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Folders deze week:
Forum klus wijs

Vennotex
Winkelreus

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

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!

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

UW SEBASTIAN SALON
VOOR DAMES EN HEREN

      OPENINGSTIJDEN
DI  8.30-21.00u
WO-DO  8.30-18.00u
VR  8.00-18.00u
ZA  8.00-13.00u

HEREN EN 
KINDEREN 

OOK ZONDER 
AFSPRAAK

29 juni

EERSTE en LAATSTE  
zondag van de maand
Diverse activiteiten

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

Jaarmarkt is gouden 
visitekaartje van 
Sint-Oedenrode

» Lees meer op pag. 26

BOa brengt bezoek aan basisschool

‘Hondenpoep….daar trappen we 
niet meer in’

» Lees meer op pag. 24

Uitslag
Huisdieren

We stelden de raadgevers van het 
TipMooiRooi panel een duidelijke 
vraag: Heb je last van hondenpoep in 
deze gemeente? Het antwoord was 
ook duidelijk. Meer dan driekwart 
van de ondervraagden gaf aan daar 
last van te hebben. 

“Sinds het weghalen van de honden-
toiletten ligt voortaan overal honden-
poep. Als hondenbezitter heb ik mijn 
hond opgevoed om het netjes in de 
hondentoiletten te doen en ineens 
zijn ze weg en moet je het in een 
zakje opruimen. Sterker nog, je moet 
het eigenlijk mee naar huis nemen 

en daar weggooien, want er zijn ook 
bijna geen prullenbakken waar je het 
kwijt kan. Gek hè dat iedereen het 
gewoon laat liggen! De hondentoilet-
ten moeten terug!” Deze noodkreet 
is van een raadgever. Zo kwamen er 
meer klachten binnen bij TipMooi-
Rooi. Klachten die de gemeente be-
aamt. “De klachten zijn vanaf 2013 
toegenomen. De BOA fietst daarom 
veel door de wijken en let daarbij met 
name op overlast van honden. Vooral 
in de Kienehoef en de Kampen is ex-
tra tijd besteed omdat daar de meeste 
klachten vandaan komen”, aldus een 
persvoorlichter van de gemeente. 

Soms  (41%)
Ja (35%)
Nee (24%)

Meer dan driekwart ondervraagden 
heeft last van hondenpoep

“heb je last van 
hondenpoep in 
de gemeente?”

Mooi
voor vrouwen

Zie pag. 16 & 17

- EHBO diploma´s

pag. 8 

Door TV Meierij
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

VVD: euro per inwoner voor 
Market Garden festiviteiten
“Dit is waarschijnlijk de laatste 
keer dat veteranen uit de Tweede 
Wereldoorlog aanwezig zullen zijn. 
Dat kunnen we toch niet zomaar 
voorbij laten gaan? Kunnen is wil-
len”, opperde VVD’er Michiel van 
Seventer in de commissievergade-
ring van donderdagavond. Hij pleit-
te namens de VVD om een euro per 
inwoner (ongeveer 17000 euro) te 
besteden aan festiviteiten rondom 
70 jaar bevrijding in september.

De Oranje Vereniging gooide bij 
monde van voorzitter Erik Huijbregts 
deze week al een knuppel in het 
hoenderhok. Volgens hem besteedt 
de gemeente alleen 3000 euro aan 
de colonne van oude legervoertui-
gen door het dorp en wil het niet 
bijdragen aan een bevrijdingsconcert 

in het dorp. De VVD ziet dat graag 
anders. Van Seventer dacht de dek-
king gevonden te hebben in de post 
onvoorziene kosten. Volgens wet-
houder Van Burgsteden is dat niet 
mogelijk, maar hij zei graag van de 
raad te horen waar de dekking dan 
vandaan moet komen. Burgemeester 
Maas zei nogmaals dat er 3000 euro 
bij elkaar geschraapt is om te kun-
nen participeren aan de optocht van 
legervoertuigen en dat de gemeente 
opdraait voor de kosten van wegaf-
zettingen en omleidingen. “Dat zou 
best eens in de buurt kunnen komen 
van die 17000 euro”, aldus de bur-
gemeester. Hart voor Rooi reageerde 
eensgezind op de voorzet van VVD. 
Zeer waarschijnlijk dienen ze samen 
een motie in over dit onderwerp.

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

Best Law Advocaten is hét kantoor voor 
betaalbare juridische dienstverlening van hoog 

niveau aan het MKB en particulieren.

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu (0)499 82 02 08 of mail naar info@bestlaw.nl

OVERLĲDENSBERICHTEN

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden 
van onze zeer gewaardeerde vrijwilliger 

Jan van der Schoot

Jan was sinds 2013 acti ef als vrijwilliger bij Odendael. 
Hij verzorgde de dieren en bracht als postbode het 

acti viteitenprogramma rond in huis. 

Wij hebben Jan leren kennen als een man met een eigen 
karakter, die zijn taken met veel inzet en enthousiasme 

verrichtt e. Wij bedanken hem hiervoor oprecht. 
We wensen zijn familie heel veel sterkte bij het verwerken 

van dit grote verlies.

Cliënten, medewerkers en vrijwilligers 
locati e Odendael in Sint Oedenrode

Raad van Bestuur BrabantZorg

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

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

Triple P in Mamacafé 
De naam ‘Triple P’ staat voor posi-
tief pedagogisch programma. Het 
oorspronkelijk Australische pro-
gramma voor opvoedingsonder-
steuning is bedoeld voor ouders 
met kinderen van 0 tot 16 jaar. 

Positief opvoeden
Triple P reikt ouders verschillende 
strategieën aan voor de dagelijkse 
opvoedingspraktijk. Ouders leren 
hoe zij gewenst gedrag bij hun kind 
kunnen stimuleren en ongewenst 
gedrag kunnen reguleren. 

Er zijn 17 opvoedstrategieën, geba-
seerd op de vijf basisprincipes van 
positief opvoeden:  kinderen een 
veilige en stimulerende omgeving 
bieden - kinderen laten leren door 
positieve ondersteuning; 

een aansprekende discipline han-
teren; realistische verwachtingen 
hebben, en goed voor jezelf zorgen. 
Tijdens het mamacafé van 2 juli zal 
Esther Flos van Centrum Jeugd en 
Gezin met name ingaan op het op-
voeden van kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar. Denk hierbij aan on-
derwerpen als Veiligheid in en om 
het huis, Veerkrachtige kinderen 
opvoeden, Slaappatronen, Onge-
hoorzaamheid, Driftbuien, Zelf eten 
en Leren praten. Daarbij is er vol-
doende gelegenheid voor het stellen 
van vragen en het bekijken van de 
materialen. Verder heeft Flos  – om-
dat het de laatste keer is voor de zo-
mervakantie- voor alle kinderen een 
kleine verrassing! Graag tot ziens op 
2 juli van 10.00-12.00 in De Gouden 
Leeuw.
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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 

Speelweek van wo 25/06  t/m wo 02/07/2014
Maleficent 3D (€ 7,50) (wo.25 juni) 18:00, vr./za. 19:00, zo. 18:00 - Rio 2 3D NL (€6,50) (wo.25 
juni) 15:45  za./zo./11:00 - Walking on Sunshine (€ 7,50) (wo.25 juni) 20:00, do. 20:00, vr./za. 
21:15, zo. 20:15 ma. 20:00, (wo.2 juli) 20:00 - Heksen bestaan niet (€ 6,50) (wo.25 juni) 13:45, 

za./zo. 13:30 & 15:45, (wo.2 juli) 16:00 - Hoe Tem Je Een Draak 2 3D NL  (€6,50) (wo.2 juli) 
13:45 - Oorlogsgeheimen (€ 7,=) (wo.2 juli) 18:00

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

Bitswijk 10a | 5401 JB Uden | 0413-256916 | www.adbouwwonen.nl

Kortingentot wel

50%!

informatie over de veranderingen in de zorgwet

Wat hangt ons boven het hoofd?
De nieuwe zorgwetten die het kabinet 
wil invoeren, bezorgen menigeen ang-
stige voorgevoelens. Het zijn tot nu toe 
veel woorden op papier, maar wat bete-
kenen die voor de praktijk van alledag. 

Want één ding weten we: het zijn bezuini-
gingswetten. De gemeente krijgt een he-
leboel extra taken en verantwoordelijkheden, maar 
onvoldoende geld om ze uit te voeren. Daar komen 
ongelukken van, vrezen veel mensen, vooral ook 
omdat de meeste gemeentes er nog lang niet klaar 
voor zijn.

Waar gaat het om? Ouderen moeten langer thuis 
blijven, in sommige gevallen zelfs 'terug naar huis' 
omdat het verzorgingshuis waar ze wonen gaat 
sluiten. Hetzelfde geldt voor mensen met een han-
dicap. Tegelijkertijd wordt er heel erg beknibbeld 
op de uren voor thuiszorg; er worden steeds be-

perktere indicaties afgegeven. Dat leidt 
dan weer tot het ontslag van duizenden 
mensen. Thuis blijven wonen is een mooi 
ideaal, maar het moet wel kunnen. 

Wil u alvast wat meer weten over wat 
ons vanaf 2015 boven het hoofd hangt? 
De stichting Alertzorg, een kleine thuis-

zorgaanbieder in Sint-Oedenrode, nodigt u uit 
voor een informatie-avond. Sprekers zijn de heer 
Hans van der Knijff , adviseur van Per Saldo (een 
belangenvereniging van mensen die zorg nodig 
hebben) en de heer Henk van Gerven, voormalig 
huisarts en momenteel Tweede Kamerlid voor de 
SP. Ook wethouder Hendriks zal aanwezig zijn.
Heeft u specifieke vragen voor onze deskundige 
sprekers, dan kunt u die van tevoren al mailen naar 
info@alertzorg.nl. Voor uw agenda: 
woensdag 2 juli, 20.00 uur, Pan & Cook 
(Kerkstraat 17, Sint-Oedenrode)

Nu ook 
nieuwe oogst
blauwe bessen

Annie v Hoof
Roest 2a, Olland, 0413-473608

Geopend op:  maandag t/m zaterdag  
www.vanhoofasperges.nl

“Nieuwe oogst”  

Frambozen

De laatste week asperges, verkoop t/m 2 juli a.s.

Frambozen

zondag 
29 juni 

geopend

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

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan neemt deel aan 
Run for KiKa

Afgelopen zondag hebben de me-
dewerkers van Fysiotherapiepraktijk 
Joost de Vaan de Run for KiKa gelo-
pen om kinderkanker de wereld uit 
te helpen. 

Dit was een zwaarbevochten bos-
loop met veel los zand en heuveltjes. 
Ook het warme weer was een factor 
wat het parcours pittiger maakte. 
Na flink afzien en doorbijten is ie-
dereen na de 5 en de 10 km over 

de streep gekomen. Door het juiste 
doorzettingsvermogen heeft ieder-
een een uitstekende tijd neergezet. 
Ook mede dankzij de vele enthou-
siaste supporters naast de kant. Het 
team is ontzettend trots op de pres-
tatie die het heeft geleverd.  Het was 
volgens de deelnemers een ontzet-
tend goed en leuk georganiseerd 
evenement waar ze nu met een 
glimlach op terugkijken. “Ons doel 
was om via sponsoring, inzameling 
van lege flessen en oude telefoons 
1000 euro op te halen. Hier zijn we 
ruim overheen gegaan met maar 
liefst 1325 euro!! Wij willen hiervoor 
ook iedereen bedanken die ons ge-
sponsord heeft. Er zijn ook nog een 
aantal bedrijven die wij graag willen 
bedanken voor sponsoring. Dat zijn: 
Fred van de Laar bv., Medicomfort, 
Sumedia, DeMooiRooiKrant, Sport-
centrum van den Oever en de Vres-
selse hut”, aldus een teamlid.

Iets meer dan een jaar geleden pre-
senteerden de dorpsraad en de ge-
meente de eerste schetsen van het 
bruisend dorpshart aan de inwo-
ners van Nijnsel. Naar aanleiding  
van de ingekomen reacties op de 
schetsen van toen, hebben beide 
partijen samen met onder andere de 
beheerder van de Beckart en het pa-
rochiebestuur een definitieve schets 
gemaakt . Volgende week dinsdag 
is de presentatie van dat nieuwe 
plan.

De eerste schetsen gingen uit van 
twee varianten. In de eerste zou al 
het doorgaande verkeer worden ge-
weerd, in de andere was er beperkt 
doorgaand verkeer mogelijk.  Naar 
aanleiding van de inspraakreacties is 
het plan nu zo uitgewerkt dat door-
gaand verkeer door Nijnsel mogelijk 
blijft.  Verkeer dat door het dorp rijdt 
moet wel rekening houden met ex-
tra slingers in de weg. ‘Lekker door-
rijden’ is er dan in elk geval niet meer 
bij. Voor het vrachtverkeer komt er 

sowieso een omleiding over het be-
drijventerrein.
In het plan voor het bruisend dorps-
hart wordt de ruimte tussen de Bec-
kart en de kerk  open ingericht. Er 
ontstaat dan ruimte voor activitei-
ten, zoals de kermis of een braderie. 
Daarnaast komen in het processie-
park  vrij toegankelijke wandelpaden 
en wordt de ruimte voor de voorma-
lige pastorie opnieuw ingericht. De 
inspraakavond is op dinsdag 1 juli 
om 20.00 uur in de Beckart. 

Dinsdag 1 juli presentatie tijdens informatieavond in de Beckart

Plannen voor bruisend dorpshart bijna klaar

TEU

hekwerk
1.10m hoog
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Bestaand kunstwerk
nieuwe locatie

afwatering HWA openbare
ruimte op sloot

TEU

TEU

TEU

TEU

TEU

TEU

TEU

PCA

Bestaande boom
te behouden

Sierpeer

Lindeboom

Lindeboom leivorm

te kappen boom

5 0,3 var.
3,50,5 0,5

3,5 1

blokhaag rijweg brede band wadi (t)rouwlaan haag

Profiel Lieshoutseweg schaal 1:200
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NJA 150 jaar pakt uit met Feestweekend
Nos Jungit Apollo bestaat dit jaar 150 jaar en is daarmee veruit de oudste vereniging van Sint-Oedenrode. De 
oudste, maar niet de stoffigste. Dat is te merken aan het geweldige programma wat de organisatie voorschotelt. 
Voor jong en oud is er iets te doen. Zie onderaan deze pagina. Deze mensen zijn allemaal betrokken bij NJA en haar 
evenementen. Ze willen stuk voor stuk hun zegje doen.

René Gevers
Bassist
Instrumentenbeheer

“Nja trekt voor jong en oud alles 
uit de kast. Dat mag je niet missen!”

Peter de Koning
Lid van de jublieumcommissie
30 jaar gastheer van NJA

“ik nodig iedereen uit om massaal 
feest te komen vieren.”

Pieter van de Kamp
Lid van de jubileumcommisse

“Nja biedt de rooise bevolking een 
feestweekend lang topamusement.”

Wim van Meijl
Voorzitter van de jubileumcommissie

“een feestweekend de moeite 
waard voor jong en oud.”

Kitty van Eijk
secretaris van NJA
Saxofoon

“honderdvijftig jaar historie, als dat 
geen vrienden maakt!”

Sofi e van de Ven
Trombone

“een weekend lang met veel mooie 
muziek.” 

Luc van Eijk
Trompet

“ik ben er, kom dus ook!”

Yvonne van Abeelen
Muzikant
Organisatie Duitse middag
 
“We maken er een feestje van dat 
beslist de moeite waard is”

Marc Strik
PR NJA

“Duitse middag: muziek, bier en 
worst de ideale combinatie.”

Carlo Balemans
Dirigent

“honderdvijftig jaar een vriendenclub 
die nu voor iedereen die zich bij Nja 
betrokken voelt een feestje bouwt.” 

 

 

 
Let op: aangepaste tijden ivm WK voetbal 

 

  

FANFARE NOS JUNGIT APOLLO 

tijden ivm WK voetbal

27 juni  14:00 Jeugdmiddag kerkplein 

20:00 Pubquiz de Beurs 
 

28 juni 19.30  NJA Meets Friends 
de Goede Herder  
entree 7,50, voorverkoop: 

Gerits man en mode en ‘t Paperas 

aansluitend reünie voor genodigden 
 

29 juni  12: 00 Duitse middag de Beurs 
mmv Tiona en 
DIE POWERHOSEN 
kaarten a 7,50 aan de kassa 

Aansluitend voetbal op groot scherm 
 

Voor meer informatie: www.fanfarenja.nl 

 

 

 

Organiseert 
 

 

  

FANFARE NOS JUNGIT APOLLO 

OrganiseertOrganiseert

Zondag 29 juni 

vanaf 12:00 uur 

Omdat Thuis ook niet alles is: 

TIONA 
en 

DIE POWERHOSEN 
 

Met aansluitend wk 
voetbal op Megascherm 

kaarten a 7,50 aan de kassa 

Voor meer informatie: www.fanfarenja.nl 
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a.s. zondag 29 juni 

speelt muziekkapel 

Volle Bloas
 onder leiding van Ad Vd Wijdeven

van 13.00-16.00 uur

Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode

Nog koorleden gezocht 

Projectkoor Queen Symphony gestart 

Afgelopen zaterdag 14 juni vond de eerste re-
petitie plaats van het projectkoor, dat onder 
leiding van Lucas Vis de Queen Symphony 
gaat instuderen. Op 9 november zal dit werk 
samen met Nos Jungit Apollo.

In de afgelopen weken hebben zich veel zan-
gers voor dit projectkoor aangemeld. Dat moest 
ook, want om dit project te laten slagen, zijn er 
zo’n 100 zangers nodig. Op dit moment staat 
de teller op ongeveer 70. En dit zijn niet de 70 
minste zangers, zo bleek afgelopen zaterdag. 
Al vanaf het begin van de repetitie heerste er 
een aanstekelijke werklust en enthousiasme. 
En dit enthousiasme werd alleen maar verder 
aangewakkerd door dirigent Lucas Vis. Hij is zo 
bevlogen en straalt zo’n rust en vertrouwen uit, 
dat het een genot is om met hem te mogen 
werken.
De Queen Symphony is een prachtig symfo-
nisch stuk, dat door Tolga Kashif oorspronke-
lijk is geschreven voor symfonie orkest en koor. 
Het werk, dat in totaal een uur duurt, is niet 
zozeer een medley van hits van Queen, maar 
eerder een groot klassiek symfonisch werk, ge-
baseerd op thema’s uit de muziek van Queen. 
De uitdaging is nu om het 70-koppige koor te 
laten groeien naar een 100-koppig koor. Daar-
voor zijn enthousiaste zangers en zangeressen 
nodig en we kunnen vooral nog bassen en ze-
ker tenoren goed gebruiken, maar ook als so-
praan of alt mag je je zeker aangesproken voe-
len om je aan te melden. De repetities zijn op 
zaterdagochtend van 10 tot kwart voor 12 in 
de Beurs. Er is nog één repetitie in juni, op 28 
juni. Daarna starten de repetities weer op 23 
augustus, wekelijks tot aan 9 november. Daar-
naast zijn er twee repetities met orkest gepland, 
op de zondagochtenden 12 oktober en 2 no-
vember. Aanmelden en opvragen van informa-
tie kan via het e-mail adres info@fanfarenja.nl. 
Geef daarbij naast je naam en contactgegevens 
ook de stem op die je zingt. Het is geen enkel 
probleem om tijdens de repetities in juni een 
keer te komen proefdraaien en daarna pas de-
finitief te beslissen of je meedoet.

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

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

NU 
€ 1049,- 

MAATWERK ZONDER MEERPRIJS!!

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

NU 
€ 230,- 

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

TEAK STOELEN 
VAN € 69

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

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

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

NU 
€ 48,30

De echte spanning is er zondag weer

De kopbal van Leroy Fer was bevrijdend, het 
doelpunt van Depay een toetje. Aanstaande 
zondag is het weer menens als Mexico wacht. 
Dan keert de echte spanning terug.

Het nagels bijten en zenuwachtig beenwip-
pen was afgelopen maandagavond wat minder 
dan bij de vorige twee wedstrijden. Nederland 
streed met Chili weliswaar om de eerste plek in 
de poule, maar Oranje was al gekwalificeerd, 
dus er lag geen spanningsdeken over de Markt. 
Daar werd voor de derde keer gezamenlijk 
voetbal gekeken. Het leverde wederom een 
mooie Oranje-zee op met creatief uitgedoste 
mensen. Een echte ‘juichstoel’ was het meest 
in het oog springende Oranje-attribuut die zijn 
werk goed deed. De gebruiker had er baat bij. 
Aanstaande zondag kan hij weer opgepoetst 
worden, want dan wacht het taaie Mexico. 
Laat de nagels maar vast groeien. om 16.00 
uur begint de stemming al op de Markt met 
een gastoptreden. 

VOLGENDE WEDSTRIJD 
ZONDAG 29 JUNI 18:00 UUR 

NEDERLAND - MEXICO

Door TV Meierij
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2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Vrijwilligers Zevensprong kleuren geel dankzij Rooyse Autobedrijven 

Op maandag 23 juni, vlak na de 
wedstrijd van het Nederlands elf-
tal, vond een kleurrijke vergade-

ring plaats van de vrijwilligers 
van de Zevensprong. De meeste 
vrijwilligers kwamen in het oranje 

binnen, en verlieten de vergade-
ring in het neon geel. Erg toepas-
selijk bij het thema van de Zeven-

sprong dit jaar: “de Zevensprong 
tovert met kleuren”.

Over 3 weken begint de Zeven-
sprong 2014. Hoog tijd om alle vrij-
willigers op de hoogte te brengen 
van het programma van dit jaar, en 
ze in het nieuw te steken. Tijdens de 
vrijwilligersvergadering kregen zo’n 
60 vrijwilligers een T-shirt, gespon-
sord door de Rooyse Autobedrijven. 
Gert Wehkamp en Herman Kraaij-
vanger overhandigden de T-shirts 
namens de Rooyse Autobedrijven 
aan de vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
zullen dit jaar een groepje begelei-
den tijdens de Zevensprong en ze 
doen dat dus in een prachtig opval-
lend neongeel T-shirt. Daarop prijkt 
naast het logo van de Rooyse Auto-
bedrijven en de Zevensprong ook de 
thematekening van dit jaar. De the-
matekening is geheel belangeloos 
ontworpen door Marianne van Dijk.

Al sinds een aantal jaren worden de 
T-shirts verzorgd door de Rooyse 
autobedrijven. Voorzitter Martin van 
Hastenberg: "Dit is een geweldige 
stimulans voor ons. Te zien dat de 
Rooyse Autobedrijven het jeugd- 
en jongerenwerk in Rooi zo'n warm 
hart toedragen." 

Op 15 juli is het dan zo ver en zul-
len zo’n 280 kinderen hun zomer-
vakantie feestelijk beginnen met de 
28ste editie van de Zevensprong. De 
kerngroep heeft het programma he-
lemaal rond en met het thema "De 
Zevensprong tovert met kleuren!" 
belooft het weer een prachtige week 
te worden.

Body Perfect bestaat 15 jaar

“Iedere klant heeft een andere behandeling nodig”
Nog een paar dagen en dan bereikt 
Jovanka Voets een bijzondere mijl-
paal. Precies op 30 juni bestaat haar 
bedrijf Body Perfect 15 jaar. 

Jovanka vertelt. “Mijn naam is Jo-
vanka. Ik heb 35 jaar ervaring op het 
gebied van advies en verkoop. Na 
tien jaar een eigen zaak te hebben 
gerund, ben ik naar het buitenland 
vertrokken. Daar heb ik veel ervaring 
opgedaan als schoonheidsspecialiste 
en masseuse. Allereerst ben ik twee 
jaar werkzaam geweest bij The kaye 
rive international instituut for health 
and beauty. Daarna heb ik een jaar 
gewerkt bij Salon Bella Donna te Pre-
toria. Bij deze salon heb ik kennisge-
maakt met de wereld van de cosmo-
ceuticals, producten die meer doen 
dan alleen verzorgen maar de huid 
ook verjongen en verbeteren. Een-
maal terug in Nederland na 3,5 jaar 
Zuid Afrika, heb ik mijn eigen salon 
opgestart en heb ik gekozen voor de 

producten van Environ, onder leiding 
van Dr Dez Fernandez. Een toppro-
duct die zijn werking meer dan eens 
bewezen heeft en werkt met hoge 
concentraties vitamine A, waarvan 
wetenschappelijk bewezen is dat het 
zeer goed werkt op het gebied van 
huidverjonging en verbetering. Ver-
der bevat het nog andere belangrijke 
vitamines en wordt er gewerkt met 
zuren die de opname van de vita-
mines bevorderen en bijdragen tot 
een gezonde en mooie huid. Wilt U 
weten wat Environ ook voor U kan 
betekenen boek dan een kennisma-
kingsbehandeling in het instituut.”
“Naast gezichtsbehandelingen ben ik 
gespecialiseerd in massages en voet-
reflex. Ook werk ik met de Derma-
roller , een apparaat om de opname 
te bevorderen .De medische behan-
delingen met de Dermaroller vinden 
ook plaats in het instituut en hiervoor 
is een intensieve training gevolgd. 
Naast deze behandelingen doe ik 

Ipl-behandelingen met de plasma-
lite voor duurzame ontharing en is er 
regelmatig een zeer ervaren perma-
nente make up specialiste aanwezig. 
Ook voor kleine behandelingen bent 
U bij mij aan het goede adres.” 

Nieuw 
Sinds kort werken we met Lycon 
Precision waxing. Dat is de nieuwe 
manier van ontharen, die vanuit Aus-
tralië de wereld aan het veroveren is. 

Waxing is hot! Wilt u meer informa-
tie? Neem dan even contact op met 
Jovanka.

Environ is een wereldwijd bekend 
merk. Mensen komen niet alleen 
voor Jovanka, maar ook voor het 
merk. Zo heeft Body Perfect klanten 
uit onder andere Breda en zelfs uit 
Den Haag. Bijzonder dat ze het halve 
land doorrijden, helemaal naar Nijn-
sel, om behandeld te worden. “Het is 

niet alleen goed voor de huid, maar 
het werkt ook ontspannend. Dat 
geldt natuurlijk ook voor de massa-
ges”, zegt Jovanka tot slot. Wilt u 
ook een kennismakingsbehandeling? 
Neem dan contact op met Jovanka.

Jovanka Voets, 
Body Perfect,
Industrieweg 4, 
0413-490900, 06-46195330, 
www.body-perfect.nl

advertorial
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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

VOOR DE VERSTE GROENTEN, HET SAPPIGSTE FRUIT EN DE LEKKERSTE SALADES.

Ma: 13:00 - 18:00 u
Di t/m vr: 09:00 - 18:00 u

Za: 09:00 - 16:30 u
Openingstijden:

Boskantseweg 87 | Sint-Oedenrode | T: 0413-490102

ONZE WK 
TOPPERS

DE LEKKERSTE SALADES VAN HEEL ROOI
Dagvers bereid en dat proef je!

Holland-mexico salade 100 gr € 0,99
Grote galia meloen  € 0,99

Tasty tom tomaat 500 gr € 0,99
“Alles eruit geperst” sinaasappelsap 1 ltr € 2,99

Zaterdag en zondag hele dag activiteiten

Offi ciële opening Gasthuishoeve voor de deur

De eerste weken zijn veelbelovend. 
Er wordt al prat gepraat over de 
Gasthuishoeve. In Sint-Oedenrode 
en daaromheen. Dat is nou precies 
waar Eric van den Hurk – de grond-
legger van het streekbelevingscen-
trum – op hoopte. Met hem hove-
nier Twan Brinkman en cateraar 
Daan van Zoggel. Met drieën vor-
men ze de belangrijke as. 

Officieus is de Gasthuishoeve al ge-
opend. Officieel nog niet, daarom 
gaat dat komend weekend gebeu-
ren. Het is niet opzienbarend dat het 
belevingscentrum aan de Liempdse-
weg zaterdag en zondag open is, 
want dat is het normaal ook. Echter 

is de invulling anders. Er zal van al-
les te beleven zijn. Diverse demon-
straties en natuurlijk is er muziek en 
kunnen kinderen zich vermaken. De 
belangrijkste basisingrediënten zijn 
er ook klaar voor; de prachtige be-
leeftuin, de uitgebreide streekmarkt 
en de smaakvolle lunchgelegenheid.

De vele gasten kunnen komend 
weekend zien hoe de puzzelstukjes 
van Eric van den Hurk in elkaar zijn 
gevallen. Een goede cateraar vond 
de boomkweker in Daan van Zoggel 
van Van Zoggel complete catering. 
Hij weet van wanten, is gepokt en 
gemazeld in de horeca. Een mooi 
voorbeeld is het feit dat hij eigenaar 

is van tapasrestaurant ‘t Pakhuyzz in 
Schijndel. Hij zag de Gasthuishoeve 
als uitdaging en greep die met bei-
de handen aan. Dat geldt ook voor 
Twan Brinkman. Zijn gelijknamige 
hoveniersbedrijf richtte op prachtige 
wijze de showtuin in. De Ollander 
ziet het zelf als een ideaal uithang-
bord voor zijn onderneming. Daar 
maakt hij gretig en terecht gebruik 
van. Eric zelf overziet het geheel en 
regelt heel veel achter en voor de 
schermen. Voor hen staat een mooi 
weekend voor de deur wat de op-
maat moet worden voor een nog 
drukkere periode.

eric van den hurk (l), Twan Brinkman (midden) en Daan van Zoggel hebben er zin in.

advertorial

Het kan ook 
anders!

ookook 

návóór

Vervanging?

Oók voor het 
bekleden met stof!

WWW.LEDERDOKTER.NL

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

Doe niet 
onnodig 
afstand van
uw vertrouwde 
meubelstuk.

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

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

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES

Fondriest en Mutsaars Bikes sponsoren racefi ets 
voor Roois Tourspel

Maandag gooide de organisatie 
van het Roois Tourspel al op Twit-
ter dat er sponsornieuws was. Het 
nieuwtje houdt in dat racefietsmerk 

Fondriest en Mutsaars Bikes uit 
Schijndel een racefiets t.w.v. 1000 
euro schenken aan het Roois 
Tourspel. Het wordt het klapstuk 

van de traditionele loterij.

De organisatie is erg blij met 
deze gulle gift, maar vergeet 
uiteraard niet Bike Cen-
ter Sint-Oedenrode te be-
danken voor het jarenlang 
schenken van de hoofdprijs. 

De fietsenzaak blijft hoofd-
sponsor, maar dan op een an-

dere manier. Fondriest en Mutsaars 
zullen tijdens de Tour de France, die 
op 5 juli begint, ook regelmatig op de 
website verschijnen met interessante 

acties. Ideaal voor 
de gemiddelde 
wielerliefhebber.
De site kreeg 
twee jaar geleden 
al een geweldige 
opknapbeurt. Het 
medium is klaar voor de toekomst. 
Meer en meer zal het Roois Tourspel 
om deze site draaien. De organisa-
tie roept potentiele deelnemers dan 
ook op om zoveel mogelijk via www.
rooistourspel.nl in te schrijven. Het 
werkt praktischer en sneller voor de 
organisatie. Natuurlijk zijn inschrijf-
formulieren ook nog steeds welkom. 
Als het inschrijven maar gebeurt 
voor vrijdag 4 juli 24.00 uur. 

Vrienden Smartlappenkoor Rooise 
Dommelklanken
Graag willen wij iedereen bedan-
ken voor alle spontane reacties op 
onze oproep in DeMooiRooiKrant 
om vriend te worden van smart-
lappenkoor “Rooise Dommelklan-
ken”.

