 
bij de ingang”, grapte iemand. Toen 
er een verbaasde stilte viel, legde hij 
uit: “Een ‘draaideur’ voor ‘Ollend 
dreijt dur’.” 

Inmiddels is Ollend weer ‘durge-
dreijd’. Moe maar voldaan kan de 
organisatie terugkijken op het afge-
lopen weekend. “We hebben alleen 
maar positieve reacties gekregen”, 
gaf één van de bestuursleden aan. 
Volgens haar ligt de kracht van het 
dorpsfeest ook aan de ‘derde helft’ 
en aan de tomeloze inzet van alle 
vrijwilligers.

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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The Kainji Reservoir is een groot stuwmeer in het noordwesten van 
Nigeria.  Het gelijknamige wildreservaat ligt vlak in de buurt en 
iemand van ons had het in zijn kop gehaald om daarheen te reizen, 
per auto nog wel, een barre tocht in de verzengende hitte over 
deels onverharde wegen. Het reisgenootschap bestond uit onze 
Nederlandse vrienden, een Belgische beroepsvisser, een Duits-Co-
lombiaans echtpaar en mijn vrouw en ik, hoe gemêleerd wilt u het 
hebben? De Belg had zijn suburban, een uit de kluiten gewassen 
Toyota pick-up, volgestouwd met jerrycans Nigeriaanse benzine 
van 7 cent per liter. Het was benzineoorlog in dat land, de prijs was 
onlangs gestegen van 6 naar 7 cent en complete volksopstanden 
en stakingen waren uitgebroken, met grote brandstofschaarste als 
gevolg. De Belg stuurde, in het gezelschap van mijn vrouw en onze 
vriendin, de rijdende benzinebom al paffend over de gehavende 
en pokdalige wegen. De reis was voor mij een openbaring en ik 
keek mijn ogen uit. Bij een spoorwegovergang, ergens halverwege, 
lagen tientallen autowrakken en ontspoorde wagons her en der, en 
dat voor die éne trein per dag, hoe was ’t mogelijk? Toen wij van 
de verharde weg afbogen en nog zeker honderd kilometer over 
de rode leemweg voor de boeg hadden, passeerden wij groepjes 
dorpelingen die de “potholes” in het beschadigde wegdek aan het 
repareren waren met vochtige rode modder. Zo hoopten ze op een 
fooi van voorbijrijdende auto’s en wij gaven hun die ook. Natuurlijk 
stonden ze binnen mum van tijd met dertig man rond de auto en 
dan was het tijd om zachtjes gas te geven, je kunt niet het hele 
dorp tevreden stellen, tenslotte. Aan het eind van de dag bereikten 
wij New Bussa, vlakbij het stuwmeer en daar was ook ons onder-
komen: een gesloten luchtmachtbasis, gebouwd door straaljager-
fabrikant Dassault Dornier, die diende als opleidingscentrum voor 
Nigeriaanse piloten in spé. De Nigerianen hadden hun rekeningen 
niet netjes betaald en daarom had de fabrikant het project verlaten. 
Wij verbaasden ons over het keurig onderhouden terrein en wer-
den door een Engelse conciërge naar ons onderkomen gebracht, 
een soort kantoorunit op een grote houten vlonder (waaronder 
het volgens hem wemelde van de slangen), compleet met ‘n klein 
poeliebadje waarvan het water ca. 38˚C was. Van daaruit werden 
meerdere jachtexpedities ondernomen, waarvan ik alleen memo-
reer dat het in het gebied miegelde van de leeuwen, mede omdat 
op dat moment veel kuddes van de Fulani, een prachtig nomaden-
volk, door het gebied trokken. De Fulani zijn lang, lopen kaars-
recht en hun vrouwen hebben nekken van meer dan 10 centimeter, 
waarmee zij die enorme waterkruiken op hun hoofd in balans kun-
nen houden. Over hun prachtige hoge en kogelronde billen kan ik 
hier maar beter zwijgen…. Vermeldenswaardig is verder dat onze 
jachtopzichters zo corrupt waren als de pest – ze zaten continue te 
zeuren om wat munitie van ons, zodat ze zelf wild konden stropen 
-, dat we een video-opname hebben van een drietal stropers die 
door ons waren betrapt en die als geslagen honden met hun stro-
perstuig op de grond geknield zaten (ik vreesde voor hun lot) en dat 
er uiteindelijk wel wat werd buitgemaakt, hetgeen in de diepvries 
verdween. De hitte echter was verzengend en er werd alleen ’s och-
tends vroeg en ’s avonds gejaagd en de rest van de tijd brachten 
wij slapend, poeliënd en met wat bezoekjes aan het dorpje en het 
stuwmeer door. En zo dat ik daar, op de stronk van een afgestorven 
boom, aan de rand van de ondiepe en moerassige uitlopers van het 
meer en keek naar die visser, zijn zoontje aan de andere kant van 
de kano, die met een voor ons onvoorstelbare vaardigheid zijn net 
in twee seconden tot maximaal oppervlak op het water liet neerko-
men. Het melancholische geluid van de Senegal coucal (soort koe-
koek) maakte op dat moment Afrika wel heel bijzonder….(wordt 
vervolgd)

Deze aflevering geen recept; af en toe reden wij ’s avonds naar het 
dorpje/stadje om een zak suya te halen. Het is een soort saté, maar 
zijn het heel dun gesneden platte schijfjes beef, pittig gekruid en 
daarna langzaam gaar geroosterd boven een houtvuurtje. Die tent-
jes stonden op meerdere plaatsen langs de weg en wij kochten ze 
waar ze er het meest gaar uitzagen, dat dan weer wel. Toen ik op 
zoek ging naar een recept, stuitte ik op de meest exotische ingre-
diënten, die ik zomaar niet kon kopen. Daarom hoop ik volgende 
week met een zo goed mogelijk recept te komen.

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

Kainji (de video)

6  Rozen voor Rita
6.1 Ora pro nobis 
Detective Rien Raavens wordt ge-
beld door Justus van het Bisdom 
’s-Hertogenbosch. Hij vertelt dat de 
botsplinter uit de Ritakerk in Bos-
kant, de relikwie, is verdwenen. Rien 
spreekt met hem af bij het bisdom.
In de deuropening staat een knappe, 
elegant geklede man van een jaar of 
dertig. Hij draag zijn lange blonde 
haar in een staartje en in zijn nek is 
een kleurrijke tattoo zichtbaar. ‘Fijn 
dat u er bent, mevrouw Raavens, 
volgt u mij naar de ontvangstruim-
te,’ zegt Justus. Zijn stem klinkt even 
plechtig als aan de telefoon, maar de 
twinkeling in zijn ogen verraadt dat 
hij zich volledig bewust is van zijn 
verrassende verschijning. 

Even later zitten ze met een kopje 
thee in een grote, hoge kamer, die 
ondanks het marmer en de kunstwer-
ken, een sfeer van soberheid ademt. 
‘Mevrouw Raavens, zoals ik u telefo-
nisch liet weten, het betreft hier een 
delicate zaak. Ik kan op uw discre-
tie rekenen?’ ‘Jazeker, u heeft mijn 
woord,’ belooft Rien. Justus buigt 
zich naar haar toe en zegt: ‘Wees ge-
rust, we staan er niet alleen voor. U 
weet wellicht dat Sint Rita van Cas-
cia de patrones is voor de hopeloze 
gevallen en onmogelijke zaken. We 
zullen haar daarom aanroepen en op 
haar steun en voorspraak vertrou-
wen.’ Rien knikt. ‘Als ik een prakti-
sche vraag mag stellen: Wie konden 

er bij de relikwie?’ ‘Iedereen die de 
sleutel wist te liggen, of inbrekers.’ 
‘Heeft u enig idee waarom iemand 
zo’n relikwie zou willen hebben? Is 
het geld waard? ‘De botsplinter is 
voor alle gelovigen van onschatbare 
spirituele waarde en in het bijzonder 
voor hen die Sint Rita vereren,’ legt 
Justus uit. ‘Maar het zich toe-eigenen 
van de relikwie kan ook een provoce-
rende daad zijn.’ 
Als ook de zakelijke kant besproken 
is, krijgt Rien informatie mee over de 
Heilige Rita en de parochie Boskant. 
Justus laat haar uit: ‘Ik ben dankbaar 
dat we elkaar gevonden hebben. Ik 
heb alle vertrouwen in een goede af-
loop. God zij met u.’ 
Onderweg naar huis besluit Rien 
even bij te komen bij haar vader, 
Koos Raavens. Ze weet dat hij tot zijn 
emigratie naar Zuid-Afrika in 1972, 
op zondag meestal in Boskant naar 
de kerk ging, dat komt nu mooi uit. 
‘Pa, waarom is jy vroeër na die kerk 
in Boskant gegaan?’ wil Rien weten. 
‘Ik ging met mijn moeder mee,’ zegt 
Koos, ‘zij was heel gelovig. Ze bad ie-
dere dag tot de Heilige Rita dat haar 
man, jouw opa dus, mocht genezen. 
‘Ikzelf vond de nieuwbouw prettig, 
die door alle dorpelingen eigenhan-
dig was gebouwd.’ Dan herinnert hij 
zich: ‘Van heinde en verre kwamen er 
mensen naar Boskant op bedevaart, 
en ook als er noveen gehouden werd. 
’Noveen?’ ‘Dan werd er negen dagen 

tot Rita gebeden om bijzondere gun-
sten te verkrijgen. De hele kerk stond 
bij die gelegenheid vol met rozen. 
Want Rita vereren, doe je met rozen.’
De dagen die volgen is Rien op ver-
schillende plaatsen in Boskant te 
vinden. Zonder haar opdracht prijs 
te geven, maakt ze een praatje met 
parochiebestuurders, met vrijwilligers 
en andere parochianen. Niemand 
heeft het over provocerende acties 
of wangedrag in het dorp. Wel hoort 
ze dat de kerksluiting diepe wonden 
heeft achtergelaten en dat de Heilige 
Rita veel parochianen nog altijd tot 
steun is. Helaas leveren de gesprek-
ken geen enkele aanwijzing op voor 
de verdwenen botsplinter. Rien heeft 
hulp nodig en besluit, de woorden 
van Justus indachtig, Rita aan te roe-
pen. Met een bos rozen gaat ze naar 
het Ritakapelletje in het Kremselen. 
Haar woorden ‘Heilige Rita, ora pro 
nobis’, besterven op haar lippen als 
ze het kapelletje betreedt.

