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Folders deze week:

Hartemèrt

Op vakantie 
schade ontstaan 
aan uw caravan 
of camper?
Ook voor schade aan uw 
caravan of camper bent u bij 
ons aan het juiste adres. Bij 
ons heeft u altijd:

• 4 JAAR GARANTIE
• GEEN EIGEN RISICO
Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

aan uw caravan 

TIJDENS DE KERMISDAGEN
zaterdag 

maandag t/m woensdag
tot 18.00 uur open.

zondag gesloten

HUIS 
VERKOPEN?

 

 

Markt 2, 0413-745155
www.deplaatselijkemakelaar.nl

SINT OEDENRODE
 OPENINGSTIJDEN:     
MA. T/M VR.  9:00 TOT 20:00
ZATERDAG 9:00 TOT 17:00

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 
sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 
en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

ZATERDAG 22 SEPTEMBER VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!Tijdens de kermisdagen 
om 18.00 uur gesloten

P.S.
Kijk op pagina 9

28 augustus

Inloopdag
van 9.30 tot 15.30 uur

Tandprothetiek 
Sint-Oedenrode 

Oranje Nassaulaan 7a
5491 HC Sint-Oedenrode

0413-745018

Zie advertentie pag. 3

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

BACK TO SCHOOL
OP VERTOON VAN 
STUDENTENPAS 

20 % KORTING
(GELDIG 1e VIER WEKEN VAN HET SCHOOLJAAR)

Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

movers
Diverse movers vanaf 
€ 695,-
o.a. truma, Enduro, 
PowrMover en al-Ko

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

Bovag beurt
ontvang 
10% korting 
op uw Bovag 
onderhoudsbeurt, 
indien u de afspraak 
maakt tijdens het
openingsweekend

- gespecialiseerd in alle merken -
Jan tinbergenstraat 6 | Sint-oedenrode 

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

schadeherstel 
alle merken caravans en campers

4 jaar garantie 
op originele onderdelen

van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
www.vanudencaravans.nl

CARAVAN & CAMPER
SCHADE HERSTEL!!!

Jan Tinbergenstraat 6 | Sint-Oedenrode
0413 477 022 | www.vanudencaravans.nl

4 jaar garantie
op originele onderdelen

Van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

www.smakelijkbrabant.nl 

Volg ons op Social Media:

KERMIS

23 t/m 27 
augustus

4JAAR

 

  

4JAAR

 

  

» Lees meer op pagina 28 t/m 38
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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
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917
(buiten kantooruren)
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

ROUWBERICHTEN

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

 
Langzaam ben je van ons weggegleden 
Elke dag een beetje meer 
Telkens werd je weer iets ontnomen 
Dat deed jou en ons zeer 
Het is een gemis, een stille pijn 
Dat je nooit meer bij ons zult zijn 

 
Dankbaar voor alles wat zij voor ons geweest is  

en altijd zal blijven geven wij met droefheid kennis  
van het overlijden van  

ons mam, schoonmoeder, oma en overgrootoma 
 

Dina Raaijmakers Dina Raaijmakers Dina Raaijmakers Dina Raaijmakers ––––    van Berlovan Berlovan Berlovan Berlo    
 

∗ Nuenen, 30 mei 1919          † Wijbosch, 14 augustus 2014  
 

echtgenote van 
 

Leonard Raaijmakers †††† 
 

Martien † en Jo †, Hetty † 
Theo † en Annie 
Piet en Gerda 
Henk en Jo † 
Leontine en Johan 
Annie en Toon † 
Wil en Marjan 
Kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 
Correspondentieadres: 
Lieshoutseweg 68A 
5491 RR Nijnsel 
 
De uitvaartdienst in de kerk van de H. Antonius van Padua van 
de Heilige Odaparochie te Nijnsel en de begrafenis bij ons pap 
op het parochiekerkhof hebben op dinsdag 19 augustus 2014 
plaatsgevonden. 
 

Bloemenzee in centrum

Enkele maanden geleden werden de 
bloembakken aan de lantaarnpalen 
in het centrum bevestigd. Inmiddels 
hangen ze allemaal en zijn de bloe-
men tot volle wasdom gekomen.

De ondernemers van het centrum 
hebben deze bloemenzee zelf be-
kostigd via de bijdrage die ze jaarlijks 

afdragen aan het Centrummanage-
ment. In oktober worden ze gevuld 
met winterbloemen. Behalve deze 
bloembakken zijn er ook nog genoeg 
ondernemers die eigenhandig bezig 
zijn geweest om de pui of het terras 
op te leuken met allerlei planten in 
verschillende kleuren. Dat geeft het 
centrum een extra mooie aanblik. 

Wij zijn diep ontroerd 
door de overweldigende belangstelling in woord, geschrift, 
met bloemen en door uw aanwezigheid bij het overlijden 

van onze lieve zoon

Rogier Coolen

Uw medeleven is voor ons een grote steun.
Oprechte dank daarvoor

Jacques & Wilma Coolen
Sint-Oedenrode, augustus 2014

Achter tranen van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle 
belangstelling bij het overlijden van ons mam en oma 

Betsie van Schijndel

Onze hartelijke dank daarvoor.
Kinderen en kleinkinderen

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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MooiRooikrantDe 3
’t Roois Spelleke: 
een gezelschapsspel in Rooise sferen

Het is zondagavond in Sint-
Oedenrode. Zoonlief zit op zijn ka-
mer met zijn telefoon te spelen, 
dochterlief ook. Terwijl vader zijn ta-
blet gebruikt om de samenvattingen 
van de Eredivisie te bekijken, ergert 
moeder zich mateloos. ‘Iedere avond 
is het hetzelfde. We doen nooit meer 
iets samen!’ denkt ze. De ideale op-
lossing komt medio november op de 
markt: ’t Roois Spelleke, een gezel-
schapsspel in Rooise sferen.

Lachen, dobbelen, pionnen verzet-
ten, moeilijke vragen beantwoor-
den, alles met een gezonde wil om 
te winnen. Samen met het gezin of 
met vrienden aan een grote tafel. 
Hoe leuk is het om op het bord her-
kenbare punten uit Sint-Oedenrode 
te zien? Getekend door de Ollandse 
tekenares Rianne Brugmans. Als dan 
ook nog eens de vragen gedeeltelijk 
over Rooi gaan en Rooise bedrijven 
de revue passeren. Dan maakt dat ’t 
Roois Spelleke eigen, het is persoon-
lijk tot en met. 

Björn en Moniek Vijfvinkel uit Sint-
Oedenrode houden van gezel-
schapsspelen en komen met deze 
unieke Rooise variant. “Ik heb eer-
der het idee gehad om een mono-
poly-editie van Sint-Oedenrode te 
maken, maar dat was lastig door de 
rechten”, verklapt Björn. “Toen kwa-
men we erop om samen een spel te 

maken over en voor ons dorp. Geen 
variant op Ganzenbord, maar een 
uniek spelidee, met unieke kaartjes, 
vragen en materiaal.” Bedrijven uit 
Sint-Oedenrode kunnen een plek 
krijgen op het bord, op de surprise-
kaartjes of in de speciale MooiRooi-
Krant die bij het spel geleverd wordt. 
Daarin staan de vragen en opdrach-
ten verwerkt, maar worden ook de 
spelregels uitgelegd en de partners 
en adverteerders getoond. DeMooi-
RooiKrant heeft dus al haar toezeg-
ging gedaan. Evenals Holl souvenir 
& klompen (zij leveren de kleurrijke 
klompen die onderdeel zijn van het 
spel) en TVE (productie). Op dit mo-
ment zijn Björn en Moniek bedrijven 
aan het benaderen om te polsen of 
er interesse is. Wellicht bent u nu al 
geprikkeld, ziet u zichzelf al op het 
bord staan met uw naam of pand. 
Björn komt graag het nodige toelich-
ten: 06-46109330.
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G. Kluijtmans

, keurslager
Kerkstraat 13, ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax: 0413-479320

info@kluijtmans.keurslager.nl

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden 

kiprollade

GRATIS 100 GRAM KIPSALADE

TIP VAN DE KEURSLAGER

hamburgers+

broodjes&saus

5

50

samen voor

TROTS VAN DE KEURSLAGER

GEPANEERDE 

SCHNITZELS

6

50

4 STUKS

SHOARMA PAKKET

VLEES

BROODJES&

SAUS

6

95

PER 

PAKKET

DE BESTE VAN BRABANT!

SPARE-RIBS 

UIT EIGEN 

KEUKEN

6

00

500 GRAM

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

28 augustus a.s.: Inloopdag van 9.30 - 15.30 uur!
Gratis advies/beoordeling van uw gebitsprothese met
Gratis prothese reiniging ! In samenwerking met 

                            www.tpsintoedenrode.nl

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

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

Björn en Moniek Vijfvinkel
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MooiRooikrantDe4 
tragische gebeurtenis in 
Sint-Oedenrode inspireert 
wagen Brabantsedag

Een van de wagens in de cultuur-
historische optocht van de Bra-
bantsedag 2014 is geïnspireerd op 
het eerbetoon aan kapelmeester 
Willem van Diepenbeek in Sint-
Oedenrode. Vriendenkring De Laar-
stukken koos het onderwerp ‘Eerbe-
toon kapelmeester’ naar aanleiding 
van een artikel in de Provinciale 
Noorbrabantsche en ’s-Hertogen-
bossche Courant in 1916. Hierin 
wordt melding gedaan van het tra-
gische overlijden van de beroemde 
kapelmeester en gerespecteerd hu-
zaar die op indrukwekkende ma-
nier geëerd werd op de markt in 
Sint-Oedenrode. De creatie van de 
wagenbouwersgroep zal de historie 
weer tot leven brengen.

Het jaarthema van de Brabantsedag 
is ‘Krantenkoppen’. Alle wagen-
bouwersgroepen hebben een kran-
tenkop met artikel gekozen als 
uitgangspunt voor hun wagenont-
werp. Van positief tot triest, en van 
massaal nieuws tot de meest per-
soonlijke verhalen: bezoekers zul-
len zien dat er in Brabant altijd iets 
'gesprek van de dag' was. Zie ook 
www.brabantsedag.nl/optocht voor 
de volledige onderwerpenlijst. Het 

cultuurfestival Brabantsedag duurt 
van 23 tot en met 31 augustus 
2014. De cultuurhistorische optocht 
op zondag 31 augustus begint om 
14.00 uur. Voor meer informatie: 
www.brabantsedag.nl

Over de Brabantsedag
Iedere laatste zondag van augustus 
worden ruim 40 duizend bezoekers 
overdonderd door de ongeëvenaarde 
belevenis van de cultuurhistorische 
optocht. Maar liefst 17 wagenbou-
wersgroepen met circa tweeduizend 
acteurs trekken door de straten van 
Heeze met indrukwekkende huizen-
hoge theaterdecors. Voorafgaand aan 
de optocht biedt de Brabantsedag 
een week boordevol cabaret, kunst, 
toneel, straattheater, muziek en Klas-
siek in Kerk & Kroeg. Kortom, de 
Brabantsedag is een uniek 9-daags 
festival met cultuur en vermaak voor 
jong en oud. Voor meer informatie: 
www.brabantsedag.nl en diverse 
social-mediakanalen. Cultuurfestival 
Brabantsedag  za 23 t/m zo 31 
augustus 2014. Cultuurhistorische 
optocht  zo 31 augustus 2014  14.00 
uur. Cultuurfestival Brabantsedag is 
erkend op de Nationale Inventaris Im-
materieel Cultureel Erfgoed.

De winnende wagen van vorig jaar. foto: Stanley Westra

Groep 8 vliegt uit
Het is vakantie. Tijd om lekker te spelen, te lamballen en stiekem te gaan piekeren over volgend schooljaar. Voor de 
kinderen die afgelopen jaar in groep acht zaten, breken er spannende tijden aan. Een nieuwe school, een nieuwe om-
geving. DeMooiRooiKrant is erg benieuwd wie komend schooljaar het kersverse avontuur van de brugklas induiken. 

Leerkracht Rolf Vonk:
"Jongens en meisjes, jullie waren 
toppers in het afgelopen jaar. Wat 
een groei en wat een ontwikkeling 
hebben we gezien. Dat kwam niet al-
tijd vanzelf, zoals jullie gemerkt heb-
ben. Om dingen te bereiken, moet je 
investeren. Durf jezelf te zijn, open je 
ogen voor de wereld om je heen en 
ga vooral genieten van al het moois 
wat er gaat komen. Ps.: denk nog 
eens terug aan onze Viandel XXL, de 
furby of de snacksybar..."

Liza van den Brand: “Ik ga de ge-
zelligheid op onze school missen. De 
meesters en juffen op onze school 
mis ik ook. Ik heb het altijd heel erg 

naar mijn zin gehad. Ik ga naar het 
Elde College in Schijndel. Ik zal er 
aan moeten wennen dat ik tussen 
de middag niet meer naar huis ga!”
 
Syb Anthonissen: “Ik ga de gezel-
ligheid van basisschool Dommelrode 
missen. We hebben veel kinderen in 
de klas. We helpen elkaar allemaal. 
Ik ga naar het Fioretti College in 
Veghel. Ik woon dadelijk niet meer 
dicht bij school. Dat is jammer.”
 
Elde College (Schijndel)
Menno Kuijpers, Jasper van Lamoen, 
Bart van Acht, Liza van den Brand, 
Sterre van Esch, Jurre Mutsaars
 

Fioretti College (Veghel)
Elma Heidt, Janne van Helvoort, 
Sophia Leijten, Finne Smids, Frank 
Thijssen, Syb Anthonissen, Shawnee 
van der Rijdt
 
Heerbeeck College (Best)
June Jansen, Bram van Summeren, 
Marjolijn Fliervoet, Fleur van Heesch, 
Iris Vulders, Paula van Wershoven
 
Zwijsen College (Veghel)
Dide van de Laar, Daan van Acht, 
Amber van de Laar, Bibi Muusz, 
Dennis Broers, Britt van der Vleuten, 
Yentl Kivits, Rogier van Hamond, 
Pien Swinkels, Veerle van 
Capelleveen, Michéline Jeuken.

BS DOMMelRODe

ODaSCHOOl

Devon: “De gezellige klas ga ik mis-
sen. Er was elke dag wel iets leuks te 
doen op school. Ik heb een leuke tijd 
op school gehad. Natuurlijk ga ik de 
Odaschool wel missen maar ik heb 
ook erg veel zin om naar het Heer-
beeck College te gaan!”
 
“De groepen 8 van de Odaschool 
hebben dit jaar een mooi jaar gehad 
met als hoogtepunten onder andere 
het schoolkamp, de musical en het 
juf- en meestersfeest in thema gala. 
De kinderen hebben er een gezellig, 
leuk en leerzaam jaar van weten te 
maken. De goede sfeer in de klas-
sen en de fijne samenwerking tussen 
beide groepen hebben hier zeker aan 
bijgedragen. We wensen alle kin-

deren heel veel geluk, gezondheid 
en succes toe voor in de toekomst.”  
Meneer Tim, juffrouw Sanne
meneer Pieter.

Beekvliet:
Diane Alkemade, Daniek Voets.
Fioretti:  Sam vd Brink, Lieva 
Jansen, Iris Minten, Eva de Vries, 
Kitti Kaewdondoo, Ilhan Farhan, 
Lydia Verschuren.

Heerbeeck: 
Jelle v Delft, Tim Heijmans, Elinitsa 
de Werd, Berend Verhoeven, Els v 
Iersel, Tomas v Dijk, Devon vd Brand.

Elde College: 
Wessel v Dijk, Russ Habraken, Inge 

v Hommel, Basten Huisman, Rik vd 
Koevering, Luc de Laat, Britt v Rooij, 
Nick v Vijfeiken, Fleur v Vught, Alex 
Schouten, Narges Parwani, Maik vd 
Brand.

Zwijsen College: 
Didier v Lieshout, Lotte Muusz, Evi 
Verheijen, Jan van Boxmeer, Pien v 
Dijk, Teun vd Eshof, Jip Krijnen, Rogier 
Meijer, Hugo Voets, Sterre Weijer. Cas 
Hendriks.

De Bongerd:
Jarno Bakx.
Rooi Panne: 
Tessa v Casteren.

eHBO-opleiding
De vakantie is bijna voorbij en het 
nieuwe ehbo seizoen staat weer voor 
de deur. EHBO-vereniging Sint-Oe-
denrode heeft weer een aantal cur-
sussen op de planning staan. 

Namelijk de opleiding ‘Eerste Hulp’. 
Deze start op donderdag 2 okto-
ber 2014 van 19.30 tot 22.00 uur 
bij Zorgboerderij Dommelhoeve. In 

12 lessen krijg je de basis eerst hulp 
aangeleerd en kan je handelen bij 
ongelukken in of om het huis, werk 
of sportvereniging. Voor meer infor-
matie of aanmelding stuur een mail 
naar info@ehbo-sint-oedenrode.nl.
Daarnaast starten we bij voldoende 
deelnemers ook weer een modu-
le Eerste Hulp aan Kinderen. In 4 
woensdagavonden komen de di-
verse mogelijke ongelukjes met kin-
deren aanbod. Voor meer informatie 
of aanmelding stuur een mail naar 
info@ehbo-sint-oedenrode.nl. 

Voor meer informatie zie ook onze 
website: www.ehbo-sint-oedenrode.nl. 
Meld je snel aan, want vol is vol.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Opening op 1 september aanstaande

apotheken komen samen in vernieuwd Martinushuis
Al weken wordt er druk getimmerd 
in het oude vertrouwde Martinus-
huis. De bibliotheek krijgt er een 
vernieuwd onderkomen. Evenals 
de apotheek. Beide verbonden door 
de Martinuspassage. Een nieuwe 
doorgang – dwars door het gebouw 
- van de Deken van Erpstraat naar 
de Markt. Passanten werpen zo nu 
en dan een snelle blik naar binnen. 
Sint-Oedenrode is benieuwd naar 
het toekomstklare Martinushuis, 
waar vanaf 1 september de huidige 
twee locaties van de apotheek wor-
den samengevoegd.

DE VERNIEUWDE 
APOTHEEK KRIJGT 
MAAR LIEFST VIJF 
BALIES EN TWEE 
SPREEKKAMERS.

“Het is absoluut een droom die in 
vervulling gaat”, jubelt John ten 
Ham, sinds 2000 eigenaar van de 
apotheken in Sint-Oedenrode en 
Liempde. “We hebben niets dan 
positieve reacties gehad. De men-
sen vinden het fijn dat de apotheek 
straks in het Martinushuis is geves-
tigd. Voor iedereen een geweldige 
locatie.” Ten Ham slaat de spijker 
op zijn kop. Echte Rooienaren hou-
den van het historische pand. Het 
hoort bij het DNA van dit dorp. Toen 
de exploitatie op lossen schroeven 
stond en het gebouw uit de handen 
van de burgers dreigde te glippen, 
stond er een fanatieke werkgroep 
op die koste wat het kost het Mar-
tinushuis wilden behouden voor de 
burgers. Dat leek in eerste instantie 
op niets uit te lopen. Toen de tranen 
waren gedroogd, kwam alsnog Ten 
Ham om de hoek kijken. De onder-
nemer had een ingenieus plan.

Ten Ham: “Al jaren ben ik op zoek 

naar een ander pand. Steeds was het 
niet naar mijn zin, want ik wilde per 
se dat de apotheek in het centrum 
zou blijven.” De Rooienaar hield 
de discussie rond het Martinushuis 
dan ook nauwlettend in de gaten. 
Op een zeker moment kocht hij het 
Martinushuis. Tot grote vreugde van 
veel mensen. Die euforie werd nog 
groter toen bekend werd dat de bi-
bliotheek een plek in het gebouw 
ging huren. De verbouwing kon be-

ginnen om de twee grote trekpleis-
ters een nieuw thuis te geven.

De apotheken van Dommelrode 
en de Markt worden dus samen-
gevoegd. Logischerwijs zal de apo-
theek groter behuisd worden. “Van 
alle gemakken voorzien”, verklapt 
Ten Ham al vast. “Vooral de service 
kunnen we naar een hoger niveau 
tillen. We krijgen vijf balies, waar-
door de wachttijden wat korter zul-

len zijn. Bovendien wordt één van 
de balies in gebruik genomen voor 
mensen die alleen even iets op ko-
men halen. De wachtruimte wordt 
veel groter en daarmee zijn het pri-
vacyprobleem en de gevoelsmatige 
drukte ook meteen opgelost. Boven-
dien komen er twee spreekkamers, 
waar we - als dat nodig is - rustig 
met klanten kunnen praten.” Vooral 
dat laatste was een grote wens van 
Ten Ham. De ‘medicijnrobot’ waar-

uit mensen ieder moment van de 
dag  herhaalrecepten kunnen halen, 
verhuist mee.  

De laatste puntjes worden nu op de i 
gezet. De fase ‘afwerking’ is bijna af-
gerond. Nog even en het personeel 
krijgt een nieuwe werkruimte. Voor het 
publiek kan het gluren stoppen. Vanaf 
1 september kan het gewoon binnen 
lopen om de grote servicegerichte apo-
theek te bewonderen en te benutten.

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 

 

 
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl

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 

- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw  in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoo fdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw  hoog laag bedden!

Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij on s…. de kof fi e staat klaar!
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: ww w.vennotex.nl

Wij zijn weer uitgerust 
van onze vakantie en hebben voor U:

Nieuwe collectie 

dekbedovertrekken
Oude collectie 

dekbedovertrekken 
met 

50 % korting

Silvana support 
hoofdkussens 

nu met gratis 
op reis kussen.

Diverse showroommodellen 

slaapkamers en boxsprings 

tegen zeer lage prijzen 

Alle 
kinder-

schoenen
hAlve prijs 

+ 5 euro !!
m.u.v. slippers, sandalen 

en baby

Alle 
kinder-
kleding

stApelkorting
1-2 stuks 20%
3-4 stuks 30%
5 en meer 40%

Hertog Hendrikstraat 12 | 5492BB Sint-Oedenrode | T: 0413-472768
www.stapperz.nl | www.kiddoozkinderkleding.nl

Hertog Hendrikstraat 12 | 5492BB Sint-Oedenrode | T: 0413-472768 | www.stapperz.nl | www.kiddoozkinderkleding.nl

DE NIEUWE COLLECTIE 
IS BINNEN!
 
Vingino  Retour
Flo  Bomba
Z8   Name-it
Petrol  Cars
Tumble ‘n Dry Moodstreet
Quapi   Little Miss Juliette
Beebielove Sevenoneseven
Geisha  Be a Diva

DE NIEUWE COLLECTIE 
IS BINNEN!

Red Rag  Develab
Shoesme Hip
Gattino  Zecchino d’Oro
Bumper  Munich
Converse Kanjers
Mim Pi  Retour
Clic  Renata

GRATIS 
kermismuntjes 

bij iedere 
aankoop!

 vanaf € 50,- 

op=op

Het team van de beide apotheken van Sint-Oedenrode staat te springen 
om de nieuwe locatie in het Martinushuis te gaan gebruiken. 
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elvis is niet dood, hij leeft

Afgelopen zaterdag 16 augustus was 
het 27 jaar geleden dat Elvis Presley, 
The King of Rock ‘n Roll, overleed. 
Café Van Ouds staat al vele jaren 
stil bij het overlijden van één van de 
grondleggers van de moderne pop-
muziek. Zo ook afgelopen zondag 

toen zo'n driehonderd  fans, al dan 
niet met bakkebaarden en vetkuiven, 
stil stonden bij de muzikale erfenis 
van The King. Als een ding duidelijk 
werd, dan was het wel dat de muziek 
van Elvis niet dood is, dus ook Elvis 
leeft nog voort.

“Het weer was een onzekere fac-
tor”, vertelt uitbater Bernie de Brou-
wer. “Ik twijfelde vanmorgen tussen 
binnen of buiten alles opbouwen. 
Uiteindelijk heb ik voor binnen ge-
kozen, maar ook buiten kunnen we 
later op de middag terecht. Het is 
alleen wat jammer van het weer, 
want bij mooi weer hadden we zo 
het dubbele aantal bezoekers kun-
nen hebben”. 

Binnen en buiten
Het weer was dan ook de reden dat de 
opkomst bij de eerste aanblik wat te-
genviel. Op het Kerkplein stonden niet 
meer dan zes Oldtimers, grote Ame-
rikaanse auto's uit de gloriejaren van 
Presley. Op het terras zaten niet meer 
dan honderd fans en die maakten een 

wat verkleumde 
indruk. Maar bin-
nen in het café 
was het toen volle 
bak. Er speelde 
livemuziek en 
achter in de zaal 
was van alles en 
nog wat te koop. 
Voor ieder wat 
wils, van kleine 
hebbedingetjes tot 
complete outfits uit de zestiger jaren.

Mark Elbers maakt de stemming
Tegen de klok van vier uur kwam 
het optreden van Mark Elbers. Dat 
was buiten op het Kerkplein en dat 
er af en toe een drupje regen viel, 
het stevig waaide en niet warmer 

was dan zo'n zeventien gra-
den deerde niemand. Elbers bracht 
de stemming er in met nummers als 
'Kiss me Quick' en 'In the Getto', 
maar ook met de Beatles wist Elbers 
het publiek in de goede stemming te 
brengen, zodat ondanks het minde-
re weer de dag toch was geslaagd. 

wat verkleumde 
indruk. Maar bin-
nen in het café 
was het toen volle 
bak. Er speelde 
livemuziek en 
achter in de zaal 
was van alles en 

hebbedingetjes tot 
complete outfits uit de zestiger jaren. was dan zo'n zeventien gra-

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Zuid-Spanje. Blauwe luchten, warm, 
sloom. Tranquillo zoals je de Span-
jaarden dat noemen. Dat is voor mij 
vakantie. Geen wekker, geen gestress. 
Wakker worden als je er aan toe ben. 
Ja…zo zou het moeten zijn. Helaas 
is dat bij ons nog niet altijd het ge-
val. Staat er midden in de nacht in-
eens een kind naast je bed. ‘Ik kan 
niet meer slapen. Het is zo warm. Hij 
(broer) pikt mijn laken in.’ We hebben 
alle smoezen voorbij horen komen. 

Ach ja, wat maakt het uit. Het is va-
kantie.

 Ons huisje lag ergens in de bergen van 
Malaga. Een lief klein slaperig dorpje. 
Waar de pinautomaat zijn intrede nog 
niet heeft gedaan. Dat zorgde meteen 
voor een probleem op de eerste avond. 
In een van de vier restaurantjes die het 
dorpje rijk was, zaten wij te eten. Tij-
dens het bestellen van onze maaltijd 
vroegen we of het mogelijk was om 
met creditcard te betalen. Pepe, de ei-
genaar van het etablissement, schud-
de zijn hoofd. ‘Manana’ lachte hij. Wij 
keken elkaar verbaasd aan. We moch-
ten gewoon eten en morgen betalen! 
Geweldig! Ik was op slag verliefd op 
El Borge. De volgende ochtend liep 
ik samen met oudste zoon en jongste 
dochter de berg af om bij de plaatselij-
ke bakker wat stokbrood en croissant-
jes te kopen. Het was ff zoeken…naar 
de plaatselijke bakker. Geen neon-
reclame aan de muur, geen geur die 
je tegenmoet kwam. Achter een dik 
vliegengordijn vonden we de plaat-
selijke bakker. Helaas geen croissants 
maar wel lekker boerenbrood. Brood 
dat de hele dag goed blijft en dat de 
arbeiders hier meenemen naar de ak-
kers. De streek waar wij zaten stond 
vol met druivenranken, vijgen –en 
mangobomen. Iedere ochtend liepen 

er oude Spaanse mannetjes met hun 
muilezel naar boven. Of zagen we de 
plaatselijke Jeffrey Herlings met zijn 
crossmotor omhoog scheuren -soms 
deed hij tot plezier van onze kinde-
ren een wheely- om de gewassen te 
controleren. Kortom: we voelden ons 
soort van afgesneden van de mo-
derne buitenwereld. Hoewel…. WIFI 
werkte gewoon en daardoor konden 
het nieuws in Nederland op de voet 
blijven volgen. Dus zo afgesneden was 
het nou ook niet. Het feit dat je wel 
iedere keer moet nadenken: ‘Hebben 
we genoeg te eten in huis, hebben 
we genoeg contant geld in onze zak?’  
Om grote boodschappen te doen of 
te pinnen moest je minimaal 20 mi-
nuten in de auto zitten. Het was wen-
nen de eerste dagen. Maar zodra eten 
en drinken binnen handbereik waren,  
was het goed. Beetje chillen, af en toe 
naar zee om lekkere verse vis te eten 
en heel veel boekjes lezen. Ja, dat is 
vakantie!

Saskia van den Eshof is eigenaar van 
SasSupport, het communicatie- en 
marketingbureau in Sint-Oedenro-
de. Voor DeMooiRooiKrant schrijft 
zij regelmatig over haar gezin en 
soms over haar werk. Volg haar ook 
Twitter: @saskiavdeshof.

vakantie

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

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Rois PraotjeRois Praotje
Column door: Nico van de Wetering   

Waarom fusie?

De oppositie tegen een gemeentefusie met Veghel en Schijndel neemt 
toe. Het wordt tijd dat de politiek zich eens duidelijk laat horen. Het 
onderwerp stond nauwelijks vermeld op de programma’s van de diverse 
Rooise partijen. Eén partij was duidelijk tegen de fusie  maar heeft inmid-
dels duidelijk gemaakt er toch voor te zijn. Andere partijen vernoemden 
dit onderwerp nauwelijks in hun partijprogramma, beetje laf, want je 
weet dat dit onderwerp de echte Rooienaren raakt.

Tot de dag van vandaag wordt het nog niet duidelijk gemaakt waarom 
zo’n fusie nodig is. Wat zijn de voordelen voor Rooi? De vraag wie er 
een mooie naam voor onze nieuwe gemeente weet doet vermoeden dat 
we mee mogen denken maar er is nooit de vraag gesteld; willen we dit 
eigenlijk wel? Het lijkt een soort van schijndemocratie.
Het plan om verschillende provincies samen te laten gaan, gaat al niet 
door en het plan om de gemeentes groter te maken door te fuseren is 
ook al achterhaald. Kunnen we nog terug? Hebben wij daar als inwoner 
nog iets over te zeggen? Een referendum zou mooi zijn, dan kunnen we 
kijken of onze volksvertegenwoordigers inderdaad het woord van het 
volk vertolken.

Wat ook kan, is dat de politiek ons eens duidelijk maakt waarom zo’n 
fusie  nodig is. Misschien kunnen we wel terug. Mocht het niet zo zijn, 
dan hoop ik dat de fusiegemeente de naam Rode krijgt, zodat we toch 
nog iets van Sint-OedenRODE overhouden.

En zoals er vroeger gezegd werd…”: in Roi en bij Onze Lieve Heer is 
alles muggeluk…”

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Nieuwe collectie 
Actie 20 Jaar Mannenmode 

1ste prijs: Weekendje weg 
2de prijs: Kledingset 
3de prijs: Diner voor twee 

Markt 28, Sint-Oedenrode 
www.geritsmode.nl 

BURGER KING® is op zoek naar 
enthousiaste (parttime) medewerkers 

in Eindhoven (Son en Breugel).
Ben jij de nieuwe collega, die ons team komt aanvullen, die kan bijdragen 

aan een prettige werkomgeving en weet hoe je de gast centraal kunt zetten?
Stap dan in de wereld van BURGER KING®!

Functieomschrijving
We zijn op zoek naar medewerkers voor in de keuken en aan de kassa. Als medewerker aan 
de kassa zorg je ervoor de gast tijdig en vriendelijk wordt geholpen. En als mensen klachten 
hebben, deze op een professionele manier worden opgelost. Als medewerker in de keuken 
zorg je voor de beste kwaliteit van onze producten. Samen zorgen jullie ervoor dat de gast 
een “100% BK Experience” ervaart. 

Functie-eisen
	 •	 Je	bent	15	jaar	of	ouder;	
	 •	 Goede	beheersing	van	de	Nederlandse	taal		in	woord	(en	geschrift);
	 •	 Je	hebt	goede	sociale	vaardigheden	en	bent	een	teamplayer;
	 •	 Flexibel,		geen	9	tot	5	mentaliteit;
	 •	 Gastgericht;

We bieden
Een prettige en leerzame werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
Als beloning voor je inzet bieden we je een goed salaris. Wil je je verder ontwikkelen? 
Persoonlijke coaching, trainingen en opleidingen behoren tot de mogelijkheden om je 
carrière verder uit te bouwen.

Interesse
Heb je interesse? Solliciteer dan meteen en stuur je CV en motivatiebrief via 
werkenbijbk.nl	(Son	en	Breugel).	Je	ontvangt	zo	spoedig	mogelijk	een	reactie.
 