Graag zetten wij nog even op een 
rij hoe ook U zich kunt aanmelden 
als vriend van ons smartlappen-
koor: 1. Meldt U aan als vriend 
via ons emailadres vriendenrooi-
sedommelklanken@gmail.com. 
2. Geef in uw email het bedrag 
aan wat U wilt geven: Categorie 
I €25,- Categorie II €50,- Cate-
gorie III €100,-Categorie IV 
€ 250,- Categorie V €500,- 3. Na 
ontvangst van uw aanmelding op 
ons emailadres en ontvangst van 
uw toegezegde gift op ons IBAN-

bankrekeningnummer NL21RA-
BO0182478890 ten name van 
Vrienden van Rooise Dommelklan-
ken, krijgt U van ons per email het 
persoonlijke certificaat van waar-
dering toegezonden. 4. Uw naam 
(of Uw bedrijfsnaam) zal worden 
aangegeven op een bordje dat wij 
bij elk optreden zichtbaar zullen 
neerzetten. 5. Daarnaast ontvangt 
u VIA EMAIL tijdig data en plaat-
sen waar het smartlappenkoor bij 
openbare gelegenheden optreedt 
en uiteraard ontvangt U tijdig de 
uitnodiging voor een jaarlijks ex-
clusief optreden van smartlappen-
koor “Rooise Dommelklanken” 
voor al onze vrienden. Mochten er 
nog vragen zijn, laat het ons we-
ten. Bel 06-51879567. Hartelijk 
dank alvast voor uw aanmelding.  
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In het eerste stukje heeft u op een be-
knopte wijze kennis kunnen maken met 
de schrijver en oud-Rooienaar, Peter 
Boets. In de tweede bijdrage maakt u 
verder kennis met het Franse leven en 
de bezigheden van Peter.

Zoals ik in het eerste stukje schreef ben 
ik als expatriate door Philips Lighting 
in de buurt van Lyon terechtgekomen. 
Toen die uitzending speelde overwogen 
wij tegelijkertijd langer in Frankrijk te blijven, mede omdat onze 
dochters toch al het nest uit waren gevlogen. Van 1998 tot 2003 
ben ik Training Manager bij Philips Miribel geweest. In Miribel is 
het International Competence Centre gevestigd op het gebied van 
buitenverlichting. D.w.z. dat alle disciplines, van ontwikkeling tot 
productie en projecten tot marketing in dat centrum zijn onder-
gebracht. Mijn taak was leiding te geven aan de functionele op-
leidingen van personeel en cliënten. Een heel leuke baan. Na mijn 
pensionering heb ik nog enkele jaren demonstraties gegeven op 
het Outdoor Lighting Application Centre. Dat is een demonstra-
tiecentrum waar alles op het gebied van buitenverlichting wordt 
gedemonstreerd. Een aha .. Erlebnis! 

Tijdens de eerste twee 
jaar hebben we in een 
bungalowtje gewoond, 
even ten noorden van 
Lyon. Omdat we had-
den besloten hier te 
blijven zijn we op zoek 
gegaan naar een koop-
huis. Na ongeveer 1,5 
jaar vonden we het 
huis van onze dromen. 

Heerlijk in het groen, redelijk geïsoleerd, ver weg van de drukte en 
lawaai. Een huis en een tuin die we ons in Nederland nooit hadden 
kunnen veroorloven omdat de prijs zeker zes keer hoger zou zijn 
geweest. Daarmee geef ik meteen al aan wat een van de voordelen 
van het wonen in Frankrijk is. De ruimte, de rust en je kunt er tegen 
relatief lage kosten een fraai onderkomen aanschaffen. Dat is een 
van de redenen dat veel Nederlanders een tweede huis hebben of 
zich permanent in dit land hebben gevestigd. Enkele jaren geleden 
heb ik eens een statistiek onder ogen gehad en daarin was sprake 
dat ongeveer 250.000 Nederlanders een huis in dit land hebben, 
waarvan ongeveer 80.000 permanent. De meerderheid van die Ne-
derlanders (waarvan de meesten gepensioneerd zijn) wonen in de 
kuststreek van de Middellandse zee. Maar Nederlanders, naast de 
Engelsen, kom je overal in Frankrijk tegen. Daar waar wij wonen en 
in de wijde omgeving hebben Nederlanders en Engelsen hun vaste 
woonplaats of een tweede huis. Zelfs uit Rooi! In een van komende 
bijdrage kom ik daar op terug.  Een van de “gevolgen” daarvan is 
dat Nederlanders elkaar ontmoeten en zich ook organiseren. Dat 
drukt zich uit in een 20-tal Nederlandse verenigingen verspreid 
over geheel Frankrijk. Van Lille tot Nice en van Strassbourg tot aan 
Bordeaux. Die, de meesten tenminste, zijn dan weer georganiseerd 
in een federatie die de FANF heet (www.fanf.fr). Veel Nederlan-
ders in den vreemde doen dit. Dat organiseren blijkt niet alleen 
erg gezellig, maar ook bijzonder nuttig te zijn. Nederlanders in het 
buitenland worden wel eens “gediscrimineerd”. 

Een voorbeeld daarvan is dat Nederlanders in Nederland een toe-
slag op hun uit te keren AOW krijgen (tegemoetkoming KOB). Ne-
derlanders in het buitenland niet. Tenminste tot vorig jaar novem-
ber. De Spaanse en Franse groepen gepensioneerden hebben een 
bodemprocedure aangespannen en hebben die gewonnen. 
Ja, overal moet je voor je rechten opkomen!

Tot de volgende keer en groeten vanuit Belleroche,
Peer Boets 

Luchtpost

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

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Leerlingen groep 8 Sint-Antonius van Padua school 
behalen EHBO-diploma

Afgelopen vrijdag 20 juni was het 
dan zover. Alle leerlingen van groep 
8 van basisschool Sint Antonius van 
Padua moesten aan twee examina-
toren laten zien wat hun kennis was 
op het gebied van de Jeugd EHBO. 

Leerlingen van groep 6 en 7 speelden 

als slachtoffer. Vanaf maart hebben 
de leerlingen negen weken lang de 
basisbegrippen en handelingen uit-
gelegd gekregen door Piet van Rooy, 
een ervaren EHBO-er. Om de prakti-
sche kant zo goed mogelijk te oefe-
nen zijn drie moeders al die tijd be-
reid geweest op vrijdagochtend mee 

te oefenen. Niet voor niets, zo bleek, 
want na een spannende ochtend 
konden de examinatoren laten weten 
dat iedereen het felbegeerde diploma 
mee naar huis mocht nemen. Bij de 
uitreiking was een applaus, voor zo-
wel de leerlingen als de "hulptroe-
pen" dan ook zeker op zijn plaats.

Module: Eerste Hulp aan kinderen

Afgelopen periode hebben elf cursis-
ten de module Eerste Hulp aan Kin-
deren gevolgd bij EHBO-vereniging 
Sint-Oedenrode. In vier avonden bij 
Zorgboerderij Dommelhoeve heeft 

kaderinstructeur Dhr. Willie vd Steen 
de cursisten les gegeven in de eerste 
hulp bij ongelukken met kinderen. 
Na afloop hebben alle cursisten een 
certificaat ontvangen. Van harte ge-

feliciteerd: Stefanie, Mieke, Lisanne, 
Femke, Anke, Ingrid, Maria, Silvie, 
Cathry, Rob en Frank.
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T

Bernadette
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

JUF GERDIE 
GESLAAGD VOOR PABO

Proficiat!
Je trotse ouders

G e b o r e n

15-06-2014

Dochter van Pieter van Gastel en Hetty Peeters
Sluisplein 46, 5492 AM Sint-Oedenrode

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

         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

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Kronen worden geheel in eigen laboratorium gemaakt. 
Al uw prothetische zorg onder één dak! In samenwerking met 

                            www.tpsintoedenrode.nl

HEEL ROOI MAG HET WETEN 

Martine v. der Burgt 
heeft de Kika run gelopen!

Voor haar ‘n wereldprestatie!
GEFELICITEERD! 

De hele familie

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

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Barbecue Verheijen
(minimaal 4 personen)

gemarineerde varkenshaasspies

hamburger

gemarineerde entrecote
of

 trio (biefstuk, varkenshaas 
en lamsfi let)

gemarineerde kipfi let

cocktailsaus à la Verheijen, 
zigeunersaus en satésaus

stokbrood, uien-stokbrood en 
kruidenboter

huzarensalade, rauwkostsalade 
en vers fruit                          

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

€13,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

ALLES UIT EIGEN  KEUKEN! 

Tussen de Sarah’s 

Tussen de Sarah’s staat hier nog een 
Sarah. Marijke Kantelberg zat afge-
lopen woensdag lekker te lunchen bij 
lunchroom C’est la Vie aan het Kerk-
plein in Sint-Oedenrode toen een klein 

peloton Sarah’s naar binnen schuifelde. 
Danig verrast en met brede glimlach 
liep ze hen tegemoet. Zo belandde 
ze snel tussen de Sarah’s, omdat ze er 
voortaan ook zelf eentje is. 

Elde College
Havo C&M
Ian Parker

Geslaagd

(O)pa en (O)ma 
John en Marion 
van der Zanden

na 35 jaar nog steeds 
een prachtig paar.

Proficiat!
Kinderen en kleinkinderen

Jan Verhagen
65 jaar! Proficiat!

-DMRK

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

Afgestudeerd aan 
Universiteit Twente 
Marianne Engels
Master Science Biomedical 

Technology
Pro� ciat , papa mama 

feliciteert 

CLAUDIA ROOZEN 

met het succesvol 
afronden van 

de cursus 
Dry Needling. 

Volgende week een 
uitgebreid verhaal 

hierover.

Koninginnelaan 2, 5491 JV Sint-Oedenrode
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl

Klachten tijdens of 
na het fi etsen?

Heeft u last van uw rug, schouders, 
nek of handen tijdens of na het fi etsen?  

Krijgt u bijvoorbeeld tintelende vingers 
of pijn in uw nek als u langere tijd fi etst?

Laat dan op 12-04-2014 de rug/handspecialist van Fysiotherapieprak-
tijk Joost de Vaan en de fi etsspecialist van Mutsaars Bikes in Schijndel 
kijken of er een passende oplossing te vinden is voor uw probleem. 
Met advies over uw fi etshouding en eventuele  kleine aanpassingen 
in de vorm van een ander zadel of handschoentjes met polstering 
proberen wij u pijnvrij te laten fi etsen. Mocht het nodig zijn dan zal 
de fysiotherapeut adviseren om een gericht onderzoek te laten doen 
naar uw klachten.

Kom geheel vrijblijvend op zaterdag 12-04-2014 naar de 
parkeerplaats van Sportcentrum van de Oever, van 09:00 tot 12:00.

SUUS 30 JAAR!

KUSJES JOL EN MIET

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Altijd je eigen vaste instructeur/trice
Nieuwe VW polo’s(rookvrij)

Lespakketten v.a.35,- euro p.u.

Ook snelcursussen(al sinds 1999)

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

Stef Witlox
Naomie Opheij

Marloes van Nuland
Britt Hulsen

Alle 4 de eerste keer geslaagd!
PROFICIAT !  

www.rijschoollestbest.nl
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Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

Zomeraanbieding 40% korting
Op onze kussencollectie van summerset, 

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

Wish it, dream it, do it 

Sunrise zorgt weer voor dansspektakel

Tijdens de generale repetitie staat 
de regisseur vaak met de handen in 
het haar. ‘Als dat maar goed gaat!’ 
Bij Sunrise zal dat niet anders zijn 
voor de optredens van komend 
weekend. Vooral omdat bijna hon-
derd meiden meedoen aan het stuk 
Wish it, Dream it, Do it. Uiteinde-

lijk wordt het een goed georgani-
seerde chaos die de moeite meer 
dan het bekijken waard is.

Uren, uren en nog eens uren van ar-
beid. Trainsters en dansers hebben 
flink geoefend. Mensen zijn druk 
bezig geweest met kostuums. Ko-

mend weekend is Mariendael we-
derom drie keer het toneel voor de 
jaarlijkse show van Sunrise. Daniek, 
Fleur, Lobke, Ilva, Floor en Fem-
ke hebben er ook zin in. Allemaal 
dansen ze mee in het stuk. Samen 
met de andere dansers beelden ze 
tijdens het stuk Wish it, Dream it, 
Do it allerlei beroepen uit. Zo kruipt 
Femke in de huid van een sportle-
raar, een fotograaf en een popster 
en misschien laat Irva wel iets zien 
van haar gardekunsten. Leuk om te 
zien. “Gewoon, omdat het leuk is 
om naar te kijken”, antwoordt Floor 
op de vraag waarom mensen een 
kaartje moeten kopen. Ook Fleur en 
Daniek hebben hard getraind en zijn 
er klaar voor. Lobke: “Het mooiste 
is dat we met jong en oud dansen. 
De jongste is drie en de oudste in de 
dertig.”
 
De bijna 100 danseressen zijn al 
maanden bezig om er weer een 
spectaculaire show van te maken. 
De voorstelling wordt maar liefst 
drie keer opgevoerd: Op vrijdag 27 
juni om 19.00 uur en op zaterdag 
28 juni om 14.00 uur en om 19.00 
uur. Mis deze show niet, koop snel 
kaarten. Kaartjes kosten 7,50 per 
stuk. Dit kan door middel van een 
email naar secretaris@dansvereni-
gingsunrise.nl te sturen. Reageer 
snel want VOL is VOL.

Kinderkoor Sint-Maarten druk met van alles bezig

Na het gezellige kampweekend van 
vorige week, stond deze week weer 
een ander spektakelstuk op het pro-
gramma van het kinderkoor. 

Afgelopen zondag was het dan 
eindelijk zo ver. Na maanden re-
peteren waren de kinderen van het 
kinderkoor helemaal klaar voor hun 
nieuwe musical SING SING SING. 
Een pittige musical die zich afspeelt 
tijdens de finale van een zangwed-
strijd. Het toegestroomde publiek 
kon live beleven hoe het er aan toe 
gaat achter de schermen van zo’n 
spectaculaire show. De kinderen 
speelden de sterren van de hemel 
en de finalisten verrasten het pu-
bliek met twee geweldige solo’s. 

Nog twee weken en dan heeft het 
kinderkoor vakantie. Deze laatste 
twee weken ( 25 juni en 2 juli),  
worden nieuwe kinderen van harte 
uitgenodigd om eens te komen 
kijken bij het koor. Het kinderkoor 
repeteert iedere woensdagavond 
tussen 19.00 en 19.45 uur in de 
bovenzaal van De Beurs. Ze zin-
gen moderne liedjes van kinderen 
voor kinderen, junior songfestival 
en verder alles wat de kinderen zelf 
aandragen. Kun je een beetje lezen 
en houdt je van zingen, dan moet 
je zeker eens komen kijken. Voor 
informatie kunt u terecht bij Thea 
van der  Schoot ( tel. 476491) en 
Erie van der Zanden ( tel 473956). 
De contributie voor het koor be-

draagt slechts 15,00 euro per jaar.

Zoals reeds vermeld, bestaat het 
kinderkoor dit jaar 50 jaar. Het 
kamp en de musical zijn inmiddels 
achter de rug, maar er staat ook 
nog een reünie gepland. Deze zal 
plaatsvinden op zondagmorgen 21 
september, aansluitend aan de fees-
telijke viering in de Martinuskerk. 
Oud-leden worden van harte uit-
genodigd voor een gezellig samen-
zijn na afloop van de viering. Twee 
oud-leden, Lieke van der Schoot en 
Geertje den Otter,  zijn inmiddels 
druk bezig met de organisatie van 
de reünie. Het koor hoopt op een 
grote opkomst. Aanmelden kan via 
h.schoot2@chello.nl.

Zondag 29 juni Open Dag

Yoga-centrum Libra viert officiële 
opening van nieuwe ruimte

Gelegen in een mooi stukje Rooi, ruim, 
stil en precies warm genoeg. De om-
schrijving voor de ideale yoga ruimte.  
Het is er nu aan het Cathalijnepad 1. 
Op zondag 29 juni tussen 10 en 16 uur 
kun je gewoon eens binnen lopen. Stel 
je vragen over yoga e.d. en/of neem 
deel aan één van de gratis workshops.

Mensen willen steeds meer bewust en 
gezond leven en/of zijn op zoek naar 
zingeving. Yoga en meditatie hebben 
hierdoor snel in populariteit gewon-
nen en zijn uit de ‘alternatieve sfeer’ 
geklommen.  Inmiddels wordt ook de 
therapeutische kant van de yoga oefe-
ningen door de medische wereld on-
derkent, zowel lichamelijk als geestelijk.
Yoga-centrum Libra biedt al bijna 20 
jaar yogalessen aan in verschillende 
vormen. Eric Staals, sinds 2006 profes-
sioneel leraar, biedt naast meditatie, 
drie verschillende yogavormen aan. 
Hatha; de rustige en meest bekende 
yoga vorm. Power; zoals het woord al 
doet denken, een krachtige vorm die 
fysiek zowel als mentaal uitdagend is 
en Yin; waarbij de werking vooral ge-
richt is op het losmaken en in diepte 
rekken van gewrichtsgebieden .

Irma Sakkers is helemaal thuis in de 
Critical Alignment Yoga. Gebruikma-
kend van hulpmiddelen, wordt volgens 
een stappenplan waarbij ontspanning, 
beweging, kracht en coördinatie cen-
traal staan, het lichaam uitgelijnd en 
je bewegingspatroon verbeterd, zodat 

klachten kunnen verminderen of wor-
den voorkomen.
Tanja Scheepers neemt de kinderen 
onder haar hoede met Power 4 kids. 
Dit is een lichaamsgerichte training, 
gebaseerd op remedial teaching psy-
chomotoriek, voor kinderen die wat 
ondersteuning kunnen gebruiken om 
in balans te komen en blijven. Zitten ze 
lekker in hun vel, kunnen ze ook weer 
met plezier hun eigen creativiteit en 
andere mogelijkheden herontdekken. 
Ook geeft Tanja een regelmatig terug-
komende OSHO-dans meditatie voor 
volwassenen.

Florus Verdyssedonk werkt met klank-
schalen en gaat het volgende seizoen 
op regelmatige basis klankhealings ver-
zorgen. Meditatie vraagt oefening en 
geduld om het denken tot rust te krij-
gen en de hersenactiviteit te verlagen. 
Tijdens een klankschalen concert kom 
je makkelijk in deze ontspannen staat, 
gelijk aan slaapbewustzijn. 
Programma: 10.00u opening. 10.30 - 
11.00u: critical alignment yoga. 11.00 - 
11.30u: Yoga ruimte open, vrije inloop. 
11.30 - 12.00u: Power yoga / Asthan-
ga Yoga. 12.00 - 12.30u: Yoga ruimte 
open, vrije inloop. 12.30 - 13.00u: cri-
tical alignment yoga. 13.00 - 13.30u: 
Yoga ruimte, vrije inloop. 13.30 - 
14.00u: power yoga/asthanga yoga. 
14.00 - 14.30u: yoga ruimte open, 
vrije inloop. 14.30 - 15.00u: kundalini 
meditatie Osho. 15.00 - 16.00u: Klank-
schalen meditatie. 

advertorial

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

1e KEER GESLAAGD 
Rowena vd Donk

Gefeliciteerd
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V E G H E L
CORRIDOR 7 • T0413 312200

WEES ER SNEL BIJ. OP=OP!

 

PROFITEER 
NU VAN DEZE 

UNIEKE 
MOGELIJKHEID

ALLE 
SHOWROOM
KEUKENS 
MOETEN ONZE 
SHOWROOM 
VERLATEN

OOK GEVESTIGD IN : BERGEIJK • DEURNE  • HEERLEN • SOMEREN-EIND • TILBURG • WWW.NUVAKEUKENS.NL

WEGENS VERHUIZING: 

TOTALE
LEEGVERKOOP!

Succesvolle party voor bezoekers én Kiwanis Kinderhand

Ibiza Sushi Dance Night schot in de roos

Als je aan Ibiza denkt, drijven de vakantiebeelden van 
lekker weer, strand, lekker eten en dansen vanzelf naar 
boven. Kiwanis Rooi werd geïnspireerd door dit prettige 
gevoel en bouwde hieromheen haar inzamelingsactie op 
voor minderbedeelde kinderen in de eigen gemeente.

Afgelopen zaterdagavond werd Pan & Cook omgetoverd 
tot een strandpaviljoen met een heus strand in de sfeer-
volle binnentuin en binnen een lounge rondom de dans-
vloer.
Een bijzondere beleving was de keuze om de koks van 
Sushi Thuis in het concept te betrekken. De door de club-
leden aan de strandtafels geserveerde sushi’s waren niet 
alleen van een hoge smaakkwaliteit maar zagen er ook 
nog eens kleurrijk en verleidelijk uit.

De zwoele zomeravond droeg extra bij aan het juiste Ibi-
za-gevoel, zodat de bezoekers tot de late uurtjes konden 
kiezen uit de sfeervolle binnentuin met Desperadosbar of 
de pompende bassen op de dansvloer met opzwepende 
muziek van o.a. mysteryguest DJ Erik Bongers en DJ Jan 
Jansen.
Kiwanis Rooi prijst zich gelukkig met het succesvolle en 
drukbezochte evenement, de zeer flexibele en meeden-
kende eigenaren van Pan & Cook, Sushi Thuis en Rooi-
se sponsoren zoals Esprit ICT, KE Trading, Nico Sanders 
Groente & Fruit en Erik Bongers.

Samen met hun bijdragen kan een mooi bedrag worden 
bijgeschreven op de rekening van Kiwanis Kinderhand. 
Dit financieel platform maakt het mogelijk om Rooise 
kinderen, die door omstandigheden niet in staat zijn om 
aan een sportvereniging of een andere activiteit deel te 
nemen, toch met een financiële donatie bij 'de groep' te 
houden. Ook in het ondersteunen van deze groep kinde-
ren blijkt Rooi weer bijzonder.

Doe mee aan Rooi kleurt 
Oranje en win

Stuur ook uw allerleukste oranje-juichfoto 
naar redactie@demooirooikrant.nl 
of tweet naar @demooirooikrant 

en win een BBQ-pakket voor vier personen!
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Solexrace meer Ollands getint

Het ene evenement is nog maar net 
achter de rug of het volgende staat 
in Olland alweer voor de deur. Voor 
de vierde keer inmiddels zal de Ol-
landse Solexrace worden verreden. 
Zondagmiddag 6 juli ligt het par-
cours rondom Café D’n Toel gereed 
voor ieder die de strijd aan wil gaan 
op de Solex. 

Door: ria Balk

Tot op heden werd de Ollandse so-
lexrit met name georganiseerd door 
een clubje fanatiekelingen uit Liemp-
de (stichting Lexso). Harold Prinsen 
en Hans van Houtum vonden dat 
daar verandering in moest komen. 
Een ‘Ollands tintje’ was volgens hen 
onontbeerlijk.  Ze vonden drie ras-
echte Ollanders die het stokje van 
hen wilden overnemen. Jos Markus 
hielp als vrijwilliger al mee met de 
opbouw van het parcours. Hij le-
verde vaak veel materialen en samen 
met zijn neef Berry Markus maakte 
hij deel uit van één van de deelne-
mende Solexteams. Arjan Timmer-
mans reed zelf nooit mee. Hoe hij 
erbij verzeild raakte? “Solex-rijden is 
er gewoon nog nooit van gekomen,” 
lacht Arjan: “maar ik hielp wel mee 
met het opbouwen van het terrein.”

Mooie wedstrijdelementen
“Wij dachten ‘dat regelen wij wel 
even met z’n drieën’, maar we heb-

ben nu wel door dat het bestuur 
altijd al veel meer regelde dan wij 
doorhadden”, aldus Jos Markus. 
Gelukkig kon het drietal blijven re-
kenen op de steun en toeverlaat 
van de oud-bestuursleden. Vergun-
ningen aanvragen, sponsors zoeken, 
tijdwaarnemers regelen, deelnemers 
benaderen… het lijkt allemaal een-
voudig, maar het moet wel even 
gebeuren. Iedere donderdagavond 
treffen de mannen elkaar  Café D’n 
Toel en wordt er heel wat besproken. 
De sleutelfactor is voor hen gezellig-
heid en daarnaast zijn er in Olland 
weer een aantal mooie wedstrijdele-
menten. Vorig jaar werd de specta-
culaire kombocht gelanceerd die als 
snel werd omgedoopt tot de ‘Mooi-
Rooi’ bocht.  “De kombocht komt dit 
jaar niet in de tent. Om hem voor ie-
dereen toegankelijk te maken, wordt 
hij in het veld geplaatst met de tijds-
waarnemingen in de binnenbocht”, 
licht Hans toe. De solexrace is name-
lijk volledig gedigitaliseerd. “Elke So-
lex krijgt een transponder, waarmee 
de rondetijden worden bijgehouden. 
Gaat de Solex te hard, dan volgt een 
penalty van 1 minuut. En daar wordt 
streng op toegekeken.”

Strijd met hilariteit
Om de strijd op nostalgische wijze 
in te luiden, gaat de hilariteitsrit aan 
de solexrace vooraf. Uiteraard gaat 
het hierbij niet om de snelheid, maar 

om de meest verrassende uitdossing. 
Het kan zo gek niet zijn of het past 
wel op een Solex. Wie niet wil racen, 
maar wel van een grapje houdt, kan 
ook meedoen met de hilariteitsrit. De 
meest hilarische solexrijder kan een 
leuke prijs verdienen t.w.v. €100,- 
Vanwege het WK wordt de hilari-
teitsrit ditmaal niet op zaterdag, maar 
op zondag verreden. De solexrace zal 
om diezelfde reden niet in 8, maar 
in 6 uur verreden worden.  Het hele 
weekend is er feest bij Café D’n Toel. 
Op zaterdag worden alle solexen ge-
keurd. DJ Johnny gaat er een gezel-
lige boel van maken en iedereen kan 
de WK-kwartfinale volgen bij Café 
D’n Toel.  Zondag om 12.30 uur be-
gint de hilariteitsrit. De solexrace gaat 
om 14.00 uur van start en duurt tot 
20.00 uur. Rond de klok van 21.00 
uur wordt het winnende team in de 
watten gelegd en zal de band Meuk 
de avond vullen met live muziek. 

Reserveer het weekend van 5 en 6 
juli alvast in je agenda en kom alle so-
lexrijders aanmoedigen.  Vanaf Café 
D’n Toel loopt het parcours via de 
Locht naar de Schootsedijk, Nieuw-
straat, Laageind, Ollandseweg en 
weer terug naar Café D’n Toel. Wil je 
zelf nog meedoen met de Solexrace 
en/of de hilariteitsrit? Inschrijven is 
nog mogelijk. Kijk op 
www.cafedentoel.nl voor meer in-
formatie.

arjan Timmermans op de Solex. achter hem v.l.n.r.: jos Markus, Berry Markus en harold Prinsen. 
hans van houtum ontbreekt op de foto

Pannenkoeken bakken op de 
kinderboerderij
Alle kinderen die op zondagmiddag 
29 juni a.s. een bezoek brengen aan 
Kinderboerderij “Kienehoeve” wor-
den verrast met lekkere verse pan-
nenkoeken.

Kinderen die dol zijn op deze lekker-
nij komen dan ook graag met ouders 
of grootouders even langs om deze 
traktatie in ontvangst te nemen! De 
vrijwilligers gaan tijdig aan de slag 
om alles in gereedheid te brengen. 
Natuurlijk hoopt de organisatie op 
goed weer en veel kinderen, zodat 

alle gekochte ingrediënten uitein-
delijk als pannenkoek in de magen 
van de kinderen zullen verdwijnen! 
De Kinderboerderij is geopend van 
13.30 tot 17.00 uur en natuurlijk 
zijn het bezoek en de pannenkoeken 
gratis.
Zijn er ook volwassenen die graag 
iets lusten? Dan vragen wij daar een 
kleine bijdrage voor van €0.50 per 
pannenkoek. Jullie zijn allemaal van 
harte welkom, tot dan, dan maken 
we er weer een gezellige middag 
van!

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

Gaat u binnenkort uw

zomervakantie boeken?

vergeet dan niet een reis en/of

annuleringsverzekering af te sluiten

Wanneer u meer dan 1 keer per

jaar op vakantie gaat,

informeer dan eens naar onze

doorlopende reisverzekering

Wij berekenen graag wat voor

U voordeliger is
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50-jarigen Reunie: 13 september 2014

Nog steeds dichtbij de  oude schoolgrond

Wat zijn de schoolpasfoto’s van 
tegenwoordig saai als je deze 
creatieve Ollandse kiekjes ziet 
van tientallen jaren geleden. 
Dit hobbelpaardje stond voor 
aan de inrit van de voormalige 
school, pal naast het huis van 
Jaske Leenderts. Anja van de 
Laar weet het nog goed te her-
inneren. Terwijl ze samen met 
Mari Timmermans mijmert over 
vroegere tijden op de basis-
school, komen er meer gedach-
ten van toen naar boven.

Het Dorpsplein, dat vonden de 
twee wel een geschikte plek voor 
een foto. De jongste van Mari 
zit nu in  De Loop ‘r op school, 
maar het gebouw is te nieuw. 
Er ligt te weinig gevoel voor de 
twee 50-jarigen. Behalve dan 
dat ze erg trots zijn op de mul-
tifunctionele accommodatie. Het 
schoolgebouw wat onlangs sloot 
is eigenlijk ook niet geschikt. 
Nee, daarom het Dorpsplein, 
daar speelden ze vaak voor, tus-
sen en na school. Mari: “Ik weet 
nog wel dat we er graag voetbal-
den. Dan gingen we door tot we 
de bel van de school hoorden. Als 
we hard renden, haalden we het. 
Johnny Leenderts was dan altijd 
te laat, omdat hij nog de bal naar 
huis moest brengen. Met hem 
kon je altijd lachen.” Anja weet 

dat ook nog wel. “Hij had het 
vaak gedaan bij de leraren, ook 
al had hij het niet gedaan.” Mari 
ging met Johnny om, maar ook 
met Jan van de Laar, Tonnie Voets 
en Martien van Esch. De meesten 
van hen wonen nog in Olland, 
net als Mari. “Het is hier gewoon 
goed wonen”, verklaart Mari.

Anja woont inmiddels in Liemp-
de, maar is nog wel betrokken 
bij Olland. Ze komt er nog regel-
matig. De sfeer, het leven in het 
pittoreske gehucht, zorgt ervoor 
dat oud-leerlingen van de basis-
school nog steeds in of dichtbij 
Olland wonen. Op enkele uit-
zonderingen na. “Gemoedelijk-
heid, het dorpse, daar houd ik 
wel van. Het past bij mij. Zo kun 
je Olland ook typeren. Iedereen 
kan hier met elkaar overweg. 

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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Wegbeheerder Sint-Oedenrode is (nog 
steeds) de weg kwijt
De wegbeheerder Sint-Oedenrode is (nog steeds) de weg kwijt. In de gemeen-
te Sint-Oedenrode zijn een groot aantal rotondes. Echter is het jammer dat 
vrijwel al deze rotondes onjuist zijn aangelegd. De gemeente heeft gekozen om 
de fietspaden kort om de rotonde te laten lopen. Indien je dat op deze wijze 
wil doen, wat door SWOV (stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersvei-
ligheid) wordt geadviseerd binnen de bebouwde kom, zou je denken dat is in 
Sint-Oedenrode goed geregeld. 
Echter indien men dit op deze manier aanlegt, hoort het fietspad bij de rotonde 
en is er dus sprake van recht doorgaand verkeer op dezelfde weg en heeft men 
te maken met artikel 18 RVV. In artikel 18 wordt aangegeven dat een bestuur-
der die afslaat het verkeer dat hem op dezelfde weg tegemoet komt of dat op 
dezelfde weg naast of dicht links of rechts achter hen bevindt, voor moet laten 
gaan. Indien je als bestuurder de rotonde verlaat, sla je rechtsaf en moet ver-
keer, zoals fietsers en voetgangers, voor laten gaan. De wegbeheerder denkt 
door bord B6 te plaatsen dat fietsers op rotondes voorrang verleend zou moe-
ten worden. De betekenis van bord B6, de tekst luidt als volgt: verleen voor-
rang aan bestuurders op de kruisende weg. Op rotondes in Sint-Oedenrode is 
er geen sprake van een kruisende weg en kan de wegbeheerder dan ook geen 
gebruik maken van bord B6. Waarom is de titel van dit stukje ‘Wegbeheerder 
Sint-Oedenrode (nog steeds) de weg kwijt’? Een jaar of twee geleden schreef 
de wegbeheerder in dit blad dat hij de weg kwijt was met betrekking tot ver-
keersregels op rotondes. 
Ik heb met hem contact gezocht en de uitleg gegeven zoals hiervoor beschre-
ven. Het was hem duidelijk geworden, echter ging men het niet veranderen, 
omdat men in de gemeenteraad juist had besloten om het niet te veranderen. 
Nu rij ik regelmatig op de fiets door Sint-Oedenrode en krijg dan te maken 
met afslaande bestuurders die niet handelen volgens artikel 18. Ik wil hierbij 
de bestuurders er op wijzen dat hier dus gehandeld moet worden volgens de 
regels van het RVV en de rechtdoorgaande fietsers en voetgangers voor gaan. 
Uiteraard de oproep aan de wegbeheerder om de weggebruiker niet op het 
verkeerde been te zetten en de situatie op de rotondes aan te passen zodat 
deze voldoen aan de juiste wetgeving. 