Wordt vervolgd
Door S. Coops (met  goedvinden van 
Rien Raavens) 
Volg ons op twitter: @rooiseraaf

La Primavera

Roois Gemengd Koor zingt de lente uit

Op zondag 15 juni om 12.00 uur 
nam het Roois Gemengd Koor met 
een lichtvoetig concert in Marien-
dael afscheid van de lente. Het 
afscheidsfeest werd mede opge-
luisterd door Margaret Forrest, een 
briljante harpiste. 

Door: Bert de Graaf

Zij studeerde af in Australië waar ze 
in de bekendste Pop- en Symfonie-
orkesten speelde. Voordat zij zich de-
finitief in Nederland vestigde, werkte 
zij enkele jaren in Groot-Brittannië en 
nu geeft zij al jarenlang harp onder-
richt bij Factorium Tilburg en speelt ze 
ook met het trio MaMiMa. Het koor 
begon met lenteliederen van Felix 
Mendelsohn-Bartholdy (1809-1862) 
en de stemming zat er meteen in. Ge-
zongen werd ‘Fruhlingsahnung’, ‘Die 
Primel’, ‘Fruhlingsfeir’ en uit opus 
59; ‘Abschied vom Wald’. Hierna 
werd de prachtige harp van Margaret 
Forrest opgesteld en zij speelde vier 
preludes voor harp van Marcel Tour-
nier (1879 – 1951). Haar bewegelijke 
handen op de harpsnaren toverden 
er schitterende muziek uit. 

De  koorleden zongen vervolgens 
drie liederen uit opus 27 van Edward 
Elgar. Deze liederen gaan over het 

goede leven in Beieren. De compo-
nist was daar op vakantie geweest. 
Margaret Forrest nam ons vervol-
gens mee op haar muzikale reis naar 
Spanje en zij speelde voor ons een 
tweetal dansen van Granados (1867 
– 1916). Het Roois Gemengd Koor 
stond daarna klaar om in dit laatste 
muzikaal blok, Bella Italia, te bezin-
gen. Dit lukte ‘molte bene’ (heel 
goed). We hoorden ‘Capricciata’ , 
‘La Montanara’ het lied van de ber-
gen in Trento en een medley van 
Napolitaanse liederen, zoals ‘Torna 

a Surriento’, ’Santa Lucia’, ‘O sole 
mia’ en ‘Funiculi, funicula’ een ritje 
met de kabelbaan.

Het was een bijzonder opgewekt, 
bijna zomers concert geweest. We 
kunnen nu vrolijk de zomer tege-
moet gaan. Het concert stond onder 
leiding van dirigent Ad Vergouwen 
en Henk van Riel bespeelde de pia-
no. Het koor bestaat sinds 1945, telt 
ruim 50 leden en zoekt nu met name 
versterking in de mannenbezetting. 
Info www.rooisgemengdkoor.nl.

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl
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Vluchtelingenwerken voortaan in ’t Spectrum Schijndel

Poëtisch orgelconcert van Henk de Vries en Julius Dreyfsandt zu Schlamm
Op zondag 15 juni werden we ver-
rast door een prachtig uitgevoerd 
poëtisch orgelconcert in de Marti-
nuskerk.

Door: Bert de Graaf

Stichting Smitorgel Sint-Martinus-
kerk, Roois Kultuur Kontakt, De-
MooiRooiKrant en de Rabobank 
hadden er voor gezorgd dat op deze 
zondagmiddag de bekende Groning-
se organist Henk de Vries en onze 
Rooise dichter Julius Dreyfsandt zu 
Schlamm hun nobele kunsten had-
den samengevoegd. 

Dat deden zij al eerder, vorig jaar 
tijdens een orgelconcert in Breu-
gel. Nu hadden zij een programma 
ontwikkeld met gedichten die geïn-
spireerd waren door de muziek. De 
voordracht van deze gedichten werd 
omlijst door een orgelimprovisatie 
die ontstond tijdens de voordracht 
van deze gedichten, zoals in ‘Musi-

que des Quatre Saisons’, orgelmu-
ziek. De prachtige poëzie over ‘de 
Vier Jaargetijden’ van dichter Julius 
vloeide over in een mooie composi-
tie van muziek en gedichten, die ook 
nog eens onderstreept werden door 
de fijne stem van onze dorpsdichter

Op het concertprogramma stonden 
verder orgelwerken van Brahms, 
César Franck, Clérambault, Boel-
mann en Bach. Organist Henk de 
Vries (1979) studeerde o.a. orgel, 
improvisatie, piano en clavecimbel in 
Groningen, Den Haag en Hamburg. 
Hij is adviseur bij orgelrestauraties en 
speelt orgelconcerten over de hele 
wereld.
Dichter Julius Dreyfsandt zu 
Schlamm uit Sint-Oedenrode treedt 
als orgelliefhebber vaak op met or-
ganisten, zoals Piet Groenendijk en 
Jan v.d. Laar. Als dichter is hij vast 
lid van barokensemble Scordatura 
(www.scordatura.nl) dat barokmu-
ziek in ongewone bezettingen com-

bineert met poëzie. Hij publiceerde 
vele gedichten in pers en op web-
sites. Zijn werken werden uitgege-
ven in Nederland, Duitsland en in 
Hongarije.

De locaties van Vluchtelingenwerk-
WOBB van de gemeenten Sint-
Oedenrode, Sint-Michielsgestel en 
Schijndel zijn sinds deze maand 
centraal gehuisvest in Cultureel 
Centrum ’t Spectrum aan de Steeg 
9-i in Schijndel. Afgelopen don-
derdag vond de officiële opening 
plaats. VluchtelingenWerk-WOBB 
denkt hiermee de dienstverlening 
aan de doelgroep in dit werkgebied 
te kunnen verbeteren 

Waarom verhuizen?
VluchtelingenWerk-wobb zet zich in 
voor de bescherming van asielzoe-
kers, vluchtelingen en nieuwkomers. 
Zij biedt ondersteuning bij het inbur-
geringstraject, taalonderwijs, vreem-
delingenrecht, toeleiding tot werk, 
maatschappelijke participatie en na-
tuurlijk bij de vestiging in de gemeen-
te. Ook zullen er al dan niet samen 
met partners zoals Welzijn de Meierij, 
de GGD en Optimisd speciale cursus-
sen georganiseerd worden, gericht op 

participatie en gezondheid. In iedere 
gemeente werkt 1 parttime beroeps-
kracht Door toenemende taken en de 
grote toestroom van vluchtelingen 
bleek het nodig om efficiënter te gaan 
werken. Zo is nu de bereikbaarheid 
van VluchtelingenWerk veel beter ge-
waarborgd. Op dit moment is Vluch-
telingenWerk ook 4 dagen per week 
tijdens kantooruren voor iedereen 
bereikbaar. In september zal dit nog 
worden uitgebreid naar de vrijdag.
Er is geen sprake van een volledig sa-
mengaan. De 3 coördinatoren blijven 
het aanspreekpunt voor de gemeente 
waar zij eerder al werkten. Ook blij-
ven er spreekuurlocaties in alle 3 de 
gemeenten. De vrijwilligers blijven 
in principe ook werken onder de lei-
ding van de eigen beroepskracht. Een 
aantal vrijwilligers met specifieke ta-
ken worden wel al ingezet voor alle 
gemeenten. Dit geldt ook voor de 
vrijwilligers die op het kantoor onder-
steunende taken hebben ( adminis-
tratie, receptie). Er is nu altijd voor alle 

vrijwilligers een beroepskracht be-
schikbaar voor ondersteuning, omdat 
beroepskrachten elkaar vervangen en 
daarop hun werktijden afstemmen. 

Spreekuur locaties en praktische ge-
gevens
Sint-Oedenrode 
Woensdagochtend Odendael 1 ( 
kantoor rode kruis)
Coördinator: Mevrouw Jos Koenen
Telefoonnummer 0413-476999 ( 
kantoor in Schijndel)

Schijndel
Maandagmiddag Steeg 9-i
Coördinator: de heer Wilko Platje
Telefoonnummer: 073-6894961

Wilt u nog extra informatie?
U kunt contact opnemen met Wilko 
Platje, coördinator van Vluchtelin-
genwerk-wobb locatie Schijndel. Hij 
is tot 12 juni 16.00 uur bereikbaar 
op 06-83608362

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 
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€99,- €24, 95
Eenmaal gewend aan

Silvana Support wilt u niet 
meer anders! Nu tijdelijk 

bij aankoop van uw Silvana 
Support hoofdkussen een 

compacte ‘Silvana
  Support op reis’
van hetzelfde type

voor slechts €24,95. 
Kies uw type met de

kussenkiezer op silvana.nl

Eenmaal gewend aanEenmaal gewend aanEenmaal gewend aanEenmaal gewend aanEenmaal gewend aanEenmaal gewend aanEenmaal gewend aan

Jubileumactie ‘Silvana Support op reis’

Veghel 0413-288338 • Uden 0413-330905 • Heesch 0412-475959

WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

Als eerste deze techniek ervaren?
Het nieuwe hulpmiddel heeft een ‘ingebouwde’ functie die 
ontworpen is om de hinder van oorsuizen te verminderen. 
In een zeer discreet ontwerp. Het prettige van de oplos-
sing is dat het de overlast van tinnitus kan verminderen en 
tegelijkertijd uw hoorvermogen kan verbeteren.

Medewerking begint met behandelplan
Naar aanleiding van de uitgebreide intake volgt een 
behandelplan indien noodzakelijk in  samenwerking met 
KNO-arts en/of Audiologisch Centrum. In overleg met de 
productspecialist van de fabrikant wordt daarna gestart 
met de proefperiode.