BURGER KING® Restaurants in Nederland
A13 Oost Delfgauw • A13 West Delft  • A4 Hoofddorp • Almere • Amersfoort • Amsterdam Foodstrip • Amsterdam Leidseplein • 
Amsterdam Nieuwendijk • Amsterdam Regulierbreestraat • Amsterdam Westcorner • Arnhem • Den Haag Leyweg • Den Haag 
Scheveningen • Den Haag Spuistraat •Eindhoven Ekkersrijt • Emmen •Helmond • Hoofddorp • Kerkrade • Maastricht • Nijmegen 
• Rotterdam Lijnbaan • Rotterdam Oosterhof • Schiedam • Schiphol •Veenendaal • •Waalwijk • Wormerland • Zoetermeer •

Smakelijk Brabant: 
provinciaal lekker eten in kaart

PeRSOneel

voor foto’s van evenementen kijk op 
www.mooirooi.nl

www.smakelijkbrabant.nl 

Volg ons op Social Media:

www.smakelijkbrabant.nl 

Volg ons op Social Media:

www.smakelijkbrabant.nl 

Volg ons op Social Media:

Brabanders zijn smulpapen, over het algemeen 
echter Bourgondiërs. Ze houden van lekker eten 
en drinken. Het is voor hen dan ook ideaal als ze 

weten waar ze de lekkerste lekkernijen kunnen 
halen. Waar zitten de goede restaurants? 

Waar vindt u de kwaliteitszaken op 
het gebied van eten? De jonge on-
dernemer Bart Kuijpers (19) en 
MooiRooi brengen het voor u in 
kaart. Het nieuwe initiatief heet 
Smakelijk Brabant.

Bart Kuijpers is ook de man ach-
ter het concept Rooise Smaak-
makers. Die naam komt te ver-
vallen en wordt vervangen door 
Smakelijk Brabant.  “We willen 
onze blik verruimen”, vertelt 
Kuijpers ambitieus. “Het is name-

lijk belangrijk dat we naast Rooienaren ook zoveel 
mogelijk mensen van buiten Sint-Oedenrode verlei-
den om naar ons dorp te komen. We hebben hier 
ontzettend veel kwaliteitszaken op het gebied van 
eten en drinken. Dat mogen we best aan de grote 
klok hangen!”

Sinds november 2012 is Kuijpers eigen ondernemer. 
BAKU design, zo heet zijn bedrijf. Kuijpers volgt op 
dit moment een studie Media-vormgeving aan het 
Sint-Lukas College. Ondertussen heeft hij al ver-
schillende projecten op zijn naam. Smakelijk Brabant 
is de volgende en daar is de Rooienaar al volop mee 
bezig. De website www.smakelijkbrabant.nl is inmid-
dels in de lucht. Daarop komen bedrijven te staan 
die met lekker eten en drinken te maken hebben. 
Bovendien komt er culinair nieuws voorbij, recepten 
en agendapunten. Via deze site worden leuke prij-
zen weggegeven. Dat gebeurt ook via de Facebook-

pagina van Smakelijk Brabant. De likes druppelen al 
aardig binnen. Wat wil je ook? Het zijn prijzen om 
van te watertanden. Je krijgt er honger en dorst van.
“Er zijn al heel veel websites die gaan over eten. 
Soms staan restaurants of winkels er zelfs onge-
vraagd op. Het voordeel van Smakelijk Brabant is dat 
het bedrijf de regie in eigen hand heeft. De bedrijven 
kunnen zelf bepalen wat ze op de pagina willen heb-
ben. Ik ondersteun ze daarbij en zorg dat ze op een 
zo goed mogelijke manier gepresenteerd worden. 
Bedrijven kunnen zich dus presenteren op de web-
site, op Facebook én in de krant natuurlijk. Zo heb je 
een zo groot mogelijk bereik.” 

Het logo van Smakelijk Brabant zal de komende tijd 
veel te zien zijn. Op deuren van zaken die meedoen, 
op internet, maar ook in DeMooiRooiKrant. Altijd in 
combinatie met een leuke actie of interessant ver-
haal. Een smakelijk verhaal uiteraard!
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Mooi op  leeftijd
KBO Slow Samba 50+ cursus 
begint weer op 1 september 

De deelnemers aan de huidige cur-
sus Slow Samba zijn er het gehele 
jaar erg enthousiast over en gaan 
door. Zij en ook de nieuwe deel-
nemers kunnen zich opgeven voor 
deze combinatie van dansen en fit-
ness bewegingen. Sluit je dus aan. 
De muziek die wordt gebruikt is 
energiek en zo voelt elke les als een 
feestje. 

Het zal je zeker goed bevallen. 
De les start met een warming-up, 
waarin de basisbewegingen worden 

behandeld.. Tijdens de les wordt 
gewerkt aan de conditie en het ver-
branden van calorieën. Ook wor-
den je spieren versterkt en werk je 
aan je beweeglijkheid. Slow Samba 
is eigenlijk afgeleide vorm  van  de 
Zumba  Dans. Dit betekent letterlijk 
snel bewegen en lol hebben. Zumba 
is geïnspireerd op de Latijns-Ameri-
kaanse dans.  Zumba is een gemak-
kelijk te leren vorm van beweging 
en dans. Zumba kent geen moeilijke 
pasjes en is dus heel geschikt voor 
iedereen die van swingende muziek 

houdt. Iedereen kan in dezelfde les 
op zijn eigen niveau meedoen.
Voor deelname aan de les is geen 
basiskennis van dansen of fitness 
noodzakelijk en alle leeftijdsgroepen 
kunnen deelnemen. Je druk maken 
over het al dan niet kunnen volgen 
van de bewegingen is niet nodig. In 
de Zumba kun je geen fouten maken 
en de bewegingen zullen regelma-
tig worden herhaald. De wekelijkse 
Slow Samba cursus die wordt ge-
houden in de ruimte Maas en Dieze 
in Odendael is op maandagmorgen 
van 11.00 tot 12.00u.  De lessen lo-
pen tot half december. U kunt zich 
inschrijven voor de cursus voor vijf-
tien lessen. Ook losse lessen volgen 
is mogelijk. Meer info over prijzen 
en inschrijvingen: Marianne van der 
Wijst, a.wijst@kpnmail.nl.

Iedereen die zich aanmeldt  ont-
vangt tijdig een bevestiging per mail 
of per telefoon. De cursus wordt 
georganiseerd door de vier KBO’s in 
Sint - Oedenrode voor zowel KBO-
leden als niet-KBO-leden. De KBO 
wil graag  ook de jongere ouderen 
bij hun activiteiten betrekken en dit 
is er eentje van.

Wellicht is het ook een leuk opstapje 
om lid te worden van onze KBO en 
U blijft dan op de hoogte van de vele 
voordelen die de KBO U biedt.

alzheimer Café
Op maandag 25 augustus wordt 
in restaurant-zaal De Nachtegaal, 
Boxtelseweg 15 te Schijndel, weer 
een avond van Alzheimer Café Re-
gio ’t Groene Woud georganiseerd.

Het thema van de avond is: Zo-
mercafé regio ‘t Groene Woud. Een 
avondje uit! We gaan samen zingen 
met het smartlappenkoor uit Schijn-
del en we gaan beleven wat mu-
ziek kan doen. Vaak blijkt dat een 
gesprek voeren met een demente-
rende niet meer mogelijk is, terwijl 

het samen zingen wonderbaarlijk 
goed gaat. Mensen die alles lijken 
te zijn vergeten, hebben vaak geen 
moeite om zich alle coupletten van 
een lied uit hun kindertijd te herin-
neren. Het zingen geeft vaak rust, 
ontspant, is activerend en kan herin-
neringen naar bovenbrengen. Gas-
ten: Smartlappenkoor uit Schijndel. 
Vanaf 19:00 uur is iedereen van 
harte welkom. Het programma start 
om 19:30 uur en de avond wordt af-
gesloten om 21:30 uur. De toegang 
is gratis.

Donderdag 28 augustus 

‘t Onderonsje in het Damiaancentrum
Iedereen vanaf 55 jaar is op don-
derdag 28 augustus om 14:00 uur 
welkom bij ’t Onderonsje in het 
Damiaancentrum. We maken een 
natuurwandeling en we gaan pick-
nicken.

Tijdens dit Onderonsje gaan we op 
een speelse manier werken aan een 
programma voor volgend jaar. Dat 
doen we onder het genot van een 
Engelse “high tea”, die is gemaakt 
door de leden van de werkgroep 
Ouderen van het Damiaancentrum. 
Er wordt dan thee gedronken, maar 

het gaat dan meer om wat er alle-
maal bij wordt geserveerd. We star-
ten om 10:00 uur met koffie of thee, 
en natuurlijk hebben we er ook wat 
lekkers erbij.

‘t Onderonsje is een plaats van ont-
moeting en gezelligheid. Aanmel-
den voor dit Onderonsje is wel no-
dig. U kunt zich aanmelden bij Diny 
Kuijpers van Welzijn de Meierij (073 
- 544 14 00) of bij Rina Hollering (06 
40 33 16 32). U betaalt € 4,00 per 
persoon. Graag uiterlijk op maandag 
25 augustus aanmelden.

PvGe Reis- en cultuurclub 
bezoekt aken 
Op donderdag 28 augustus bezoekt 
de Reis- en cultuurclub van de PVGE 
Son en Breugel e.o. Aken. Er wordt 
om 9.16 uur vertrokken van station 
Eindhoven, perron 1, richting Heer-
len en dan overstappen op de sprin-
ter richting Hertzogenrath.

Om 11. 01 arriveren we op Haupt 
Bahnhoff Aachen om wandelend 
naar het stadscentrum te gaan. On-
derweg wordt nog koffie met gebak 
genomen bij Opera Theaterplatz.
Na de koffie is er eerst vrije tijd 
om de Dom te bezichtigen, de 
Domschatkamer en het stadhuis, dat 

nu geopend is i.v.m. het Karel de 
Grote jaar.

Uiteraard is er tijd om te lunchen in 
Centre Charlemagne, waar een ruim 
aanbod is van terrassen en eethuis-
jes. Ook kan nog gewinkeld worden.
Om 14.30 uur komen de stadsgid-
sen ons ophalen bij de Elisen Brun-
nen voor een uitgebreide stadswan-
deling. De terugreis gaat ieder uur 
en wel om 16.32, 17.32 etc..

Verdere informatie: Herman 
Hendriks, tel 0499-473042; 
email: herman.j.hendriks@planet.nl

Met de lions in de Stoomtrein

Woensdag 13 augustus stond de 
bus bij Odendael klaar om de gas-
ten van dagopvang voor ouderen, 
De Stek, een mooie dag te bezor-
gen. Voor de derde keer werden de 
gasten van de Stek door de Lions 
club van Sint Oedenrode getrak-
teerd op een dagje uit. 

Dit keer ging de rit naar Simpelveld 
waar de Stoomtrein van de organi-
satie “het Miljoenenlijntje” hen door 
het glooiende landschap van Zuid 
Limburg reed. Gezeten op pluche 
banken aanschouwde men het land-
schap en door een vrijwilliger van de 
Miljoenenlijn werd uitleg gegeven 
over het ontstaan en de voortgang 
van de Miljoenenlijn. Na veertig mi-
nuten arriveerde de trein in Valken-
burg. Gezeten op een gezellig terras 
werd er genoten van de overheer-
lijke Limburgse vlaai met koffie en 
daarna een wijntje. Er werden door 
onze gasten verhalen over hun trein-
reizen verteld. Voor enkelen was het 

55 jaar geleden dat men met de 
trein had gereisd. De zon scheen, 
de weergoden waren goed gezind 
maar aan alle mooie dingen komt 
een eind. Ze gingen weer terug naar 
Rooi. Op de terugweg genoten ze 

in Soerendonk van een heerlijk di-
ner en de stemming zat er goed in 
want in de bus werd er nog flink ge-
zongen. De deelnemers danken de 
Lions club van Sint Oedenrode voor 
het realiseren van deze mooie dag.

Mevrouw de Rijk (l) en mevrouw Bekkers genoten van de treinrit.

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

DinSDaGMiDDaG 
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* Janna van den Einden 
* Emile Kalmann Mediaproducties 
* Martha School, De Omwenteling 
* Paul Strijbos, Inner Stars 
* Liza de Kiewit, Ingedachten 
* Nelleke Thijssen 
* Sylvia Ashmann, 
   Natuurlijk Wijs Kind 
* Rian Brugmans, Rianne Brugmans  
   Illustraties 
* Emmy van Haastrecht 
* Henri van Weert, IVN 
* Werkgroep Keukenpraat 
   Damiaancentrum 
* Bonny den Blanken 
* Yanthie van Deursen 
* Nicole van der Net 
* Mattie van Schaijk 
* Rina Hollering 
* Luuk’s Poppentheater 
* Elly van de Meulengraaf 
* Miss Hyacinth 
* Bloemisterij Brekelmans 
* Nadia van der Veen 
* Marlène Mannens 
* Hetty Klerks 
* Hanny Brok 

* Floor Oppers 
* Maria van Sambeek 
* Duikvereniging Aqua Libre 
* De Wereldwinkel 
* DeMooiRooiKrant 

* Gemeente Sint-Oedenrode 
* Kentra24 
* Alle donateurs en 
   boodschappensponsors 
*  Alle deelnemers aan de Rooise 

Zomerschool 2014 voor hun inzet 
voor en sponsoring van het succes 
van de Zomerschool 2014.
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

Parkeren Schijndel
In het centrum van Schijndel is 
voldoende parkeergelegenheid.  
Alle parkeerplaatsen zijn gratis. 
Wilt u een duidelijke plattegrond met 
informatie over parkeerplaatsen en 
parkeertijden? Kijk dan op  
www.schijndel.nl/parkeren.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 12/12  t/m wo 18/12/2013
Midden in de Winternacht (€6,50) za 11:30  zo 10:45. Frozen 2D NL (€6,50) za. 16:00 wo 

16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

20.30 Soof  (€ 7,50) Do/vr/za/ma/wo. 18:30 zo. 17:15 
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Hannah Arendt (€6,00)  do/vr 14:00 

Speelweek van wo 04/06  t/m wo 11/06/2014
Flits & het Magische Huis (6,50) (wo. 4 juni) 13:45 vr. 13:45, za. /zo./ ma . 13:30,  - Maleficent 3D (€ 7,50) 

(wo.4 juni) 20:00 do. 20:00, vr./za. 19:00 & 21:15 zo./ma. 17:45 & 20:00 (wo. 11 juni) 15:45 - Rio 2 3D NL 
(€6,50) (wo.4 juni) 15:45  za./zo./ma 15:45, (wo. 11 juni) 13:45 - Muppets Most Wanted 

(Ned. Gespr. Versie) (€6,50) za./zo./ma 11:00

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 
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Midden in de Winternacht (€6,50) za 11:30  zo 10:45. Frozen 2D NL (€6,50) za. 16:00 wo 

16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

20.30 Soof  (€ 7,50) Do/vr/za/ma/wo. 18:30 zo. 17:15 
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Hannah Arendt (€6,00)  do/vr 14:00 

Speelweek van wo 04/06  t/m wo 11/06/2014
Flits & het Magische Huis (6,50) (wo. 4 juni) 13:45 vr. 13:45, za. /zo./ ma . 13:30,  - Maleficent 3D (€ 7,50) 

(wo.4 juni) 20:00 do. 20:00, vr./za. 19:00 & 21:15 zo./ma. 17:45 & 20:00 (wo. 11 juni) 15:45 - Rio 2 3D NL 
(€6,50) (wo.4 juni) 15:45  za./zo./ma 15:45, (wo. 11 juni) 13:45 - Muppets Most Wanted 

(Ned. Gespr. Versie) (€6,50) za./zo./ma 11:00

SPECIALS: 
Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon +  € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

Speelweek van wo 20/08  t/m wo 27/08/2014
Heksen bestaan niet (€ 6,50) (wo.20 aug.) t/m zo.11:15 - Hoe Tem Je Een Draak 2 3D NL  
(€6,50) (wo.20 aug.) do./za. 13:30 - Hoe Tem Je Een Draak 2 2D NL  (€6,50) vr./zo./ (wo. 27 

aug.) 13:30 - Oorlogsgeheimen (€ 7,-) .(wo.20 aug.) t/m za 19:00 zo 18:00 - The Fault In Our 
Stars (€ 7,50) (wo.20 aug.)  t/m za. 21:15, zo. 20:15, Ma./(wo.27 aug.) 20:00 - Planes 2: Redden 

& Blussen 3D NL (€ 6,50) vr./ zo.15:45 - Planes 2: Redden & Blussen 2D NL (€ 6,50) 
(wo.20 aug.) do./za. (wo.27 aug.) 15:45

Specials: Biobest 50+ Nebraska (€ 6,-) do. 4 en vr. 5 sept. 14:00
PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

Gratis koffie/thee bij biobest 50+

Advertentie 11

Jip
Geboren 

12-8-2014
Zoon van 

Maico en Kristel Verhagen
Broertje van Thijn
Nijnselseweg 10

5492 HE Sint-Oedenrode

Nora
17-08-2014

Dochter van 
Leon en Ellen Vorstenbosch

De Quaystraat 28 
5491 CW Sint-Oedenrode

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

KERMIS-AKTIE: 

Nú 
samen 
€ 6,50

KERMIS-AKTIE: 
500 gram shoarma

+
4 shoarmabroodjes

+ 
bakje shoarma- of 

kno� ooksaus

OPENINGSTIJDEN TIJDENS KERMIS
maandag: gesloten

dinsdag: open 08.30 - 12.00 uur
woensdag: open 08.30 -12.00 uur

elfi  egmond Master of Science
Na het afronden van haar studie 
Toegepaste Psychologie aan de 
Fontys Hogescholen, pakte onze 
dorpsgenoot Elfi Egmond haar kof-
fers en vertrok naar het zuiden, om 
fulltime bij haar Catalaanse vriend 
te kunnen zijn.

Na een jaartje verschillende baantjes 
te hebben gehad, ging ze studeren 
aan de Facultat de Psicología van de 
Universitat Autonoma de Barcelona, 
en heeft daar inmiddels cum laude 
haar Master of Science titel behaald 
met als onderwerp voor haar thesis 
“de invloed van behandelingen voor 
Hepatitis C patiënten op de kwaliteit 
van leven”.  Elfi’s volgende stap wordt 
een promotieonderzoek naar dit on-
derwerp in verschillende stadia van 
deze ziekte, alsook naar de effecten 
van nieuwe behandelmethoden. Ze is 
haar roots niet vergeten en komt nog 
af en toe op familiebezoek in Rooi.

taalwerkplaats Rooi en Damiaancentrum bedanken

Geef criminelen geen kans 
tijdens Market Garden herdenking
Traditioneel zijn tijdens grote evene-
menten vaak criminelen op pad die 
handig gebruik weten te maken van 
de omstandigheden. De politie wil u 
daarvoor ook waarschuwen tijdens de 
70-jarige herdenking van Operation 
Market Garden in september van dit 
jaar!

Market Garden
70 Jaar geleden werd een groot deel 
van Zuid-Nederland door de geallieer-
den tijdens Operation Market Garden 
bevrijd van de bezetters. Van 12 tot en 
met 22 september kan het publiek in 
tal van gemeenten genieten van een 
mix aan activiteiten, waaronder een 
colonne van honderden historische 
militaire voertuigen die verdeeld over 
twee weekenden van Valkenswaard 
naar Arnhem trekt. Mogelijk trekt de 
colonne ook door uw gemeente en/of 
vinden festiviteiten en herdenkingen 
plaats in uw woonplaats. In de praktijk 
zien we dat veel mensen op dergelijke 
momenten gelijktijdig van huis zijn en 
dat grote groepen mensen zich verza-
melen bij herdenkingsbijeenkomsten 
en -evenementen. Besef dat crimine-
len azen op dit soort gelegenheden 
waarbij ze vaak alle kans hebben om 

hun slag te slaan. Daarom is het zaak 
dat u zich voorbereidt en de nodige 
preventiemaatregelen neemt. 

Woninginbraken en zakkenrollerij
De politie waarschuwt u met name 
voor woninginbrekers en zakkenrol-
lers. Tijdens een festiviteit in een dorp 
of stad staan veel huizen leeg omdat 
de bewoners zich in het feestgedruis 
storten. Tref daarom uw maatregelen 
om te voorkomen dat u ongewenst 
bezoek krijgt door onder meer uw huis 
een bewoonde indruk te geven, deu-
ren en tuinpoorten op slot te doen en 
geen ramen open te laten staan. 

Waar veel mensen bij elkaar zijn is het 
voor zakkenrollers ideaal om ongezien 
hun slag te slaan. Ze gaan op in de 
massa en voor u het weet hebben ze 
uw portemonnee en/of smartphone 
te pakken. Let daarom goed op ver-
dachte omstandigheden als u mobiel 
belt in de menigte en berg u telefoon 
op een veilige plaats op. Ben alert op 
onbekende personen die u proberen 
af te leiden door een duw of door uw 
aan te spreken, bijvoorbeeld voor een 
vuurtje. Vaak zien we dat zakkenrollers 
samenwerken, terwijl de ene zich con-

centreert op de afleidingsmanoeuvre 
slaat de ander zijn of haar slag. 

Waar moet u op letten?
Wat kunt u doen of laten om een in-
breker zo min mogelijk gelegenheid te 
geven? En hoe voorkomt u dat zak-
kenrollers er met uw portemonnee of 
smartphone vandoor gaan? Op www.
politie.nl onder "Onderwerpen" vindt 
u allerlei praktische preventietips om 
te helpen voorkomen dat u slachtof-
fer wordt. 

Bel 112
Natuurlijk houdt de politie zo goed 
mogelijk toezicht tijdens openbare 
evenementen en surveilleren we pre-
ventief in de woonwijken. Maar we 
kunnen het niet alleen en hebben ook 
uw ogen en oren hard nodig. Bel daar-
om direct met 112 als u een verdachte 
situatie waarneemt in uw buurt of als 
u verdachte personen ziet rondschar-
relen tijdens een evenement. We ko-
men dan zo snel mogelijk en kunnen 
een verdachte op deze manier met re-
gelmaat snel op heterdaad aanhouden 
en erger voorkomen. Voor alles zonder 
spoed, en voor informatie en advies 
kunt u bellen naar 0900-8844.

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

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

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

Deze week: Jos Beerens

Door:  Henk Quinten

We gaan eerst even naar je beroep; 
politieagent.
“Ik heb van 1980 tot 1994 in de 
straatdienst gewerkt in Sint-Oe-
denrode. In 1996 komt er een grote 
reorganisatie waardoor ik in Den 
Bosch gestationeerd werd. Ik werk 
daar op dit moment nog fulltime 
(38 uren) als teamleider van de 
meldkamer, waarin de politie, de 
brandweer en de ambulancedienst 
verenigd zijn.”
 
Is zo’n baan te combineren met het 
raadslidmaatschap? 
“Jazeker, Ik heb daarvoor wel enke-
le ander hobby’s zoals bijv. het klus-
sen op een laag pitje gezet. Mede 
door de manier van werken binnen 
DGS/BVT-Rooi is het goed te doen: 
we hebben een goede verdeling ge-
maakt; iedereen is verantwoordelijk 
voor een gedeelte van het lees- en 
vergaderwerk. Zeer regelmatig zit-
ten we met z’n allen bij elkaar en 
praten elkaar dan goed bij. Als frac-
tievoorzitter moet ik er voor zorgen 
dat dit alles in goede banen loopt en 
ik moet zeggen; tot nu toe bevalt dit 

erg goed.  Gemiddeld ben ik hier 15 
tot 20 uren mee bezig.”

Hoe ben je in de politiek terecht ge-
komen?
“Samen met Coes van der Coelen 
was ik in de decembermaand druk 
met het Sinterklaas- gebeuren. Dat 
hebben we zo’n 20 jaar samen ge-
daan. Vanzelfsprekend praat je dan 
ook over allerlei andere zaken en 
Coes was toen al erg bezig met de 
politiek en natuurlijk komt dan van-

zelf de vraag “is dat niks voor jou?” 
Ik ben toen lid van DGS geworden 
en al snel werd ik secretaris.
Coes werd op een gegeven moment 
raadslid voor DGS en ik ben toen 
commissielid geworden. Vanaf toen 
ben ik er langzaam in gegroeid en je 
ziet dan dat raadslid toch een inte-
ressante baan is. Bij de laatste raads-
verkiezing  heb ik me dan ook ver-
kiesbaar gesteld met als gevolg dat 
ik nu dus in de gemeenteraad zit.”

De Politiek Dichterbij

Geboren: 25 -9 – 1955
Geboorteplaats: Haaren
Woont in Rooi: sinds 1980
Gehuwd met: Lenie
Kinderen: Maikel en Michelle
Opleiding: HBO (personeel/ar-
beid)
Politieopleiding
Beroep: Teamleider G.M.C. 
(Meldkamerpolitie/brandweer/
ambulancedienst) 
Raadslid: DGS/BVT-Rooi (fractie-
voorzitter) 
Hobby’s:  Klussen/motorrijden/ 
gemeenteraadslid!

Boek Henk van Schijndel levert goede doelen veel geld op
Henk van Schijndel vertelde in 
DeMooiRooiKrant iets meer dan een 
jaar geleden over zijn indrukwekken-
de fietstocht naar Santiago de Com-
postela. In het artikel gaf de Rooi-
enaar aan dat hij er een boek over had 
geschreven. Dat is inmiddels lang en 
breed uitverkocht. Maar liefst 240 
exemplaren gingen over de toonbank. 
Van de opbrengst gaat een zeer groot 
gedeelte naar goede doelen.

Twee goede doelen in totaal. Het gaat 
om Centrum Babungo Integrated 
Health Care in Kameroen en Stichting 
Tamsarya. Allebei ontvangen ze een 
bedrag van 1250 euro van Henk. Niet 
alleen door de verkoop van het boek, 
maar ook door gulle giften van spon-
soren. 

Centrum Babungo Integrated Health 
Care in Kameroen is opgericht in 
2003 en staat onder auspiciën van 
VSO (Voluntary Services Overseas). 
Een nichtje van Henk, Yolanda v.d. 
Broek, zorgde er onder meer voor 
dat psychiatrische patiënten, die in 
die tijd ‘gewoon’ aan een boom of 
een zwaar auto-onderdeel geketend 
werden, een menswaardig bestaan en 
medicijnen kregen. Vanwege haar on-
voorwaardelijke betrokkenheid is zij in 
2006 door de plaatselijke koning Fon 
Zofoa III gekroond tot "Moeder van 
het Babungo volk”. Zie www.yolan-
dainbabungo.nl.

Ook de Stichting Tamsarya kreeg een 

bijdrage. Deze stichting werd opge-
richt door Trees van Rijsewijk (familie 
van de Rooise familie Sonnemans) die 
na haar fietstocht door Nepal, Tibet, 
China, India en haar ontmoeting met 
het weesmeisje Kumari haar leven een 
andere wending gaf en deze stichting 
in het leven riep. Men realiseert toe-
komstgerichte projecten op het plat-
teland in Nepal, met name voor vrou-
wen en kinderen op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg en alge-
meen welzijn. Het beleid is er op ge-
richt om deskundige en gemotiveerde 
Nepalese medewerkers in te zetten bij 
het tot stand komen en het behoud 
van de inmiddels 20 projecten. Vol-
gens Henk is het zeker dat bij geen 
van beide goede doelen geld aan de 
strijkstok blijft hangen.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Het oog van Henk viel 
op deze tekst op een 
muur, ergens onder-
weg naar Santiago.

Bloeiend en makkelijk 
te combinerenZondag 20 juli

Nut van bijen & vlinders

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

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

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

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

Voor in de agenda:
Zondag 27 juli 
Streekdrankenproeverij

Zondag 3 augustus 
Streekmuziek
(onder voorbehoud)

Zondag 10 augustus 
Oud Hollandse spelen

De Heide

Heide kennen we van de open vlaktes in de bossen van Nederland, maar 
wist je dat heide maar in een beperkt aantal landen voorkomt? Buiten 
Nederland en Vlaanderen groeit het in de kuststroken van West-Europa 
en in Groot Brittannië. Je vindt deze planten meestal in een zeeklimaat 
waar het wordt gekenmerkt door grote vlaktes met kleine struiken uit 
de heidefamilie. We kennen twee soorten: Calluna (struikheide) en Erica 
(dopheide). Heideplanten zijn groenblijvend en er zijn soorten die het 
gehele jaar bloeien, dus 's winters geen kale tuin!

Heide in de tuin
Heide is een mooie toevoeging aan je tuin en kun je met veel planten 
combineren. 
Heideplanten zijn licht-, lucht- en zonneminners. Plant heide dus niet 
onder dicht met bladeren bezette bomen of aan de schaduwzijde van 
een huis.  Heideachtige voelen zich op zijn best in een zandige, humus-
rijke bodem die goed waterdoorlatend is. De bodem moet zuur zijn want 
heide schuwt kalk. Om deze grond te ontwikkelen meng je er turf in 
tot zo’n 25 centimeter diep. Daarnaast geef je een extra handje turf bij 
het planten. Geef zoveel mogelijk zuur (regen)water, maar let op, natte 
voeten is slecht voor heideplanten. Om een echt heide gevoel te creëren 
is het leuk om de tuin niet geheel plat te maken, maar heuvels en dalen 
aan te leggen.
 
Onderhoud
Deze planten wortelen erg ondiep, dus als je wilt schoffelen doe dit dan 
niet dieper dan een halve centimeter. Door jaarlijks de heideplanten te-
rug te snoeien worden ze jong gehouden. Hierdoor wordt niet alleen de 
levensduur verlengd maar tevens vormen zich nieuwe takken waaraan 
een uitbundiger bloei zal plaatsvinden. Heideplanten bloeien namelijk 
alleen op jonge scheuten. Deze jonge scheuten krijg je volop door de 
planten kort na de bloei terug te knippen. Je knipt dan de uitgebloeide 
bloemen eraf, waardoor er jonge scheuten en nieuwe bloemen ontstaan. 
Dwergvormen en winterbloeiende vormen hoeven niet te worden ge-
snoeid.
 
Niet alle variëteiten van heidesoorten zijn in ons land volkomen winter-
hard. Op lichte zandgronden ontstaat meestal wat eerder vorstschade. 
In de regel kan als voeding worden volstaan met, in het vroege voorjaar, 
wat gedroogde koemest, hoorn- of beendermeel en korrels patentkali 
tussen de planten te strooien.

Bezoek voor inspiratie en tips de assortimentstuin bij De Gasthuishoeve, 
wij informeren je graag over de verschillende soorten.
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Als ik zeg: ”raadslid ben je 24 uur 
per dag…..” 
“Ja, zeker. Ik sta daar heel erg open 
voor. Als iemand mij nodig heeft 
moet ik er zijn. Ik kan dan niet zeg-
gen dat ik nu geen tijd heb en dat 
hij/zij volgende week nog maar eens 
terug moet komen. In mijn baan van 
politieagent is het al niet anders: als 
er iets fout is grijp je in; je stelt niets 
uit. Wel is het zo dat je niet altijd 
meteen de oplossing klaar hebt.”

De gemiddelde Rooienaar heeft het 
wel een beetje gehad met de poli-
tiek.
“Zeker niet! De opkomst bij de ver-
kiezingen was nog niet zo slecht. 
Wel is het zo dat negatieve aspecten 
vaak meer in de publiciteit komen.”

Ja, kijk maar naar de groeiende te-
genzin m.b.t.de fusie.
“Inderdaad, hier blijkt maar weer 
dat we steeds alert moeten zijn en 
dat we zaken goed uit moeten leg-

gen naar de burgers toe. Burger-
participatie en communicatie zijn 
hierin de belangrijkste  aspecten. En 
ik geef meteen toe dat hierin voor 
de politiek een grote uitdaging ligt. 
Eigenlijk staan ze nog in de kinder-
schoenen en met vallen en opstaan 
gaan we daarin verbetering bren-
gen.

ALS IEMAND 
MIJ NODIG HEEFT 
MOET IK ER ZIJN.

We zullen de burgers nog duidelijker 
uit moeten leggen dat de fusie  on-
ontbeerlijk is. En nu hadden we nog 
zelf de keuze. Het is ook zeker niet 
zo dat de fusie is ingegeven door 
kostenbesparingen. We moeten al-
les in een veel groter geheel zien 
waarin in de toekomst veel zaken 
efficiënter zijn aan te pakken en uit 
te voeren. En ook dit zal gaan met 
vallen en opstaan. Heel belangrijk in 
dit alles is wel dat we onze Rooise 
identiteit goed bewaken.
Opvallend met betrekking tot die 
fusie vind ik nog wel dat de enige 
partij die in haar verkiezingspro-
gramma had staan daar tegen te zijn 
toch niet de partij is geworden met 
misschien wel 6 of 7 zetels.” 

Jos, in verband met de foto; wat is 
jouw mooiste plekje van Rooi?
“De foto is intussen gemaakt: bij mij 
thuis op de motor. De motor is voor 
mij erg belangrijk; als vervoermid-
del, maar ook als hobby (we gaan 
met een klein clubje motorrijders 
regelmatig tochten maken bijvoor-
beeld in de Eifel of in Frankrijk). Een 
bijzonder plekje is voor mij nog de 
woongroep van “Dichterbij” aan de 
Dommel achter de Meierij. Dit is een 
woongroep voor mensen met een 
beperking en hier doe ik nog veel 
vrijwilligerswerk.”

Jos, bedankt voor het gesprek. Is er 
iets wat je nog kwijt wil?
“Als ik ergens aan begin, dan voor 
de volle 100% “ 

“
”

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

kinderen weer naar school

Tijdens de kermis zijn wij geopend

Fiets een 
onderhoudsbeurt nodig? 