Lezerspodium....

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV
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T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl
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Nog steeds dichtbij de  oude schoolgrond

Dat is eigenlijk nog steeds zo. 
Mooi om te zien”, legt Anja uit. 
Wat is er veranderd? Niet veel. 
Behalve dan dat de kinderen 
voortaan met de fiets of de auto 
naar school komen. Sommigen 
te voet, maar de kinderen die 
‘achteraf’ wonen hoeven dat niet 
meer. Mari woonde aan de Horst. 
Zij gingen altijd te voet. “Dan 
liepen we door het weiland van 
Frans en Mia Versantvoort. Dat 
was binnendoor en we kregen er 
altijd snoepjes.” Mari was een be-
scheiden en rustige jongen. Anja 
was ook geen raddraaier. “Ik liep 
niet voorop, maar ook niet ach-
teraan”, rakelt ze op.

Van de leraren weten de twee niet 
veel meer. Behalve de latklappen 
op tafel van Meneer Thijssen – 
“Hij had een kort lontje”, aldus 

Mari - hebben zowel Mari als 
Anja geen slechte herinneringen 
aan de docenten. Mari: “Hoewel 
Thijssen en Meneer Foolen wel 
graag wilden laten zien wie er de 
baas was.”  Anja noemt nog juf-
frouw Mijntje en juffrouw Hetty 
“heel aardige juffen”. De klas van 
Mari en Anja bestond uit negen-
tien kinderen. Voor Ollandse be-
grippen een best grote klas. Ook 
vandaag de dag zijn er wel eens 
kleinere klassen. Daarom wordt 
er ‘samengewerkt’ met de ba-
sisschool in Boskant als het gaat 
om het jaarlijkse groep-8 kamp 
bijvoorbeeld. In de schooltijd van 
Anja en Mari gingen de groepen 
ook al samen op kamp. Niet ver, 
want De Holm was dan de be-
stemming. Anja: “We waren thuis 
met veel vrij veel kinderen dus 
gingen we eigenlijk nooit op va-

kantie. Daarom voelde het kamp 
zo. Het was echt geweldig leuk.” 
Dat vindt Mari ook. Hij gnif-
felt. “De meiden sliepen boven, 
wij beneden. Dus moesten we ’s 
nachts de brandtrap pakken.”

“DaN LiePeN We 
DOOr heT 

WeiLaND VaN 
fraNS eN Mia 

VerSaNTVOOrT. 
DaT WaS 

BiNNeNDOOr eN 
We KregeN er 

aLTijD SNOePjeS.”

Dat veel oud-leerlingen elkaar 
nog steeds zien, blijkt uit de af-
spraak die al staat. Op de dag van 
de reünie gaan de ‘Ollanders’ op 
de fiets naar Boskant. Daar ho-
pen ze nog wat oud-klasgenoten 
te zien die al jaren elders wonen, 
zoals Kees van Berkel (woonach-
tig in Limburg) en Marga Beljaars 
(uit Groningen). Hoe dan ook, het 
wordt vooral een ons kent ons 
feestje voor de dorpelingen. Aanbieding

 

Verf, behang,  
plafond- en muurdecoratie

www.boschdecoratie.nll

Onze
prijs
€50,-

(1 ltr. kleur naar 
keuze)

Aanbieding
 

Verf, behang,  
plafond- en muurdecoratie

www.boschdecoratie.nl

Winkelprijs: 72,40 euro

Door: ron Krijtenburg 
Thorbeckelaan 16 Son en Breugel

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

Een accountant die weet wat er speelt in uw 
bedrijf en die u op eigen initiatief op de 
hoogte houdt van actuele ontwikkelingen? 
Dat is wat u van Meierij Accountancy kunt 
verwachten!

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer 

informatie. In een vrijblijvend 

gesprek vertellen we u graag 

meer over de mogelijkheden 

voor u én uw bedrijf.

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Es ’n auw schuur begint te brande, 
dan is ‘r gin blusse mir aon.
Gezegd van een late liefde die niet meer te stuiten is. 
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Verrassende wending in 
'Achter gesloten deuren' 

Ik volg
het niet

hoor!

Nee slimmerik,
je zit ook al een uur lang

naar de uitgang 
te kijken

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Arthur Frieser

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Gonnie Swinkels

Hoefstraat15
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

Het cirkel denken

wat rijmt stilte 
toch vaak op schaduw
ook al hebben ze 
onze taal niet gemeen

of storm die weet heeft
van mijn luwte 
terwijl ik wolken 
beeldhouw uit steen

zo adem ik 
grijs naar binnen
ervaar de heerlijke smaak 
van genadeloos vergif

ook al heb ik vaak verloren 
het kleurt toch 
de geur van overwinnen

zo kan ik ook borsten
in onbestemde omvang
wellustig bekoren

hoe weet mijn gedachte
lelijkheid te overtreffen
en toch een ziel te zien 
in de beul die mijn naaste heet

het is haast onmenselijk
eenvoud te beseffen

julius

10 verschillen Zomer: kuipplanten sproeien

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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poëzie

soms woont het 
in zijn steden

en zingt het
in zijn huid

dan loopt het
op zijn handen

over de horizon

rommelt het
in zijn verten

en slaat het
vuur uit vinken

dan rukt het
aan zijn woorden

schudt zich
als regen uit

   Kees Hermis

Uit: Een vorm van leven, 1984

Markt voor goed doel

Groep 7 basisschool Kienehoef start eigen bedrijf

Groep 7 van Basisschool Kienehoef 
is een eigen bedrijf gestart. Het be-
drijf heet: Activityshop. De kinderen 
gaan een markt organiseren en wil-
len dat er zoveel mogelijk mensen 
komen. 

Het zal plaatsvinden op de speel-
plaats van de school. Op vrijdag 4 juli 
vanaf 13:30 uur tot 15:30 uur is de 
markt. Het geld dat opgehaald wordt 
zal aan een goed doel geschonken 

worden. Welk doel het wordt? Daar 
zijn ze nog over aan het nadenken. 
Er gaan leuke activiteiten gehouden 
worden, zoals: Appelhappen, een 
loterij, spullen verkopen en diverse 
spectaculaire optredens. De kinde-
ren willen al de sponsoren heel erg 
bedanken! Intertoys, C’est la vie, De 
Zoete Hemel, Bakkerij Bekkers, Mar-
cel Zwaard, Pan & Cook,  Brownies 
& Downies, Cigo, ’t Paperas, Shoe-
by, Brabants Kwartiertje, Bibliotheek 

de Meierij, groente en fruit Sanders, 
Roois Kaashuis, Em-té en MooiRooi.
nl. ‘Onze opbrengst gaat naar de 
vrijwilligers en mensen met een be-
perking die vanuit Stichting Dichterbij 
kinderboerderij de Kienehoeve hel-
pen. Deze mensen werken erg hard, 
maar er is helaas steeds minder geld 
om wat leuks te organiseren voor 
hen. Wij hopen veel geld op te halen 
om deze mensen een onvergetelijke 
dag te kunnen bezorgen.’

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 25 juni organiseert wijk-
vereniging Eerschot de laatste kien-
avond van het seizoen. Om  20.00 
uur gaat de bingomachine  het eer-
ste nummer trekken. Geef thuis even 

aan dat je wat later thuis bent want 
wij hebben een extra ronde en een 
extra prijs. Dus leden wil je een gok-
je wagen kom dan deze avond naar 
Meerschot Heistraat 22.  De zaal is 

om 19.15 uur open en Marianne 
heeft dan de koffie en thee klaar. In 
de pauze is er een loterij. Dit is de 
laatste activiteit voor de vakantie wij 
zijn op 5 september weer terug

Inloopochtend voor 
borstkankerpatiënten
Mensen die borstkanker hebben of 
hebben gehad, worden donderdag 
3 juli 2014 weer hartelijk ontvangen 
door vrijwillige ervaringsdeskundi-
gen in ziekenhuis Bernhoven, locatie 
Uden. Elke eerste donderdag van de 
maand krijgen zij de gelegenheid om 
met lotgenoten onderling te praten en 
ervaringen uit te wisselen. De bijeen-
komst wordt gehouden in een van de 
vergaderruimtes van Bernhoven van 
10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden is 
niet nodig, toegang is gratis. 
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Jovanka Voets
Body Perfect

Boeken:  
Haar naam was Sarah
Komt ’n vrouw bij de dokter 
Terug naar de Kust

Films:
Entouchables
Haar naam was Sarah 
Gooische Vrouwen

Sport: 
Zumba 
Zwemmen 
Wandelen

Drinks: 
Droge witte wijn 
Hugo 
Wit biertje

Website: 
www.body-perfect.nl

De 
favorieten van 

N I E U W !
 B R A Z I L I A N  WAX I N G !

Lycon Precision waxing is  de nieuwe 
manier van ontharen, die vanuit Australië 

de wereld aan het veroveren is. 
Waxing is hot! Vrouwen én mannen 

willen een altijd gladde en superzachte 
huid, zonder al het gedoe en de pijn van 
harsen. Terecht stellen ze steeds hogere 
eisen aan de kwaliteit en duurzaamheid 

van de behandeling. Topsalons in de hele 
wereld gebruiken niets anders meer dan 
deze crème de la crème onder de waxen. 

Ook mijn klanten hebben recht op een 

behandeling met de natuurlijke, heerlijk 
geurende wax van Lycon. 

We zijn klaar voor de zomer! U ook?

NIEUW BIJ SALON BODY-PERFECT!
Professioneel waxen voor een volkomen gladde en perfecte huid.

Industrieweg 4, Sint Oedenrode 
T: 0413-490900  |  M: 0646195330

www.body-perfect.nl

Ontdek de voordelen: 
▪ Geschikt voor haartjes vanaf 1 mm 

▪ Vrijwel pijnloos en uiterst zacht 
voor de huid 

▪ Wordt aangebracht op lage  
temperaturen 

▪ Geen huidirritaties of roodheid 
▪ Verrijkt met essentiële oliën

P Stapt u binnen bij Pari 
Bodyfashion aan de Heuvel in 

Sint-Oedenrode, dan wordt u met 
opgeruimde blik te woord gestaan. Per-

soonlijke aandacht; daar draait het voor eigena-
ressen Paulien Derks en Rian Peters om. Zelfs de 

winkelnaam is vanuit deze persoonlijke instelling 
tot stand gekomen. ‘Pari’ Bodyfashion  is namelijk 

gebaseerd op de voornamen van beide dames. De 
aanschaf van nieuwe lingerie, bad- of 

nachtmode is dan ook een zeer persoonlijke aangelegenheid.

Door: Ria Balk

 “Iedereen wordt door ons persoonlijk geholpen”, geeft het twee-
tal aan. Zij blijven gewoon zichzelf en juist daarin ligt hun kracht. 
Zo kunnen ze iedereen goed advies geven. Klanten die de weg 
naar Pari Bodyfashion eenmaal hebben gevonden, blijven terug-
komen. PrimaDonna, Mey, Marie Jo, Triumph, Sloggi, Ten Cate… 
Pari Bodyfashion biedt een uitgebreide keuze aan de kwalitatief 
betere lingeriemerken voor dames, heren en voor kinderen. Een 
hemd is niet zomaar een hemd. “De betere merken gebruiken 

betere materialen. De hemden van Mey zijn bijvoorbeeld mooi 
rond gebreid met kwalitatief mooie garen”, vertelt Rian. 

De dames kopen de nieuwe collectie in op gevoel én op de vraag 
natuurlijk. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld veel gevraagd naar 
bikini’s met een grote cup-maat. “Daar wordt nu veel van ver-
kocht. Klanten weten dat we dat in voorraad hebben”, geeft Rian 
aan. Zij en Paulien richten zich beiden op de klant, maar hebben 
wel echt hun eigen smaak. Bij de inkoop van de nieuwe collectie 
zorgt dat altijd voor een mooie mengelmoes. “Meestal kiezen we 
om de beurt die items waar onze voorkeur naar uitgaat en daarna 
overleggen we samen. Voor bepaalde setjes hebben we vaak zelfs 
al specifieke klanten in gedachten.”
Dat Pari Bodyfashion zich richt op de lingerie van betere kwaliteit, 
betekent niet dat er alleen maar dure spullen worden verkocht.  
Ook voor een redelijk bedrag kun je er al een heel goede BH of 
slip kopen. Bovendien profiteren klanten regelmatig van aantrek-
kelijke acties. Koop je vier Ten Cate-producten, dan hoef je er 
maar drie te betalen. Daarin kun je alles combineren wat je maar 
wilt. “Dat soort acties verloopt altijd erg goed. Van Sloggi kunnen 
we vaak de grootste acties aanbieden: drie halen, twee betalen. 
Sloggi heeft voor elk wat wils. Van naadloos ondergoed dat goed 

past onder strakke kleding, tot de meer ouderwetse modellen 
met gulp.” 
Zo werken Paulien en Rian al bijna 15 jaar samen tussen de 
lingeriesetjes, de pyjama’s en nachthemden en de badkleding. 
Volgens eigen zeggen zijn ze er nagenoeg ‘blind’ in gestapt, maar 
inmiddels hebben ze al heel wat klandizie gelukkig gemaakt met 
goed passende lingerie. Loopt u ook eens binnen bij Pari 
Bodyfashion. De badkleding en zomernachthemden zijn 
momenteel volop in voorraad en binnenkort start er weer een 
nieuwe actie. 

Pari Bodyfashion, Heuvel 15A. Tel 0413-330838.
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Lancaster 
ZONNEBRAND 
50% KORTING* 

*alleen geldig op 

geselecteerde producten

ZONNEBRAND 
50% KORTING

ESCAPE 
dames edp 100ml 

van € 81,34 voor € 19,95  

heren edt 100ml 
van € 65,58 voor € 19,95

WIJ BESTAAN 1 JAAR!

FEESTELIJKE AANBIEDINGEN!

drogisterij & parfumerie 
van der Linden
Heuvel 2, 5492 AD Sint-Oedenrode, 
tel. 0413-472404, e-mail: winkel@da-vanderlinden.nl
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Sassefratsen

Potjandorie. Doe je een voorspelling in 
deze krant, 
spelen die elf die ik vorige week zo de he-
mel in prees een uiterst moeizame wed-
strijd. Het was een enerverend avondje, 
woensdag 18 juni. Terwijl een groot 
gedeelte van de Rooise bevolking op de 
Markt stond te kijken, hadden wij ons 
300 meter verderop in de tuin van vrien-
den geïnstalleerd.

Onze jongens hadden het lastig, dat zag 
je meteen. Die Aussies zijn bomen van 
kerels en hebben een conditie van een 
volbloed renpaard. Eigenlijk hadden we 
daar al op voorbereid kunnen en moe-
ten zijn. Onze herenhockeyers werden 
in de WK-finale door de Aussies als een 
stel schooljongens opzij gezet. Toch ben 
ik geen moment bang geweest dat we 
gingen verliezen. In een goed team zijn 
er altijd leiders die opstaan. Gelukkig 
was onze Robin bij de les en schoot ons 
langszij en pikte ook Depay zijn goaltje 
mee. Het was een draak van een wed-
strijd maar de drie punten zitten in de 

pocket en ‘we’ zijn door naar de volgen-
de ronde. De manier waarop is even niet 
belangrijk.
In onze keuken hangt inmiddels een 
grote poster met uitslagen en het ver-grote poster met uitslagen en het ver-grote poster met uitslagen en het ver
dere programma van dit WK. Iedere 
dag bekijken we de route naar de finale. 
De agenda is op cruciale data inmiddels 
schoongeveegd. Gaandeweg het toer-schoongeveegd. Gaandeweg het toer-schoongeveegd. Gaandeweg het toer
nooi blijkt dat de ‘we’ op die mogelijke 
route naar de finale verrassende tegen-
standers kunnen tegenkomen. Want 
wat een tof en spannend WK is dit. Als 
het even kan, staat de televisie hier om 
18.00, 21.00 en 00.00 uur afgestemd op 
Nederland 1. 

Zoals afgelopen donderdagavond. Ik 
zat met mijn laptop op schoot rustig te 
werken. Af en toe ging mijn oog naar de 
televisie waar Uruguay tegen Engeland 
speelde. Na een half uur heb ik mijn lap-
top aan de kant gegooid. Gegrepen door 
de strijd heb ik met samengeknepen 
billen op de bank gezeten. Ik was voor 
hup wie er wint, geen voorkeur dus. De 
strijd spatte van het scherm. De wan-
hoop van Engeland en Wayne Rooney 
die naarstig op zoek was naar zijn eerste 
WK-doelpunt tegen de triomftocht van 
‘onze’ Luis Suarez. Zaterdagavond had 
ik een zelfde ervaring tijdens Duitsland 
– Ghana. Wat een spanning, emotie, 
strijd en passie! De tweede helft zat ik 
met verhoogde hartslag, aangespannen 
been –en bilspieren  op de bank, af en 
toe opverend. Ik was na de wedstrijd net 
zo uitgeput als de 22 spelers!

Dit WK kijken is goed voor mijn conditie. 
Alle elementen van een goede workout 
zitten erin. Dus dames: klein advies voor 
wie wil werken aan de buik, been –en 
bilspieren. Laat het voetbalvirus over je 
heen komen. Vreet je vast in de wedstrijd 
(niet letterlijk natuurlijk) en beleef intens 
de spanning en sensatie. Over een paar 
weken lig je dan strak in je bikini op het 
strand.

Billenknijpen

De populairste sporten voor vrouwen:
1. Fitness
2. Zwemmen
3. Groeplessen op muziek
4. Wandelsport
5. Hardlopen/Joggen

‘RReshma Girdhari (sinds kort woonachtig in Sint-Oedenrode) en Kimberly 
van Grinsven (van Kimberly’s Fashion aan de Heuvel) haalden onlangs 
deze krant, omdat ze deelnamen aan de Miss Regio verkiezing. Een miss-

verkiezing voor vrouwen   onder de 1.74m. Afgelopen weekend was 
de grote finale. Ze scoorden allebei goed.

Het was een hectische 
en drukke dag voor 
beide dames. Span-
nend ook natuurlijk, 
want wie zou er met 
de hoofdprijs vandoor 
gaan? Veertien mei-
den streden om de 
titel. Uiteindelijk werd 
Reshma knap tweede. 
Kimberly ging er met 
een andere prijs van-
door. Zij werd eerste 
in de categorie Media. 
Het is nu afwachten hoe de carrière van beide dames 
zal verlopen. De eerste aanbiedingen zijn in ieder 
geval al binnen.

ooise’ dames presteren goed 
tijdens Miss Regio verkiezing

Dit zijn de lekkerste voetbalspelers van het WK:
1. Iker Casillas - Spanje     
2. Bruno Martens Indi - Nederland     
3. Mats Hummels - Duitsland    
4. Daley Blind - Nederland     
5. Sergio Ramos - Spanje

Net als je huid heeft ook je haar veel te lijden 
door UV-straling van de zon. 
Gebruik daarom voor je haar en je hoofdhuid 
een zonnespray met UV-filters. Deze voorkomt 

beschadiging van je haar, beschermd tegen 
verbranden van de lichte hoofdhuid tussen de 
haren en voorkomt het “teruglopen” van je 
haarkleur.

Zomertip;

Terug van vakantie? Laat je coupe weer 

lekker bijwerken bij je kapper. Deze 

kan je haar met een intensieve booster-

behandeling weer in een topconditie 

krijgen. Wellicht een nieuw kleurtje erin 

en u komt als herboren voor de dag.

Zomertip;
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De 
favorieten van 

N I E U W !
 B R A Z I L I A N  WAX I N G !

Lycon Precision waxing is  de nieuwe 
manier van ontharen, die vanuit Australië 

de wereld aan het veroveren is. 
Waxing is hot! Vrouwen én mannen 

willen een altijd gladde en superzachte 
huid, zonder al het gedoe en de pijn van 
harsen. Terecht stellen ze steeds hogere 
eisen aan de kwaliteit en duurzaamheid 

van de behandeling. Topsalons in de hele 
wereld gebruiken niets anders meer dan 
deze crème de la crème onder de waxen. 

Ook mijn klanten hebben recht op een 

behandeling met de natuurlijke, heerlijk 
geurende wax van Lycon. 

We zijn klaar voor de zomer! U ook?

NIEUW BIJ SALON BODY-PERFECT!
Professioneel waxen voor een volkomen gladde en perfecte huid.

Industrieweg 4, Sint Oedenrode 
T: 0413-490900  |  M: 0646195330

www.body-perfect.nl

Ontdek de voordelen: 
▪ Geschikt voor haartjes vanaf 1 mm 

▪ Vrijwel pijnloos en uiterst zacht 
voor de huid 

▪ Wordt aangebracht op lage  
temperaturen 

▪ Geen huidirritaties of roodheid 
▪ Verrijkt met essentiële oliën

P Stapt u binnen bij Pari 
Bodyfashion aan de Heuvel in 

Sint-Oedenrode, dan wordt u met 
opgeruimde blik te woord gestaan. Per-

soonlijke aandacht; daar draait het voor eigena-
ressen Paulien Derks en Rian Peters om. Zelfs de 

winkelnaam is vanuit deze persoonlijke instelling 
tot stand gekomen. ‘Pari’ Bodyfashion  is namelijk 

gebaseerd op de voornamen van beide dames. De 
aanschaf van nieuwe lingerie, bad- of 

nachtmode is dan ook een zeer persoonlijke aangelegenheid.

Door: Ria Balk

 “Iedereen wordt door ons persoonlijk geholpen”, geeft het twee-
tal aan. Zij blijven gewoon zichzelf en juist daarin ligt hun kracht. 
Zo kunnen ze iedereen goed advies geven. Klanten die de weg 
naar Pari Bodyfashion eenmaal hebben gevonden, blijven terug-
komen. PrimaDonna, Mey, Marie Jo, Triumph, Sloggi, Ten Cate… 
Pari Bodyfashion biedt een uitgebreide keuze aan de kwalitatief 
betere lingeriemerken voor dames, heren en voor kinderen. Een 
hemd is niet zomaar een hemd. “De betere merken gebruiken 

betere materialen. De hemden van Mey zijn bijvoorbeeld mooi 
rond gebreid met kwalitatief mooie garen”, vertelt Rian. 

De dames kopen de nieuwe collectie in op gevoel én op de vraag 
natuurlijk. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld veel gevraagd naar 
bikini’s met een grote cup-maat. “Daar wordt nu veel van ver-
kocht. Klanten weten dat we dat in voorraad hebben”, geeft Rian 
aan. Zij en Paulien richten zich beiden op de klant, maar hebben 
wel echt hun eigen smaak. Bij de inkoop van de nieuwe collectie 
zorgt dat altijd voor een mooie mengelmoes. “Meestal kiezen we 
om de beurt die items waar onze voorkeur naar uitgaat en daarna 
overleggen we samen. Voor bepaalde setjes hebben we vaak zelfs 
al specifieke klanten in gedachten.”
Dat Pari Bodyfashion zich richt op de lingerie van betere kwaliteit, 
betekent niet dat er alleen maar dure spullen worden verkocht.  
Ook voor een redelijk bedrag kun je er al een heel goede BH of 
slip kopen. Bovendien profiteren klanten regelmatig van aantrek-
kelijke acties. Koop je vier Ten Cate-producten, dan hoef je er 
maar drie te betalen. Daarin kun je alles combineren wat je maar 
wilt. “Dat soort acties verloopt altijd erg goed. Van Sloggi kunnen 
we vaak de grootste acties aanbieden: drie halen, twee betalen. 
Sloggi heeft voor elk wat wils. Van naadloos ondergoed dat goed 

past onder strakke kleding, tot de meer ouderwetse modellen 
met gulp.” 
Zo werken Paulien en Rian al bijna 15 jaar samen tussen de 
lingeriesetjes, de pyjama’s en nachthemden en de badkleding. 
Volgens eigen zeggen zijn ze er nagenoeg ‘blind’ in gestapt, maar 
inmiddels hebben ze al heel wat klandizie gelukkig gemaakt met 
goed passende lingerie. Loopt u ook eens binnen bij Pari 
Bodyfashion. De badkleding en zomernachthemden zijn 
momenteel volop in voorraad en binnenkort start er weer een 
nieuwe actie. 

Pari Bodyfashion, Heuvel 15A. Tel 0413-330838.
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des i gn

Column
Sassefratsen

Billenknijpen

De populairste sporten voor vrouwen:
1. Fitness
2. Zwemmen
3. Groeplessen op muziek
4. Wandelsport
5. Hardlopen/Joggen

‘RReshma Girdhari (sinds kort woonachtig in Sint-Oedenrode) en Kimberly 
van Grinsven (van Kimberly’s Fashion aan de Heuvel) haalden onlangs 
deze krant, omdat ze deelnamen aan de Miss Regio verkiezing. Een miss-

verkiezing voor vrouwen   onder de 1.74m. Afgelopen weekend was 
de grote finale. Ze scoorden allebei goed.

Het was een hectische 
en drukke dag voor 
beide dames. Span-
nend ook natuurlijk, 
want wie zou er met 
de hoofdprijs vandoor 
gaan? Veertien mei-
den streden om de 
titel. Uiteindelijk werd 
Reshma knap tweede. 
Kimberly ging er met 
een andere prijs van-
door. Zij werd eerste 
in de categorie Media. 
Het is nu afwachten hoe de carrière van beide dames 
zal verlopen. De eerste aanbiedingen zijn in ieder 
geval al binnen.

ooise’ dames presteren goed 
tijdens Miss Regio verkiezing

Dit zijn de lekkerste voetbalspelers van het WK:
1. Iker Casillas - Spanje     
2. Bruno Martens Indi - Nederland     
3. Mats Hummels - Duitsland    
4. Daley Blind - Nederland     
5. Sergio Ramos - Spanje

Net als je huid heeft ook je haar veel te lijden 
door UV-straling van de zon. 
Gebruik daarom voor je haar en je hoofdhuid 
een zonnespray met UV-filters. Deze voorkomt 

beschadiging van je haar, beschermd tegen 
verbranden van de lichte hoofdhuid tussen de 
haren en voorkomt het “teruglopen” van je 
haarkleur.

Zomertip;

Terug van vakantie? Laat je coupe weer 

lekker bijwerken bij je kapper. Deze 

kan je haar met een intensieve booster-

behandeling weer in een topconditie 

krijgen. Wellicht een nieuw kleurtje erin 

en u komt als herboren voor de dag.

Zomertip;
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

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

--------------------------------------
Heijmans Schilders
De specialist voor uw pand
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Verstopte oren, of last van oorpijn tij-
dens vlucht: oorkaarsbehandelingen 
kunnen u ondersteunen. Info: Elisa 
Hanff, tel 06-16694902.
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Bemiddeling bij import voor uw auto 
uit het buitenland
06-83249245
--------------------------------------
Heijmans Schilders
Voor onderhoudsschilderwerk aan uw 
woning
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding 
herstelwerkzaamheden.
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.
--------------------------------------

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

Te koop/Te huur

Te huur; 
2 paardenstallen,
auto ambulance.
Interessante prijzen
06-83249245
--------------------------------------

Jansen Autostyling 
en Verhuur 

0653491324

Te huur 
Bedrijfsruimtes: Spuiterij met 

2 spuitcabines 240m2 en 
2 ruimtes te huur 120m2 met 
eventueel veel zolderruimte.

--------------------------------------
Aanbieding: kas leegverkoop
Bloeiende lavendel 13 cm pot € 1,20
Stamrozen vanaf € 2,50, Volop zomer-
bloeiers en vast tuinplanten, diverse 
kortingen.
Prei- en groenteplanten. Groencen-
trum van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, 
Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

KUNSTMEST
HET IS TIJD VOOR UW TUIN

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

- CUlTERRa
- POTgROND
- gRaSzaaD

kOm laNgS VOOR gRaTIS aDVIES VOOR 
OPTImaal RESUlTaaT.

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave) 
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenrode, 
€ 493,58 incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Te koop: Caravan compleet ingericht, 
klaar voor vertrek, moet weg.
vraag prijs € 600,00
tel. 06 27497671
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------

   

Ook deze week weer een geweldige foto in de rubriek Historische 
Beelden. Weet u waar deze foto gemaakt is? Herkent u mensen? We 
horen het graag! Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor. Heuvel 17, 
de koffie staat klaar.

Oplossing week 25:
Op de foto van deze week staan mijn 
opa en oma Gottenbos. Hun kin-
deren Dirk, Rien, Ali, Martha (mijn 
moeder), Mien, Marie en Dora. De 
3 soldaten waren bij hen ingekwar-
tierd. (Oorlog 1914-1918).
Diny Boleij-Voets

De onderstaande foto is genomen 
in Werkendam tijdens de Eerste We-
reldoorlog. De andere foto is van de 
Landweer, lichting 1912. Op beide 
foto’s staat Toon van de Maat. Hele-
maal linksonder op de lichte foto en 
op de andere foto staat hij als derde 
van links. Op de lichte foto staat ook 
Tinus Klerkx, alleen welke het is weet 
ik niet zeker.
ad van Son

Oplossing historische foto week 24:
Deze foto is genomen in het Re-
traitehuis Loyola. Bij de jezuïeten in 
Vught. Ik ben daar zelf in retraite ge-
weest in 1962. Daarom herken ik het 
gebouw.
Dhr. hoeks

Historische beelden

Marktplein
Te Koop
Scooter mobiel
Merk: Revatak, type Solo, nieuw.
Er is geen 100 km mee gereden. Ik kan 
door val niet meer rijden.
Email: g.vissers99@upcmail.nl
Of tel. 842004
Odendael 308 Sint-Oedenrode
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Nijnsel
125 m2 bedrijfshal
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
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)
--------------------------------------
Gratis af te halen;
29 m2 gewassen grint tegels 
60 x 40 cm Tel. 06-45253476
--------------------------------------

Cursus/workshop

Zomer midweek yoga van 30 juni t/m 
4 juli, van 09.00 - 15.00 uur. Deze ver-
diepende yoga week gaat over verlan-
gen en wordt gegeven bij Elisa Hanff, 
Schootsedijk 15. Tel. 473233 / 
06-16694902 www.liesbethhanff.nl
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Sociale vaardigheidstraining voor 
kinderen en volwassenen in Rooi.
www.jijeniktraining.com
--------------------------------------

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

Gezocht

Gevr ambitieuze man en/of vrouw die 
serieus extra inkomen willen.
www.extra-inkomen.nl 
tel: 06-53159966 / 
email: terpstra@chello.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden: vrijdag 20 juni: sleutelbos 
(voor Blokker) met blauwe sleutelhan-
ger, blauw adreslabel en een sleutel.
Info: DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------
Zondag 15 Juni een sleutelbos gevon-
den op het fietspad van de rijckervan-
vorsel van kessel laan richting de ro-
tonde.
info bij DeMooiRooiKrant.
--------------------------------------
Gevonden: sleutelbos met 5 sleutels, 
winkelwagenmuntje, en gele sleutel-
hanger met een bedrijfsnaam. Info: 
DeMooiRooikrant, Heuvel 17.
--------------------------------------

Gevonden:
Sleutelbos met AH-sleutelhanger, vijf-
tal sleutels met 1 lange sleutel.
Gevonden bij de Borchmolen vijver. 
Info: 0629211626.
--------------------------------------
Verloren:
In het centrum van Sint-Oedenrode: 
een tas met zwemspullen, tegen ver-
goeding terug te bezorgen. 
info: 06 146 50974
--------------------------------------

Diversen

29 JUNI VLOOIENMARKT
Sporthal Tivoli
Geert Grootestraat 72
Eindhoven. 9-16 uur.
€ 1 p.p. bomvol!
06-20299824.
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen.Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------
NIEUWS!! ‘t KRALENATELIER 
van tijdelijke naar vaste stek: 
BORCHMOLENDIJK 24A voor kinder-
feestjes, workshops, parels, knopen, 
reparaties enz. Feestelijke opening: 
vrijdag 27 juni 10.30 uur
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Lever uw naam in via e-mail: nieuwenaam@fusiessv.nl of bij uw gemeente-

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

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

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

Huisvuil

Verloren voorwerpen
•  Sleutelbos met oude Toyota sleutel 

aan ringetje
•  Paarse tas met shirts van Fred van de 

Laar
•  Sleutelbos met auto /huisdeur/diverse 

sleutels aan grijze hanger in de vorm 
van een hartje met inscriptie liefste 
moeder van de wereld

•  Zwart hoesje voor Samsung S4 met 
daarin een rijbewijs

Gevonden voorwerpen
•  Autosleutel met geel plastic voorwerp 

en label van Vervoort autobedrijf
•  Zwarte horloge met rode ring om de 

klok
• Axa fietssleutel
• Witte Samsung Galaxy Ace 2

Meldingen

Ontmoeting tussen inwoners drie gemeentenGemeente 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 

Paul Rubens

Bijna mijn thuis….
dat is mijn Sint-Oedenrode!