Van Schijndel Hoortechniek is geselecteerd om een nieuw hulpmiddel te testen. Wij 
zoeken daar- voor mensen die last hebben  van een hoorverlies in combinatie met  
oorsuizen. Oorsuizen (tinnitus) kan zich uiten in het (constant) horen van een piep, fluit of 
bromtoon. Dit is een aandoening waar ongeveer 15% van de volwassenen last van heeft. 
Vier op de vijf mensen die leven met tinnitus hebben ook een gehoorverlies.

StAR gecertificeerde audiciens

Gratis hoortest?
Maak een afspraak!

Foto: Henk van Abeelen
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paardensport

Les van de grootmeesters voor 
KV Nijnsel

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

De Nijnselse korfbalsters hebben af-
gelopen zaterdag een clinic gehad 
van Olaf van Wijngaarden en Marvyn 
Toonen, twee internationals uit de na-
tionale korfbalcompetitie. Deze clinic 
vond plaats aan de vooravond van het 
familie-vriendentoernooi dat afgelo-
pen zaterdag later werd gehouden.

“Omdat we dit jaar ons vijftigjarig 
bestaan vieren, hebben we deze cli-
nic op het programma staan”, ver-
telt voorzitter Erik Hoppenbrouwers. 
“Olaf en Marvyn zijn hier twee uur, 
het eerste uur leren zij de jongste 
spelers wat behendigheden en daar-
na zijn de senioren en de A-jeugd 
aan de beurt.”

“Ja, leuk”, zegt Marit na afloop. 
“Vooral het spelen met de 'verkeer-
de' hand was wel lastig”. Daarmee 
bedoelt ze dat rechtshandigen met 
links en andersom moesten probe-
ren om de bal in de korf te krijgen. 
“Ook het met de bal om het lichaam 
draaien was heel leuk”, volgens de 
jonge korfbalster. 
Het komende weekend gaan de 
jonge korfballers van KV Nijnsel nog 
een dag naar Bobbejaanland. “Voor 
de groten hadden we een feest ter 
gelegenheid van het vijftigjarige be-
staan. Maar voor de jeugd vonden 
we dat toch iets anders moesten 
doen”, zegt Erik Hoppenbrouwers. 
“Daarom staat er voor hen een dag-
je pretpark op het programma”.

Zilver voor Leonie tijdens 
Minioren Finale

zwemmen

Tijdens de Minioren Finale, de Bra-
bantse Kampioenschappen voor 
zwemmers tot en met 12 jaar, die 
afgelopen weekend gehouden werd 
in zwembad 'De Stok' in Roosendaal 
heeft Leonie Habraken een zilveren 
medaille behaald op de 100m vrije 
slag in 1.27.87.

De overige uitslagen:
Mirthe Dahler: 16e op de 100m vrije 
slag in 1.27.31, 18e op de 50m vlin-
derslag in 0.52.73, 8e op de 100m 
schoolslag in 1.48.26 en 10e op de 
200m wisselslag in 3.29.38.
Luc van Eijndhoven: 13e op de 
100m schoolslag in 1.40.92, 8e op 

de 100m rugslag in 1.22.64, 7e op 
de 400m vrije slag in 5.35.48, 9e op 
de 100m vlinderslag in 1.34.90, 8e 
op de 100m vrije slag in 1.12.56 en 
9e op de 200m wisselslag in 3.03.38.
Leonie Habraken: 9e op de 100m 
schoolslag in 1.58.62, 6e op de 
100m rugslag in 1.46.03, 6e op de 
50m vlinderslag in 0.51.47 en 4e op 
de 100m wisselslag in 1.44.16.
Haike Kluijtmans: 15e op de 100m 
schoolslag in 2.00.89.
Sanne Peters: 4e op de 100m vrije 
slag in 1.20.19 (Clubrecord), 8e op 

de 50m vlinderslag in 0.44.64, 11e 
op de 100m rugslag in 1.36.22 en 8e 
op de 200m wisselslag in 3.21.16.
Naomi van de Ven: 11e op de 100m 
vrije slag in 1.24.06, 9e op de 50m 
vlinderslag in 0.46.10 en 12e op de 
200m wisselslag in 3.33.14.

Komend weekend
Komende zondag neemt Pascal van 
Bakel in Amsterdam deel aan het 
Nederlands Jeugd en Junioren Kam-
pioenschap. Hij komt op zondagmid-
dag in actie op de 100m schoolslag.

De ploeg van Argo tijdens de Minioren Finales: 
Leonie, Luc, Mirthe, Haike, Naomi en Sanne

Leonie met haar zilveren medaille.

Kind-Oudertoernooi in Boskant

tennis

Zaterdag 14 juni  deden negentien 
kinderen met hun ouders/grootou-
ders/tantes mee aan het Kind – Ou-
dertoernooi van TV Boskant.

In drie poules werd er fanatiek gestre-
den om de punten, maar werd er ook 

flink gelachen, want bij dit toernooi 
staat het plezier altijd voorop. Elke 
poule had een finale, dus werden er 
aan het eind van de middag drie fi-
nales gespeeld. De uiteindelijke win-
naars: Teun van den Biggelaar, Guusje 
van de Ven en Pleun van de Biggelaar.

Guusje van de Ven met vader John van de Ven, 
winnaar van één van de drie fi nales.

Aanleg entree TV de Kienehoef en 
MHC Sint-Oedenrode
Op 10 juni werd gestart met de 
aanleg van de gezamenlijke entree 
bij TV de Kienehoef en MHC Sint-
Oedenrode, welke drie dagen later 
was afgerond. Aanleiding van de 
werkzaamheden was de renovatie van 
de Bremhorst, waarbij de gemeente 
aanpassingen heeft uitgevoerd aan 
de weg, parkeerplaats en bestrating. 

Voor de uitvoering van de werk-

zaamheden aan de entree gaat de 
dank van de verenigingen uit naar 
Fred van de Laar namens Fred van 
de Laar Grond - Weg- en Water-
bouw BV en Patrick van den Tillaart 
namens MBI Beton. Zij hebben het 
mogelijk gemaakt dat de clubs vanaf 
deze week een perfect aansluitende 
entree op de parken hebben. Het ge-
heel kwam tot stand na goed overleg 
tussen beide besturen van de clubs.  

Geslaagd Invitatietoernooi 
TV de Kienehoef
Na een jaar afwezigheid heeft afge-
lopen weekend het Invitatietoernooi 
plaatsgevonden. Het toernooi voor 
niet-leden van een tennisvereniging 
om kennis te maken met de fantas-
tische sport. Met succes kan worden 
teruggekeken op een gezellig toer-
nooi waarin het publiek regelmatig 
werd verblijd met prachtig tennis van 
zowel de invité als zijn/haar partner.

In totaal hebben 21 koppels in 5 pou-
les gestreden om de felbegeerde titel 
te winnen.  Extra spannend waren 
de vriendenpoules waarin de kop-

pels zeker niet wilden verliezen van 
vrienden, collega’s of (schoon)familie. 
René en Iwan, Karel en Anne, Ingrid 
en Ruud, Manon en Mia en Marianne 
en Hans kwamen als poulewinnaars 
uit de bus en mogen zich het gehele 
jaar dubbelkoning(inn)en van het In-
vitatietoernooi 2014 noemen.

Al met al was het meer dan een ge-
slaagde middag waarin het hoog-
staande tennis werd beloond met 
een gezellige borrel in de kantine. We 
hopen de deelnemers vaker te mogen 
begroeten op ons park.

Tennissucces voor broers Floris en 
Mike Jansen bij HTC Flavours Open

Afgelopen week was het open tennis-
toernooi van HTC Son. De broers Flo-
ris Jansen (17) en Mike Jansen (15) 
uit Sint-Oedenrode sleepten beide de 
titel binnen in respectievelijk de he-
ren enkel 4 en de heren enkel 5.

De als 3de geplaatste Floris speelde de 
1ste wedstrijd tegen Luuk Donkers. 

Luuk moest opgeven door een bles-
sure in de 1ste set. In de 2de ronde 
kwam Floris tegen de als 1ste ge-
plaatste Niels Herwegen. Na een ener-
verende pot op hoogstaand niveau 
trok Floris in 3 sets aan het langste 
eind. In de finale moest Floris tegen 
teamgenoot Nick van der Horst. Om-
dat de spelers elkaar erg goed kennen 
ging het gelijk op. Maar Floris won de 
finale met 7-5 7-5.
De als 2de geplaatste Mike Jansen had 
in zijn 1ste wedstrijd een flinke dobber 
aan Jim Bothof. Maar won in 3 sets 
met 5-7 6-3 6-0. In de 2de wedstrijd 
won Mike vrij gemakkelijk van Simon 
van Tilburg 6-2 6-2. De halve finale 
was van erg hoog niveau. Mike ver-
sloeg in een zware pot Tom van Tee-
seling met 6-4 4-6 6-3. In de finale 
kwam Mike tegenover Philip Christi-
aans. Ook Philip moest het onderspit 
delven met 7-5, 7-5. Ook heeft Mike 
met zijn dubbelpartner Tom Liever-
se  de Heren dubbel 5 op zijn naam 
geschreven. Kortom, een succesvol 
weekeind voor de broertjes Jansen.

Floris en Mike Jansen

Mariola Voorn en Hilde van den 
Oever gaan voor winst

Dit weekend stonden er diverse 
wedstrijden op het programma voor 
de Rooise Ruiters en Ponyruiters. 
In Liempde, Veghel en Oerle werd 
gestreden voor een plaats in de prij-
zenreeks.