GRATIS buitenband 
(t.w.v. € 22,50) 

(uitgezonderd E-Bikes) 

( Bij een onderhoudsbeurt) 

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

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

loslopende koeien 
in wijk vogelenzang

Verschillende mensen in de wijk 
Vogelenzang zullen zich dinsdag-
avond even goed in de ogen heb-
ben gewreven. ‘Zie ik dat nu goed?’ 
Lopen daar koeien door de straat? 
In India is dat doodnormaal, maar 
in Sint-Oedenrode nog steeds niet. 

Toch zagen deze burgers het goed. 
Zo’n twintig koeien waren aan de 
andere kant van de Randweg uit 
een weiland ontsnapt en wandel-
den doodleuk de wijk in. Tot hila-
riteit van veel bewoners die de ene 
na de andere foto schoten. De koei-
en vonden het best. Ze waggelden 
door de straten en lieten zich rustig 
naar hun thuishonk dirigeren. 

Zo keerde de rust in de wijk weer 
terug.

Bijzonder vervoer voor echtpaar

Rien en Ria Schellekens uit Liempde 
waren op 13 augustus j.l. maar liefst 
50 jaar getrouwd. De foto is geno-
men tijdens de rondrit door Liempde 

die ze aangeboden kregen door de 
gemeente Boxtel. Mart en Jacky van 
Dulmen reden de koets met daar-
voor hun Friese paard Gerben.

www.facebook.com/demooirooikrant
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“’t Kan nie altijd kermis zijn”, zin de 
Begijn en ze sneej ‘nnen appel in viere. 
Je kunt niet altijd royaal zijn.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Loslopende koeien in wijk Vogelenzang

Schat!
Had jij extra
verse melk
besteld?

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Dirk Kastelijn

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Josien Lomans

Dr.Schaepmanlaan 20
Schijndel

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 vakantie: vrij van verplichting

OPlOSSinG 
vORiGe WeeK:

Zomerklets
moe word ik steeds meer
van al dat rijmen en dichten
wroeten in de ellende, keer op keer
ik kan mijn voeten niet meer lichten

er gaat wat voorbij
aan woorden en tranen
zeg maar leed
het vreet aan mensen
zuigt je leeg
als door een non-stop slangenbeet

daar zijn er nog
die aarts optimisten
zij vertellen over
de bloemetjes, bijtjes
en een door liefde
overgoten hemel
soms is dat pure fantasie
of zieltogend gezemel
zeker, de zon schijnt achter

grauwe of witte wolken
en iedere ochtend kennen we
het klapperen der gebitten
in de morgenstond

het leven is een rijm
van mensenverhalen,
een cryptogram soms
die ik telkens in eigen 
woorden “mag” vertalen;

leg me die woorden 
maar niet in de mond!

julius
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Bericht uit de Morvan
Onder het glazen oppervlak van de rivier
de vissen, bewegingloos surplace
maar uiterst waakzaam op de stroom.
Ongevraagd plotseling zichtbaar als
schaduwen van wat je ooit vergeten
scheen, van wat je denkt te zullen doen
mogelijk diezelfde dag.

Het roerloos oversteken van water
wordt hier aan stenen toevertrouwd.
Een kudde keien die de rivier
doorwaadbaar maakt, voortdurend
bezig is een overkant te bieden die
werkelijk bereikbaar is. Zich koesterend
in het licht hee�  elke steen zijn plaats.

    Kees Hermis

Rooienaar aan basis Charity event 
voor evy van Kempen Foundation

Op de Boschweg in Schijndel draait 
het zaterdag 23 augustus  om sport 
en verschillende optredens tijdens 
de eerste editie van het Evy van 
Kempen Foundation Charity Event. 
“We willen zoveel mogelijk geld 
ophalen voor ouders die in finan-
ciële problemen zitten omdat hun 
kind ernstig ziek is”, aldus de orga-
nisatie. 

Tekst en foto: Fieke van Doremalen

Wat begon als een plan voor de 
open dag van de nieuwe sportschool 
Ai Ki Sports van Schijndelaar Leroy 
Venrooij en de uit Sint-Oedenrode 
afkomstige Pim Sittrop, is nu een 
groot evenement. De jongens wil-
den op hun open dag aandacht vra-

gen voor een goed doel. De vriendin 
van Venrooij, Rosanne van Esch, is 
familie van Evy van Kempen, die de 
gelijknamige foundation oprichtte. 
Deze foundation zet zich in voor ou-
ders die door ziekte van hun kind in 
financiële nood zijn gekomen. Het 
goede doel was gevonden. Rosan-
ne kwam met Marieke en haar zus 
Marlies bijeen “en binnen een half 
uur was duidelijk wat we wilden be-
reiken: met sport en muziek zoveel 
mogelijk geld ophalen voor de stich-
ting”.  

Makkelijk was het niet en de orga-
nisatie heeft er heel veel tijd in zit-
ten. Van Esch: “In mei van dit jaar 
kwamen we met het idee. Het is niet 
normaal dat we dit in minder dan 

een half jaar geregeld hebben. Er 
komt ontzettend veel bij kijken: vei-
ligheid, beveiliging en EHBO maar 
ook de planning van de bands. We 
zijn ontzettend geholpen door de 
cafés de Kikvorsch en Holy Cow en 
andere ondernemers.”

Zoveel mogelijk deelnemers
Het evenement begint vroeg in de 
ochtend om 7.00 uur met een hal-
ve triatlon in zwembad De Neul in 
Sint-Oedenrode die de heren van 
Ai Ki Sports zullen gaan doen. Evy 
en een aantal leden van de Neder-
landse Zwemselectie voor getrans-
planteerden zullen de 1,9 km mee 
zwemmen. Daarna fietst de groep 
naar Schijndel voor de andere on-
derdelen.
Iedereen is welkom om op de dag 
te fietsen (30 of 75 kilometer) en te 
wandelen (halve marathon, 3 of 6 
kilometer). “Via de site of vereniging 
kan men zich inschrijven”, aldus 
Marieke. Van 8 tot 9 uur kan wor-
den gestart met fietsen en tussen 
10 en 11 uur vertrekken de lopers. 
“We hopen op zoveel mogelijk deel-
nemers. Duizenden zou mooi zijn”, 
zegt Van Esch met een knipoog. 

Familie evenement
Na de sportieve ochtend zijn er za-
terdagmiddag diverse optredens, 
voor zowel jong als oud. “De line-
up is van alles wat. Het is dan ook 
echt een familie evenement. Wij ho-
pen op een grote opkomst, want het 
gaat iedereen wat aan”, aldus Van 
Esch.   

Kijk voor meer informatie over de 
foundation op de website www.evy-
vankempenfoundation.nl en voor 
het inschrijven op www.pixyuniq.nl/
evy. 

v.l.n.r. Marieke van den Dungen, Rosanne van Esch 
en Marlies van den Dungen.
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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
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
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.
Gesloten van 18 t/m 30 augustus
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
Yoga massage balans. Aanvang yoga 
lessen 25 augustus
Elisa Hanff, Schootsedijk 15, 
06 16694902, www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
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
--------------------------------------
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.

--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart. 
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------

te koop/te huur

GEZOCHT
Huurwoning voor jong stel. 

Sint-Oedenrode en omgeving. 
Graag contact opnemen via 

0654318141
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

--------------------------------------
Back to school! 
Vergeet de gymschoenen niet! We 
hebben een grote voorraad van maat 
24 t/ 39. Stapperz kinderschoenen. 
Hertog Hendrikstraat 12.
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

 

--------------------------------------
Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
Overdekte caravan stalling, nog en-
kele plaatsen beschikbaar. 
info: 06 12895458
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Te huur: parkeerplaats in 
“de Borchgrave”.
Info: 06-51101477
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Back to school! 
Vergeet de gymschoenen niet! We 
hebben een grote voorraad van maat 
24 t/ 39. Stapperz kinderschoenen. 
Hertog Hendrikstraat 12.
--------------------------------------
Te huur:
één stallingsplaats voor camper of 
caravan. Info: L Eykemans, Bus 1, 
tel: 0413-474770
--------------------------------------
Kamer te huur 
centrum Sint Oedenrode, € 493,58 
incl. p.m. Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave)
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl

   

Een foto met meerdere personen deze week. Wie herkent de mensen? 
Wanneer is de foto gemaakt?
We horen het graag van u. U kunt uw reactie doorgeven aan 
redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens 
binnen in ons kantoor; Heuvel 17. De koffie staat klaar. 

Oplossing week 33:
Op de foto van deze week 
staat rechts Jan Son-
nemans en links Klaas van 
Griensven (vader van de 
architect)
Foto is gemaakt tijdens 
de verkiezingstijd in de 
jaren 80 en was een  1 
april grap. Het gaat over 
een parkeerkelder die 
gebouwd zou worden 
onder de markt.

Hendrik-Jan Sonnemans 

Historische beelden

Marktplein

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

--------------------------------------
Opruiming, Opruiming
Grote korting van 10 - 50% op alle 
vaste tuinplanten, heesters en stam-
heesters, laurier, hedera, rozen, orlian-
der, rododendrons.
Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-Zuid 7 b, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------

Gevraagd

Gevraagd: huurhuis of woonboerde-
rij in rustige omgeving, voor oudere 
dame+partner 
telefoon 06 22787039
--------------------------------------

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
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------

verloren/gevonden

gevonden:
Op de Sint-Maartensstraat, maandag-
ochtend: sleutelhanger (logo Brazil 
2014) met sleutels
--------------------------------------
Gevonden (aan komen lopen)
Jong poesje, grijs/bruin/wit met hals-
bandje met belletje en loomstiekjes.
Landingsweg 2, tel. 471241
--------------------------------------

Diversen
 

24 aug. VLOOIENMARKT
Kastelenplein 
Eindhoven. 9-16 uur.
Gratis entree. bomvol!
06-20299824.
--------------------------------------
Midgetgolfbaan De Rekkendonken 
Liempde, per ronde € 4,00
0411-631474
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

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

alpaca veulentje geboren 
op Kinderboerderij “Kienehoeve”

Dinsdagmorgen 12 augustus wer-
den de medewerkers verrast met de 
geboorte van een alpaca veulentje. 
De geboorte ging vanzelf en bin-
nen het kwartier stond hij al, en in 
minder dan een half uur had het de 
melk al gevonden. De medewerkers 
(mensen met een verstandelijke be-
perking) van de boerderij hebben 
het veulentje Jip  genoemd. 

De Alpaca is familie van de Kameel, 
de dromedaris en de Lama en be-
hoort tot de kameelachtigen en zijn 
vermoedelijk nakomelingen van de 
in het wild levende Vikunja’s en Gu-
anaco’s. Ze werden al zo’n 6000 jaar 
geleden gehouden door de Inca’s in 
het Andesgebergte en in de bergen 
van Zuid-Amerika. Er zijn twee soor-
ten Alpaca’s; Hyacaya’s en Suri’s. De 
Hyacaya is meestal iets groter dan 
de Suri en wordt in Europa veruit het 
meeste gehouden. De Hyacaya is iets 
beter bestand tegen ons klimaat dan 
de Suri. Daarentegen is de Suri Alpaca 

heel elegant, en apart vanwege zijn 
lange glanzende en zeer zachte wol.    

Foto: Bert Vervoort

Op de foto van deze week 
staat rechts Jan Son-
nemans en links Klaas van 
Griensven (vader van de 

Foto is gemaakt tijdens 
de verkiezingstijd in de 
jaren 80 en was een  1 
april grap. Het gaat over 
een parkeerkelder die 

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Dierenbescherming zoekt 
wijkcoördinatoren

Van maandag 28 september tot 
en met zondag 4 oktober vindt de 
jaarlijkse collecte van de Dierenbe-
scherming plaats. De organisatie 
zoekt dringend wijkcoördinatoren 
in onder andere Sint Oedenrode en 
Son en Breugel.

De wijkcoördinator bereidt in au-
gustus en september de collecte in 
zijn of haar wijk voor (ongeveer 30 
straten). In die maanden worden 
looproutes vastgesteld, collectanten 
gebeld en potentiële collectanten 
geworven. Ook worden de collecte-
materialen uitgedeeld. Het kost on-
geveer drie dagdelen per jaar en het 

is een belangrijke taak; zonder coör-
dinatoren is collecteren onmogelijk! 
De Dierenbescherming komt wijk-
coördinatoren tekort in de dorpen 
Sint Oedenrode en Son en Breugel. 
Ben jij een echte regelaar en wil je 
de Dierenbescherming uit de brand 
helpen met collectewerkzaamheden 
in deze gemeenten? Meld je dan aan 
via collecte@dierenbeschermingbra-
bantzo.nl of bel 088-811 35 00.  

Heb je geen interesse om wijkcoör-
dinator te worden maar wil je wel 
met de collectebus lopen in de col-
lecteweek? De organisatie kan ook 
nog collectanten gebruiken!

Gratis spreekuur: dinsdag (17.00 - 18.00 uur)
Bastion 1 te Sint-Oedenrode T: 0499-379111 www.Kehrens-Snoeks.nl

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

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

Rijsingen Royaal: dan liever de lucht in

Buurtschap”Oud Rijsingen” geeft 
op 31 augustus een totaal andere 
interpretatie aan de betekenis van 
deze laatste legendarische woor-
den van Jan van Speijk in 1831 
toen deze zijn sigaar in het kruid-
vat stak.

Tijdens het gratis toegangklijke 
straattheaterfestival “Rijsingen Ro-
yaal” wil de organisatie iedere be-
zoeker een kans bieden om op deze 
dag ook deze kreet te slaken om 
vervolgens het luchtruim te kiezen. 
Die kans krijgt u door mee te doen 
aan de diverse spelelementen die 
door Rooise verenigingen op touw 
zijn gezet. 

Iedereen die door de toegangs-
poort komt, krijgt een programma 
inclusief plattegrond  met daarbij 
een spelformulier. Met deze papie-
ren trekt u ten strijde en probeert 
u tenminste vijf van de in totaal 
twaalf te behalen stempels te be-
machtigen. U kiest zelf welke spel-
len u het liefste wil doen. Als u uw 
deelnameformulier inlevert bij de 
infostand, maakt u kans  op een 
mooie prijs. U gaat namelijk nog 
dezelfde avond de lucht in met een 
luchtballon. Geheel in stijl van het 

buurtschap, want zoals u ongetwij-
feld nog helder voor de geest kunt 
halen heeft aan de Ollandseweg  
vijf jaar geleden - tijdens het twin-
tigjarig bestaan van het buurtschap 
- een ballonnenfestival plaatsge-
vonden.

Ook op 31 augustus staan er twee 
ballonnen gereed om een rondje 
boven Rooi te “varen”.  Eén  ballon 
is een heel aparte bezienswaardig-
heid. De andere  is uitgerust om een 
twintigtal personen te vervoeren. 
Wie maakt er kans om deze onge-
looflijke prijs in de wacht te slepen? 
Ten eerste diegene die meedoen en 
het vereiste aantal stempels bij el-
kaar hebben weten te sprokkelen. 
Vervolgens worden er ook een aan-
tal tickets verloot onder de acteurs 
en actrices die belangeloos een 
bijdrage leveren aan deze dag  en 
onder de vrijwilligers die de buurt-
genoten eveneens een helpende 
hand toesteken. Voor de kleine 
deelnemers (onder de 1.20m) zul-

len aparte en meer toepasselijke 
prijzen verloot worden.
De namen van al deze personen 
gaan in drie verschillende manden 
en niemand minder dan Reshma 
Girdhari - de allermooiste onder de 
Rooise vrouwen (op één na mooi-
ste van Brabant) - zal op een  zeer 
elegante wijze de trekking verrich-
ten. Dus ook als u geen kaartjes 
voor Dinner In the Sky heeft, maakt 
u toch kans om de prachtige omge-
ving vanaf grote hoogte met eigen 
ogen te aanschouwen.

Als u dit en al de voorgaande stuk-
jes van Rijsingen Royaal hebt gele-
zen (na te lezen op www.rijsingen-
royaal.nl) zult u begrijpen  dat  u 
op 31 augustus bij Rijsingen Royaal 
moet zijn. Als u, om wat voor reden 
dan ook, niet in staat bent om een 
bezoek te brengen,  zult u onge-
twijfeld spijt  krijgen. U heeft dan 
echt wat gemist. Wij hier aan de 
Ollandseweg willen u adviseren: 
dan liever de lucht in!

Ontdek Scouting Rooi tijdens Rijsingen Royaal

Scouting staat voor uitdaging, ze-
ker tijdens onze Promodag op het 
unieke evenement Rijsingen Royaal 
op zondag 31 augustus aan de Ol-
landseweg. Bij Scouting Rooi én 
dus ook tijdens de Promodag kun je 
jezelf testen op behendigheid, cre-

ativiteit, snelheid, kracht én stoer-
heid.  Hou je wel van een beetje 
actie en uitdaging? Zorg dan dat je 
erbij bent tijdens de Promodag!  

Onze scouts hebben veel plezier 
met elkaar, leren samen te werken 
en respect te hebben voor de ander. 
Kinderen en jongeren ontwikkelen 
zich bij Scouting op een natuurlijke 
manier en krijgen de ruimte om te 
ontdekken en te leren. Al vanaf 5 
jaar kun je bij Scouting Rooi heel 
veel beleven! Alle jongens en meis-
jes van 5 t/m 7 jaar worden bij 
Scouting bevers genoemd. En sa-
men met vriendjes, vriendinnetjes 
en alle andere bewoners van het 
fantasie dorp Hotsjietonia beleven 

zij bij Scouting iedere week de leuk-
ste en spannendste avonturen.  Ie-
dere week iets nieuws, geks, span-
nends, uitdagends, en avontuurlijks 
beleven: dat is Scouting voor kin-
deren van 8 tot en met 10 jaar. Jon-
gens en meisjes in deze leeftijd wor-
den bij Scouting welpen genoemd. 
Welpen spelen in het Jungleboek-
thema.   Ben jij 11,12,13 of 14 jaar 
en heb je zin in actie? Kom dan 
snel een keer bij ons kijken en be-
leef uitdagende avonturen! Samen 
met je nieuwe vrienden doe je bij 
de scouts supergave dingen! Leer 
vlotvaren, ga op zomerkamp, kook 
op je eigen kampvuurtje en ontdek 
de wereld om je heen! Ben jij tussen 
de 15 en 18 jaar en wil jij je eigen 
plannen maken? Word dan explo-
rer! De explorers organiseren hun 
eigen programma zoals spectacu-

laire  evenementen en uitdagende 
outdooractiviteiten. Je krijgt veel 
ruimte om eigen verantwoordelijk-
heid te nemen.

Meer informatie?  
Mail: info@scoutingrooi.nl
Waar en wanneer? Zondag 31 au-
gustus van 10.00 tot 18.00 uur. 
Rijsingen Royaal, Rijsingen 15 
Sint-Oedenrode. Aanmelden: 
www.scoutingrooi.nl
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

WEEKACTIE! 
VAN WOENSDAG 20 AUGUSTUS T/M DINSDAG 26 AUGUSTUS 2014

SCHOOL
ORDNER
diverse varianten 
en trendy kleuren
A4

DAMES
TRAININGSBROEK
diverse kleuren
polyester
maten XS-XL

DOUCHEGORDIJN
OF DOUCHEKOP
douchegordijn: 
180x200 cm
incl. 12 gordijnringen 
uni en print
douchekop:
verchroomd kunststof
5 standen

MUST-HAVE
SCHOOLSPULLEN
uitzoeken voor een 
bijzonder lage prijs!

TROLLEY
REISTAS
diverse kleuren
de ideale reispartner

vanaf:

0.99

1.19 2.99

1.59

4.99

3.29

69.95

WENSKAARTEN
MAKEN
3D-boek of stansblok
voor het zelf maken van prachtige 
wenskaarten o.a. everday en kerst

1.79

0.49

TELESCOPISCHE
LADDER
aluminium lichtgewicht 
ladder met 11 treden
werkhoogte tot 4.3 m
verstelbaar van 86 cm 
(ingeschoven) 
tot 3.2 m (uitgeschoven) 
geschikt voor diverse 
werkzaamheden in
en om het huis

SCHOOL
ARTIKELEN
uitzoeken!

ESSELTE NIETMACHINE 
OF PERFORATOR
professionele 
topkwaliteit

HOME WAX MOODS
GEURVERSPREIDER
luxe geschenkverpakking
keuze uit diverse heerlijke geuren
100 ml

BLUETOOTH
TOETSENBORD
bluetooth 3.0, 10 meter bereik
zwart of wit, universeel
ideaal voor tablets en smart tv’s

EENDENVEREN
HOOFDKUSSEN
1200 gram
60x70 cm

9.95

0.79

8.95

1.59

59.95

2.99

1.59

DECO
HART OF WOORD
hout
hart: ca. 18 cm
woord: 21x9 cm

PRIJSSTUNT!

VOORDEELFLACON!

3.2 METER

EXCLUSIEF 
BIJ ACTION!

3.98

TRENDY
TIJDSCHRIFTENREK
hout
met tekst
grijs of wit
24x35 cm

SANEX
DOUCHEGEL
diverse varianten
1 l

SILAN
WASVERZACHTER
fresh blue, spring feeling 
of lemon tree
37 wasbeurten

FUNNY
STYLUS PEN
voor smartphone 
en tablet

1.49

LOOMBANDS
SORTEERDOOS
incl. 2000 loombands, 50 s-sluitingen
loombord, 6 bedeltjes en loomnaald

4.99

ESSELTE
NIETJES
3000 stuks

0.79

KNUTSEL
DECORATIE
leuke stickers 
en strikjes voor 
het versieren van 
een wenskaart

0.59

KINDER
TRAININGSBROEK
maten 110-164

2.79

CORRIGEREND
ONDERGOED
diverse kleuren
maten S-XXL

2.59
SLIP OF BOXER 2.59
SINGLET 2.89
BODYSTOCKING 3.99
LEGGING 4.49

SCHOOL
REKENMACHINE
met wetenschappelijke functie

1.19
REKENMACHINE
INCL. BATTERIJ
diverse kleuren

2.29

SPORT
TAS
royaal 
formaat

3.98

GEURKAARS
OF ROOMSPRAY
50 ml

0.89

UITZOEKEN
LOOMBANDS
diverse soorten
250/300 stuks

0.59

BESCHERMINGS
SET
6-delig 
maten S-L

3.99

PEDALER
STEP SCOOTER
wordt aangedreven 
door beweging
beweeg je voet op 
en neer om te rijden
voor kinderen vanaf 
8 jaar en ouder  
max. draaggewicht 
100 kg
met handrem 
en standaard
zwart of wit

EINDELOOS
SPEELPLEZIER!
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

WEEKACTIE! 
VAN WOENSDAG 20 AUGUSTUS T/M DINSDAG 26 AUGUSTUS 2014

SCHOOL
ORDNER
diverse varianten 
en trendy kleuren
A4

DAMES
TRAININGSBROEK
diverse kleuren
polyester
maten XS-XL

DOUCHEGORDIJN
OF DOUCHEKOP
douchegordijn: 
180x200 cm
incl. 12 gordijnringen 
uni en print
douchekop:
verchroomd kunststof
5 standen

MUST-HAVE
SCHOOLSPULLEN
uitzoeken voor een 
bijzonder lage prijs!

TROLLEY
REISTAS
diverse kleuren
de ideale reispartner

vanaf:

0.99

1.19 2.99

1.59

4.99

3.29

69.95

WENSKAARTEN
MAKEN
3D-boek of stansblok
voor het zelf maken van prachtige 
wenskaarten o.a. everday en kerst

1.79

0.49

TELESCOPISCHE
LADDER
aluminium lichtgewicht 
ladder met 11 treden
werkhoogte tot 4.3 m
verstelbaar van 86 cm 
(ingeschoven) 
tot 3.2 m (uitgeschoven) 
geschikt voor diverse 
werkzaamheden in
en om het huis

SCHOOL
ARTIKELEN
uitzoeken!

ESSELTE NIETMACHINE 
OF PERFORATOR
professionele 
topkwaliteit

HOME WAX MOODS
GEURVERSPREIDER
luxe geschenkverpakking
keuze uit diverse heerlijke geuren
100 ml

BLUETOOTH
TOETSENBORD
bluetooth 3.0, 10 meter bereik
zwart of wit, universeel
ideaal voor tablets en smart tv’s

EENDENVEREN
HOOFDKUSSEN
1200 gram
60x70 cm

9.95

0.79

8.95

1.59

59.95

2.99

1.59

DECO
HART OF WOORD
hout
hart: ca. 18 cm
woord: 21x9 cm

PRIJSSTUNT!

VOORDEELFLACON!

3.2 METER

EXCLUSIEF 
BIJ ACTION!

3.98

TRENDY
TIJDSCHRIFTENREK
hout
met tekst
grijs of wit
24x35 cm

SANEX
DOUCHEGEL
diverse varianten
1 l

SILAN
WASVERZACHTER
fresh blue, spring feeling 
of lemon tree
37 wasbeurten

FUNNY
STYLUS PEN
voor smartphone 
en tablet

1.49

LOOMBANDS
SORTEERDOOS
incl. 2000 loombands, 50 s-sluitingen
loombord, 6 bedeltjes en loomnaald

4.99

ESSELTE
NIETJES
3000 stuks

0.79

KNUTSEL
DECORATIE
leuke stickers 
en strikjes voor 
het versieren van 
een wenskaart

0.59

KINDER
TRAININGSBROEK
maten 110-164

2.79

CORRIGEREND
ONDERGOED
diverse kleuren
maten S-XXL

2.59
SLIP OF BOXER 2.59
SINGLET 2.89
BODYSTOCKING 3.99
LEGGING 4.49

SCHOOL
REKENMACHINE
met wetenschappelijke functie

1.19
REKENMACHINE
INCL. BATTERIJ
diverse kleuren

2.29

SPORT
TAS
royaal 
formaat

3.98

GEURKAARS
OF ROOMSPRAY
50 ml

0.89

UITZOEKEN
LOOMBANDS
diverse soorten
250/300 stuks

0.59

BESCHERMINGS
SET
6-delig 
maten S-L

3.99

PEDALER
STEP SCOOTER
wordt aangedreven 
door beweging
beweeg je voet op 
en neer om te rijden
voor kinderen vanaf 
8 jaar en ouder  
max. draaggewicht 
100 kg
met handrem 
en standaard
zwart of wit

EINDELOOS
SPEELPLEZIER!
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54e Jeugdvakantieweek

Op naar Rooi Kermis: als dat maar goed gaat
De laatste week van de basisschool-
vakantie breekt aan. 500 dolenthou-
siaste Rooise kinderen kijken met 
smacht uit naar Rooi Kermis, maar 
natuurlijk ook naar dit de Jeugdva-
kantieweek van dit jaar. Er is echter 
1 probleempje, de rupsflos is ver-
dwenen en als deze aan het eind 
van de week niet terug is betekent 
dat geen Rooi Kermis dit jaar! Dus 
speurneuzen maar…

Maandagmorgen begon de week 
als vanouds met een sportdag bij 
KV Rooi en MHC. De kinderen en 
leiding kregen deze dag een voor-
proefje van wat Rooi Kermis 2014 
zou kunnen zijn. Vele spellen brach-
ten de kinderen in een echte kermis-
sfeer. Een grote suikerspin was een 
welkome traktatie tussen al het sport 
en spel door. Een grote motivatie om 
die verdwenen flos te vinden, zodat 
ze ook volgende week nog de kans 
hebben om lekker te snoepen en te 
spelen.
De dinsdag stond in het kader van 
een gigantisch twaalfkamp in Park 
de Kienhoef, waar de kinderen zich 
naar hartenlust konden uitleven. Net 
als maandag vielen er ook deze dag 
weer aanwijzingen te scoren om de 
daders te achterhalen van de verwe-
nen flos, en ook vandaag werden 
kinderen weer eens helemaal onder-
gedompeld in wat Rooi Kermis voor 

hen volgende week zou kunnen zijn! 
Kortom, wederom een dag vol spel 
en plezier! 
De woensdag is traditioneel de dag 
van het uitstapje. De spanning was 
’s morgens om te snijden, want waar 
zou het uitstapje dit jaar naar toe 
gaan? Naar Olland kermis? Naar 
Boskant kermis? Of toch wat verder 
naar Den Bosch? Iedereen was zo-
als gewoonlijk weer vol spanning en 
in afwachting van wat de dag zou 
gaan brengen. Een ding is zeker, ie-
dereen zal er een dolle dag aan heb-
ben beleefd. 
De week is doormidden, maar nog 
lang niet voorbij. Op donderdag zal 
er nog worden gezwommen in ‘De 
Neul’ en er zal een theatervoorstel-
ling verzorgd worden, en voor de 
kinderen van groep 8 is er nog een 
spannend avondspel. Vrijdag zal 
de kermiskaravaan zich verplaat-
sen door de Rooise wijken en zal de 
JVW feestelijk afgesloten worden 
met een feestelijke “Bonte Kermis 
Talentenshow” plus aansluitend de 
ontrafeling van het flos-mysterie 
op het sportveld achter basisschool 
Dommelrode in de vorm van de of-
ficiële afsluiting van de JVWweek. 
Hopelijk zal dan duidelijk worden of 
Rooi Kermis 2014 officieel door zal 
kunnen gaan. Alle belangstellenden 
zijn welkom om bij deze afsluiting 
aanwezig te zijn om 16.45u.

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

Film: TV Meierij

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005
voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Dankzij Rooise autobedrijven loopt de leiding van 
de JVW er weer picobello en kermis-klaar bij
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Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Ook voor:
onderhoud, reparatie, 

diagnose, banden, 
airco check,

bedrijfswagens
Boskantseweg 41a tel. 0413-472740

www.lvandewarenburg.nl

We wensen 
u een veilig 

2014!
punten waar uw auto 

op wordt gecontroleerd:

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:

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

De foto is genomen op 150 meter hoogte 
met een drone, van het eiland Otok Dvainka 
in Dalmatie Kroatie. Super helder water en 
het eiland lijkt wel op een vis!Familie van Hoorn

Een mooie foto van onze To
m (3 jaar). Heel stoer 

aan het roer tijdens va
artochtje op riviertje d

e 

Regge in Overijssel. 

familie Bekkers
Lekker chillen na de BBQ op camping ‘t Goeie 
Leven in Eerde. Maike, Marjorie en Roel en hond 
Tontje.
Anja Huijberts

Dagje dierentuin met deze lieve apenkoppen! :)
Inge Verbakel

Tien jaar jonger door de klei! In Kefalonia 

(Griekenland). 
Marco Raaijmakers

“Vakantie in Oostenrijk was helemaal super! Ik 

ben er helemaal van onderste
boven!!!”

Aniek van de Sand
e

Ook met  herfstachtige temperaturen geniet 
Robby van het strand.Madelaine en Joost

Vakantie groeten
 vanuit het zon

nige Domburg. 

Op het strand is
 altijd van alles

 te zien en te 

beleven.

Jelle Berkers

Sterre van Esch
 in Spanje Tarr

agona.

Saskia van Esch

En andersom.....

Marieke de Jong –
 Blom

De jongens 
gaan samen met papa vis

sen tijdens 

onze vakan
tie in l’Ardeche, Fra

nkrijk.. 

fam. Biemans

Jente de Baaij (2) in Bulgarije. Speelt weervrouw 
met een bierkaart. Het weer voor morgen? Grolsch....
Joost de Baaij

Dit was Lake Louise Alberta in Canada 
Peter Hulsen

Rooise vakantiekiekjes

We hebben ontzettend veel foto’s binnen 
gekregen! Dank daarvoor! Volgende week 

wordt de winnaar bekend gemaakt.
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nijnsel wil de voorzieningen verbeteren
Nijnsel is een dorp met een kleine 
kern en een enorm groot buiten-
gebied, maar vooral met veel ge-
moedelijke mensen. Het is ook een 
dorp met veel verenigingen. In het 
buitengebied wonen veel agrarische 
ondernemers en in het dorp zelf vind 
je een verscheidenheid aan mensen. 
Een ding hebben de boeren, burgers 
en buitenlui van Nijnsel gemeen, ze 
zijn op alle fronten heel actief om 
hun dorp nog mooier en levendiger 
te maken dan dat het al is.

“We hebben in Nijnsel heel veel ver-
enigingen en ze opnoemen is erom 
vragen om er een paar te vergeten, 
maar toch probeer ik het”. Aan het 
woord is René Voss, de voorzitter van 
de Nijnselse dorpsraad. “De voetbal-
vereniging is de grootste vereniging 
van Nijnsel en toen enkele jaren 
geleden het damesvoetbal in Nijn-
sel opkwam, heeft dat voetbal nog 
populairder gemaakt dan dat het al 
was. Maar ook de korfbalvereniging 
bestaat inmiddels alweer vijftig jaar 
en ook die vereniging draait om een 
groot aantal enthousiaste vrijwil-
ligers. Verder hebben de tennisver-
eniging en de handboogvereniging 
een vaste plaats in de Nijnselse ge-
meenschap. Handboogvereniging 
Sint Antonius bestaat zelfs al meer 
dan 125 jaar”.