De gemeente heeft u nodig….
Praat mee over de visie op de nieuw te vormen gemeente?
Op woensdagavond 2 juli aanstaande 
organiseren de gemeenten Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel samen ronde-
tafelgesprekken met hun inwoners. Wij 
nodigen iedereen uit hierbij aanwezig 
te zijn. Dit is uw kans om mee te praten!  

Centraal staat de vraag: ‘Wat voor ge-
meente willen wij zijn?’
Op 2 juli praten we over de thema’s so-
ciaal/maatschappelijk, ruimte en eco-
nomie. Aan de hand van allerlei vragen 
gaan we in kleine groepen praten over 
wat voor gemeente we willen zijn, wat is 
er goed aan de gemeenten nu, wat wil-
len we zeker houden en wat willen we 
ontwikkelen. 

De avond is op woensdagavond 2 
juli aanstaande aan de  Noordkade 
te Veghel, N.C.B-laan 52G te Veghel. De 
avond start om 19.30 uur, vanaf 19.00 
uur is de zaal open en kunt u uw badge 
ophalen!

Meldt u aan door een e-mail te sturen 
naar fusie@sint-oedenrode.nl. Geef ook 
aan bij welk thema u graag wilt aanslui-
ten: sociaal/maatschappelijk, ruimte of 
economie. 

Meer informatie staat ook op de website 
www.sint-oedenrode.nl

Inkoop specialistische hulp Wmo
De Meierij-gemeenten werken samen bij 
de inkoop van de ondersteuning AWBZ-
zorg. Die valt vanaf januari 2015 onder 
de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo). De Meierij-gemeenten zijn: 
Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, 
Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-
Oedenrode en Vught.

Bij de genoemde ondersteuning gaat het 
om: begeleiding, dagbesteding (inclu-
sief vervoer), kortdurend verblijf en (een 
klein stukje) persoonlijke verzorging. 
Het gaat hier niet over de Jeugdzorg.

Inkoopprocedures
De Meierij-gemeenten gebruiken twee 
inkoopprocedures:
1.  Inkoop van  ondersteuning voor 2015 

voor inwoners die in 2014 al (AWBZ-)
zorg ontvangen. Dit gebeurt in het ka-
der van het overgangsrecht 2015. Ge-
meenten sluiten hiervoor in principe 
met alle huidige, door het Zorgkan-
toor gecontracteerde aanbieders een 
overeenkomst af. Zij moeten dan zorg 
bieden aan inwoners met een indicatie 
die doorloopt in 2015. Verder is er nog 
een aantal eisen. Hierover ontvangen 
aanbieders rond de zomer 2014 infor-
matie.

2.  Inkoop van specialistische hulp voor de 
nieuwe instroom vanaf 2015, bij een 
selectie van aanbieders. De gemeenten 
hebben aan de hand van enkele criteria 
een voorlopige selectie gemaakt. Het 
gaat om 11 grote en 13 kleine aanbie-
ders. Dit zijn (in willekeurige volgorde): 
Cello, Vivent, Reinier van Arkel groep, 

Stichting SWZ, Stichting Humanitas 
DMH, Amarant, BrabantZorg, GGZ Oost-
Brabant, Samenwerkende Zorgboeren 
Zuid, Dichterbij, Stichting Laverhof, No-
vadic-Kentron, Stichting Maatschappe-
lijke Opvang, Thuiszorg Vughterstede, 
Buro MAKS, Pantein, Van Neynselgroep, 
Thuiszorggroep Elde, Professionals in 
NAH, Stichting Buurtzorg, Opvanghuis 
Berlicum, Labyrint Zorg, Koraalgroep, ’t 
Heem, Annenborch, en: Sint Jozefoord.

Dat betekent dat de zorg in 2015 in prin-
cipe doorloopt bij de huidige aanbieder. 
Voor 2016 maken we afspraken met de 
24 hier genoemde aanbieders. 

Afspraken
Met deze aanbieders zijn begin april ge-
sprekken gevoerd. Zij ontvangen in juni 
2014 een offerteverzoek en een concept 
overeenkomst voor 2015 en 2016. 
In de zomer beoordelen de Meierij-ge-
meenten de ontvangen offertes. 
Het doel is om voor 1 oktober 2014 de 
overeenkomsten af te sluiten. De leve-
ring van  ondersteuning vanaf 2015 is op 
deze manier geregeld. 

Inwoners
In het najaar zullen we de mensen die 
gebruik maken van deze zorg een brief 
sturen met nadere informatie. Uitgangs-
punt is dat we afspraken maken om zorg 
en ondersteuning in 2015 te kunnen 
blijven bieden aan onze inwoners die dat 
nodig hebben.  

 Meer Informatie? Kijk op 
www.awbz.pleio.nl.

Commissie bezwaarschriften
Nieuwe commissie voor de behandeling van bezwaarschriften 
voor de gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel
Op 27 mei jl. heeft de gemeenteraad van 
de gemeente Sint-Oedenrode de ver-
ordening voor de behandeling van be-
zwaarschriften voor de gemeenten Sint-
Oedenrode en Schijndel vastgesteld. 
Deze verordening is op 17 juni 2014 in 
het gemeenteblad gepubliceerd en op 
18 juni 2014 in werking getreden.

Samenwerking
Om op een praktische en efficiënte ma-
nier de bezwaarschriften te kunnen be-
handelen is voor samenwerking met de 
gemeente Schijndel gekozen.

Samenstelling commissie
De nieuw gevormde commissie bestaat 
uit zowel leden van de gemeente Sint-

Oedenrode als die van de gemeente 
Schijndel. Tijdens iedere zitting zijn, zo-
als te doen gebruikelijk, de voorzitter en 
twee leden aanwezig. 

Zitting
De zittingen vinden met ingang van 9 
juli a.s. plaats op woensdag in de late 
middag. De zitting wordt beurtelings in 
de gemeente Sint-Oedenrode en de ge-
meente Schijndel gehouden.

Informatie
Hebt u nog vragen over de nieuw ge-
vormde commissie, dan kunt u hierover 
contact opnemen met mw. mr. D. Linotte 
(0413) 481911.

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
Eerschotsestraat 96 5491 AD 03-06-2014 Vestigen bedrijf aan huis
Sterrebos 1 5491 TL 03-06-2014 Plaatsen van een hekwerk
Pastoor Smitsstraat 8e 5491 XN 05-06-2014 Plaatsen van een erker en luifel
Rijtvenweg 12 5491 PJ 05-06-2014 Oprichten van een loods
Schootsedijk 35  5491 TD 06-06-2014 Verbouwen varkensstal tot loods  
     en huisvesting seizoensarbeiders
Sterrebos 9 – 9a  5491 TL 06-06-2014 Bedrijfswoning omzetten naar  
     plattelandswoning
Lieshoutsedijk 25 5491 RV 17-06-2014 Bouwen mantelzorgwoning en  
     pensionstalling voor paarden en  
     plaatsen lichtmasten en 
     erfafscheiding
Slophoosweg 19 5491 XR 17-06-2014 Kapen van een populier en een spar

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Heikampenweg 11 5491 TP 17-06-2014 Legaliseren plaatsen hekwerk
Heikampenweg 11 5491 TP 17-06-2014 Legaliseren verplaatsen inrit
Eekhoorn ong. ------ 17-06-2014 Kappen 1 es
Struikheide 4 5491 LS 23-06-2014 Legaliseren carport

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Ollandseweg 18 5491 GS   Plaatsen tijdelijke woonunit

Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
26 juni 2014 ter inzage.

Vergunningen

Inzameling oud papier
Zaterdag 28 juni
•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
op zaterdag tussen 09.00 en 10.30 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Antonius 
van Padua; containers op de parkeer-
plaats tegenover de basisschool aan 
de Jasmijnstraat 11 a, op zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur;

maandag 30 juni
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt op-

gehaald in de wijken Armenhoef, 
Dommelrode, Eerschot, Rooise zoom, 
Haverland, De Hoef en Centrum vanaf 
18.30 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.

Huisvuil in de vakantie
Zet uw huisvuil om 7.30 uur aan de 
straat.
In een vakantieperiode worden er min-

der containers en kunststofverpakkings-
afval aangeboden. Uw huisvuilinzame-
laar is dan ook eerder bij u in de straat.

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl
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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  17 tot en met 23 juni 
2014 zijn de volgende aanvragen bij de 
gemeente ingekomen:
•  Van de stichting Britse Automo-

biel Dagen voor het houden van de 
Britse Automobiel Dagen op 7 juni 
2015 op het voorplein en parkeer-
plaats voor het gemeentehuis aan het  
Burg. Wernerplein te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van wijkvereniging Kinderbos voor 

het houden van een straatbarbecue 
op 6 juli op het Sweelinckplein te Sint- 
Oedenrode.

•  Van PHV Steeds Paraat voor het hou-
den van de driekringen wedstrijd op 
24 augustus 2014 op het hondensport-
terrein aan de Lieshoutseweg te Sint-
Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning 
•  Van Handboogvereniging Concordia 

voor het houden van de veldwestrijden 
op 12 en 13 juli 2014 op het terrein 
van boomkwekerij Gebr. Van den Berk 

aan de Donderdonksedijk 3 in Boskant.
•  Van de heer B. de Brouwer voor het 

houden van de Elvisdag op 17 augus-
tus 2014 op het Kerkplein te Sint- 
Oedenrode.

•  Van Zaalvoetbalvereniging Dorpsher-
berg van Driel voor het houden van 
een voetvolleytoernooi op 20 juli 2014 
op het Dorpsplein te Olland.

•  Van Stichting Jeugdvakantieweek voor 
het houden van de Jeugdvakantieweek 
2014 van 18 tot en met 22 augus-
tus 2014 op diverse locaties in Sint- 
Oedenrode.

Verleende vergunningen
• Aan Stichting Rooi Events een aanvul-
ling op de verleende vergunning voor 
het plaatsen van een groot beeldscherm 
voor het tonen van de voetbalwedstrij-
den van Oranje. Dit in verband met het 
bereiken van de volgende ronde op 29 
juni 2014 om 18.00 uur.

Verkeersmaatregel
In verband met een groot beeldscherm 
op de Markt tijdens het WK Voetbal 
zijn op 29 juni 2014 tussen 17.00 uur 
en 24.00 uur de rijbanen op de Markt 
(aan weerszijden ter hoogte van de  
Neulstraat en de Stompersstraat) afge-
sloten voor het verkeer. Tevens geldt er 
op 29 juni een verkeersverbod op het 
rechtergedeelte van het  Marktplein tus-
sen 13.00 – 24.00 uur.

Bekendmaking verleende vergunningen 
op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan Bluestonesales voor het innemen 

van een incidentele standplaats op het 
Kerkplein te Sint-Oedenrode van 30 
juni tot en met 4 juli 2014 in verband 
met een promotour voor energiemaat-
schappij Oxxio.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Evenementen

Standplaatsen

Doe mee met Sjors Sportief schooljaar 2014-2015
Meld uw vereniging of activiteit weer aan!

Het afgelopen schooljaar schreven bijna 
250 kinderen uit  onze gemeente zich in 
voor één van de kennismakingscursussen 
bij sportverenigingen en sportaanbieders. 
Ook het komend schooljaar gaan we weer 
van start met nieuwe kennismakingscur-
sussen voor alle kinderen uit de groepen 
1 t/m 8 die in Sint-Oedenrode wonen.

Kennismakingslessen
Kinderen schrijven zich in voor een cur-

sus kennismakingslessen waarvoor ze 
in totaal € 6,00 betalen. Hiervan gaat  
€ 5,00 naar de betreffende sportver-
eniging, € 0,50 naar het gemeentelijk 
declaratiefonds en € 0,50 naar een goed 
(sportgerelateerd) doel. Het aantal ken-
nismakingslessen per cursus is 3 of 4. 
Uitzonderingen daargelaten.

Interesse om een activiteit aan te bieden?
Sjors Sportief biedt kinderen de kans om 
zich te oriënteren op de diverse takken van 
sport en stimuleert kinderen om te bewe-
gen. Voor een zo groot mogelijk aanbod 
hebben we natuurlijk ook uw vereniging no-
dig!  Alle sportverenigingen en sportorga-
nisaties kunnen tot  5 september 2014 één 
(of meerdere) kennismakingscursus(sen) 
opgeven via de website 
www.sportstimuleringnederland.nl. 

 Een gratis en kindvriendelijk podium om 
u als sportvereniging/sportaanbieder op 
de kaart te zetten!
Medio september ontvangen de basis-
schoolkinderen via school het cursus-
aanbod. Vanaf woensdagmiddag  24 sep-
tember kunnen ze zich dan inschrijven 
voor de diverse kennismakingscursus-
sen via de website www.sjorssportief.nl. 
De kennismakingscursussen worden ge-
houden in de periode van oktober 2014 
tot juli 2015.

Meer informatie?
We hopen dat u net zo enthousiast bent als 
wij, dan kunnen we er samen een succes 
van maken. Twijfel dus niet om een sport-
cursus of sportactiviteit te organiseren. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met f.v.meurs@sint-oedenrode.nl  

De kleine zeemeermin: ook leuk voor volwassenen

Mariëndael had afgelopen zater-
dag de première van 'De kleine 
zeemeermin' van theatergoep Frits. 
Alhoewel het stuk geschreven is 
voor kinderen, is het ook voor ou-
deren leuk om te zien. Alledaagse 
dingen zoals de liefde, de vervui-
ling van de zee door de mensen en 
de hunkering naar macht, werden 
door theatergroep Frits op kinder-
lijk eenvoudige manier gebracht.

Bijna niemand heeft ooit een zee-
meermin gezien, maar heel diep 
onder de zeespiegel wonen ze 
echt. De zeemeerminnen en zee-

meermannen beleven op de bo-
dem van de zee dezelfde dingen als 
de mensen op het land. Ze worden 
verliefd op elkaar, ze zingen met 
elkaar en ze dansen met elkaar. 
Omdat de mensen steeds meer 
rommel in de zee gooien mogen de 
zeemeerminnen van hun koning 
Henk niet meer naar boven zwem-
men om aan het strand mensen te 
ontmoeten. Als prinses Aurely zes-
tien wordt, zwemt ze toch stiekem 
naar boven. Daar wordt ze verliefd 
op prins Ralph en dan komt het 
koninkrijk van haar vader, koning 
Henk, in gevaar.

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

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

Theatergroep Frits is een gezel-
schap van toneelspelers, toneeldo-
centen en regiseurs. In het zomer-
seizoen ontmoeten deze mensen 
elkaar en reist de groep langs ver-
schillende buitentheaters, vooral 
in het zuiden van het land. “Wij 
schrijven onze stukken natuurlijk 
voor de kinderen, maar ook hun 
ouders en grootouders die komen 
kijken moeten kunnen genieten”, 
zegt Michelle van Daalhof. Zij 
schreef het verhaal en speelt zelf 
ook mee. De muziek uit 'De kleine 
zeemeermin' zal zeker de ouderen 
uit het publiek bekend in de oren 
hebben geklonken, die was name-
lijk gebaseerd op nummers uit hun 
jeugd.

Wie 'De kleine zeemeermin heeft 
gemist kan op 28 juli aanstaande 
terecht in het 'Openluchttheater 
Mariahout', want dan is theater-
groep Frits weer in de buurt.

Informatieavond Bruisend 
dorpshart Nijnsel
Komende dinsdagavond  1 juli, is er 
in de Beckart in Nijnsel een informa-
tieavond over het bruisend dorpshart  
Nijnsel. Tijdens deze avond presen-
teren de dorpsraad en de gemeente 
de plannen voor de omgeving van de  
Beckart. De avond begint om 20.00 uur.
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27 juni  
NJA kindermuziekmiddag, Kerkplein                                    
14.00-15.30 uur

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

1 juli     
Bijeenkomst parochiebestuur
20.30-22.30 uur

7 juli      
Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel
13.45-14.30 uur

8 juli      
Doopvoorbereiding
20.00-21.30 uur

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

 
Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum maan-
dag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: NL88 RABO 
0138204071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

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

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

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

Breugel Heilige Genoveva
e-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl 
Parochiehuis den Bauw
Adres: Genovevastraat 29
5694 AE  Breugel 
Tel: 0499-847241
Openingstijden parochiebureau:
Donderdag 11.30 – 12.30 uur

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

Designed by: DMrK ©

We lopen het risico om het leed te vergeten dat ons niet persoonlijjk 
raakt. Laten we bedacht zijn op het leed van anderen en laten wij 
bijzonder bidden voor vrede in Syrië.

Paus Franciscus

genda

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

www.heiligeodaparochie.nl

Woord van dank
Afgelopen zondag vierden we Sacra-
mentsdag met een feestelijke eucha-
ristieviering in de St. Martinuskerk. 
Deze eucharistie werd rechtstreeks 
uitgezonden via RKK / KRO. Een 
dergelijke combinatie van eucharis-
tieviering en live-uitzending op te-
levisie vraagt veel voorbereiding en 
organisatie: voor kosters, koren, di-
rigenten en organisten, misdienaars 
en acolieten, voor de siergroep en 
voor hen die zorgdragen voor de 
catering. Het stemt iedere keer weer 

tot dankbaarheid dat e.e.a. zo soe-
pel verloopt. Dank hiervoor. Het laat 
de kracht zien van onze geloofsge-
meenschap!! Een woord van dank 
gaat ook uit naar de organisatie 
van de jaarmarkt, Jan de Leijer en 
Antwan Kuis, die hun bereidwillige 
medewerking hebben gegeven om 
e.e.a. in praktische zin soepel te la-
ten verlopen.

Pastoor Vincent Blom

Misdienaarsuitje

Met de misdienaars en acolieten van 
onze Odaparochie hebben we afge-
lopen zondag het jaarlijkse uitstapje 
gemaakt. Dit jaar zijn de misdie-
naars en acolieten uit Son, Breugel 
en Sint-Oedenrode naar Toverland in 
Sevenum gegaan. Een mooie maar 
volle zondag: eerst was er de TV-mis 
in Rooi waarbij vele misdienaars en 
acolieten aanwezig waren. Na deze 
Mis stonden broodjes met knakworst 

te wachten. Omdat de meesten al 
rond acht uur aanwezig waren ivm 
de camera-repetitie was dit een wel-
kome verrassing. Daarna trokken we 
naar Limburg om een gezellige voort-
zetting te hebben van deze zondag. 
Toverland bood voor elk wat wils. 
Voldaan keerden we tegen de avond 
weer terug naar huis. Een welver-
diend “dank-je-wel” voor onze jeug-
dige vrijwilligers en vrijwilligsters.!!!!

Een gelukkig leven
Het zal u niet zijn ontgaan, het WK 
voetbal is gaande in Brazilië. Tot 
nu toe lijkt het me een mooi toer-
nooi, ik kan er erg van genieten. 
Er zijn veel spannende wedstijden, 
met regelmatig onverwachte uitsla-
gen. Ook teams uit Afrika en Zuid 
Amerika kunnen winnen, niet alleen 
het geld regeert. Er wordt zover ik 
kan nagaan eerlijk gespeeld, en erg 
genoten. Af en toe moet ik glim-
lachen om de paralellen tussen de 
wereld rond het voetbal en de kerk: 
de rituelen, ouders die hun kinderen 
binnenleiden in die wereld, de bon-
zen, de sterren en het voetvolk, de 
trends hoe je het mooist de eredienst 
of wedstrijd voltrekt, de analyses, de 
menselijke tekorten, de vervoering  
en ga zo maar door. Ik verbaas me 
erover, dat rond het voetbal geac-
cepteerd wordt dat er zó veel geld 
in omgaat in tijden van crisis en/of 
armoede, dat er censuur is, dat lang 
niet iedereen mag meepraten. Op 
deze lankmoedigheid kan de kerk 

niet (meer) rekenen. 
Geloof en voetbal zijn echter niet 
hetzelfde, hoewel ze in hun verschij-
ningen soms op elkaar lijken. Voet-
bal geeft spel, vreugde, schoonheid 
voor wie het wil zien. Voetballers ha-
len hun kracht echter uit een andere 
bron. Dat zie je als ze danken voor 
een goal, of als ze de grasmat be-
treden. De kerk bemiddelt de bron. 
Ze doet dit met minstens zoveel en-
thousiasme, opwinding, schoonheid, 
humor, vreugde, diversiteit, raken en 
falen, broeder- en zusterschap als 
die bijzondere en verbindende voet-
balwereld. Als je het maar wilt zien. 
Voetbal kan prachtige ervaringen 
geven. Geloof verbindt je met de 
bron. Ze is voor alle dagen van je 
leven, op weg naar een gelukkig le-
ven. Ik nodig je daarom uit deze we-
reld binnen te treden, die minstens 
zo spannend kan zijn als de voetbal-
wereld. 

Manon van den Broek

Eerste Communie niet gedaan?
Er zijn veel redenen waarom het niet 
gelukt kan zijn om de Eerste Heilige 
Communie te doen: je was te laat met 
inschrijven in groep 4, je kind zit op 
het speciaal onderwijs en je vroeg je 
af wat het beste moment zou zijn, je 
dacht ‘laat maar zitten’ maar later 
kreeg je toch spijt, je kon het er op dat 
moment niet bij hebben in de gezins-
situatie, de voorbereiding ging zo an-
ders dan je gewend was en dat stond je 
tegen, enz. enz. Zo is er in onze paro-
chie best een aantal kinderen dat hun 
Communie wil doen, maar liever niet 
meer tussen de kleintjes van groep 4. 

Voor deze kinderen (groep 6 en ouder) 
hebben we een ‘sneltrein’-aanbod: Na 
de zomervakantie zijn er twee bijeen-
komsten van 1 ½ uur waarin we de 
kinderen in een kleine groep voorberei-
den op hun Eerste Heilige Communie. 

Omdat de kinderen ouder zijn, en om-
dat we met een kleine groep zijn, kan 
dat op deze manier. Op 21 september 
doen deze kinderen dan hun Eerste 
Heilige Communie in de familieviering 
om 9.30 uur in de Martinuskerk in 
Sint-Oedenrode of om 11.00 uur in de 
Petrus ’Bandenkerk in Son. 
Daarna zouden ze, als ze dat willen en 
als ze er oud genoeg voor zijn, mee 
kunnen doen met de vormselvoorbe-
reiding. 
Heb je interesse in deze ‘sneltrein’? 
Geef dan je naam, de naam van het 
kind, geboortedatum, telefoonnummer 
en de kerk/kern waar je bij hoort door 
aan secretariaat@heiligeodaparochie.nl. 
Dan nemen wij contact met je op.

Manon van den Broek
Wilchard Cooijmans

Te laat voor het Vormsel?
Afgelopen weken waren de eerste 
informatie avonden voor de vormsel-
voorbereiding. Maar wat is dat nu ei-
genlijk, het Vormsel? 

De meesten van ons zijn gedoopt toen 
we een baby’tje waren. Je vader en 
moeder hebben beloofd je op te voe-
den met de verhalen van Jezus. Maar 
er komt een moment dat we je vragen: 
‘Sta je er zelf achter? Wil je zelf bij de 
christenen horen?’ Als je die vraag met 
‘ja’ kunt beantwoorden  kun je ge-
vormd worden.
In de Vormselvoorbereiding halen we 
het weer even op: Wat betekent het 
voor jou om bij Jezus te horen? En wat 
heb je eraan? 
Bij het Vormsel zelf vragen we je plech-
tig of je bij Jezus wilt horen. Van de bis-
schop krijg je als teken en bevestiging 
een kruisje met olie op je voorhoofd, 

als een soort onzichtbare tattoo. En wij 
staan om jullie, vormelingen, heen en 
bidden voor jullie. Zo ben je dan vol-
wassen geworden voor de kerk.
Net zoals dat het geval is voor de Eerste 
Heilige Communie, zijn er talloze rede-
nen waarom je niet gevormd bent, of 
waarom je niet op de informatie avond 
was. Maar ben je toch (nog) bezig met 
de vraag of je misschien niet tóch ge-
vormd wilt worden, kom dan naar de 
informatie avond voor ouders en kinde-
ren op dinsdag 2 september 19.00 uur 
in de Goede Herder, Mgr. Bekkersplein 
1 in Sint-Oedenrode. Daarna weet je 
meer. Je bent van harte welkom! (Stuur 
als je komt even een berichtje naar 
secretariaat@heiligeodaparochie.nl )

Manon van den Broek
Wilchard Cooijmans
Willemien Vermeulen

Oda voor Oda; twee fi lmpjes
De communicanten hebben tijdens 
de communievoorbereiding geld bij 
elkaar gespaard voor de blinde kin-
deren van de Odaschool in Kenia. 
Zondag 15 juni hebben we in de 
openluchtvieiring in het processie-
park van Nijnsel het geld symbo-
lisch overhandigd aan zuster Vita uit 
Oudenbosch. Op de website van de 
parochie http://www.heiligeodapa-
rochie.nl/actueel.shtml  staan twee 

filmpjes: één filmpje van de kinde-
ren uit Kenia, en één filmpje van de 
communicanten in de openluchtmis. 
Het laatste filmpje sturen we, samen 
met onze dank voor de samenwer-
king  op naar Kenia. Leuk om even 
een blik te werpen op dit teken van 
verbondenheid!

Werkgroep eerste heilige 
Communie h. Oda
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Ark Kinderclub
Bij de voorbereiding op de eerste Com-
munie en het Vormsel  merken we vaak 
dat kinderen heel veel vragen heb-
ben over God en Jezus, over de kerk 
en geloven, en over de Bijbel. Daarom 
starten we in onze parochie nu met de 
ARK kinderclub. Een gezellig kinder-
clubje, dat op woensdagmiddag bij el-
kaar komt. We eten samen, lezen in de 
bijbel, knutselen, praten en zingen. We 
volgen daarbij de boekjes van “Het licht 
op ons pad”. 

Vanaf 12.30 uur kan iedereen binnenlo-
pen en maken we gezellig de tafel klaar 
voor een brood-maaltijd. Om 13.00 uur 
eten we samen. Van 13.30 tot 14.30 
uur gaan we aan de slag.
Wat gaan we dan doen:

•  naar een verhaal uit de Bijbel luisteren
•  een spelletje of knutselen
•  praten met elkaar en zo leren over 

God en Jezus
• zingen 
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor 
kinderen van 6 tot en met 10 jaar. (voor 
de kinderen vanaf 11 jaar is er onze tie-
nerclub op vrijdagavond!) 
Zin om mee te doen? Stuur 
dan een email met naam, adres 
en telefoonnummer, naar: 
secretariaat@heiligeodaparochie.nl, on-
der vermelding van: ARK Kinderclub 

De Ark Kinderclub komt samen op de 
volgende dagen: 3 september; 17 sep-
tember; 1 oktober; 15 oktober; 29 okto-
ber; 12 november; 26 november en 10 

december
We stappen in de Ark en gaan op 
weg. Je bent van harte welkom om mee 
te gaan.

“Krönungsmesse“ W.A.Mozart
Zondag 29 juni om 9.30 uur zal 
de Eucharistieviering in de St. 
Martinuskerk van Sint-Oedenrode 
op bijzondere wijze opgeluis-
terd worden. Tijdens de viering 
wordt de “Krönungsmesse” van 
W.A.Mozart  K.V. 317 in zijn ge-
heel uitgevoerd, door een groot 
koor, orkest en solisten.

Het initiatief komt van Nol 
Ardts die zo, op voor hem gepaste 
wijze, afscheid wil nemen van zijn 
loopbaan als zangdocent, docent 
koorscholing en docent school-
muziek, in dienst van MIK Kunst-
educatie.

Uitvoerenden zijn leerlingen, oud-
leerlingen, collegae en leden van 
verschillende koren. Het orkest 
bestaat uit collegae, studenten 
van het Utrechts Conservatorium, 
strijkers van Symfonieorkest Eind-
hoven en blazers van het Euregio 
Jeugd Orkest.

Nol Ardts zal zelf de bassolo voor 
zijn rekening nemen. Verder wer-
ken mee: Antoinette Stevens, so-
praan, Louise Rijs, alt en Maarten 
Stevens, tenor.

Het geheel staat onder leiding van 
Leo Smeets

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

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

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 

Verrassende wending in 'Achter gesloten deuren' 

De jongerengroep van het Roois 
Theater bracht afgelopen zondag 
‘Achter gesloten deuren’. Een to-
neelstuk dat de groep onder leiding 
van Pauline Verstraten en Emile 
Kalmann opvoerde in Mariëndael. 
Omdat een aantal van de leden 
van de jongerengroep door studie 
volgend jaar niet meer in Sint-Oe-
denrode woont, was dit letterlijk 
en figuurlijk het slotstuk voor deze 
groep.

Willem is de strenge gevangenisdi-
recteur en wordt door SBS6 bena-
derd om medewerking te verlenen 
aan een dagelijkse reallifesoap over 
het leven in de gevangenis. Willem 
en zijn medewerker Sjaakie werken 
aan dat verzoek mee. Als ze dat niet 
doen, dan zal SBS zeker contact op-

nemen met de mi-
nister en dat is het 
laatste dat Willem 
en Sjaakie willen. De 
minister zou er eens 
achter komen hoe 
het er werkelijk aan 
toe gaat in ‘Achter 
gesloten deuren’.
Hoe het er in ge-
sloten deuren aan 
toe gaat? Ja dat is 
beter dat de mi-
nister dat niet te 
weten komt. Ratten die over de 
vloer lopen, gevangenen en bewa-
kers die elkaar naar het leven staan. 
Er wordt geschoten, maar anders 
dan in het echt, hoeft de recher-
che hier geen hulzen te tellen. Nee 
de geknapte ballonnen verraden 
het aantal schoten. Bloed vloeit er 

niet, maar tijdens de pauze heeft 
de regie het er maar druk mee om 
de tomatensoep op te dweilen. Een 
echte dweilpauze!

Zoals zo vaak, blijkt ook hier al-
les anders te zijn dan dat iedereen 
denkt. De boeven zijn niet de ban-
dieten, de bewakers geen cipiers. 
Iedereen heeft een andere rol dan 
die hij of zij speelt. Maar tegen de 
tijd dat de kijker dat door krijgt, is 
het stuk bijna afgelopen. 