In Oerle werd voor zowel de sectie 
springen, als dressuur een selectie-
wedstrijd georganiseerd. Springama-
zone Marion Merks wist met haar 
paard Dolf in de klasse B twee keer 
nul te blijven. Met dit resultaat en 

een mooie stijlbeoordeling, eindig-
den zij op een 2e plek. In dezelfde 
rubriek behaalde Ben Jansen met zijn 
paard Madiba, na helaas een balk in 
de barrage, toch een 6eplaats. Hil-
de van den Oever is goed op dreef 
met haar pony Rana. Dit weekend 
verscheen dit duo aan de start op 
de dressuurwedstrijd in Veghel. Ze 
nam deel aan twee proeven en be-
haalde een 1ste en 5e plaats in de 
klasse D-M2. Ook Mariola zet haar 
winnende reeks door. Afgelopen 

maandagavond startte ze haar paard 
Copyright in de klasse B. Ze ging er 
wederom met de winst vandoor.

www.facebook.com/demooirooikrant
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De Nijnselse ruiters en ponyruiters

Larissa Laenen tweede prijs springen klasse B 
in Oerle

paardensport

Larissa Laenen startte dit weekend haar pony 
Kasandera op concours in Oerle. Tijdens het sprin-
gen in de klasse DE B behaalden ze een foutloos 
parcours en mochten ze terugkomen in de barrage 
. Hier behaalden Larissa en Kasandera een mooie 
tweede prijs. 
Tevens startte Larissa Laenen haar pony Kasan-
dere in de dressuur klasse DB. Hier behaal-

den ze een derde prijs en een mooie score 
van 62.7%. Voor de paarden werden er ook 
wedstrijden verreden in Oerle. Juliët Bosshardt 
startte haar paard Enrique in het springen klasse 
B en behaalde de derde prijs. In de dressuurring  
verscheen Leonie Jochems en haar  paard Fer-
rovanck PP in de klasse L. Ze jury beloonde de 
proef met 66.3 %, goed voor een vijfde prijs.

Hollywoodbekendheid op bezoek bij Arabian Horse Weekend

Normaal trotseert ze rode lopers en 
is poseren voor een peloton camera’s 
wekelijkse kost. Natuurlijk is dat niet 
normaal, niet voor de doorsnee we-
reldburger. Voor Mindy Peters wel. 
In de Verenigde Staten geniet zij sa-
men met haar man Jon van enorme 
bekendheid als filmproducent. Zon-
dag had ze even geen paparazzi of 
filmsterren om zich heen, maar ge-
noot Mindy van rust en paarden 
in Sint-Oedenrode.

Haar uitstraling verraadt klas-
se. Een prachtig figuur, een 
karakteristiek gezicht, mo-
delwaardig. Duidelijk dat het 
niet gaat om een doorsnee 
vrouw. Met een glimlach 
om de mond kijkt ze naar 
haar passie; Arabische 
Volbloedpaarden. Ze 
is door familie Stoop 
uitgenodigd op het 
jaarlijkse evenement. Iets 
wat ze naar eigen zeggen zeer waar-
deert. Voor ze de ring in moet om als 
jurylid op te treden, neemt ze graag 
de tijd om in de Vipruimte met De-
MooiRooiKrant te praten. 

U produceert films. Zijn het films 
die we hier kennen?
“Zeer zeker. Ik heb meegeholpen 
aan de productie van Wild Wild 
West met Will Smith, aan Rainmen 

en Superman. Wanneer ik over en-
kele weken terug ben in Californië 
gaan we werken aan een nieuwe 
productie. De film heet Afrika en het 
script is geschreven door niemand 
minder dan Eric Roth. Hij is bekend 
van de films Forrest Gump en The 

Curious Case of Benjamin Button.”

Wat een verschil. Van de drukke 
filmwereld naar het rustige Sint-
Oedenrode.
“Dat klopt, maar daarom geniet ik 
er ook zo van. Ik vind het geweldig 
in Nederland. Ik ben regelmatig in 
Amsterdam geweest voor mijn werk. 
Nu ben ik hier voor mijn passie, het 
Arabisch volbloedpaard. Nederland is 
echt prachtig. Gisteren heb ik met een 
vriendin drie uur paard gereden bij 
Winterswijk in de buurt. Dan is het net 
als je in een schilderij rondrijdt. Onge-
lofelijk wat een prachtige natuur!”

“DAN IS HET NET 
ALSOF JE IN EEN 

SCHILDERIJ 
RONDRIJDT. 

ONGELOFELIJK WAT 
EEN PRACHTIGE 

NATUUR!”
Waarom bent u verknocht aan het 
Arabisch Volbloedpaard?
“Ik kom uit een familie van Arabi-
sche paardenfokkers. Mijn opa be-
gon er mee in 1957, mijn vader nam 
het over en nu run ik een ranch van 
ongeveer dertig Arabische paarden. 

Ik noem het niet mijn werk, niet mijn 
hobby, maar mijn passie. Het zijn ge-
weldige dieren. Dankzij het Arabisch 
volbloedpaard leer ik overal ter we-
reld geweldige mensen kennen. Net 
als de familie Stoop. Wat zetten ze 
toch ieder jaar weer een goed eve-
nement neer. Erg knap, want dit doe 
je niet zomaar even.”

Komt er een vierde generatie aan?
“Mijn moeder moest eerst niet veel 
van Arabische paarden hebben. Ze is 
nu echter twee keer nationaal kam-
pioen geworden met paardrijden. 
Laten we hopen dat ze op een dag 
besluit om de fokkerij over te ne-
men. Dat zou een droom zijn.”

Wat is het geheim voor het fokken 
van een goed paard?
“Je hebt geluk van boven nodig, van 
god, haha. Dat is echt zo, maar na-
tuurlijk is ook kennis belangrijk. Plus 
het uitkiezen van de juiste hengst. 
Kortom, er komt nog veel meer bij 
kijken.”

Voor dat Mindy in Sint-Oedenrode 
de mensen verheugde met een be-
zoek was ze in Saudi-Arabië voor 
een wedstrijd. Deze week is ze in 
Zuid-Frankrijk, waarna ze weer 
koers zet richting de States. Van de 
luwte terug naar de kermis die Hol-
lywood heet.

Normaal trotseert ze rode lopers en 
is poseren voor een peloton camera’s 
wekelijkse kost. Natuurlijk is dat niet 
normaal, niet voor de doorsnee we-
reldburger. Voor Mindy Peters wel. 
In de Verenigde Staten geniet zij sa-
men met haar man Jon van enorme 
bekendheid als filmproducent. Zon-
dag had ze even geen paparazzi of 
filmsterren om zich heen, maar ge-
noot Mindy van rust en paarden 

Haar uitstraling verraadt klas-
se. Een prachtig figuur, een 
karakteristiek gezicht, mo-
delwaardig. Duidelijk dat het 
niet gaat om een doorsnee 
vrouw. Met een glimlach 
om de mond kijkt ze naar 
haar passie; Arabische 
Volbloedpaarden. Ze 
is door familie Stoop 
uitgenodigd op het 
jaarlijkse evenement. Iets 
wat ze naar eigen zeggen zeer waar-
deert. Voor ze de ring in moet om als 
jurylid op te treden, neemt ze graag 
de tijd om in de Vipruimte met De-

Mindy Peters (midden) 
als jurylid in de weer. 

Sydney Renders eerste met Colinda in Oerle
Afgelopen zaterdag was het de beurt aan 
Oerle om te laten zien of zij een goede selec-
tiewedstrijd kan organiseren. Uiteraard zijn ze 
daar in geslaagd.

Het hoogste podium was dit keer voor Sidney 
Renders met Colinda, de kersverse moeder van 
een hengstveulen. Dat het moederschap en 
trainen goed samengaan bewees Sidney door 
er met de meeste stijlpunten vandoor te gaan.

Ook Anne Markgraaff deed met Way of Life 
goede zaken voor de selectiestand door in de EB 
klasse als 4e te eindigen. Het andere gedeelte 
van de Vresselse Ruiters was naar Almelo afge-
reisd voor een weekend springsport van half ne-
gen in de morgen tot half tien in de avond. Een 
zeer druk hippisch programma, met ruiters uit 
het hele land, waarbij diverse goede resultaten 
te vermelden zijn. In de klasse DM reed Nina van 

Enckevort Mistery naar 3e plaats in het 2 Fasen 
parcours, en op zondag 4e in het progressief. Alle 
parcoursen foutloos met snelle barragetijden.
In de CL klasse reed Nina de kleinere Enjoy ook 
in de prijzen. Een tweede plaats in het 2 Fa-
sen parcours, een zesde plaats in het klassieke 
parcours, een vierde plaats in het progressieve 
parcours, en tenslotte een tweede plaats in de 
bloedstollende finale. Deze finale bestond uit 
een klassiek parcours plus een barrage. Om in 
dit soort wedstrijd een rol van betekenis te spe-
len moet je in vorm zijn en een pony hebben 
die in een rengalop alle hindernissen foutloos 
kan nemen. Enjoy heeft bewezen dat ze dit 
kan, en een twee plaats is dan ook meer dan 
verdiend. Veerle van de Pasch reed zondag Sur-
price naar een zevende plaats in het progressief 
parcours in de DZ klasse. Het ging niet alleen 
goed met het Nederlands elftal maar ook met 
de Vresselse Ruiters.
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Pittige vluchten voor Rooise duiven

duivensport

Op vrijdag de dertiende werd de eerste mara-
thon gevlogen vanuit St. Vincent met aankomst 
op zaterdag, de dag dat ook de midfondvlucht 
vanuit Sens op het programma stond met 120 
duiven van 15 Rooise deelnemers.

De vlucht vanuit St. Vincent (1016 km) werd 
gelost op vrijdagmiddag 13.00 uur. De eerste 
werd geklokt door O. Roeters op zaterdagmid-
dag om 14.32 uur. (snelheid 881 m.p.m.) Toen 
was al duidelijk dat de prijzen niet allemaal af 
zouden gaan. Van de veertig prijzen werden er 
zaterdag 26 behaald, dus moest er op zondag 
doorgeklokt worden. De eerste zondagprijs 
werd om 
5.33 uur geklokt. Om 8.08 uur de laatste, dus 
je kunt wel zeggen ‘een pittige vlucht’.
 

De eerste 15 in Sint Oedenrode waren: O.Roeters: 
1. J. v. Houtum: 2,8,15. Verhagen-v/d Steen: 
3,4,6,9,12,13,14. Gar van Santvoort: 5,11. Jo 
Toelen: 7. W. van Santvoort: 10. 
 