Ook cultuur heeft in Nijnsel een 
plaats
Maar ook op het culturele vlak staat 
Nijnsel haar mannetje. Het dorp kent 
twee vooraanstaande carnavalsver-
enigingen, de Heikneuters en d'n 
Egelantier. Beide verenigingen din-
gen jaarlijks en vaak met succes mee 
naar de prijzen in de Rooise optocht. 
Maar Nijnsel heeft ook een harmo-
nie die in de landelijke muziekcom-
petitie hoge ogen gooit. Ook to-
neelvereniging Klavertje vier, weet 
elk jaar de Beckart meer dan eens 

uit te verkopen. Maar daar blijft het 
niet bij, want ook de ruitersport, jeu 
de boules, het kerkkoor, Tiona, de 
verschillende buurtverenigingen en 
de KBO spelen een belangrijke rol in 
het Rooise kerkdorp.

Zou het mogelijk zijn om dingen te 
combineren
Al die verenigingen bestaan dankzij 
de vrijwilligers en vaak kom je die-
zelfde vrijwilliger bij meerdere ver-
enigingen tegen. Dat is dan ook iets 
dat René Voss wel als een uitdaging 
ziet. “Ik zou het zo mooi vinden als 
die verenigingen nog meer dan dat 
ze nu al doen, samen zouden kun-
nen werken. Ik wil zeker niet sturen 
op fuseren van de verenigingen, 
want dat zou lang niet altijd goed 
zijn. Maar dingen die alle verenigin-
gen toch hetzelfde doen, zou je mis-
schien wel kunnen combineren. Ook 
het gebruik maken van elkaars mid-
delen is zo iets. Als voorbeeld noem 
ik maar dat elke vereniging een vrij-
willigersbedankavond houdt. Juist 
omdat veel vrijwilligers bij meerdere 
verenigingen actief zijn, lijkt me een 
grote vrijwilligersbedankavond in 
combinatie met bijvoorbeeld een 
muziekweek heel mooi”. Maar ook 
Sint-Nicolaas ontlasten lijkt Voss wel 
iets. Als de school, de verenigingen 
en het bedrijfsleven de goedheilig-
man samen uitnodigen dan hoeft 
de Sint Nijnsel maar één keer te be-
zoeken. Samen kun je met minder 
inspanningen vaak leukere evene-
menten voor elkaar krijgen.

Naast de vele verenigingen die Nijn-
sel kent, is er ook nog een dorps-
raad. Net zoals dat bij de andere 
verenigingen het geval is, zijn ook 
de leden van de dorpsraad vaak bij 
meerdere verenigingen actief. De 
dorpsraad heeft als doel om de leef-
baarheid in Nijnsel op peil te houden 
of daar waar mogelijk te verbeteren. 

De dorpsraad bestaat uit verschil-
lende werkgroepen. Die groepen 
richten zich op verschillende deelge-
bieden zoals voorzieningen, jeugd, 
zorg en welzijn, openbare ruimte en 
verkeer en natuurlijk zijn er ook nog 
twee groepen die zich bezighouden 
met het Bruisend Hart. In totaal zijn 
er wel veertig mensen actief met de 
activiteiten van de dorpsraad. “We 
kunnen nog wel een aantal vrijwil-
ligers gebruiken voor bijvoorbeeld 
het onderhoud van de openbare 
speeltoestellen en binnenkort voor 
de werkgroep Zorg en Welzijn.”

Ook voor Nijnsel ligt er drie ton op 
de plank
Het bruisend hart is de Nijnselse 
invulling van het ISV, het Investe-
ringsbudget Stedelijke Vernieuwing. 

Net als in Boskant ligt er ook voor 
Nijnsel een provinciale subsidie van 
ongeveer driehonderdduizend euro 
op de plank. “Het is de bedoeling 
dat het Nijnselse centrum verkeer-
sluw wordt gemaakt. Verder wordt 
de toegankelijkheid van de Beckart 
verbeterd en komen er energiebe-
sparende voorzieningen. Een ander 
belangrijk onderdeel van het plan is 
dat het processiepark toegankelijk 
wordt gemaakt. De werkgroep Brui-
send Hart werkt nauw samen met 
Wovesto, Welzijn de Meierij, het 
kerkbestuur en de gemeente en ik 
wil benadrukken dat die samenwer-
king prima verloopt”, vertelt Voss.

Het is niet toevallig dat de Beckart 
onderdeel is van het Bruisend Hart. 
Het dorpshuis is voor veel vereni-

gingen de thuisbasis. De toneelver-
eniging en de harmonie geven er 
hun jaarlijkse opvoeringen en ook 
tijdens Sint-Nicolaas en carnaval 
is de Beckart het middelpunt van 
Nijnsel. Maar ook is het eetpunt 
Nijnsel in het dorpshuis gevestigd. 
“Ook weer zo'n initiatief dat de 
saamhorigheid in het dorp vergroot 
en mensen de kans geeft om lan-
ger zelfstandig te blijven. Iets dat 
zeker met de ontwikkelingen van 
WMO die eraan komen, pleit om 
de voorzieningen in Nijnsel op peil 
te houden en daar waar mogelijk te 
verbeteren. In Nijnsel krijgen we sa-
men al heel veel voor elkaar en als 
we allemaal mee blijven doen, blijft 
Nijnsel het 'skonste' dorp dat er is”, 
vindt René Voss.

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

Fashion Die 2: nieuw in de Hertog Hendrikstraat
Het kan snel verlopen. Aan het be-
gin van 2014 begon Cora van Does-
burg met de verkoop van kleding op 
Facebook. Dat verliep prima, maar de 
wens bleef bestaan om een fysieke 
winkel te starten. Vooral als het in het 
‘droompandje’ van Cora aan de Her-
tog Hendrikstraat zou kunnen. Enkele 
weken geleden kwam het vrij, Cora en 
man Hennie grepen die kans, en na 
twee weken flink klussen werd Fasion 
Die 2 vorige week dinsdag geopend.

Sint-Oedenrode begint zich lang-
zaam maar zeker te ontpoppen tot 
het ‘Modehart van de Meierij’. Voor 
iedere doelgroep is er wat wils. Fa-
shion Die 2, gevestigd tussen Stap-
perz en Kiddooz en restaurant De 
Beleving, sluit daar naadloos op aan. 
“We hebben voor drie generaties 
kleding. Voor dochter, moeder en 
oma. Maar dan wel de hippe oma”, 
knipoogt eigenaresse Cora. Iedere 
maandag gaat ze met bedrijfsleidster 
Marousha van der Kleij op inkoop om 
de mooiste kleding in te slaan. Cora: 
“Onze smaken voegen we samen en 
daar maken we een collectie van. Het 
voordeel van ons assortiment is dat 
het erg leuk is voor een zeer betaal-
bare prijs. Onze prijscategorieën lo-

pen van 10 euro tot en met 50 euro. 
Zeer betaalbaar dus.” 
Behalve bedrijfsleidster Marousha zal 
ook de dochter van Cora, Danique, 
meehelpen in de zaak. Cora zal zich 
achter de schermen in blijven zetten. 
Natuurlijk is ze onmisbaar in cafeta-
ria Die 2, de friettent die ze samen 
met haar man Hennie runt. Houd De-
MooiRooiKrant in de gaten, want na 
de Kermis volgt een officiële opening.

Openingstijden Die 2 Fashion: 
Dinsdag t/m donderdag van 10.00 
tot 17.30 uur. Vrijdag van 10.00 tot 
20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur.

Cora van Doesburg (midden), dochter Danique (l) en Marousha van der Kleij in de nieuwe zaak. 

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
KOFFEREN 23 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES
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Grote Vakantie Aktie !!!
TIJDENS DE VAKANTIE WEKEN 30% KORTING 

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

Aktie geldig t/m zondag 31 augustus 2014

NU 
€ 1189,- 

MAATWERK ZONDER MEERPRIJS!!

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

NU 
€ 265,- 

TEAK TAFELS VOOR BINNEN EN BUITEN:
   Nieuw teak       
200x100x78 cm  van € 569 NU € 398  
240X100X78 cm van € 689 NU € 482   
260X100X78 cm  van € 779 NU € 545

TEAK STOELEN

Brit collectie vitrinekast wit met teak 
250 cm lang van €2069 NU €1448

Brit collectie dressoir wit met teak 
150 cm lang van €575 NU €402

Brit collectie tv kast, wit met teak 
130 cm lang van €349 NU €265

NU 
€ 55,-

379 NORMAAL € 1699

OOK 
ELKE

ZONDAG
OPEN
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Susanne Swinkels

‘Ondernemen zit in de genen van onze familie’

Susanne Swinkels is oprichter en 
directeur van Branddoctors, 1 van 
de grotere marketingbureau’s van 
Nederland. De roots van deze ge-
dreven en succesvolle ondernemer 
liggen in Rooi. Na haar middelbare 
school vloog ze uit naar Maastricht 
om daar economie te gaan stude-
ren. Vervolgens werkte ze aantal 
jaren voor Unilever. In haar laatste 
jaar bij deze multinational was ze 
verantwoordelijk voor de marke-
ting van Mora. “In die tijd kreeg 
ik een budget waarmee ik zelf kon 
ondernemen. Dat is het grootste 
verschil met nu. Marketeers in deze 
tijd hebben het lastig. Ze worden 
gestuurd door processen en dat 
remt de creativiteit. Met Brand-
doctors brengen wij de creativiteit 
terug in grote organisaties.”

Recentelijk werd Susanne door het 

Financieel Dagblad opgenomen in 
de lijst van de 100 meest succes-
volle en inspirerende zakenvrouwen 
van Nederland. “Ondernemen zit in 
de genen van onze familie. Eigen-
lijk zijn mijn moeder en tante Lenie 
de marketeers van onze familie. Die 
zien overal een goed idee in. Mijn 
kracht ligt vooral in het tastbaar 
maken van een goed idee.” Terug-
kijkend naar vroeger was Susanne 
altijd al ondernemend. “Toch was 
een eigen bedrijf starten niet iets 
wat ik op mijn wensenlijst had 
staan, het gebeurde min of meer. 
Samen met een van mijn collega’s 
bij Unilever werd het idee geboren. 
We namen een sabbatical van een 
jaar. De een maakt een wereldreis, 
wij hebben de tijd gebruikt om in 
2001 Branddoctors op te richten .”

Succes komt echter niet vanzelf. 
Het geheim van Susanne: Focus 
op de juiste dingen, efficiënt met je 
tijd omgaan en jezelf continu blij-
ven ontwikkelen. “Vorig jaar heb ik 
me een jaar teruggetrokken uit de 

organisatie. Ik heb diverse opleidin-
gen gevolgd maar ook heerlijk veel 
tijd aan mijn gezin kunnen beste-
den. En het mooie is: de tent hier 
draait gewoon door hoor. Ik denk 
dat we er zelfs sterker en beter door 
zijn geworden.“

“EIGENLIJK ZIJN MIJN 
MOEDER EN TANTE 

LENIE DE MARKETEERS 
VAN ONZE FAMILIE. 

DIE ZIEN OVERAL EEN 
GOED IDEE IN.”

Marketing is eigenlijk helemaal niet 
moeilijk als je naar Susanne luistert. 
Het gaat erover om de essentie van 
een bedrijf te pakken te krijgen en 
dit te combineren met de verwach-
ting en behoeften van de klant. Als 
voorbeeld wordt de Rabobank aan-
gehaald. “Het bezoek in de bankhal 
loopt sterk terug, klanten regelen 
hun bankzaken steeds vaker via 
de mobiel bankieren app, internet, 
email of telefoon. De vraag van deze 
bank was: hoe kunnen wij toch de 
service blijven leveren terwijl wij de 
klant niet meer zo vaak zien. Met 
Branddoctors ontwikkelden we het 
concept ‘Denk mee met je bank’. 
We selecteerden 1000 klanten van  
lokale banken. Allemaal enthousi-
aste maar vooral kritische mensen, 
die belangeloos meewerkten. Via 
een online forum zijn we met hen 
in continu dialoog met als doel het 
optimaliseren van de producten en 
dienstverlening. Van belang hierbij 
is dat de bank echt luistert naar de 
wens van de klant en terugkoppelt 
wat hiermee gebeurt. Dat is voor-
waarde voor het succes.  Middels 
deze co-creatie met klanten is de 
dienstverlening van deze bank naar 
een aantoonbaar hoger niveau ge-
bracht.”
In het bedrijfsleven is een omslag 

gaande. Grote en kleine organi-
saties, zowel profit als non-profit, 
gaan op zoek naar een nieuw even-
wicht. Naast geld verdienen willen 
bedrijven ook zinvol bezig zijn. Ei-
genlijk wil iedereen tevreden klan-
ten en medewerkers Je merkt dat 
bedrijven vaak in de weg gezeten 
worden door processen en proce-
dures en dat ‘het waarom’ wordt 
vergeten. Wij gaan met deze klan-
ten weer terug naar de basis en stel-

len ze vragen: ‘Waarom ben je hier 
op aarde? Wat waren je ambities en 
wat zijn ze nu?’ Het DNA van het 
bedrijf en de ambities van een merk 
of organisatie brengen wij bij elkaar. 
Branddoctors verbindt mensen en 
merken.”

Binnenkort is Susanne Swinkels een 
van de sprekers op het Rabo/BtB 
Zomercafé. Dit vindt op dinsdag 2 
september plaats. 

Ook met de auto op vakantie geweest?
Laat dan nu uw auto compleet reinigen.
• Wassen
• Polijsten + poetsen
•   Interieur reinigen + bekleding 
  diepstomen (leder behandeling)
• Motor reinigen (in overleg)

SPECIALE VAKANTIEAANBIEDING   

Tevens kunnen wij alle vervelende luchtjes uit uw auto verwijderen, 
dit d.m.v. een ozon behandeling.

€ 125,-

Aanbieding is geldig tot eind september 2014

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Persoonlijke begeleiding in de Loop’r

Met D’aandacht iedere dag een trede hoger

Een korte en bondige uitleg waar 
D’Aandacht voor staat. Danielle 
Jansen is de drijvende kracht achter 
dit jonge bedrijf. Vanaf de eerste 
week van september gaat ze aan de 
slag in De Loop’r, de multifunctio-
nele accommodatie in Olland. Een 
ideale plek. Het biedt rust, gebor-
genheid en de ideale plaats om te 
werken. D’Aandacht heeft behalve 
een eigen trainings- en massage-
ruimte ook de beschikking over een 
groepsleszaal, ruime kleedkamers 
met douches en er is na afloop een 
mogelijkheid voor een lekker kopje 
koffie.

PeRSOOnliJKe BeGeleiDinG
Bewust wordt gekozen voor een 
kleinschalige aanpak om zo de 
mensen echt oprechte aandacht 
te kunnen geven. Als je veel stress 
kent in je dagelijkse leven, je onte-
vreden bent over je figuur, wilt her-
stellen na een blessure of gewoon 
lekker wilt bewegen dan biedt 

D’Aandacht hier de mogelijkhe-
den voor. Via trainingsbegeleiding, 
massage en coachen op het gebied 
van voeding/ levensstijl benaderen 
we de mens in zijn totaliteit. Of het 
nu gaat om een groepsles, kleine 
groepstraining of 1 op 1, samen 
met jou kiezen we de juiste combi-
natie die past in jouw persoonlijke 
situatie. Je start met een periode 
van drie maanden waarbij de basis 
wordt gelegd en je kennis kunt ma-
ken met D`aandacht. Hierna bepaal 
je zelf hoelang je jouw trainings-
traject verlengd en of je eventuele 
veranderingen in jouw persoonlijk 
programma wilt aanbrengen. 

PeRSOOnliJK
Danielle: “Als persoonlijk begeleid-
ster vind ik het belangrijk dat ik me 
volledig verdiep in de mensen met 
wie ik werk. Hierbij gaat het mij ze-
ker niet alleen om de sportieve doe-
len, maar juist ook om de mentale 
vooruitgang die je boekt. Mijn pas-

sie om mensen te helpen komt voort 
uit de periode dat ik terecht kwam 
bij een kleine sportschool vanwege 
meerdere hernia’s en slijtage in de 
rug. Door deze blessures zat ik er 
mentaal helemaal doorheen aange-
zien ik moest stoppen met topsport  
(wielrennen) en mijn huidige werk 
als verpleegkundige. Het gevolg 
hiervan was dat ik zwaar overge-
wicht kreeg, niet meer goed voor 
mezelf zorgde en de drempel heel 
hoog was om naar een grote sport-
school te gaan. Door mijn toenma-
lige persoonlijke begeleider heb ik 
mijzelf weer herpakt en heb mijn 
negatieve ervaringen weten om 
te zetten in iets positiefs. Dit is nu 
waar mijn passie ligt en van hieruit 
wil ik mensen ook oprecht helpen. 
Mijn opleiding als voetreflexthera-
peute is dan ook zeker een goede 
aanvulling zodat ik mensen niet al-
leen op lichamelijk maar eventueel 
ook op mentaal gebied kan helpen. 
De perfecte balans.

D’Aandacht staat voor het geven van oprechte persoonlijke aandacht om jouw sportieve 
en mentale doelen te bereiken. Of het nu gaat om afvallen, het verbeteren van je kracht 

en conditie of het verbeteren van je gehele levensstijl. D’Aandacht helpt je jouw 
specifi eke einddoelen zowel mentaal als fysiek te formuleren en te bereiken. 

D`aandacht 
Pastoor Smitsstraat 40 (de Loop`r), Sint-Oedenrode (Olland), Danielle Jansen, 06-25092950

Danielle Jansen en haar partner Erik Schuring. 

advertorial

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

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 

Rooise kermis op de Markt en het Kerkplein 
Van zaterdag 23 augustus tot en met woensdag 27 augustus 2014

Vanaf woensdag 20 augustus wordt be-
gonnen met de opbouw van de attracties. 
Op donderdag 28 augustus wordt de ker-
mis weer afgebroken. De openingstijden 
van de kermis zijn op zaterdag van 16.00 
uur tot 01.00 uur de daaropvolgende dag, 
op zondag en woensdag van 13.00 uur tot 
24.00 uur en op maandag en dinsdag van 
15.00 uur tot 24.00 uur.

In het kader van openbare orde en geleide-
lijke uitloop is in overleg met de politie be-
sloten dat de horeca-inrichtingen tijdens 
de kermis van zaterdag- op zondagnacht 
tot en met de dinsdag- op woensdagnacht 
geopend mogen zijn tot 01.30 uur, met een 
uitlooptijd tot 02.30 uur. De muziek stopt 
om 01.30 uur. In de nacht van woensdag 
op donderdag is de eindtijd van de muziek 
en het sluitingsuur bepaald op 00.30 uur 
met een uitlooptijd tot 01.30 uur.

Verkeer/parkeren
Tijdens de op- en afbouw van de kermis 
is éénrichtingsverkeer mogelijk tussen de 
Markt en Borchmolendijk. Op de Heuvel 
is dan 2-richtingsverkeer toegestaan. Dit 
geldt ook tijdens de uren dat de kermis 
voor publiek is gesloten. 
Tijdens de openingstijden van de kermis 
worden Heuvel, Markt, een gedeelte van 
de Stompersstraat (vanaf de Markt tot aan 
de Coeveringslaan) en een gedeelte van de 
Borchmolendijk (vanaf de Markt tot aan de 
Philippusstraat) afgesloten voor verkeer. 
Hierbij moet wel 3,50 meter vrije door-
gang voor de hulpdiensten gewaarborgd 
blijven. Deze verkeersmaatregelen gelden 
vanaf zaterdag 23 augustus 15.45 uur tot 
en met de nacht van woensdag 27 augus-
tus op donderdag 28 augustus 01.30 uur.
Van woensdag 20 augustus 06.00 uur 
tot vrijdag 29 augustus 14.00 uur (week-
markt) geldt op de Markt een parkeerver-

bod. Op vrijdag 22 augustus geldt tussen 
04.00 uur en 14.00 uur in de Stompers-
straat een parkeerverbod in verband met 
de verplaatsing van de weekmarkt naar 
deze straat.

Ontheffing
De bewoners en gebruikers (dus niet 
de bezoekers) van de panden aan de 
Heuvel, Markt, Neulstraat, Kapittelhof, 
Leerlooierspad, Borchmolendijk en 
Stompersstraat hebben een ontheffing 
voor het tijdens de kermis in de Borchmo-
lendijk geplaatste C01 bord. Een C01 bord 
betekent: gesloten in beide richtingen 
voor bestuurders. Van de ontheffinghou-
ders wordt wel een aangepast (rustig) rij-
gedrag verlangd als zij gebruik maken van 
deze ontheffing. Bewoners van de woon-
complexen Nieuw Rhode, Kerkenborch, 
Martinushof en Borchgrave kunnen het 
centrumgebied verlaten via de parkeerga-
rage met in- en uitgang bij de Emté.

Taxistandplaatsen
Taxistandplaatsen worden gerealiseerd 
aan de Borchmolendijk en aan de Hertog 
Hendrikstraat. 

Openbare straatverlichting
Tijdens de openingstijden van de ker-
mis zal alle openbare straatverlichting 
branden op de Borchmolendijk, Markt, 
Kerkplein, Kerkstraat, Heuvel en Hertog 
Hendrikstraat. De overige openbare ver-
lichting in het centrum blijft op de gebrui-
kelijke wijze geschakeld.

Weekmarkt
In verband met de opbouw van de ker-
misattracties zal de weekmarkt van 
vrijdag 22 augustus worden verplaatst 
naar de Stompersstraat (vanaf kruising 
Coeveringslaan tot aan De Jongsingel).

Tegemoetkoming schoolkosten
Ouders met schoolgaande kinderen op 
het basisonderwijs en/of het voortgezet 
onderwijs moeten vaak aanzienlijke kos-
ten maken. 
Boeken en andere leermiddelen maar 
ook de aanschaf van een schooltas, fiets, 
verplichte gymkleding, deelname aan 
een schoolreisje en of een werkweek zijn 
zo maar een paar voorbeelden. Deze kos-
ten kunnen niet altijd volledig via de te-
gemoetkoming studiekosten van het of 
uit het eigen inkomen worden bekostigd.
Daarom kent de gemeente 
Sint-Oedenrode een regeling die ouders 
met een minimuminkomen een vergoe-
ding toekent voor deze schoolkosten.
De vergoeding aan ouders met school-
gaande kinderen op het basisonderwijs 
bedraagt € 61, - voor het schooljaar 
2014/2015 en voor schoolgaande kin-
deren (tot 18 jaar) op het voortgezet on-
derwijs € 164, -.
De aanvraag voor het schooljaar 
2014/2015 kan worden ingediend via 
een eenvoudig aanvraagformulier.

Ouders die ook voor het schooljaar 
2013/2014 een vergoeding hebben 
ontvangen, krijgen automatisch een aan-
vraagformulier thuisgezonden. 
Een bewijs van inschrijving van uw kind 
op school is noodzakelijk.
Het inkomen mag netto per maand niet 
meer bedragen dan de op uw gezinssitu-
atie van toepassing zijnde  bijstandsnorm
Is uw inkomen per maand hoger dan 
heeft u geen recht op een vergoeding. 
Daarnaast mag uw vermogen niet meer 
bedragen dan € 11.700, -. 

Een eenvoudig aanvraagformulier is 
beschikbaar bij de balie op het Pu-
blieksplein van het gemeentehuis. Het 
formulier kan ook op verzoek worden 
toegezonden.
U kunt aanvragen tot 1 november 2014.

Hebt u nog vragen, neem dan even con-
tact op met een van de medewerkers van 
het team Werk, Inkomen en Zorg. De me-
dewerkers zijn op werkdagen bereikbaar 
tussen 9.30 en 10.30 uur.

Vertraging gemeentegids
Vorige week publiceerde we dat de ge-
meentegids deze week bij  u in de brie-
venbus zou vallen.
We hebben helaas bericht gekregen dat 
de levering van de gidsen vertraging van 

een week heeft opgelopen.
Nu zal de gids in de week van 25 augustus 
door PostNL bij u thuis bezorgt worden.
Excuses voor het ongemak.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Jkr. W.v.  5492 GK 02-08-2014 Vernieuwen en verlengen schutting
Oetelaarstraat 1  
Eendenputtenweg 5 5491 RX 29-07-2014 Bouwen bijgebouw
Spierkesweg 20 5491 RJ 01-08-2014 Aanleggen inrit + plaatsen   
     erfafscheiding
Braak 14  5492 HJ 06-08-2014 Plaatsen hekwerk
Dommelpark 3  5492 DD 12-08-2014 Kappen 6 esdoorns en 5 eiken
(sportpark de Neul) 
Hrtg. Hendrikstraat 1 a 5492 BA 28-07-2014 Bouwen overkapping fietsenstalling
Borchmolendijk 29 5492 AJ 11-08-2014 Bouwen veranda
Espendonk  ------ 15-07-2014 Vellen 44,75 are populieren
perceel M217 
Bus 5  5492 SL 01-08-2014 Bouwen hobbyruimte/berging
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Dommelpark 3  5492 DD 15-08-2014 Kappen 6 esdoorns en 5 eiken
(sportpark de Neul) 
Sterrebos 1 5491 TL 13-08-2014 Plaatsen hekwerk
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Nieuwenhuizen 2-9 5492 VM   Bouwen varkensstal op nr. 2 en  
     bouwen werktuigen-loods op nr. 9,  
     activiteit bouwen (2e fase)
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
21 augustus 2014 ter inzage.

Rectificatie verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Nieuwenhuizen 2-9 5492 VM   Het oprichten/veranderen van een  
     agrarisch bedrijf, activiteit milieu  
     (1e fase).
     In de publicatie van week 32 is de  
     verkeerde postcode gebruikt. Deze  
     luidt 5492 VM i.p.v. 5491 VM.
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen  t/m 17 september 2014 ter inzage.

Vergunningen

Inzameling oud papier
Woensdag 27 augustus
•  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. 

Bied uw huisvuil op de juiste manier aan!

Helaas wordt het huisvuil te vaak onjuist 
aangeboden. Daarom hier de regels nog 
eens op een rij:
1.  zet de container(s) en het plasticver-

pakkingsafval  ’s ochtends om 7.30 
uur aan de straat;

2.  zet de container met de wielen naar 
de straatkant;

3.  de deksels van de containers moeten 
gesloten zijn;

4.  druk het afval niet te vast aan;
5.  doe het juiste afval in de juiste con-

tainer/zak;
6.  sluit de Plastic Heroes zak goed;
7.  het gewicht van de container mag 

maximaal 75 kilo zijn;
8.  zorg dat de plastic Heroeszakken niet 

weg kunnen waaien.
Bespaar kosten, tijd en ergernissen!

Zet nooit chemisch afval onbeheerd op openbaar 
terrein!
Dit kan leiden tot levensgevaarlijke situaties!

Afgelopen zaterdag zou de chemokar op 
de bekende plaatsen het chemisch afval 
inzamelen. Helaas is de chemokar niet 
op de afgesproken tijd verschenen. Toch 
hebben burgers chemische afvalstoffen 
onbeheert achtergelaten. Tussen deze 
spullen zaten naalden, medicijnen en 
andere zaken die bij verkeerd gebruik 
levensgevaarlijk zijn.

Is de chemokar niet op de afgesproken 
tijd aanwezig? Neem dan uw afval mee 
naar huis en neem op de eerstvolgende 
werkdag contact op met de gemeente. Er 
kunnen zich altijd onvoorziene omstan-
digheden voordoen, waardoor de che-
mokar niet op de afgesproken tijd komt.

Hartelijk dank voor uw begrip en uw me-
dewerking.

Riky van den Berg

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

112 Sint-OedenrOde

In een eenheidsbreed onder-
zoek van de rechercheafdelingen 
van de politie in Eindhoven en 
‘s-Hertogenbosch naar ramkraken 
bij supermarkten hield de politie 
vorige week woensdagochtend 
drie verdachten (21, 22 en 22 jaar) 
uit Eindhoven aan.

De beide rechercheafdelingen 
startten een gezamenlijk onder-
zoek toen begin 2014 bleek dat 
verspreid over het grondgebied 
van de Eenheid Oost-Brabant een 
groot aantal ramkraken bij super-
markten werden gepleegd, die een 
overeenkomstige werkwijze had-
den. In bijna alle gevallen kwamen 
de daders binnen door een steen 
door een pui te gooien en waren 
sigaretten over het algemeen de 
buit. De daders hadden het vooral 
voorzien op winkels van Albert He-
ijn. De laatste tijd leek hun aan-
dacht ook gericht op Kruidvat filia-
len, waar ze het gemunt hadden op 
parfum. Totaal verdenkt de politie 
hen op dit moment van ongeveer 
vijftig zaken, waarvan de laatste 
twee zelfs in de nacht voorafgaan-
de aan hun geplande aanhouding 
werden gepleegd. De mannen zijn 
inmiddels in verzekering gesteld en 
werden vrijdag voorgeleid aan de 
rechter-commissaris die beslist of 
ze voorlopig in de cel blijven.

Veel zaken en groot schadebedrag
In de loop van de tijd bleek de ver-
moedelijke betrokkenheid van deze 
drie verdachten. De politie sluit 
echter zeker niet uit dat in het ver-
volgonderzoek nog meer mensen 
worden aangehouden. Tijdens een 
actie op woensdagochtend, waar-
bij ongeveer 50 politiemensen zijn 
ingezet, werd het drietal in hun res-
pectievelijke woningen opgepakt. 
Ook werd op deze adressen en op 
nog een vierde adres huiszoeking 
gedaan. Daarbij werden in elk geval 
spullen aangetroffen die bij de laat-
ste kraken waren buitgemaakt. De 
recherche nam drie auto’s in beslag, 
die door de mannen waarschijnlijk 
zijn gebruikt tijdens hun criminele 
activiteiten. Op basis van een eer-
ste schatting maakte de groepe-
ring voor enkele tonnen euro’s aan 
schade en buit. Waar de buit werd 
afgezet maakt deel uit van het nog 
lopende onderzoek.

Verspreid over Oost-Brabant
De politie onderzoek de betrok-
kenheid van de groepering bij in-
braken in onder andere Eindhoven, 
waar een groot deel van de kra-
ken plaatsvond, Budel, Bergeijk, St. 
Michielsgestel, St. Oedenrode, 
Schijndel, Oss, Boekel, Someren, 
Eersel en Geldermalsen, waar ze kort 
voor hun aanhouding actief waren 
geweest.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en ver-
leende vergunningen, ontheffingen 
en te treffen verkeersmaatregelen op 
grond van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) voor de gemeente Sint-
Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 12 tot en met 18 au-
gustus 2014 is de volgende aanvraag bij 
de gemeente ingekomen:
•  Van Bouwmarkt Forum voor het hou-

den van een vuurwerkshow op 18 de-
cember 2014 in sportpark de Neul te 
Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van de Stichting Fokpaardendag voor 

het houden van de Fokpaardendag op 
20 september 2014 op de Markt te 
Sint-Oedenrode.

•  Van Wijkvereniging Armenhoef voor 
het houden van een wijkfeest op 6 
september 2014 in de speeltuin aan 
de Hildewarelaan te Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan de volgende horeca-ondernemin-

gen is een ontheffing verleend voor 
het uitbreiden van het terras tijdens de 
kermis van 23 augustus tot en met 27 
augustus 2014:

   - Eet- en muziekcafé de Ossekop
   - Grand Café de Gouden Leeuw
   - Café ’t Straotje
   - Café Oud Rooij
   - Café van Ouds
   - Tapperij en eeterij d’n Dommel
   - Café ‘t Pumpke
Hierop is procedure 1 van toepassing.

Verkeersmaatregel
•  Gedurende de openingstijden van de 

kermis worden de Heuvel, Markt, een 
gedeelte van de Stompersstraat (vanaf 
de Markt tot aan de Coeveringslaan) en 
een gedeelte van de Borchmolendijk 
(vanaf de Markt tot aan de Philippus-
straat) afgesloten voor verkeer. Hierbij 
moet wel 3,50 meter vrije doorgang 
voor de hulpdiensten gewaarborgd 
blijven. Deze verkeersmaatregelen gel-
den van zaterdag 23 augustus 15.45 
uur tot en met de nacht van woensdag 
27 augustus op donderdag 28 augus-
tus tot ca. 02.00 uur ’s nachts. 

•  Tijdens de op- en afbouw van de kermis 
is éénrichtingsverkeer mogelijk tussen 
de Markt en de Borchmolendijk. Op de 
Heuvel is dan 2-richtingsverkeer toe-
gestaan. Dit geldt ook tijdens de uren 
dat de kermis voor publiek is geslo-
ten. Van woensdag 20 augustus 06.00 
uur tot vrijdag 29  augustus 14.00 uur 
(weekmarkt) geldt op de Markt een 
parkeerverbod.

•  In verband met het verplaatsen van 
de weekmarkt tijdens de opbouw van 
de kermis zullen op vrijdag 22 augus-
tus de volgende wegen tussen 04.00 
uur en 14.00 uur afgesloten zijn voor 
het verkeer: Stompersstraat (tussen de 
Coeveringslaan en De Jongsingel) en 
De Jongsingel (tussen Stompersstraat 
en Rijckevorsel van Kessellaan).

•  Op vrijdag 22 augustus geldt tussen 
04.00 uur en 14.00 uur in de Stompers-
straat een parkeerverbod in verband 
met verplaatsing van de weekmarkt 
naar de Stompersstraat.