Een fantastisch slotstuk voor de 
jongerengroep van het Roois The-
ater. Zeker weten dat veel van hen 
tijdens hun studie nog vaak terug 
zullen denken aan de tijd dat ze met 
zijn allen toneel speelden. Als we 
deze mensen na hun studie terug 
zien bij de volwassenengroep dan is 
de toekomst van het Roois Theater 
geborgd, ook na 2018!

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Zondag 29 juni
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Familie vd Laar-v Heeswijk, 
Arie en Jet de Korte-vd Laar, Jopie 
Meekel-Adema, Riek vd Ven- de Jong
Zaterdag 5 juli
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: ouders van Engeland-
Swinkels en Annelies Jansen- 
van Engeland
Zondag 6 juli
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst
intentie: Ad Versantvoort, Miny vd 
Ven-Winkelman, Nelly Vlemmix-
Versantvoort, Mies Merks-vd Rijt, 
Frans vd Wijdeven, Tiny van Grotel-
van der Velden, ouders Donkers-
Pijnenburg.

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)

Zaterdag 28 juni 18.30 uur:  Eucha-
ristieviering mmv. Goede Herderkoor.
Zondag 29 juni Feest van HH. Petrus 
en Paulus 9.30 uur: Eucharistieviering 
mmv. een Projectkoor en orkest o. l. v. 
Nol Ardts. Intenties: Tiny en Jan Ha-
braken – van Iperen, Miet Oppers – 
Schepens, Gerard en Jo Renders – van 
Lith, Ria Tops – van Heugten, Helma 
van de Loo – van de Groenendaal, 
Rita en Piet van der Vleuten, overle-
den Ouders Lathouwers – Foolen.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste. 8.40 uur: Rozen-
kransgebed. 9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag 4 juli Eerste vrijdag van de 
maand 10.00 uur: Eucharistieviering 
in Odendael. 
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 28 juni, 17.30u.
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Ilse v.d. Heijden-v.d Made, 
Familie Bijsterveld en Jan Hubers.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
 
Zondag 29 juni, Dienst bij Zonhoven, 
Predikant Ds. Bas Stigter.

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  29 juni om 9.30 uur doop-
dankviering en om 11.00u. Eucharis-
tieviering met gemengd koor.  
Intenties: Cisca van Dongen- v.d. 
Laar,  Jans v.d. Meerakker,   Linard 
Verstraten, Toos Bekx- Verhoeven, 
overl. Ouders v.d. Heijden- van 
Elderen en zoon Cor, Gerard en 
Bertha Verbakel- Wijnen, Harrie van 
Vijfeijken.         

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON

Woensdag 25 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
intentie: Ouders Van de Ven-Renders
Zaterdag 28 juni
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel
Zondag 29 juni
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intenties: Piet van Helmond (1e jaar-
getijde), Wil Mathijssen, Christa 
Bielefeld-Jahnke, Lous Petit-van 
Heijst, Nelly Vermeulen-Habraken, 
Wiesje Spit-Fijen, Zus, Henk en Hans 
Veeneman.
Maandag 30 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 2 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 4 juli, Eerste Vrijdag
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 5 juli
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

ODENDAEL 

Zondag 29 juni 10.00u: eucharistie-
viering met Odendael koor.
Intenties: overleden Wim Habraken, 
Jan vd Schoot, Karel van der Velden.
Vrijdag 4 juli 10.00u: 1e vrijdag eu-
charistieviering met Odendael koor. Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl
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Toch opvallend dat er zoveel inwoners van Rooi zijn die ons dorp wil-
len promoten. Waarom dat is weet eigenlijk niemand. Ik denk dat het 
een soort van trots is. “Gruts” zijn op je eigen dorp. Iedereen moet 
eigenlijk weten dat wij zo’n aardig dorp hebben.

Nu zijn er velen bezig met allerlei promotieplannen: van individuelen, 
winkeliers, clubs, tot stichtingen.
Ik blijf er bij dat we ons het beste op één punt kunnen richten. Eerder 
had ik het al over de mogelijkheid om ons dorp te promoten tot het 
fietsdorp van Nederland. Binnenkort komt de fiets 4-daagse er aan. 
Dit zou een begin kunnen zijn van de verwezenlijking van mijn plan. 
Een fietsfestival zou er aan gekoppeld kunnen worden. Een muziek-
festival waarbij iedereen die op de fiets komt gratis toegang krijgt.
Langs de fietsvierdaagse zouden we verschillende fietsroutes uit kun-
nen zetten in de omgeving van dit prachtige stukje groene Brabant. 
Deze routes kun je overal verkrijgen. Internet zou daarbij een grote rol 
kunnen betekenen. Er zijn, zo begrijp ik, al routes uitgezet voor scoot-
mobielen. Zo zouden er ook routes uitgezet kunnen worden speciaal 
voor kinderen. We zouden voor slechtzienden en blinden een zgn. 
tandemgroepje kunnen samenstellen.
In de winterdag kunnen we routes uitzetten in de bossen, speciaal 
voor de mountainbikers. Iedereen kan meedoen en kan op zijn eigen 
terrein aansluiten bij het thema ‘fiets’. Ook de middenstand zou hier 
goed op in kunnen springen. Volgens mij willen we allemaal wel dat 
Rooi gepromoot wordt. De pastoor en de kapelaon lopen immers ok 
aachter hetzelfde vaon.

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

Promotie van Rooi

De kinderen van basisschool Kie-
nehoef zijn het beu om in de poep 
te trappen. Op het grasveld bij de 
school ondervinden zij elke dag de 
overlast van hondenpoep. Daarom 
zijn ze in actie gekomen. Ander-
halve week geleden boden ze een 
petitie aan bij wethouder Van Burg-
steden. Maandagmiddag bracht de 
BOA een bezoek aan de school om 
de kinderen te vertellen hoe moei-
lijk het is om te handhaven.

Dat de kinderen het echt menens 
is, was al duidelijk, maar dat zetten 
ze extra kracht bij door de verschil-
lende acties. Er werden spandoeken 
gemaakt, bordjes geplaatst, flyers 
ontworpen en verspreid in de brie-
venbussen van omwonenden. Zelfs 
werden er prikkers met vlaggetjes 

in hondendrollen gestoken. Het lijkt 
erop dat de actie voor minder over-
last heeft gezorgd, maar poepvrij is 
het veld nog steeds niet. Behalve 
deze initiatieven hebben de kinderen 
oplossingen bedacht om het pro-
bleem aan te pakken. Deze werden 
met handtekeningen van omwonen-
den gebundeld aangeboden bij Van 
Burgsteden. Het plaatsen van een 
hek om het veld of het terugplaat-
sen van het hondentoilet nabij het 
speelveld. 

Onder andere deze ideeën kwamen 
in handen van de wethouder. Hij 
gaat hierover in conclaaf met zijn 
collega’s. 

BOA op school
Leerling Mathijs had wel een goede 

oplossing; heel de dag de BOA bij 
de school om te controleren. Dat is 
het hem nu net. De BOA kwam op 
school om uit te leggen hoe moei-
lijk het is om te handhaven. Het 
takenpakket van de ambtenaar 
reikt namelijk verder. “Dan helpen 
we toch?” steekt de wijsneus een 
helpende hand toe. Welke klas 
de BOA ook bezocht. Alle kinde-
ren waren bekend met het onder-
werp. Ze hadden er makkelijk uren 
over kunnen praten. Elkaar helpen 
bleek uiteindelijk de conclusie. De 
BOA helpt waar hij kan en de kin-
deren mogen van hem de baasjes 
best aanspreken als ze een drol 
niet opruimen. Gezien de betrok-
kenheid zullen ze dat vast en zeker 
doen. 

Vervolg voorpagina

‘Hondenpoep….daar trappen we niet meer in’

De meeste code 95 opleidingen met e-learning van Nederland 
Voor al uw logistieke opleidingen zoals Heftruck, Reachtruck, Hoogwerker, Autolaadkraan,  BHV, VCA  etc.

Ook in de vakantietijd gewoon 86 uur per week geopend met extra vakantiekorting!!!
Transport Academie B.V. is niet voor niets dé beste logistieke opleider van 2013

U wilt vrachtwagenchau� eur worden? 
In de zomermaanden zijn onze spoedopleidingen 

extra scherp geprijsd! 

WWW.TRANSPORTACADEMIE.NL          |          EKKERSRIJT 3104          |          5692 CC SON |          T: 0499-490077          |          E: INFO@TRANSPORTACADEMIE.NL
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NIEUW!
NU OOK 
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Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
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Rooise Imkers babbelen over bijen
In Rooi is een kleine 
maar zeer actieve en 
enthousiaste groep 
imkers actief,  "De 
Rooise Imkers". Zij 

verzorgen op woensdagavond 25 
juni om 20:00 uur een presentatie 
over het interessante leven van de 
bij en het imkeren. Het is een intro-
ducerend verhaal dat wél interesse, 
maar geen voorkennis van het pu-
bliek vereist. 

De imkers vertellen de belangrijkste 
wetenswaardigheden over de bijen 
en leggen uit hoe het bijenjaar eruit 
ziet.  . Vragen die beantwoord zullen 
worden zijn bijvoorbeeld: Waarom 
zijn de bijen belangrijk? Waarom 
worden ze bedreigd? Heb je ooit 
van de bijendans gehoord? Wist 
je dat de koninginnen speciaal ge-
kweekt worden? Hoe kunnen we ze 
als imkers  en IVN helpen? Normaal 
gesproken zijn er veel vragen en 
reacties uit de zaal, dus het belooft 
een interessante avond te worden 
te worden! woensdag 25 juni van 
20:00 tot 22:00. De presentatie is bij 
de Handboogvereniging, Industrie-
weg 18 in Nijnsel.
Vooraf wat huiswerk maken? Kijk 

dan bijvoorbeeld even op de web-
site www.bijenhouders.nl of zoek op 
youtube naar filmpjes over de “bij-
endans” of “koninginnenteelt”. Tip: 
Heb je de nieuwe Bijenradar app al 
gedownload? 
www.natuurenmilieu.nl/projecten/
bijenradar/ 

Laatste Ollandse liederentafel

Aan alles komt een eind, zelfs aan de 
optredens van 'Van ons end'. De afge-
lopen vijfentwintig jaar verzorgde dit 
oer-Brabantse muziekgezelschap de 
liederentafels in de Ollandse Dorps-
herberg. Aanvankelijk elke maand, 
maar de laatste jaren om de maand.

Zondag was de laatste liederenta-
fel. Huub van Grinsven, gitarist en 
zanger van 'Van ons End', vond het 
gezien zijn gezondheidstoestand en 
leeftijd mooi geweest. De andere 
bandleden sloten zich daar bij aan. 
Om de fans nog één keer te bedan-

ken, was er een afscheidsconcert 
voor de Dorpsherberg. Naast 'Van 
ons End' speelden en zongen daar 
ook 'Gitaarclub Ancora' en Jan van 
der Heijden uit Liempde voor de 
trouwe fans.

Laatste kans voor inschrijving Pubquiz van a.s. vrijdag

Het dak eraf bij de Pubquiz XXL 
Vrijdag zal de vernieuwde Beurs 
uit zijn voegen barsten tijdens de 
Pubquiz XXL. Vanaf 20.00 u zullen 
teams  quizliefhebbers uit Rooi en 
de regio strijden om de “eeuwige 
roem”.

Teams uit maximaal zes perso-
nen, vrienden – buren – familie 
– collega’s – kunnen zich nog in-

schrijven tot a.s. donderdag via  
info@fanfarenja.nl, middels beta-
ling van € 10 , storten op NL85RA-
BO0138216347. Vrijdagavond kan 
men ook nog inschrijven tussen 
19.00 u- 20.00 u in de Beurs. In 
een Pubquiz proberen teams zoveel 
mogelijk vragen over onderwerpen 
zoals entertainment – geschiedenis 
– sport – algemene kennis te be-

antwoorden, maar ook muziekfrag-
menten en afbeeldingen te herken-
nen. De Beurs is open vanaf 19.00 u 
en de Quiz wordt verzorgd door de 
Natte Plek en de jubilerende vereni-
ging NJA. Na de Quiz is er nog een 
spetterende afterparty. Een avond 
die beslist de moeite waard is om er 
bij te zijn en om mee e maken.

Renoveren 
vanaf 

de eerste paal 
tot en met 

de kit 
in de ramen

 

 

t. 0413 474286
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electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00
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Jaarmarkt is gouden visitekaartje van Sint-Oedenrode

Tienduizend? Twintigduizend? Of 
toch vijftienduizend, wat de orga-
nisatie gokte. De schattingen lopen 
ruim uiteen, maar feit is dat het 
zondag weer ouderwets druk was 
tijdens de Rooise Jaarmarkt. Einde-
lijk zaten de weersomstandigheden 
eens mee. 

Wonderdoekjes die zorgen voor 
brandschone spiegels, reuzenta-
toeages, kinderen op hun kop in 
een auto, snerpende gitaren, sprin-
gende turnsters, halve kreeften, 
volle terrassen, geur van vis en 
loempia’s, schreeuwende koop-
mannen en schuifelend publiek. 
Wie de Rooise Jaarmarkt rondliep 
werd om de paar meter getrakteerd 
op een verrassing. De organisatie 
had maar weer eens gezorgd voor 
een enorme diversiteit aan kramen, 
muziek en horeca. In samenwer-
king met de Rooise ondernemers 
hebben ze een gouden visiekaartje 
afgegeven met daarop in dikke let-
ters ‘Sint-Oedenrode.’ Veel bezoe-
kers zijn op deze manier getriggerd 
om nog eens terug te keren.
“Ik zag een advertentie staan en 
dacht ‘daar kunnen we zondag 

wel eens naartoe gaan’. Het weer 
is prima en Sint-Oedenrode is een 
gezellig dorp. Het is nu wel erg 
druk, dat loopt niet altijd even fijn, 
maar daarom zoeken we zo maar 
even een terrasje op”, zegt Johan 

Donkers uit Erp. Rond 14.30 uur 
struinde hij met zijn gezin de markt 
af. Het drukste moment van de 
dag. Medeorganisator Karel van 
Lieshout: “Er zijn meer inschrijvin-

gen dan afgelopen jaar. Eigenlijk is 
het helemaal vol. Daarnaast heb-
ben we veel enthousiaste bezoe-
kers, zelfs uit Utrecht, Leeuwarden 
en Duitsland.” Vooral die buiten 
dorpse bezoekers trotseerden de 

overvolle straten op ‘primetime’. 
De Rooienaren gingen veelal in de 
ochtend en later op de middag een 
kijkje nemen. Zij weten inmiddels 
wel hoe de drukte het best omzeild 
kan worden. 

Bij ieder café of terras was het 
goed druk, voor muziek was ge-
zorgd. Bands, dj’s, zangeressen of 
kapellen. Ook op het terras van 
de Kofferenbar – een uithoek van 
de Jaarmarkt - was het goed toe-
ven. Daar zorgde gek genoeg een 
oude brandweerwagen met juke-
box voor vertier. Een nieuwtje op 
de Jaarmarkt was de autoshow op 
de markt.  “Voor het eerst is er een 
samenwerking met de Rooise Au-
tobedrijven en die heeft goed uit-
gepakt”, weet Van Lieshout. Voor-
al de kantelsimulator van Lambert 
Autoschade trok net als vorig jaar 
aardig wat bekijks. 

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

Jolanda Kerkhof wint fi ets van 
Progress en DeMooiRooiKrant

De Jaarmarkt was druk, 
heel druk. Daarom heb-
ben ook heel veel mensen 
meegedaan aan de actie 
van Progress en DeMooi-
RooiKrant. Inzet was een 
nieuwe fiets. 

Uit de honderden inzen-
dingen is een winnaar 
geloot. Mevrouw Jolanda 
Kerkhof is de gelukkige. Zij 
heeft deze fiets gewonnen. 
Door Progress zal ze op de 
hoogte worden gebracht. 

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Door TV Meierij



Woensdag 25 juni 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 27

Drukke zondag voor de Brabantband
Afgelopen zondag was een druk weekend 
voor de leden van de Brabantband. Zondag-
morgen was een aantal leden druk bezig met 
het inrichten van de kraam. De rest van de dag 
waren alle leden ingedeeld met het verkopen 
van bonnetjes voor de enveloppenwedstrijd, 
een actie waar leuke prijzen mee werden ver-
diend door de diverse winnaars. 

Helaas kan niet iedereen winnen en dus kre-
gen de deelnemers, die minimaal drie enve-
loppen hadden gekocht, een sticker voor het 
maken van een selfie. De Brabantband kijkt 
met spanning uit naar de resultaten van deze 
wedstrijd.
Om half vier maakten de leden zich op om 
voor de eerste keer haar muzikale medewer-
king nieuwe stijl te verlenen aan de jaarmarkt. 

In verband met het overlijden van Karel van de 
Velden, een van de medeoprichters en initia-
tors van de voorganger van de Brabantband, 
de Kajottersdrumband, speelde de band met 
een zwarte rouwband om de arm. 

Omdat enkele bands hadden afgemeld kreeg 
de Brabantband een prachtige lokatie om 
haar muzikale kwaliteiten ten gehore te bren-
gen tegenover de Beurs, een lekker druk punt 
met veel passanten en drukke terrassen kort 
bij met veel belangstellenden. Na afloop kon 
de band terugzien op een geslaagd optreden 
maar ook aan belangstelling bij de kraam was 
geen gebrek geweest. Vele Rooienaren en 
zelfs oud-leden van buiten Rooi wisten de 
weg naar de kraam te vinden en speelden 
mee met dit spel. 

Zoon Karel van der Velden even in Nederland voor begrafenis

“Het is goed toeven in Amerika, 
maar gezelligheid kennen ze er niet”

Karel van der Velden, een zeer bekende klom-
penmaker uit Sint-Oedenrode, werd vorige week 
begraven. Zoon Kees is al 21 jaar woonachtig in 
Holland – Michigan (VS). Natuurlijk kwam hij 
over om zijn pa de laatste eer te bewijzen. Van-
daag vliegt hij weer terug naar de States, maar 
DeMooiRooiKrant wilde hij nog even te woord 
staan.

Zijn tongval is nog steeds zo Roois als de Knop-
toren in volle glorie. Het verraadt zijn thuisland 
niet. Terwijl buiten de Jaarmarkt in volle gang 
is, vertelt Kees over zijn leven in Amerika. Twee 
echte Rooienaren komen binnen, toevallig van 
dezelfde leeftijd. Kees is even stil, luistert naar 
het gesprek en grijpt dan zijn kans. “Ik ken jou”, 
knikt hij naar de dame. Na goed kijken en bij het 
horen van de naam maakt verbazing plaats voor 
enthousiasme. ‘Kees, dat is lang geleden’! klinkt 
het uit twee monden.

Kees komt nog regelmatig in Sint-Oedenrode. 
Zijn moeder woont in Odendael en soms zoekt 
hij vrienden op. “Het is goed toeven in Amerika, 
maar gezelligheid kennen ze er niet. Ik mis Rooi 
dan ook regelmatig”, geeft de Amerikaan toe. 
Kees runde ooit kort de klompenfabriek van zijn 
vader, samen met een neef met precies dezelfde 
naam. De intredende import uit China koste hem 
de kop. “Vijf jaar na de oorlog nam mijn vader 
de klompenfabriek over van opa”, begint Kees 
aan een historische update. “Samen met Janus 
van der Velden ging hij goede tijden tegemoet. 
Ons pa kwam op het idee om souvenirs te gaan 
maken. Eerst klompjes, daarna ook molentjes, 
bootjes en nog veel meer. In de hoogtijdagen 
hadden ze zo’n zestig man in dienst. Op een ge-
geven moment namen ik en neef Kees de fabriek 
over. Die hebben we twaalf jaar gerund, tot het 
slecht ging.” De toenmalige vrouw van Kees was 
Amerikaans. Samen zagen ze meer mogelijkhe-
den overzee, dus besloten ze 21 jaar geleden 
om te emigreren. Inmiddels is de geboren Rooi-
enaar hertrouwd en vier jaar geleden begon hij 
een sloopbedrijf. “Ik ben nog nooit zo gelukkig 
geweest als de afgelopen jaren”, glimlacht hij 
vriendelijk.

Prodemo heet zijn bedrijf. “We zijn vooral bezig 
met middelgrote projecten, zoals het slopen van 

scholen en gevangenissen. Op dit moment veelal 
in Detroit. Een verpauperde stad, die onlangs 
failliet ging. De overheid gaat er de komende vijf 
jaar honderd miljoen in stoppen om te saneren. 
Het zijn mooie klussen.” Zoon Thom van 23 zit 
mee in het bedrijf. Daarnaast heeft Kees nog een 
zoon (Karel, 26) en twee dochters (Danielle van 
27 en Nicole van 30). Kees is goed ingeburgerd 
in Michigan, waar veel mensen wonen van Ne-
derlandse komaf. Hij is betrokken, ook in de poli-
tiek. In de Verenigde Staten ben je of democraat 
of republikein. “Ik was democraat, maar ben 
geswitcht naar de republikeinen. Obama heeft 
de laatste zes jaar meer uitgegeven dan de vijf-
tig presidenten daarvoor. Dat vind ik onverant-
woord, daarom moet er wat veranderen nu het 
nog kan.”

“OBaMa heefT De LaaTSTe 
ZeS jaar Meer uiTgegeVeN 

DaN De VijfTig PreSiDeNTeN 
DaarVOOr.”

Paul Rubens
Twee dagen later, op dinsdagochtend, komt een 
vriend van de familie Van der Velden het kantoor 
van DeMooiRooiKrant binnen. Zijn naam is Paul 
Rubens. Hij is woonachtig in Australië en kwam 
eveneens speciaal voor de begrafenis van Karel 
naar Rooi. Veertig jaar lang is hij ieder jaar op 
bezoek gekomen bij de familie. Paul importeerde 
de souvenirs die door de fabriek van Van der 
Velden werden gemaakt naar Australië. Behalve 
met de familie van Kees, is het gezin van Paul 
ook bevriend met familie De Leijer. Twee zoons 
van Sjef kwamen zelfs in Australië stage lopen. 
“We hebben door de jaren heen wel twintig 
Rooise jongeren over de vloer gehad, voor stage 
of vakantie”, vertelt Paul. Zijn zoon Darren be-
wandelde de omgekeerde weg. Jaren geleden 
ging hij naar Nederland om vakantie te vieren 
na afstuderen.  In café ’t Straotje ontmoette hij 
Linda Jumelet. “Darren wilde Europa zien, maar 
volgens mij is hij alleen bij haar gebleven”, lacht 
Paul. Het koppel woont ook al jaren Down Under 
en heeft twee kinderen; Pim en Mieke. Zo blijft 
de link met Rooi voor altijd bestaan.

OPENING 18 april 
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Schijndelseweg 25  Sint-Oedenrode  |  T 06 103 674 48  |  www.inessensa.nl  |  sint-oedenrode@inessensa.nl   

open dag vrijdag 18 april 10.00 - 18.00 uur

Naam:

Email:

Tel. nr:

#
25% KORTING

PURE ONTSPANNING

S C H O O N H E I D S S A L O N

Geldig in Sint-Oedenrode t/m 1 augustus 2014 op alle behan delingen en producten. Max. 1 bon per klant.

l uitleg over de heerlijke INESSENSA behandelingen 
l specialist aanwezig die alles kan vertellen over permanente
 ontharing met enzymtechnologie
l er ligt een leuk cadeautje voor je klaar als dank voor je komst

Hartelijke groet, 
Erna de Wit

Bent u al klaar voor de zomer?
Profiteer tot 1 augustus van deze aanbieding

W: www.winkelreus.nl | E: info@winkelreus.nl

Schijndel | Boschweg 101a | 5481 ED Schijndel | 073 54 94450 
Sint-Oedenrode | Borchmolendijk 20 | 5492 AK Sint-Oedenrode | 041 37 67580

Winkelreus is hét adres voor de aanschaf van laptops, tablets en smartphones. 
Ook voor accessoires en reparatie van deze apparatuur.

Alle genoemde prijzen en acties onder voorbehoud van wijzigingen. REUSACHTIG IN COMPUTERS EN TELECOM

BARBECUE
PAKKET
VOOR 4 

PERSONEN!

KOOP BIJ WINKELREUS COMPUTERS 
EEN JIBI PRODUCT EN MAAK KANS OP
ÉÉN VAN DE TIEN BBQ PAKKETTEN 
VOOR 4 PERSONEN!

Jibi is bij uitstek het accessoiremerk als het gaat om 
veilige bescherming van een tablet of een smartphone. 
Winkelreus biedt je een groot assortiment Jibi artikelen 
tegen lage prij zen. Daarmee heb je direct een prima 
be schermde iPad Air, Galaxy S5 of welk ander toestel 
dan ook!
Koop je bij WInkelreus Computers een Jibi pro duct in 
de periode tot en met 15 juli 2014? Dan maak je kans 
op één van de tien BBQ pakketten!   

Jibi is de uitvinder van het Triple 
Protect concept: een complete, drie-
voudige bescherming van binnen 
en buiten voor je Android smart-
phone of tablet. Een beschermende 
case + screen protector + Panda 
Mobile Security software. 

 Wat vind je in het pakket?
- Barbecue set
- Vleespakket
- Krat bier
- Zak houtskool met aan-

maakblokjes
- Oranjepakket
- Fles wijn
- Winkelreus Computers 

waarde bon t.w.v. € 10,-

WAARDEBON

€ 10,-
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Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 25 JUNI T/M DINSDAG 1 JULI 2014
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COMFORTABEL
SLAPEN!

WATERPLEZIER VOOR 

HET HELE GEZIN!

LEUK OP DE 
TUINTAFEL!

SUPER STERK!

vanaf:

INTEX
ZWEMBAD
stevig metalen frame
capaciteit 3843 liter
300x200x75 cm

C. LIGHT
BUITENLAMP
gepoedercoat aluminium
max. 60 Watt, LED proof
E27, waterproof IP44
type Luna

DAMES
JURK
diverse modellen, 
prints en kleuren
one size

ZOMER
JURK
5 manieren draagbaar
diverse kleuren
maten S-XXL

DVD
TOPTITELS
o.a. The girl with the dragon 
tattoo, Grown Ups, Salt, The 
Social Network, The Other 
Guys, Memoirs of a Geisha
en vele andere titels

INTEX
LUCHTBED
1-persoons
76x191x22 cm
velours

KINDER
SOKKEN
diverse kleuren 
en dessins
maten 
23-38

CAPETOWN
BADDOEK
diverse kleuren
100% katoen
50x100 cm

HOUTEN
SFEERLANTAARN
diverse kleuren
17x17x21 cm

MEISJES
JURK
uitlopend model
diverse prints
katoen
maten 98-152

HEGRON
ZONNECOSMETICA
diverse soorten
200 ml

54.959.95

1.39

3.99

25.95

1.69

1.59

0.79

1.69

2.99

2.79

5.95

SCHOOL
SCHRIFT
diverse dessins
A5 lijn
SET/5

1.99 1.19

1.99

BAVARIA
0.0% BIER
original
alcoholvrij

INTEX
LUCHTBED
2-persoons
137x191x22 cm
velours

9.95

KOOLDRAAD
LAMP
E27 40 Watt
Energielabel E

1.49

HOUTEN
LANTAARN
22x22x27 cm

3.98

INTEX
SNORKELSET
polycarbonaat lens, hypoallergeen
goed afstelbaar pascomfort, blauw 
of zwart, easy flow snorkel
professionele kwaliteit

9.95

CAPETOWN
WASHAND
16x21 cm

0.39

DAMES
SLIPPERS
met strik of riempje
diverse kleuren
maten 36-41

1.69

POLYCARBONAAT
REISKOFFER
zwart 44x26x64 cm

37.95
DIGITALE
BAGAGEWEGER
incl. batterijen

2.79

AFTERSUN 
GEL

1.19
FACTOR 20

1.99
FACTOR 30

2.39

POLYCARBONAAT
REISKOFFER
spinwheels
zwart 37x24x54 cm
360° draaibaar

REXONA
DEODORANT
for woman
diverse varianten
spray 150 ml

3 PAAR

6-PACK

VAKANTIE TIP!SCHOOL
SCHRIFT
uni
A5 lijn
SET/5

0.69

IN DE WINKEL NOG 
MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!
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Bouw appartementen in Nijnsel 
kan beginnen

Wovesto gaat binnenkort beginnen 
met de bouw van appartementen in 
Nijnsel. Vorige week is de begroei-
ing op het perceel aan Lieshoutse-
weg met de Jasmijnstraat door Fred 
van de Laar verwijderd. Bouwbe-
drijf Van Stiphout gaat de nieuwe 
woningen bouwen.
Woningbouwvereniging Wovesto 
werkt al enige tijd aan de bouw-
voorbereidingen van acht appar-
tementen aan de Jasmijnstraat in 
Nijnsel. Begin april 2014 verleende 
de gemeente Sint-Oedenrode de 
omgevingsvergunning. 
 
Het appartementencomplex wordt 
gebouwd op de hoek van de Jas-
mijnstraat  en de Lieshoutseweg en 
bestaat uit acht reguliere apparte-

menten.  De appartementen hebben 
een oppervlakte van gemiddeld 85 
m² en zijn allen voorzien van twee 
slaapkamers en een balkon/terras. 
De woning aan de Lieshoutseweg 
52 blijft gehandhaafd.
 
De aannemer, Gebr. van Stiphout uit 
Sint-Oedenrode, is op dit moment al 
met voorbereidingswerkzaamheden 
bezig. Met enkele werkzaamheden 
is al een aanvang gemaakt zoals het 
plaatsen van bouwhekken en inrich-
ten van de bouwplaats. Begin juli zal 
met de daadwerkelijke bouwwerk-
zaamheden worden gestart. Afhan-
kelijk van de weersomstandigheden 
wordt verwacht dat de oplevering 
van het complex 2e kwartaal 2015 
kan plaatsvinden.

artist impression van het gebouw

Horeca laat zich van beste kant zien tijdens 
Nijnsel kermis

De kermis in Nijnsel is niet groot van 
omvang, maar dat wil niet zeggen dat 
er afgelopen dagen niets te beleven 
viel. Twee horecagelegenheden en 
meerdere attracties zorgden voor een 
mooie editie. Voor jong, maar ook 
voor oud.

Op vrijdagavond begon het jaarlijkse 
feest al bij café Oud Nijnsel. Honder-
den jongeren wisten de weg te vin-
den naar de Azaleastraat, vooral ook 
omdat DJ Billy de Klit op kwam tre-
den. Ook een dag later was het volle 
bak. Prijzenswaardig hoe de jonge 
eigenaars van de plaatselijke kroeg 
de laatste jaren nieuw leven heb-
ben geblazen in het kermisfeest. In-
middels laat ook zalencentrum De 
Beckart weer van zich horen. Een op-
knapbeurt en meer aandacht in de 
media moeten zorgen voor meer be-
zoekers. Nijnsel kermis werd gezien als 
voorlopige aftrap. De reacties op de 
plannen waren afgelopen weekend po-
sitief. Het terras zat vooral zondag lek-
ker vol. Muziek, attracties en een lekker 
biertje zorgden voor een mooie dag.

6  Rozen voor Rita
6.3 Bijen in Boskant
Uit de Ritakerk in Boskant is de re-
likwie verdwenen. Detective Rien 
Raavens krijgt van Justus van het 
Bisdom ’s-Hertogenbosch, de op-
dracht om op discrete wijze uit te 
zoeken waar de botsplinter gebleven 
kan zijn. Rien kan hierbij wel wat 
hulp gebruiken en gaat naar de Ri-
takapel in het Kremselen om de Hei-
lige Rita aan te roepen.