Toen was er nog de vlucht vanuit Sens (405 
km) Gelost om 6.30 uur. De 175 duiven van 
13 Rooise deelnemers waren onderweg naar 
huis. Ook dit werd een pittige vlucht, maar 
hij verliep zonder problemen. De eerst aanko-
mende werd om 12.28 uur geklokt door A. v/d 
Heyden (snelheid 1128.m.p.m.) en om 13.11 
uur de laatste prijsduif. De eerste 15 in Sint-Oe-
denrode waren: A. v/d Heyden: 1,3,5. H. van 
Boxmeer: 2,8,9,11,12,15. J. van Laarhoven: 
4,7. Comb. G. & H. van Dijk: 6.  A. van Sinten: 
10, 14. H. Vos: 13. Volgende week staan er drie 
vluchten op het programma.
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

triatlon

Broer en zus aan de start in Retie

Afgelopen zondag stond de triat-
lon in Retie (B) op het programma, 
maar niet alleen voor Lex Habraken, 
ook voor zijn zus Inge Habraken. 
Voor haar werd dit haar aller eerste 
triatlon. 

De wedstrijd ging voor haar over 
een afstand van 500 meter zwem-
men, 23 km fietsen en 5 km lopen. 
Omdat Inge lang aan waterpolo 
deed, was het zwemmen haar sterk-
ste punt. Na 8 minuten en 52 se-
conde kwam ze als 11e dame uit het 
water. Het fietsen was voor Inge het 
moeilijkste onderdeel maar het ging 
lekker en na 53 minuten kwam ze 
van de fiets. Het weer was erg warm 
om hard te lopen. Ondanks dit werd 
de 5 km gelopen in een nette tijd 
van 28 minuten en 53 seconden. De 
totaaltijd werd 1 uur 30 minuten 57 
seconden. Dit was ruim onder het 
gestelde doel van 1 uur 36. Met een 
32e plaats bij dames was Inge uitein-
delijk heel tevreden. 
Twee uur na de start van Inge was 
het de beurt aan Lex. Voor hem 

stond een kwart triatlon op het pro-
gramma (1500 m zwemmen, 40 km 
fietsen en 10 km lopen). Het zwem-
men werd zonder problemen afge-
legd in 19 minuten en 5 seconden, 
goed voor een 10e plaats. Het doel 
van de wedstrijd was om net een 
tandje harder te rijden dan normaal. 
Met een tijd van 1 uur 5 (inclusief de 
eerste wissel) en dus een gemiddel-
de van 37 km/h was dit gelukt. Het 
lopen was ook voor Lex erg warm en 
mede door het goede fietsonderdeel 
werd dit onderdeel afgelegd in een 
matige 44 minuten en 26 seconden. 
Ondanks het matige looponderdeel 
was de totale tijd toch een hele nette 
2 uur 8 minuten en 43 seconden wat 
goed was voor een 57e plaats. 
Het is ondertussen al duidelijk ge-
worden dat het triatlon virus ook 
Inge heeft besmet want ze heeft al 
toegegeven dat dit niet de laatste 
keer zal zijn geweest dat ze aan de 
start van een triatlon stond. Doordat 
het hele dorp was uitgelopen, het 
vele publiek en het goede weer was 
het een erg gezellige wedstrijd. 

Pinkstertoernooi voor Albert v.d. Loo

De overwinning in het matig be-
zette Pinkstertoernooi ging met 3 
+35 naar Albert vd Loo. Ook Toon 
Bergen wist 3 partijen te winnen en 
werd met 3 +27 2e in dit toernooi. 
De 3e plaats was 2e Pinksterdag 
voor Jan vd Loo met 2 +14.

In het vrijdagavondtoernooi was de 
winst deze maand voor Wim vd Rijdt 
(3 +35), op de voet gevolgd door 

Johan van Kuijk (3 +34). In totaliteit 
wisten 6 spelers 3 partijen te win-
nen. Jan vd Schoot werd hiervan 3e 
met +25, Harrie van Breugel 4e met 
+24, Rob van Berkel 5e met +19 en 
6e werd tenslotte Jan in ’t Zandt met 
+18. Wim vd Rijdt (+9) neemt hier-
mee tevens de koppositie in het klas-
sement over van Rob van Berkel (+6).

In het zondagmiddagtoernooi wist 

deze maand niemand 3 partijen te 
winnen. De overwinning ging met 
2 partijen winst naar Gerrie vd Rijdt 
(+20) met op de 2e plaats Diny 
Hulsen (+16) en op de 3e plaats Els 
Goorts (+14). Wim vd Rijdt, Ad vd 
Velden en Toon Hulsen scoorden ex 
aequo allen +10. Gerrie vd Rijdt komt 
hiermee aan de kop van het klas-
sement (+8), gevolgd door Martin  
Gerritsen (+5) en Toos Sanders (+5). 

biljarten Start Ollandse 
Biljartkampioenschappen 2014

Met het oog op gezellige nazomer-
se biljartavonden gaan wij ons op-
maken voor de 25ste editie van de 
Ollandse biljartkampioenschappen 
libre vanuit de café De Dorpsher-
berg en café D’n Toel.  

In Olland zijn veel biljartliefhebbers. 
Dit blijkt onder andere uit het aan-
tal aanmeldingen voor de jaarlijkse 
Ollandse biljartkampioenschap-
pen. De eerste wedstrijd vangt 
aan op 1 september 2014. Na het 
zeer geslaagd kampioenschap van 
vorig jaar, met als Ollands biljart-
kampioen Ad v.d. Bergh, gaat de 

wedstrijdleiding ook dit jaar weer 
haar uiterste best doen om de 25e 
editie net zo succesvol te laten zijn. 
De wedstrijden worden doorgaans 
op maandagavond gespeeld. Na 
de voorronden staat de halve finale 
gepland op vrijdagavond  28 no-
vember in café D’n Toel. De finale 
zal plaatsvinden op vrijdagavond 
12 december in café De Dorpsher-
berg. Deelname staat open voor 
alle inwoners van Olland, leden 
van de Ollandse biljartverenigin-
gen en buitendorpse biljarters die 
al eerder - vanaf 2011 - deelnemen 
aan de Ollandse biljartkampioen-

schappen libre. Deelnemers moe-
ten voor aanvang van het toernooi 
18 jaar zijn. De inschrijving sluit op 
zaterdag 21 juni 2014 om 24.00 
uur. U kunt inschrijven bij café De 
Dorpsherberg en café D’n Toel. Let 
op: meld u tijdig aan. Omdat we 
dit jaar ons 25-jarig jubileum vie-
ren, zal het jubileumjaar afgesloten 
worden met een feestavond in ja-
nuari 2015. Meer informatie kunt 
u krijgen bij de wedstrijdleiding: 
Gerard Eijkemans (476580), Albert 
van Driel (476012) of Jan Verhagen 
(476479).      

jeu de boules

Gerard Rovers wint Ad v.d. Hurk-
bokaal en voorjaarswedstrijd 

vissen

Tot het laatste visje bleef het span-
nend. Er waren namelijk nog drie 
kanshebbers voor de overwinning 
van de Ad van de Hurkbokaal van 
de visclub in Boskant. 

Uiteindelijk was het een zeelt van 
2500 gram die Gerard de winst 
bezorgde. Een eerste plaats, twee 

tweede en een vierde plaats waren 
samen goed voor het winnen van 
de voorjaarswedstrijden. De zeelt 
en een paar voorntjes met een to-
taal gewicht van 2550 gram waren 
tevens goed voor het winnen van 
de Ad v.d. Hurkbokaal. Vier van 
de zes best geviste wedstrijden zijn 
bepalend voor de klassering. De 

vijf beste zijn: 1. Gerard Rovers, 2. 
Sjaak Verhoeven, 3. Leo v.d. Heij-
den, 4. Jan Fransen, 5. Willem van  
Breugel. Op zaterdag 28 juni wordt 
van 13.00-15.30 uur in Boskant 
de laatste wedstrijd van het Roois 
Kampioenschap gevist. Na afloop is 
de prijsuitreiking bij de Vriendschap.
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MooiRooikrantDe 37
ELE Rally loopt voor Roel van der 
Zanden uit op deceptie 

autosport

De ELE Rally werd dit weekeinde voor 
de 50e keer verreden met mooie klas-
sementsproeven in de omgeving van 
Eindhoven. In de 350Z Challenge ging 
de zege naar Dirk Garvelink en zijn 
navigator Nicky van Gerwen na een 
spannende strijd in de slotfase van 
de rally met het Belgische rallytalent 
Matthias Boon. Roy Clijnk pakte zijn 
eerste podiumplaats. Antoine Bies-
heuvel viel uit met technische proble-
men en zag daarmee zijn titelaspira-
ties in rook opgaan. Rooienaar Roel 

van der Zanden had wederom materi-
ele problemen.

Uiteindelijk stonden er vrijdagavond 
in Helmond zes equipes uit de Nissan 
350Z Rally Challenge aan de start van 
de jubilerende ELE Rally. Grote afwe-
zige was Arjan Heijstek. 

Voor Roel van der Zanden ging het in 
zijn thuisrally opnieuw mis. Eerst vrij-
dagavond met twee (!) kapotte bo-
bines en uitgerekend zaterdag bij de 

tweede doorkomst op de klassements-
proef in zijn woonplaats St. Oedenro-
de, toen een aandrijfas van zijn Nissan 
350Z het begaf. “Vrijdagavond begon 
het al slecht met twee bobines die op 
hetzelfde moment kapot gingen; we 
hebben die kunnen vervangen en door 
te kiezen voor de SuperRally waren we 
zaterdag weer van de partij.” Ze reden 
de resterende proeven vrijdagavond 
niet en kregen daarvoor een ‘norm-
tijd’, maar konden zaterdag wel weer 
gewoon van start: “Dat was belang-
rijk, omdat we een grote groep gasten 
hadden. Die hebben genoten van een 
dag vol spektakel, met mooi weer. We 
hebben ze ook op de service kunnen 
laten zien wat we in korte tijd allemaal 
kunnen doen. Maar helaas konden we 
ze niet ’trakteren’ op een finishresul-
taat, want bij de tweede doorkomst in 
St. Oedenrode moesten we flink gas 
geven om het onverhard door te ‘ploe-
gen’ en daarbij brak een aandrijfas. We 
slaagden er in de finish van de proef 
te halen en probeerden nog verder te 
komen, maar onderweg naar de proef 
in Son ging ook het differentieel kapot 
en was het over en uit voor ons.”