Evenementen

Mededelingen

Agenten hielden zaterdagmiddag 
16 augustus in Sint Oedenrode een 
32-jarige Pool uit die plaats aan 
op verdenking van vluchten na het 
veroorzaken van een aanrijding. De 
verdachte bleek met te veel drank 
op achter het stuur te hebben ge-
zeten.

De aanrijding gebeurde zaterdag-
middag rond 15.45 uur op de krui-
sing Hoogstraat - Nieuwenhuizen 
in Sint Oedenrode. Een 80-jarige 
inwoner van die plaats reed over 
de Nieuwenhuizen en werd op de 
kruising aangereden door de 32-ja-
rige automobilist. De 80-jarige man 

kwam door de aanrijding met zijn 
auto in een heg tot stilstand en de 
tegenpartij belandde in de sloot met 
zijn voertuig en nam de benen. De 
32-jarige verdachte vluchtte een 
maïsveld in. Gewaarschuwde agen-
ten volgden het spoor in de maïs 
en konden de verdachte kort na de 
aanrijding in de kraag grijpen. Een 
alcoholonderzoek wees uit dat de 
man te veel drank op had. Bij hem 
werd een promillage van 0,90 ge-
meten. De verdachte kreeg een 
transactievoorstel opgelegd van 860 
euro. Hij heeft de boete direct be-
taald, waarna hij het politiebureau 
mocht verlaten.

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

Programma:
•  Zaterdag 13 t/m zondag 28 september 

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

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

•  Woensdag 17 september 2014: 200 
Jaar Koninklijke Landmacht. Op woens-
dag 17 september wordt door de 
Koninklijke Landmacht, die haar 200 ja-
rig bestaan viert, een historisch konvooi   
gereden van  Son, via Sint-Oedenrode 
en verder noordwaarts. De Koninklijke 
Landmacht werkt hierin samen met de 
Britse Liberation Task Force, om tijdens 
het jubileum van 70 jaar de warme re-
latie tussen Nederlanders en Britten te 
eren. De route wordt op vier verschil-
lende manieren gereden door steeds 
een peloton van 50 Britse voertuigen. 

Vooraankondiging: LET OP!!! 
Graag vragen wij nu alvast uw aandacht 
voor de grote colonne die dwars door 
onze gemeente trekt op zondagmiddag 
14 september. De colonne komt onze ge-
meente binnen via de Sonseweg en volgt 
dan de route Nijnselseweg, Corridor, Lin-
dendijk, Schijndelseweg, Damianenweg 

en Koeveringsedijk. 
Deze wegen zullen van 
ca. 13.00 uur tot 18.00 
uur worden afgesloten 
voor verkeer. Dit bete-
kent dat het westelijk 
deel van dit traject al-
leen bereikbaar is via 
de A2. Het oostelijk deel 
van dit traject is enkel 

bereikbaar via de A50 en Eversestraat. 
De genoemde wegen kunnen dus ook 
niet van links naar rechts worden over-
gestoken!! Dit grootse evenement heeft 
een behoorlijke impact voor de bereik-
baarheid van onze gemeente op deze 
zondagmiddag. We denken hierbij in 
ieder geval aan omwonenden, sportcom-
petities (thuis- en uitspelende teams), 
(verenigings)activiteiten, ondernemin-
gen langs de route en openbaar vervoer. 

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

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

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Zilveren dames schakel armband
• Sleutelbos met 2 sleutels aan een ring

Gevonden voorwerpen 
• Sleutel aan een ring

Politie pakt verdachten 
supermarktkraken

Dronken bestuurder vlucht na 
aanrijding maïsveld in

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Rooise 
automobilist 
met GHB 
aangehouden
Een 32-jarige automobilist uit Sint 
Oedenrode werd dinsdagmorgen 
19 augustus rond 8.15 uur op het 
politiebureau aan het Stadhuisplein 
in Veghel aangehouden. 

Even daarvoor zagen de agenten 
ter hoogte van de Vlagheide de 
man in een geparkeerde auto zit-
ten. De agenten besloten daarop 
de man te controleren. Tijdens de 
controle werd in de auto een flesje 
aangetroffen met vermoedelijk 
GHB erin. Toen de politie vroeg 
wat erin zit, verklaarde de man dat 
niet te weten en dat het flesje niet 
van hem was. Op het politiebu-
reau werd de inhoud van het flesje 
gecontroleerd en het bleek inder-
daad om de drug GHB te gaan. De 
automobilist werd daarop aange-
houden en ingesloten voor verder 
onderzoek.
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Moeder en dochter concerteren in de Martinuskerk

Moeder Lenie de Jong – van der 
heiden(sopraan) en dochter Ilona 
verzorgden zaterdagmiddag 16 
augustus het concert ‘Orgel en so-
praan’ in het kader van ‘Muziek op 
en rond het Smitsorgel’ georgani-
seerd door de Stichting Smitsorgel.

Door: Bert de Graaf

Het was het één na laatste zomer-
concert. 30 Augustus is het laatste 
concert van deze cyclus. Het werd 

het tweede ‘sopraan’ concert van 
moeder Lenie. Sinds 2007 volgt zij 
zanglessen bij Yvonne Nijsten. Vanaf 
haar 6e levensjaar volgde ze al mu-
zieklessen, muziektheorie, blokfluit 
en viool.
Ilona behaalde afgelopen jaar haar 
Bachelor of Music voor orgel aan het 
conservatorium in Maastricht. De 
vooropleiding voor het conservatori-
um volgde ze bij Tjeu Zeijen en Henk 
Mennens, aan de muziekschool in 
Kerkrade. Zij heeft masterclasses ge-

volgd bij onder andere Matteo Im-
bruno (Amsterdam), Anton Pauw 
(Amsterdam) Jacques van Oort-
merssen (Amsterdam).Sinds oktober 
2012 is Ilona werkzaam als organiste 
bij het Apostolisch Genootschap in 
Brunssum.

Op het programma stonden werken 
van J.S. Bach, Fantasia und Fugue in 
c- moll (orgel solo), C. Saint-Saëns, 
Sept Chants Religieux , deze liederen 
werden rondom 1860 geschreven 
(orgel = sopraan). A. Scarlatti, Gia 
il sole dal Gange (orgel + sopraan) 
de sopraan bezong de zonsopkomst 
boven de heilige rivier de Ganges, 
J.P. Sweelinck, Est-ce Mrs,  F. Schu-
bert, La Pastorale (orgel + sopraan) 
een liefdesliedje van een herderin, 
omstreeks 1820. G.F. Handel, Las-
cia Chi’io Pianga (orgel + sopraan) 
dit nummer werd goed vertolkt door 
orgel en sopraan en werd met een 
enorme passie gebracht. Tenslotte 
van D. Buxtehude. Passacaglia een 
orgel solo, waarin de bas van het 
orgel continu hetzelfde thema her-
haalde. Dit concert werd georgani-
seerd door de Stichting Smitsorgel 
en mede mogelijk gemaakt door 
de Rabobank Sint-Oedenrode- 
Schijndel en DeMooiRooiKrant.

Zondag 24 augustus

Jaarlijkse Gildemis in Son
Zondag 24 augustus vindt in de Sint 
Petrus’ Bandenkerk in Son de jaar-
lijkse Gildemis plaats.

Celebrant is de beschermheer van het 
gilde, pastor P. Bakermans. Het thema 
is “Oog voor elkaar”.  De viering 
wordt opgeluisterd door het Sons  Pa-
rochiekoor  o.l.v. Marcel Florax-Spier. 
Organist is Noortje Sluyter.
Bij het begin van de viering komt 
het gilde de kerk binnen, uiteraard in 
gildecostuum, met alle trommen en 
bazuinen en met haar vaandel en ven-
dels. Tijdens de viering brengen de gil-
debroeders daarmee hun eerbewijzen.
Aansluitend aan de viering wordt 
buiten vóór de kerk de eed van 
trouw aan het kerkelijk en wereldlijk 
gezag vernieuwd en wordt een ven-
deldemonstratie gegeven.
Vervolgens vertrekt het gezelschap 
naar het terrein van Zonhove, waar 
om ongeveer 13.30 uur het Koning-

schieten begint. Het eerste schot 
wordt gelost door het kerkelijk ge-
zag, het tweede door het wereldlijk 
gezag. Op zaterdagavond 23 augus-
tus worden drie jubilarissen gehul-
digd. Een van hen is 50 jaar lid, de 

andere twee beiden 40 jaar.

Vanzelfsprekend is iedereen van 
harte welkom in de indrukwekkende 
Gildemis, bij de vendeldemonstratie 
en het Koningschieten.

Kerkberichten
Sint GenOveva-KeRK, BReuGel

Zondag 24 augustus
09.30 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, Jan Broks, 
Johannes Bijnen.

Zaterdag 30 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            

Zondag 31 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Jopie Meekel-Adema, Riek 
van de Ven-de Jong, overleden ou-
ders Swinkels-Geven.

Zondag 7 september
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst.
Intentie: Ad Versantvoort, 
Miny van de Ven-Winkelman, 
Nelly Vlemmix-Versantvoort, 
Mien Brands-vd Laar, Piet Keijzers.
Intenties: De heer van der Velden. 
Mia (zus) van der Kaaij.

PaROCHie lieMPDe

Zaterdag 23 augustus 18.30 uur 
Mien vd Velden – vd Wijst (jgt)
Anja v Heeswijk – vd Kamp (jgt)
Woutrina Kuppens – v Kaathoven 
(verj)

Zondag 24 augustus  09.30 uur 
Maandag 25 augustus 09.00 uur
Dinsdag 26 augustus 19.00 uur 
Woensdag 27 augustus 19.00 uur 
Donderdag 28 augustus 09.00 uur 
Vrijdag 29 augustus 09.00 uur 

Overweging 23 en 24 augustus
Vandaag de dag moet je je eigenlijk 
altijd kunnen identificeren. Maar de 
gegevens op dat kaartje of in het 
paspoort zeggen maar weinig over 
wie wij werkelijk zijn. Een mens is 
meer dan een naam en wat kenge-
tallen over o.a. leeftijd en lengte. 
Ook in het evangelie van vandaag 
vraagt jezus wie Hij nu echt is – vol-
gens de mensen, maar (belangrijker 
nog) volgens zijn leerlingen. Petrus 
spreekt uit dat hij inziet dat Jezus 
de verwachte Messias is, de Zoon 
van God. Jezus op zijn beurt geeft  
Petrus een andere naam en een ex-
tra taak: hij moet voortaan de Kerk 
leiden. Die opdracht komt dus voort 
uit het geloof van Petrus en dat is 
dus ook de eerste verantwoordelijk-
heid van paus en bisschoppen: het 
geloof bewaren en verkondigen dat 
God ons zijn liefde toont in Jezus 
Christus. Zeggen wij dat Petrus na? 

KeRKBeRiCHten MaRtinuSKeRK 
(CentRuM)

Zaterdag 23 augustus 18.30 uur:  
Eucharistieviering mmv Goede Her-
derkoor.
Intenties:  

Zondag 24 augustus 9.30 uur: 
Eucharistieviering (Gildemis) mmv 
Martinuskoor.
Intenties: Jan van de Laar, Toon van 
den Oever, Riek van den Oever – 
van Kempen, Marietje van Houten 
– van de Ven, Miet Oppers – 
Schepens, Gerard en Jo Renders – 
van Lith, Toon en Tonia van Keme-
nade – van de Hurk, Bert en Anna 
Kluijtmans – van Acht, Grard en 
Marie Jansen – van Gerven, Antoon 
en Nellie Adams – Seijkens en zoon 
Willy en Tonnie en Bertus Braat 
– van Kaam, overleden ouders  

Bekkers – van Oirschot en dochter 
Anny, overleden ouders Petrus van 
Rooij en Johanna van Rooij – van 
de Laar, overleden ouders van de 
Kamp – Wevers en overleden fami-
lieleden, Johanna Rooijakkers – van 
Hoof vanwege haar verjaardag en 
Eric Rooijakkers.

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 23 augustus 17.30 u.
Eucharistie met kerkkoor.

Intenties: Corné Sanders, Harrie en 
Hanneke Hagelaars-v.d. Ven, 
Beisterveld.

Sint antOniuS niJnSel

Vrijdag  22 aug. om 14.00u. Huwe-
lijksviering van Saskia v.d. Sande en 
Martien van Kemenade.
Zondag  24 aug. om 11.00u.  
Eucharistieviering met gemengd 
koor.  
Intenties:  Martien van Kessel, 
Jans v.d. Meerakker,  Toos Bekx-  
Verhoeven. 

Sint PetRuS’ BanDen-KeRK, SOn

Woensdag 20 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 23 augustus
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

Zondag 24 augustus
11.00 uur: Jaarlijkse Gildemis 
m.m.v. het Sint Catharina Gilde 
en het Sons Parochiekoor; thema: 
“Oog voor elkaar”.
Na de Eucharistieviering buiten 
vóór de kerk de hernieuwing van de 
eed van trouw aan het kerkelijk en 
wereldlijk gezag, gevolgd door een 
vendelgroet.
intenties: Jan Koks, ouders Van 
Kuijk-de Greef, Lous Petit-van 
Heijst, Christa Bielefeld-Jahnke, 
Guus Bevers, Jo van Grotel, Mientje 
Mühlstaff-van Duyvenbode.

Maandag 25 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 27 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 30 augustus
18.30 uur: Eucharistievering in 
Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

ODenDael

Zondag 24 augustus 10.00 uur. 
Eucharistieviering met Odendael 
koor. Intenties: Sientje van Laarhoven 
- Klerkx. Martina Verschuren –  
Mutsers. Bertha van Erp – van de 
Ven.

PROteStantSe KeRK KnOPtORen
 
Zondag 24 augustus, 
Dienst in Son, 10.00 uur, Predikant 
Ds. Nieuwenhuizen.

De dierenarts doet de deur open!

Op Zaterdag 5 oktober 2013 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 5 oktober 
2013 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie in 
Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de verschillende diersoorten.
U kunt o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen:

Locatie Sint Oedenrode:
• Rondleidingen   : 11.00 – 16.00 uur
• Schminken   : 11.00 – 16.00 uur 
• Knuffeldierenspreekuur  : 13.00 – 14.30 uur 
     (dus neem je allerliefste knuffeldier mee)

Locatie Schijndel:
• Speurtocht door de praktijk : 11.00 – 15.00 uur  
• Knuffeldierenspreekuur  : 11.00 – 15.00 uur   
• Fotowedstrijd   

Ook om gewoon een beeld te krijgen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje kof� e of thee, bent u van harte welkom.
Tot zaterdag 5 oktober 2013!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

Adres Sint Oedenrode:
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl

Adres Schijndel:
Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel 
073-5493566 www.dapschijndel.nl

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel
073-5493566
info@dapschijndel.nl 
www.dapschijndel.nl

Kortestraat 1 5491 SZ Sint-Oedenrode
0413-472650
info@dapstoedenrode.nl
www.dapstoedenrode.nl

Bij Dierenartsenpraktijk Schijndel-Sint-Oedenrode is uw 
dier in deskundige én vertrouwde handen
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In de periode van september en ok-
tober 1944 hebben 23 Britse sol-
daten die in en om Sint-Oedenrode 
vochten, hun leven voor onze vrij-
heid gegeven. Zij rusten sinds die 
tijd hier op het St. Martinuskerk-
hof. De verhalen van Rooienaar 
Louis Kleijne zullen hen een ge-
zicht geven, de lezer een passend 
gevoel van diepe dankbaarheid en 
mogelijk ook een antwoord op de 
vraag: Is het goed om deze mensen 
te blijven herdenken, of moeten we 
hen maar vergeten.

John Edward Millichip 
(Legernummer 2660968)
John werd op 28 september 1913 
geboren. Zijn ouders waren John en 
Agnes Millichip uit het dorpje Are-
ley Kings. Dit plaatsje ligt enkele ki-
lometers van Stourport-on-Severn 
in het midden van Engeland. Hij 
was de tweede oudste van vier kin-
deren en enige jongen.

Op 15 april 1940 werd hij opge-
roepen om de militaire dienstplicht 
te gaan vervullen. John kwam bij 
het regiment van de ‘Coldstream 
Guards’ terecht. Daar heeft hij een 
opleiding gevolgd tot machinist, 
monteur/bestuurder. 26 December 
1942 trouwde John met Olive Wal-
ters. Op 2 mei 1944 kregen ze een 
dochtertje dat Marion genoemd 
werd. John heeft haar maar één 
keer kunnen  gezien, want op 19 

juli 1944 landde hij met zijn regi-
ment in Frankrijk om deel te nemen 
aan de bevrijding van N.W. Europa. 
Over de wijze waarop John gesneu-
veld is, bestaan enkele versies. Zo 
schreef zijn zus Ellen dat hij om-
gekomen was tijdens een tankslag 
tussen ’s-Hertogenbosch en Sint-
Oedenrode.
Zijn dochter Marion daarentegen 
zei, dat ze van haar moeder, die in 
november 1988 is gestorven, had 
gehoord dat haar vader in of bij een 
kapotte Duitse tank was, omdat die 
op een of andere manier van de 
weg gehaald moest worden om de 
eigen troepen doorgang te kunnen 
verlenen. De tank was echter door 
de Duitsers voorzien van explosie-
ven. John raakte door de ontplof-
fing van die explosieven zwaar-
gewond. In de oorlogsdagboeken 
van het 4de bataljon ‘Coldstream 
Guards’  staat bij 25 oktober 1944 
onder andere vermeld dat ze in Best 
verbleven en dat de 227ste Brigade 
met steun van tanks door de bossen 
trok tot een bepaalde lijn ergens ten 
noorden van Best. De enige proble-
men die ze tegenkwamen, waren 
mijnen en boobytraps aan gevelde 
bomen op de hoofdweg. 
Gezien deze laatste informatie uit 
de oorlogsdagboeken is het ook 
goed mogelijk dat bij het oprui-
men van gevelde bomen een mijn 
is ontploft, waardoor John is omge-
komen; vermoedelijk bij de Vleut of 
Donderdonk. Hoogstwaarschijnlijk 
is John toen nog vervoerd naar het 
‘hospitaal’ dat in de jongensschool 
in Sint-Oedenrode was onderge-
bracht. 

Raymond Edward Adams 
(Legernummer 14375871)
Raymond werd op 4 september 
1924 geboren in Fleetwood in het 
noordwesten van Engeland. Hij 
hield van de zee en tijdens school-
vakanties is hij verschillende keren 
met de trawler van zijn oom mee 
geweest op zee. Na zijn schoolop-
leiding werkte hij op een kantoor, 
maar dat was niets voor hem.  Hij 
hield van het leven in de vissersha-
ven en dat betekende ’s morgens 
om 5 uur beginnen om de trawlers 
te lossen. 

Toen hij in 1942  18 jaar werd, 

moest hij  in militaire dienst en werd 
hij getraind om de wapens van de 
‘Royal Artillery’ te bedienen. In de 
loop van juni 1944, een paar weken 
na D-Day, landde Raymond met 
zijn regiment in Normandië.  Ze 
rukten al vechtend op door Frank-
rijk en België naar Nederland.                                                                        
Op 24 oktober 1944 bevond Ray-
mond zich volgens de oorlogsdag-
boeken  van zijn regiment even 
ten zuidwesten van Schijndel, in de 
buurt van Olland en de Geelders. In 
de nacht van 24 op 25 oktober is 
hij op een S- mijn getrapt waardoor 
hij beide benen verloor en zwaarge-
wond naar Sint-Oedenrode is over-
gebracht. Daar stierf hij spoedig 
aan zijn verwondingen. 

Een Duitse S-mijn was gevuld met 
een soort granaatsplinters. Als je 
er op trapte, sprong de mijn als 
het ware de lucht in tot zo’n 90 
cm hoogte en pas dan ontplofte 
die! Het gevolg was dat deze soort 
mijnen bij mensen de grootste ver-
wondingen toebracht aan benen en 
onderlichaam. Raymond werd op 
het Sint-Martinuskerkhof begra-
ven. Een paar weken daarna werd 
het bericht van zijn dood door het 
Ministerie van Oorlog per telegram 
aan zijn ouders meegedeeld. 
Zij hadden zich al zorgen gemaakt 
omdat de brieven die Raymond ge-
regeld naar huis zond, uitbleven.
Ongeveer 30 jaren later kwam zijn 
familie pas details te weten over 
zijn dood. Toen ontmoetten zij een 
voormalig soldaat die in die tijd 
bij hem was. Hij vertelde dat ze ‘s 
nachts door licht bosachtig gebied 

reden, toen ze een Duitse soldaat 
vanuit die bossen om hulp hoorden 
roepen. Raymond stopte en rende 
het bos in. Toen klonk er een luide 
explosie. Raymond raakte hierbij 
ernstig gewond. Niemand zal ooit 
weten of het een valstrik was of 
niet.
In augustus 1946 is de familie van 
Raymond voor het eerst naar Sint-
Oedenrode gekomen om zijn graf 
te bezoeken. Zijn vader en moeder, 
zijn grootvader, zussen Letty en 
Alma en broer Kenneth maakten 
deze reis met het openbaar vervoer 
en dat was vlak na de oorlog  niet 
zo’n eenvoudige zaak. In die peri-
ode zijn de eerste contacten gelegd 
met de familie van der Linden, een 
gepensioneerd hoofd van de school 
en zijn gezin en Gon van Oers. 
Deze contacten zijn in de loop van 
de jaren intensiever geworden en 
van grote betekenis voor de familie 
Adams. 
Kenneth bezit een brief die de ser-
geant van Raymond op 7 novem-
ber 1944 aan zijn moeder stuurde. 
Hij schreef: 

”Beste Mevrouw, zonder twij-
fel zult u erg verrast zijn van mij te 
horen. Daarom zal ik maar meteen 
vertellen wie ik ben. Mijn volle-
dig postadres kunt u boven de brief 
zien. (Sgt.W.Tomlinson, ‘B’ 
Troop R.A. 72nd Med. Regt. 
B.L.A.). Ik ben de dienstdoende 
sergeant van de ‘gun-crew’ waar-
bij uw zoon Ray diende. U moet 
me niet kwalijk nemen als de brief 
enigszins onsamenhangend is, want 
het is voor mij inderdaad heel moei-
lijk er een te schrijven, omdat ik het 
verdriet ken dat u over uw jongen 
moet voelen. Mag ik doorgaan en 
enkele woorden over hem zeggen. In 
de eerste plaats was hij een van de 
‘boys’. Dat mag misschien niet veel 
voor u betekenen, maar in het taalge-
bruik van het leger betekent het dat 
hij erg gezien was, niet alleen bij zijn 
kameraden maar bij iedereen waar-
mee hij in contact kwam en geloof 
me,  als ik zeg dat zijn overlijden een 
afschuwelijke schok was voor ons 
allen. Ray kwam bij ons toen zijn 
regiment in Sevenoaks was en hij 
viel bij ons meteen in de smaak. Hij 
was nieuw zoals alle rekruten nieuw 
zijn, maar al snel kon hij zich, zelfs 
met de ‘old gunners’ (ervaren solda-
ten) meten, zowel in kennis als in 
praktische vaardigheden. Inderdaad, 
hij was een van mijn meest vaardige 
leerlingen. Ja, het was een plezier 
om hem te leren, omdat hij hetgeen 
hij geleerd had, niet meer vergat. Hij 
vergat nooit iets! Mevrouw Adams, 
ik probeer een portret van uw jongen, 
zijn leven bij ons in het regiment, te 

schilderen. Vanuit mijn neutrale ge-
zichtspunt kan ik u vertellen dat hij 
nooit klaagde of jammerde. Hij was 
een goede jongen en na de definitieve 
training moesten we alleen nog zien 
hoe het ons in actie zou vergaan. Bij 
de Franse stranden in Normandië 
moest er voortdurend gegraven wor-
den en Ray was altijd bereid om te 
werken tot hij er bij neerviel. Ik heb 
gezien dat hij een keer even in slaap 
viel, terwijl hij op zijn schop leunde. 
We hebben vaak onder vijandelijk 
vuur gelegen en u zult trots zijn om 
te horen dat hij nergens voor terug-
deinsde en we hebben veel hachelijke 
ontsnappingen meegemaakt sinds 
juni. Ja, hij was een voorbeeld voor 
de rest van ons bij veel voorvallen. 
De kleine episode waarvan ik u nu 
ga vertellen, zal u een beter idee ge-
ven van zijn degelijke karakter dan 
deze pen van mij kan vertellen. Op 
een nacht viel er een bom die niet ex-
plodeerde, erg dicht bij ons kanon en 
ik ontving orders om het gebied af te 
zetten en te markeren. Ik vroeg een 
vrijwilliger om me te helpen. Ray 
bood zich aan en hij en ik deden het 
werk. Ray was zeker zo koelbloedig 
als ik. U, mevrouw Adams, hebt 
een fijne jongen verloren, wij een 
fijne soldaat en vriend. Hij is gegaan 
zoals hij leefde, terwijl hij zijn werk 
deed in alle rust en zonder ophef. Ik 
kan vrijuit zeggen dat in de twintig 
maanden dat hij bij ons was, hij een 
voorbeeldig karakter had.
Voordat ik afsluit wil ik ons al-
ler medeleven betuigen aan u en zijn 
vriendin Joan. Ray sprak altijd 
over haar.

Sgt. William Tomlinson (933882) is 
op 11 april 1945 ook gesneuveld. 
Hij is 26 jaar geworden en ligt be-
graven op het Britse oorlogskerk-
hof Becklingen, tussen Hamburg en 
Hannover! In 2000 schreef Kenneth 
Adams, broer van Raymond, in een 
van zijn brieven: “Wat een mooie 
herinneringen en goede en lange 
vriendschappen met mensen uit 
Sint-Oedenrode zijn er voortgeko-
men uit de tragische dood van mijn 
broer.”

Ook persoonlijk heb ik (Louis 
Kleijne) de vriendschap van de fa-
milie Adams mogen ervaren.  Bij 
bezoek aan zijn zus Letty Burgess 
in Thornton-Cleveleys bij Fleet-
wood vertelde ze over haar broer 
Raymond en liet ze vol trots de me-
dailles zien die hem postuum wa-
ren toegekend. Deze medailles zijn 
door Kenneth Adams in 2012 aan 
de Heemkundige Kring `De Oude 
Vrijheid` geschonken en worden 
permanent door deze Kring ten-
toongesteld. 

tentoonstelling MiK Operation 
Market Garden
In het kader van 70 jaar Operation 
Market Garden heeft MIK dit jaar 
voor het onderwijs een erfgoed-
project ontwikkeld. Met steun van 
Provincie Noord-Brabant, Erfgoed 
Brabant en de Gemeente Veghel 
is dit een groot project geworden, 
waaraan veel scholen meedoen. 

In het project staan het overdra-
gen en optekenen van mondeling 
erfgoed én actieve geschiedenis-
beleving voorop. Leerlingen van 
het Zwijsen College hebben allerlei 
projecten uitgevoerd. Van gedich-
ten tot ontroerende interviews op 
video en van bijzondere kunstwerk-
jes tot fotoportretten. De opbreng-
sten hiervan worden geëxposeerd, 
samen met ruim 40 schilderwerken 

van amateurkunstenaars. Deze ex-
positie vormt het uitgangspunt voor 
workshops voor basisscholen en 
voortgezet onderwijs uit de regio. 
In deze workshops leren kinderen 
het belang van het bewaren van 
mondeling erfgoed én van het her-
denken, onze vrijheid en bevrijding.

De expositie loopt van 14 septem-
ber tot en met 3 oktober op CHV 
Noordkade. MIK organiseert voor 
de leerlingen, amateurkunstenaars 
en haar relaties, zoals het hoort bij 
een expositie, een échte vernissage. 
We hebben de opening van de ten-
toonstelling gepland op 14 septem-
ber 2014 om 14.00 uur op CHV 
Noordkade, NCB-laan 52G, Veghel.

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

UW ZORG, ONZE BORG
Een nieuwe of 2e hands auto gekocht?

Bereken uw premievoordeel op www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafh ankelijk, vrijblijvend en 
deskundig advies, neem dan contact met ons op.

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag.
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Bij inlevering van deze bon;

2 ritten gratis
bij besteding van € 10,- 

AUTO SCOOTERAUTO SCOOTERAUTO SCOOTERAUTO SCOOTERAUTO SCOOTERAUTO SCOOTERAUTO SCOOTER

Tegen inlevering van 
deze advertentie

4 ritten 
voor € 10,-
Alleen geldig op 
maandag, dinsdag 
en woensdag

BOOSTER

Bij inlevering van deze bon
15 ritten voor  10 euro
Kermiskaart   65 euro 
(gehele kermis, pasfoto verplicht) 

Dagkaart    20 euro 
(gehele dag)

Avondkaart   15 euro 
(v.a. 18.00 uur tot sluiting)

Reva Amusement B.V.

Cake
   walk  

DRAAIMOLEN 

van Johan Paashuis

RITPRIJS € 1,-
Bij inlevering van deze bon 

14 ritten voor € 10,-

Als vanouds
Het grootste vermaak voor de 

kleinsten met de bekende

KERMIS ROOI 23 t/m 27 AUGUSTUS 2013

KniP Je KORtinG

KERMIS
23 t/m 27 
augustus

“IK KIJK ALTIJD UIT NAAR ROOI KERMIS”
“Naar enkele kermissen kijk ik 
echt uit. Dat heb ik ook met Rooi 
Kermis. Het is heel erg bijzonder 
wat hier gebeurt. Mensen pak-
ken gewoon een week vrij! Waar 
zie je dat nog?” Hier spreekt 
Johan Paashuis zijn liefde uit 
voor de kermis in Sint-Oeden-
rode. Hij vond er niet alleen de 
liefde voor het kermisvak, maar 
ook de liefde voor zijn vrouw. 
Met de draaimolen als roterend 
middelpunt.

“Bij sommige kermissen ga je 
voor de boterham. Hier niet, hier 
word je opgenomen in de ge-
zelligheid.” Johan versterkt zijn 
duidelijke mening over de kermis 
in Sint-Oedenrode met deze zin-
nen. Hij kan het weten als geen 
ander. Al bijna 35 jaar draait de 
draaimolen van Johan hier zijn 
rondjes. Toch was hij ook al in rondjes. Toch was hij ook al in 

Een foto van de familie Paashuis uit 1920. Hierop staat de opa van Johan en een oom en tante.



Woensdag 20 augustus 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 29

    Tegen inlevering 
van deze bon

14 speelmunten 
voor € 5,-

30 speelmunten 
voor € 10.-

Grij

pautomaten Nieuw op Rooi kermis!

Kamelenrace

Bij inlevering van deze bon 
bij 5 euro 1 spel gratis
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MAGIC STAR:
13 kaartjes voor € 10,-

Ook dit jaar weer op Rooi Kermis
De top attractie Power Wave!!

POWER WAVE
Tegen inlevering van deze bon:  

7 kaartjes voor € 5,-

KniP Je KORtinG

KERMIS
23 t/m 27 
augustus

“IK KIJK ALTIJD UIT NAAR ROOI KERMIS”

zijn jeugd werkzaam op de ker-
mis in Rooi. Hij denkt dat zijn fa-
milie al 100 jaar op deze Kermis 
werkt. De opa van de exploitant 
had een danstent. Johan: “Daar 
hoor ik nu nog ooit verhalen over 
van de oude-van-dagen. Er zijn 
daar veel romances ontstaan. 
Pas toen er meer horeca kwam, 
hield de danstent op te bestaan.” 
Van de danstent van zijn vader 
Tiny gingen de zaken over in de 
snoepkraam. Die stond ook ieder 
jaar in Sint-Oedenrode. “Ik ben 
de oudste van vier kinderen. Als 
we maar een kermis in ’n week-
end hadden, wat maar weinig 
voor kwam, waren we eigenlijk 
met teveel mensen thuis. Dan zei 
mijn vader dat we andere mensen 
mee moesten helpen. Dat deden 
we dan ook. Tegenwoordig is dat 

veel minder, dat collegiale.” Alle 
vier de kinderen zijn nog steeds 
werkzaam in de kermiswereld. 
Met snoep- en oliebollenkramen, 
grijpkraantjes en Johan dus met 
twee draaimolens. Daar reist hij 
stad en land mee af.

“Het vrije leven trekt me het mees-
te aan dit vak. Ook vind ik het 
heerlijk om bezig te zijn. De kermis 
moet altijd door gaan, dus als er 
een probleem is, moet dat zo snel 
mogelijk opgelost worden. Dat wil 
zeggen dat je allround moet zijn. 
Met twee linker handen moet je er 
niet aan beginnen”, gniffelt Johan. 
De draaimolen van Johan Paashuis 
staat soms in Amsterdam, Rotter-
dam, Hilversum en twee keer per 
jaar zelfs in Brussel. Toch blijft Jo-
han het liefst in Brabant. Dichtbij 
zijn thuishaven Vught. “Helemaal 
in het begin reisden de kinderen 
mee en gingen ze iedere dag op 
en neer naar school in Vught. Op 

een gegeven moment hebben we 
gekozen om in Vught te blijven 
wonen. Zodat de kinderen hun ei-
gen leven met sporten en vriendjes 
en vriendinnetjes konden hebben. 
Dan reed ik iedere keer op en neer 
naar ‘n kermis, en kwam ’s avonds 
thuis. Dat werkte goed. Zo konden 
ook de kinderen studeren en heeft 
een van de drie dochters een eigen 
kinderdagverblijf. De ander is ver-
pleegkundige en de jongste is pas 
geslaagd aan de Pabo.” Zijn vrouw 
Jeanne ontdekte Johan op de ker-
mis in Rooi.