Als detective Rien Raavens met een 
bos rozen in het Ritakapelletje komt, 
valt haar mond open. Het kleine ka-
pelletje staat bomvol verse rozen, 
geurende rozen. Zo, denkt Rien, hier 
heeft iemand zijn hele maandsala-
ris aan rozen uitgegeven. Terwijl ze 
peinzend haar eigen rozen een plekje 
probeert te geven, komt er een ou-
dere man op het kapelletje toelopen. 
Ook hij kijkt vol verbazing rond en 
steekt dan behendig een kaarsje aan. 
Rien gaat buiten op het bankje zitten 
en als de man zijn fiets weer wil pak-
ken, spreekt ze hem aan: ‘Wat een 
rozenpracht! Heeft u misschien een 
idee wie al die rozen hier heeft neer-
gezet?’. ‘Nee’, zegt de man. ‘Ik ben 
niet van hier. Maar, zoveel rozen, en 
niet eens op 22 mei, de sterfdag van 
Rita, dat moet voor iets bijzonders 
zijn. Iemand die veel gunsten te vra-
gen heeft, of ze juist heeft gekregen.’ 
De man gaat bij Rien zitten. ‘Ik kom 
hier bijna iedere week, vanuit Boxtel, 

met de fiets.’  ‘Waarom komt u hier 
speciaal naar toe, als ik vragen mag?. 
‘Kent u het levensverhaal van de hei-
lige Rita? Haar lijden is mij uit het hart 
gegrepen.’  Hij vertelt de geschiede-
nis die Rien inmiddels bekend in de 
oren klinkt: ‘Rita werd uitgehuwelijkt 
terwijl ze liever het klooster ingegaan 
was. Haar echtgenoot was een bruut, 
hij is later vermoord. Haar twee zo-
nen zijn jong gestorven. En zij droeg 
haar lijden manmoedig. Ze heeft uit-
eindelijk haar roeping gevolgd en is 
ingetreden in Cascia.’ De man zucht. 
‘Ik ken heel wat mensen die hun hart 
niet durven volgen, en daardoor veel 
ellende mee moeten maken.’ Hij 
kijkt Rien open aan. ‘Ik was ook zo 
iemand. Ik moest thuis de zaak over-
nemen, maar was liever muzikant ge-
worden. Heb faillissementen, ziektes 
en een echtscheiding meegemaakt. 
Rita hielp me er uiteindelijk bovenop. 
Nu brand ik kaarsjes in de hoop dat 
anderen hun hart mogen volgen.’ 
Rien is in de ban van Rita. Ze zit die 
middag uren achter de computer om 
op internet alles te lezen wat ze maar 
over haar kan vinden. Tegen vijven 
doet ze resoluut haar PC uit. Ze glim-
lacht en voelt de kriebels in haar buik 
komen als ze aan de avond denkt. 
Bart heeft haar en een paar vrienden 
uitgenodigd op de barbecue.

Halverwege de avond voegt zich een 
man bij het gezelschap. Hij veront-
schuldigt zich dat hij zo laat is. ‘Ik heb 
het enorm druk gehad de afgelopen 
dagen. Zoiets geks heb ik nog nooit 
meegemaakt.’ Hij vertelt verder: ‘Ik 
ben imker en als een zwerm bijen 
overlast geeft, dan word ik gebeld 
om die weg te halen. Een paar da-
gen geleden moest ik een bijenvolk 
in Boskant meenemen. Mensen 
hadden geklaagd dat er in de tuin 
naast hen, een rozentuin, een enor-
me massa was neergestreken.’ Rien 
veert als door een bij gestoken op en 
vraagt: ‘Wat gebeurde er?’  ‘Ik heb 
die zwerm gevangen, maar de dag 
daarna bleek er weer  een nieuwe 
zwerm te zitten. Ik ben intussen al 
vier keer terug geweest. Om een of 
andere rare reden komen er steeds 
nieuwe bijen naar die tuin.’ Rien zit 
op het puntje van haar stoel, ze voelt 
de adrenaline stromen.

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

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM  Nistelrode • 0412 61 29 56
info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

eetcafé 
‘t Pumpke
LUNCH•BORREL•DINER

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een

Chef kok m/v
Full-time inclusief weekend

Contract en salaris in overleg
Ervaring vereist

Ben jij een teamspeler met passie voor koken? 
Heb je een fl exibele en gemotiveerde instelling? 

Heb je leidinggevende capaciteiten?
En ben je op zoek naar een baan als Chef kok? 

Stuur dan je cv naar info@eetcafetpumpke.nl t.a.v. Mark Verwijst

PERSONEEL
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MooiRooikrantDe30 
het oldtimerbloed gaat een paar dagen sneller stromen…

K.L.W. pakt flink uit met het Plattelandsfestival

In 1986 zag deze vereniging het 
levenslicht en kreeg de naam Klas-
sieke Landbouw Werktuigen vereni-
ging, oftewel KLW. Een groep van 
ongeveer vijfentwintig enthousiaste 
mensen uit diverse geledingen van 
de maatschappij waren de trotse 
bezitters van oude werktuigen, ge-
reedschappen, tractoren, stationaire 
motoren en literatuur op dat gebied. 
Deze groep is intussen uitgegroeid 
tot een club van meer dan 850 le-
den. In het weekend van 5 en 6 juli 
houdt het wederom een groots Plat-
telandsfestival.

Er werden afspraken gemaakt voor 
vaste praatavonden, bijeenkomsten 
waarin materialen werden geruild 
en/of verkocht, behendigheidswed-
strijden met oude tractoren werden 
gehouden, toertochten werden ge-
reden; een weekend, waarin mate-
rialen tentoon werden gesteld aan 
het grote publiek werd georgani-
seerd; een clubblad met de naam 
“Den Uitlaat” zag het levenslicht en 
werd gemaakt en bezorgd door de 
leden zelf. Binnen het jaar steeg het 
ledental tot boven de honderd! Er 
was inmiddels een heus bestuur, een 
redactie van het clubblad, enkele 
commissies voor het organiseren van 

activiteiten en een vast clubhuis (tot 
op de dag van vandaag). Met twee 
ploegwedstrijden en drie grasmaai-
wedstrijden per jaar staat de KLW 
ook landelijk in de belangstelling en 
is er een constante groei van het le-
denbestand. Van heinde en verre ko-
men de leden naar de praatavonden. 
Ze delen hun ervaringen en het be-
stuur geeft openheid van zaken over 
de vereniging. De leden van KLW 
realiseren zich maar al te goed dat 
hun bezittingen op dit hobbygebied 
bijzonder zijn, en willen heel graag 
groots uitpakken. Dat doen zij niet 
alleen door een grote diversiteit aan 
oude landbouwwerktuigen en trac-
toren tentoon te stellen en te laten 
werken, maar ook hun omgeving 
wordt nagebootst. 

Een gezellig dorp van toen
Werkplaatsen, zoals een smederij, 
een bakkerij, een schoenmakerij, 
een heus washok, en nog veel meer 
oude ambachten zijn te zien, te rui-
ken of zelf te beleven. Het geluid 
van dorsmachines, en het geklop 
van dorsvlegels, soms misschien 
overstemd door een ploegende trac-
tor of een stationaire motor die een 
zaagmachine aandrijft. Een oude 
vrachtwagen waarvan de vracht nog 

met de hand moet worden gelost, 
allemaal beelden uit een dorp, … ja 
een gezellig dorp van toen… Trek-
kertrek met oude tractoren zal niet 
ontbreken, kinderen kunnen hun 
behendigheid testen met oude spel-
letjes, het dorpsplein zal een ont-
moetingsplek zijn waar de surveil-
lerende veldwachter links en rechts 
een praatje maakt en er op toeziet 
dat enkele oude kermisattracties 
niet alleen door opgeschoten jeugd 
wordt gebruikt, maar dat ook de 
kleineren een kans krijgen. Maar ook 
aan gezelligheid zal het niet ontbre-
ken. Op zaterdag middag komt er 
een heuse blaaskapel. Ook op zon-
dag is er live muziek in de grote tent 
en op het plein. Natuurlijk is er een 
gezellig terras met een speelplaats 
voor de kinderen. Voor de grotere 
jeugd en iedereen die het wil probe-
ren hebben we twee klimpalen van 
twaalf meter staan om de hoogte-
vrees te testen. 

Ladies ride en luchtballon
Op zaterdagmiddag gaat de lady’s 
ride van start en daarna gaan er een 
aantal luchtballonnen op weg naar 
waar de wind ze brengt. Kortom, 
volop vertier voor het hele gezin in 
het gezellige Nijnsel. Een dag of een 
middag lekker weg, geen compu-
terscherm of I-pod, maar kijken en 
luisteren naar oude mechanische 
technieken, die laten zien hoe iets 
werkt of wordt gemaakt. Realiseer je 
dat dit nog maar net achter ons ligt 
en wij wellicht vergeten zijn dat juist 
deze zaken aan de basis hebben ge-
staan van onze huidige samenleving 
en moderne technieken. Zaterdag 5 
juli van 10.00 tot 18.00 uur en zon-
dag 6 juli van 10.00 tot 17.00 uur op 
een van de mooiste Brabantse plek-
jes in het Dommeldal bij De Vresselse 
Hut, Vresselseweg 33 te Nijnsel. En-
tree en parkeren gratis, dankzij het 
enthousiasme van de vele KLW-ers 
die het verleden voor u laten herle-
ven. Inlichtingen: Voorzitter Piet van 
der Poel: 06-54924764.

advertorial

ONDERNEMEND
ROOI Van Kaathoven derde particuliere 

afvalstoffeninzamelaar van Nederland

"Door slim te werken kunnen 
we ons meten met de groten"

Het Rooise logistieke bedrijf Van 
Kaathoven Groep is in de landelijke 
lijst van particuliere afvalstoffenin-
zamelaars gestegen naar plaats 
drie. Het Rooise bedrijf haalt in vijf-
tien gemeenten bij bijna 106.000 
huishoudens het huisvuil op. Dat 
vermeldt het Afval! Jaarboek 2014.

“Wij zamelen momenteel in vijftien 
gemeenten huishoudelijk afval in. 
In acht gemeenten, waaronder Sint-
Oedenrode, doen we dat met een 3 

in 1 systeem (“1 stop collecting”). 
Dat noemen we ook wel drieka-
mervoertuigen.  Dit systeem is nog 
steeds uniek in Nederland en waar-
schijnlijk ook ver hierbuiten”, vertelt 
Rob van Kaathoven. Hij is directeur 
bij de Van Kaathoven Groep. “In de 
overige zeven gemeenten zamelen 
we met tweekamervoertuigen in. 
Minder rondrijden en dus meer te-
gelijkertijd ophalen”. 

Van Kaathoven haalt al vele ja-
ren het huisvuil op in onze ei-
gen gemeente, maar ook in Sint- 
Michielsgestel, Bladel, Bergeyk, 

Oirschot, Reusel- De Mierden,  
Eersel, het Westbrabantse Zundert 
en zelfs in het Noord-Limburgse 
Mook en Middelaar zijn de wagens 
van Van Kaathoven een vertrouwd 
gezicht. 

Sinds het begin van dit jaar zijn 
daar nog eens de zes gemeenten 
in het Land van Cuijk bij gekomen. 
Met de adressen in de gemeenten 
Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill 
en Sint-Hubert en Sint-Anthonis, 
komt Van Kaathoven nu bij bijna 
106.000 gezinnen langs de deur 
om het afval op te halen.

“Wij hebben onze derde plaats op 
deze lijst weten te pakken doordat we 
meerdere stromen tegelijkertijd inza-
melen en ons gespecialiseerd hebben 
in het zogenaamde diftarsysteem. Bij 
dat systeem betalen de inwoners 
voor het daadwerkelijk aangeleverde 
afval. In Sint-Oedenrode hebben we 
daarvoor het meest uitgekiende sys-
teem. Er zit een weegsysteem op de 
auto en een chip in elke container. 
Hierdoor wordt niet alleen het aantal 
ledigingen, maar tevens het aantal 
kilo’s geregistreerd. Hoe minder af-
val er aangeleverd wordt hoe minder 
een huishouden betaalt”, zo sluit 
Van Kaathoven af. 

Zoals al eerder gezegd drukte de hitte in Kainji onmiskenbaar op ons 
tempo en ons dagelijks ritme. We stonden op met duisternis en binnen 
een half uur was het klaarlicht en brandde de zon op onze lichamen en 
zweetten wij peentjes in de eeuwige hoge vochtigheid van Midden Afri-
ka. De dageraad en schemering zijn vele malen korter rond de evenaar, 
dus moesten wij ons haasten om ’s morgens met onze inheemse rangers 
het jachtgebied te bereiken. De mijne heette Isaac. “But you can call 
me Al Hadji” sprak de kwal, daarmee aangevend dat hij in Mekka was 
geweest en dus met zoiets als “mijnheer” wenste te worden aangespro-
ken. Goed, dat gebeurde niet, maar mij schoot te binnen dat ik eerder 
het tegenovergestelde had meegemaakt. Toen wij in de stad Abeokuta 
onze intrek namen in een groot hotel werden wij vergezeld van een 
jong Nederlands gezin. Tijdens de maaltijd bestelde de vader een drank-
je voor zijn zoontje van drie. “You have a Coke for the young master?” 
sprak hij en ik geloofde mijn oren niet, zó’n staaltje anachronisme, het 
is me altijd bijgebleven. De ranger Isaac bracht mij niet bij het begeerde 
wild, hoewel wij ons kilometers op onze tenen voortbewogen door het 
gebied van deels savanne, deels bush. Af en toe schopte hij zachtjes 
wat stof los van de grond en keek dan welke kant het uit waaide om 
zodoende niet in het geurveld van de dieren te komen. Op ’n morgen 
bleef hij plotseling staan, spiedde vijf minuten om zich heen en wees 
toen op een grote afdruk in de grond. “Laajônn (lion) just passed”. Ik 
besefte dat ik met het goedkope, geleende geweer niets tegen de Ko-
ning der Dieren had in te brengen en verplaatste mij vanaf dat moment 
met andere prioriteiten tussen de struiken…..

De video die ik bekijk toont de Belgische visser die schijnbaar geniet van 
de nekmassage door mijn vrouw, te wijten aan een kou op de spieren 
door de airco van de jeep, ja ja. De Colombiaanse vertelt voor de ca-
mera dat wij vanavond “Grünkohl” (boerenkool uit potten) eten -“Iezt 
so herrrlich”- en dat dan bij ruim 40˚C. Claus, de Duitse echtgenoot 
van de Colombiaanse heeft een niet te ontkennen voorkeur voor alco-
hol. ’s Morgens om ca. 10 uur na afloop van de jacht zet hij ’n batterij 
halve liters bier op tafel en kloekt er ’n aantal naar binnen. ’s Middags 
gaat hij bij ’t aperitief over op serieuze gin-tonics om na de wijn bij 
de boerenkool af te sluiten met glazen whisky on the rocks tot aan de 
rand. Hij vertelde mij dat hij, eenmaal aangekomen in Bogota bij zijn 
verloofde, doodziek en misselijk in zijn hotelkamer aan bed was gekluis-
terd. “Und weisst du, Peter”, sprak hij bezwerend tot mij, “dann habe 
ich eine richtige Whiskykuhr gemacht und am nächsten Tag war alles 
wieder im Griff”. Claus had zich voor de reis bekommerd om het fris en 
de spiritualia en wij beschikten over koelboxen van minimaal 100 liter 
terwijl in de semiluxueuze barakken voldoende vriezers en koelkasten 
aanwezig waren. De eindafrekening bracht ons allen weer met beide 
benen op de grond. Ik meende in Claus een rechtstreekse afstammeling 
van Adolf Hitler te herkennen, zo treffend was zijn uiterlijke gelijkenis. 
Later heb ik voor sommigen van het reisgezelschap een foto van hem in-
gekleurd, compleet met snorretje en haarlok, en iedereen beaamde mijn 
vermoeden. Erger waren echter zijn opvattingen over de Nigerianen en 
zijn discriminerende opmerkingen, die ook door de rest van het genoot-
schap met gefronste wenkbrauwen werden aanhoord. Hoe ’t hem en 
zijn Colombiaanse schone is vergaan weet niemand meer, het zij zo. 
Op dit moment zijn honderden Nigeriaanse meisjes in het noorden ont-
voerd door moslim-extremisten. Ik heb een vermoeden dat zelfs uw kin-
deren niet meer zullen meemaken dat ’t daar nog ‘n keer goed komt……

Suya (een benadering)
600 gr entrecôte of rib-eye, 150 gr geroosterde pinda’s
½ eetl. zwarte peperkorrels, 1 theel. gedroogde chilipepers/paprikapoeder
1 eetl. gemberpoeder, 1 theel. knoflookpoeder, 1 hard maggiblokje, zout
Laat het vlees in plakjes van 6-8cmbreed en 3mm dik snijden. Rijg ’n 
stuk of 5-6 aan lange satéstokjes. Maal de ontvliesde pinda’s fijn, maar 
niet tot pasta. Dep uitvoerig droog met keukenpapier, tot alle olie eruit 
is en het lijkt op grof poeder. Maal de pepers  en het verkruimeld bouil-
lonblokje redelijk fijn in een blender of koffiemolen en meng met het 
gember- en knoflookpoeder door het pindamengsel. Spreid het poeder 
uit op een plank, smeer de vleesspiezen in met olie en bestrooi licht met 
zout. Druk ze nu in het kruidenmengsel en klop ze af. Rooster ze aan 
beide zijden ’n paar minuten tot ze mooi bruin kleuren. (U kunt de chili 
deels vervangen door paprikapoeder, wanneer het u te pittig wordt). 
(De Nigerianen gebruiken voor het mengsel kuli-kuli, een droge en har-
de vorm van pindakaas, die wordt vermalen  en zo een droger poeder 
geeft. Ze maken het door pinda’s te vermalen, de olie weg te deppen, 
de massa samen te kneden tot koekjes en deze vervolgens in olie hard 
en droog te bakken.)

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

Kainji (de video) 2

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl
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Lunch
stel uw eigen lunch samen

Nieuw!
Verse Smoothies

 
Lunch

Tot 4 uur

Kies uw broodje
Diverse verse broodjes

Kies uw beleg
Kies tussen warm of koud

Kies uw smoothie
Vers voor u gemaakt

1

2

3

Nieuw!
Verse Smoothies

Kies uw smoothie

NIEUW VANAF 2 JULI!!!

Trots en blij met zwemdiploma

Onder grote belangstelling van veel familieleden doken afgelopen zondag tientallen kinderen het zwembad in om op te gaan voor het zwemdiploma. Na een spannende serie opdrachten, die met 
applaus werd beantwoord, kregen de jonge waterratten een A, B of C diploma. Dat maakte de kinderen trots en blij.

a diploma

B diploma C diploma

B diploma
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LIEMPDELIEMPDELIEMPDEZomers

Het Raadhuis Verzekeringen en Hypotheken is een onafhankelijke 
tussenpersoon en adviseur met een allround servicepakket 
voor zowel zakelijke als particuliere relaties. Doordat wij met 
nagenoeg alle maatschappijen en instellingen goede contacten
onderhouden, kunnen wij u altijd een actueel en adequaat 
advies geven. Of het nu gaat om advies over verzekeringen, 
bankzaken, een hypotheek of pensioen, Het Raadhuis staat 
voor u klaar.

Hoe compleet kun je als adviseur zijn?

 

Keefheuvel 1, 5298 AH  Liempde, Tel:  0411 631681, Fax: 0411 632886, info@hetraadhuisverzekeringen.nl

www.hetraadhuisverzekeringen.nl

Bestel makkelijk en snel op

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet of tapas

www.BBQenzo.nl Bel 0800-2008Bestel makkelijk en snel op

Zelf uw 
BBQ-pakket 

samen-
stellen?

DE VOORDELEN
GRATIS THUISBEZORGD • GEEN AFWAS • IN KOELBOXEN GELEVERD • 
ALL-IN PRIJZEN • VANAF 4 PERSONEN TE BESTELLEN • VELE EXTRA’S 
MOGELIJK • 365 DAGEN PER JAAR • UITSLUITEND VERSE PRODUCTEN

IEDERE BESTELLING IS INCLUSIEF
serviesgoed, barbecue/gourmet + toebehoren, salades, sauzen en 
stokbrood met kruidenboter

Bouwplannen?
vraag vrijblijvend een offerte aanBouwplannen?
vraag vrijblijvend een offerte aanBouwplannen?
vraag vrijblijvend een offerte aan

Bouw
plannen?

vraag vrijblijvend een offerte aan
Beleef en ontdek Gastvrij Liempde in de zomer

Liempde, een karakteristiek dorp in het hart van Het 
Groene Woud met prachtige natuurgebieden, beeldbe-
palende panden en schilderachtige plekjes. Het is een 
dorp waar het landelijke en cultuurhistorische karakter 
sterk naar voren komt. Er worden leuke evenementen 
georganiseerd en er zijn gezellige terrasjes, diverse ar-
rangementen en vele routes beschikbaar. Breng deze 
zomer een bezoek aan de nostalgische kermis of ga al 
wandelend of fietsend op pad in de prachtige omgeving. 
Liempde heeft voor jong en oud erg veel te bieden.

Liempde laat u kennis maken met de echte Bourgondi-
sche sfeer. U vindt in het dorp vele rijksmonumenten, 
gemeentelijke monumenten, beschermde dorpsgezich-
ten en beeldbepalende panden. De omgeving van 

Liempde heeft een prachtige landelijke uitstraling en 
wordt gekenmerkt door bossen, houtwallen, hooilan-
den, weilanden, heideveldjes en poelen. Met de fiets of 
te voet ontdekt u de mooiste plekjes in bosgebieden De 
Geelders en De scheeken en op het oude landgoed Vel-
der. Daarnaast kunt u lekker vertoeven in het prachtige 
Dommeldal.

BELEEF LIEMPDE MET LEUKE ARRANGEMENTEN
Na de fiets- en wandeltochten kunt u genieten van 
heerlijke lokale specialiteiten. Hiervoor zijn er verschil-
lende Hap & Trap- en Hap & Stap-arrangementen sa-
mengesteld. U wordt verrast door de omgeving en 
geniet van de heerlijke streekproducten. Het aanbod 
van arrangementen is uitgebreid met een spannende 
geocache-route. Deze avontuurlijke ontdekkingstocht 
brengt u bij alle leuke en mooie Kartuizerlocaties. De 
Kartuizers leefden zo’n twee jaar 
lang in het Kartuizerklooster dat 
ongeveer 550 jaar geleden tussen 
Olland en Liempde stond. Overigens 
zijn er rondom Liempde veel meer 
geocache-routes beschikbaar. Met 
GPS-coördinaten gecombineerd met 
leuke raadsels en puzzeltjes ontdekt 
u de mooiste routes.

SPORTIEF EN GEZELLIG
Bent u juist op zoek naar een sportieve activiteit? 

Ook dan heeft Liempde enorm veel te bieden. Ga raften 
of kanoën over De Dommel en u bent verzekerd van 
een avontuurlijke dag. Ook vinden er jaarlijks leuke eve-
nementen plaats. Van 3 t/m 6 augustus staat het cen-
trum in het teken van de kermis 
met leuke attracties en veel gezelligheid. Op www.gast-
vrijliempde.nl vindt u precies wat er allemaal te doen 
is in Liempde en welke arrangementen er aangeboden 
worden. Laat u inspireren en ontdek wat er allemaal te 
beleven is!

Boxtelseweg 47
5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328

www.meubelmakerijdenberg.nl

Robuust
maar uitnodigend

Strak, strakker....
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COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. 
Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

besteding van €15,- 
is excl. krat bavaria

Iedere zondag bij besteding 
van €15,- krat Bavaria 
24 stuks van 10.98

Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. 
Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. 
Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.

7.49
10.98

& HET NIEUWE JAAR 
BEGINT GOEDKOOP BIJ COOP

 HET NIEUWE JAAR 
BEGINT GOEDKOOP BIJ COOP

AANBIEDINGEN GELDIG VAN WOENSDAG 1 
T/M ZONDAG 5 JANUARI 2014 WEEK 01

Edet family 
toiletpapier
pak 32 rollen
elders 10.49

op=op

toiletpapier

  32 
ROLLEN

6.99
10.49

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Bij aankoop van iedere  € 15.00 
aan boodschappen 
een krat Bavaria 
24 flesjes 
voor

Geldig op zaterdag 28
en zondag 29 juni 2014. 

 
NIEUW!
Iedere zondag geopend 
van 13.00 - 18.00 uur 7.99

 

Kinderopvang Het kleine grut 
Barrierweg 1 Liempde 

 
kleinschalig,flexibel,huiselijk,persoonlijk 

ook voor BSO 
 

Kom eens langs om de sfeer te proeven!! 

 
 

telefoon: 0411 631163 
e-mail: irene@hetkleinegrut.nl 

Kinderopvang 
Het kleine grut
Barrierweg 1 Liempde

kleinschalig, flexibel, huiselijk, persoonlijk
ook voor BSO

Kom eens langs om de sfeer te proeven!!

telefoon:0411 631163
e-mail: irene@hetkleinegrut.nl

Voor al uw verse groenten en fruit, heerlijke salades
en kant en klaar producten uit eigen keuken.

Ook maken en bezorgen we fruitschalen/cadeaumanden!

Iedere woensdag extra voordelig fruitpakket voor  € 4,99

Bij inlevering van deze bon in de maand juli,
 bij aankoop van de fruittas een gratis bakje salade.

OUDE DIJK 9 - 5298 BA LIEMPDE

www.putmansverhuur.nl

“Van tap tot tent, van vat tot fles, 
van hartig tot gebak, 

Putmans is er voor uw gemak.”

www.putmansverhuur.nl

“Van tap tot tent, van vat tot fles, 
van hartig tot gebak, 

Putmans is er voor uw gemak.”

www.putmansverhuur.nl

“Van tap tot tent, van vat tot fles, 
van hartig tot gebak, 

Putmans is er voor uw gemak.”

www.putmansverhuur.nl

“Van tap tot tent, van vat tot fles, 
van hartig tot gebak, 

Putmans is er voor uw gemak.”

HET ZOMER GEVOEL IN JE HAAR
ACTIE IN DE MAANDEN JUNI & JULI:

Nieuwstraat 18, 5298 CL  Liempde, Tel. 0411-631444

Dinsdag t/m vrijdag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 14:00 uur

DAMES:

GRATIS 
HIGHLIGHTS

BIJ IEDERE HAARKLEURING

HEREN:

20% KORTING 
OP KNIPPEN

LIEMPDELIEMPDELIEMPDEZomers

Ook voor reparatie, onderhoud
en verhuur

Hamsestraat 16a   
5298 NA  Liempde  l  0411 - 63 33 79 

 info@libacampers.nl  l  www.libacampers.nl

Kent u onze unieke
Camper Pitstop Service al?
Ontdekt u aan uw camper kort voor 
vertrek een gebrek? Rijdt direct naar Liba 
Campers en het probleem wordt direct 
verholpen. Bekijk de voorwaarden op 
onze website.

dealer van

Hèt adres voor het totaalonderhoud 
van uw camper

Liba_Adv_80x65mm_1.indd   1 19-05-2014   10:10:34

GEWOON BIJZONDER;
BIJZONDER GEWOON 

• Eiken vloeren rechtsreeks van de 
zagerij, zelf leggen of laten leggen 
al vanaf e 42.-

• Renovatie en onderhoud van 
bestaande vloeren al vanaf e 19.-

Looeind 21  Liempde Tel.(0411) 63 30 73  • info@joshabraken.nl www.joshabraken.nl

Tafels, kasten en kinderkamers op maat gemaakt.
Nu ook voor uw kunststof vloeren en (betere kwaliteit) laminaat.
Concurrerend in prijs en garantie, al bijna 25 jaar vakmanschap.

HOUTZAGERIJ

HABRAKEN

Bezoek onze showroom op afspraak 06-51 49 71 96

Traprenovatie, massief hout 
met mooie uitstraling.

Onderhoudsvriendelijk, 
langer plezier van je trap!

vanaf 1 mei op nieuwe locatie; 
Dorpsstraat 4, 5298 CB te LiempDe

www.rtaDmin.nL

 

 
Meer info op onze website: www.beerens.keurslager.nl 
 

Meer info op onze website:
www.beerens.keurslager.nl

Informeer naar 
onze aanbiedingen!

Bedrijventerrein Daasdonk
Daasdreef 1 
5298 MK Liempde
Tel. 0411 63 25 41
Fax 0411 63 26 28

www.vandeweteringzonwering.nl

Kunststof kozijnen

Aluminium Kozijnen

Schuifpui & Vouwwanden

Dakkapellen & Dakramen

Terrasoverkappingen

Zonweringen & Rolluiken

Garagedeuren

Horren & Hordeuren

Binnenzonwering

Raadhuisplein 4a
Liempde

0411 63 16 19
www.struifhuis.nl

Wij bereiden onze 

gerechten zoveel mogelijk 

met duurzame streekproducten, 

zo ervaart u de beleving 

van een echte 

Liempdse pannenkoek!
zo ervaart u de beleving 
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Mooi in de regio

Op de foto v.l.n.r.: Henk van Wijk,
Marcia Voets en Trea van Wijk

Vanaf 1 juli gaan 
Marcia en John verder 

met Etos Schijndel !!
Daarom geven wij op

vrijdag 4 en zaterdag 5 juli 
21% openings korting*

Wij heten u van harte welkom bij

ETOS VAN WIJK WORDT ETOS SCHIJNDEL
Per 1 juli dragen Henk en Trea van Wijk hun Etos van Wijk na achttien jaar over aan Marcia Voets. 
Etos van Wijk gaat dan Etos Schijndel heten!

Marcia Voets is al jaren werkzaam in de Etos in Schijndel. “Na 17 jaar werd het tijd de zaak door te geven 
en Marcia heeft er hard voor gewerkt”, aldus Trea van Wijk. Het echtpaar van Wijk had al ervaring in de 
drogisterijwereld, maar wilde achttien jaar geleden zelf iets opstarten. Trea: “Er gaat veel tijd en energie in een 
eigen zaak zitten. Het is zeven dagen in de week hard werken maar het heeft ons al vanaf het begin geen 
windeieren gelegd.” Henk: “Achter de schermen ben je als eigenaar natuurlijk altijd aanwezig. Maar klanten 
mogen daar niks van meekrijgen.”

De laatste paar jaren wist Marcia al van de overname, haar droom was altijd al het hebben van een eigen 
zaak. “Ik vind het werk ontzettend leuk: contact met de klanten en ze adviseren. Voor hen verandert er niks”, 
vertelt Marcia. 

Advies hoog in het vaandel
Advies staat bij Etos hoog in het vaandel. Klanten worden er 
vriendelijk geholpen en cadeautjes mooi ingepakt. “Dat het 
personeel klantvriendelijk is en kennis heeft in de 
vorm van diploma’s is belangrijk. Het totaalplaatje 
moet kloppen”, vertelt Henk. “Etos heeft 
bovendien een goede naam in Nederland.” 
Bij Etos Schijndel werken gediplomeerde 
werkgevers en het is bovendien een 
erkend opleidingsbedrijf. Om de vijf 
jaar wordt personeel bijgeschoold.

Trea en Henk gaan nu genieten van 
hun welverdiend pensioen. “Nu we 
allebei nog gezond zijn”, zegt Henk. 
Ze trekken er op uit met de camper. 
Blijven Henk en Trea welkom bij de 
Etos in Schijndel? Henk: “We komen 
zeker koffi  e drinken. En als Marcia 
advies nodig heeft, staan we natuurlijk 
altijd voor haar klaar.”

*Met uitzondering van babyvoeding tot 6 mnd, 
cadeaubonnen, actie’s, geneesmiddelen.

Henk en Trea van Wijk 
nemen afscheid!
Daarom geven wij op

vrijdag 27 en zaterdag 28 juni 
21% korting*

Henk en Trea zijn op zaterdagmiddag
28 juni vanaf 12.00 uur aanwezig voor u 

met een hapje en een drankje !!

maandag 30 juni 2014 gesloten

vanwege overname balans!