Geen succes voor Dai-Ippo 
trainers op E.K.

judo

In het weekeinde van 24 en 25 mei 
gingen de trainers van Dai-Ippo naar 
Lignano in Italië waar de Europese 
kampioenschappen Kodokan Kata ge-
houden werden. 

Vorig jaar maakten dit duo al grote 
stappen en stonden zij zelfs op het 
W.K. in Japan. Stug door trainen 
zorgde er voor dat zij een 2e Kata uit 
voerden op het NK. Ook dit ging heel 
goed. Maar gaande weg kreeg Cor last 
van zijn knie en konden zij dit hun 1e 
Kata niet meer uitvoeren. Dan maar op 
het 2e Kata focussen. Maar ja dit moet 
dan ook meteen op een E.K. gaan ge-
beuren. Door omstandigheden kregen 
Eric en Cor de focus niet. Heel erg ver-
velend als je op zo’n groot toernooi 
staat. Helaas dus geen goed resultaat 
wel weer een ervaring rijker.

Maandag 2 juni moest Martijn van Da-

len op voor het examen voor Judole-
raar A. Hij heeft onder leiding van zijn 
docent op het CIOS te Arnhem, tevens 
zijn leraar bij Dai-Ippo, daar een mooi 
resultaat neer gezet. Hij wist met een 

mooie cijfer lijst, 2 x  7 en 2 x 8 zijn ju-
doleraar diploma te behalen en tevens 
ook is hij nu geslaagd voor zijn 2e dan. 
Dit is eigenlijk zijn 2e zwarte band. 
Proficiat Martijn.

Op zaterdag 7 juni ging Nick van Schijn-
del op voor zijn 1e dan judo. Nick is een 
talentvol judoka maar heeft soms wat 
last van stress. Hij heeft de laatste we-
ken hard getraind om zijn programma 
rond te krijgen. Op zaterdagochtend 
nog even de laatste training en ’s mid-
dags moest het dan gaan gebeuren. 
Hij wist de examencommissie er van 
te overtuigen dat hij die zwarte band 
dubbel en dik waard is. Proficiat Nick. 
Als of het nog niet genoeg was kreeg 
ex-Dai-Ippo judoka Jasper van de 
Oetelaar zijn 1e dan diploma uit-
gereikt voor het behalen van het 
Nederlands Kampioenschap bij de he-
ren -18 jaar -73 kg. 

Cor van der Heijden (l) en Martijn 
van Dalen tijdens de uitreiking 
van het 2e dan diploma.

Dominante overwinning voor Mats vd Brand in ELE Rally

De 50e ELE Rally in de omgeving 
van Helmond en Eindhoven werd dit 
weekend verreden. Voor de uit Sint-
Oedenrode afkomstige Mats van den 
Brand en het uit Oirschot afkomstige 
Verkooijen Rally Sport is de rallyklas-
sieker in Brabant hun thuiswedstrijd 
en na het eindstekende resultaat tij-
dens de Sezoensrally in mei kwamen 
zij extra gedreven aan de start van de 
ELE Rally. 

De ELE Rally was dit jaar verdeeld over 
twee wedstrijddagen waarbij er op 
vrijdagavond 4 klassementsproeven en 
op zaterdag nog eens 16 klassements-
proeven op het programma stonden.
KNAF Talent First coureur Mats van 
den Brand en zijn navigator Eddy 
Smeets begonnen sterk aan de wed-
strijd en bepaalden direct vanaf de 

start het tempo in hun klasse. Na vier 
klassementsproeven wisten zij beslag 
te leggen op de eerste plaats in hun 
klasse en stonden ze veertiende alge-
meen.
Op zaterdag werd er gestart op de 
eindklassering van de vorige dag 
waardoor Mats en Eddy dus als veer-
tiende van start gingen. Ook tijdens 
deze tweede dag bepaalden ze het 
tempo vooraan in de klasse R2 en on-
danks een aantal speldenprikjes van 
Kevin van Deijne, die af en toe wat 
seconden van zijn achterstand wist te-
rug te winnen, wisten ze toch tijdens 
haast iedere klassementsproef hun 
voorsprong steeds verder uit te brei-
den. Halverwege de wedstrijd hadden 
ze een voorsprong van meer dan 20 
seconden op Kevin van Deijne.

Ook tijdens de tweede helft van de 
wedstrijd bleef het duo aanvallend 
rijden wat eindelijk resulteerde in de 
overwinning in de klasse R2 met een 
voorsprong van ruim 1 minuut op Ke-
vin van Deijne en ruim 2 minuten op 
Piet-Hein van der Heijden. Bovendien 
wisten ze aan het eind van de wed-
strijd Marco Schapers, in een veel snel-
ler geachte Mitsubishi Lancer EVO X, 
achter zich te laten en beslag te leggen 
op de negende plaats algemeen.

KNAF Talent First coureur Mats van 
den Brand:
“Dit was echt een prachtwedstrijd! 
We konden vanaf het begin van de 
wedstrijd meteen het tempo in onze 
klasse bepalen en hebben dit tot het 
eind weten vast te houden. Het was 
geweldig om weer vol over de klasse-
mentsproef Sint-Oedenrode te rijden 
met al die bekenden langs het par-
cours. Ons doel vooraf was het beha-
len van de overwinning in de klasse R2 
en dat doel hebben we bereikt. Dat we 
ook nog eens als negende algemeen 
eindigen is een prachtige bonus. Ik wil 
het team van Verkooijen Rally Sport, 
KNAF Talent First, mijn navigator Eddy 
Smeets en alle anderen die deze stap 
in mijn rally carrière mogelijk maken 
bedanken voor hun ondersteuning, 
zonder hen was dit niet mogelijk ge-
weest. En ik wil uiteraard de Rooyse 
Autobedrijven bedanken voor hun on-
dersteuning tijdens deze ELE Rally!”

foto: Emile Brinkman

Kom naar de 2e (vrije) trainingsavond vrijdag 20 juni

Meidenvoetbal bij v.v. Boskant 

Er zit voetbaltalent bij de meiden in 
Boskant, dat heb je wel kunnen zien 
aan de uitslag van het scholenvoet-
baltoernooi. Onze meiden wisten 
de meiden van basisschool De Kie-
nehoef in de finale te verslaan en 
behaalden daarmee dus de 1e plek! 
Een prima prestatie.

Misschien ontdek je bij jezelf nog 
meer (verborgen) voetbaltalenten! 
Misschien vind je het voetballen 
zelfs leuk, zodat je samen met een 
aantal vriendinnen een team kunt 
samenstellen wat niet alleen traint, 
maar ook wedstrijdjes gaat spelen. 
Voor de zomervakantie willen we 
nog twee keer zo’n training orga-
niseren. De dagen waarop we dat 
gaan doen zijn vrijdag 20 en vrijdag 
27 juni, telkens van 18.00 tot 19.15 
uur. 

De eerste trainingsavond, die van 
vrijdag 13 juni zit er intussen alweer 
op. De belangstelling voor die trai-
ningsavond was groot; liefst 19 mei-
den waren aanwezig. De (voetbal)
stemming zat er al snel in, bij zowel 
de deelnemers als de trainers. Als de 
geruchten kloppen zou het de 2e en 
de 3e keer misschien nog wel druk-
ker worden. Geen probleem, ieder-

een is welkom, ook al zijn ze de eer-
ste keer niet geweest.

Nog even ter informatie.
Verzamelen bij de kantine van de 
voetbalclub. Iedereen die zin heeft 
kan meedoen; je hoeft dus niet per 
se lid te zijn van de voetbalclub en je 
hoeft je ook niet vooraf aan te mel-
den. En als je ook vriendinnen hebt 
mee willen komen, geen probleem. 
Zelfs niet als ze niet in Boskant op 
school zitten. Iedereen is welkom. 
Als het heel erg goed bevalt, zullen 
we na de zomervakantie opnieuw 
een aantal (trainings)avonden orga-
niseren!

voetbal
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen
bridgen

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerbridge woensdag 
A-lijn 1. Reinier Gerritzen & Jeske 
Koop  67,19 2. Willem Pieters & Rien 
Voets   60,26 3. Ria Habraken & Toon 
Habraken 52,45 B-lijn 1.  Anneke Ma-
joor & Toon Majoor 66,67 2. Jos van 
Schijndel & Henk van Walbeek 65,00 
3. Hermien Botter & Dick Botter 62,50
Iedere woensdagavond (ook op voet-
balavonden) vrij bridgen voor leden en 
niet leden

BC De Beckart

Uitslagen 12/6 
A-lijn : 1. Liesbeth van Dijk en Nelly 
Philipsen 62.50 % 2. Harrie en Jan van 
Erp 59.37 % 3. Heleen Wiers en Frans  
van den Boomen 56.25 %. B-lijn: 1. 
Jet van de Meerakker en Ad van de 
Brand  66.50 % 2. Anny en Lena van 
Acht 64.41 % 3. Mieke en Frans van 
de Ven 57.79 %.

ZBC’01 Zijtaart

Vrij Bridgen 10/6
A-lijn: 1.Chris & Christien v.Helvoirt 
64,06 % 2.Henk v.d.Linden & Mien 
Vissers 55,73 % 3.Cees v.Hout & 
Jo Verhoeven 55,21. B-lijn: 1.Hei & 
Jo de Wit 69,17 % 2.Noud & Toos 
v.Zutven 60.00 %  3.Harry & Marietje 
v.d.Wijgert  58,33 %.