Ga maar eens kijken op een zon-
dagmiddag bij zijn attractie op de 
Markt in Rooi. “Dat is echt gewel-
dig. Wat is het dan druk! Soms zie 
ik nog ouders die ik vroeger als 
kind op de draaimolen heb gezet. 
Die komen dan een praatje ma-
ken. Dat is tekenend voor Sint-
Oedenrode. De mensen zijn hier 
vriendelijk. Daar doe je het voor.” 
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DJ GEERT THE DALTONS
KERMIS CAFE

KID DE LUCA +MC
& DJ STAN

DUO RYDER
MET RYAN VAN LANGEN

DJ DEFTIGE DIRK HOLLANDSE MIDDAG
MET DIVERSE ARTIESTEN

KRAANTJE PAPPIE
& DJ J’ROEN

THE MOONSHINERS

RUUD FELTKAMP
& DJ MAX

CRAZY CADILLAC

LADY BEE
& DJ DYON

CanvasKermisBeurs.indd   1 31/07/14   15:51
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DJ GEERT THE DALTONS
KERMIS CAFE

KID DE LUCA +MC
& DJ STAN

DUO RYDER
MET RYAN VAN LANGEN

DJ DEFTIGE DIRK HOLLANDSE MIDDAG
MET DIVERSE ARTIESTEN

KRAANTJE PAPPIE
& DJ J’ROEN

THE MOONSHINERS

RUUD FELTKAMP
& DJ MAX

CRAZY CADILLAC

LADY BEE
& DJ DYON
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PUSHER
Normaal 40 penningen 

voor € 5,-

BIJ INLEVERING VAN 
DEZE BON 

60 PENNINGEN
VOOR € 5,- 

Skeeball
Bij inlevering van de bon 

geen 40 ballen 
maar 45 ballen 

voor 5 euro
Kinderen altijd prijs!

KERMIS ROOI 
23 t/m 27 AUG. 2014

Zuurstokken 
€2,- per stuk

ALLEEN BIJ INLEVERING VAN
DEZE ADVERTENTIE!

8 zuurstokken voor €10,-
Keuzen uit 19 smaken

ALLEEN BIJ INLEVERING VAN 
DEZE ADVERTENTIE! 

 
NU GEEN VIER ZUURSTOKKEN 

VOOR  € 7,=  
MAAR VIJF ZUURSTOKKEN 

 
KEUZE UIT 16 SMAKEN 

SNOEPKRAAM 

WWW.PAASHUIS-SPIERINGS.NL 
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Bij inlevering van de bon:

bij aankoop van 4 Hollandse 

Nieuwe Haringen de 5e gratis!

Voor al het goede uit de zee 
neem je vis van Vorstenbosch mee

Schijndel 073-5492458
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DE BEURS EEN NIEUWE UITSTRALING

Zalencentrum De Beurs stond de 
laatste maanden in de steigers. 
Dat is veel mensen opgevallen. De 
reden? Een rigoureuze aanpak om 
de zaak toekomstbestendig te ma-
ken. Van binnen en van buiten is de 
zaak grondig aangepakt. “De eer-
ste reacties zijn allemaal positief” 
en de eigenaar laat nu graag aan 
iedereen ‘de nieuwe Beurs zien.

Het café werd vorig jaar al onder-
worpen aan een flinke make-over. 
Dat was fase één van een giganti-
sche opknapbeurt. Eerlijk is eerlijk, 
het was ook hard nodig. Vooral de 
grote zaal kon wel een restyling ge-
bruiken. Met professionals is Edwin 
Gordijn met Bavaria aan de slag 
gegaan om het geheel een nieuw 
gezicht te geven. “Het is een mo-
dern jasje, maar wel nog in de sfeer 
van De Beurs. We zijn ook erg blij 
met de nieuwe verwarming en het 
nieuwe aircosysteem. Zo blijft het 
altijd lekker op temperatuur in de 
zaal. De avond van de Pubquiz XXL 
was een soort van test. Daar zijn we 
voor geslaagd”, vertelt Gordijn. Hij 
vervolgt: “De zaal blijft multifunc-
tioneel. De Beurs, zowel voor in 
het café als achter in de zaal, kan 
gebruikt worden voor feesten en 

partijen met een culinaire invulling 
zoals de gasten het willen. Maar 
ook een conferentie of vergadering 
kan hier gehuisvest worden. Even-
als een dienst of koffietafel. Tevens 
gaan we weer verder met het orga-
niseren van evenementen en gezel-
lige feestavonden zoals Fashion & 
Friends, Hollandse avond, 70’s en 
80’s avond met vinyl, Abba Tribu-
te en de Hillstreet feesten voor de 
jeugd. Daarnaast zijn we natuurlijk 
ook weer geopend tijdens de Ker-
mis.” MK2 heeft gezorgd voor een 
nieuwe geluidsinstallatie. Een extra 
toegevoegde waarde en door de 

verbeterde akoestiek in combinatie 
met een aanpassing op het podium 
nu ook zeer geschikt voor diverse 
optredens 

Ook op het gebied van eten tapt De 
Beurs uit een ander vaatje. De lunch 
vervult een belangrijke rol. Toch is 
het niet alleen de lunch waarvoor 
mensen terecht kunnen bij Gordijn 
en zijn team. De keuken is tot 20.00 
uur open. Gordijn: “Een soepje, een 
schnitzel, een sateetje of iets derge-
lijks. Dan heb je gewoon goed ge-
geten voor een schappelijke prijs.” 

DANSEN MET ROOI KERMIS
Zaterdag 23 augustus a.s. houdt 
KBO Sint- Oedenrode i.s.m. Oden-
dael  een 50+ Dansavond ter gele-
genheid van Rooi Kermis in de ont-
moeting van Odendael.

Met live muziek van het orkest De 
Grensmuziekanten   uit Reusel. 
Deze verzorgen lekkere dansmu-
ziek en is ook prettig om er gezel-
lig naar te luisteren. Heeft u zin om 
een mooi en gezellig avondje met 

zang en dans, kom dan op zaterdag 
23 augustus naar de Ontmoeting 
in Odendael. Aanvang 19.30 uur 
zaal open om 19.00 uur. Breng uw 
vriend of vriendin gerust mee, u 
bent van harte welkom.

KERMISTV KOMT TERUG
Ook dit jaar zijn Roel Jongenelen en Emile Kalmann van de partij 
om op hun eigenzinnige manier verslag te doen van de Kermis. 
De vaste onderdelen van vorige jaar zijn weer te zien, maar er zijn 
ook nieuwe rubrieken terug te zien. Heb je wat te melden of wil je 
graag in beeld? Roel en Emile zijn te vinden op de Markt.
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50 cent korting 
bij deelname met 
7 ballen ! 

De nieuwste rages!!!

Altijd prijs! Altijd prijs! Altijd prijs! Altijd 
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IJSwagen
van de Voort

Voor een lekker ijsje 
tijdens Rooi kermis, 

kom je naar 
ijswagen van de Voort

 

Tegen inlevering van deze bon:  
 
 

14 ritten voor €10,- 

www.rupsbaan.eu 

Nostalgische Rupsbaan 
Al generaties lang op rooi kermis 
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uitSlaG Rooi Kermis

Rooienaren geven Rooi Kermis hoog cijfer

Sint-Oedenrode zoekt massaal de Kermis op
Dat Rooi Kermis populair is, weet 
iedereen. Onze raadgevers van het 
burgerpanel TipMooiRooi onder-
strepen dat nog maar eens. Deze 
uitslagen spreken boekdelen.

Maar liefst 72% van de onder-
vraagden zegt een bezoek te gaan 
brengen aan de Kermis van Sint-

Oedenrode. Het festijn begint 
aanstaande zaterdagmiddag om 
16.00 uur. Uit de eerste tabel valt 
ook op te maken dat 19% het nog 
niet weet. Slechts 9% zegt niet te 
gaan. Dat wil zeggen dat bijna heel 
Rooi de Kermis met een bezoekje 
gaat verblijden. In totaal zegt 66% 
twee dagen of meer te gaan. Niet 

alleen de Kermis wordt bezocht. 
Ook de Rooise horeca is in trek. 
47% bezoekt zowel Kermis als ho-
reca. 32% Bezoekt alleen de ho-
reca. Op www.tipmooirooi.nl staan 
nog meer uitslagen op vragen over 
Rooi Kermis. Bent u nog geen lid 
van het burgerpanel? Op deze 
website kunt u zich aanmelden!

Brengt u dit jaar een 
bezoek aan de Rooise 
Kermis?

Ja (72%)
Weet ik nog niet (19%)
Nee (9%)

Hoeveel dagen gaat u 
naar de Kermis?

Één dag (37%)
Twee dagen (29%)
Meer dan twee dagen (23%)
Weet ik nog niet (12%)

1 (1%)
2 (1%)
3 (0%)
4 (0%)
5 (2%)

6 (7%)
7 (21%)
8 (48%)
9 (18%)
10 (3%)

Waaruit bestaat uw 
kermisbezoek?

Ik bezoek zowel de kermis-
attracties als de horeca (47%)
Ik bezoek de plaatselijke 
horeca (32%)
Ik bezoek de kermisattracties
(21%)

Wat vindt u van het 
aanbod van 
kermisattracties?

Zeer goed (9%)
Goed (63%)
Neutraal (14%)
Matig (4%)
Slecht (0%)
Geen mening (9%)

Welk rapportcijfer geeft 
u de Rooise kermis?
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Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

TIJDENS DE KERMIS IN 
ONZE GEZELLIGE FEESTTENT

Iedere dag:  DJ Martin Swinck
Zondagmiddag: 

DJ Prosec&co en Egbert van Gruythuizen
Aanvang +/- 15.00 uur

Uiteraard kunt U bij De Pastorie gewoon terecht in de 
Brasserie en op het terras voor: Lunch-Diner-Borrel
Markt 32, Sint-Oedenrode | info@pastorie.nl | www.pastorie.nl

TIJDENS DE KERMIS IN ONZE FEESTTENT:

IEDERE DAG: 
DJ ARJAN KUPPENS

ZONDAG EN WOENSDAG:
TRENDY IBIZA STYLE

NATUURLIJK KUNT U BIJ DE PASTORIE GEWOON TERECHT 
IN DE BRASSERIE EN OP HET TERRAS VOOR:

LUNCH-DINER EN BORREL
Markt 32, Sint-Oedenrode | info@pastorie.nl | www.pastorie.nl

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

DE ZOETE HEMEL TIJDENS DE KERMIS:

BOLLETJE IJS 
(KEUZE UIT 24 SMAKEN) 
SLECHTS €1.00

ZONDAG 24 AUGUSTUS 
VAN 14.00 UUR TOT 19.00 UUR 

GRATIS KINDEREN SCHMINKEN

GEOPEND VAN ZATERDAG T/M WOENSDAG VAN 12.00 UUR TOT 22.00 UUR

Dj Prosec&co en Egbert van Gruythuyzen. 
Twee namen die je in eerste instantie niet met elkaar zou matchen.  Prosec&co, house/ techno dj/producer, bekend om zijn prosecco nights en 
van Gruythuyzen, een groot virtuoos in drummen.  Zet deze twee heren bij elkaar en het avontuur is begonnen. Voor zowel de elektronische 

als voor de live muziek liefhebber. Met een mix van house, latin, jazz en funk, verrijkt met de klanken van van Gruythuyzen geven ze het 
publiek een explosie aan muziek wat je nog niet eerder hebt meegemaakt.  En neem tegelijkertijd een � jn glaasje prosecco.

GLAASJE PROSECCO 
TUSSEN 15.00 EN 19.00 UUR SLECHTS... € 3,00 !
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
He	 el 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.� sekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrĳ ” 

KERMISPROGRAMMA 
23 t/m 27 augustus

ZATERDAG 
23 AUGUSTUS 21.00 UUR

DINSDAG 
26 AUGUSTUS 20.00 UUR

WOENSDAG
27 AUGUSTUS 20.00 UUR

ZONDAG
24 AUGUSTUS 16.00 UUR

MAANDAG
25 AUGUSTUS 20.00 UUR

� e S� ties 
Tribute Band

Rockin’ Daddy

Duo 
Music 4 ever� e Vitals

� e Oldtimers

Kermismaandag, -dinsdag 
en -woensdag 

g� ellige live-muziek 
op het terras vanaf 15.00 uur
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Tegen inlevering van deze bon 5% extra 
korting tijdens de Kermis 23 t/m 27 augustus

Aangepaste openingstijden De Hoofdzaak Sint-Oedenrode:
Maandag 25-8

Gesloten
Dinsdag 26/8 en woensdag 27/8van 9:30 tot 14:00 uur

Wij wensen iedereen een gezellige KERMIS toe!!!
Heuvel 36 | 5492 AD Sint-OedenrodeT: 0413-479265 | www.dehoofdzaak.com

KERMIS KORTING 
BIJ
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MooiRooitjes opgeven?redactie@demooirooikrant.nl
--------------------------------------

Diensten

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

Trage en langzaam opstartende com-puter? Voor slechts €35 lossen wij dit probleem bij u thuis voor u op! Tel: 06-41437284
--------------------------------------Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?Last van houtworm? Van Acht Plaag-dierenbestrijding 0413-530212Onze website: www.vanacht.nl--------------------------------------Voor gras onderhoud en kunstgrasVan Driel Beplanting

0413-478 322 / 06-13937343--------------------------------------Kennismaking met Adisa € 10 korting.Massage, massagetherapie, voetreflex en Chinese voetreflex. Massageprak-tijk Adisa in Sint-Oedenrode.Info: 06 23 22 11 31 of www.massagepraktijkadisa.nl--------------------------------------Rolluiken, zonneschermen, garage-deuren, horren. Verkoop montage reparatie renovatie. Bel of mail voor informatie 0413-476359info@kluijtmanszonweringen.nl--------------------------------------Voor aanleg en onderhoud van uw tuin; Van Driel Beplanting0413-478 322 / 06-13937343--------------------------------------rijschoollestbest.nl. Vanwege 15 jarig bestaan Nu 15 lessen € 450,-Meld je aan op onze site.--------------------------------------

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

Te koop/Te huur
Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, Boskantseweg 59, 0413-472562.--------------------------------------De lekkerste worstenbroodjes koop je bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 10 worstenbroodjes € 10,00Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237www.Bakkerijfoolen.nl--------------------------------------Kapteijns PartyverhuurSint-Oedenrode.

Voor al uw feesten en partijen.www.kapteijnspartyverhuur.nlTel. 0413-840298 of 06-23999953.--------------------------------------

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

www.frietfeest.nl
0413-479310 / 06-51601912 --------------------------------------Te koop: Hangoor dwergkonijntjes, Heistraat 10, Sint-Oedenrode, tel. 0413-474506

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

Eerschotsestraat 67 Sint-OedenrodeT: 0413-472642info@vandeursendiervoeders.nlwww.vandeursendiervoeders.nl

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

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

--------------------------------------Te huur bedrijfshal met kantooren showroom, 1100m2Tel. 0413-473290
--------------------------------------Te huur in Sint-OedenrodeGroot woonhuis in buitengebiedmet dubbele garage.Tel. 0413-473290

--------------------------------------Te huur in Nijnsel
125 m2 bedrijfshal
Tel. 0413-473290
--------------------------------------Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw textiel. Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 0413-477059Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 woe: 18:00 tot 20:00vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.--------------------------------------Brievenbussen – Kluizen - TuinhaardenNaamborden - Huisnummerswww.rewi-brievenbus.nlwww.vuran.nl

--------------------------------------Springkussen huren voor 50 Euro p/dAbraham of Sara 25 Euro p/dBrengen en halen in overleg mogelijk.Bel 06-55905007.--------------------------------------Voor startende ondernemers diverse instapklare kantoorruimten te huur op Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-waarden. Bekijk het aanbod op www.campusfioretti.nl. Stuur een e-mail naar info@starterscollectief.nl voor meer informatie of voor een vrijblij-vende bezichtiging.--------------------------------------Tempur matrassen,hoofdkussens en fietszadeldekjes bij Vennotex. Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805(bedrijventerrein Nijnsel) --------------------------------------Senioren zit en slaapcomfort bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805(Bedrijventerrein Nijnsel)--------------------------------------Te koop: 1 biketrailer voor 2 elektrische fietsen nieuw in de verpakking nieuwprijs € 1180,-- Gevraagd een degelijk bod, dan is hij voor u. Neem contact op met 0641100049

--------------------------------------Te koop Scooter Peugeot V Clic mili-euvriendelijk € 650,00. 4 takt 5800 km uit 2008 z.g.a.n. rijdt 54 km per uur.Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Gevraagd

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

   

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

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

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

Historische beelden

Marktplein

Het onzichtbare gezichtJij was altijd een naamwaar ik een gezicht bij dachtnu jij er niet meer bentblijf je bestaan in dat gezichtdat achter mijn ogen dichterbijkomt, oplicht dit moment

Vervagen zal hoe ik je zagverslijten aan de dagendat je onzichtbaar wasverandert niet, alleen het beeldvan je gelaat zal zich
verliezen aan de tijd

Niet ouder, jonger, mooier wordtwat ik van je onthoud, eenmaalontworpen trekken toegekendaan je portret laat ik niet losverbonden aan je naam bewarenze die jij in mijn verbeelding bent

    Kees Hermis

Interieur

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

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

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

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

Diversen

20 JULI VLOOIENMARKTSporthal Strijp
Rijstenweg 7
Eindhoven. 9-16 uur.€ 1 p.p. 06-20299824.--------------------------------------Op zoek naar een goed doel? Denk eens aan het Hospice Sint-Oedenrode. Rekeningnummer 

NL77RABO0143738410--------------------------------------RONDJE BOXTEL ‘
Kanovereniging De Pagaai, Boxtel.Zaterdag en zondag : vertrek tussen 10.00 – 14.00 uur. Vanaf clubhuis De Pagaai, Voetboog 7, Boxtel.Doordeweeks varen op afspraak, tel.: 0620082982.

www.depagaai.nl
--------------------------------------Heeft U goede vlooienmarktspullen voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze graag bij U ophalen.Geen grote meubelstukken, witgoed, tv’s of com-puters. Bel: 476325 of 06-13251020 --------------------------------------

Wij zijn een machinaal timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in het 
vervaardigen van kozijnen, ramen, deuren en trappen, lambrisering,
radiatorkasten, kastenwanden etc.
Ter versterking van ons jonge team zijn wij op zoek naar2 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 BiggelaarMachinaal Timmerbedrijf R.v.d. BiggelaarJane Addamsstraat 25491 DE  SINT-OEDENRODE0413-490882

info@timmerbedrijfbiggelaar.nlwww.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882Email: info@timmerbedrijfbiggelaar.nlWebsite: www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Laatste uitzending Mooi Oranje TV

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

Het is weer een film met oude be-kenden van het programma,  een hoop gezelligheid en veel bier, want de munten moesten natuur-lijk op. De uitzending is vanaf van-avond te bekijken, klik op het Mooi Oranje-plaatje aan de linkerkant van mooirooi.nl.

Alles voor uw 
huisdier of 

uw tuin.
Ook particulier

Tijdens de kermis gewoon geopend:Ma-vr: 8.00-18.00 uurZat: 8.00-17.00 uur
Eerschotsestraat 67

Sint-Oedenrode 
T: 0413-472642info@vandeursendiervoeders.nl www.vandeursendiervoeders.nl

KOFFEREN 21ASINT-OEDENRODE0413 470561WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21ASINT-OEDENRODE0413 470561WWW.SWITCHFASHION.NL

400 M2 FASHION voor trendy man, vrouw en tienerKo� eren 21a 5492 BL Sint-Oedenrode  0413-470561 | www.switchfashion.nl

GROOTSTE COLLECTIE IN DE REGIO:
Supertrash

Esqualo
JOSH V

Lofty Manner
Rinascimento

Catwalk Junkie
MET-jeans

Eden Schwartz
Antony Morato

ZUMO
Kultivate
Radical

vele andere merken

druiven
gr. 9 .69

. € 0.79
snijbonen

2.50

Aanbiedingen geldig van wo. 11 dec. t/m di. 17 dec.

Gewóón Vers!

GROENTE EN FRUIT SANDERSBorchgrave 8 tel. 0413-470101

Prei
Holland

Per kilo  € 0.79

Navel(hand)
Sinaasappels
Per kilo  € 1.29

Griekse
salade

100 gram  € 0.99

Geschrapte -wortel
400 gram € 0.99

Grote zak 
aardappels 
van 10 kg
 voor €5,-

Tijdens 
de kermis 
normale 

openingstijden

Borchgrave 8
T: 0413-470101

Aktie
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Mazda’s MX5 nemen Rooi over
Richard Hulsen en zijn vriendin 
Gisela Manten zijn de trotse eige-
naar van een Mazda MX-5 en al ja-
ren lid van de MX-5 Club. Dit jaar 
organiseerden zij als lid van die 
club een prachtige tourrit door de 
Meijerij. 61 MX-5 eigenaren uit heel 
Nederland hadden zich aangemeld 
voor deze tocht door de natuur.

Elk lid van de club kan als hij of zij 
wil een rit organiseren. ‘’Gisela en ik 

vonden het wel eens tijd voor een 
ritje in onze omgeving, veel leden 
zijn hier nog nooit geweest’’, zegt 
Richard. ‘’Voor ons is het de eerste 
keer dat we zo’n rit organiseren, 
maar we hebben ook hulp gekregen 
van vrienden die ook lid zijn van de 
club en vorig jaar een rit georgani-
seerd hebben.’’ 

Vanaf april tot en met september of 
oktober worden er veel ritten ge-

organiseerd door heel Nederland. 
Tijdens de ritten genieten de eige-
naren niet alleen van hun eigen au-
to’s, maar ook van die van anderen. 
Onderweg wordt meestal ook een 
lunch gehouden, waar even bijge-
kletst kan worden. 

‘’De prijs voor onze rit is slechts 
€19,- en daar zat dan ook een 
drankje met een plakje cake en een 
bezoek aan het museum bij de eind-

locatie bij. De deelnemers konden 
ook nog €20,- extra betalen voor 
een barbecue als afsluiting van deze 
mooie dag’’, vertelt de organisator. 
De eindlocatie was het prachtige 
ambachtsmuseum Hoeve Strobol 
van Bert Verbakel. Trots laat hij de 
deelnemers van de tourrit zijn mu-
seumstukken zien, waar de deelne-
mers erg van kunnen genieten. 

Deelnemer Wim van den Berg uit 

Sint-Oedenrode is al lid sinds 1994 en 
doet nog altijd aan vele tochten mee. 
‘’Ik heb er sinds dat ik lid ben toch 
zeker wel 50 gereden, en het is al-
tijd leuk,’’ lacht hij. Zijn Mazda MX-5 
is ook nog eens een erg bijzonder 
exemplaar. ‘’Het is een Mazda MX-5 
NA uit 1991. Een speciale editie die 
is uitgerust met een mooie donker-
groene kleur in combinatie met een 
beige lederen interieur. Er zijn er maar 
50 van gemaakt,’’ zegt hij met trots. 

MX-5 
TOUR

Gisela Manten en Richard Hulsen

rant

*Klik* 
Op de foto gezet? 

Kijk voor foto's van 

Rooi kermis op

www.mooirooi.nl
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Mooi in de regio
Ontdek de rijke en veelzijdige historie van liempde
Liempde, een karakteristiek dorp in het hart 
van Het Groene Woud met beeldbepalende 
panden en schilderachtige plekjes. Het is een 
dorp waar het landelijke en cultuurhistorische 
karakter sterk naar voren komt. Stichting Pro-
motie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) 
heeft nieuwe wandelroutes uitgezet waarmee 
u de rijke historie van Liempde ontdekt. De 
routes zijn opgenomen in folder ‘Ontdek-
kingstocht door historisch Liempde’ waarin 
ook de wandelkaarten zijn opgenomen. De 
folder is vanaf nu gratis verkrijgbaar bij ver-
schillende VVV-vestigingen in de nabije om-
geving van Liempde en in de Liempdse hore-
cagelegenheden. 

In de folder vindt u twee verschillende wandel-
routes. De eerste historische wandeling is uit-
gezet in het centrum van Liempde. De tweede 
route laat u het prachtige buitengebied ontdek-
ken. De nieuwe wandelroutes leiden u langs 
alle bijzondere locaties die het dorp te bieden 
heeft. Neem als voorbeeld het Concordiapark, 
dat nu het podium vormt van diverse Liempdse 

evenementen en dat vroeger nog een open 
veld was waar vee werd gestald. Of bijvoor-
beeld het Groot Duyfhuis dat vóór de zeven-
tiende eeuw bekend stond als ‘hove ten Acker’. 
Via informatiebordjes die bij de panden zijn ge-
plaatst, komt u alles te weten over het ontstaan 
van het dorp, over bijzondere Liempdenaren en 
de manier waarop zij hebben geleefd. 

Informatiebordjes
De informatiebordjes die u onderweg tegenkomt, 
zijn in 2012 geplaatst door SPPiLL. Het gaat in 
totaal om vijftig informatiepaneeltjes bij monu-
mentale panden en cultuurhistorische beziens-
waardigheden. Op ieder informatiebordje staat 
een QR-code die u met uw mobiele telefoon kunt 
scannen. U komt vervolgens via uw telefoon op 
de website www.gastvrijliempde.nl terecht waar 
u meer achtergrondinformatie ontvangt over 
de locatie waar u op dat moment bij staat. Zo 
maakt u al wandelend kennis met een groot 
aantal bijzondere gebouwen en de rijke histo-
rie van Liempde. Laat u verrassen en ontdek de 
veelzijdigheid van Liempde!

thema-avond Mee: 
wonen & beschermingsmaatregelen
Op woensdag 3 september 2014 organiseert MEE 
twee themabijeenkomsten voor mensen met een 
beperking en hun naasten. Deze keer over woon-
mogelijkheden voor mensen met een beperking 
en curatele, bewindvoering en mentorschap. Kies 
één van de thema’s en meld u aan via www.mee-
nob.nl/schuifaanbijMEE (of telefoon 0413 33 47 
33). Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn 
van 19.30 tot 21.00 uur op het kantoor van MEE 
Noordoost Brabant, Volkelseweg 2 in Uden. 

Curatele, bewindvoering en mentorschap
Iedereen vanaf 18 jaar is voor de wet meerderjarig 
en daarmee in staat zelf zijn belangen te beharti-
gen. Als iemand dit niet (volledig) kan, bijvoor-
beeld vanwege een verstandelijke beperking, dan 
kan de rechter iemand aanwijzen die dit voor de 
persoon kan doen. Er zijn drie soorten maatrege-
len. Bewindvoering is voor wie zijn financiële za-
ken niet zelf kan regelen. Mentorschap gaat over 
het nemen van beslissingen over de verzorging, 
verpleging, behandeling en begeleiding. Cura-
tele is bedoeld voor mensen die hun financiële en 
persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Wat 
houden deze maatregelen in, wat zijn de verschil-
len en overeenkomsten en wanneer en hoe kunt 
u deze regelen?

Woonmogelijkheden voor mensen met een be-
perking 
Welke stappen moet iemand met een beperking 

zetten richting een geschikte woonvorm? U krijgt 
informatie over welke woonmogelijkheden er zijn 
en hoe u ondersteuning bij het wonen kunt or-
ganiseren. 
De eerste woensdagavond van de maand (met 
uitzondering van vakanties) organiseert MEE 
‘Schuif aan bij MEE’. Dit zijn twee themabijeen-
komsten die plaatsvinden in kleine groepen. Elke 
bijeenkomst heeft een ander thema, dat te maken 
heeft met meedoen met een beperking. Tijdens 
‘Schuif aan bij MEE’ informeert een medewerker 
van MEE Noordoost Brabant u over het gekozen 
thema. Ook is er ruimte voor uw vragen en het 
uitwisselen van ervaringen rond het thema met de 
andere aanwezigen. 

Ondersteuning bij leven met een beperking 
MEE ondersteunt mensen met een beperking en 
hun netwerk op alle levensgebieden en in alle le-
vensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen 
meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhanke-
lijk en staan naast onze cliënten. Wij helpen hen 
hun eigen kracht te versterken en de mogelijkhe-
den van hun netwerk te benutten. Dit vergroot 
de zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. 
Onze kennis en ervaring zetten wij in om de sa-
menleving beter in te richten voor mensen met 
een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt 
mogelijk.

Kijk op www.mee-nob.nl voor meer informatie.

vijftig Constructam caravans in eerde 
De Constructam Caravan Club is neergestre-
ken op camping "Het Goeie Leven" in Eerde. 
Ze verblijven daar van 30 augustus t/m 7 sep-
tember. 

De Constructam Caravan Club is een groep 
liefhebbers van de Constructam Caravan ge-
maakt in Temse België in de jaren 1960/1987. 
Het doel van de Club is om het erfgoed te be-
waren, dit gaat de 280 tellende leden aardig 
af. Veel Constructams zijn in de originele staat 
hersteld of zoveel mogelijk geprobeerd dit te 
behalen. Om aan originele onderdelen te ko-
men heeft de club een eigen onderdelenhuis, 
waar niet meer te redden caravans worden 
gedemonteerd en onderdelen worden opgesla-
gen. Tevens wordt het onderdelenhuis gebruikt 
om de Constructam in goede staat te houden. 
Ieder weekend het hele jaar door is er wel be-

drijvigheid. De een komt voor een asrevisie de 
ander voor een scharniertje dat het begeven 
heeft. 
Het idee van de Constructam caravan komt 
van de gebroeders Van den Herten, voorheen 
jachtbouw, om een hoogwaardige kwalitatieve 
caravan te maken. Wij moeten concluderen 
dat ze dat zeer goed gelukt is. Er is geen an-
der caravan merk waar er nog zo veel van rond 
rijden van deze leeftijd. Meer over de geschie-
denis van de Constructam is terug te vinden op 
www.constructamcaravanclub.com 
Wilt u met eigen ogen eens z'n prachtige Con-
structam van binnen bekijken? Dat kan. Op 
zaterdag 6 september van 11.00 tot 15.00 uur 
kunt u deze caravans van binnen en buiten be-
kijken en de sfeer proeven van de zeventiger 
jaren. U bent welkom op Camping "Het Goeie 
Leven" Vlagheide 8b in Eerde. 

KERMIS
23 t/m 27 augustus
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De koning en de keizer binnen het Sint-Jorisgilde

Er wordt wel gezegd dat een gilde 
zonder koning geen gilde is. Dit 
geeft wel aan hoe belangrijk de ko-
ning binnen het gilde is.

Een formele omschrijving van een 
gilde-koning zou kunnen zijn: de gil-
debroeder of gildezuster die bij het 
Koningschieten het laatste stukje 

van de vogel van de schutsboom af-
schiet. Maar natuurlijk is de koning 
binnen het gilde vele malen meer. 
Hij (of zij) moet naar buiten toe de 
eer en de waardigheid van het gilde 
uitdragen. Zowel tegenover andere 
gilden, als tegenover alle denkbare 
autoriteiten, geestelijke zowel als 
wereldlijke. Gedurende zijn “regeer-

periode” maakt hij deel uit van de 
overheid. Hoe belangrijk zijn plaats 
is binnen het gilde komt ook nog tot 
uiting in zijn plaats in de optocht: 
meteen achter het vaandel.

Hoe komt het gilde aan een koning?
Eénmaal in de drie jaar schiet Het 
Rooise Sint Jorisgilde om het ko-
ningschap en traditiegetrouw doen 
ze dat op kermiszondag. Alle gil-
debroeders en gildezusters die dat 
willen, kunnen mee schieten op de 
houten vogel die op de schutsboom 
is geplaatst. Degene die het laat-
ste stukje naar beneden schiet mag 
zich voor de komende drie jaar Ko-
ning van het Sint Jorisgilde noemen. 
Omdat de “functie” van koning zo 
belangrijk is hebben ze ook een re-
servekoning nodig. Degene die het 
voorlaatste schot heeft gegeven 
wordt automatisch secondant van 
de koning.
De inzet bij het Koningschieten is 
niet alleen de eer, maar ook de ko-
ningschat: de totale verzameling 
van koningschilden. En de tekenen 
van de Koninklijke Waardigheid: de 
koningsbreuk, bestaande uit de zil-
veren koningsvogel en de patroons-
plaat met een afbeelding van onze 
schutspatroon Sint Joris. Om te laten 
zien dat dit de inzet is wordt bij het 
Koningschieten deze zilverschat on-
der de schutsboom gehangen.  Ook 
moet de nieuwe koning zorg dra-

gen voor een nieuw koningschild. 
De bedoeling is dat dit schild bij de 
eerstvolgende Sint Jorisdag wordt 
aangeboden. Het ontwerp van zo’n 
schild is een zaak van de nieuwe ko-
ning (eventueel met hulp van ande-
ren) en we zien dan ook vaak dat dit 
schild veel persoonlijke zaken bevat.

Schuttersgilden kennen echter een 
nog hógere vorm van majesteit, 
namelijk die van keizer. De gilde-
broeder die drie achtereenvolgende 
keren de koningstitel weet te ver-
overen mag zich keizer noemen. In 
tegenstelling tot de koningstitel - die 
altijd tijdelijk is - is de keizerstitel 
voor het leven. Ook m.b.t. de zil-
verschat is er een wezenlijk verschil; 
als de koning zich tot keizer schiet 
wordt de gehele zilverschat blijvend 
“eigendom” van de keizer. Om er 
nu voor te zorgen dat een gilde niet 
opnieuw een geheel nieuwe zilver-
schat op moet bouwen, heeft het 
gilde het recht om deze zilverschat 
terug te kopen. Dit terug kopen kan 
door de keizer een keizerschild aan 
te bieden. Ook bij zo’n keizerschild 
zie je vaak een aantal persoonlijke 
zaken afgebeeld. De keizer is ook lid 
van de overheid en net als de koning 
loopt de keizer in de optocht meteen 
achter het vaandel.
Het Sint Jorisgilde Sint Oedenrode 
verkeert in de gelukkige omstandig-
heid dat ze een keizer hebben. In 

1996 schoot Frans v.d. Oever zich 
tot eerste koning van het herleefde 
Sint Jorisgilde. In 1999 werd Herman 
v. Heesewijk koning. In 2002 schoot 
Frans zich opnieuw tot koning en 
toen hij dat ook opnieuw in 2005 
deed, begon het al een beetje te 
kriebelen. Stel je eens voor dat Frans 
zich in 2008 opnieuw tot koning zou 
schieten, dan hadden ze als jong gil-
de een keizer in het midden. Jawel, 
in 2008 schoot Frans zich, na 207 
schoten, weer tot koning en werd 
daardoor keizer voor het leven. 

Op kermiszondag 2009 werd Frans 
officieel keizer van het Sint Jorisgil-
de, doordat het gilde zijn zilverschat 
terugkocht door het aanbieden 
van een keizerschild. (ontworpen 
door Ruud, de zoon van Frans en 
gemaakt door gildebroeder Piet 
Spanjers)  Op bijgaande foto zie je 
keizer Frans v.d. Oever (r) en koning 
André v.d. Warenburg (l). Tussenin 
staat burgemeester Maas.

Op zondag 24 augustus a.s. gaat het 
Sint Jorisgilde voor de zevende keer 
na de herleving schieten om een gil-
dekoning. Aanvang: 14.00 uur. Het 
gilde hoopt om ± 17.00 uur de nieu-
we koning te kunnen presenteren. 
Het schieten gebeurt op het gildeter-
rein aan de Ollandseweg en ze nodi-
gen iedereen van harte uit om naar 
deze gildetraditie te komen kijken.  

Beach event Son staat garant voor spektakel

Met 110 inschrijvingen voor het 
beachvolleybaltoernooi belooft 
de tweede editie van Beach Event 
Son wederom een succes te wor-
den. Op zaterdag 30 augustus 
vindt dit toernooi inclusief aan-
sluitend muziekfestival plaats aan 
de Waterhoef 2 (op de weg tussen 
Nijnsel en Son, tegenover de vel-
den van SBC).

“Het is ongelofelijk te zien dat we 

na de eerste editie van vorig jaar, 
die toen al een enorm succes was, 
nu al zo gegroeid zijn”, vertelt 
een enthousiaste Ronnie Brans, 
een van de initiatiefnemers van 
het Beach Event. Waar vorig jaar 
nog gespeeld werd op zes velden 
wordt er dit jaar gespeeld op elf 
velden en dat betekent plek voor 
ongeveer 110 teams. “Dat is een 
hele uitbreiding vergeleken met 
de eerste keer, want toen had-
den we 55 deelnemende teams.” 
Meer inschrijvingen, wedstrijden 
en grotere opzet vergt vanuit de 
organisatie meer professionaliteit. 
“Zo zijn we een stichting gestart 
en kunnen we vanuit daar veel be-
ter te werk gaan.” De organisatie 
werkt nog steeds samen met CV 
Hendig Zat en CV de Zwoele 
Ridders en de opbrengst komt 
ten goede aan deze carnavals-
verenigingen. 

Feestavond
Ook ’s avonds kan men weer 
genieten van een gezellige feest-
avond. “Dit jaar hebben we voor 
ieder wat wils, omdat we twee 

area’s hebben. We bouwen een 
grote festivaltent met podium en 
creëren daarnaast een bruin café 
met een feest dj met daarbij een 
zanger.” De feestavond is ook toe-
gankelijk voor mensen die overdag 
niet hebben deelgenomen aan het 
Beach Event. Voor de festivaltent 
zijn inmiddels onder anderen de 
DJ’s Kid de Luca, Dem Slackers en 
Ruthless vastgelegd, terwijl in het 
bruin cafe Feest DJ Tommy Santo 
zorgt voor een zomerse sfeer. 

Toegangskaarten
Kaarten waarmee vanaf 20.00 uur 
toegang verkregen kan worden tot 
het muziekfestival kosten 10 euro 
per stuk en zijn nog beschikbaar. 
Bestellen en betalen kan via www.
beacheventson.nl, de kaarten wor-
den per post thuisgestuurd. De 
kaarten zijn tevens verkrijgbaar bij 
Cafetaria Spierings en By Anne in 
Son en Breugel.

Voor meer informatie kan men te-
recht op de 
www.beacheventson.nl.
(bron: weekblad de Brug)

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

4JAAR
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De directeur had voor zijn jachtterrein een jachtopzichter, een onbe-
zoldigd opsporingsambtenaar –tegenwoordig BOA genoemd- en daar-
naast nog een hulpopzichter zonder aanhoudingsbevoegdheid (enorme 
woordwaarde), die zichzelf oppasser noemde. Deze laatste, J., was er 
een van weinig woorden maar wel van veel (vuistelijke) daden. J. naaide 
er op, zeker tegen het vermaarde stropersgilde, volgens hem afkomstig 
uit Erp en Breugel. De vader van de direkteur, toen zelf nog actief op 
jacht en als voormalig smid bepaald niet de flauwste, had een sjieke Eind-
hovense makelaar in zijn bossen uitgenodigd. Bij een kopje koffie kwam 
de oppasser J. binnen. “Kijk,” sprak de vader tot de makelaar, “dit is 
oppasser J. en als ik zeg: J. snij deze mens de nek af, dan doet-ie da! 
Daarbij keek de ex-smid polsend naar de assistent en die mompelde: “as 
da moet, dan doe ik dà”. De makelaar lachte als een boer met kiespijn en 
draaide ongemakkelijk op zijn stoel. 
Op zeker moment kwam het tot een gewapend treffen en handgemeen 
tussen de jachtopzichter en zijn assistent J. en tussen de wilddieven aan 
de andere zijde. Het schooierstuig deed valselijk aangifte en J. loog om 
bestwil, om zijn jachtopzichter te ontlasten. Hij werd gevangen genomen 
op verdenking van meineed en opgesloten in Den Bosch. Het verhaal 
speelt zich af in 1935 en ik vond toevallig de briefwisseling tussen hem 
en de directeur, de zijne in verrassend mooi handschrift en die van zijn 
werkgever op getypt papier. J. schreef de eerste en die begint zo (niet 
gecorrigeerd):
“Mijnheer P., met deze wil ik u ook eens een brief schrijven. Ik ben nog 
goed gezond en hoop hetzelfde van u en de heele familie te mogen 
hooren. Ik heb zaterdag voor het eerst het scheerapparaat dat ik toen is 
van u gekregen had gebruikt en het viel niet mee om er een baard van 
vier weken af te rukken maar ik bracht het toch ver. Ik zal woensdag het 
nog eens probeeren en dan zal hij er wel af zijn.” Meteen daarna scha-
kelt J. over op de jacht en hoe het er mee gesteld is nu hij er niet is om 
toezicht te houden. Hij schrijft letterlijk: “….ik denk nog veel dilwijlser 
aan het jachtveld als aan vrouw en kinderen, u weet wel dat ik daar niet 
zo over in zit…” Blijkbaar had de oude vader een geruststellende brief 
gestuurd over de verzorging van zijn gezin. J. werkte voor de kost ook 
aan de moffeloven in de fabriek, een lange tunnel waarin de spuitlaag 
van het kantoormeubilair uithardde. In dat deel van de fabriek was het 
dus altijd behoorlijk heet. De enige keer dat ik J. in zijn zeven brieven heb 
horen klagen ging het over de zomerse temperatuur in zijn cel, het water 
liep van zijn rug, en hij vergeleek het met de moffeloven. Zijn eerste brief 
dateert hij op 19 mei, maar de brief van de directeur, die een rechtstreeks 
antwoord daarop is, heeft als datum 16 mei. In dat antwoord staat o.a.: 
“…Mag je daar ook rooken? Zo ja, dan schrijft dat er maar eens bij, dan 
zullen wij het nodige wel eens sturen. Afin J. je moet maar met groot 
vertrouwen de uitslag van de zaak afwachten. Ontvang hierbij vele har-
telijke groeten van vader K., De Directeur, Chef Antoon, Chef Hezeman, 
Hr. Carlier, alle kantoorbedienden en onderbazen, van zelfs het personeel 
in de fabriek, maar vooral van mij, P.” (Bij veel oud-Rooienaren zal nu 
een teken van herkenning ontstaan, zeldzaam, deze geschriften.)
De briefwisseling is bijna tachtig jaar oud, J . schreef er zeven, de direc-
teur vijf. De vriendschap en respect tussen de twee was blijkbaar groot, 
gezien de gebezigde taal en wederzijdse bezorgdheid.
De brieven geven een goede afspiegeling van het tijdsgewricht, het leven 
in ons dorp, de onderlinge verhoudingen, omgang tussen man en vrouw, 
en, voor mij niet in de laatste plaats, de betekenis van de jacht in het 
dagelijkse leven. Volgende week bereid ik u meer onthullingen.
In het jachtveld van de directeur en J. miegelde het van de konijnen, 
hetgeen te lezen valt. 

Konijnenbout uit de oven (naar Jeroen Meus)
4 konijnenbouten, 1 grote ui, 2 wortels, 3 stengels bleekselderie
3 tenen knoflook, 2 takken rozemarijn, 2 blaadjes laurier
400 gram tomatenblokjes, 15 cl rode port, olijfolie
Snijd alle groenten in dobbelsteentjes, plet de knoflook ’n beetje in de 
schil. Verwarm de oven voor op 200°C. Verdeel de groenten over een 
ovenschaal en sprenkel er wat olijfolie over. Peper en zout op de konij-
nenbouten en leg ze op de groenten, ook hier wat olijfolie over. Plaats 
de schaal in de oven en laat zo 20 minuten wat roosteren. Dan de oven 
terugdraaien op 150°C en de schaal eruit nemen. Plaats op een zacht 
vuurtje, giet er de port over en laat de alcohol verdampen. Doe er nu 
de tomaatblokjes bij, roer goed om, dek af met alu-folie en plaats 45 
minuten terug in de oven. Wil je een Provencaalse versie? Vervang de 
port door twee glazen witte wijn, en doe er een handvol zwarte olijven 
en wat extra tijm bij. Jeroen Meus geeft er risotto bij.
Erratum: in de vorige column stond “Haring met aardappel-seldersalade. 
Dat moest appel-selder zijn. Dank nicht Sheila voor haar oplettendheid.

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

Gevangenis (1)

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

‘Met volle mond’ gaat stoppen 

Vandaag is het precies vier jaar ge-
leden dat DeMooiRooiKrant voor 
het eerst op de Rooise deurmatten 
plofte. Direct had de redactie een 
primeur. Een ‘grote vis’ was bin-
nengehaald. Een columnist die de 
leeswaardigheid van de krant direct 
omhoog stuwde. Pieter van de Kamp 
was bereid gevonden om zijn smeuï-
ge anekdotes en smakelijke recepten 
op papier te zetten. Na vier jaar lang, 
iedere week een column, komt er een 
einde aan zijn wekelijkse krabbels. 

De redactie is in mineur en met ons 
vele lezers. Hoe komt het dat je 
stopt?
“Om eerlijk te zeggen wordt het 
een te zware belasting. Ik heb iedere 
week een column geschreven. Dat is 
veel werk! Bovendien begin ik door 
mijn verhalen heen te raken. Nog een 
paar weken en dan stop ik er mee.”

Weet je nog hoe het begon?
“Haha ja, dat weet ik nog wel. Ik 
werd gepolst door de redactie van 
DeMooiRooiKrant of ik een column 
zou willen schrijven. Daar ging ik 
graag op in. Tijdens de Franse mid-

dag (die totaal in het water viel) 
maakte ik de eerste foto met een 
bord spaghetti. Die werd bij de co-
lumn geplaatst. Ik kreeg daar zoveel 
reacties op dat ik en Jan Ebbenn een 
serie nieuwe foto’s maakten. Jan 
kwam niet meer bij tijdens het foto-
graferen.”
 
Je had iedere week weer inspiratie. 
Knap, maar je hebt dan ook veel 
meegemaakt.
“Weet je, ik ben op heel veel plek-
ken geweest. Ik heb gejaagd in 
Schotland, Duitsland en zelfs in de 
Gazastrook, onder de vlaggen van 
de SFOR. Daar gingen we op jacht 
met een Egyptische agent. Door be-
doeïenen werden we uitgenodigd 
voor een kop thee. Dat was gewel-
dig. Als ik er over schrijf, dan beleef 
ik het weer.”

Wat vind je de beste column die je 
geschreven hebt?
“De serie over Kroegvolk vind ik erg 
goed. Die gaan over de typetjes in 
de Rooise cafés. Daarnaast vind ik 
mijn columns over Frankrijk tot de 
betere behoren.”

Je neemt geen blad voor de mond en 
bent zelfs met regelmaat openhartig.
“Daarom zijn er geen verhalen die je 
nooit te lezen hebt gekregen. Ik ver-
tel zelfs bij welke psychiater ik heb 
gelopen. Dan zeggen mensen ‘nou, 
dat je dat vertelt...’ Waarom? Denk 
ik dan. So What? Het interesseert 
me echt niet. Iedereen heeft zo zijn 
besognes.”

Stop je helemaal met DeMooiRooi-
Krant?
“Met columns schrijven wel, maar ik 
wil graag nog iets voor de krant blij-
ven betekenen. Weet je de friettest 
nog van enkele jaren geleden? Ik wil 
graag een team om me heen verza-
melen om twee á drie keer per jaar 
zoiets op te zetten. Dat hoeft niet 
altijd over hetzelfde onderwerp te 
gaan. Iedere keer weer iets anders. 
Bijvoorbeeld, het beste terras of het 
lekkerste wijntje. We zien wel.” je de 
columns bundelen?
“Dat zou zo maar eens kunnen. Ik 
ben daar mee bezig. Misschien lig-
gen ze op korte termijn al in de win-
kel.”

Zomerschool: leuk en leerzaam
Het Damiaancentrum in Sint-
Oedenrode bood ook dit jaar 
weer plaats aan de zomerschool. 
Het initiatief van Elli de Rijk en 
Mia van Boxtel, die beiden les-
geven in de taalwerkplaats in het 
Martinushuis, werd dit jaar voor 
de tweede keer georganiseerd. 

De zomerschool is gecreëerd voor 
de mensen die er tegenop zien om 
een lange periode zonder taalles, 
en dus ontwikkeling, te zitten. 
Zo ongeveer de gehele zomer-
vakantie kon iedereen die wil er 
vele taallessen en workshops als 
bloemschikken en yoga volgen. 
‘’De meeste mensen die hier ko-
men, komen oorspronkelijk niet 
uit Nederland en komen hier voor-
al voor de lessen Nederlands en 
Engels die we geven. Zo leren ze 
hier een hoop bij en komen ze ook 
onder de mensen’’, zegt Elli. ‘’We 
organiseren buiten de taallessen 
ook workshops als bloemschikken 
en yoga bijvoorbeeld.’’ Elke dag 
komen er verschillende mensen, 
van jong tot oud en van klein tot 
groot, iedereen kan binnen wan-
delen. 
‘’Je hoeft je er niet speciaal voor 

op te geven en iedereen kan mee-
doen. We hebben dit alles kunnen 
organiseren door middel van bij-
drages van allerlei mensen. Door 
heel veel steun van vrijwilligers 
kunnen we ook al deze lessen ge-
ven, en dat is leuk’’, glundert Elli. 

Ook de deelnemers zijn erg te spre-
ken over het initiatief. Ze vinden 
het erg leuk en ook heel leerzaam. 
Het zijn veel mensen die niet uit 
Nederland komen, en zij vinden het 
erg fijn om op deze manier onder 
de mensen te komen en nieuwe 
mensen te leren kennen. Zo voelen 
zij zich hier erg snel thuis. 

op te geven en iedereen kan mee-
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Hyundaitrofee voor Ontspanning

Het team van handboogvereniging 
Ontspanning heeft woensdag 13 
augustus de wisselbeker gewonnen 
van Hyundai-garage Van den Brand 
uit Nijnsel. In dertig pijlen bleven 
Toon Hermes en Jan Gordijn slechts 
44 punten onder het opgegeven ge-
middelde.

Aan het jaarlijkse ‘thuisblijverstoer-
nooi’ van handboogschutterij Sint 
Antonius namen 37 schutters deel 
van zeven verenigingen. In de eer-
ste serie van 15 pijlen moesten zij 
vanaf 25 meter schieten op een 
blazoen van 60 cm, wat normaal is. 

De meesten hadden dan ook niet zo 
veel moeite om een normale score 
te behalen. Daarna echter kregen de 
deelnemers blazoenen van 40 cm. 
opgeprikt, die normaal op 18 meter 
gebruikt worden. Dan is de hoogte 
van de scoringskansen iets minder. 
Al snel hadden de schutters de juiste 
tactiek te pakken.
De verrassing kwam na afloop: wie 
is het dichtst bij zijn vooraf opge-
geven gemiddelde gebleven in 30 
pijlen? Dat was dus het team van 
Ontspanning. Krijgsman Soranus uit 
Lieshout bleef 78 punten onder zijn 
gemiddelde; de Bosjagers uit Best 

scoorden 94 punten in de min; Strijd 
in Vrede uit Beek en Donk scoorde 
120 minpunten; Sint Antonius 123 
minpunten; Pieter Breugel uit Breu-
gel 166 minpunten en de winnaar 
van vorig jaar Amicitia uit Schijndel 
eindigde als laatste met 234 min-
punten.
Theo van de Laar (Krijgsman 
Soranus) was bij de veteranen win-
naar met 2 pluspunten; Jeffrey van 
den Broek van de Bestse Bosjagers 
won met 5 pluspunten bij de seni-
oren; Nelly van de Laar (Krijgsman 
Soranus) was met haar 21 pluspun-
ten het sterkst bij de dames.

handboogschieten

Team van Ontspanning: v.l.n.r.: Jan Gordijn, Martien van den 
Brand(hoofdsponsor), Toon Hermes, Jan van Bergen(captain).

Handboogvereniging Ontspanning
Vorige week en deze week is bij de 
Rozelaer geschoten voor de com-
petitie. De dagwinnaar van vorige 
week was Jan Gordijn met een score 
van 219. 

Verdere uitslag : Jan van Erp 218, 
Antoon Vervoort 214, Leo van 
Breugel 196, Wim Boonstoppel 
195, Ron Spijker 185, Antoon 
Hermes 173 en Jan Lathouwers 142. 

Deze week was de dagwinnaar ook 
Jan Gordijn met 223 punten. Ver-
dere uitslag: Antoon Vervoort 218, 
Antoon Hermes 210, Jan van Erp 
210, Wim Boonstoppel 191, Ron 
Spijker 146 en Jan Lathouwers 92.
Zondag was in Zoetermeer het NK 
Hout in Zoetermeer. Dit is een wed-
strijd voor alleen historische houten 
bogen. Er wordt geschoten op 25 
meter op de traditionele zwart-wit 

blazoenen. Namens Ontspanning 
hebben Michael Moonen en Jos 
van den Berg hier meegeschoten.
Michael werd 41e met 24 punten en 
Jos werd 25e met 48 punten.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden, op dinsdagmiddag 
de Rozelaer en op vrijdagavond de 
senioren. Vrij trainen voor leden als 
de accommodatie niet bezet is.

volgende Concordia-lid op 
Olympische Spelen voor jeugd

Rick van den Oever haalde enkele 
jaren geleden zilver op de Youth 
Olympic Games. Op dit moment 
is er nog een lid van handboog-
vereniging Concordia aanwezig op 
de Olympische Spelen voor jeugd. 
Zijn naam is Jan van Tongeren. 

Jan van Tongeren uit Demen geldt 
als een groot talent. Hij is nu in 
China om een gooi te doen naar 
de Olympische titel voor jeugd. Op 
22 en 23 augustus vinden de eerste 
wedstrijden plaats. Nu is de jonge-
man al daar om te acclimatiseren en 
te trainen.
 

Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

De zomervakantie nadert zijn einde. We hopen dat iedereen kan terugkijken 
op een heerlijke periode. Vanaf maandag 25 augustus gaan alle activiteiten van 
Sportbedrijf Sint- Oedenrode weer van start. 

Een van de vele activiteiten is het verzorgen van 
zwemles. Een ervaren team van instructeurs en 
instructrices leert de kinderen op een prettige 
en kwalitatief hoogstaand niveau zwemmen. 
Mogelijkheden:
a. Standaard lessen
b. Stercursus
c. Turbo lessen
d. zwemmen tijdens de zomervakantie

Wat is leuker dan samen met uw baby, peuter 
of kleuter in het water te spetteren? Voorop 
staat watergewenning en zichzelf kunnen 
redden. Ook zingen, spelen met water en het 
sociale contact zijn belangrijke elementen. Tij-
dens deze lessen raakt het kind op een speelse 
manier vertrouwd met water. Voor kinderen 
tussen 4 maanden en 4 jaar is dit de perfecte 
mogelijkheid om aan water te wennen.
We geven lessen op dinsdag-, woensdag- en 
vrijdag ochtend. Vraag naar de mogelijkheden voor u en uw kind.

Dauwzwemmen  Maandag: 07:30-09:15
   Woensdag: 07:30-08:45
   Vrijdag:  07:30-08:45

Jeugd & Volwassenen Dinsdag:  08:45-10:15 *
   Woensdag: 13:30-15:30
   Donderdag: 08:45-10:15
   Zaterdag:  13:30-15:30 **

Volwassenen  Maandag: 20:15-21:30
   Dinsdag:  20:15-21:30
   Donderdag: 20:00-21:30

Doelgroepen  Dinsdag:  12:00-13:15 Lunchzwemmen  
   Vrijdag:  18:45-20:15 Disco Zwemmen  
   Zondag:  10:30-13:00 Familiezwemmen

* alleen diepe bassin beschikbaar.
** instructie bassin vanaf 14.00 uur beschikbaar. 
Tijdens vakanties gelden andere tijden (zie publicaties)

Recreatief zwemmen
Recreatief zwemmen kind onder 3 jaar   €   1,50
Recreatief zwemmen kinderen 3 t/m 17 jaar en 65 +  €   3,70
12 badenkaart recreatief zwemmen 3 t/m 17 jaar en 65 + €  37,00
25  badenkaart recreatief zwemmen 3 t/m 17 jaar en 65 + €  74,00
Recreatief zwemmen volwassenen   €   4,40
12 badenkaart recreatief zwemmen volwassenen  €  44,00
25 badenkaart recreatief zwemmen volwassenen  €  88,00
Prijswijzigingen voorbehouden

Zwembad De Neul, een spettergoed zwembad bij u om de hoek. 
Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie bij een van onze medewerkers of kijk 
op onze homepage www.deneul.nl.
Op dit moment zijn er bij diverse doelgroepen weer plaatsen beschikbaar.  

Zwembad De Neul
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

T: (0413) 477409, info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode,

 Dommelstraat 20, 5492 DX, T: (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

Zwemles voor kinderen

Baby-Peuterzwemmen

Openingstijden recreatief zwemmen

Tarieven 2014

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids

•  Begeleidend zwemmen en water-
gymnastiek voor ouderen

• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen
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WK debuut voor Mats van den Brand tijdens aDaC Rallye Deutschlandautosport

Van donderdag 21 augustus tot en 
met zondag 24 augustus wordt in de 
omgeving van Trier de negende ron-
de van het FIA World Rally Champi-
onship verreden. KNAF Talent First 
Mats van den Brand zal tijdens deze 
loodzware asfaltwedstrijd zijn WRC 
debuut maken en aan de start ver-
schijnen met de Ford Fiesta R2 van 
Verkooijen Rally Sport.

Er komen tijdens de ADAC Rallye 
Deutschland maar liefst 20 Ford 
Fiesta R2’s aan de start waaronder 
alle deelnemers aan de Drive DMack 
Fiesta Trophy, de klasse waarin de-
butant Mats van den Brand en zijn 
navigator Eddy Smeets zich kunnen 
meten met een groot veld van Fie-
sta deelnemers. Het duo wil vooral 
veel ervaring opdoen en het zal 
daarbij zeker met een schuin oog 
kijken naar de tijden van de andere 
Fiesta Trophy deelnemers. Een an-
der doel daarbij is om tijdens deze 

rally te proberen de nominatie voor 
de DMack Fiesta Shootout binnen 
te halen, waarmee kans gemaakt 
wordt op deelname aan één WRC 
ronde van volgend seizoen in de 
Ford Fiesta R5.

KNAF Talent First coureur Mats van 
den Brand:
“Ik kijk echt uit naar mijn eerste WK! 
Naast dat ik natuurlijk weer erg veel 
zin heb om in de VRS Fiesta te rij-
den heb ik ook erg veel zin in de 42 
kilometer lange klassementsproef 
Panzerplatte. Vorig jaar hebben we, 
in het kader van het KNAF Talent First 
programma, de klassementsproeven 
al verkend. Dat geeft wel een goed 
gevoel. We weten een klein beetje 
wat we kunnen verwachten. Ook al 
zal het op snelheid zeker anders zijn. 
We hebben ons goed voorbereid en 
hoewel ons hoofddoel het bereiken 
van de finish is, ben ik toch ook wel 
erg benieuwd naar waar ik sta ten 

opzichte van de andere Fiesta cou-
reurs.”  
De ADAC Rallye Deutschland omvat 
dit jaar 18 klassementsproeven over 
ruim 326 kilometer op snelheid. De 
wedstrijd begint donderdagavond 
met de showstart onder de Porta 
Nigra in Trier, gevolgd door een 
korte rit door de historische bin-
nenstad van dezelfde stad. Vrijdag 
omvat 6 klassementsproeven met 
daarbij de nieuwe klassementsproef 
Waxweiler ten noorden van Trier. 
Zaterdag worden er 8 klassements-
proeven verreden waaronder twee-
maal de Arena Panzerplatte en 
tweemaal de Panzerplatte Lang, een 
klassementsproef van meer dan 42 
kilometer! Op de afsluitende zondag 
worden er nog eens 4 klassements-
proeven verreden waaronder de 
afsluitende Powerstage.  Mats van 
den Brand en Eddy Smeets zullen 
met nummer 144 op de ramen van 
de VRS Fiesta R2 in Duitsland aan de 

start verschijnen. 
Meer informatie over de ADAC Ral-
lye Deutschland is terug te vinden op 

www.adac-rallye-deutschland.de/uk/. 
Bron bericht: Verkooijen Rally Sport  
/ Mats van den Brand.

Foto: Rallystart.nl

anne Markgraaff tweede tijdens 
Brabantse Kampioenschappen in 
St anthonis

paardensport

paardensport

Je ouders alleen op vakantie laten 
gaan om met je pony door te kunnen 
trainen voor de Brabantse Kampi-
oenschappen. Dat was de afspraak 
van Anne en haar ouders Joan en 
Maria Markgraaff. Geen eenvoudi-
ge opgave om je dochter gesteund 
door haar oma en opa thuis te la-
ten en zelf toch maar even van de 
broodnodige rust te gaan genieten.

Deze belofte werd gedaan toen 
Anne in begin juli kringkampioen 
werd in de E-B klasse. 'Way of Life' 
werd in de laatste week van de trai-
ning naar familie van Enckevort ge-
bracht waar Anne en haar pony de 
puntjes op de 'i' hebben gezet. Ach-
teraf een zeer goede beslissing van 
deze fanatieke combinatie.

De regen had natuurlijk gezorgd 
voor een matige bodem en veel 
modder. Door als eerste een fout-
loze rit te noteren was de barrage 
een feit. Door ook de barrage fout-

loos te rijden was het even in span-
ning wachten op de toegekende 
punten voor de rijstijlbeoordeling. 
Een resultaat welke tenslotte goed 
was voor een welverdiende tweede 
plaats. Een zeer goed prestatie voor 
deze combinatie van de Vresselse 
Ruiters.

thom van Dijck en Coco Habana 
behalen startbewijs voor Hippiade
Dit weekend werden de Brabantse 
kampioenschappen voor pony`s en 
paarden verreden in Sint Anthonis. 
Ondanks de vele regen die de hele 
week was gevallen lagen de terreinen 
voor het springen er goed en voor 
de dressuur er redelijk bij. Thom van 
Dijck wist in de klasse Z springen een 
ticket voor de hippiade (Nederlands 
kampioenschap voor de basispaar-
densport) te  bemachtigen.

Op zaterdag was er het kampioen-
schap voor pony`s. Allereerst ver-
scheen Larissa Laenen in de ring met 
haar pony Kasandera in de klasse 
DB. Helaas viel er een balk in het 
basis parcours en met 69.5 stijlpun-
ten eindigde ze in de middenmoot. 
Ashley Peters startte met haar pony 
Napoleon in het springen klasse DM. 
Bij deze combinatie bleven in het ba-
sisparcours ook niet alle balken liggen 
en eindigde hiermee de wedstrijd. Als 
laatste verscheen ook Anouk van de 
Nieuwenhuijzen met haar pony Lachelle 
in deze klasse in de  ring. Zij reden een 
foutloze eerste manche. In de tweede 
manche gingen ze goed van start maar 
door een weigering  kon deze combina-
tie niet door naar de barrage.
Op zondag was het de beurt aan de 

paarden. In de dressuur klasse Z2 
verscheen Michelle Westerdijk met 
haar paard Approval T in de ring. Een 
mooie score van 61.32 % was niet 
genoeg om een tweede proef te mo-
gen rijden. Tijdens de springwedstrijd 
verschenen de volgende combinaties 
van onze vereniging in de ring: In het 
springen Klasse B verscheen Monique 
Gevers met Edimero FL in de ring. In 
het basisparcours rolde een balk uit 
de staanders en met 71 stijlpunten 
behaalde deze combinatie een plaats 
in het midden van het deelnemers-
veld. In het springen klasse Z ver-
schenen Thom van Dijck met Albin en 
Challenge S, Noortje Gevers met Brea-
ker en Teun Kluijtmans met Cornelis in 
de ring. Helaas voor deze combinaties 
bereikten zij niet de tweede manche. 
Thom van Dijck en Coco Habana 
bereikten wel de tweede manche. 
Eindigden op een twaalfde plaats in  
deze rubriek en verdienden daarmee 
een startbewijs vor de hippiade. In het 
springen klasse ZZ verscheen Marwin 
van den Nieuwenhuijzen in de ring 
met zij  paard Barça. In het basispar-
cours rolde er helaas een balk en was 
voor Marwin en Barça de strijd ten-
einde. De hippiade voor paarden vind 
plaats op 5 en 6 September in Ermelo.

‘Rooise Boerkes’ tiende tijdens touwtrektoernooi

DOEN! KPJ Nederwetten hield op 
zondag 17 augustus 2014 het jaar-
lijkse touwtrekken over water. Dit 
jaar werd het evenement alweer 
voor de 35ste keer met veel enthou-
siasme georganiseerd. 

De weersvoorspellingen waren 
erg slecht maar gelukkig was het 
evenement zeker niet in het water 
gevallen; het had nauwelijks ge-
regend en het werd een hele ge-
zellige dag.  Er waren fotogenieke 
wedstrijden waarbij er veel selfies, 
foto’s en filmpjes gemaakt werden. 
Er waren erg grappige wedstrijden 

zoals een touwtrekker die tijdens 
de wedstrijd nog even kon zwaai-
en naar de tegenstander. Er waren 
spannende wedstrijden waarbij het 
zelfs na 2 minuten nog steeds lastig 
te zien was wie er had gewonnen. 
En er waren verrassende wedstrij-
den: niet alle winnaars van vorig 
jaar konden de eer dit jaar hoog-
houden! Na maar liefst 20 keer 
mee te hebben gedaan, ging voor 
de allereerste keer de 1ste prijs van 
de heren naar de Elacinatidko’s. De 
aanhouder wint! Het Rooise team 
‘de Rooise Boerkes’ werd tiende. Bij 
de dames had ‘De Schrik van Son’ 

drie jaar op rij gewonnen, maar dit 
jaar moest de wisselbeker overge-
dragen worden aan de dames van 
‘Wa mak ut uit’. Bij de jeugd nam de 
nieuwkomer ‘FC Op het Platte Gat’ 
de 1ste prijs in ontvangst. Jeugd-
team ‘de Keien’ deed met erg veel 
enthousiasme en plezier mee, maar 
wist net geen punten te behalen. 
Uiteindelijk gingen zij toch met een 
prijs naar huis. Zij mochten de aan-
moedigingsprijs meenemen. Bij deze 
wil het bestuur iedereen bedanken 
die heeft bij gedragen aan deze erg 
leuke, gezellige en verrassende dag! 
Bedankt allemaal!