Kasteren Kermis
Kasteren Kermis blijft haar tradi-
tie trouw en organiseert derhalve 
weer een ouderwetse kappellen-
middag op zondag 6 juli aanstaan-
de vanaf 14.00 uur.

Plaats van handeling is bij het café 
’t Groene Woud, Kasterensestr. 23 
Liempde. Zoals elk jaar zullen di-
verse muziekkapellen, waaronder 

de Ollandse Dorpskapel, GinGe-
heur, t’Herrie Menieke, Op naor 
d´Honderd, ’T kumt Wel en als 
gast optreden Jan van der Heijden 
(Liempdse troubadour) dit gebeu-
ren muzikaal opluisteren voor een 
gezellige middag voor jong en oud. 
incl. een miniatuur kermis. 
Al met al weer een gezellige kapel-
lenmiddag voor iedereen.

Essche fi etsdag start in Liempde
Op 29 juni is de 26e Essche fiets-
dag. Er zijn vier afstanden en wel 
25, 40, 70 en 100 km. De route van 
25 en 40 km gaat via Lennisheuvel 
door het mooie Groene Woud naar 
Liempde waar de pauze is. Dan gaat 
het via Olland en Gemonde weer 

naar Esch. Alles over rustige wegen.

Na de pauze gaat het over 70 en 
100 km via Spoordonk en Best via 
Boskant en Eerde weer naar Esch. 
Ook weer allemaal over mooie fiets-
paden of rustige landbouwwege. De 

start is in Esch bij het Dorpshuis "De 
Es", Dorpsstraat 5c, of in Liempde bij 
het Wapen van Liempde, Raadhuis-
plein 4 van 8.00 uur tot 13.00 uur. 

Inschrijven kost 3 euro. 
www.eschweb.nl/esschefietsdag.

Monumentencommissie Boxtel onderzoekt toekomstig informatiecentrum SPPiLL

Barrierweg 4 in Liempde grotendeels als ‘zeer  waardevol’ bestempeld

De langgevelboerderij aan Barrierweg 
4 in Liempde wordt voor een groot 
deel als ‘zeer waardevol’ bestempeld 
in het bouwhistorisch onderzoek, 
uitgevoerd door de monumenten-
commissie van gemeente Boxtel. De 
boerderij is aangekocht door Stich-
ting Promotie Projecten in Leefbaar 
Liempde (SPPiLL) en wordt de komen-
de jaren ingericht als cultuur- en land-
schapshistorisch informatiecentrum 

van Het Groene Woud. Woensdag 18 
juni overhandigde wethouder Peter 
van de Wiel het onderzoeksrapport 
aan Bert Timmermans, vrijwilliger van 
SPPiLL en lid van de ‘projectgroep In-
formatiecentrum’. Tegelijkertijd werd 
het ‘bouwbord’ op de gevel van de 
boerderij onthuld, dat de werkzaam-
heden van de komende jaren nog 
eens extra onderstreept.

“Wat hier in Liempde allemaal gaat 
gebeuren is goed, maar het moet wel 
zorgvuldig worden gedaan”, onder-
streept Peter van de Wiel bij de pre-
sentatie van het onderzoeksrapport. 
“De monumentencommissie heeft 
zeer grondig onderzoek gedaan naar 
de bouwhistorie van deze boerderij, die 
mede de waarde van het pand bepaalt. 
Met dit rapport kan SPPiLL het volle-
dige verhaal van Barrierweg 4 vertellen 
en daarmee haar voordeel doen.” 

Hoge bouwhistorische waarde 
Bouwhistoricus Dick Zweers, tevens lid 
van de Boxtelse monumentencommis-
sie, voerde het onderzoek uit en stelt in 
zijn lijvige rapport dat de oorspronkelij-
ke elementen van de boerderij van hoge 
bouwhistorische waarde zijn. Dit geldt 
volgens Zweers ook voor veel van de la-
tere wijzigingen, omdat deze getuigen 
van ontwikkelingen in de landbouw 
zoals de vervanging van potstallen door 
modernere systemen. Het rapport be-
stempelt onder meer de grote schouw 
in de ‘herd’, de kelder en de opkamer 
als elementen van hoge waarde. Dit 
geldt ook voor de buitengevels met 

hun bouwsporen en voor de oostgevel 
in het bijzonder. Zweers concludeert 
dat Barrierweg 4, gebouwd in 1850, in 
een dusdanige bouwkundige staat ver-
keert dat behoud en herstel haalbaar 
mag worden geacht. Hij adviseert bij 
restauratie het onderscheid tussen het 
bedrijfs- en het woongedeelte van de 
boerderij duidelijk zichtbaar te maken.

Behoud en innovatie
De langgevelboerderij aan Barrierweg 
4 heeft de status van rijksmonument 
en verkeert grotendeels nog in origi-
nele staat. Tijdens de renovatie die 
de komende jaren plaatsvindt, gaat 
behoud van het negentiende-eeuwse 
karakter samen met de realisatie van 
innovaties uit de 21ste eeuw ten bate 
van de functionaliteit. Het informa-
tiecentrum moet voor 1 januari 2017 
worden gerealiseerd.

Voor en door de Liempdse gemeen-
schap
Barrierweg 4 wordt een multifunc-

tioneel gebouw, dat gaat dienen als 
informatiecentrum binnen het pro-
ject ‘Liempde, gastvrije en cultuurhis-
torische toegangspoort tot het hart 
van Het Groene Woud’. Hiermee wil 
Liempde zich ontwikkelen tot centrale 
uitvalsbasis voor recreatie en toerisme 
binnen Het Groene Woud. Daarnaast 
biedt het gebouw straks mogelijkhe-
den voor vele andere Liempdse activi-
teiten, zoals exposities, evenementen 
en thema-activiteiten. Inmiddels zet-
ten zo’n dertig bestuurders en zeven-
tig ‘praktische vrijwilligers’ zich in voor 
SPPiLL, allemaal vanuit het idee: ‘voor 
de Liempdse gemeenschap, door de 
Liempdse gemeenschap’. Dit motto 
wordt nog eens onderstreept op het 
‘bouwbord’, dat woensdag op de ge-
vel werd bevestigd.
De verbouwing van Barrierweg 4 door 
SPPiLL wordt mede gerealiseerd met 
een bijdrage uit het provinciaal pro-
gramma ‘Landschappen van Allure’.
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Unieke samenwerking Semler BV en 
HF Works Personeelsdiensten BV

Semler BV, een sterke groeiend bedrijf actief in 
de inzameling en verwerking van organische af-
valstoffen en HF Works Personeelsdiensten BV, 
een gespecialiseerde uitzendorganisatie voor 
logistiek personeel gaan nauwer met elkaar sa-
menwerken.

Beide bedrijven hebben de typische Brabantse 
“niet denken maar doen” mentaliteit en heb-
ben persoonlijk contact en korte lijnen in een 
hoog vaandel staan. Kevin van Eijk (Teamlea-
der Logistics):  “wij hebben in HF Works Per-
soneelsdiensten de juiste partner gevonden. Zij 
begrijpen dat wij chauffeurs nodig hebben die 
behalve hart voor transport ook een dienstver-

lenende instelling hebben.  Die begrijpen dat 
de klant nog altijd koning is!”

Momenteel is HF Works Personeelsdiensten vol-
op actief met de werving en selectie van nieuwe 
chauffeurs.  Chauffeurs die zich kunnen vinden 
in de ‘Brabantse’ mentaliteit, op zoek zijn naar 
vast werk en hart voor transport en voor de 
klant hebben zijn van harte welkom op de Open 
Vacature dag zaterdag 28 juni a.s. bij Semler BV.  
Er is van 09.00 tot 12.00 uur een open inloop; 
vertegenwoordigers van zowel Semler als HF 
Works zullen aanwezig zijn om vragen te be-
antwoorden. Aanmelden via info@hfworks.eu is 
niet verplicht, maar wordt wel beloond!

advertorial

Verberk Handelsonderneming: 
Gigantische voorraad tapijttegels 
tegen een scherpe prijs

De tapijttegel; een terugkerende trend in het 
interieurbeeld. Bedrijven en particulieren heb-
ben de ontelbare toepassingen, van materiaal 
en kleur van de tapijttegel, omarmd. De 20-ja-
rige ondernemer Brett Verberk ontdekte de 
50x50cm tapijtbedekking als zijn ideale ver-
koopwaar. 

Een jaar geleden verkocht Brett zijn eerste ta-
pijttegel. Op 18-jarige leeftijd schreef hij zich 
in bij de kamer van koophandel en maakte een 
serieuze start als ondernemer met de focus op 
de tapijttegels. De veel gevraagde tapijttegel is 
van hoge kwaliteit en toch een van de goed-
koopste van de regio.

Zakelijke inslag
De voorkeur van Brett zijn ouders ging naar 
het vakken vullen bij de supermarkt, vertelt 
de jonge ondernemer: “Dat zag ik niet zitten 
voor mezelf en vertelde tegen mijn opa dat ik 
een bijbaantje moest gaan zoeken.” Zijn opa 
kwam snel met een betere oplossing. Bert 
Verberk, zakenman, had net een paar contai-

ners handelswaar bemachtigd uit een faillisse-
ment en dat moest op Marktplaats, een mooi 
werkje voor kleinzoon Brett. Brett ging aan het 
werk en nu, enkele jaren later, heeft hij het di-
ploma verkoopspecialist op zak, is hij zelfstan-
dig ondernemer en groeide zijn bijbaan uit tot 
een eigen bedrijf. Gevestigd in de loods bij zijn 
opa, heeft hij veel ervaring binnen handbereik. 
Een serieuze onderneming waar de klanten op 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag de 
hele dag terecht kunnen en ook op zaterdag-
morgen is de deur open. Buiten de openings-
tijden wil Brett ook nog klaar staan voor zijn 
klanten, maar dan op afspraak. Met de 50.000 
tapijttegels van onder andere het merk Desso, 
welke van hoge kwaliteit is, hebben een lange 
levensduur. De tegels zijn makkelijk zelf te leg-
gen en decoratief. Zijn geschikt voor vele com-
merciële toepassingen, maar ook voor creatief 
in te vullen particuliere ruimten uiterst geschikt. 
De loods, met honderden verschillende soorten 
tapijttegels in het assortiment, is te vinden op 
Duinweg 17  in Schijndel op het industrieterrein 
Duin I, tegenover Van Cranenbroek.

fotograaf femke hagens-Verberk

gerard van heugten (l) en Kevin van eijk

advertorial
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Na 45 jaar weer Keizer bij Concordiahandboogschieten

Zaterdag 21 juni 2014 was weer het 
jaarlijks clubkampioenschap bij Con-
cordia, oftewel beter bekend als het 
Koningschieten. Dit jaar zou het al-
leen iets anders verlopen dan anders. 
Dit jaar bestond de kans dat Jan van 
Tongeren Keizer zou worden. 

In de vroege ochtend zijn ze Jan 
'thuis' op gaan halen, waarbij vader 
verrast werd met een boeket van 
Brekelmans. Met een mooie Spartan 
(beschikbaar gesteld door Jan Klomp) 
is Jan, als koning van 2013, vervoerd 
naar het clubgebouw. Na twee voor-
rondes waren de eerste zes bekend. 
Zij gingen strijden om de prijzen en 
de titel Koning en/of Keizer. 

Na een mooie strijd werd de uit-
slag bijzonder spannend! Hierbij 
was er de gelegenheid om Jan van 
Tongeren goed in het ootje te ne-
men. Wat zijn clubgenoten natuur-
lijk ook gedaan hebben. Jan van 
Tongeren werd eerst begraven als 
koning, maar hij wist nog niet dat 
hem een andere titel wachtte. Tij-
dens de uitslag werd dan ook Jos 
de Vries eerst gekroond als nieuwe 
koning. Dit leverde enkele verwon-
derlijke blikken op van Jan, want dat 
zou betekenen dat hij of 2e was ge-
worden óf Keizer. Wie zou het zeg-
gen?

Na 45 jaar heeft HBV Concordia weer 

een nieuw regerend Keizer, Jan van 
Tongeren. 15 Jaar en daarmee de 
jongste Keizer in de geschiedenis van 
HBV Concordia. De nummer 2 van 
de dag is daarmee direct de nieuwe 
koning, Jos de Vries. Prins is Henry 
Smits en ridder is Twan Gevers. De 
hoogste dame is Berdine Gevers, 
aspirant-koning is Coen vd Heijden 
en de nar van 2014 is Jeroen de Mol. 
Met deze uitslag hebben ze een ex-
tra grote koninklijke familie en daar-
mee is iedereen benieuwd wanneer 
er weer een nieuwe uitdager voor 
de Keizer komt. Want om de huidige 
Keizer uit te mogen dagen moet een 
schutter 3 jaar achtereen koning wor-
den. Deze kan hem dan uitdagen.

foto: ilse van den Boom
Voorste rij: Nar  - jeroen de Mol, Prins - henry Smits. achterste rij v.l.n.r.: hoogste dame - Berdine 
gevers, Koning - jos de Vries, Keizer - jan van Tongeren en aspirantenkoning  - Coen vd heijden

Sjef van den Berg prolongeert titel

Op zaterdag en zondag werden de 
Nederlandse kampioenschappen 
outdoor voor senioren geschoten 
in Weert. Voor Ontspanning waren 
er drie deelnemers: Piet, Sjef en Jos 
van den Berg. Zij schoten de indivi-
duele wedstrijd en de teamfinales.

Op zaterdag waren de afstandskam-
pioenschappen en op zondag de fi-
nales. Er werd geschoten op 90, 70, 
50 en 30 meter. Jos schoot 177, 238, 
267 en 297, totaal 979 punten. Dit 
was goed voor een 40e plaats. Piet 
was de jongste deelnemer aan het 
kampioenschap. Zijn scores waren: 
281, 306, 314 en 340, totaal 1241 
punten. Hij ging als 9e geplaatst naar 
de finales. In de achtste finale stond 
Piet sterk te schieten en hij wist met 
7-3 te winnen. In de kwartfinale trof 
hij Rick van der Ven. Die was nog 
net te sterk voor Piet en hij verloor 
met 0-6. Piet eindigde op een zeer 
verdienstelijke 8e plaats.
Sjef van den Berg was de kampioen van 
2013 en hij moest dus zijn titel verde-
digen. In de kwalificatie schoot hij 316, 
335, 331 en 356, totaal 1338 punten. 
Deze scores leverden hem goud op bij 
de 90 en de 30 meter en zilver bij de 

70 en 50 meter en bij de totaalscore. 
Hij ging als tweede geplaatst naar de 
finales. De achtste en de kwartfinale 
gingen vrij eenvoudig met 7-1 en 7-3 
naar Sjef. In de halve finale trof hij zijn 
teammaat Mick de Bakker. Deze wed-
strijd bleef lang spannend, maar uitein-
delijk ging de winst met 6-4 naar Sjef. 
In de finale trof Sjef net als vorig jaar 
Rick van der Ven, degene die eerder 
al zijn broer Piet had uitgeschakeld. 
Er werd sterk geschoten door beide 
schutters, maar de winst ging overtui-
gend naar Sjef met 7-1. Hij werd dus 
opnieuw Nederlands kampioen out-
door bij de senioren.
Het (familie)team van Ontspan-
ning stond na de kwalificatie op de 
negende plaats. In de achtste fi-
nale was het team niet in staat om 
voldoende te scoren en zij verloren 
deze ronde met 0-6 tegen het team 
uit Weert. Toch stond voor het eerst 
in de geschiedenis een team van 
Ontspanning op het NK outdoor.
Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Deze 
week was de winnaar Antoon Ver-
voort met 226 punten. De overige 
uitslagen: Jan Gordijn 218, Jan van 
Erp 217, Wim Boonstoppel 203, Leo 

van Breugel 198, Antoon Hermes 
179 en Jan Lathouwers 128.
Op vrijdagavond hebben de senio-
ren een wedstrijd geschoten in de 
zona-competitie. Hierbij gaat het om 
de meeste negens. De dagwinnaar 
was William Huyberts met 228 pun-
ten en 11 negens. De overige uitsla-
gen: Mart Verhoeven 204, 8x9; John 
van Mulukom 197, 8x9; Wim Boon-
stoppel 197, 6x9; Jan van Erp 194, 
6x9; Jan Gordijn 177, 6x9; Frans van 
de Braak 203, 3x9; Jos van de Veer 
174, 3x9; Toon Hermes 163, 2x9; 
Michael Moonen 106, 1x9 (hout); 
Antoon Vervoort 60, 1x9 (hout).
Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubavond 
en op dinsdagmiddag heeft de Roze-
laer haar clubmiddag. Vrijdagavond 
is de clubavond voor de senioren. 
Voor het trainen van FITA afstanden 
zijn buitenbanen gehuurd bij Lands-
man Unie. De leden hebben een ei-
gen sleutel en kunnen vrij trainen als 
de accommodatie niet bezet is. De 
jeugdtraining is op woensdagavond, 
bij mooi weer buiten.

Druk wedstrijd programma voor 
de Rooise Renners 

wielersport

Afgelopen weken hebben de 
Rooise Renners weer aan ver-
schillende wedstrijden deelgeno-
men. Op zaterdag 7 juni behaalde 
Sander Schuurmans op de Wage-
ningse Muur een verdienstelijke 
21e plaats. Op eerste Pinksterdag 
stond in Dongen de open klassieker 
de Ronde van Midden Brabant op 
het programma. 

Deze klassieker over 174 km kreeg 
een verrassende ontknoping nadat 
20 renners 150 km in de aanval 
waren geweest kwam in de laatste 
5 kilometer alles weer bij elkaar. 
Erik Lathouwers finishte in dit ge-
weld als 77e in het peloton. Frank 
Lathouwers reed op deze 1e Pink-
sterdag in het centrum van Schaijk 
en werd daar 17e. Een dag later 
was het Regiokampioenschap in 
Wernhout. Roy van Heeswijk ging al 
vroeg in de aanval met nog 5 andere 
renners. Maar het peloton liet deze 
vluchters niet gaan. Roy kwam als 
24e over de streep in Wernhout.
Op dinsdagavond werd de torenron-
de van Oirschot verreden. Roy zat in 
een achtervolgende groep op twee 
vluchters toen de wedstrijd werd 
stilgelegd. Het gedubbelde peloton 
zorgde voor een wedstrijdvervalsing 
maar weigerde de wedstrijd te verla-
ten. De koplopers en de achtervol-
gers mochten daarna de wedstrijd 

voortzetten waarna Roy een mooie 
7e plaats bij kon schrijven.
Op vrijdag 13 juni stond in Zuid-
Limburg de klassieker Flexpoint Lim-
burgs Mooiste op het programma 
voor Erik. Deze klassieker meetel-
lend voor de clubcompetitie verliep 
moeizaam voor Erik. Enkele renners 
van zijn ploeg hadden te kampen 
met buikklachten. Duidelijk iets ver-
keerd gedronken of gegeten voor de 
wedstrijd. De wedstrijd reed Erik wel 
uit maar meer dan een 81e plaats 
zat er niet in.
In de kermisronde van Riethoven 
viel het peloton in het slot van de 
wedstrijd uiteen in verschillende 
groepjes. Roy van Heeswijk werd 
hier 19e terwijl Frank Lathouwers als 
29e over de meet kwam. Op zondag 
22 juni reed Sander Schuurmans het 
bergcriterium in Brunssum. Sander 
werd in deze zware wedstrijd 25e.

Jarno van Esch, de eerstejaars nieu-
weling, reed na een longontsteking 
weer in Erp. In de Amstel ronde van 
Erp behaalde hij een 32e plaats en 
afgelopen zaterdag in Nieuwendijk, 
waar 64 deelnemers aan het vertrek 
stonden, werd hij weer knap 34e in 
het peloton.  
Youri van Esch, categorie 7 bij de 
jeugd, werd in Erp 28e, met WV 
Schijndel werd hij in Dommelen met 
de ploegentijdrit knap 3e. Op zon-
dag 22 juni in Helmond in het baan-
omnium in de tijdrit 16e, in de pun-
tenkoers 16e, in de afvalkoers 13e. 
Marco van Esch werd bij de ama-
teurs in Zeeland 4e en in de ronde 
van Mierlo behaalde Marco een 10e 
plaats.

Programma:
Voor aanstaande zaterdag 28 juni 
heeft Erik Lathouwers zich gekwali-
ficeerd voor het NK in Ootmarsum. 
Benieuwd of hij zich staande kan 
houden in het renners geweld wat 
daar aan de start staat met o.a. de 
favorieten Mathieu v.d. Poel en 
Mike Teunissen.
De elite /beloften rijden verder op 
zondag 29 jun in Bladel, 6 juli in 
Wolder, 14 juli in Veldhoven en op 
15 juli in Bergeijk. De jeugd rijdt a.s. 
zaterdag in Bladel.

roy van heeswijk
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Beach Hockey Rooi presenteert 
‘A day at the Beach’ 

beachhockey

De organisa-
tie van Beach 
Hockey Rooi 
gooit het 
deze zomer, 
tijdens de 
derde editie 
van het zomer-
se hockeytoer-
nooi, over een 
andere boeg. 
Het hete hoc-
keyfeest wordt 
t e r u g g e b r a c h t 
van een weekend 
naar één zwoele 
zaterdag. Een dag 
volle bak ten strij-
den trekken in het 
zand, borrelen met je vrienden in de 
zon, bloedhete mannen en vrouwen 
checken, heerlijk eten en uit je dak 
gaan tijdens het feest. Niets meer.. 
niets minder..

Beach Hockey Rooi vindt plaats 
op zaterdag 16 augustus 2014 
op festivalterrein De Neul in Sint 
Oedenrode. Deelnemen kan door 

het inschrijven van 
een team van ten 
minste 7 perso-
nen. Alle deel-
nemers moeten 
minimaal 18 jaar 
zijn ten tijde van 
het evenement. 
Lidmaatschap 
van een hoc-
keyvereniging 
is niet nodig. 

New kids on 
the Beach
Terwijl alle 

feestgangers op 
zondag heerlijk hun roes 
uitslapen zullen de juni-
oren het zand trotseren. 
Ben je jonger dan 18 jaar 
en wil je met je vrienden 
of vriendinnen de eer-

ste BHR JUNIOR titel op je 
naam schrijven? Schrijf je dan snel in. 
Kijk voor meer informatie en het in-
schrijfformulier op 
www.beachhockeyrooi.nl
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MooiRooikrantDe 37
Ollandia 10 jaar op 
Sportpark Ekkerzicht

voetbal

Met de voorbereidingen voor het 
feest van ons Sportparkjubileum lo-
pen we gelijk met het schema van 
het draaiboek. Nog een paar kleine 
details realiseren en dan kunnen we 
als laatste de startblokken plaatsen. 
Dat het feest gehouden wordt op 
ons jubilerende sportpark op zater-
dag 12 juli 2014 staat inmiddels in 
ieders agenda. 

Deutsche  Abend
Het is de organisatie gelukt afspra-
ken te  maken met onze Belgische 
vrienden voor twee spetterend op-
tredens van Tirolergruppe Flösser op 
de zaterdagavond. Johan Flösser, de 
grote gangmaker van deze groep 
ervaren muzikanten en de bijbeho-
rende dansformatie omschrijft hun 
optredens als volgt: Het is een com-
binatie van live muziek samen met 
de gekende “schuhplatter” of bil-
lenkletsers genoemd. Spektakel ge-
garandeerd, succes verzekerd. Het 
aanwezige publiek is voor ons van 
grote waarde omdat die echt deel 
gaan uitmaken van onze optredens. 
Actie en interactie is ons motto. Om 
met de woorden van Johan Flösser 
te spreken: Jetzt Geth’s loos. Onze 
eigen DJ Splash zal samen met onze 
gasten garant  staan voor het creë-

ren van de juiste sfeer en de Duitse 
gemutlichheid. De entree voor deze 
avond is gratis en iedereen is van 
harte welkom. De Deutsche Abend 
begint om 21.00 uur.

Voor de inwendige mens serveren 
wij vanaf 20.00 uur bockwursten, 
bratwursten, schinkenburgers mit 
deutsche broodjes en uiteraard ge-
garneerd met sauerkraut.

Olland Quiz
Deze dag kent ook een echt Ollands 
onderdeel. Onze quizmaster is erin 
geslaagd een quiz samen te stellen 
met 10 categorieën, in elke catego-
rie worden 10 vragen gesteld over 
het verleden, het heden, en de toe-
komst van Olland. 

De quiz wordt gespeeld in team-
verband. Een team bestaat uit 7/10 
personen. Creëer een team uit je 
sportvereniging, met je buren, je 
vriendengroep, je familie, je stap-
maatjes, alle combinaties zijn mo-
gelijk maar doe in ieder geval mee. 
De inschrijving is gratis. Het meest 
mooie is dat je alle soorten infor-
matiebronnen uit het verleden, het 
heden en de toekomst mag gebrui-
ken om de antwoorden op te zoe-

ken, hoe moeilijk kan het zijn. Om 
je aan te melden voor de quiz ge-
bruik je de in Olland huis aan huis 
verspreide aanmeldingsformulieren. 
De aanmeldingsformulieren zijn ook 
te downloaden op de website van 
v.v.Ollandia. De Olland quiz begint 
om 18.00 uur in de kantine van Ol-
landia. Voor meer info Rob van der 
Heijden – mob 06 3071 5670 of per 
mail: robvanderheijden@hotmail.
com Aanmeldingsformulier depo-
neren in de brievenbus van Rob van 
der Heijden, Pastoor Smitsstraat 17 
in Olland.

Sport en Spelmiddag voor de jeugd
De jeugd krijgt op zaterdagmiddag 
12 juli vanaf 13.00 uur een leuk pro-
gramma voor geschoteld. Het wordt 
een sport en spel middag voor de 
jeugd tot en met 14 jaar verdeelt in 
2 categorieën. Een categorie tot 10 
jaar en een categorie van 10 tot en 
met 14 jaar. Een aantal ouders zul-
len samen met de welkome onder-
steuning van onze A en B junioren 
zorgen voor de begeleiding van de 
diverse activiteiten, zodat alles vlot-
jes kan verlopen. Het wordt een mix 
van nostalgische spelletjes tot zeer 
moderne spelletjes. Elk kind kan 
meedoen, want  het leuke is dat 
ieder kind voor zichzelf bepaalt  in 
welk tempo hij of zij  het circuit gaat 
spelen. Uiteraard zijn op deze spelle-
tjesmiddag leuke prijzen te winnen, 
maar ook hier is het motto: mee 
doen is net zo leuk als winnen.  
Na deze spannende en enerverende 
middag is er voor alle kinderen frites 
met een snack. Alle kinderen van de 
basisschool krijgen de gelegenheid 
zich aan te melden voor deze fees-
telijke middag. Wij vragen jullie de 
website van Ollandia en de Mooi-
Rooi krant in de gaten te houden, 
want daar informeren wij jullie over 
de verdere ontwikkelingen.

Wij zien iedereen graag op 12 juli op 
Sportpark Ekkerzicht.
Sportieve groet v.v.Ollandia

V.V. Boskant zoekt trainer/coach 
voor 2e elftal
V.V. Boskant is voor komend sei-
zoen (2014/2015) op zoek naar 
een trainer/coach, die verantwoor-
delijk is voor het tweede elftal. Het 
tweede team speelt in de reserve 2e 
klasse en bestaat bijna volledig uit 
zelf opgeleide jonge spelers, van 
wie een gedeelte op termijn de stap 
richting het eerste team moet gaan 
zetten. 

De trainer/coach van het tweede 
werkt nauw samen met hoofdtrai-
ner Henry van Wanrooy en de ove-
rige teamleden van de begeleiding. 
Trainingsdagen van de selectie zijn 
dinsdag- en donderdagavond. De 
trainer/coach van het tweede zal in 

elk geval op donderdagen de trai-
ningen van het 2e gaan verzorgen 
en de coaching op wedstrijddagen. 
Voor de dinsdagtraining kunnen in 
overleg andere afspraken gemaakt 
worden.   
Van de trainer/coach van het 2e 
wordt verwacht dat hij goede com-
municatieve vaardigheden heeft en 
in staat is om vooral jonge spelers op 
diverse (voetbal) aspecten beter te 
maken. De intentie van de samen-
werking is voor meerdere seizoenen. 
Bij interesse kan er contact opgeno-
men worden met:
Huub van der Zanden
Voorzitter Technische Commissie
Mail: h.zanden57@chello.nl

Geen zomerstop bij Rhode 
dit seizoen
Je zou verwachten dat er op het Rhode 
terrein sinds begin mei weinig te doen 
is. Het tegengestelde is waar! Rhode 
is druk op zoek naar vrijwilligers die 
de voorgenomen nieuwe clubstruc-
tuur verder willen vormgeven. Ben 
je Rhode minded en wil je mogelijk 
een bijdrage leveren aan deze nieuwe 
structuur? Lees dan snel verder.

In maart heeft het bestuur  Rhode 
samen met de werkgroep ‘’Rhode in 
Beweging” aan de leden de plannen 
gepresenteerd voor een nieuwe struc-
tuur van Rhode. Uitgangspunt hierbij 
is dat het bestuur een meer beleids-
matige en controlerende taak krijgt en 
dat de uitvoerende taken worden ge-
delegeerd naar de diverse commissies 
en werkgroepen. In deze nieuwe struc-
tuur zijn 6 beleidsdomeinen: voetbal, 
accommodatie, clubsfeer, commercie, 
financiën en secretariaat. 

Om deze nieuwe structuur vorm te 
geven zoekt Rhode op korte termijn 
vrijwilligers zodat het nieuwe seizoen 
gestart kan worden met een volwaar-
dige bezetting. In principe geldt dat 
op alle functies binnen de club ‘ge-
solliciteerd’ kan worden. Je kunt sol-

liciteren op iedere functie binnen de 
nieuwe structuur van Rhode. We la-
ten dit bewust open zodat iedereen 
op een voor hem of haar interessante 
rol kan reageren. Er is echter wel een 
prioriteit in functies waar in ieder geval 
nieuwe mensen voor gezocht worden. 
Onderstaande functies hebben op dit 
moment de grootste prioriteit binnen 
Rhode: Bestuurslid algemene zaken - 
Bestuurslid commerciële zaken - Leden 
voor de financiële commissie - Lid voor 
de commissie commercie - Leden voor 
de vrijwilligers commissie
Coördinator voor de Vrijwilligers - Le-
den werkgroep vrijwilligers - Coördina-
tor voor terreinverzorgers - Omroeper/
omroepster bij thuiswedstrijden van 
Rhode 1 (verwelkoming tegenstander 
en opstellingen vermelden).
Verwacht geen uitgebreide screening 
of zwaar sollicitatiegesprek. Het be-
langrijkste is dat belangstellenden 
gevoel hebben voor het  verenigings-
leven en ‘sportminded’ zijn. Met de 
juiste inzet en drive komt de rest dan 
vanzelf goed. Heb je interesse of wil je 
meer weten? Stuur dan een email naar 
rhodeinbeweging@rhode.nl  of kijk op 
de Rhode website voor een omschrij-
ving van de functies.

judo Noa en Kim Hooi pakken brons 
in Venray

In het weekeinde van 14 en 15 juni 
stond het Internationale Toernooi 
in Venray op het programma. Van-
uit heel Europa kwamen judoka´s 
om te strijden om de felbegeerde 
ereplaatsen. Op zaterdag waren 
voor Dai Ippo de meiden aan de 
beurt. 

Dewy Lo-A-Njoe had een zware 
loting. Het zou voor haar niet een-
voudig worden om op het podium 
te komen. Haar 1e partij verliep 
zeer stroef en ze kreeg maar weinig 
mogelijkheden om te scoren. Ze 
verloor deze partij maar wist zich 
in de volgende twee partijen goed 
te herpakken en won met ippon. 
In haar 4e partij kreeg zij wederom 
geen grip op haar tegenstander en 
moest Dewy, als een zeldzaamheid 
zonder eremetaal met lege handen 
naar huis.