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 13/6
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanteras 65,00 % 
2. Toos v.Berlo & Wilemien Verhoeven 
61,25 % 3.Tonnie Kivits & Jan Lan-
genhuizen 53,33 %. B-lijn: 1.Piet Th-
ijssens & Riek Rijkers 63,75 % 2.Mien 
v.d.Crommenacker & Maria Rijken  
59,38 % 3.Toon v.Creij & Wim v.Os 
55,21 %.

Bridgeclub De Neul

Uitslagen van de 1e zomerdrive 16/6:
A-lijn: 1.Jan van Gerwen en Betsie van 
Gerwen 61.98 % 2. Miep van Oss 
en Francien van  Oorschot 61.46 % 
3. Annie Kooijmans en Els Franssen 
56.25 %. B-lijn: 1. Annie Stevens en 
Frans van de Ven 62.50 % 2. Aafje 
van de Bogaard en Pieta Timmermans 
54.76 % 3. Riet van Boxtel en Marietje 
Koolen 54.17 %. C-lijn : 1. Jet Damen 
en Gerard Damen 61.67 % 2. Lenie 
van Rooij en Marianne Timmermans 
60.21 % 3. Liesbeth Bekkers en Ria 
Verboort 54.72 %.

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 11/6:
1 Mevr. J.Hendriks- Hr. H.v.Zon 64,58 
% 2 Dms. G.v.Erp- B.v.d.Laar 59,38 % 
3 Echtpr. Seegers 54,69 %.
 

Roois tourspel komt er weer aan

Gaat Froome zijn titel prolongeren?
wielersport

De 101e editie van de Ronde van 
Frankrijk gaat van start op zaterdag 
5 juli 2014 met een etappe van-
uit het Engelse Leeds. Op zondag 
27 juli worden de laatste rondjes 
gereden op de Champs Elysées in 
de Franse hoofdstad Parijs. Na de 
prachtige overwinning van Chris 
Froome afgelopen jaar, belooft ook 
deze editie weer zeer spannend te 
worden. Zal Froome in staat zijn, 
zijn titel te verdedigen of zijn er an-
dere kapers op de kust? En gaat er 
eindelijk weer een Nederlander een 
etappe winnen? 

Dit jaar wordt het Roois Tourspel 
alweer voor de 30ste keer geheel 
belangeloos georganiseerd door een 
kleine club vrijwilligers. Naar ver-
wachting rond de 800 deelnemers, 
spelen gedurende 3 weken mee in 
dit Tourspel. De tussenstanden wor-
den dagelijks bijgehouden en zijn te 
zien op www.rooistourspel.nl Mee-
doen met het Roois Tourspel maakt 
de Tour de France extra spannend. 

Op maandagavond 28 juli, direct na 
de Tour de France, worden de prijzen 
van het Tourspel uitgereikt aan de 
winnaars tijdens een gezellige avond 

bij Café 't Pumpke. Hiervan wordt in 
de MooiRooi krant uitgebreid ver-
slag gedaan. Voor alle deelnemers 
is er dan een gratis loterij met door 
sponsors geschonken prijzen. 

Deelnameformulieren kunt u vin-
den op www.rooistourspel.nl. Deze 
formulieren kunnen worden inge-
leverd tot 4 juli 24.00 uur. De inle-
veradressen staan vermeld op het 
inschrijfformulier. Het inachrijfgeld 
bedraagt EUR 12,00 per formulier. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om 
als sponsor verbonden te zijn aan 
dit prachtige evenement. U kunt 
dan contact met ons opnemen van  
info@rooistourspel.nl Wij nemen zo 
spoedig mogelijk contact met u op.

De Stichting Roois Tourspel schenkt 
ieder jaar ook een bijdrage aan een 
Goed Doel. Dit jaar is er voor ge-
kozen om EHBO Sint-Oedenrode 
te ondersteunen. EHBO Sint- 
Oedenrode is een vereniging die zich 
ten doel stelt om eerste hulp bij on-
gelukken te bevorderen. Zij doet dit 
door het organiseren van opleidin-
gen en cursussen, herhalingslessen 
en daadwerkelijke inzet bij (sport)
evenementen.
Voor de inzet tijdens een evenement 
wordt vaak een speciaal ingerichte 
caravan gebruikt.

De vereniging is opgericht in 1938 
en heeft daarom vorig jaar hun 75 
jarig bestaan gevierd. De EHBO ver-
eniging heeft momenteel een twee-
tal wensen:

1.  Vanuit de leden is de wens geuit 
om een fiets aan te schaffen om-
dat veel evenementen zich vaak 
op een groter terrein of over gro-
tere afstand plaats vinden.

2.  Het streven is om jaarlijks een 
opleiding te organiseren voor het 
behalen van het eenheidsdiploma 
EHBO. Vorig jaar is dat helaas niet 
gelukt. Mogelijk komt dat door-
dat een EHBO opleiding behalve 
een investering in tijd ook kosten 
met zich meebrengt wat moge-
lijk een drempel is geweest. Dit 
jaar zetten we alles op alles om 
de opleiding door te laten gaan. 
Door een bijdrage van het Roois 
Tourspel hoopt de vereniging 
beide wensen in vervulling te la-
ten gaan. Het bestuur en de leden 
zijn bij voorbaat het Roois Tour-
spel dankbaar voor deze kans. Wij 
hopen ook dit jaar weer op een 
onvergetelijke editie.

Topdagen in de Dolomieten

In de week van het immense eve-
nement Alpe d’Huzes zochten zo’n 
vijftig fietsers uit Sint-Oedenrode 
de rust van de Dolomieten op. Ook 
om een prestatie te leveren. De 
groep, vrijwel in zijn geheel dezelf-
de club die vorig jaar gezamenlijk 

de Alpe d’Huez beklom, overleefde 
ditmaal de bergen in Italië. 

Naar eigen zeggen beleefden de 
heren en dames topdagen in de 
Dolomieten. De beklimmingen van 
onder andere de Passo Duron (oost 

en west),Passo del Ballino en de 
Monte Bondone gingen niet altijd 
makkelijk, maar uiteindelijk sleepten 
de wielrenners elkaar er doorheen. 
Uiteraard dit alles met samenhorig-
heid, gezelligheid, een lach en een 
traan.

Handboogvereniging Ontspanning
Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Deze 
week was de winnaar Jan Gordijn 
met 223 punten. De overige uitsla-
gen: Antoon Vervoort 220, Jan van 
Erp 207, Ron Spijker 204, Antoon 
Hermes 196, Wim Boonstoppel 
184, Albert van Ofwegen 146 en 
Jan Lathouwers 139.

De jeugd van Ontspanning heeft 
vorige week woensdag de laatste 
beker voor de crocuscup geschoten. 
Dit is een wedstrijd waarbij het gaat 
om de meeste geschoten zevens. De 
winnaar was Floris Mesu met 34 x 7. 
De overige uitslagen: Simon Boers-
broek 28, Dani Hobbelen en Dione 
Mesu 23, Remco Boleij en Bram 
Kuys 20, Thomas Mesu 19, Roos 
Staals 16, Tim Hulsen en Martijn de 
Kok 14, Luc van de Klok 13, Lotte 
Steijaert 12, Teun Martens 11, Ray 
Matuszewski 9, Bas van de Laak en 
Simon Roumen 6.
Sjef van den Berg heeft deze week 
een Worldcup wedstrijd geschoten 
in Antalya (Turkije). In de kwalifi-
catieronden schoot hij 331 en 341, 
totaal 672 punten. Deze score was 
goed voor een 10e plaats in de ran-
king en een nieuw Nederlands re-
cord bij de junioren en de senioren. 
Individueel won Sjef de eerste ronde 
met 6-4 van zijn tegenstander uit 
Liechtenstein. In de tweede ronde 
was de Mexicaanse tegenstander bij 
de laatste pijlen net wat beter dan 

Sjef en hij verloor met 4-6.
Het heren recurveteam begon sterk 
in de 8e finale tegen de Verenigde 
Staten. Zij wonnen met 6-0. In de 
kwartfinale ging het wat minder te-
gen Korea. Deze ronde werd verlo-
ren met 1-5. De heren eindigden op 
een 8e plaats.
Simon Boersbroek en Piet en Jos 
van den Berg hebben in het week-
end een outdoor fita geschoten in 
Zijtaart. Zij schieten alle drie op 70, 
60, 50 en 30 meter. Simon schoot 
op zaterdag 875 en op zondag 988 
punten, totaal 1863 punten. Dit was 
goed voor een vierde plaats bij de 
cadetten. Piet schoot 1252 en 1272, 
totaal 2524 punten. Hiermee was 
hij de winnaar bij de heren cadet-
ten. Jos schoot op zaterdag een fita 
met 1013 punten. Hij werd 5e bij de 
masters. Op zondag schoot Jos een 
short metric, 50 en 30 meter, met 
zijn longbow. Met 238 punten ein-
digde hij op de 6e plaats.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond en op dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer haar clubmiddag. 
Vrijdagavond is de clubavond voor 
de senioren. Voor het trainen van 
FITA afstanden zijn buitenbanen ge-
huurd bij Landsman Unie. De leden 
hebben een eigen sleutel en kunnen 
vrij trainen als de accommodatie 
niet bezet is. De jeugdtraining is op 
woensdagavond, bij mooi weer bui-
ten.

hardlopen

BMX wedstrijd in Erp

bmx

Zondag 15 juni zijn de Brabantse 
Kampioenschappen BMX in Erp ge-
reden
 
Fedde de Bie werd bij de boys 8-ja-
rigen in de manches 6,5,5. Jelle de 
Bie werd bij de boys 10-jarigen 3 x 
4e in de manches en 8e in de finale. 
Bij de Boys 11-jarigen werd Kyro van 

Schijndel 3 x 3e in de manches en 
6e in de 1/2 finale. Lex Veldt werd 3 
x 4e in de manches en 7e in de 1/2 
finale. Bas Verhagen werd 3 x 3e in 
de manches en in de 1/2 finale 5e. 
Alex Veldt werd bij de cruissers all 
in de manches 4,5,5. Ilse Verhagen 
reed bij de Girls 14+ en werd 3 x 4e 
in de manches.