Drie combinaties bereiken het erepodium
De Brabantse kampioenschappen 
stonden dit weekend voor de deur. 
Voor veel combinaties een mooie 
uitdaging om het seizoen goed af te 
sluiten. Dit blijkt echter altijd weer 
een hele opgave, want de concur-
rentie liegt er niet om. De beste 
combinaties van Brabant strijden 
namelijk allemaal om hetzelfde 
doel; de kampioenstitel. 

Toch lukt het een aantal combinaties 
om het grote erepodium te beha-
len in Sint-Anthonis. Op zaterdag 
kwam Evi de Beer aan de start met 
haar pony Zimba in de klasse E-B. Na 
een goede proef te hebben gereden 
was het wachten op de uitslag. Een 
mooie 6e plaats was het resultaat 
voor deze combinatie. Op zondag 

waren de paarden aan de beurt. In 
de ochtend verscheen Willeke van 

der Velden met Enjoy in de dressuur-
ring van de klasse M1. Deze proef 
leverde hen een 5e plaats op, waar-
door ze zich klaar mochten maken 
voor de overkamping die 's middags 
plaatsvond. Ook de tweede proef 
werd naar tevredenheid van ruiter 
en supporters afgegroet. Met een 
overall 10e plaats sloten Willeke en 
Enjoy het kampioenschap af.  Aan 
de andere kant van het terrein werd 
de discipline springen verreden.  Pe-
ter van Gaal zadelde zijn paard Elstar 
voor de klasse L. De eerste ronde 
sloten zij foutloos af, waardoor ze 
de barrage bereikten. Ook hier ble-
ven alle balken liggen en was de tijd 
goed voor een 4e plaats. Tevens ver-
dienden zij hiermee het startbewijs 
voor de hippiade in Ermelo.

Evi de Beer
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Start bekerprogramma voor Ollandiavoetbal

Na het spelen van oefenwedstrij-
den begint komend weekend het 
bekerprogramma voor Ollandia 1, 
2 en Vrouwen. Ollandia 1 begint 
zaterdag met een thuiswedstrijd 
tegen WEC.  

Een speciale wedstrijd voor de 
nieuwe Ollandia trainer Hugo vd 
Sande, want deze heeft aan het 
einde van het vorige seizoen als 
trainer afscheid genomen van deze 
tegenstander en er is natuurlijk 
niets mooier dan de eerste offici-

ele wedstrijd met je huidige tegen 
je vorige club te spelen. Belangrij-
ker is natuurlijk om te zien hoe de 
spelers er conditioneel voor staan, 
wedstrijdritme op te doen en om 
tot de sterkste opstelling te komen. 
Op dinsdag 26/8 speelt Ollandia 1 
de 2de bekerwedstrijd, waarvoor 
ze naar Mariahout moeten. Een 
moeilijke tegenstander waartegen 
Ollandia ook het vorige seizoen in 
de competitie speelde, maar die dit 
seizoen door de KNVB in een an-
dere regio is ingedeeld. Als laatste 

tegenstander in de poulefase treft 
Ollandia op zaterdag 30/8 thuis 
dan nog 3de klasser Avanti’31 uit 
Schijndel. Ollandia 2 oefent don-
derdag thuis tegen WHV en begint 
dan zondag voor de beker thuis 
tegen TOP uit Oss en bekeren 
dan verder donderdag 28/8 tegen 
Rhode. Ook de Ollandia Vrouwen 
beginnen zondag voor de beker. Zij 
moeten op bezoek bij de Vrouwen 
van HVCH in Heesch. Bij de jeugd 
beginnen ook de pupillen en Mini’s 
vanaf 25/8 weer met de trainingen.

Boskant selectie begint met het bekerprogramma
De tijd van oefenen is alweer voor-
bij. Aanstaand weekend begint een 
viertal teams met hun bekerwed-
strijden.
Boskant 1 speelt uit tegen SDDL 1, 
net als Boskant ingedeeld in de 4e 
klasse H.

De voorbereiding van Boskant 1 
loopt wat betreft uitslagen, nog niet 
geheel naar wens. Afgelopen week-
end was ODC 1 de tegenstander. 
De kersverse promovendus (speelt 

komend seizoen in de 2e klasse) 
bleek voor Boskant toch een maatje 
te groot: 3-0. Tot aan de rust kon 
Boskant nog redelijk aanhaken zodat 
het met de rust “slechts” 1-0 was. 
Na rust bleek, vooral op het einde 
van de wedstrijd, dat de thuisclub 
beter was. Mogelijk was het kunst-
gras wat meer in hun voordeel.

De selectie, inclusief Boskant 3 en 
Boskant VR1 beginnen aanstaande 
weekend aan de bekerwedstrijden. 

Wel oefenen dus, maar toch al een 
beetje met een serieus karakter. Bos-
kant 1 start zaterdag en speelt dan 
om 18.00 uur uit tegen SDDL. Een 
oude bekende, en net als Boskant 
ook dit jaar ingedeeld in de 4e klasse 
H. Op zondag 12 oktober treffen 
beide teams elkaar weer, maar dan 
dus in competitieverband. Op dins-
dag 26 augustus speelt Boskant 1 
de tweede bekerwedstrijd om 18.45 
uur thuis tegen EVVC 1.

Bekercompetitie Rhode van start
Komend weekend gaat de beker-
competitie al weer van start. De 
senioren doen met alle teams mee. 
Dat zijn 10 mannen teams en voor 
het eerst 2 vrouwenteams. De zo-
genaamde prestatieteams (Rhode 1 
t/m 4) werken de bekercompetitie in 
een week af met volgende week een 
doordeweekse wedstrijd op dinsdag 
(Rhode 1) of donderdag (Rhode 
2-3-4). De overige teams spelen 
alleen op zondag en beginnen een 
weekje later aan de competitie, dus 

niet op 7 maar op 14 september. 

Het eerste heeft de eerste oefen-
wedstrijden al weer achter de rug. 
Zaterdag werd tegen Maarheeze 
gelijkgespeeld, dinsdag is tegen Hel-
voirt gespeeld. A.s. zaterdag wordt 
aan de bekercompetitie begonnen 
met de thuiswedstrijd tegen DVG. In 
de laatste 5 jaar is DVG al regelmatig 
tegenstander geweest in de beker.  
Voor meer info zie: www.rhode.nl.

www.facebook.com/odiscoolland

Zaterdag

30/8

Receptie
18.00-20.30
in De Loop'r

Regenmakers Reclamestudio
Van der Krabben Makelaardij

Voets Timmerwerken
ABN Amro Bank Veghel-Schijndel
Gerrits & van Gulick notarissen
Olav Makelaardij

Leef & Vind
Labyrint Thuiszorg
Rabobank
Van Uden Caravans

Sponsored by:
Tel. 06 53 83 31 54

VOETS-VAN HEMMEN

Tel. 06 11 38 70 61- 06 23 60 00 02

Feestavond
vanaf 20:30

voorverkoop 5,-
Dag kassa: 6,-

in De Loop'r
Olland!

Voorverkoopadressen:
-kantine odisco

-Café d'n Toel

Activiteitenmiddag
13:00 - 17:30

sportpark Ekkerzicht
Olland!

www.facebook.com/odiscoolland

DISCOPARTY
18.00-20.00 
in De Loop'r

Entree 1 euro

Discoparty voor 
Ollandse kinderen 

die op een 
basisschool zitten 

Pubquiz
20:45-00.30

Zaal open: 20:15
in De Loop'r

Olland!

Inschrijven via 
pubquizodisco@gmail.com

Inschrijfgeld: €10,-
te voldoen bij binnenkomst 

Regenmakers Reclamestudio
Van der Krabben Makelaardij

Voets Timmerwerken
ABN Amro Bank Veghel-Schijndel
Gerrits & van Gulick notarissen
Olav Makelaardij

Leef & Vind
Labyrint Thuiszorg
Rabobank
Van Uden Caravans

Sponsored by:
Tel. 06 53 83 31 54

VOETS-VAN HEMMEN

Tel. 06 11 38 70 61- 06 23 60 00 02

vrijdag
29/8

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

nieuws of tips?

bel de MooiRooi tiplijn:
0413-479322

of mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl
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uitslagen

VV Boskant

Uitslagen
ODC 1-Boskant 1 3-0
Boskant 3- HVCH 5 2-3

Programma senioren di 19/8:
ODC 2/3-Boskant 2 19.30 u.

Programma senioren za 23/8:
SDDL 1 – Boskant 1 18.00 u. (beker)

Programma senioren zo 24/8:
Boskant 2-Schijndel 2 11.30 u. (beker)
Boskant 3-Schijndel 5 12.00 u. (beker)
Festilent VR2-Boskant VR1 11.30 u. 
(beker)

Programma senioren di 26/8:
Boskant 1-EVVC 1 18.45 u. (beker)

Programma senioren do 28/8:
Sparta’25 2-Boskant 2 18.45 u. (beker)

Programma jeugd za 23/8:
Boskant B1-Beerse Boys B1 14.30 u.

Rhode

Uitslagen
Rhode 1 – Maarheeze 1-1
WHV 1 – Rhode 2 5-2

Programma senioren za 23/8:
Rhode 1 - DVG 1 18:00
Mariahout 2 - Rhode 3  18:00

Programma senioren zo 24/8:
Rhode 2 - Gemert 4  11:00u
DVG 2 - Rhode 4  12:00u
WEC 4 - Rhode 5  12:00u
Avanti’31 6 - Rhode 6  12:00u
Rhode 7 - WEC 6  12:00u
Rhode 8 - Avanti’31 8  10:00u
Rhode 9 - Nijnsel/TVE 7  12:00u
Rhode 10 - WEC 7  10:00u
Nulandia VR2 - Rhode VR1  13:30u
ELI VR2 - Rhode VR2  10:00u

Programma senioren di 26/8:
Blauw Geel 2 - Rhode 1  20:00u

Programma senioren do 28/8:
MULO 2 - Rhode 2  18:45u
Rhode 3 - ELI 2  18:45u
Rhode 4 - Ollandia 2  18:45u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Bekerprogramma senioren za 23/8
VV Nijnsel 1 - UDI’19 2 18:00u

Bekerprogramma senioren zo 24/8:
Nijnsel/TVE 2 - Sparta’25 2 12:00u
ELI 2 - Nijnsel/TVE 3 13:15u
Nijnsel/TVE 4 - Avanti’31 9 12:00u
Schijndel/DE WIT 7 - Nijnsel/TVE 5 10:00u
Nijnsel/TVE 6 - Schijndel/DE WIT 8 10:00u
Rhode 9 - Nijnsel/TVE 7 12:00u
Nijnsel/TVE VR1 - SSS’18 VR1 10:00u
Nooit Gedacht VR2 - 
Nijnsel/TVE VR2 10:00u

Ollandia

Programma senioren do 21/8: 
Ollandia 2-WHV 2  20.00u
Training lagere teams: Aanvang 19.30 
uur op het veld bij de Loop’r, Wedstrijd 
FC de Rakt Vr1-Ollandia Vr1 afgelast. 

Za 23/8: 
WEC 1-Ollandia 1  18.00u
Zo 24/8: 
Ollandia 2-TOP 4   11.00u
HVCH 2-Ollandia Vr2   11.00u
Di 26/8: 
Mariahout 1-Ollandia 1   18.45u
Do 28/8: 
Rhode 4-Ollandia 2   18.45u

Programma jeugd za 23/8:
Ollandia E1-Nulandia E4   10.30u
Ollandia pupillen en Mini’s: Start trai-
ning vanaf maandag 25/8.

bridgen

Bridgeclub J.v.G.

uitslag 13/8:
1 Hrn.Van Erp 56,25 % 2 Dms. 
N.Lathouwers- Zus Bevers 54,86 % 3 

Dms. G.v.Erp- J.v.d.Meerakker 54,17 %.

BC ROOi 750

Uitslag zomerdrive 13/8:
A-lijn: 1.  Lin de la Parra & Bas de la 
Parra   69,53  2.Gerarda van Oirschot 
& Marion Vugts   61,20  
3.  Irmgard Etman & Willem de Roo   
60,16
B-lijn: 1. Tiny Dekkers & Jan Langen-
huijsen   69,05  2.Leny Kremers & Ton 
van Schaaijk    64,88  3. Bep Machiel-
sen & Joost van Heertum    57,44.

Zijtaartse Bridgeclub ZBC01

Zomerdrive di 12/8:
A-lijn: 1.Tonnie Kivits & Harrie Lucius 
68,13 % 2.Mien v.Berkel & Mien Ver-
hoeven 64,38 % 3.Jacqueline & Riet 
Koevoets 59,90 %.    

Bridgeclub KBO Zijtaart

Zomerdrive do 14/8:
A-lijn: 1.Ad & Riet Koevoets 57,29 % 
2.Cor v.d.Berg & Jan Rijkers 55,90 % 
3.Tonny Kivits & Jan Langenhuizen 
55,38 %. 

Bridgeclub De neul

Uitslag 10e en laatste zomerdrive 
18/8:
A-lijn: 1. Gerarda van Oirschot en An-
nie van de Sangen 69.44; 2. Harrie van 
Erp en  Harrie Hutschemaekers 66.90; 
3. Willem Pieters en Harrie v Rijbroek 
61.81.
B-lijn: 1. Chris Verhoeven en Netty 
Leijtens 59.46; 2. Christien en Chris 
van Helvoirt 57.14; 3. Marietje v Aarle 
en Mia vd Eertwegh 56.85.
C-lijn: 1. Hermien en Dick Botter 
65.84; 2. Wil v Rooij en Jeanne vd Ven 
64.46; 3. Bertha vd Laar en Nellie Lat-
houwers 61.34.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl. 
Volgende week geen bridgen i.v.m. de 
kermis. 
1 september start nieuwe competitie                    

hardlopen

FORtuna

Biesthoutakker, 
13 augustus Vakantieloop 

Mannen 10.000 m
Patrick Sanders 38.58

Mannen45 10.000 m
Peter van Rooij 50.08

Mannen60 10.000 m
Jos van Uden 52.30
Peter Hellings 1.03.14

Vrouwen 10.000 m
Saskia Boonstoppel 58.54

Vrouwen35 10.000 m
Pam van den Hurk 56.39

Vrouwen45 10.000 m
Tineke Mous 46.49
Annette Boonstoppel 57.42 (PR)

La Roche en Ardenne, 16 augustus 
Trail des Fantômes 

Mannen40 25.000 m
Eric van den Oetelaar 3.16.09
Frank Scheutjens 4.13.40

Mannen50 25.000 m
Henry Wijffelaars 4.13.39

Vrouwen50 25.000 m
Tineke Mous 3.53.26

Boekel, 17 augustus Stratenloop ge-
organiseerd door Stichting Straten-
loop Boekel
MeisjesTrim 700 m
Renske van de Sande 2.55 (2e)

MannenTrim 5.000 m
Bart van de Sande 20.53 (PR)
Wil Kivits 27.28
Peter Hellings 29.06

VrouwenTrim 5.000 m
Annette Boonstoppel 26.51 (PR)
Saskia Boonstoppel 28.47 (PR)
Marina Kivits 31.40

MannenTrim 10.000 m
Jos van Uden 50.21

VrouwenTrim 10.000 m
Rikie Huyberts 46.49 (3e)

 

eRHv vist aan Klaverpad

vissen

Op zaterdag 23 augustus wordt de 
Kermiswedstijd van ERHV gevist 
aan het Klaverpad. 

Vissen van 13.00 tot 15.30uur, al-

leen bij voorinschrijving t/m donder-
dag 21 augustus bij de Borchmolen. 
Zondag 31 augustus is de laatste 
wedstrijd van het prijsvissen aan het 
Klaverpad.

Seniorenbiljarten Odendael
Pieter van Kaathoven wint bandstoten

biljarten

Op 29 juli begonnen 34 biljarters 
aan het 3e toernooi van 2014 in 
de Ontmoeting van Odendael. Bij 
bandstoten moet de speelbal mini-
maal één band raken vooraleer hij 
caramboleert. Er wordt gespeeld 
met poules van 4 en afhankelijk 
van het aantal aanmeldingen soms 
noodzakelijk met enkele  poules 
van 3 spelers. Van elke poule gaan 
telkens de beste twee naar de vol-
gende ronde. Uiteindelijk blijven er 
dan 4 spelers over die in één poule 

uitmaken wie 1e t/m 4e worden.

De finalepoule is gespeeld op 12 au-
gustus met Pieter van Kaathoven, 
Wim van Breugel, Jan Pepers en 
Peter van Kaathoven. Pieter van 
Kaathoven werd overduidelijk 1e 
door 11 van de 13 partijen te win-
nen en haalde in de finalepoule 28 
punten en een toernooimoyenne 
van 1,375.   
De 2e plaats was voor Wim van 
Breugel met 23 punten. Hij wist 10 

van de 13 partijen te winnen en haalde 
een toernooimoyenne van 0,883. Jan 
Pepers werd 3e met 22 punten. Hij 
won ook 10 van de 13 partijen en 
haalde een toernooimoyenne van 
1,432. Peter van Kaathoven werd 
4e met 21 punten. Hij won 9 van de 
13 partijen en haalde een toernooi-
moyenne van 0,933. De 4 winnaars 
ontvingen ieder een cadeaubon van 
Traiteur-Slagerij Verheijen. Het libre 
toernooi is het 4e en laatste toernooi 
dit jaar dat in november van start gaat.

1e Pieter van Kaathoven, 2e Wim van Breugel, 3e Jan Pepers en 4e Peter van Kaathoven

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Deze mensen deden mee aan de wedstrijd in La Roche. V.l.n.r.: Frank Scheutjens, 
Eric van den Oetelaar, Tineke Mous, Henry Wijffelaars.

Het kan nog!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

Vrijdag 29 augustus is de Pubquiz 
van korfbalvereniging Odisco in de 
Loop’r. Inmiddels zijn er zoveel in-
schrijvingen dat ze bijna meer teams 
hebben dan bij Pubquiz XXL van 
NJA. Ze kunnen nog een paar teams 
kwijt, dus als je nog durft: schrijf 
vandaag nog in.

De pubquiz vindt plaats op 29 augus-
tus in de zaal van de Loop’r in Olland. 
Deze avond maakt deel uit van het 
feestweekend van de korfbalvereni-
ging uit Olland, die 50 jaar bestaat.
Vorm een team van maximaal 6 per-
sonen en neem het op tegen andere 
teams door de juiste antwoorden te 
geven op de vragen. En wat voor vra-
gen? Tja, om daar achter te komen 
zal je erbij moeten zijn! Maar ga er 
vanuit dat er allerlei soorten ‘kennis’ 
van je getest zullen worden door de 
twee enthousiaste Ollandse presen-

tatoren. Tevens geven zij voor aan-
vang van de pubquiz meer informatie 
over wat er van je verwacht wordt en 
hoe de quizavond zal verlopen. Na-
tuurlijk kom jij met je team om de 
hoofdprijs te winnen, door over alle 
rondes het meeste aantal punten in 
totaal te halen. Maar ook mogen we 
iedere ronde prijzen weggeven aan 
het team dat in die ronde het meeste 
aantal punten heeft gescoord.  
Schrijf je snel in via 
pubquizodisco@gmail.com, want 
VOL=VOL! Mail naar het e-mail-
adres de namen van de personen die 
in je team zitten en vergeet natuurlijk 
niet om de teamnaam te vermelden. 
Het inschrijfgeld bedraagt €10,-. Het 
bedrag zal bij binnenkomst betaald 
worden, wanneer de teamcaptain 
zich namens zijn/haar team komt 
melden bij de infobalie. Daar krijgt de 
captain de vragenformulieren en een 
tafel voor het team toegewezen. De 
deuren van de zaal zijn om 20.15 uur 
geopend en om 20.45 uur gaat de 
pubquiz van start. De prijsuitreiking 
zal rond 00.30 uur plaatsvinden. 
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Drie Kringen Wedstrijd bij 
Steeds Paraat

hondensport

Op zondag 24 augustus a.s. wordt 
bij Steeds Paraat te Sint-Oedenrode 
de Drie Kringen Wedstrijd van kring 
Peelstad, kring Eindhoven en kring 
Veghel gehouden.

Deze kringen vertegenwoordigen 
een veertigtal verenigingen waarbij 
iedere kring haar beste drie hon-
den afvaardigt naar deze wedstrijd. 
In totaal dus negen topcombinaties 
(geleiders met  honden) gaan strij-

den om de titel. De vooroefeningen 
beginnen ‘s morgens om 09.00 uur 
tot ongeveer 12.00 uur. Het spec-
taculaire stelwerk begint ‘s middags 
om 14.00 uur. Toegang is gratis. De 
locatie ligt aan de Lieshoutseweg 
in Nijnsel. Er is voldoende parkeer-
ruimte tegenover het hondensport-
terrein. U als publiek wordt van har-
te uitgenodigd om deze prachtige 
wedstrijd te komen aanschouwen en 
te genieten van politiehondensport.

De Rooise Golfkampioenschappen

golfgolf

Zondag 5 oktober wordt alweer 
voor de 22ste  keer gestreden om 
het Rooise Golfkampioenschap op 
de Golf en Countryclub "De Schoot" 
in Sint-Oedenrode.  Deelname aan 
dit kampioenschap is voor allen die 
in het bezit zijn van het Golfvaar-
digheidsbewijs, maximaal handicap 
36 hebben en woonachtig zijn in 
Sint Oedenrode. 

Er wordt in twee categorieën ge-
speeld. De wedstrijdvorm voor het 
kampioenschap is Strokeplay. Maar 
ook de hogere handicappers kunnen 
deelnemen en spelen een Stable-
fordwedstrijd. In beide categorieën 

zijn mooie prijzen te winnen. 

Na de ontvangst met koffie vanaf 
10.00 uur starten de eerste flights 
om 11.00 uur met de wedstrijd. Om 
±19.00 uur is dan de prijsuitreiking 
met aansluitend een heerlijk buffet. 
Dus, golfende Rooienaren, schrijf je 
in voor een leuke en gezellige golf-
dag op "De Schoot"! 

Inschrijfformulieren zijn in het club-
huis te verkrijgen en vanaf dinsdag 
30 september hangt de startlijst in 
het clubhuis. Voor verdere info of 
verzoek om inschrijfformulier kunt u 
ook per email terecht: rk@rdelaat.nl

Beach Hockey Rooi 
slaat een jaartje over

beachhockey

Afgelopen weekend stond de derde 
editie van Beach Hockey Rooi op het 
programma. Door het achterblijven 
van inschrijvingen door vakanties en 
festivals heeft de organisatie helaas 
moeten besluiten de editie van dit 
jaar te annuleren. 

De organisatie dankt via deze weg 
alle trouwe sponsoren die ook dit 
jaar hun ‘ja-woord’ gaven en de 

teams die zich voor deze editie had-
den opgegeven. Komende periode 
zal bekeken worden in welke vorm 
en op welk tijdstip Beach Hockey 
Rooi volgend jaar een plaats kan 
krijgen op de Rooise evenementen-
kalender. Mocht je ideeën hebben, 
stuur dan een berichtje via www.
facebook.com/beachhockeyrooi. 
Daar blijf je ook up to date wat be-
treft volgend jaar.

topgolf op Golfbaan de Schoot

Op zondag 24 augustus vindt in 
Sint-Oedenrode het jaarlijkse Pro-
Am toernooi plaats. Dit is een golf-
wedstrijd waarbij de beste spelers 
van de club samenspelen met pro-
fessionele golfspelers. Het toernooi 
begint om 10.00 uur en duurt tot 
ongeveer 17.30 uur. 

Via een relatie van Golfclub de 
Schoot is het dit jaar gelukt om drie 
absolute topgolfers van Golf Team 
Holland naar Sint-Oedenrode te 
halen: Floris de Vries, Richard Kind 
en Inder van de Weerelt. Deze drie 
golfers hebben op het hoogste Euro-
pese niveau gespeeld en het is voor 

het eerst dat spelers van deze sterkte 
op de golfbaan aan de Schootsedijk 
aan een wedstrijd deelnemen. Golf 
Team Holland, een initiatief van de 
Nederlandse Golf Federatie, bege-
leidt de beginnende professionele 
topgolfers bij hun internationale car-
rière. Zo hebben ook onder andere 
Joost Luiten en Christel Boeljon (hui-
dige topspelers) deel uitgemaakt van 
Golf Team Holland. 

Voor iedere golfliefhebber is het 
de moeite waard om op zondag te 
komen kijken naar de verrichtin-
gen van deze spelers en de andere 
professionele golfers. Publiek is dan 
ook van harte welkom om te komen 
kijken en zelfs om met een van de 
flights waarin gespeeld wordt, mee 
te lopen. Ook voor iedereen die wel 
eens kennis wil maken met de golf-
sport is dit een unieke mogelijkheid 
om topgolf van dichtbij te ervaren. 
“Een mooie kans om grote sterren te 
zien”, aldus de organisatie.  

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met Golfbaan de 
Schoot, tel. 0413-479685.

 De winnaars van Pro-Am 2013

van Sinten klokt eerste duif 
vanuit Sezanne

duivensport

Op zaterdag 16 augustus stond de 
vlucht voor jonge duiven uit Sezan-
ne op het programma. Met een af-
stand van 340 km, aan de start 177 
duiven van 11 liefhebbers.

Gelost om 7.00 uur gingen ze on-
der goede omstandigheden rich-

ting Rooi. Daar werd om 11.19 uur 
de eerste geklokt door A. v. Sinten  
(snelheid 1317 m.p.m.) De eer-
ste vijftien in Sint Oedenrode wa-
ren: A.v.Sinten: 1,4,5,14,15. J. v. 
Boxmeer: 2,6. TH. v. Houtum: 
3,8,9,13. H. v. Boxmeer: 7,10,11,12.
 

bridgen I      bridge 
Bridge weddenschap

Een weddenschap tussen mijn vrouw 
Ria en mij over een biedprobleem. We 
spelen in de Franse Alpen. We denken 
samen dat we goede afspraken heb-
ben gemaakt. En… dat is (meestal) 
ook zo. 

Door: Jan Engbers

Het bieden gaat als volgt: De tegen-
partij opent 1 Ruiten. Ria doublet. Het 
doublet is precies volgens onze af-
spraak: Openingskracht-kort in de ge-
boden kleur (Ria heeft twee ruitentjes 
en ze heeft geen eigen kleur,  anders 

noemt ze die en kan dus de andere 
drie kleuren ’verdragen’. Prima Ria! 
Goed aan onze afspraak gehouden. 
De tegenpartij is dan aan de beurt en 
biedt een harten. Zij hebben dus de 
ruiten en de harten. Ria kan de ‘an-
dere kleuren verdragen’, dus mag ze 
kiezen en dan bied ik doublet. Het 
zogenaamde ‘teruggekaatst doublet. 
Ik heb 9 punten en 4 kaart klaveren 
en een 4 kaart schoppen. De bood-
schap is ‘partner, kies jij maar’. Ria is 
het daar niet mee eens. ”Jij moet na 
mijn doublet  je kleur noemen”, zegt 
ze. Andere bridgers bemoeien zich er 

mee. Ik zeg “Neen, als ik een schop-
pen zeg, beloof ik een vijfkaart schop-
pen.” Er komen twee kampen in de 
Franse Alpen. Het loopt vrij hoog op 
en het mondt uit in een weddenschap 
tussen Ria en mij. Inzet: een etentje, de 
verliezer betaaalt het etentje met mijn 
belofte een brief te schrijven over dit 
biedprobleem aan de expert op dit ge-
bied: Berry Westra. Maar is deze brief 
wel ooit aangekomen? Er komt geen 
antwoord. Dat is niets voor Berry. Ook 
op de volgende e-mail géén antwoord, 
maar de aanhouder wint! In ieder ge-
val staat de weddenschap nog steeds.

Fleur Gibbels behaalt tweede 
plaats in Breda

zwemmen

Fleur Gibbels heeft zondag 10 au-
gustus tijdens de Open Water Wed-
strijd in Breda een tweede plaats 
behaald op de 1000 meter vrije slag 
in 15.36.53. Daarnaast nam zij deel 
aan de 2000m vrije slag die ze af-
legde in 34.54.94.

Verder namen Lex Habraken en 
Antwan Peijnenburg deel aan de 
7500m vrije slag. Lex legde deze af 
in 1 uur 50 minuten en 32 seconden, 
Antwan deed daar 2 uur 8 minuten 
en 56 seconden over.

Komende zondag wordt er deel-
genomen aan de 4e IJzeren Man 
Zwemrace die gehouden wordt in 
‘De IJzeren Man’ in Vught, aanvang 
10.30 uur.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

uitwisseling J.B.C. Boskants 
Boeleke met Cloeck en Moedigh

Na de vele plensbuien op dinsdag 
12 augustus is het na 19.00 uur 
droog gebleven zodat de uitwisse-
ling met Cloeck en Moedigh toch 
door kon gaan. 

Helaas waren sommige banen in het 
begin nog nat. Het gooien op natte 
banen geeft een heel ander effect 
dan op droge. Bij een wedstrijd waar 
het bij teams van gelijk opgaan van 

punten het om het laatste punt ging, 
werd veel gemeten en overlegd en 
dit kon wel even duren. Dit was 
spannend, ook kijkers genieten hier-
van. Na afloop was het in de kantine 
op sportpark De Esdoorn nog een 
gezellig nazitten.
De onderstaande winnaars hebben 
alle drie de wedstrijden gewonnen:
1.Gerry v. d. Rijdt 
+34 Cloeck en Moedigh

2.Jo v.d. Heijden  
+28 J.B.C. Boskants Boeleke
3.Wim v.d. Rijdt  
+27 Cloeck en Moedigh
4.Huub v.d. Wetering 
+27 J.B.C. Boskants Boeleke
5.Rob v. Berkel  
+20 Cloeck en Moedigh
6.Joan v. Hastenberg 
+17 J.B.C. Boskants Boeleke

jeu de boules
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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. 
Gedurende de vakantieperiode be-
steden we extra aandacht aan actu-
aliteiten.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Vakantieprogramma’s

Koster Brock project.
Op zeer aanschouwelijke wijze wor-
den markante momenten uit de ge-
schiedenis van Sint-Oedenrode voor 
de schooljeugd tot leven gebracht. 
Ook voor volwassenen een zeer inte-
ressant en leerzaam project dat blijft 
boeien. 

Uitzending tot en met 31 augustus 
om:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Slag om de Coevering
Opname van nabootsen van een ge-
vecht om behoud van de corridor tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.

Uitzending van deze film tot en met 
27 augustus op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Wandelen in Het Groene Woud
Het natuurgebied “De Mortelen” 
biedt wandelaars én fietsers een 
ontdekkingstocht met onverwachte 
uitzichten en details. Een uitnodiging 
om er zelf eens naar toe te gaan. 

Uitzending tot en met 23 augustus 
op de volgende tijden:
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 KPN 
op kanaal 559.TRINED z.s.m. op ka-
naal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

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

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

PROGRAMMA ROOI KERMIS 2014PROGRAMMA ROOI KERMIS 2014
DE BEURS

HILLSTREET
Vrijdag
DJ Gerrt
Zaterdag

DJ Deftige Dirk
Zondag

Ruud Feltkamp
Maandag

Kid de Luca + MC
Dinsdag

Kraantje Pappie
Woensdag
Lady Bee

DE BEURS 
KERMIS CAFÉ

Zaterdag
The Daltons

Zondag
Hollandse Middag

Maandag
Crazy Cadillac

Dinsdag
Duo Ryder
Woensdag

The Moonshiners

DE PASTORIE
Iedere dag

DJ Martin Swinck
Zondagmiddag

DJ Prosec & Co en 
Egbert van Gruythuizen

EET- & MUZIEKCAFÉ 
DE OSSEKOP

Zaterdag
The Sixties Tribute Band

Zondag
The Vitals
Maandag

The Oldtimers
Dinsdag

Rockin’ Daddy
Woensdag

Duo Music 4 Ever

CAFÉ ’T STRAOTJE
Vrijdag 

DJ Max Miller
Zaterdag
DJ J’roen
Zondag

DJ Layla en DJ Daphne
Maandag
DJ Geert

Dinsdag
DJ Tommy Santo

Woensdag
DJ Mikee!!

CAFÉ ’T PUMPKE
Zaterdag

DJ Franky Franklin
Zondag

Down with the Syndrome
Maandag

Hollandse Avond
Dinsdag

DJ Franky Franklin
Woensdag
DJ insound

CAFÉS OUD ROOIJ 
EN D’N DOMMEL

Zaterdag 
DJ Cliff
Zondag
DJ Brian

Maandag
DJ Cliff & Volendamse middag

Dinsdag
DJ Rex

Woensdag
DJ Brian

PROGRAMMA ROOI KERMIS 2014

Ondernemers en lezers. 
Bedankt voor jullie vertrouwen!
Ook komend jaar staat de koffi e voor u klaar!!

4JAAR

 

  

KERMIS CAFÉ