Noa Hooi draaide zeer sterk. In 
haar 3e partij kreeg ze te maken 
met een kleine, zeer felle Zweed-

se judoka. Pas aan het einde van 
deze partij wist de Zweedse te 
score en verwees zij Noa naar de 
herkansing. Hier kwam Noa op 
achterstand met Shido. Met nog 
17 seconden op de klok moest er 
iets gebeuren. Met een O-Uchi-
Gari (beenhaak) zonder dat ze vast 
had gepakt wist zij te scoren en 
mocht ze zich gaan opmaken voor 
de strijd om het brons. Daar trof zij 
een Engelse judoka die steeds als 
ze onder druk kwam onvoorspel-
bare acties maakte. Beide judoka’s 
kwamen niet tot scoren, maar de 
Engelse liep tot drie keer toe te-
gen een straf op. Met trots mocht 
Noa uiteindelijk een bronzen plak 
in ontvangst nemen. Grote zus Kim 
kwam later de mat op. Haar 1e 
partij was tegen een verschrikkelij-
ke zware judoka uit Engeland die er 
vol de beuk in gooide. Kim verloor 
deze partij maar wist zich daarna 
wonderbaarlijk goed te herstellen. 
Zelfs tegen haar angstgegner wist 
zij te winnen met Ippon. Een last 

viel van haar af en Kim mocht zich 
klaar gaan maken voor de strijd om 
de 3e plek. Hier trof zij een grote 
zware Française. Kim had de tacti-
sche move van haar trainer goed in 
haar opgenomen en zette haar te-
genstander al op achterstand door 
haar Shido aan haar broek te sme-
ren. De Française moest nu komen, 
Kim maakte hier dankbaar gebruik 
van en scoorde Yugo om meteen 
op de grond een houdgreep vast 
te pakken en deze niet meer los te 
laten. Ippon en ook voor haar een 
bronzen plak. Op zondag kwa-
men Martijn van Dalen en Ryan 
Lo-A-Njoe nog de mat op. Mar-
tijn was niet scherp en moest twee 
keer verlies incasseren. Ryan had 
ook vandaag weer een zeer grote 
poule. Uiteindelijk leverde hij toch 
weer een knappe prestatie. Ryan 
won vier partijen maar na zijn 2e 
verlies stond hij toch met lege han-
den.          

Veel kilometers voor Rooise duiven

duivensport

Dit weekend stonden er maar liefst 
drie vluchten op het programma. Te 
weten Bordeaux (866 km) La Sou-
terraine (665 km) en Laon (250 km).

Laon, met 250 km de kortste af-
stand, had 214 duiven van 15 lief-
hebbers aan de start. Gelost om 7.30 
uur werd de eerste geklokt door H. 
van Boxmeer om 10.38 uur met een
snelheid van 1330 m.p.m. En dat 
met een noordoosten wind. De eer-
ste 15 in Sint-Oedenrode waren:
H. van Boxmeer: 1,4,8,13,14. W. van 
Houtum: 2,3,5,10,15. J. Lathouwers: 
6. A. v/d Heyden: 7,9,11.
Comb G. &. H. van Dijk: 12.
 
De tweede vlucht van die dag was 
de eendaagse vanuit La Souter-
raine. 85 Duiven van 9 liefhebbers 
uit Rooi werden gelost om 6.30 uur. 
Met een noordoosten wind gingen 
ze richting Rooi. De eerst aanko-

mende werd geklokt om 15.54 uur 
door W. van Houtum (snelheid 1177 
m.p.m.) dus ook hier kwamen ze 
vlot naar huis. De eersten 15 in Sint-
Oedenrode waren: W. van Houtum: 
1,2,3,4,5,11,12,13. H. van Boxmeer: 
6,7,8,10,14,15. Th. van Houtum: 9.
 
De tweede marathonvlucht van dit 
seizoen was de vlucht vanuit Bor-
deaux (866 km.) Met 117 duiven 
van 8 Rooise liefhebbers werd aan 
deze vlucht begonnen. Gelost op 
vrijdagmiddag 13.00 uur werd de 
eerste geklokt op zaterdag 11.47 
uur door J. van Houtum (snelheid 
878.m.p.m.) Een mooie prestatie 
van dit duifje. De eerste 15 in Sint-
Oedenrode waren. J. van Hou-
tum: 1,6,15. B. Giebels: 2,4,12. O.  
Roeters: 3,5,13. P. van Breu-
gel: 7,8,14. Verhagen v/d Steen: 
9,10,11. Volgende week beginnen 
de jonge duiven vluchten.

Argo
Afgelopen zondag heeft Pascal van  
Bakel deelgenomen aan het Nederlands 
Jeugd en Junioren Kampioenschap in 
Amsterdam. Hij zwom daar de 100m 
schoolslag die hij aflegde in 1.14.31 en 
behaalde daarmee een 11e plaats.

Komende zaterdag nemen de zwem-
mers deel aan de Clubkampioenschap-
pen die wordt gehouden in zwem-
bad De Neul, aanvang 17.00 uur. De 
zwemmers dienen om 16.15 uur aan-
wezig te zijn.

zwemmen

D’n Toel verliest eerste 
internationale dartwedstrijd

darten

D’n Toel internationaal heeft op 
dinsdag  17 juni haar eerste interna-
tionale wedstrijd gespeeld. Het dart-
team begon met de opstelling Hein 
Jansen, Freddie der Kinderen, Arno 
van Roosmalen en Jarno Kapteijns.

D’n Toel kwam in de eerste leg vrij 
gemakkelijk voor met 1-0. De twee-
de leg was voor Lukal X uit Portu-
gal. De gehele avond was het stui-
vertje wisselen. Uiteindelijk verloor 

d’n Toel de wedstrijd met 5 tegen 6. 
De gemiddelden werden steeds be-
ter in de loop van de wedstrijd. Dus 
de spelers hebben nu een wedstrijd 
kunnen proeven  en gaan volgende 
week dinsdag knallen.
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen
hardlopen

SV Fortuna ‘67
14 juni Haaksbergen Sportdag TKH 
VrouwenTrim 5.000 m
Tineke Mous 26.10 (3e)
17 juni Geldrop Trimloop 
MannenTrim 5.000 m
Peter Hellings 33.29
VrouwenTrim 5.000 m
Rikie Huyberts 24.41 (2e)
MannenTrim 10.000 m
Henry Wijffelaars 48.26
VrouwenTrim 10.000 m
Tineke Mous 48.25 (2e)
18 juni Oss Tribuneloop 
Vrouwen 5.000 m
Pam van den Hurk 27.48
Mannen35 10.000 m
Peter van Rooij 48.52
Vrouwen40 10.000 m
Tineke Mous 45.19 (2e) (PR)

bridgen

ZBC’01 Zijtaart
Fietsdrive 17/6
1.Cees v.Hout & Jana v.d.Acker 58,93 
% 2. Ben & Tiny v.d.Steen 58,33 % 
3.Bert & Diny Kanters 57,44%

Bridgeclub KBO Zijtaart
Competitie 20/6
A-lijn: 1.Tonnie Kivits & Jan Langenhui-
zen 57,64 % 2. Wim & Tiny v.Lieshout 
56,25 % 3.Cees & Riet v.Hout 54,86 
%. B-lijn: 1.Mien v.d.Crommenacker 
& Maria Rijken 62,50 % 2.Mies & Jo 
v.d.Burgt  59,38 % 3.Tijn & Mientje 
v.d.Tillaart 58,13 %.

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 18/6:
1 Hrn. H.v.Erp- L.v.Uffelen 61,81 % 2 
Dms. B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 59,03 
% 3 Echtpr. Seegers 52,78 %.

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag zomerbridge woe 18/6:

A-lijn 1. Jos van Rijbroek & Harrie van Rij-
broek  68,33 2. Hetty van Geffen & Lieke 
Pieters 63,75 3. Marianne Muller & Joop 
Muller 61,00 4. Heleen Voets & Ineke 
Wijtzes 57,08 5. Jan Verbunt & Jan van 
Lanen 54,00. Iedere woensdagavond in 
Mariendael (ook op voetbalavonden) vrij 
bridgen voor leden en niet leden

BC De Beckart 
Uitslagen van 19/6. 
A-lijn : 1. Betsie en Jan van Gerwen 
68.85 % 2. Toon en Piet van Schaijk 
64.06 % 3. Marietje van Aarle en Jo 
Verhoeven 50.25 B-lijn: 1.Riet en Cees 
van Hout 72.13 %  2. Anny en Lena 
van Acht 56.25 %  en An van Erp en 
Lenie van Rooy 56.25 % 

Bridgeclub De Neul
Uitslag 23 juni
A-lijn: 1. Doca vd Oetelaar en Sjannie 
vd Wijdeven 62.92; 2. Martien Quadf-
lieg en Jan Engberts 61.98; 3. Jos v Rij-
broek en Wilem Pieters 59.17.
B-lijn: 1. Guus Plevier en Fried vd Laar 
63.80; 2. Marietje Koolen en Riet v. 
Boxtel 59.47; 3. Pieta Timmermans en 
Aagje vd Boogaard 57.40.
C-lijn: 1. Wilhelmien Braken en Nellie 
vd Meerakker 68.75; 2. Gerda Lathou-
wers en Riek Prinsen 55.63; 3. Iet  en 
Gerard Damen  51.86. 

BC De Neul 

Uitslagen van 23/6: A-lijn: 1.Doca van 
de Oetelaar  en Sjannie van de Wijde-
ven 62.92% 2. Martin Quadflieg en 
Jan Engbers 61.98 % 3. Willem Pie-
ters en Harrie van Rijbroek 59.17 %. 
B-lijn : 1. Guus Plevier en Fried van de 
Laar 63.80 % 2. Marietje Koolen en 
Riet van Boxtel 59.47 % 3. Pieta Tim-
mermans en Aagje van de Boogaard 
57.50 % . C-lijn: 1. Wilhelmien Braken 
en Nellie van de Meerakker 68.75 % 
2. Gerda Lathouwer en Riek Prinsen 
55.63 % 3. Jet Damen en Gerard Da-
men 51.88 % en Gerda van de Kerk-
hof en Bertie Kuipers 51.88 %.

zwemmen Hiep hiep Oranje Argokamp 

Elk jaar gaan de leden van zwem-
vereniging Argo weer op kamp. Af-
gelopen weekend was het weer zo 
ver. Met - hoe kan het ook anders 
- het thema ‘Hiep Hiep Oranje’. 

Te voet zijn ze afgelopen vrijdag-
avond vertrokken om zo naar de 
locatie in Nijnsel te wandelen. Het 
hele weekend stond bol van de leu-

ke activiteiten georganiseerd door 
het jeugdbestuur van Argo. Voor 
de kampcommissie is het ieder jaar 
weer een gepuzzel om low budget 
iedereen te voorzien van een natje 
en een droogje. Maar gelukkig zijn 
er altijd weer mensen bereid om ons 
daarbij te helpen.
Het ontbijt is mede mogelijk ge-
maakt door de Jumbo Sint-Oeden-

rode met een gekookt eitje van de 
Fam. Brugmans. Tussendoor een 
lekker fruithapje van Jack en Dorine 
Verhaegh groenten en fruit. Een bar-
becue verzorgd door Slagerij van de 
Ven uit Schijndel en een toetje van 
de streekwinkel 't Dommeldal. Met 
jullie hulp is ons kamp voor de kin-
deren een onvergetelijke ervaring 
geworden.

i      bridge 

Bridgekroegentochten deel 1
bridgen

Wat zijn bridgekroegentochten?
Bij bridgekroegentochten komen 
een aantal bridgers, meestal van 
heinde en verre, bijeen om van het 
ene café naar het andere te gaan en 
in dat café een aantal spelletjes te 
spelen (meestal 4)
Sommige bridgers kennen elkaar en 
daarom is het weerzien vaak harte-
lijk. De meesten kennen elkaar niet. 
En is het aan de bridgetafel afwach-
ten geblazen.

Meestal is een lunch bij de prijs in-

begrepen. Ook wordt een looproute 
met plattegrond uitgereikt en een 
scoreboekje. Na afloop is er prijsuitrei-
king. Bridgekroegentochten bestaan 
al zo’n 25 jaar. De eer om er als eer-
ste een kroegentocht georganiseerd 
te hebben komt toe aan de Gronin-
ger Studenten Vereniging. Andere 
steden met een fraaie binnenstad als 
Den Bosch (de grootste) en Maas-
tricht. Maar ook kleinere steden met 
een mooie binnenstad als Dordrecht, 
Hoorn en Bergen-op Zoom lenen zich 
prima voor dit fenomeen. Enkele kroe-

gentochten in de omgeving van’ Mooi 
Rooi ‘: De fiets-kroegentocht van Ge-
monde op zaterdag 5 juli. De ‘Klump-
kensdrive’ van Liempde op zaterdag 
16 aug. De Ammerrooise Bridge Café 
Drive op zondag 24 aug. Rondje Ge-
stel (wijk in Eindhoven) op zaterdag 
6 sept. ‘Helmond Troef’ op zondag 7 
sept. Rosmalen ‘Horeca-bridgedrive’                                 
op zaterdag 20 sept. Over bridge-
kroegentochten wat verder weg (o.a. 
Antwerpen) een volgende keer
Info bij Jan Engbers (voorz. St. Actief 
Bridge) jan@compi.nl  

Wederom titel voor Maud Tillemans paardensport

paardensport Vorige week tijdens het interna-
tionale Arabian Horse Weekend 
in Sint-Oedenrode namen Maud  
Tillemans en Ysabella F deel aan de 
Ridden Class. Dit is een rijrubriek 
waarbij er gekeken wordt welk 
paard de beste bewegingen heeft. 
Zij zaten in de rubriek voor merries 
en wonnen. 

Toen werd het spannend want voor 
de Kampioenstitel werd er geke-
ken wie de hoogste punten had 
van de hengsten, ruinen en merries 
samen. Met maar liefst 10 punten 
los werden Maud en Ysabella In-
ternational Overall Champion Rid-
den Class. Daarnaast hebben zij ook 
nog deelgenomen aan een dres-
suur selectiewedstrijd in Leende. In 
de klasse CDE-L1 werd er een 2de 
prijs behaald, waarbij ze voor de 
selectiestand een 1ste plaats be-
haalden. Aanstaand weekend zal 

de laatste selectiewedstrijd verreden 
worden en dan zal bekend worden 

gemaakt of ze door zijn naar de  
Brabantse Kampioenschappen.

Nijnselse ruiters en ponyruiters

Michelle Westerdijk en paard Approval T 
kringkampioen 
Dit weekend werd in Budel de laatste 
selectiewedstrijd voor de Brabantse 
Kampioenschappen verreden. Michelle 
Westerdijk en haar paard Approval T 
behaalden in de eerste proef 67.7% 
goed voor een tweede plaats. 

Dit resultaat leverde tevens het kring-
kampioenschap van kring Eindhoven in 
de klasse Z2 op en een ticket voor de 
Brabantse Kampioenschappen outdoor 
2014. In de tweede proef behaalden 
Michelle en Approval T een score van 
70% en een eerste plaats. Michelle en 

Approval T genieten nu van een wel-
verdiende vakantie. Leonie Jochems en 
Ferrovanck PP startte ook in Budel en 
wel in de klasse L1 dressuur. In de eer-
ste proef behaalden zij 64.7% en een 
zevende plaats. In de tweede proef was 
65.0 % goed voor een tweede prijs.
Voor het paard Cora van Inge Heesak-
kers zit het zwangerschapsverlof erop. 
Ze startten samen op een dressuurwed-
strijd in Liempde in de klasse L2. Ze 
behaalden een score van 66.0 % goed 
voor een tweede plaats. Deze wedstrijd 
was een opwarmertje voor dit weekend

want toen werd er een selectie wed-
strijd verreden voor het kampioenschap 
dressuur voor Friese paarden. Inge en 
Cora starten ook hier in de klasse L2 en 
behaalden in de eerste proef
67.0% goed voor een eerste plaats. In 
de tweede proef behaalde Inge en Cora 
64,7 % goed voor een tweede prijs. 
Teun Kluijtmans heeft met zijn paard 
Emily het concours hippique in Sint 
Michielsgestel bezocht. Teun en Emily 
kwamen uit in het springen klasse B. Na 
een foutloze eerste ronde behaalde ze 
in de barrage de tweede prijs. 

Willeke van der Velden en Enjoy 
wederom kringkampioen

Het afgelopen weekend vond in Bu-
del de 5de en laatste selectiewed-
strijd voor de sectie dressuur plaats. 
Hier werd enorm gestreden voor een 
startplaats op de Brabantse Kampioen-
schappen. Ook in Sint-Michielsgestel 
werd een goed georganiseerde spring-
wedstrijd verreden. 

Voor de meeste klassen was het in Bu-
del nog spannend wie naar huis zou 
gaan met het kringkampioenschap. 
Maar voor Willeke van der Velden en 
Enjoy was de laatste wedstrijd niet 
meer bepalend. Zij hadden al een reeks 
mooie  resultaten op hun naam, die 
hen reeds verzekerd hadden van het 
kringkampioenschap in de klasse M1. 
Desondanks kwamen zij op de laatste 
selectiewedstrijd toch aan de start. Ze 
wisten wederom een keurige proef te 
rijden die hen een 2e plek opleverden. 
Tijdens de prijsuitreiking werd Willeke 
officieel gehuldigd als kringkampioen 

in de klasse M1 en hiermee is ze ver-
zekerd van een startplaats op de Bra-
bantse Kampioenschappen Outdoor 
2014. Suzanne Klomp nam in de klasse 
L1 deel met Annatrichta. Zij lieten twee 
goede proeven zien, waarbij de eerste 
proef telde voor de selectiestanden van 
kring Eindhoven. Hier behaalden zij een 
3e prijs. Vervolgens werd de tweede 
proef afgesloten met een overwinning.  

De springruiters reden dit weekend 
naar Sint-Michielsgestel voor een 
mooie springwedstrijd. In de klasse ZZ, 
welke werd verreden in combinatie met 
de klasse Z, kwam Bram van Gaal aan 
de start. Hij liet, samen met Wannebee, 
zien dat ze weer terug van weggeweest 
zijn. Na twee foutloze omlopen, mocht  
hij een 4e prijs in ontvangst nemen. Bo 
van Gorkum weet haar vorm ook vast 
te houden. In de klasse B liet ze twee 
goede nul rondes zien met haar paard 
Folga van www.olland.biz. Hiermee 
eindigde zij op een 7e plek. Een paar 
weken geleden nam Bo ook deel in de 
klasse B op de springwedstrijd in Schijn-
del. Ditmaal met Zolga II. Ook hier nam 
ze een 2e prijs mee naar huis.

DeMooiRooiKrant:
Altijd en overal 

in de lucht!

www.demooirooikrant.nl
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Het doublet Jan Bevers/Wim Hubers 
van ’t Dupke wist met 5 +59 het 1e 
Kasteeltoernooi te winnen.

 Men kon maximaal 65 punten scoren, 
zodat zij aan hun tegenstanders slechts 
6 punten prijs gaven. Met prachtig 
boule weer gingen de tegenstanders 
zondag de strijd aan op de paden in 
het kasteelpark en op de grindba-
nen tegenover het kasteel. Door de 
langdurige droogte waren de banen 
keihard waardoor menige boule, ook 

mede door de vaak aflopende banen, 
uit ging. Een fraaie 2e plaats was voor 
het Cloeck & Moedigh doublet Kees 
Luijten/Jan vd Schoot (5 +41). De 3e 
plaats was voor Tonnie Raaijmakers/
André Abdoela (5 +29). Ons eigen 
Cloeck & Moedigh doublet Tonnie 
van Eerd/Jan vd Loo presteerde uitste-
kend met een 4e plaats (5 +23). De 5e 
plaats was voor het doublet Arie Land-
heer/Jan van Ettinger (4 +12). Op de 
6e plaats kwam Jan van Beek/Yvonne 
van Beek (3 +23). Frans vd Velden/

Martin Gerritsen vielen met hun 7e 
plaats (3 +12) nog juist in de prijzen. 
Dit toernooi zal in de komende jaren 
zeker een vervolg gaan krijgen. 

Uitwisseling met Boskants Boeleke
Vrijdagavond vond op de banen van 
Cloeck & Moedigh deze jaarlijkse 
uitwisseling plaats. Een gezellig en 
sportief treffen waarbij Rien vd Rijt (3 
+27) aan het langste eind trok. Frans 
vd Velden (3 +18) werd 2e en Maria 
van Berkel (3 +18) 3e. Op de 4e plaats 
kwam Toon van Zutphen (3 +17), ge-
volgd door Ad vd Velden (2 +18) op 
de 5e en Tiny Toonen (2 +16) op de 
6e plaats. 

MHC oriënteert zich op nieuw 
kunstgrasveld

hockey

Veld 1 van MHC, het Rabobank-
veld, is nu alweer zo'n veertien jaar 
oud. Daarmee is het kunstgras een 
heel eind 'op'. Dat wil niet zeggen 
dat het versleten is of niet meer be-
speelbaar zou zijn. Maar de Rooise 
hockeyclub moet zich wel oriënte-
ren op de vervanging ervan. Afge-
lopen donderdag was er daarom 
een informatiebijeenkomst in de 
kantine.

“We hebben nu twee kunstgrasvel-
den”, vertelt Henk van der Meijden. 
Hij is secretaris van MHC. “Dat zijn 
beiden zogenaamde zandvelden. 
Nu het Rabobank-veld bijna 'op' is, 
gaan we kijken of we dat kunnen 

vervangen door een waterveld. De 
meeste verenigingen die we in de 
competitie tegenkomen hebben dat 
al. We hebben daarvoor een brede 
werkgroep  opgezet. We vragen 
niet alleen de spelers advies, maar 
ook technische en financiële mensen 
denken mee. Uiteindelijk kiezen we 
een kunstgrasveld dat we kunnen 
betalen en onderhouden”.

Je hebt zo een tegenvaller van een 
ton
Om de werkgroep goed voor te lich-
ten, had het bestuur van MHC Ron 
de Mol uitgenodigd. Hij werkt bij 
Kybys, dat is een adviesbureau dat 
landelijk de aanleg van sportvoorzie-

ningen begeleidt. De Mol vertelde 
de werkgroep over de voor- en na-
delen van de verschillende systemen 
en wees op de risico's van een slech-
te voorbereiding. “Als je dat niet 
goed doet, heb je tijdens de aanleg 
van je kunstgrasveld zomaar een te-
genvaller van een ton”.

Ga op verschillende velden spelen
De werkgroep weet sinds donderdag 
dan ook alles over watervelden en se-
mi-watervelden. Een belangrijk advies 
dat Ron de Mol gaf, was: “ga eens 
bij andere verenigingen spelen. Niet 
als tijdens een wedstrijd, maar met 
het doel om de verschillende soorten 
kunstgras speeltechnisch te ervaren”.

ron de Mol, (midden staand) vertelt de werkgroepleden de 
voor- en nadelen van de verschillende soorten kunstgras.

Danhis Golf4Daagse op de Schootgolf

Net zoals vorig jaar organiseert 
de Danhis Commissie een echte 
golf 4-daagse bij Golf & Country 
Course Sint-Oedenrode. Dit eve-
nement heet dan ook de Danhis 
Golf4Daagse.

Zaterdag 28 juni vanaf 16:00 uur 
kan iedereen die mee wil doen star-
ten voor een gezellige 9-holes Stro-
keplay wedstrijd. Ook nu zijn er 
weer drie categorieën zodat de kans 
op een leuke prijs altijd mogelijk is. 
Ook zondag 29 juni en maandag 

30 juni kan iedereen starten vanaf 
16:00 uur. Dinsdag 1 juli sluiten we 
deze Danhis Golf4Daagse af met 
een spetterende feestavond met als 
thema Brazil 2014. Het clubhuis en 
het terras zullen versierd worden 
met veel gele en groene elementen 
en ook van de golfers wordt ver-
wacht dat ze hun golfkleding hier op 
aanpassen. Elke dag wordt er gestart 
vanaf een andere tee box zodat de 
baan elke dag anders gespeeld dient 
te worden.
Net zoals bij de Nijmeegse 4-daagse 

zullen ook op de Schoot de laatste 
dag masseurs aanwezig zijn om de 
‘uitgeputte’golfers te behandelen. 
Tevens kunnen familie en vrienden 
de golfers dinsdag 1 juli opwachten 
met slingers en bloemen. Voor de 
golfers die alle vier de dagen hebben 
meegespeeld is er natuurlijk een me-
daille met een persoonlijke tintje. De 
weersverwachting ziet er voor die 
dagen goed uit en het belooft een 
grandioos evenement te worden die 
een beetje golfer uit Sint-Oedenrode 
en omgeving niet mag missen.

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

Vindt u het vervelend om een jaar lang elke week naar het zwembad te moeten 
gaan? Hebt u vervoersproblemen of zijn de wekelijkse zwemlessen moeilijk te 
combineren met uw werk? Dan is de vakantie cursus wellicht een goede oplos-
sing voor u en uw kind!

Deelname:
De vakantie cursus voor diploma A is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Vooraf 
wordt er een test les en informatiebijeenkomst georganiseerd waar door de 
zweminstructrice beoordeeld wordt of uw kind aan de cursus kan deelnemen. 
De vakantie cursus is niet geschikt voor kinderen met watervrees, achterstand 
in de motorische ontwikkeling of gedragsproblemen.  
Kinderen die al bij ons op de wachtlijst staan en die deel willen nemen aan deze 
cursus kunnen dit kenbaar maken. 

Vakantie zwemmen:
Uw kind krijgt 3 uur zwemles en wordt intensief opgeleid voor het A diploma. 
Er kunnen maximaal 9 kinderen deelnemen. Uiteraard worden de zwemlessen 
regelmatig onderbroken om even uit te rusten, te eten en te drinken. 
Met deze zomercursus leggen we een � inke basis om de kinderen op een goe-
de manier op te leiden voor het A diploma.        
Na de vakantie periode kan uw kind dan doorstromen naar de reguliere zwem-
lessen en direct naar het niveau dat hij/zij behaald heeft. 
Deze vervolg lessen zijn kosteloos.

Lesdagen en tijden:

lesdag   lestijd
Test les en  5 juli om 10.00 uur
info bijeenkomst
 
Maandag 14 juli  09.15-12.15 uur
Dinsdag 15 juli  09.15-12.15 uur
Woensdag 16 juli  09.15-12.15 uur
Donderdag 17 juli  09.15-12.15 uur
 
Maandag 21 juli  09.15-12.15 uur
Dinsdag 22 juli  09.15-12.15 uur
Woensdag 23 juli  09.15-12.15 uur
Donderdag 24 juli  09.15-12.15 uur
 
Maandag 11 augustus 09.15-12.15 uur
Dinsdag 12 augustus 09.15-12.15 uur
Woensdag 13 augustus 09.15-12.15 uur
Donderdag 14 augustus 09.15-12.15 uur
 
Maandag 18 augustus 09.15-12.15 uur
Dinsdag 19 augustus 09.15-12.15 uur
Woensdag 20 augustus 09.15-12.15 uur
Vrijdag 22 augustus 09.15-12.15 uur

Op zondag 22 juni is er geen recreatief zwemmen 
i.v.m. de jaarmarkt.

Diplomapakket vakantie zwemmen:
Om uw kind te laten deelnemen aan de cursus koopt u een diplomapakket. U 
betaalt eenmalig een bedrag en daar komen geen extra kosten bij tot uw kind 
het A diploma heeft behaald. De totale kosten bedragen € 583,25. 

Bij aankoop van het diplomapakket krijgt u het volgende:
• Onbeperkte diploma garantie.
• Kleine lesgroep (maximaal 9 kinderen)
• Vaste instructeur (ziekte uitgezonderd)
• Zwemboekje van Kiko

Heeft u vragen over het zwemmen in de vakantie?
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact met ons opnemen. We zijn 
bereikbaar op nummer: 0413-477409 of via email: awieland@sint-oedenrode.nl  

Aanmelden
Dit kan aan de balie van het zwembad tijdens de openingstijden van het 
recreatief zwemmen.

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

Leren zwemmen in de zomervakantie

• 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

Doublet Jan Bevers/Wim Hubers 
winnaars 1e Kasteeltoernooi 

jeu de boules



Woensdag 25 juni 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel met nieuws, actua-
liteiten en trends in korte uitzen-
dingen. Uitzending: elk heel uur, 
vlak voor alle andere program-
ma’s.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 26 juni weer 
een vol Rondje Rooi met: Buiten-
speeldag, 1 dag op straat spelen 
mag - Doolhof, indrukwekkende 
voorstelling over dementie - ELE-
rally met rijproef Sloef - Expositie 
Joosje Wolf - IVN: Koken in de 
natuur - Arabische volbloedpaar-
den in De Pijnhorst - Korfbal-
toernooi Nijnsel - Sprookjesfeest 
kleuters Odaschool - Vooruitblik 
Rooise Fiets4daagse - Kinderate-
lier bij Kinderopvang Humanitas 
- Vernieuwde Beckart opent deu-
ren én Nijnsel kermis. 

Uitzending tot en met 9 juli op de 
volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via ka-
naal 38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz en 
digitaal kanaal 31.

Internet
Met nieuws, informatie, veel fo-
to’s en films is TV Meierij wereld-
wijd te volgen 
via www.tvmeierij.nl 

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

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

2 juni - 31 juli 
Petra Thoen exposeert

Zaken- en Bestuurscentrum 

4 juni 2014 - 3 juni 
Dansen KBO 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

25 juni 
IVN-Rooi Lezing over bijen

Handbooggebouw 
Industrieweg 18 Nijnsel 

27 juni 
Jeugdmuziekmiddag NJA

Kerkplein 

27 - 28 juni 
Dansvoorstelling Sunrise: Wish it, 

Dream it, Do it.
Mariëndael 

27 juni 
Pubquiz XXL

De Beurs 

28 juni - 1 juli 
Danhis Golf4Daagse

De Schoot

 28/29 juni 
Offi ciële openingsweekend 

Gasthuishoeve
Liempdseweg 31 

28 juni 
NJA meets Friends

De Goede Herder Kerk 

28 juni 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

28 juni 
live muziek: Eternity

café Van Ouds 

29 juni 
Gratis pannenkoeken 

eten voor alle kinderen
Kinderboerderij 
De Kienehoeve 

29 juni 
Duitse middag NJA

De Beurs 

29 juni 
Nederland - Mexico

Markt

2 - 5 juli
Avondvierdaagse 
MTC D’n Dommel

Sint-Oedenrode 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO – 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

5 juli 
Tribute to the 60’ band

Eet- en muziekcafé 
De Ossekop 

5 juli 
Beachvolleytoernooi 

VV Rooi 
parkeerterrein De Streepen 

5 juli 
Workshop High-Tea

Leef & Vind 

5 - 6 juli 
Plattelandsfestival KLW

de Vresselse Hut 

5 juli 
Elbrimale Tour de Kiosque 

Kiosk Sint-Oedenrode 

5 juli 
Orgelconcert 

Wouter van der Wilt 
Martinuskerk 

5 juli 
IVN Rooi Vleermuizenwandeling 

Industrieweg 18 Nijnsel 

6 juli
Oldtimerrit Rondje Rooi

Vresselse Hut 

9 juli 
Bezoek natuurtuin 

‘Open Tuin Molenwiel’
vertrek Markt 

9 juli 
IVN-Rooi Nachtvlinders 
kijken met Joep Steur

Parkeerplaats 
Moerkuilen 

11 juli 
Openingsavond KBO 

zomerprogramma 
met Blue Stars

Odendael 

12 juli 
10 Jaar Sportpark Ekkerzicht 

Olland 

12 juli 
Dansshow Time Flies 
de Blauwe Kei Veghel 

12 juli 
Orgelconcert 

Tannie van Loon 
Martinuskerk 

12 juli
Vrije dansavond 
De Vriendschap 

13 juli 
Gein op ‘t Kerkplein:
 Levend jeu de boules

Kerkplein 

14 juli 
KBO zomer: 

Documentaire Earthfl ight
Odendael 

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

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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