Wat een TOP Prestatie !
Langs deze weg willen we ‘Rooi d’huez’ 

feliciteren en bedanken voor de geweldige 
prestatie die ze neergezet hebben in Italië!

Hopelijk tot ziens!

Bas, Martijn, Anouk, Kelsi, Niek, Alwin, Roelof 
Karen, Maurice en...Lobbes 

www.hotellory.com

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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MooiRooikrantDe 39
Beginners Fortuna ’67 zetten 
bijzondere prestatie neer

De doelstelling van de beginnende 
hardlopers van Fortuna ’67 was om 
op vaderdag mee te lopen met de 5 
km. wedstrijd van de Vaderdagloop. 
Op 31 maart zijn deze lopers be-
gonnen met hun eerste training. Ze 
zijn enthousiast aan de bak gegaan 
en dankzij hun grote doorzettings-
vermogen is het ze gelukt.

Afgelopen zondag 15 juni gingen ze 
van start. De temperatuur was redelijk 
goed, maar na het keerpunt kregen 
de lopers en loopsters de zon volop 
de bol. Dit was natuurlijk extra zwaar 
waardoor er flink gewerkt moest 

worden. Maar daar zijn deze bikkels 
niet vies van. Na het leveren van een 
flinke prestatie hebben al deze kanjers 
de finish bereikt. Onder een luid ap-
plaus werden ze binnengehaald. Moe 
maar zeer voldaan over hun eigen 
prestatie. De trainers en begeleiders 
zijn hartstikke trots en willen de lopers 
van harte feliciteren met hun behaal-
de prestatie! Bij de foto horen de vol-
gende namen: Lopers: Fieke, Nienke, 
Robin, Inge, Geert, Marianne, Femke, 
Mario, Ineke, Marina, Marion, Lotte 
en Marleen. Trainers: Leo, Jolanda en 
op de foto ontbreken: Jos, Ilse, Rieky 
en Luc.
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

* Na de wedstrijd kunt u uw ticket 
inleveren voor 10,- korting!

Voorwaarden zie ticket.

Officiële
bedrukking

14,99

OP 3 JULI GRATIS
NAAR SCHIJNDEL/DE WIT – PSV!*

ZONDAG 22 JUNI 
OPEN VAN 11-17u

Nederlands 
Elftal shirt
Het meest verkochte 
Nederlands elftalshirt!

Junior set
Volledige outfi t voor 

de jonge oranje supporter.
Bestaande uit shirt, short en sokken

Nederlands Elftal 
Authentic shirt

Het offi ciële wedstrijdshirt

59,99

HEREN
85,-

54,99

DAMES
75,-

49,99

JUNIOR
70,-

57,50
65,-

89,95
120,-

Een verregende wandeling 
helemaal goed gemaakt

wandelen

De wandelaars van Fortuna '67 gaan 
elk jaar vier of vijf keer op stap met 
de bewoners van Odendael. 

Vorig jaar tijdens de laatste wande-
ling van het seizoen gingen zij naar 
tuin 'De Stal' aan de Stekelbrem. 
Die avond verregende helemaal 
en daarom mochten de bewoners 
van Odendael dit jaar terugko-
men. Nu werkten de weergoden 
wel mee en beleefden de oudjes en 
hun begeleiders een fantastische 
avond(wandeling).

Prins Carnaval snelste Rooienaar 
op halve marathon

Erwin Delisse was dit jaar prins Car-
naval én afgelopen zondag de snel-
ste Rooienaar tijdens de halve mara-
thon van Fortuna '67.  Hij wilde in 
eigen dorp testen in hoeverre hij was 

hersteld van de carnavalsinspannin-
gen en passeerde juichend de finish. 
Erwin eindigde in het overall klasse-
ment bij de eerste 10, en dat terwijl 
hardlopen slechts een van de onder-

delen is bij zijn meest geliefde sport: 
triatlon. 

In totaal hebben bijna 400 deelne-
mers zondag de 5 of 10 kilometer, 

hardlopen

de halve marathon, of voor de jeugd, 
1 of 2,5km gelopen. De eerste Rooi-
enaar bij de dames werd Rikie Huy-
berts van Fortuna '67. Zij is sterk te-
ruggekomen van een flinke blessure 
en loopt inmiddels persoonlijke en 
clubrecords. Na afloop constateerde 
ze verheugd op een hoger niveau te 
presteren dan voor haar blessure.
Bij de mannen op de 10 kilome-
ter heeft Niels Govers , lid van AV 
Oss, als eerste inwoner van Rooi de 
eindstreep gepasseerd. Bij de vrou-
wen was dit Tineke Mous van For-
tuna '67. Veerle van Erp van Fortuna 

'67 won, net als in 2013, de 1 km 
bij de meisjes in 3 minuten en 56 
seconden. Fortunees Tim Brouwers 
haalde een prachtige tweede plaats 
na een spannende eindsprint met Je-
roen van de Veen uit Veghel. Over-
all winnaar van de halve marathon 
werd Mark Huisman van loopgroep 
Wijbosch. Solo liep hij met constan-
te tussentijden naar een zeer snelle 
eindtijd van 1 uur 13 minuten en 41 
seconden. Mark won in 2012 ook al 
de  marathon van Rooi. Overige uit-
slagen zijn te vinden op 
www.Fortuna67.nl .
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MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 12 juni verwachten 
we een extra sportief Rondje Rooi 
met (onder voorbehoud):  - Voorlich-
tingsavond Hospice Sint-Oedenrode 
- Voorbereiding op ELE-rally van 
Mats v.d. Brand - Springwedstrijden 
Rooise Ruiters - Straatkorfbaltoer-
nooi Odisco - Avondwandel4daagse 
met veel deelnemers - Cameraman 
TV Meierij ook tijdens zijn vakantie 
in actie! - Motortrial met Luc Bran-
ten - Beachsoccer in Sportpark De 
Neul - Dag van het kasteel, bijzon-
dere blik op Henkenshage - Doolhof, 
‘n theatrale legpuzzel over dementie 
in Mariëndael.

Uitzending tot en met 25 juni op de 
volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Hoe gaat het met ….” Aflevering 3
In deze aflevering gaan we, vanaf 
zaterdag 21 juni een kijkje nemen 
in het kleine plaatsje Jayac in de 
Franse Dordogne. Daar woont oud-
Rooise Loes van der Vleuten. Loes 
is getrouwd met Chris Schepers en 
zij hebben 2 kinderen; Thije en Jilke. 
Zij wonen sinds de zomer van 2011 
in Jayac waar zij een glamping heb-
ben. In deze home video laat Loes 
zien hoe zij tegenwoordig woont, 
maar ook hoe hard zij hebben moe-
ten werken om de glamping te ma-
ken tot wat ’t nu is. Dit is de laatste 
aflevering uit deze mini-serie. Uit-
zending tot en met vrijdag 27 juni 
om: 02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 
14:00 – 17:00 – 20:00 en 23:00 uur.
UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via Trined 
en KPN op kanaal 559. OnsBrabant-
Net digitaal via kanaal 38, analoog 
op 792 MHz. Via UPC analoog op 
256 MHz en digitaal kanaal 31.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer 
op: www.facebook.com/tvmeierij

4 mei - 24 juni 
Tentoonstelling 

Els van der Mierden
Mariendael 

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

2 juni - 31 juli 
Petra Thoen exposeert

Zaken- en Bestuurscentrum 

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

20 juni 
Open kinderatelier

Kinderdagverblijf Dommeltoren 

20 - 24 juni 
Nijnsel Kermis

Nijnsel 

21 juni
De kleine zeemeermin 

Openluchttheater Mariendael 

21 juni 
Nijnsel Kermis: 

muziek van 2Rumble
De Beckart 

21 juni 
Ibizi Sushi Dance Night

Pan en Cook 

21 juni
Vrije dansavond
De Vriendschap 

22 juni 
Jaarmarkt

Sint-Oedenrode

22 juni 
Nijnsel Kermis: 

Tiona en Kneuterkapel
De Beckart 

22 juni 
Ollandse Liederentafel

De Dorpsherberg 

25 juni 
Offi ciële opening Gasthuishoeve

Liempdseweg 31 

27 juni
Jeugdmiddag NJA

Kerkplein

27 - 28 juni 
Dansvoorstelling Sunrise: Wish it, 

Dream it, Do it.
Mariëndael 

27 juni 
Pubquiz XXL

De Beurs 

28 juni 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

28 juni
NJA Meets Friends

De Goede Herderkerk

28 juni 
live muziek: Eternity

café Van Ouds 

29 juni
Duitse Biermiddag

De Beurs

29 juni 
Gratis pannenkoeken 

eten voor alle kinderen
Kinderboerderij 
De Kienehoeve

5 juli 2014 - 4 juli
Dansen KBO 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

5 juli 
Tribute to the 60’ band

Eet- en muziekcafé 
De Ossekop 

5 juli
Beachvolleytoernooi 

VV Rooi 
parkeerterrein De Streepen 

5 juli 
Workshop 
High-Tea

Leef & Vind 

5 - 6 juli 
KLW Plattelandsfestival

Vresselseweg 33 

5 juli 
Elbrimale Tour de Kiosque 

Kiosk Sint-Oedenrode 

5 juli
Orgelconcert 

Wouter van der Wilt 
Martinuskerk 

6 juli 
Oldtimerrit 
Rondje Rooi
Vresselse Hut 

9 juli 
Bezoek natuurtuin 

‘Open Tuin Molenwiel’
vertrek Markt 

9 juli 
IVN-Rooi Nachtvlinders 
kijken met Joep Steur

Parkeerplaats 
Moerkuilen 

12 juli 
10 Jaar 

Sportpark Ekkerzicht 
Olland 

12 juli 
Dansshow Time Flies 
de Blauwe Kei Veghel 

12 juli 
Orgelconcert 

Tannie van Loon 
Martinuskerk 

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan




