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Folders deze week:
Roois Kultuur Kontakt

Roxs Elektro World
De Wit Schijndel

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

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

aan uw caravan 

Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

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

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

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

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

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

schadeherstel 
alle merken caravans en campers

4 jaar garantie 
op originele onderdelen

van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

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

CARAVAN & CAMPER
SCHADE HERSTEL!!!

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

4 jaar garantie
op originele onderdelen

Van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Feesten op ibiza met Johnny de Mol 
en hardwell

Feesten op ibiza met Johnny de Mol 
en hardwell

Je zou het maar meemaken… met Johnny de Mol naar 
Ibiza. Jeroen Heijms uit Sint-Oedenrode kreeg de kans. 

Of eigenlijk kreeg Johnny de kans om met Jeroen 
mee te gaan, want wie wil er nu niet met zo’n 

goedlachse jongen op vakantie? Op Ibiza na-
men ze een aflevering op voor het nieuwe 
tv-programma Syndroom. Op het eiland 
kwam een droom uit voor Jeroen. Een 
droom die alleen maar mooier werd.

Jeroen is in Rooi en omstreken bekend van het DJ duo Down with the Syndrome. 
Daarin vormt hij samen met Teun Rovers een koppel. Ze draaien op feesten, par-
tijen, in kroegen of bij evenementen. 

» lees verder op pag. 3

Feesten op ibiza met Johnny de Mol 

Je zou het maar meemaken… met Johnny de Mol naar 
Ibiza. Jeroen Heijms uit Sint-Oedenrode kreeg de kans. 

Of eigenlijk kreeg Johnny de kans om met Jeroen 
mee te gaan, want wie wil er nu niet met zo’n 

men ze een aflevering op voor het nieuwe 
tv-programma Syndroom. Op het eiland 

Johnny de Mol met Teun Rovers (l) en Jeroen Heijms.

Hier poseren Jeroen en Teun met Hardwell, de nummer één DJ van de wereld.

Mats van den Brand wint wildcard tijdens 
wereldkampioenschap rally

Afgelopen weekend werd in de 
omgeving van Trier (D) de negen-
de ronde van het FIA World Rally 
Championship, de ADAC Rallye 
Deutschland, verreden. Voor KNAF 
Talent First Mats van den Brand 
en zijn navigator Eddy Smeets be-
tekende de uitdagende asfaltwed-
strijd hun debuut op het allerhoog-
ste rallyniveau. 

Na een lange, slopende wedstrijd 
wist het duo de wedstrijd af te slui-
ten als derde algemeen in de klasse 
R2, een tweede plaats bij de D-Mack 

Ford Fiesta Trophy deelnemers  en 
beste privé rijder. Met dit topresul-
taat kwalificeerde Mats zich als pri-
vateer ook voor deelname later dit 
jaar, aan de DMack Fiesta Shootout 
in Engeland  waarmee hij kans krijgt 
op één WRC deelname in een Ford 
Fiesta R5 van M-Sport UK.
Mats kwam aan de start met de Ford 
Fiesta R2 van Verkooijen Rally Sport 
en moest het opnemen  in een veld 
met een dertiental vaste deelnemers 
aan de Drive DMack Fiesta Trophy. 
Daarnaast ook een aantal z.g. priva-
teers waarbij landgenoten Timo van 

der Marel en Kevin van Deijne met 
vergelijkbare auto’s, wat het totaal 
aantal deelnemers met een  Fiesta 
R2 in Duitsland op twintig bracht.
 
De ADAC Rallye Deutschland begon 
donderdag met de shakedown waar 
Mats voor het eerst op snelheid ken-
nis kon maken met de Duitse klas-
sementsproeven. Na de showstart 
donderdagavond bij de Porta Nigra 
in de historische binnenstad van 
Trier startte de wedstrijd pas echt 
vrijdagochtend vroeg. Onder droge 
omstandigheden reed Mats een be-
keken eerste dag die het duo on-
danks een klein foutje op de derde 
proef wist af te sluiten als vierde Fie-
sta rijder en daarbij was opgeklom-
men naar de 49ste plaats algemeen.

Zaterdag bestond uit acht klasse-
mentsproeven waarbij tweemaal 
de ruim 42 kilometer lange klas-
sementsproef ‘Panzerplatte’ op het 
militaire terrein bij Baumholder werd 
verreden. De dag begon droog maar 
op de ‘Panzerplatte’ viel er toch een 
flinke hoeveelheid regen. Ondanks 
dat Mats op slicks was vertrokken 
klokte hij goede tijden, wist hij ge-
controleerd de vierde plaats in het 
Fiesta klassement vast te houden en 
op te klimmen naar de 39ste plaats 
algemeen. 

» lees verder op pag. 33

Meer grip op 
huisvesting 
arbeidsmigranten 

Door een omgevingsvergunning 
te verplichten bij de huisvesting 
van arbeidsmigranten, wil het 
college beter grip krijgen op deze 
situaties. De maatregelen die tot 
dusver zijn genomen, onder meer 
een maximum aantal panden voor 
arbeidsmigranten binnen een be-
paalde zone, blijven bestaan maar 
zijn ontoereikend voor een goede 
handhaving.

In een overkoepelend plan voor alle 
bestemmingsplannen gaat nu vast-
gelegd worden wat wordt verstaan 
onder wonen, onder een woning, 
en onder een huishouden. Het is de 
bedoeling om die begrippen op te 
nemen in de toekomstige huisves-
tingsverordening. 

Dat die laatste geen goede hand-
having mogelijk maakt – er kan 
onder meer worden beweerd dat 
een aantal aanwezige mensen 
op bezoek zijn – heeft volgens 
wethouder Jan van Burgsteden tot 
nu toe niet tot grote problemen ge-
leid.

De nieuwe manier van werken 
maakt ook de nieuwe toeristenbe-
lasting, die geldt voor arbeidsmi-
granten, beter te handhaven.    

Mooi
voor vrouwen

Zie pag. 18 & 19

KERMISKERMISKERMIS
» Kijk voor foto’s op pag. 30 & 31 zie pag. 9

Foto: Erik van het land



Woensdag 27 augustus 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe2 ROUWBERICHTEN

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

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

'Niet reanimeren' tattoo

“als het je tijd is, is het je tijd”

Iedereen heeft de keuze; wel of 
niet gereanimeerd worden als 
de nood aan de man is. Veel 
mensen vinden het logisch om 
gered te willen worden. Maar 
is dat zo wel zo vanzelfspre-
kend? Op latere leeftijd is de 
kans namelijk zeer groot dat je 
er iets aan overhoudt. Martha 
Kneepkens (70) en Berthie Mulder 
(62) uit Son en Breugel zijn zich daar-
van bewust. Zij willen niet gereani-
meerd worden. Die boodschap lieten 
ze donderdagavond bij het Rooise 
Tattoo4You op hun borst tatoeëren.   

Dagblad Trouw publiceerde onlangs 
de uitslag van een onderzoek van 
kwaliteitsinstituut CBO. Op basis van 
42 internationale onderzoeken con-
stateerden zij dat van de honderd 
70-plussers die buiten het ziekenhuis 
gereanimeerd worden, er slechts acht 
overleven. Hiervan houden er vier 
letsel over, zoals ernstige geheugen-
problemen, dementie, en het locked-
in-syndroom. In dat laatste geval kan 
een patiënt alleen maar met zijn of 
haar ogen bewegen. In het ziekenhuis 
zijn de prognoses beter: twintig pro-
cent overleeft, meestal zonder letsel.

Martha is in afwachting van haar eer-
ste tatoeage. Haar vriendin Berthie ligt 
al in de stoel en wordt onder handen 
genomen door Kevin Smits van de 
Rooise tattooshop. Samen hebben ze 
de keuze gemaakt om de woorden 
‘niet reanimeren’ op hun borst te laten 
zetten. “Ik heb het al heel lang in mijn 
hoofd. Omdat ik weet wat de gevol-
gen kunnen zijn, heb ik besloten om 
het te doen. Ik wil andere mensen niet 
tot last zijn als ik na reanimatie niets 
meer kan. Bovendien heb ik een goed 
leven gehad. Als het je tijd is, is het je 
tijd”, zegt de Sonse resoluut. Een ex-
tra reden voor haar om de tattoo te 
zetten is een voorval met haar moe-

der. “Zij is op 95-jarige leeftijd overle-
den”, is Martha openhartig. “Ze zakte 
op de stoep van de kapsalon in elkaar 
en werd gereanimeerd. Dat terwijl ze 
dat helemaal niet wilde. Toen ik als 
derde kind het ziekenhuis in kwam en 
net als mijn broers en zussen zei dat 
ze niet gereanimeerd wilde worden, 
stopten ze er mee. Ze heeft nog an-
derhalve dag in een soort van coma 
gelegen voor ze overleed.”

Waarom geen ketting of een pasje? 
Martha geeft duidelijke argumenten. 
“Een ketting past voor een vrouw 
niet altijd bij haar kleding en als je op 
de grond ligt, is het embleem mis-
schien niet eens zichtbaar. Een pasje 
heeft geen nut, want mensen gaan 
echt niet eerst in je portemonnee 
kijken.” Intussen staat de tekst bij 
Berthie op haar borst. Martha is aan 
de beurt. Na de uitleg over het hoe 
en waarom, lijkt ze extra zeker van 
haar zaak.

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

Poffermuseum neemt afscheid 
van twee oudgedienden

Op zaterdag 23 augustus hebben 
de medewerkers van het Museum 
van Brabantse Mutsen en Poffers 
afscheid genomen van de zeer ge-
waardeerde vrijwilligers Tineke 
Galiart en Lottie Reurekas. 
Beiden hebben 30 jaar lang rond-
leidingen verzorgd in het museum. 
Wethouder Jeanne Hendriks kwam 
beide dames bedanken voor de ja-
renlange inzet en bracht een present-
je van het gemeentebestuur mee.

Tineke Galiart
De dochter van de oprichter van 
het museum, August van Breugel. 
Tineke heeft haar vader geholpen 
bij het samenstellen van de collec-
tie. Ze reed haar vader dwars door 
de hele provincie om overal mutsen 

en poffers in ontvangst te nemen. 
Haar vader heeft zijn collectie en alle 
bijbehorende verhalen vastgelegd 
in het boek 'Brabantse Mutsen in 
grootmoeders tijd’, het enige stan-
daardwerk dat over dit onderwerp 
bestaat. 
 
Lottie Reurekas
Een van oorsprong Amsterdamse die 
jarenlang vol enthousiasme rond-
leidingen verzorgd heeft over Bra-
bantse klederdracht. Lottie heeft 
ook meegewerkt aan het collectie-
registratieproject dat nu nog steeds 
als basis voor kennisopbouw en 
digitalisering wordt gebruikt. Zij is 
eveneens informatrice bij de VVV 
geweest en kon toeristen voorzien 
van veel informatie.

Tineke Galiart (r) en lottie Reurekas. (Foto: anneloes van Erp)

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

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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

De vele kaarten en lieve woorden 
bij het plotseling overlijden van mijn man, ons pap en opa 
en de overweldigende belangstelling bij het afscheid van 

Jos Schepens

hebben ons diep ontroerd en zijn voor ons een grote steun. 
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

Corrie, kinderen, klein-en achterkleinkinderen. 
Sint-Oedenrode, augustus 2014
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Spaans in 
Sint-Oedenrode
Kijk voor het aanbod van 

cursussen op
www.spaansinrooi.nl

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van 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 

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 27/08  t/m wo 03/09/2014
Heksen bestaan niet (€ 6,50) za./zo.11:15 - Hoe Tem Je Een Draak 2 3D NL  (€6,50) za. 13:30 
Hoe Tem Je Een Draak 2 2D NL  (€6,50) (wo. 27 aug.) 13:30, vr. 15:45, zo./(wo. 3 sept.) 13:30

Oorlogsgeheimen (€ 7,-)  vr./za 19:00 zo 18:00 - The Fault In Our Stars (€ 7,50) (wo.27 aug.) do. 
20:00  vr./za. 21:15, zo. 20:15, Ma./(wo.3 sept) 20:00 - Planes 2: Redden & Blussen 3D NL (€ 6,50) 

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

Specials: Biobest 50+ Nebraska (€ 6,-) do. 4 en vr. 5 sept. 14:00
Ladies Night: Pak van mijn hart (€ 13,50) wo. 29 okt. 20:00

PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 - Gratis koffie/thee bij biobest 50+

Ook Teun mocht mee naar het 
feesteiland. Maar waarom juist 
zij? Miranda van den Brand is een 
vrijwilliger die Jeroen vaak helpt. 
Zij schreef een brief naar het tv-
programma Syndroom. Daarin laat 
Johnny de Mol wensen van mensen 
met het Down-syndroom in vervul-
ling gaan. Aanstaande donderdag-
avond om 21.30 uur komt de eerste 

aflevering op RTL4. Het avontuur 
van Jeroen en Teun is dan te zien.

“Johnny de Mol overviel mij bij 
sportcentrum van den Oever. Daar 
was ik aan het sporten met mijn 
broers. Dat was wel even schrik-
ken”, grinnikt de geluksvogel. Vóór 
de reis naar Ibiza nodigde Johnny 
de Mol Jeroen uit voor een optre-

den van de Nederlandse top-DJ 
Hardwell tijdens Breda Live. Hij 
mocht backstage een kijkje nemen 
en sfeer proeven. Op het partyei-
land kreeg het verhaal een nog sen-
sationeler staartje. “We mochten in 
de bekende club Ushuaia draaien 
met Hardwell. Hij is de nummer één 
DJ van de wereld. We beseften toen 
eigenlijk niet echt hoe groots dat 
moment was”, denkt Teun terug. 
Nu weten de twee wel dat het een 
‘once in a lifetime experience’ was. 
“Hardwell is een goede vent”, glim-
lacht Jeroen. “Eigenlijk is hij net zo 
als ik.” Teun: “Ja, dat klopt wel. Hij 
is relaxed. Hij deed gewoon normaal 
tegen ons.”

Behalve Teun trokken ook Miranda, 
moeder Joke en broers Thijs (met 
vriendin Karin) en Luuk met Jeroen 
mee naar het vakantieoord. Samen 
kijken ze terug op een geweldige 
paar dagen. Rest nog één bran-
dende vraag. Is Johnny de Mol in 
het echt ook zo’n leuke gast? “Dat 
vraagt iedereen”, zegt Teun. “Maar 
het klopt.”

Syndroom, met Rooienaren Jeroen 
Heijms en Teun Rovers in beeld. 
Donderdag 28 augustus 21.30 uur, 
RTL4. 

Vervolg voorpagina

Feesten op ibiza met Johnny de Mol en hardwell

Johnny de Mol heeft zijn look-a-like gevonden in 
Thijs Heijms, de broer van Jeroen.

Inloopdag 

zondag 7 september

Daniëlle Jansen 
Pastoor Smitsstraat 40 Sint-Oedenrode (Olland) |  T: 06 25092950
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Hertog Hendrikstraat 14, sint-oedenrode  –  lieshoutseweg 26, nijnsel  –  raadhuisplein 9, son  –  Bunders 84, veGHel  –  van de elsenstraat 2, BreuGel  –  ouverture 222 &  aalsterweg 14, eindHoven  –  markt 8, sCHijndel  -  markstraat 15, uden  –  www.bakkerijbekkers.nl   –   kijk ook eens op onze weBsHop

bol vol energie
weer aan de slag

weer naar school of naar het werk kun je wel wat extra
energie gebruiken. dus neem zo’n lekkere mueslibol vol 
met rozijnen en nootjes mee en je bent niet meer 
te stoppen…

creatief bezig zijn en mensen 
ontmoeten bij Welzijn De Meierij 
Voor iedereen die plezier heeft in 
tekenen en/of schilderen, of u dit 
nou altijd al heeft willen leren of 
dat u hier al ervaring in heeft. Deze 
cursus is bedoeld om in ontspannen 
sfeer uw teken- of schilderkwalitei-
ten te verbeteren en uiting te geven 
aan uw creativiteit. 

Tijdens de cursus komen onder an-
dere tekenen naar de waarneming, 
vorm/restvorm, licht/schaduw, kleur 
mengen, portrettekenen en perspec-
tief aan bod er is ook ruimte voor 
persoonlijke inbreng en eigen projec-
ten. Er wordt gewerkt met verschil-
lende materialen en verschillende 
technieken zoals potlood, houtskool, 

pastelkrijt, aquarel en acryl.
Elke bijeenkomst sluiten we samen 
af met een korte bespreking van het 
die dag gemaakte werk. 
Deze cursus is geschikt voor begin-
ners en gevorderden en wordt ge-
geven in twee verschillende groe-
pen op dinsdag ochtend en middag. 
Start 30 september 

Bloemschikken
Een keer in de veertiendagen in een 
groep samen een mooi bloemstukje 
maken. Samen  bezig zijn  op een 
ontspannen manier is gezellig en een 
moment van contact met andere 
mensen . De  ervaren begeleidsters 
geven uitleg over de bloemen en 

technieken. De cursus is op vrijdag 
en donderdag morgen van 9.30 uur 
tot 11.30 uur en start 2 en 3 oktober.

Informatie en of aanmelden kan bij de 
administratie van Welzijn De meierij 
Steeg 9f 0735441400. Zie ook onze 
website www.welzijndemeierij.nl 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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MooiRooikrantDe4 
Reünie groep 8 Odaschool

Deze weken valt in deze krant te le-
zen over leerlingen van groep 8 die 
na jaren van samenzijn de basis-
school verruilen voor de middelbare. 

Ditzelfde gebeurde vijftien jaar ge-
leden met groep 8 van meneer 
van Genugten op de Odaschool te 
Sint-Oedenrode. Sommigen oud-
klasgenoten hebben nog regelmatig 
contact met elkaar, anderen heb-
ben elkaar na de laatste schooldag 
in '99 niet meer gezien. Dit laatste 
geldt ook voor oud-klasgenoten 
Chansuay van Son en Michiel van 
Cuijk. Enkele maanden geleden trof-
fen zij elkaar weer voor het eerst na 
vele jaren. Direct werd er gesproken 
over oud-klasgenoten; hoe zou het 
met ze zijn, wat doen zij vandaag de 
dag? Het duurde niet lang voordat 
het woord reünie viel en niet veel 
later werden oud-klasgenoten op-
gespoord. Inmiddels zijn de voor-

bereidingen vergevorderd en zijn 
oud-klasgenoten en docenten als 
Lambert van Genugten en Ad van 
Pelt geïnformeerd.

De reünie zal plaatsvinden op 28 
september van 13:30 tot 17:00  bij 
Pan&Cook aan de Kerkstraat te Sint-
Oedenrode. De middag zal bestaan 
uit een lunch inclusief twee drankjes 
met enkele hapjes. Heb jij je nog niet 
aangemeld? Meldt je dan nu aan via 
het evenement op www.facebook.
com/odareunie Geen Facebook? 
Geen paniek, aanmelden kan ook bij 
Chansuay of Michiel via onderstaan-
de contactgegevens. Wij hopen alle 
oud-klasgenoten terug te zien op 28 
september, tot dan!

Chansuay van Son, T: 06-30500282. 
E: chansuay.vanson@gmail.com. 
Michiel van Cuijk, T: 06-54722243, 
E: michiel@vancuijk.com.

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

BasisschOOl BOskant:

BasisschOOl EERschOt:

Joris Bekkers, Danique van  
Doesburg, Valencio Doorn,Myrthe 
van Esch, Floor Goedhart, Famke 
van den Hurk, Twan Kapteijns, Ma-
rinka van Lieshout, Britt van der  
Linden, Jarno van de Meerakker, 
Jeffrey Meulendijks, Nina Peters, 
Liselotte Roelofs, Noud Rooijak-
kers, Fem Strijbosch, Mike Verbakel, 
Anne Verhoeven, Willem Vervoort, 
Marloes van der Vleuten, Emile Vos, 
Sander van Weert, Lisanne van der 
Wielen, Stan de Wit en Koen van 

Zutphen.
Uitstroom naar de volgende VO 
scholen: 10 naar Elde College Schijn-
del, 6 naar Zwijsen College Veghel, 4 
naar Stedelijk College Eindhoven, 2 
naar Heerbeeck College Best, 1 naar 
Rodenborch-college Rosmalen en 1 
naar Fioretti College Veghel.
Floor geeft aan, dat ze vooral de klas, 
de leerkracht en de les op de basis-
school gaat missen. Nina en Liselotte 
zullen vooral een eigen leerkracht en 
de klasgenootjes missen. Verder ge-

ven ze aan, dat ze in de toekomst 
verder zullen moeten gaan fietsen 
en meer huiswerk zullen krijgen.

Reactie leerkracht: 
“De kinderen van groep 8 heb-
ben afscheid genomen na een jaar 
met veel activiteiten. Met name het 
scholenvoetbaltoernooi, het kamp 
en de musical waren hoogtepunten. 
Ik wens alle kinderen een goede toe-
komst toe.”

“Ja, ook mijn groepje 8 vliegt uit. 
Jammer, want het was een heel bij-
zonder groepje! Een groepje met 
zeven jongens en zeven meiden 
die het eigenlijk altijd heel goed 
met elkaar eens waren. Een groepje 
slimme kinderen die een belachelijk 
hoge score haalde voor de Eindcito 
(543,5!) Maar ook een groepje dat 
altijd wel in was voor een geintje. 
Op 1 april werd de meester dan ook 
getrakteerd op een schepje zout in 
zijn koffie. We hebben samen een 
geweldig schooljaar gehad met als 
hoogtepunten toch een heel gezel-
lig schoolkamp en een prachtige 

eindmusical! Ik wens iedereen heel 
veel succes op zijn/haar school voor 
Voortgezet Onderwijs. Ik denk dat 
het goed komt met jullie allemaal!”

Meester Thijs

Namen kinderen:
Amber, Aniek, Daan, Guus, Koen, 
Kyra T, Kyra H, Margot, Marit,  
Merel, Rens, Rik, Roel en Thomas.
Scholen:  9  kinderen naar het Heer-
beeck College Best, 3 kinderen naar 
Elde College Schijndel, 2 kinderen 
Gymnasium Beekvliet Sint- Michiels-
gestel 

Wat kinderen gaan missen:
“We vonden de schooljaren op bs 
Franciscus heel erg leuk.  We gaan 
sowieso de leraren missen!  En de 
kinderen waarmee we in de klas 
hebben gezeten gaan we ook missen 
want we hadden een heel gezellige 
groep.  Wat we niet gaan missen zijn 
de toetsen en de cito`s. Als we naar 
de middelbare school gaan moeten 
we ver fietsen. Natuurlijk hebben we 
dan veel meer huiswerk en dat was 
op deze school niet. Groep 8 was 
wel heel erg leuk. Vooral kamp met 
Olland!” 

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

OBs de springplank duikt het 
nieuwe schooljaar in

Om de overgang van zes weken 
zomervakantie naar het nieuwe 
schooljaar zo soepel mogelijk te la-
ten verlopen, bedacht het team van 
OBS de Springplank dat het wel leuk 
zou zijn om de eerste schooldag ge-
zamenlijk in te duiken. 

Om 08.30u verzamelden alle leer-
lingen en aanwezige ouders zich 
rondom het podium op het plein, 
waar de leerkrachten een ludieke 

act opvoerden waarbij ze zichzelf al 
zwemmend en roeiend voorstelden. 
Sociaal en emotioneel welbevinden 
staat op de Springplank hoog in het 
vaandel. Zo'n ontspannen gezamen-
lijke opening draagt daar ook aan 
bij. Na afloop van de act mochten de 
leerlingen zelf door een blauw zeil 
hun nieuwe lokaal induiken en gaan 
zo het nieuwe schooljaar fris en ac-
tief van start. Voor meer informatie 
en foto's www.obs-despringplank.nl
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MooiRooikrantDe 5
50-jarigen Reunie: 13 september 2014

De reünie komt steeds dichter-
bij. De vijftigjarigen ontwikkelen 
nu al de zin om naar het ‘feest 
der herkenning en herinnering’ 
te gaan. ‘Wie is die man met die 
bril? Die ken ik ergens van.’ ‘Is dat 
Sonja? Dat mooie meisje wat altijd 
rechts achterin zat?’ In gedachten 
is het spel al begonnen. Robbert 
Goemans uit Houten zal er ook 
rondlopen. De voormalig Rooi-
enaar kijkt ontzettend uit naar 13 
september, de dag bij De Vriend-
schap. “Hoe zal het mijn oud-klas-
genoten zijn vergaan?”

“TOEN IEDEREEN 
wEG waS, zIJN wE 
DE lERaRENkaMER 

IN GEGlIpT EN 
HEBBEN wE ER 

FIlMS GEkEkEN.”

Robbert versleet zijn kinderjaren op 
de basisschool van Dommelrode. 
Hij woonde immers in die wijk en 
de schoolkeuze was dan ook lo-
gisch. Onder de rook van de Oda-
fabriek en op stuiterbalafstand van 
Kasteel Henkenshage beleefde hij 
mooie uren. “Ik herinner me de 
Dommelrodeschool als een  gezel-
lige school met alleen maar fijne 
leraren en leraressen. Het heeft al-
tijd goed gevoeld”, spreekt Robbert 
door de telefoon. De oud-leerling 
van de Dommelrodeschool woont 

in Houten, in de buurt van Utrecht, 
waar hij zijn studententijd beleefde. 
Hij groeide echter op aan de Dom-
melrodelaan. Hutten bouwen, hoc-
keyen en voetballen behoorden tot 
het avonturenpakket van de jonge 
belhamel.
 
Zo zou je de Robbert van toen wel 
kunnen noemen. Dadelijk volgt 
een sappige anekdote om dat te 
onderbouwen. Als vriendjes had 
Robbert Frans Vermeulen en 

Maarten van Bakel. Toevallig kwam 
Robbert onlangs met Frans in con-
tact. Ze spraken af in Den Bosch. 
“We zijn de kroeg in gedoken en 
hebben er herinneringen opge-
haald”, zegt Robbert. “Dat was erg 
leuk.” De vraag of hij ooit katten-
kwaad uithaalde wordt met enige  
argwaan geaccepteerd. Het is dui-
delijk dat hij er met Frans over had 
gesproken. De redactie weet echter 
van niets, maar de oren worden 
ineens extra gespitst. Robbert grin-

nikt. “Ik en Frans hebben ons eens 
in laten sluiten in het schoolgebouw. 
Toen iedereen weg was, zijn we de 
lerarenkamer in geglipt en hebben 
we er films gekeken. Zijn vader zat 
echter in het schoolbestuur. Die was 
‘not amused.’ Daarnaast heb ik wel 
eens fikkie gestookt waarbij dennen 
in brand vlogen en de brandweer 
er aan te pas moest komen.” Het 
is duidelijk. Robbert heeft veel gela-
chen in zijn jonge jaren.

Of hij Brabant mist? “Ik 
heb me altijd erg pret-
tig gevoeld in Brabant. 
Daarom heb ik er ook 
goede herinneringen aan. 
Zo nu en dan heb ik zelfs 
overwogen om terug te 
gaan.” De vader van Rob-
bert woont nog in Sint-
Oedenrode. Hij komt daar 

geregeld, dus zijn dosis ‘Rooi’ krijgt 
hij nog steeds  toegediend. De do-
sering wordt op 13 september extra 
opgeschroefd als de oud-leerling van 
de Dommelrodeschool de reünie be-
zoekt. Tegelijk met veel van zijn oude 
klasgenoten. Robbert: “Ik heb er ab-
soluut zin in. Het lijkt me fantastisch 
om die mensen na al die jaren weer 
eens te zien. Ik ben benieuwd naar 
Marijke Veldkamp. Daar had ik vroe-
ger wel een oogje op.” 

Zijn er nog andere mensen die 
na al die jaren extra zijn bijgeble-
ven? “Rian van Boxmeer, Maaike 
Zoutendijk, die één of twee jaar 
bij ons op school heeft gezeten en 
daarna naar den Haag is vertrok-
ken en Rita van de Vleuten natuur-
lijk. Die is op tragische wijze,  vlak 
voor haar huwelijk overleden, begin 
20 was ze pas. En hoofdonderwij-
zer Fried van de Laar. Als hij in de 
klas de telefoon opnam met de 
woorden: “Met Fried”, riepen wij 
steevast in koor; “Friet met”. Het 
logeeradres heeft Robbert al gere-
geld. Logischerwijs bij zijn pa. Dat 
wordt weer ouderwets genieten 
van een weekendje Brabant.

terug naar Brabant voor reünie

Robbert staat op de 2e rij van boven, 6e van links.

GevraaGd:
een BBL-leerling  verkoop

voor 24 uur per week

tevens studenten voor op werkdagen 
(een aantal uren in de middag) 

en op vrijdag de gehele dag
sollicitaties via www.bakkerbart.nl

Bakkerij Bart 
Borchgrave 10 St Oedenrode

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

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

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

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

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

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

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

Kwaliteit staat bij ons voorop!

Ter versterking van ons jonge team zijn wij op zoek naar 
2 timmermannen / Jongens
die van aanpakken houden

in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, voor het afwerken en opsluiten van kozijnen in onze werkplaats. 
Ervaring en diploma’s zijn niet vereist. Een mooie kans om het vak van timmerman te leren!

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

Deze twee ‘kleimonsters’ hebben het prima naar hun zin in 

Kefalonia (Griekenland). Het is een echte vakantiefoto die 

avontuur en plezier aan elkaar koppelt. Marco Raaijmakers is 

de maker van de foto en mag vrijdag aanstaande de prijs op 

komen halen bij DeMooiRooiKrant, Heuvel 17.

“Hier in het
 zwembad in Turk

ije, is het h
eerlijk!”

Yori Verberk.
Twee gondels op elkaar in Garmisch-Partenkirchen.
P. Jonkers

Yes vakantie! (Luxemburg)
Romee vd Biggelaar

Deze “
straat”

 kwamen wij tegen
 in 

Kappl, 
Oostenrij

k. 

Is erg R
oois nie

twaar?!

Nicole B
loks

Rooise vakantiekiekjes
We hebben tientallen inzendingen binnen gekregen, maar 
helaas kan er maar eentje de winnaar zijn! 
De winnende foto 
ziet u in het 
midden staan. 1

Deze prijs wordt 
u aangeboden

door:
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MooiRooikrantDe

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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MooiRooikrantDe6 
Genomineerd voor Ondernemer van het Jaar 2014

annemiek van der linden: 
“Onze klanten moeten een juist advies krijgen."

Dat de genomineerden voor de ti-
tel Ondernemer van het Jaar Sint- 
Oedenrode 2014 uit diverse bran-
ches afkomstig zijn, zal iedereen op-
vallen. Ditmaal is het de beurt om 
DA drogist Van der Linden voor te 
stellen. Al zal voorstellen niet echt 
nodig zijn. Enkele weken geleden 
stond eigenaresse Annemiek van 
der Linden nog in DeMooiRooiKrant 
om het eenjarig bestaan van haar 
winkel te vieren.

Jullie bestaan pas één jaar en nu al 
genomineerd voor Ondernemer van 
het Jaar.
“Ja, het is echt bizar. Natuurlijk vind 
ik het helemaal geweldig om geno-
mineerd te zijn. Ik ben zeer vereerd, 
maar ik geef toe dat het wel allemaal 
heel snel gaat het afgelopen jaar. Pas 
net bezig en dan nu dit grote compli-
ment. Erg fijn! We hebben er met zijn 
allen hard voor gewerkt.”

Ben je er klaar voor?
“Niet helemaal. Daar ben ik eerlijk in. 
We hebben het afgelopen jaar al veel 
bereikt, maar we hebben nog zoveel 
plannen die verwezenlijkt moeten 
worden. Dit is pas het prille begin. Ik 
ben erg benieuwd wat de jury vindt 
van mijn ondernemerskwaliteiten.”

Toch word je niet voor niets geno-
mineerd. Wat is de voornaamste re-
den denk je?

“Je wordt inderdaad niet voor niets 
genomineerd. Dat is ook zo. Een gro-
te reden is denk ik onze klantgericht-
heid. Daar zijn wij elke dag serieus 
mee bezig ; onze klanten verdienen 
een juist en professioneel advies met 
een vriendelijke lach. Daarin denk ik 
dat we een onderscheidend vermo-
gen hebben. Dat is ook gebleken uit 
de opmerkingen en het vertrouwen 
van onze klanten

Wat moet je nog verbeteren?
“Ik probeer mij elke dag te verbete-
ren om een nog completere onder-
nemer te worden. Op het gebied 
van inkoop en positionering in de 
markt liggen nog volop kansen. Ik 
probeer zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de kennis die daarover bij 
de DA Retailgroep aanwezig is en ik 
gebruik collega-ondernemers daarbij 
als klankbord. Graag wil ik nog en-
kele nieuwe producten, merken en 
concepten in mijn winkel introduce-
ren omdat de klant daar om vraagt 
en omdat het werkelijk iets toevoegt 
aan het al bestaande aanbod ”

Voor welke ondernemer(s) heb je 
veel bewondering?
“Het zal geen verrassing zijn, maar 
ik heb veel respect en bewonde-
ring voor Carla en Martien van  
Roosmalen. Zij hadden voorheen 
deze zaak en toen werkte ik al voor 
ze. Wat zij opgebouwd hebben is 
echt super. Wat wil de klant? Die 
vraag stond bij hen altijd centraal. 
Luisteren naar de klant, dat heb ik 
van hen geleerd. Daarnaast bij al het 
personeel eruit halen wat er in zit en 
ze op waarde schatten.”

Samen sterker

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

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

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

binnenlopen op ons Adviescentrum voor een kosteloos oriënterend gesprek. 

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

zitten onze
adviseurs voor 
u klaar! 

Iedere eerste 
maandag van 

de maand

inloopochtend 
voor borstkanker-
patiënten 
Mensen die borstkanker hebben of 
hebben gehad, worden donderdag 4 
september 2014 weer hartelijk ont-
vangen door vrijwillige ervaringsdes-
kundigen in ziekenhuis Bernhoven, 
locatie Uden. Elke eerste donderdag 
van de maand krijgen zij de gelegen-
heid om met lotgenoten onderling te 
praten en ervaringen uit te wisselen. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in een van de vergaderruimtes van 
Bernhoven van 10.00 tot 11.30 uur. 
Aanmelden is niet nodig, toegang is 
gratis. 

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

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Geopend 
woensdag van 9:00- 18:00
Zaterdag van 8:00-13:00

Andere dagen en avonden op afspraak!
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Miek’s stijl: anders dan anders

Het Kofferen heeft er weer een nieuwe winkel 
bij. Na het vertrek van de tweedehands col-
lectors item zaak, vult Miek’s Stijl het gat weer 
op. Miek’ Stijl is anders dan anders. Vooral 
haar spullen zijn anders dan anders.

De eerste week beleefde Annemieke van de 
Ven uit Son en Breugel met een brede glimlach. 
“Ik heb veel leuke reacties gekregen en allerlei 
aanmoedigingen van mensen die ik niet eens 
ken. ‘Succes!’ riepen ze dan naar binnen. Ook 

de ondernemers zeggen blij te zijn met mijn 
komst. Dat doet me goed”, zegt Annemiek. 
Annemieke knapt meubels op en is altijd op 
zoek naar unieke meubels en spullen voor het 
interieur. Waar nodig herstelt ze en laat ze haar 
creativiteit en kennis de vrije loop. Dat doet 
ze ook in opdracht. Opgeknapte kasten, een 
uniek ledikantje, een kinderhoek, een bureau, 
vazen en een oude stoel. Het is zeker de moeite 
waard om eens te gaan kijken wat Miek’s Stijl 
in huis heeft.  

liempdse Dorpsbrouwerij 
presenteert haar eerste bieren
Op vrijdag 5 september a.s. is het zover, dan 
presenteert de Liempdse Dorpsbrouwerij haar 
twee nieuwe bieren “Liempdse Dubbel” en 
“Liempds Blond”.

Omdat het de eerste bieren zijn van deze nieu-
we Liempdse brouwerij, stelt ze de liefhebbers 
van een speciaal streekbier in de gelegenheid 
om vanaf 20:30 met de Liempdse brouwers 
een (proef)glaasje te heffen in Café De Durps-
herberg aan de Dorpsstraat in Liempde.
De Liempdse Dorpsbrouwerij is een initiatief 
van hobbybrouwers Toine de Jong en Frans 
van der Schoot. Zij brouwen al ruim zes jaar di-
verse speciaalbieren. Vanwege hun passie voor 
het speciaal bier, het bierbrouwvak en voor het 
dorp Liempde, hebben zij onlangs besloten om 
hun bieren voor een breder publiek te gaan 
brouwen en het te vernoemen naar hun eigen 
woonplaats. Tevens is de trend dat streekbie-

ren steeds meer aan populariteit winnen. Deze 
combinatie van factoren is de inspiratie ge-
weest voor deze hobbyonderneming met een 
professionele aanpak.
De “Liempdse Dubbel” en het “Liempds 
Blond” zijn de eerste twee bieren. Daar komt 
eind oktober van dit jaar een derde bier, ge-
naamd “Liempdse Tripel” bij. 

Op dit moment is hun eigen brouwcapaciteit 
beperkt. Daarom werkt de Liempdse Dorps-
brouwerij samen met een andere Brabantse 
brouwerij waar Frans en Toine op grotere schaal 
kunnen brouwen. Het streven is een volwaar-
dige brouwlocatie in Liempde te realiseren.

Er zijn diverse verkooppunten in Boxtel, Liemp-
de en Sint Oedenrode waar het bier te verkrij-
gen zal zijn. Meer informatie is te vinden op: 
www.liempdsedorpsbrouwerij.nl

henk Bleker wordt wijzer in sint-Oedenrode

De bekende oud-politicus Henk Bleker zette 
maandagmiddag voet op Rooise bodem. Hij 
bracht een bezoek aan het bedrijf van Doreen 
en Marcel van den Berkmortel aan de Airbor-
neweg in Sint-Oedenrode.

Veel mensen kennen Bleker nog van zijn tijd als 
politicus. Tien jaar lang was hij lid van de Gede-
puteerde Staten in Groningen. Verder is hij waar-
nemend partijvoorzitter van het CDA geweest en 

van 2010 tot 2012 staatssecretaris van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Inovatie. Vandaag de 
dag is de Groninger voorzitter van Vee & Logis-
tiek Nederland. Een brancheorganisatie voor on-
dernemers in de veehandel en het veetransport. 
Maandag stak hij zijn voelsprieten uit in Brabant. 
“Ik wil me door de leden laten informeren over 
export, import en handel. Van den Berkmortel 
houdt zich bezig met al deze aspecten. Daarom 
ben ik hier”, onderbouwt Bleker zijn bezoek.   

Henk Bleker (midden) met Doreen en Marcel van den Berkmortel
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samenloop voor hoop: 
Rooise zamelt geld in voor kWF

De ‘samenloop voor 
hoop’ in Best. Daar 
doet op 13 en 14 
september van dit 
jaar Nelleke van  
Gerwen aan mee om 
zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor 
KWF kankerbestrij-
ding. 

“Ik ben Nelleke van 
Gerwen en ben 32 
jaar oud. Mijn moe-
der is in april 2011 
met pensioen gegaan, 
kreeg in juni te horen 

dat ze uitgezaaide darmkanker had en is uitein-
delijk op 14 september 2011 overleden aan de 
gevolgen hiervan.  Op 24 december 2012, 4 
maanden na de geboorte van mijn jongste zoon-
tje, kreeg ik zelf te horen dat ik acute leukemie 
had.  Inmiddels ben ik kankervrij, maar ik weet 
dus als geen ander wat het is om kanker te heb-
ben en het van dichtbij mee te maken.

Het evenement “samenloop voor hoop” is een 
24-uurswandelestafette, waarbij we het leven 
vieren maar vooral ook stilstaan bij kanker! Het 
is helaas nog niet in Sint-Oedenrode. Ik doe dit 
jaar mee in Best, omdat dit ook precies de sterf-
datum is van ons mam. Natuurlijk doe ik mee 
met een team en ik wordt dan ook gesteund 
door familie en vrienden! Ons team heet love 

& live life.”

Ze willen geld ophalen door middel van het in-
zamelen van kinderboeken en deze zo veel mo-
gelijk verkopen, thuis, en in de kraam tijdens de 
loop.  Wie heeft er dus nog kinderboeken over 
en wil deze doneren? Zo gauw ze kinderboe-
ken hebben, zetten ze deze op facebook, dus 
houd  de pagina in de gaten.

Stuur een persoonlijk bericht
Ook kunnen mensen gewoon geld doneren 
of sponsoren. Er zullen in Sint-Oedenrode 
verschillende collectebussen komen te staan 
voor het team. Onder andere bij bloembin-
derij de Keizerskroon en kapsalon Bella Plaza.  
“Wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk geld op 
te halen!  We verkopen ook kaarsenzakken 
voor 5 euro die, met kaars,  geplaatst zullen 
worden bij de samenloop tijdens de kaarsen-
ceremonie. Dit is op zaterdag 13 september 
om 22.00 uur. Je kunt hier een persoonlijk be-
richt opzetten voor mensen in je omgeving die 
kanker hebben of hebben gehad. Als je wilt 
dat deze zak met kaars tijdens de kaarsence-
remonie wordt geplaatst zorg dan dat je deze 
voor 2 september met boodschap weer bij ons 
inlevert, de kaars zit er bij en wordt door de 
organisatie geplaatst. En er zijn armbandjes 
te koop voor 1 euro! De volledige opbrengst 
is voor de KWF”, geeft Nelleke als bood-
schap mee. Interesse of vragen? Stuur een 
persoonlijk bericht op facebook of mail naar:  
marco-nelleke@hotmail.com.

Nelleke van Gerwen

Daisy Versteegh gaat team versterken, het lesprogramma wordt 
flink uitgebreid

Danscentrum van de Burgt breidt uit met 
danseres van Joop van den Ende
Daisy Versteegh heeft de dansacademie in 
Haarlem gevolgd en heeft in enkele musicals 
van Joop van den Ende gespeeld zoals Miss 
Saigon. Ze geeft reeds zes jaar les en komt nu 
naar Danscentrum van de Burgt Veghel/Uden 
om het team te versterken.

Door deze stap kunnen ze nu dansvormen 
aanbieden zoals Klassiek Ballet, Modern/Jazz,  
Moeder/kind dans, Peuterdans en Breakdance. 
Maar ook conditieles voor mannen en vrou-
wen. Ook zal Daisy de wedstrijdgroep HIPHOP 
gaan trainen.

Doordat de leraren van Danscentrum Van de 
Burgt zich afgelopen jaar nog meer hebben 
gespecialiseerd (door o.a. het behalen van het 
internationale IDTA stijldans-examen) kunnen 
ze een nog beter Stijldansprogramma voor de 
jeugd, volwassenen en 60+. Ook voor Ballroom 
instromers Zilverster en Goudster instromers 
Hiervoor wordt Dorethe Hendriks uit Uden 
ingezet als instructrice. Dus kunt u al dansen? 
Instromen is geen probleem, samen met u zoe-
ken ze naar een geschikt niveau. Van de Burgt 
is lid van div. dansorganisaties zoals de regio 
BRADO en de landelijke NADB wedstrijdbond.

Deze nieuwe en de vele andere mogelijkheden 
zijn terug te vinden op de compleet vernieuw-
de website www.vandeburgt.nl

Salsa, Zumba en Dance Moves Solo zit natuurlijk 
ook nog steeds goed in het programma.
Het Streetdance/Hiphop is ook veel uitgebrei-

der geworden met meer dagen 
en leeftijden zoals zelf een 
25+groep.De klap op 
de vuurpijl is echter 
dat er vele nieuwe 
dansvormen zijn 
bijgekomen zoals: 
breakdance (vanaf 
6 jaar), musical/
showdance, klas-
siek ballet (vanaf 
2 jaar), modern/
jazz (vanaf 8 jaar), 
conditieles (speci-
aal voor mannen 
maar ook voor 
vrouwen), ouder-
kind dans (vanaf 
1,5 jaar) en last 
but not least het 
nieuwe west 
coast swing.

Gratis proefles en open huis
Als je zeker wilt zijn van een plaatsje bij een van 
de gezellige danslessen  reserveer dan je plaats via 
de nieuwe website of kom dan naar het open huis 
in Veghel op zondag 31 augustus 14.00-16.00 
streetdance /HIPHOP en op zondag 31 augustus 
en woensdag 3 september vanaf 19.00 uur. Alle 
andere dansvormen met gratis proeflessen dus 
gratis entree, workshops en demonstraties. Er zijn 
ook infoavonden op zaterdag 30 augustus en 6 
september vanaf 20.30 uur. Danscentrum van de 
Burgt Veghel/Uden. 0413-353251

Daisy Versteegh

Mama café is weer open
Op woensdag 3 september 
van 10.00 tot 12.00 kunnen 
mama's en papa's met kind-
jes van 0-4 jaar weer terecht 
in "de Gouden Leeuw."
De vakantie is voorbij, de 
speel-o-theek is weer open, 

dus er is voldoende speelgoed voor verschil-
lende leeftijden.

Net bevallen?
Ook de mama's die nog maar pas bevallen zijn 
en misschien nog zwangerschapsverlof hebben 
zijn van harte welkom. Het is altijd gezellig om 
andere mama's te ontmoeten en je ervaringen 
te delen.

We zitten achterin in een apart zaaltje, dus het 
is er veilig en er is plaats genoeg.

Dragen van je kindje
Speciaal thema van die ochtend is "dragen". 
Voor sommigen heel gewoon, voor anderen 
(nog) niet. Voor af en toe of regelmatig, voor 
kleine baby's of wat grotere peuters? Alle ma-
ma's die ervaring hebben met draagdoeken of 
draagzakken kunnen die ervaring delen met 
mama's die daar interesse in hebben.

Vragen
Voor vragen en advies kun je bij elkaar en bij de 
jeugdverpleegkundige terecht van de GGD die 
aanwezig is.
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klankbordgroep iwOp kienehoef Cathalijne kinderbos 

Burgerparticipatie. Meer dan een woord alleen
Wist u dat er al 
sinds 2012 een 
klankbordgroep is 
die werkt vanuit 
het integraal Wijk 

Ontwikkelings Plan voor Kienehoef, 
Cathalijne en Kinderbos?  Heeft u 
ideeën over de ontwikkeling van 
deze drie woonwijken, kom er dan 
mee voor de dag: participeer!

Volgende week leest u er meer over! 
Namens de klankbordgroep iWOP 
Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos: 
Frans Hulzink (voorzitter klankbord-
groep). (f.hulzink@planet.nl)

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

kinderen weer naar school

Bij aankoop van een 
Cortina schoolfiets, 

transporter U4 

een GRATIS fietsmand 
               (t.w.v. 39,95)een een GRATISGRATIS
               (t.w.v. 39,95)(t.w.v. 39,95)

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboortebericht krijgt u een cadeaubon om gratis 
de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.

Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!

Markt 20    
5492 AB Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 490525

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl

Woensdag 2 maart 2011
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

Auto- en Motorrijschool 
Paul Feddon

FANTASTISCH! 
Alle vier de eerste 

keer geslaagd! 

Niels, Tessa, Sjoerd 
en Stan van Acht

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

tip van de Prins
Beste papbuiken en papbuikinnen

Hier denkt een gewone Rooise mens 
toch nog niet aan …. zou je denken, 
maar als dat papgatbloed door de 
aders stroomt weet je wel beter. 
Dan weet je dat wanneer de malle-
meulen haar laatste uurtjes draait de 
eerste tip wordt uitgebracht. Ieder-
een heeft volop genoten van deze 
kermis, heeft zelfs vanaf zeer grote 
hoogte kunnen zoeken naar de neije 
op de mert. En daar is ie dan ook ge-
spot, hij liep er écht rond! We hou-
den u niet langer in spanning, daar 
komt ie:

TIP  1:
3x3+1 = 11
Dit jaar krijgen we rekensommen, 
weer eens even iets anders. Nou 
kun je drie papbuiken bij elkaar zet-

ten, zet daar nog eens twee keer 
drie papbuiken bij en dan nog een 
koppel, dan kom je aan een totaal 
van 11, dat koppel zou de neije met 
adjudant kunnen zijn, en drie keer 
drie volgers.
Dat is dus niet zo moeilijk. Maar 
wordt dit bedoeld?
Een raad van elf hoeft niet altijd uit 
elf personen te bestaan, dat is na-
tuurlijk wel het mooist, maar niet al-
tijd mogelijk. Vorig jaar was de raad 
compleet, misschien hadden ze drie 
personen van 37, drie van 34 en drie 
van 43 en een van 29 en een van 
46, en is een van die twee laatste nu 
wel de neije, dan is het nu 3 x 3 + 
1 = 11, dan zou de neije zomaar uit 
de raad van elf komen en is er straks 
een raad van elf met 10 raadsleden.

Misschien weet ú wel de juiste op-
lossing !!
En mocht dat zo zijn, mag u de juiste 

oplossing, de 
naam van de 
hoogheid én 
zijn/haar ad-
judant, sturen 
naar de voor-
zitter van de 
Prinskeuzecommissie: 
henryenkitty@gmail.com u mag 
het ook opschrijven en in de brie-
venbus stoppen op de Willem-
Alexanderstraat 38 te Papgat.
Wij wensen u een fijne aanloop 
naar 11-11 toe, veel plezier met de 
tips en voor de jagers een geweldig 
goed jaar, het jachtseizoen is bij deze 
geopend !! En ook dit jaar, voor de 
eerste goede oplossing staat een 
heerlijke fles papgatwijn klaar welke 
onze neije hoogheid persoonlijk zal 
overhandigen aan de winnaar.

alaaF!

Gefeliciteerd 
Op 21 augustus heeft 

Evie Moeskops 
aan de Universiteit van Tilburg haar 
master gehaald aan de opleiding: 

Communicatie en 
informatiewetenschappen met als 
specialisatie bedrijfscommunicatie 

en digitale media.

Wie kent 
lodewijk 

(60+)
bel met: 

06-41347622

Boxtelseweg 8A 
IN PRIJS VERLAAGD! 

VRAAGPRIJS € 395.000,-k.k 

Koninginnelaan 5 • Sint-Oedenrode • 0413 – 472983 • info@vandenbergmakelaardij.nl • www.vandenbergmakelaardij.nl 

Maak vrijblijvend een afspraak om deze woning 
bekijken. 
Meer informatie over deze woning vindt u op 
onze website: www.vandenbergmakelaardij.nl 
en www.funda.nl, of scan de QR code 
Volg ons ook via Twitter en Facebook 

Vrijstaande woning (“plattelandswoning”) met 
vrijstaande garage, gelegen net buiten Olland 
op schitterende locatie aan de rand van na-
tuurgebied de Geelders, op een perceel van 
ca. 1.860 m².  
Geniet van alle rust en vrijheid van het buiten-
gebied in een gezellig buurtschap, centraal 
gelegen met Sint-Oedenrode, Boxtel, en 
Schijndel. 

D O L G E L U K K I G  Z I J N  W I J  M E T 

O N S  L I E V E  K L E I N E  M E I S J E

JULIE
ANNA JACOBS

A N N E K E  B E K X  &  W O U T E R  J A C O B S
P A S T O O R  H A C K E N S T R A A T  4 9  

5 4 9 1  C E  S I N T - O E D E N R O D E

2 2 . 0 8 . 2 0 1 4

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Mooi op  leeftijd

samen skypen en spelletjes doen

‘Waarom is jouw opa de ‘Superopa 
van het Jaar’ geworden?’ Inge van 
Hommel antwoordt heel makkelijk 
met ‘Gewoon, omdat het mijn opa 

is.’ Zo eenvoudig komt ze er niet 
vanaf. Ze zoekt naar een juist argu-
ment terwijl ze met opa foto’s zoekt 
op de computer. Eigenlijk hoeft ze al 

niet meer te antwoorden, want dui-
delijk is dat het dikke maatjes zijn.

Eerder dit jaar hield DeMooiRooi-

Krant de verkiezing Superopa van 
het Jaar. Ton van der Heijden werd 
door stemmen verkozen tot win-
naar. We beloofden zijn kinderen en 
kleinkinderen een interview en foto 
met hen en opa. Laat Ton van der 
Heijden een speciaal geval zijn. Zijn 
kleinkinderen Inge en Dennis wonen 
in Sint-Oedenrode. Die zijn makke-
lijk op te trommelen. Zijn kleinkin-
deren Susan, Michael en Jennifer 
wonen echter helemaal aan de an-
dere kant van de wereld, in Nieuw-
Zeeland. Opa Ton ging er onlangs 
zes weken naar toe. Vandaar dat het 
interview even moest wachten.

Maar waarom is Ton dan terecht de 
Superopa van het Jaar? Inge weet 
het inmiddels wel te vertellen. “Hij 
speelt altijd spelletjes met mij”, 
merkt ze op. Van moeder wordt ze 
naar een andere kamer gedirigeerd 
om de stapel met gezelschapsspel-
len te laten zien. Opa veegt met 
de bovenkant van zijn hand over 
zijn voorhoofd. Alsof hij wil zeggen 
‘arme opa’. Zijn altijd glimmende 
glimlach spreekt boekdelen. Hij 
vindt het leuk om spelletjes te doen 
met zijn kleinkinderen. Ze komen 
vaak bij hem langs. “Iedere dag tus-

sen de middag”, zegt Inge. “Vorig 
schooljaar dan, want volgend jaar 
ga ik naar het Elde.” De planning is 
om dan ook met regelmaat naar opa 
Ton te gaan. Gewoon om te kletsen 
of om te geinen. Want daar houdt 
opa Ton wel van, van geintjes. “Zo 
stuurde hij laatst naar iemand een 
kaart met daarop de groeten voor 
de papegaai. Lache toch. Zo gek is 
hij”, zegt kleinzoon Dennis plagend. 
Samen series kijken. Dat is ook een 
belangrijk punt voor Inge en Dennis. 
Opa neemt veel series voor hen op, 
die ze vaak samen kijken. “Ik ken ze 
voortaan allemaal”, schept opa gek-
scherend op. Dennis heeft inmiddels 
een vriendin en komt daarom wat 
minder bij opa dan Inge. Zij moet nog 
lang niet denken aan een vriendje. 
Voorlopig gaat ze het liefst naar haar 
beste maatje opa Ton. Dan skypen 
ze soms met de neefjes en nichtjes 
in Nieuw-Zeeland. Opa Ton probeert 
er eens in de anderhalf jaar heen te 
gaan. Volgend jaar november wil hij 
weer. Dennis, Inge en hun moeder 
dromen ook van zo’n trip, maar dat 
kost veel te veel geld. Gelukkig is opa 
dichtbij. Pas was opa dus anderhalve 
maand naar Nieuw-Zeeland. Dat had 
Inge liever niet. Ze miste hem….

 Inge, opa Ton en Dennis.v.l.n.r.: Ome Ronald, Susan, Michael, 
tante Marian en Jennifer de koning.

Brunch als afsluiter zomeractiviteiten

Met een heerlijke brunch is deze jaar-
gang van de KBO zomeractiviteiten 
alweer afgesloten. De senioren van 
Sint-Oedenrode kunnen terugkijken 
op een waardevol programma.

Het aanbod wordt ieder jaar meer di-
vers. Voor iedereen was er wat wils. 
De organisatie koos goed door de acti-
viteiten te beginnen met een knallende 
openingsavond in Odendael. Daar tra-
den The Blue Stars op. Het werd een 

met humor en muziek gevulde avond. 
In de weken daarna werd er van alles 
ondernomen. Van cursus smartphone 
gebruiken tot bridgen of samen ko-
ken. Kortom, ideale manieren om de 
zomer door te komen. 

informatie van Welzijn de Meierij , kBO- sint-Oedenrode en Brabantzorg
Woningzoekenden die via Wovesto 
een woning toegewezen willen krij-
gen, dienen zich bij Wovesto in te 
schrijven. De inschrijftijd is leidend 
voor het toewijzen van een woning. 
Bij urgent woningzoekenden is de 
datum van de urgentieverlening 
maatgevend.

Urgentie wordt verleend wanneer er 
sprake is van plotselinge verandering 
in iemands situatie (niet door eigen 
schuld ontstaan) die binnen de hui-
dige woonsituatie niet op te lossen 
is. Voor de exacte voorwaarden ver-
wijzen wij naar de site van Wovesto.
Voor het verkrijgen van urgentie 
dient een aanvraagformulier inge-
vuld te worden, waarbij altijd om 

een ondersteunend schrijven wordt 
gevraagd van een specialistisch arts 
of een maatschappelijke organisatie 
waar men al onder begeleiding staat.
Woningen in het centrum (Deken 
van Erpstraat, Ameroyenhof, Dom-
melstraat, Meierij) worden toege-
wezen aan mensen die ouder zijn 
dan 70 jaar. De wachttijden voor 
deze woningen zijn lang, dus tijdig 
inschrijven is van belang.   

Brabantzorg (locatie Odendael)
Voor 2018 moeten er binnen Oden-
dael 36 zorgwoningen zijn. Op dit 
moment zijn dat er 15. Een zorg-
woning betekent dat mensen in 
Odendael wonen, maar wel als 
apart adres ingeschreven staan in de 

gemeente Sint-Oedenrode (eigen 
adres). Om in aanmerking te komen 
voor een zorgwoning moeten men-
sen wel een zorgindicatie hebben. 
Op dit moment is er nog geen spra-
ke van urgentie criteria. De verhuur-
kosten zijn binnen de grenzen om 
voor  huurtoeslag in aanmerking te 
komen. En daarnaast is er naar be-
hoefte een zorgpakket bij te nemen.
In de praktijk kan het voorkomen 
dat cliënten die eerder intern woon-
den (met een hoog inkomen en dus 
een hoge eigen bijdrage) via een 
zorgwoning goedkoper kunnen wo-
nen.

Verkeersvaardigheidscursus.
Veilig Verkeer Nederland (VVN) afd. 

Sint-Oedenrode en Stg. Toeganke-
lijkheid Sint-Oedenrode organise-
ren een verkeersvaardigheidscursus 
voor 50-plussers uit 
Sint-Oedenrode.
Deze wordt gehouden op 22 sep-
tember, een ochtend of middagcur-
sus.
U krijgt informatie over de (nieuwe) 
verkeersregels, gehoor- en ogen test 
en een rijvaardigheidstest in uw ei-
gen auto. U krijgt daarna een per-
soonlijk advies over uw rijstijl.
Inschrijven kan tot 7 september. De 
Kosten zijn € 15,- per persoon
Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij 
kantoor DeMooiRooiKrant of digi-
taal op te vragen bij 
vvnsintoedenrode@gmail.com.

Tips over omgaan met dementie 
Communicatietips voor een goed con-
tact met personen met dementie 
Onderdeel: Praten in plaats van vragen
Tip 1: Stel geen vragen over het re-
cente verleden. Praat over wat er 
te zien, horen, ruiken, voelen valt. 
Spreek over dingen van vroeger.
Tip 2: Sluit aan bij de interesse, ge-
woontes en voorkeuren van vroeger. 
Zorg voor orde regelmaat, structuur 
en vaste dagindeling en terugkeren-
de rituelen.
Tip 3: Je aanwezigheid en rustige 
nabije uitstraling zijn vaak belang-
rijker dan woorden. Vertel ook iets 
over jezelf. Stilte kan zinvol zijn.
In oktoker/november a.s. start een cur-
sus voor partners van dementerenden.

PVGE leesclubs
Op dit moment heeft de PVGE vier 
goed draaiende leesclubs. Deze 
leesclubs houden doorgaans zo’n 
acht keer per jaar onder elkaar een 
boekbespreking over een bepaald 
oeuvre uit de literatuur. 

Hiertoe is er een regeling met de bi-
bliotheek om op gezette tijden voor ie-
der clublid hetzelfde boek ter beschik-
king te stellen, dat dan onderwerp van 
gesprek wordt in de leesclub.
Twee leesclubs hebben nu kenbaar 

gemaakt dat zij ruimte hebben voor 
nieuwe leden. Als u interesse heeft 
of zich wilt oriënteren of een lees-
club iets voor u is, kunt u contact 
opnemen met: 
Cora Gevers, tel.:0499-840972, 
email: coragevers@upcmail.nl ; Deze 
leesclub heeft overdag zijn activitei-
ten of met:
MarieAnne van Gestel, tel.”: 0499-
840887, m.gestel8@chello.nl
Deze leesclub heeft zijn boekbespre-
kingen ’s avonds.
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Voor het eerst ook toegankelijk voor leden boven 12 jaar

Jeugdnatuurwacht De Populier zoekt nieuwe leden
Jeugdnatuurwacht de Populier is dé 
Rooise natuurgroep voor alle kinde-
ren vanaf 9 jaar. Kinderen uit Sint-
Oedenrode kunnen lid worden vanaf 
9 jaar. Tot vorig jaar betekende dat 
automatisch afscheid nemen bij het 
verlaten van groep 8. Voor het ko-
mend seizoen zijn ook kinderen die 
niet meer op de basisschool zitten van 
harte welkom om lid te worden of te 
blijven van deze actieve natuurgroep.

Leden van de jeugdnatuurwacht ste-
ken niet alleen veel op over de na-
tuur, maar zijn ook actief in en met de 
natuur. Maandelijks op een zaterdag-
ochtend vinden de activiteiten plaats. 
Kinderen gaan gezamenlijk met de 
leiding de natuur in op ontdekkings-
tochten waarbij ze van alles te weten 
komen over de natuur in de eigen 
omgeving. Regelmatig ook wordt 
de natuur geholpen, bij voorbeeld 
door het maken van nestkasten of 
voederplanken voor vogels. Ook 
het eigen adoptieterrein bij Diepen-
daal wordt door de kinderen onder-
houden. Hier worden elke 3 jaar de 
wilgen geknot en verder worden er 
schuil- en nestplekken voor allerlei 
dieren gemaakt en onderhouden. 
Excursies en wandelingen horen ook 
tot het programma voor de Rooise 
natuurwachters. Het seizoen begint 
op 13 september met een Open dag 
in cultureel centrum Mariëndael, 
waarin uitgebreid kennis kan wor-

den gemaakt met de natuurwacht 
en de verschillende activiteiten.

Dit jaar bestaat er een extra kans om 
kennis te maken met de Jeugdna-
tuurwacht. Op zondag 31 augustus 
aanstaande is de natuurwacht na-
melijk aanwezig op het evenement 
Rijsingen Royaal aan de Ollandse-
weg. Van ongeveer 10:00 uur tot 
17:00 uur is een delegatie van de lei-
ding aanwezig om uitleg te geven en 
van alles te laten zien. Er is ook een 
leuke doe-activiteit voor kinderen en 
een spel waarmee een stempel kan 
worden verdiend voor de door de 
organisatie te verloten ballonvaart 
aan het einde van de dag. De jeugd-
natuurwacht zal onder de goede in-
zendingen ook een mooie nestkast 

verloten.
Kinderen vanaf 9 jaar die geïnteres-
seerd zijn om lid te worden kunnen 
zich niet alleen op de Open Dag op 
13 september, maar ook al tijdens 
Rijsingen Royaal aanmelden voor 
het komende seizoen. 
Dit geldt dus voortaan ook voor kin-
deren die al op de Middelbare school 
zitten.
De kosten voor het lidmaatschap zijn 
slechts € 10,= voor het hele seizoen.

Verdere inlichtingen via de website: 
https://sites.google.com/site/jnw-
depopulier

Secretariaat: Hein de Koning, 
Heistraat 59
Mail: jnwdepopulier@gmail.com

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Voor elke betalende klant 
10% KORTING EN GRATIS 
een exclusieve KIBIZA ARMBAND
Deze aktie geldt op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus Hertog Hendrikstraat 10 Sint-Oedenrode

IOSense BV: expert op gebied van advisering Beheer Openbare Ruimte

Beter laat dan nooit

Hein van de Rijt (57) uit Sint- 
Oedenrode heeft 1 oktober vorig jaar 
een belangrijke stap richting het on-
dernemerschap gemaakt. Nu, bijna 
een jaar later, kijkt hij vooruit maar 
ook terug op een geslaagd eerste jaar 

als vennoot van IOSense B.V. 

“IOSense is expert op het gebied 
van advisering Beheer Openbare 
Ruimte (BOR). Allerhande vraagstuk-
ken over beheer en onderhoud van 

wegen, groen, openbare verlichting 
en verkeersborden worden door ons 
beantwoord”, vertelt de Rooienaar. 
Daarnaast beschikt IOSense over haar 
eigen GIS software applicatie Digisys® 
waarmee de Basisegistratie Groot-
schalige Topografie (BGT) trajecten en 
conversiewerk voor beheersoftware 
wordt verricht.

Hein is vanaf 1989 werkzaam in het 
wegbeheer. Begonnen als assistent 
landmeter en daarna als weginspecteur 
bij Ingenieursbureau Oranjewoud, mo-
menteel AnteaGroup genaamd. Bij het 
ingenieursbureau is Hein 23 jaar werk-
zaam geweest als weginspecteur. We-
gens een reorganisatie (eind 2012) bij 
AnteaGroup werd Hein voor de keuze 
gesteld om elders aan de slag te gaan 
als inspecteur of om de stoute schoe-
nen aan te trekken en als kleine zelf-
standige de carrière voort te zetten. De 
tweede optie werd een feit. In dat jaar 
kwam Hein in contact met oud collega 
Eric Korver welke in 2011 de onder-
neming IOSense B.V. was gestart. Eric 

stelde Hein de vraag of er interesse 
was om binnen IOSense als vennoot 
toe te treden. Nadat ook Barry Stuijts 
was benaderd hierbij toe te treden is 
begin 2013 de plannensmederij voor 
het nieuwe bedrijf gestart. 1 oktober 
2013 is het drietal gezamenlijk de be-
sloten vennootschap IOSense gestart. 

Nu, bijna een jaar verder kijkt Hein te-
vreden terug op de gemaakte keuzes. 
Hein: “Ik merkte in mijn jaar als kleine 
zelfstandige dat de kwetsbaarheid en 
de geringe capaciteit die je aan een 
klant kan leveren te grote risico’s met 
zich meenam. Door de oprichting van 
IOSense zijn wij nu in staat een veel 
breder dienstenpakket aan te bieden. 
Waar ik me voorheen beperkte tot 
inventarisaties en inspecties, biedt IO-
Sense nu het hele proces van beheer 
op diverse disciplines aan.” Denk hier-
bij aan inspecties en inventarisaties 
van wegen, groen, openbare verlich-
ting, en verkeersborden. Het opstellen 
van maatregelplannen, muteren van 
beheerdata en het adviseren over be-

heer openbare ruimte. 
Ook het klantportfolio is breed te noe-
men en spreidt zich in heel Nederland 
uit. Naast vele gemeenten hebben 
diverse ingenieursbureaus, Schiphol 
en het Ministerie van Defensie het 
afgelopen jaar diensten bij IOSense 
afgenomen. Momenteel hebben we 
een eerste aanvraag van een Belgische 
gemeente binnen.

Kijkend naar de komende jaren ver-
wacht Hein deze continuïteit verder 
voort te zetten en zal er wellicht in de 
capaciteit uitbreiding worden gezocht. 
“Momenteel wordt mijn jongste zoon 
Jaap intern opgeleid waarbij hij in alle 
keukens van ons bedrijf meekijkt. Ik 
probeer dit van de zijlijn te bekijken, 
maar vind het erg mooi om te zien dat 
er wellicht ooit een stokje kan worden 
overgedragen.”

IOsense BV, 
Aert van Nesstraat 1F, 
2901BH Capelle a/d IJssel. 
Tel: 010-4521116. www.iosense.nl.

advertorial
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Navenant ze wol hè’n, moete de schaop schere.
Je kunt niet aan iedereen dezelfde eisen stellen.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Jeugdnatuurwacht De Populier 
zoekt nieuwe leden 

Hmmm,
ergens zouden

ze hier toch moeten
liggen...

Door: Jeroen Kossen

sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Janine van de Linden.

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Marie Ellen Zonnenberg. 

Rogge 18
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen Vakantietijd? . . .Geen tijd?

OPlOssinG 
VORiGE WEEk:

Kamermuziek

De ochtend is al laat
Als hij spreekt
Voor eigen publiek

De kamer kent nog
Een nachtelijke staat
De bejaarde pendule
Is achtergrond muziek

Toch start hij
Met” goedemorgen “
Al jarenlang
Door niemand verstaan

Wel wordt de echo
Van deze geringe rede
Eeuwig
In hunkerende stilte
Geborgen

Daar heeft hij weet van

Stilaan

julius

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Iedere eerste 
maandag van 

de maand
zitten onze 
adviseurs voor 
u klaar!

Kom 1 september naar onze inloopavond
Heeft u vragen over uw persoonlijke fi nanciële situatie? Iedere eerste maandag 

van de maand kunt u zonder afspraak binnenlopen voor een kosteloos 

oriënterend gesprek. Tussen 17.00 en 20.00 uur zitten onze adviseurs op de 

kantoren aan de Stationsstraat 32 in Boxtel en aan de Jan Tinbergenstraat 1 in 

Sint-Oedenrode voor u klaar.

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

Volg ons ook op Twitter: @RaboHvDM

Samen sterker in het Hart van De Meierij

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen
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500 kinderen zijn voorbereid op een dolle week van Rooise kermispret

Afgelopen week werd de 54e jeugdvakan-
tieweek gehouden met als thema “Op naar 
Rooi Kermis”. De kinderen waren hierbij al-
len hulpdetectives om de verdwenen gouden 
rupsflos op te sporen en Rooi kermis van 
start te kunnen laten gaan.

Na maandag en dinsdag twee sportieve da-
gen te hebben gehad vol kermisattracties was 
het woensdag tijd voor het uitstapje. Door 
het slechtere weer van de voorgaande JVW 
dagen is het uitje dit jaar letterlijk “in het 
water gevallen” en wel in het zwembadwa-
ter van De Tongelreep te Eindhoven voor de 
kinderen van groep 7/8, en voor de kinderen 
van groep 5/6 in het zwembadwater van het 
Sportiom te Den Bosch. Het bleek een ge-
slaagde noodoplossing waar de kinderen veel 
plezier aan hebben beleefd.

Op donderdag zijn de hulpdetectives ook 
weer opgesplitst en is de ene helft in de och-
tend gaan zwemmen in zwembad De Neul, 
waar ze al zwemmend en spelend belandden 
in een rups, een achtbaan en een eendjesvan-
gen-tent, terwijl de andere helft genoot van 
een theaterstuk waarin de meiden het opna-
men tegen de jongens. In de middag is het 
programma omgewisseld en zo heeft iedereen 
van het hele programma kunnen genieten.
Op vrijdagmorgen vertrok de kermiskaravaan 
vanuit de Streepen door de woonwijken van 
Rooi. De kinderen hadden enkel foto’s en wat 
cryptische omschrijvingen om de karavaan 
te kunnen volgen. De karavaan eindigde op 
de locatie waar vervolgens in de middag een 

ware “bonte kermis” werd gehouden waarbij 
alle talenten welkom waren op het podium 
om te schitteren!

Na afloop werden alle prijzen uitgereikt voor 
de top 3 beste groepen voor sport en spel in 
de categorie 5/6 en 7/8, en werden jubileren-
de kerngroepleden Daisy Heijmans en Geertje 
Wouters en jubilerende vrijwilligers Hans van 
der Staak en Bart van de Riet even in het zon-
netje gezet. 

Vanwege de opbouw van Rooi kermis is dit 
jaar gekozen voor een afsluiting aansluitend 
aan de “bonte kermis” talentenjacht, waarbij 
de traditionele herrie optocht helaas is ko-
men te vervallen. De opkomst van ouders en 
belangstellenden was gelukkig net zo groot 
en de week is succesvol afgesloten door de 
daders van de verwenen rupsflos op te spo-
ren en te straffen voor hun daden! Éen ding 
is zeker, zij zullen dit nooooooit meer doen 
en Rooi kermis 2014 kan, zoals iedereen deze 
verdere week al heeft kunnen merken defini-
tief doorgaan dit jaar.

Kortom: Wederom een geslaagde week, 
waarbij natuurlijk weer wat spulletjes zijn blij-
ven slingeren. Gevonden voorwerpen kun-
nen tot 1 september opgehaald worden bij 
Kerngroeplid Lotte van Schijndel, Verwestraat 
26 te Sint-Oedenrode. Wij bedanken alle vrij-
willigers voor hun bijdrage en zien iedereen 
graag volgend jaar weer verschijnen om er 
wederom een spetterende week van te ma-
ken!

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



Woensdag 27 augustus 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe14 

MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

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

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Het goede doel Sterrenfonds steu-
nen en voor jezelf een heerlijke ont-
spannende VoetreflexPlus™ mas-
sage? 
Dat kan bij massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode van 25 augustus tot 
19 september, 30 minuten 15 euro.
Voor afspraak 06 23 22 11 31 of 
voor meer info: 
www.massagepraktijkadisa.nl.
--------------------------------------

Woensdag 16 juli 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 

MooiRooikrantDe12 

MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

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

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

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

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

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

 

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

--------------------------------------
Te huur bedrijfshal met kantoor
en showroom, 1100m2
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Nijnsel
125 m2 bedrijfshal
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop: 1 biketrailer voor 2 elektrische 
fietsen nieuw in de verpakking nieuwprijs 
€ 1180,-- Gevraagd een degelijk bod, 
dan is hij voor u. Neem contact op met 
0641100049
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic mili-
euvriendelijk € 650,00. 4 takt 5800 km 
uit 2008 z.g.a.n. rijdt 54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Gevraagd

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

   

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

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

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

Historische beelden

Marktplein

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

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

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

    Kees Hermis

Interieur

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

Hulpverlening

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

Gevonden/verloren

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

Diversen

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

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

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

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

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Laatste uitzending Mooi Oranje TV

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

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

Ook alles voor úw huisdier:
Legkorrel /  gemengd graan

Konijnenkorrel
Paardenvoer
Kattenbrok
Caviakorrel

Etc.

--------------------------------------
Kennismaking met Adisa 
€ 10 korting. Massage, massagethe-
rapie, voetreflex en Chinese 
voetreflex. Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, 
Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30 uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
Gesloten van 18 t/m 30 augustus
--------------------------------------

te koop/te huur

Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en 
te besteden bij 
Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 
0413-472562
--------------------------------------

--------------------------------------
‘KRALENATELIER’: Alle sieraden met 
(flinke) korting! Open: Dinsdag-
Donderdag en Vrijdag van 10.30u-
17.00u. Borchmolendijk 24a, 
achterom. Tot Ziens.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop 
je bij Bakkerij Foolen in Sint-Oeden-
rode. 10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

--------------------------------------
a.s. Zaterdag outlet kinderkleding, 
huidige collectie!! Topmerken tegen 
stuntprijzen!! Nog volop keuze!!
van 10.00 tot 16.00 uur, Kiddooz, 
Nieuwstraat 35 te Liempde 
(t.o. Rabobank)
--------------------------------------
Opruiming, Opruiming
Grote korting van 10 - 50% op alle 
vaste tuinplanten, heesters en 
stamheesters, laurier, hedera, rozen, 
orliander, rododendrons.
Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-Zuid 7 b, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Te huur: parkeerplaats in 
“de Borchgrave”. 
Info: 06-51101477 
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 493,58 incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------
Overdekte caravan stalling, nog en-
kele plaatsen beschikbaar. 
info: 06 12895458
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866

   

Een enorme groepsfoto ditmaal. Waar is deze foto gemaakt en wie zijn de mensen op de foto? We horen het 
graag! Stuur een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons 
kantoor; Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing week 34:
Ik zag de foto met de zeven personen in jullie blad en jullie vroe-
gen de namen erbij. Na enige navraag kwamen daar de volgen-
de namen bij: van links naar rechts: Toon Sinten, Johan van de 
Wetering, ? van de Biggelaar, ? van Lieshout, Jo Lathouwers, Luc 
de Vries en als laatste mijn vader Christ Raaijmakers. 

Christ Raaijmakers, Veghel.

Historische beelden

Marktplein

--------------------------------------
Te huur:
Garage met zolder aan de Mater-
lemmenstraat. 
06 53415820
--------------------------------------

Brievenbussen – Kluizen - 
Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro 
p/d Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg 
mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
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)
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

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

Gevraagd

Gevraagd: 2 kindertennisrackets van 
de leeftijd 10-12 jaar (niet te duur). 
Henriëtte van de Vleuten 
06-31230566, 0413 472351
--------------------------------------
Te huur gezocht: 1 gezinswoning in 
Sint-Oedenrode, per 01-11-2014. 
Tel: 06-19565572.
--------------------------------------

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

Gevonden/verloren

Gevonden bij speelplaats Kienehoef:
usb stick met daarop fotoreportage 
Oma 90 ! Info: DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17
--------------------------------------

hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Voor workshops en lezingen (ook op 
maat gemaakt) over diverse onder-
werpen voor ouders of professionals/
hulpverleners: neem dan contact met 
ons op via www.debundel.net
--------------------------------------
Scheiden, Hoe? Nu ook in 
Sint-Oedenrode, 
De Scheidingspraktijk 06-48725658
--------------------------------------

Diversen

MEGAVLOOIENMARKT
7 september Gemert
Sporthal Fitland
V. v.d. Asdonckstraat 55
kraam € 25 06-20299824
--------------------------------------

31 augustus VLOOIENMARKT
Speeltuin Philipsdorp
a.v. Leeuwenhoeklaan 30
Eindhoven. 9-16 uur.
Gratis entree bomvol!
06-20299824.
--------------------------------------
Midgetgolfbaan De Rekkendonken 
Liempde, per ronde € 4,00
0411-631474
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice Sint-Oedenrode. 
Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------
 

tea-time bij de 
Meidenplaza
Woensdag 3 september opent de 
Meidenplaza weer haar deuren na 
een korte zomerstop. Deze mid-
dag zal geheel in het teken staan 
van een gezellige Girls High Tea.

Woensdag 3 september zijn alle 
meiden vanaf groep 8 weer van 
harte welkom bij de Meidenplaza 
in Sint-Oedenrode (gevestigd in 
jongerencentrum HONK1224, 
Mariendael). Na een leuke kennis-
makingsactiviteit kunnen de mei-
den aan de slag met het beschil-
deren van een eigen theeglas en 
het maken van etagères. Na deze 
creatieve activiteit wordt de tafel 
gedekt en kunnen de meiden aan-
schuiven voor een heerlijk, lichte 
en zelf samengestelde high-tea. 
Deze middag wordt uiteraard be-
geleid door enkel vrouwelijke mei-
denwerkers en is de toegang voor 
jongens verboden.

De Meidenplaza is elke woensdag-
middag geopend van 14.00uur tot 
16.30uur. Deelnamekosten aan bij-
zondere activiteiten zoals de High 
Tea bedragen 1,50euro. Opgeven 
voor de High Tea kan tot maandag 
1 september via: 
meidenplaza@outlook.com
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Harrie Heerkens vertelt over het kleinste van de Rooise kerkdorpen

in Olland schrijven ze Doen met een hoofdletter
Onze zomerserie over de drie Rooise 
Kerkdorpen sluiten we af met Olland. 
Olland is kleinste van de drie, maar 
wel één dat zich met elfhonderd in-
woners op de kaart weet te zetten. 
Ollanders zijn niet te beroerd om zelf 
initiatieven te nemen en vervolgens 
ook de daad bij het woord te voegen. 
Want ze praten graag in Olland, maar 
'Doen' dat staat met een hoofdletter 
in het woordenboek geschreven.

“Veel Ollanders zijn zelfstandig, ze 
werken niet voor een baas, maar ne-
men het heft zelf in handen”, dat ver-
telt Harrie Heerkens. Hij is de secretaris 
van de Ollandse dorpsraad en vertelt 
over het kleinste Rooise kerkdorp en 
de mensen die er wonen en werken. 
“In Olland ontstaan veel initiatieven 
aan de keukentafel of aan de bar. De 
mensen praten met elkaar en als er 
een goed idee is, dan beginnen ze er 
gewoon aan. Zo is Olland het enige 
Rooise kerkdorp met een eigen vlag en 
met Kerstmis hebben we een levende 
kerststal. Maar ook op andere vlakken is 
Olland een levendig dorp. Zo hebben 
we in Olland bijvoorbeeld twee cafés 
en daarmee zijn we volgens mij uniek 
in de Rooise kerkdorpen. Maar wat te 
denken van een feest als Ollend Dreijt 
Dur?”.

Nog geluk gehad met het IDOP
Waar Boskant en Nijnsel nog volop 
werken aan hun ISV projecten, daar 
heeft Olland die klap al gemaakt. In 
Olland kon nog gebruik worden ge-
maakt van het veel ruimere IDOP-
budget (Integraal DorpsOntwik-
kelingsPlan), De Loop'r is daarvan 
het tastbare resultaat. “We hebben 
daar zeker geluk mee gehad”, vertelt 
Heerkens. “In deze tijd hadden we dit 
niet meer voor elkaar gekregen, daar 
zijn we met zijn allen van overtuigd. 
Maar De Loop'r staat er en dat is een 

geweldige aanwinst voor het dorp. 
Overigens net als het sportpark, dat 
inmiddels alweer tien jaar bestaat”.

Zo’n twintig jaar geleden hadden de 
Ollanders het gevoel dat ze aan de 
achterste mem hingen. Daarom beslo-
ten ze een dorpsraad op te richten. Dat 
was in 1993 en de resultaten mogen 
gezien worden. Als eerste werd het 
sportpark, dat toen nog mijlenver van 
het dorp aan de Schootsedijk lag, naar 
het dorp gehaald. Het duurde welis-
waar een jaar of tien, maar in 2004 
konden de voetballers en korfballers 
op Ekkerzicht hun wedstrijden spelen. 
“Toen kwam de vuurwerkramp in En-
schede en de cafébrand in Volendam. 
De regels werden strenger en het bleek 

dat De Holm niet meer voldeed”, zo 
vervolgt Harrie Heerkens. “Vanuit de 
stichting De Holm en de dorpsraad 
werden lijntjes uitgegooid. Gelukkig 
zagen de gemeente en Wovesto ook 
kansen in een multifunctionele accom-
modatie”. 

In goede samenwerking 
met de horeca
Op de vraag of De Loop'r feitelijk 
geen concurrent is van de twee cafés 
in het dorp antwoordt Heerkens ont-
kennend. “Nee integendeel. We zijn 
eerder aanvullend op de bestaande 
horeca. Zo mocht café D'n Toel eer-
der dit jaar het Zuid-Nederlands Kam-
pioenschap softtip organiseren. Dat 
kon niet op de eigen locatie. In goede 

samenwerking hebben  we dat Kam-
pioenschap in De Loop'r gehouden. 
Daarnaast vervult de Loop'r ook nog 
steeds de functie van dorpshuis. Net 
als in de andere kernen is er ook in Ol-
land een eetpunt en daar wordt veel 
gebruik van gemaakt. Maar ook komt 
er regelmatig een fysiotherapeut in De 
Loop'r, allemaal van die kleine dingen 
die het dorp levend houden”. 

Zorgen over de toekomst
Net zoals in de andere kerkdorpen 
maakt ook de Dorpsraad van Olland 
zich zorgen over de toekomst van 
het dorp. “Er worden in Olland geen 
huizen gebouwd. We hebben nu alle 
voorzieningen, maar als er dadelijk 
geen jonge aanwas in Olland is, dan 

worden die niet gebruikt”, vreest 
Harrie. “We zien nu dat jongeren die 
graag hier zouden willen blijven wo-
nen, noodgedwongen naar Rooi of 
elders verhuizen. Simpelweg omdat er 
in Olland geen betaalbare woningen 
zijn”.

Meest centrale kern 
van de gemeente
Ondanks dat Olland het kleinste van 
de drie Kerkdorpen is, ligt het volgens 
Heerkens wel heel centraal in de regio. 
“Vanuit Olland ben je snel op zowel 
de A2 als de A50, maar ook Schijn-
del en Boxtel zijn dichtbij. Bovendien 
komen er in Olland twee kranten 
uit. Alleen hier komt het Brabants én 
het Eindhovens Dagblad. Wegener, 
de uitgever van beide kranten, heeft 
wel eens geprobeerd om hier alleen 
het Eindhovens Dagblad in de bus-
sen te stoppen. Maar het duurde niet 
lang of er kwamen weer twee bladen 
in Olland”, vertelt Harrie Heerkens. 
“Missschien wel meer dan in de an-
dere kernen van Sint-Oedenrode, zijn 
de mensen hier in Olland op alle rich-
tingen georiënteerd. Schijndel, Boxtel, 
Liempde, Best, Veghel of Rooi. Het zijn 
allemaal plaatsen die binding hebben 
met de Ollanders. Is het niet omdat de 
mensen er familie of vrienden hebben 
wonen, dan is het wel omdat zij er elke 
dag naar toe gaan om te werken”.

Tenslotte uit Harrie Heerkens ook 
zijn zorgen over de beschikbaarheid 
van vrijwilligers. “We hebben hier in 
Olland nog geen klagen, maar we 
merken wel dat mensen het steeds 
drukker krijgen. We zien veel meer 
mensen met 'dubbelfuncties'. Dat is 
voor de toekomst wel een zorgpunt. 
Maar daar staat weer tegenover dat er 
meer mensen komen, die zich juist op 
bepaalde onderdelen inzetten voor het 
dorp”, zo sluit hij af.

Met ingang van maandag 1 september zijn wij gevestigd in het Martinushuis, Markt 30.
U kunt ons ook via de Deken van Erpstraat bereiken door de Martinuspassage.

In verband met de verhuizing is de Markt Apotheek op vrijdag 29 augustus gesloten, 
Apotheek Dommelrode is dan wel open. Op zaterdag 30 augustus is er geen openingsuur, u kunt dan terecht 
bij de Dienstapotheek. Onze 24-uursautomaat wordt ook verhuisd en is tijdens de verhuizing buiten gebruik.

Markt Apotheek en Apotheek Dommelrode 
gaan samen verder onder één dak.
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Erik Huijbregts 

afscheid Oranje Vereniging wegens nieuwe  uitdaging bij De loop’r
Sinds jaar en dag organiseert de 
Oranje Vereniging feestelijkheden 
op nationale feest- en herdenkings-
dagen die betrekking hebben op het 
Huis van Oranje. Het bestuur sluit 
ieder jaar af met een feestelijke bar-
becue. Twee weken geleden nam 
Erik Huijbregts tijdens die gelegen-
heid afscheid van de vereniging. Uit 
handen van interim-voorzitter Will 
van der Linden ontving hij de Zil-
veren Speld van Verdienste voor 8 
jaar tomeloze inzet als voorzitter van 
de Oranje Vereniging. Aangezien  
Huijbregts pas als tweede persoon die 
eer te beurt valt, was hij totaal verrast. 

Door: Ria Balk 

Bevrijdingsdag, dodenherdenking 
en Koningsdag
Tijdens Bevrijdingsdag, dodenher-
denking en, niet te vergeten, Ko-
ningsdag verzorgt de Oranjever-
eniging een uitgebreid programma 
voor alle Rooienaren. Denk maar 
eens aan de alom bekende konings-
markt en de oranje-optocht met 
versierde fietsen. Huijbregts begon 
in 2007 als voorzitter voor de Oran-
je Vereniging. “Ik was net een jaar 
geen wethouder meer toen ze me 
vroegen en ik wilde graag die uitda-
ging aangaan”, aldus Erik: “In 2009 
vierden we het dertigjarig bestaan. 
Dat vind ik nog steeds één van de 
hoogtepunten, vanwege de ijsbaan 
op het kerkplein en de samenwer-
king met het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Een Ronald McDonald 
clown was erbij en Grad Damen 
verzorgde een optreden. Vooral de 
ijsbaan kostte behoorlijk wat geld, 
maar binnen een paar dagen von-
den we heel veel sponsors en was 
de begroting rond. Alle opbrengsten 
gingen naar Ronald McDonald. La-
ter hebben we als bestuur zelfs een 
rondleiding gekregen in het Ronald 
McDonald huis in Tilburg.” 
Huijbregts roemt de samenwer-
king met Odendael. Ieder jaar ver-
zorgt de Ollandse Dorpskapel daar 
het Oranjeconcert. Samen met de 
burgemeester wordt het Wilhel-
mus gezongen en er wordt gerikt 
en gekiend. “En wat dacht je van 
A-meezing Rooi, in samenwer-
king met de Sanseveria’s. Zoveel 
Rooienaren die allemaal samen op 

één plein Nederlandstalige liedjes 
zingen: dat is zeker een mooie er-
varing.” Met weemoed denkt Erik 
terug aan de nostalgische kermis 
op de markt. “Drie jaar hadden we 
nostalgische attracties, zoals de ou-
derwetse zweefmolen, en de daar-
bij behorende nostalgische prijzen. 
Ik vind het nog steeds een gemiste 
kans dat de Rooise horeca niet de 
handen ineen heeft weten te slaan. 
De terrasjes zaten elke keer toch 
goed vol.”
 
Persoonlijke inzet
Een ander bijzonder moment was 
het planten van de Koningslinde 
aan de corridor, vanwege de over-

stap van Koninginne- naar Ko-
ningsdag. Dat gebeurde samen met 
de burgemeester en met Pieter van 
den Berk, die de boom geschonken 
had. “Zulke dingen zijn gewoon su-
per”, vindt Erik: “Ik weet het wel 
te waarderen als mensen iets ex-
tra’s doen buiten het normale. We 
kunnen alles in deze maatschappij 
wel zien als vanzelfsprekend, maar 
dat is gewoon niet zo.” Vanuit 
die waardering blijkt direct de re-
den voor de persoonlijke inzet van 
Erik. “Ik vind het wel leuk om van 
alles te organiseren buiten de nor-
male structuur om”, bevestigt hij 
lachend. Ondanks alle mooie her-
inneringen ziet Huijbregts de toe-

campagne: Doe het vrijwillig zoals
Deze maand start Blink vrijwilli-
gerswerk een campagne in de regio 
Uden/Veghel, regio Oss en Land 
van Cuijk. Hiermee wil Blink zich 
profileren als een organisatie met 
gespecialiseerde vrijwilligers: men-
sen die begeleid en getraind worden 
om hulpvragers met een beperking 
te helpen. Het kan hierbij gaan om 
een chronische ziekte, lichamelijke 
of verstandelijke beperking, doof of 
blind zijn zowel bij volwassenen als 
kinderen. 

Sociale netwerk
Belangrijkste doel van de hulp is dat 
de mantelzorger ontlast wordt zodat 
deze de zorg voor de naaste langer vol 
kan houden. Zo zijn er mantelzorgers 
die amper tijd voor zichzelf hebben. 
Daardoor kan het sociale netwerk ver-
waarloosd raken en komen zij soms 
alleen te staan. Een vrijwilliger geeft 
de mantelzorger tijd en ruimte om aan 
het netwerk te werken of eindelijk 
weer eens naar buiten te gaan.

Geslaagde match
De campagne draagt als motto DOE 
HET VRIJWILLIG ZOALS … waarna 
een voorbeeld volgt van een ge-
slaagde match. Van alle voorbeelden 
zijn er verhalen te vinden op de site 
van Blink. Alle voorbeelden zijn si-
tuaties waar, door de inzet van een 
vrijwilliger, de mantelzorger even 
vrijaf heeft en op adem kan komen. 

Affiche
De campagne is zichtbaar door een 
opvallend affiche. Deze zal op A4 en 
A3 formaat verspreid worden. Er zijn 
meerdere varianten en in de loop der 
tijd komen er nieuwe voorbeelden 
bij. Op Facebook en Twitter zal het 
affiche gedeeld worden en belang-
stellenden kunnen het downloaden 
van de website. 

Meer informatie voor belangstel-
lenden, vrijwilligers en hulpvragers is 
te vinden op www.blinkuit.nl of via 
088 7540400 of info@blinkuit.nl

Boost your business tijdens het 
Rabobank/BtB Zomercafé 

Dinsdag 2 september staat de eerste 
BtB-activiteit na de zomervakantie 
op het programma: het Rabobank/
BtB zomercafé op Campus Fioretti. 
Het hoofdthema van deze avond is 
Boost your Business. 

Het wordt een avond vol inspireren-
de (ondernemers)verhalen. Het BtB 
biedt de leden een prachtige line-up 
van vrouwelijke toppers die hun visie 
en ervaring graag delen met onder-
nemend Rooi: 

Susanne Swinkels: Directeur van 
marketingbureau Branddoctors. Ze 
is recentelijk uitgeroepen tot een van 
de meest inspirerende zakenvrou-
wen in Nederland. Susanne komt uit 
Rooi, woont inmiddels in Zeist.
Lesley en Michelle van der Aa: Veel-
zijdige zangeressen met een schat 
aan ervaring in de entertainment-
industrie. Zij zijn backing vocalist bij 
menig prominent artiest en hebben 
met hun eigen gezelschap Van der 
Aa’s & Zekhuis drie eigen muzikale 
theatervoorstellingen geproduceerd. 
Beiden geboren en getogen in Rooi. 
Lesley woont hier nog, Michelle is 
woonachtig in Bergen op Zoom.
Jacqueline Heijndijk: Directeur be-
drijfsmanagement bij Rabobank 
Hart van de Meierij 
In deze rol verantwoordelijk voor 
Control, KRM en Facilities (incl. pro-
jectmanagement). Jacqueline heeft 
een verleden als topsporter en zij ge-
bruikt deze ervaring in het bedrijfsle-
ven. Zij woont in Vlaardingen, werkt 
onder andere in Sint-Oedenrode.

Yvonne Verhoeven: Mede-oprichter 
en eigenaar van de bedrijven Cos-
mo Animacion in Spanje en Cosmo 
Entertainment. Mede-oprichter, 
eigenaar en directeur van Cosmo 
Opleidinge: een vierjarige MBO 
opleiding in Toerisme en Recreatie 
in Den Bosch, Haarlem en Heeren-
veen. Yvonne is geboren, getogen 

en woonachting in Rooi.
Helga Voets: Eigenaar en directeur 
Bunker Theaterzaken: een impre-
sariaat op het gebied van cabaret 
& autonome theatermakers. Vanuit 
een sterke visie op het cabaret, op 
de theatersector, en de rol van de 
media daarin, begeleiden zij theater-
makers op zakelijk en artistiek vlak. 
Tevens is BUNKER tv-producent van 
theater-registraties. Naast impresa-
riaatwerkzaamheden, organiseert 
Bunker Theaterzaken ieder jaar het 
Leids Cabaretfestival. Helga heeft 
Rooise roots, inmiddels woont en 
werkt zij in Amsterdam. 
Desiree van Boxtel: Directeur Kar-
mijn: een investeringsmaatschappij 
met een unieke focus opgericht door 
drie vrouwelijke ondernemers. Dé-
sirée’s kracht en expertise liggen bij 
het opbouwen en laten groeien van 
bedrijven. Zij heeft een analytische 
benadering, kritisch waar nodig en 
is een conceptuele en creatieve den-
ker. Haar ouders wonen in Rooi, zij is 
zelf woonachtig in Amsterdam.
Het programma van het Rabobank/
BtB zomercafé op 2 september ziet 
er als volgt uit:
 
Vanaf 19.30 uur  
Ontvangst met energybooster. 
20.00 uur 
Opening door Arthur Frieser (voor-
zitter BtB)
20.15 uur 
Boost your Business
21.30 uur -22.00 uur 
Speeddate-sessies met ondernemers
22.00 uur Borrel, bites, muziek
00.00 uur Afsluiting

Na afloop van het plenaire gedeelte 
is het mogelijk om 1-op-1 met een 
van de sprekers te sparren. Uiteraard 
blijft er genoeg tijd over om te net-
werken. 

Aanmelden
BtB-leden kunnen zich aanmelden 
via info@btbsintoedenrode.nl. Ben 
je geen lid van BtB maar wel onder-
nemer en wil je graag bij deze avond 
aanwezig zijn? Dan nodigen we van 
je harte uit om je aan te melden en 
kennis te maken met onze dynami-
sche ondernemingsvereniging. Aan-
melden kan via bovenstaand mail-
adres. Vermeld bij je aanmelding dan 
‘kennismaking BtB’. 

Ice Bucket Challenge

college Rooi daagt colleges son en Best uit
Facebook wordt overladen met 
filmpjes van de Ice Bucket Chal-
lenge. Steeds meer mensen worden 
uitgedaagd om een emmer ijs over 
zich heen te gooien en te doneren 
voor onderzoek tegen de spierziek-
te ALS. Ook het College van Sint- 
Oedenrode moest er dinsdagmid-
dag aan geloven. Burgemeester 
Maas en wethouders Hendriks en 
Van der Heijden waren uitgedaagd 
door de collega’s uit Schijndel.

Tijdens de jaarlijkse ouderenkermis 
werden de emmers met ijs gevuld. 
De tientallen aanwezigen ouderen 
mochten getuige zijn van de uitda-
ging. Enkelen van hen hielpen zelfs 
een handje om het ijs in de nek van 
burgemeester en wethouders te 
gooien. Na het aftellen was er geen 
weg meer terug. Drie, twee, één….. 
splash! Een koude waterstroom 
zorgde voor verbeten gezichten, 
maar ook voor een glimlach, want er 
mocht tenslotte een uitdaging uitge-
deeld worden. “Wij dagen de colle-
ges van Son en Breugel en Best, alle 
fysiotherapeuten uit Sint-Oedenro-
de en het Centrummanagement uit 
om hetzelfde te doen”, riep een ver-

kleumde burgemeester Maas voor 
de camera van TV-Meierij. 

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

Film: TV Meierij
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Erik Huijbregts 

afscheid Oranje Vereniging wegens nieuwe  uitdaging bij De loop’r

komst voor de Oranje Vereniging 
niet rooskleurig in. “Er moet hard 
aan getrokken worden om de ver-
eniging en de activiteiten in stand te 
houden. Zowel vanwege het aantal 
vrijwilligers die de handjes uit de 
mouwen steken, als financieel ge-
zien. Ik hoop dat ook de gemeente 
zich realiseert dat het wel allemaal 
haalbaar moet blijven. We hoeven 
er geen cent aan over te houden. 
Als we quitte spelen, is het voor 
ons geslaagd. De laatste paar jaar 
lukt dat echter niet meer. We put-
ten nu uit onze reserves en dat kan 
natuurlijk niet eindeloos doorgaan.” 
Ter nagedachtenis aan de bevrijding 
van Rooi 70 jaar geleden had de 
Oranje Vereniging grootse plannen, 
maar  kreeg daarvoor geen subsidie. 

Alleen de militaire expositie vindt 
doorgang. Volgens Hans Vervoort 
wordt het wel direct de mooiste ex-
positie die hij ooit heeft gegeven. 
De 101 Airborne division komt uit-
gebreid aan bod en veel dagelijkse 
oorlogszaken worden tentoonge-
steld. De expositie vindt plaats van 
13-28 september in de raadzaal van 
het gemeentehuis. 

Ollandia en De Loop’r
Naast zijn voorzitterschap in de 
Oranje Vereniging, is Erik sinds ge-
ruime tijd tevens voorzitter van Ol-
landia. Bovendien gloort er alweer 
een nieuwe uitdaging aan de ho-
rizon. Het afscheid van de Oranje 
Vereniging is gekoppeld aan zijn 
start als voorzitter van stichting ge-

meenschapshuis De Loop’r. “Toen 
De Loop’r op mijn pad kwam, leek 
me dat geweldig interessant. Ollan-
dia en De Loop’r zijn twee heel be-
langrijke pijlers voor het maatschap-
pelijk belang en de leefbaarheid van 
het dorp. Maar twee functies, zeker 
van die omvang, zijn wel genoeg”, 
moet Erik toegeven. Volgens hem 
heeft Olland veel geluk gehad dat 
de realisatie van De Loop’r op het 
juiste moment voor elkaar is ge-
komen. Hij roept met name de 
Ollandse bevolking op om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van De 
Loop’r. “We moeten zuinig zijn op 
hetgeen we hebben,” vindt hij: 
“Alles wat we verliezen, komt niet 
meer terug. Mijn eerste uitdaging is 
om tot een sluitende exploitatie te 
komen. Dat kunnen we alleen maar 
verwezenlijken door activiteiten en 
feestelijkheden te organiseren bin-
nen de grenzen van de vergunnin-
gen. In goed overleg met Wovesto 
en de gemeente, moeten we bepa-
len wat de mogelijkheden zijn.”

“Ik wEET HET wEl 
TE waaRDEREN alS 

MENSEN IETS ExTRa’S 
DOEN BuITEN HET 

NORMalE. 
wE kuNNEN allES IN 
DEzE MaaTSCHappIJ 

wEl zIEN alS 
VaNzElFSpREkEND, 

MaaR DaT IS GEwOON 
NIET zO.”

Alle verenigingen, instellingen, of 
particulieren die iets willen orga-
niseren in De Loop’r, kunnen zich 
wenden tot info@deloopr.nl. Zowel 
op sportief, cultureel als maatschap-
pelijk gebied zijn er veel mogelijkhe-
den. Ook de Oranje Vereniging kan 
altijd extra hulp gebruiken. Kijk op 
www.oranjeverenigingsint-oedenrode.nl 
voor meer informatie. 

wat ga je doen om jouw buurt leuker of mooier te maken?

Wovesto ondersteunt Burendag
Zaterdag 27 september wordt de 
jaarlijkse burendag van het Oranje 
Fonds georganiseerd. Dé manier om 
de bewoners van uw buurt beter te 
leren kennen en uw buurt nog leu-
ker te maken! Wovesto ondersteunt 
dit initiatief.

Maak je buurt leuker of mooier!
Burendag is een initiatief van het 
Oranje Fonds. Het is een dag waar 
je gezellig met de buurt samen 
komt. In het gehele land zijn al veel 
buurtactiviteiten aangemeld, zoals 
het veiliger maken van de  buurt, de 
buurt opknappen, het maken van 
een buurtbankje, een zeskamp. 
Heeft jouw buurt ook een goed idee, 
meld je activiteit aan bij het Oranje-
fonds op www.burendag.nl

Ondersteuning Wovesto
Als een activiteit aangemeld is bij het 
Oranje Fonds, kan deze ook aange-
meld worden bij Wovesto. Zo moge-
lijk ondersteunt Wovesto een aantal 
activiteiten die geen subsidie krijgen 
van het Oranje Fonds. Om hier-
voor in aanmerking te komen stelt 

Wovesto dezelfde randvoorwaarden 
als het Oranje Fonds, met twee extra 
randvoorwaarden:
•  de activiteit vindt plaats in één van 

de kernen van de gemeente Sint-
Oedenrode 

•  50% van de deelnemers aan de 
activiteit dient huurder te zijn van 
Wovesto.

Aanmelden
Op de website van Wovesto staat 
het aanvraagformulier om je aan te 
melden voor een mogelijke subsidie 
van Wovesto. Stuur het ingevulde 
formulier met een kopie van het 
aanmeldformulier van het Oranje 
Fonds vóór 8 september op naar 
Wovesto of e-mail de formulieren 
naar info@wovesto.nl. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

29 augustus 2014 In je kracht!
Gratis Kennismaking 

Creatieve workshop Bewustwording
Aanvang 20.00-21.00 in

Nieuwsgiering? 
kijk voor meer informatie kijk op www.carro.nl

Herkenbaar?
Volg een inspirerende, creatieve workshop om weer in balans 
te komen, gegeven door Carro. Zij is een ervaren coach en 
illustrator en kan je met haar humor en heldervoelendheid 
handvatten aanreiken om beter naar je gevoel en je hart te 
luisteren, weer in je kracht te komen en te ontdekken wie je 
werkelijk bent.

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED
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Mooi
voor vrouw en gezin
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Eva Wouters
Stylish Kappers

Boeken:  
Haar naam was Sarah
De Vliegeraar 
De Davinci code.
 
Film:
Breaking Bad
Orange is the new black
CSI
 
Sport:
Kaarten met mijn zoontje, als dat 
tenminste onder sport valt? 
 
Drankje:
Sterke koffi e
Cola Light
Rode wijn
 
Website:
www.stylishkappers.nl
www.xieoe.com
www.tomvanliempd.nl

De 
favorieten van 

T Een gezin met 12 of 15 kinderen, wanneer zie je dat nog? Terwijl de meeste 
mensen zich er nu over verbazen, kwam het een generatie geleden nog vrij 

vaak voor. Wat bewoog deze ouders? Hoe regelde je in vredesnaam de dage-
lijkse praktijk? En waarom kiezen mensen tegenwoordig nog voor zoveel kin-

deren? Is het iets typisch Brabants? Nee, grote gezinnen kwamen en komen in 
heel Nederland voor. Maar bijzonder is het wel. Met de tentoonstelling Gezin XXL 

belicht Het Noordbrabants Museum het fenomeen ‘grote gezinnen in Nederland’ en 
geeft het ruim baan aan herinneringen, bespiegeling en verwondering.

Bron: www.hetnoordbrabantsmuseum.nl 

entoonstelling grote gezinnen

HHet moderne (westers-getinte) gezin is een kerngezin 
met meerdere relaties na elkaar, waarbij de partners kie-
zen waar ze wonen, hun kinderen de achternaam van de 

vader, soms de moeder, geven en elkaar aanvullen op vlak 
van verantwoordelijkheid. Het gezin blijft evenwel een 
cultureel gegeven.

Meestal bestaat het gezin uit twee generaties waartussen verwantschapsban-
den bestaan. Een gezin is in de meeste culturen gesteund op het huwelijk en 
heeft een huishouden, evenals banden met de familie. Een familie wordt in de 
sociologie bezien als een ruimere eenheid van nauw verwante personen, hetzij 
in een bloedverwantschaps–, hetzij in een aanverwantschapssysteem.
Het gezin is een dynamisch proces, het verandert onder invloed van leeftijd, om-
gevingsfactoren en tal van elementen die samengaan met de individuele evolu-
tie van de gezinsleden.

et gezin

De kermis. Sinds dat we terug zijn van onze va-
kantie heb ik dat woord ongeveer 20 keer per 
dag voorbij horen komen. Het houdt de gemoe-
deren in ons gezin � ink bezig. De tijd dat onze 
jongste huilend met haar vingers in de oren naast 
de draaimolen stond en jengelde dat ze naar huis 
wilde, is de� nitief voorbij. Nu staat ze voorop in 
de rij en vroeg ze continu ‘wanneer we onder-
hand eens naar de kermis gaan.’ 

Zaterdagmiddag stond het spul dus op scherp; 
de telefoon van oudste trilde bijna van de tafel 
vanwege het drukke app-verkeer waar en hoe 
laat er verzameld moest worden. In de veron-
derstelling dat de kermis pas om 18.00 uur open 
ging, meldde ik mijn zoon en-passant dat het ver-
zameltijdstip van 17.00 uur wat aan de vroege 
kant was. Terwijl ik zaterdagmiddag rond een 
uur of vier mijn boodschappen in de � etsmand 
aan het laden was, knalde er achter mij toch 
verdacht harde muziek uit de boxen bij de ver-
schillende attracties. Ik stapte snel op en trapte 
ik de longen uit mijn lijf om ‘het spul’ thuis het 
goede nieuws dat de kermis inmiddels geopend 
was. De kids waren meteen in rep en roer, ik 
heb ze deze vakantie nog nooit zo snel van de 
bank af zien komen. Vlug werden de haren nog 
even met gel gladgestreken, hoewel middelste 

halverwege stopte: ‘Dat heeft toch geen nut als 
ik dadelijk in de Booster zit. Die gel vliegt er zo 
weer uit.’ Middelste is het type thrillseeker. Hoe 
hoger en harder een attractie gaat, des te beter; 
het Lunapark is voor de spreekwoordelijke wat-
jes. Hij stapt lachend in de Booster en komt er 
met een nog grotere glimlach uit. Dat snap ik dus 
niet. Als ik naar dat ding kijk, draait mijn maag 
al om. Na drie zwangerschappen is er iets met 
mijn evenwichtsorgaan gebeurd. Het ouderwetse 
zwieren, zwaaien, rondjes draaien is niks voor 
mij. Tegenwoordig kan ik nergens meer tegen. In 
de draaimolen word ik al soort van misselijk, de 
ouderwetse rupsbaan is mijn ergste nachtmerrie: 
daar kom ik helemaal groggy uit. En laat dat nou 
nèt de favoriete attractie zijn van onze dochter. 
Daar ben ik mooi klaar mee! Gelukkig zijn er meer 
leeftijdsgenootjes van mij die hetzelfde probleem 
hebben. Dus gooien wij onze kids in een karretje 
en blijven wij zwaaiend en lachend aan de kant 
staan. In de tussentijd komt middelste met een 
grote glimlach aangelopen. In zijn handen heeft 
hij een groot plastic geweer. Gewonnen bij een 
andere spannende attractie…blikgooien.

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Zwieren zwaaien rondjes draaien

Mij werd gevraagd een stukje te schrijven voor 
de column; “Vrouw en gezin”. Ik moest denken 
aan een jonge vrouw, net moeder, die bij mij 
kwam omdat ze zo moe was. Haar lijf voelde 
heel gestrest, ze kon slecht slapen en had veel 
hoofdpijnklachten en rugpijn. Daarbij werd in 
het voorgesprek al duidelijk, hoe moeilijk het 
voor deze jonge moeder was om de balans te 
vinden tussen de zorg voor haar kindje, het 
huishouden en ook nog haar carrière. Ik heb 
eerst haar verhaal aangehoord en vroeg haar 
waar in haar lijf de meeste spanning zat? Ze zei 
me dat ze heel moe was en dat ze heel vaak last 

had van haar rug. Ik ben toen begonnen met 
het masseren van haar rug. Door de aanraking 
kon ze in een rust zakken en haar lijf ontspande 
zich. Later vroeg ik haar om op haar rug te 
komen liggen, en heb ik een hoofdmassage 
gegeven. Haar gedachtes zakte weg, ze raakte in 
een lichte trance en kon voelen hoe de zorgen 
wegzakte. Haar lijf werd rustig. Na deze ses-
sie had ze veel meer overzicht hoe ze het een 
en ander aan kon pakken en anders kon gaan 
doen. Door te gaan voelen en ervaren hoe het 
is om ontspanning toe te laten in je lichaam, 
kan je gaan voelen wat je lichaam nodig heeft 
om die ontspanning te behouden. Ik moest bij 
de column “vrouw en gezin” ook denken aan 
de kinderen die ik in mijn praktijk heb gehad. 
Hoe een kind met een problematiek, een gezin 
enorm kan belasten en beïnvloeden. Ik ben erg 
blij dat ik met massagetherapie een bijdrage 
kan leveren aan het oplossen van deze prob-
lematiek. De oplossing vraagt vaak ook van de 
ouders om naar zichzelf te kijken: “hoe doe ik 
het als ouder, welke spiegel houdt mijn kind mij 
voor?” Via aanraken en voelen kan het kind gaan 
ontspannen, wat ten goede komt in het gezin. 
De ouder krijgt handvaten mee om thuis toe te 
kunnen passen. 
Wilt u informatie? Bel 073 6144661 of 
0653897977 of kijk op www.helenderksen.nl

DEFINITIEF VAN UW 
OVERTOLLIGE 

HAARGROEI AF
September is de beste ti jd 

om de starten!
Harsen, scheren en epileren is voor veel 

vrouwen en mannen het hele jaar door een 
terugkerend, ti jdrovend en vaak lasti g ritueel. 
Maar waarom al deze moeite nog, als je ook 
pijnloos, veilig en snel je haren defi niti ef kunt 

verwijderen? Dit kan nu met de Elos.
Met het ELOS apparaat is het mogelijk om 

ongewenste haargroei eff ecti ef aan te pakken. 
De Elos werkt ook bij mensen met een donkere 
huid (negroïde) en bij mensen met blond haar.

50% korti ng 
op alle behandelingen 
bij start in de maand 

september

Mgr. Bekkersplein 4 St. Oedenrode
Telefoon: 0413 – 87 00 48

Bosseweg 7c - 5682 BA Best
Telefoon: 0499 – 37 97 87

Bovenlip
€ 35,00
per behandeling 

Oksels
€ 65,00
per behandeling 

Bikinilijn
€ 110,00
per behandeling 

Onderbenen
vanaf € 210,00
per behandeling 

Rug man
vanaf € 250,00
per behandeling 

Kijk op onze site voor meer info! 
www.bodyresult.nl 

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

Terug van vakantie? 

Tijd om een nieuwe afspraak te maken!

Kijk voor aanbiedingen op www.inessensa.nl of bel naar 06 103 674 48

Overal is informatie over voeding te vinden, maar hoe weet u 
of dit bij u past? Door uw eet- en leefpatroon in kaart te 

brengen, kan ik u als diëtist gericht advies geven. 
Strenge diëten werken doorgaans niet. Ik heb aandacht voor 

úw situatie. Een advies dat op u persoonlijk is afgestemd. 
Het gaat vaak om kleine veranderingen in uw dagelijkse 

eetpatroon. Dicht bij uzelf blijven biedt de meeste kans op 
lange termijn succes.

Is uw eigen risico uit de basis-
verzekering volledig op dan kunt u 

nog gebruik maken  van 3 uur gratis 
behandeling in 2014. Afhankelijk van 

uw verzekeraar kan een 
verwijzing van een 

huisarts / specialist nodig zijn.

Marijke Mohr, diëtist
Rooistaete
Laan ten Bogaerde 15
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl













DE HELE MAAND SEPTEMBER BIJ EEN KLEURBEHANDELING

GRATIS SHOT
(ZEER INTENSIEF HERSTELLEND HAARMASKER T.W.V. € 9,95)

DE HELE MAAND SEPTEMBER BIJ EEN KLEURBEHANDELING

GRATIS SHOT
(ZEER INTENSIEF HERSTELLEND HAARMASKER T.W.V. € 9,95)(ZEER INTENSIEF HERSTELLEND HAARMASKER T.W.V. € 9,95)(ZEER INTENSIEF HERSTELLEND HAARMASKER T.W.V. € 9,95)(ZEER INTENSIEF HERSTELLEND HAARMASKER T.W.V. € 9,95)

Een kinderfeestje vier je 

bij De Vresselse Hut…

Kegelen, luchtkussen, survivalbaan!

Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode
0499 472 870 - www.vresselsehut.nl

Helen Derksen:
Massagetherapeute in Sint-Oedenrode en Den Bosch.

Back to school
Back to school

Buitenspelen
Buitenspelen

TheaterTheater
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Eva Wouters
Stylish Kappers

Boeken:  
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De Vliegeraar 
De Davinci code.
 
Film:
Breaking Bad
Orange is the new black
CSI
 
Sport:
Kaarten met mijn zoontje, als dat 
tenminste onder sport valt? 
 
Drankje:
Sterke koffi e
Cola Light
Rode wijn
 
Website:
www.stylishkappers.nl
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De 
favorieten van 

T Een gezin met 12 of 15 kinderen, wanneer zie je dat nog? Terwijl de meeste 
mensen zich er nu over verbazen, kwam het een generatie geleden nog vrij 

vaak voor. Wat bewoog deze ouders? Hoe regelde je in vredesnaam de dage-
lijkse praktijk? En waarom kiezen mensen tegenwoordig nog voor zoveel kin-

deren? Is het iets typisch Brabants? Nee, grote gezinnen kwamen en komen in 
heel Nederland voor. Maar bijzonder is het wel. Met de tentoonstelling Gezin XXL 

belicht Het Noordbrabants Museum het fenomeen ‘grote gezinnen in Nederland’ en 
geeft het ruim baan aan herinneringen, bespiegeling en verwondering.

Bron: www.hetnoordbrabantsmuseum.nl 

entoonstelling grote gezinnen

HHet moderne (westers-getinte) gezin is een kerngezin 
met meerdere relaties na elkaar, waarbij de partners kie-
zen waar ze wonen, hun kinderen de achternaam van de 

vader, soms de moeder, geven en elkaar aanvullen op vlak 
van verantwoordelijkheid. Het gezin blijft evenwel een 
cultureel gegeven.

Meestal bestaat het gezin uit twee generaties waartussen verwantschapsban-
den bestaan. Een gezin is in de meeste culturen gesteund op het huwelijk en 
heeft een huishouden, evenals banden met de familie. Een familie wordt in de 
sociologie bezien als een ruimere eenheid van nauw verwante personen, hetzij 
in een bloedverwantschaps–, hetzij in een aanverwantschapssysteem.
Het gezin is een dynamisch proces, het verandert onder invloed van leeftijd, om-
gevingsfactoren en tal van elementen die samengaan met de individuele evolu-
tie van de gezinsleden.

et gezin

De kermis. Sinds dat we terug zijn van onze va-
kantie heb ik dat woord ongeveer 20 keer per 
dag voorbij horen komen. Het houdt de gemoe-
deren in ons gezin � ink bezig. De tijd dat onze 
jongste huilend met haar vingers in de oren naast 
de draaimolen stond en jengelde dat ze naar huis 
wilde, is de� nitief voorbij. Nu staat ze voorop in 
de rij en vroeg ze continu ‘wanneer we onder-
hand eens naar de kermis gaan.’ 

Zaterdagmiddag stond het spul dus op scherp; 
de telefoon van oudste trilde bijna van de tafel 
vanwege het drukke app-verkeer waar en hoe 
laat er verzameld moest worden. In de veron-
derstelling dat de kermis pas om 18.00 uur open 
ging, meldde ik mijn zoon en-passant dat het ver-
zameltijdstip van 17.00 uur wat aan de vroege 
kant was. Terwijl ik zaterdagmiddag rond een 
uur of vier mijn boodschappen in de � etsmand 
aan het laden was, knalde er achter mij toch 
verdacht harde muziek uit de boxen bij de ver-
schillende attracties. Ik stapte snel op en trapte 
ik de longen uit mijn lijf om ‘het spul’ thuis het 
goede nieuws dat de kermis inmiddels geopend 
was. De kids waren meteen in rep en roer, ik 
heb ze deze vakantie nog nooit zo snel van de 
bank af zien komen. Vlug werden de haren nog 
even met gel gladgestreken, hoewel middelste 

halverwege stopte: ‘Dat heeft toch geen nut als 
ik dadelijk in de Booster zit. Die gel vliegt er zo 
weer uit.’ Middelste is het type thrillseeker. Hoe 
hoger en harder een attractie gaat, des te beter; 
het Lunapark is voor de spreekwoordelijke wat-
jes. Hij stapt lachend in de Booster en komt er 
met een nog grotere glimlach uit. Dat snap ik dus 
niet. Als ik naar dat ding kijk, draait mijn maag 
al om. Na drie zwangerschappen is er iets met 
mijn evenwichtsorgaan gebeurd. Het ouderwetse 
zwieren, zwaaien, rondjes draaien is niks voor 
mij. Tegenwoordig kan ik nergens meer tegen. In 
de draaimolen word ik al soort van misselijk, de 
ouderwetse rupsbaan is mijn ergste nachtmerrie: 
daar kom ik helemaal groggy uit. En laat dat nou 
nèt de favoriete attractie zijn van onze dochter. 
Daar ben ik mooi klaar mee! Gelukkig zijn er meer 
leeftijdsgenootjes van mij die hetzelfde probleem 
hebben. Dus gooien wij onze kids in een karretje 
en blijven wij zwaaiend en lachend aan de kant 
staan. In de tussentijd komt middelste met een 
grote glimlach aangelopen. In zijn handen heeft 
hij een groot plastic geweer. Gewonnen bij een 
andere spannende attractie…blikgooien.

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Zwieren zwaaien rondjes draaien

Mij werd gevraagd een stukje te schrijven voor 
de column; “Vrouw en gezin”. Ik moest denken 
aan een jonge vrouw, net moeder, die bij mij 
kwam omdat ze zo moe was. Haar lijf voelde 
heel gestrest, ze kon slecht slapen en had veel 
hoofdpijnklachten en rugpijn. Daarbij werd in 
het voorgesprek al duidelijk, hoe moeilijk het 
voor deze jonge moeder was om de balans te 
vinden tussen de zorg voor haar kindje, het 
huishouden en ook nog haar carrière. Ik heb 
eerst haar verhaal aangehoord en vroeg haar 
waar in haar lijf de meeste spanning zat? Ze zei 
me dat ze heel moe was en dat ze heel vaak last 

had van haar rug. Ik ben toen begonnen met 
het masseren van haar rug. Door de aanraking 
kon ze in een rust zakken en haar lijf ontspande 
zich. Later vroeg ik haar om op haar rug te 
komen liggen, en heb ik een hoofdmassage 
gegeven. Haar gedachtes zakte weg, ze raakte in 
een lichte trance en kon voelen hoe de zorgen 
wegzakte. Haar lijf werd rustig. Na deze ses-
sie had ze veel meer overzicht hoe ze het een 
en ander aan kon pakken en anders kon gaan 
doen. Door te gaan voelen en ervaren hoe het 
is om ontspanning toe te laten in je lichaam, 
kan je gaan voelen wat je lichaam nodig heeft 
om die ontspanning te behouden. Ik moest bij 
de column “vrouw en gezin” ook denken aan 
de kinderen die ik in mijn praktijk heb gehad. 
Hoe een kind met een problematiek, een gezin 
enorm kan belasten en beïnvloeden. Ik ben erg 
blij dat ik met massagetherapie een bijdrage 
kan leveren aan het oplossen van deze prob-
lematiek. De oplossing vraagt vaak ook van de 
ouders om naar zichzelf te kijken: “hoe doe ik 
het als ouder, welke spiegel houdt mijn kind mij 
voor?” Via aanraken en voelen kan het kind gaan 
ontspannen, wat ten goede komt in het gezin. 
De ouder krijgt handvaten mee om thuis toe te 
kunnen passen. 
Wilt u informatie? Bel 073 6144661 of 
0653897977 of kijk op www.helenderksen.nl

DEFINITIEF VAN UW 
OVERTOLLIGE 

HAARGROEI AF
September is de beste ti jd 

om de starten!
Harsen, scheren en epileren is voor veel 

vrouwen en mannen het hele jaar door een 
terugkerend, ti jdrovend en vaak lasti g ritueel. 
Maar waarom al deze moeite nog, als je ook 
pijnloos, veilig en snel je haren defi niti ef kunt 

verwijderen? Dit kan nu met de Elos.
Met het ELOS apparaat is het mogelijk om 

ongewenste haargroei eff ecti ef aan te pakken. 
De Elos werkt ook bij mensen met een donkere 
huid (negroïde) en bij mensen met blond haar.

50% korti ng 
op alle behandelingen 
bij start in de maand 

september

Mgr. Bekkersplein 4 St. Oedenrode
Telefoon: 0413 – 87 00 48

Bosseweg 7c - 5682 BA Best
Telefoon: 0499 – 37 97 87

Bovenlip
€ 35,00
per behandeling 

Oksels
€ 65,00
per behandeling 

Bikinilijn
€ 110,00
per behandeling 

Onderbenen
vanaf € 210,00
per behandeling 

Rug man
vanaf € 250,00
per behandeling 

Kijk op onze site voor meer info! 
www.bodyresult.nl 

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

Terug van vakantie? 

Tijd om een nieuwe afspraak te maken!

Kijk voor aanbiedingen op www.inessensa.nl of bel naar 06 103 674 48

Overal is informatie over voeding te vinden, maar hoe weet u 
of dit bij u past? Door uw eet- en leefpatroon in kaart te 

brengen, kan ik u als diëtist gericht advies geven. 
Strenge diëten werken doorgaans niet. Ik heb aandacht voor 

úw situatie. Een advies dat op u persoonlijk is afgestemd. 
Het gaat vaak om kleine veranderingen in uw dagelijkse 

eetpatroon. Dicht bij uzelf blijven biedt de meeste kans op 
lange termijn succes.

Is uw eigen risico uit de basis-
verzekering volledig op dan kunt u 

nog gebruik maken  van 3 uur gratis 
behandeling in 2014. Afhankelijk van 

uw verzekeraar kan een 
verwijzing van een 

huisarts / specialist nodig zijn.

Marijke Mohr, diëtist
Rooistaete
Laan ten Bogaerde 15
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl













DE HELE MAAND SEPTEMBER BIJ EEN KLEURBEHANDELING

GRATIS SHOT
(ZEER INTENSIEF HERSTELLEND HAARMASKER T.W.V. € 9,95)
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Een kinderfeestje vier je 

bij De Vresselse Hut…

Kegelen, luchtkussen, survivalbaan!

Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode
0499 472 870 - www.vresselsehut.nl

Helen Derksen:
Massagetherapeute in Sint-Oedenrode en Den Bosch.

Back to school
Back to school

Buitenspelen
Buitenspelen

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan stichting Starterscollectief voor 

het houden van het Rabo BtB Zomer-
café op 2 september 2014 op het 
plein Campus Fioretti, Kasteellaan 6 in 
Sint-Oedenrode

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van mevrouw J. van Vugt voor het 

houden van een straatfeest op 14 sep-
tember 2014 in de Emmausstraat in 
Sint-Oedenrode.

Verleende verklaringen van geen bezwaar
•  Aan de Koninklijke Fanfare Sint 

Willibrord voor het houden van een 
fietstocht op 7 september 2014 door 
de gemeente Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van café d’n Toel voor het plaatsen van 

een tent tijdens de kermis in Olland 
van 27 september tot en met 30 sep-
tember 2014.

•  Van handboogvereniging Concordia voor 
het houden van veldwedstrijden op 13 
en 14 september 2014 op het terrein 
Boskantseweg 77a te Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
•  In verband  het evenement Rijsin-

gen Royaal worden op 31 augustus 
2014 de volgende wegen tussen 
09.00 uur en 18.00 uur afgesloten 
voor het verkeer: Ollandseweg vanaf 
Kinderbos tot het kruispunt Hoogeind/
Bobbenagelseweg.

Evenementen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 1 september 2014 vervalt.

Onderhoud van de Zuidelijke Randweg en 
gedeelte Boskantseweg

In de eerste week van september vindt 
groot onderhoud plaats aan de Zuide-
lijke Randweg en op de Boskantseweg 
tussen de Zuidelijke Randweg en de 
Espendonk. Alle drie de rotondes in de 
Zuidelijke Randweg worden voorzien 
van een nieuwe laag asfalt. Verder wor-
den op de Zuidelijke Randweg  en een 
gedeelte van de Boskantseweg schades 
gerepareerd. Daarna komt er een slijt-
laag op deze wegen. Voor het uitvoeren 
van deze werkzaamheden is het nood-
zakelijk dat de genoemde wegen en de 
Nijnselseweg worden afgesloten. 

Nijnselseweg
Maandag 1 september 2014 wordt het 
asfalt van de rotonde van de Nijnselse-
weg met de Zuidelijke Randweg vervan-
gen. Daarom is die dag de Nijnselseweg 
van 7.00 tot 17.00 uur tussen de Oos-
telijke Randweg en de Hertog Hendrik-
straat voor het doorgaande verkeer 
afgesloten. Tijdens de afsluiting van de 
Nijnselseweg is er een omleiding via de 
Noordelijke en Oostelijke Randweg.

Zuidelijke Randweg en Boskantseweg
Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 sep-
tember 2014 wordt de Zuidelijke Rand-
weg  en een gedeelte van de Boskantse-
weg voor onderhoudswerkzaamheden 
afgesloten. De werkzaamheden vinden 
plaats tussen de Nijnselseweg en de 
Espendonk. 

Voor het verkeer dat van en naar Best 
normaal van de Zuidelijke Randweg ge-
bruik maakt is er een omleiding via de 
Hoogstraat. Voor mensen die van Sint-
Oedenrode naar Boskant willen is er 
een omleidingsroute  via de Hoogstraat, 
Sloef en Broekdijk. Verkeer van Boskant 
naar Sint-Oedenrode wordt omgeleid via 
de Goeiendonk, Vernhout en Hoogstraat. 
Tijdens de duur van de omleidingsroute 
geldt er op de Sloef, Broekdijk, Goei-
endonk en Vernhout eenrichtingsver-
keer.

Voor fietsers zijn er nauwelijks be-
lemmeringen. De fietspaden naast de 
Nijnselse- en Boskantseweg blijven tij-
dens de werkzaamheden gewoon open. 

Versoepeling welstandsbeleid voor bouwplannen
Welstandsbeleid
Vanaf 1 januari 2010 geldt de “welstands-
nota 2009 gemeente Sint-Oedenrode”. 
Hierin leggen we uit hoe de gemeente de 
welstandstoets uitvoert. Daarnaast gelden 
vanaf 26 januari 2012 richtlijnen voor een 
aantal vergunningplichtige standaard-
bouwwerken. De wijk Kienehoef is bij wijze 
van proef aangewezen als welstandsvrije 
wijk.

Evaluatie
De gemeente heeft het huidige welstands-
beleid geëvalueerd. De gemeenteraad wil 
het welstandsbeleid verder versoepelen 
door vermindering van het aantal wel-
standsplichtige situaties. Er wordt  wel een 
excessenregeling opgenomen. Op die ma-
nier kunnen we optreden tegen situaties 
die in ernstige mate in strijd zijn met rede-
lijke eisen van welstand.

Inspraak
Naar aanleiding van het genomen raads-
besluit wordt de welstandsnota aangepast. 
Voorafgaand hieraan kunt u het raadsbe-
sluit inzien en een reactie hierop geven. 
Het aangepaste beleid is vertaald in een 
schema waardoor iemand eenvoudig kan 
bepalen of de welstandstoets nog geldt. 
We stelden verder een concept-excessen-
regeling op.
De stukken liggen vanaf donderdag 7 au-
gustus 2014 gedurende 6 weken ter inzage 
in het publieksplein van het gemeentehuis. 

Reactie
U kunt schriftelijk reageren vóór donder-
dag 18 september 2014 bij burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode, Post-
bus 44, 5490 AA te Sint-Oedenrode. Wilt u 
liever mondeling reageren of verdere uit-
leg krijgen? Bel dan voor een afspraak met 
het team Bouwen en Milieu, (0413)481911.

Wie wil elektrisch autorijden of doet dat al, 
maar kan niet laden op eigen terrein?

De provincie start een pilot met laadpa-
len voor elektrische en hybride auto’s. 
Het doel van de pilot is drieledig:
• e-rijders faciliteren;
• innovatie van laadpalen stimuleren;
•  de exploitatie van laadpalen aantrek-

kelijker  te maken voor marktpartijen.

De provincie stelt 155 laadpalen (met 
2 laadpunten) voor alle brabantse ge-
meenten beschikbaar. Deze worden via 
regio’s verdeeld over de deelnemende 
gemeenten. Voor onze regio zijn 26 
laadpalen beschikbaar. Naar verwach-
ting komt de gemeente Sint-Oedenrode 
in aanmerking voor maximaal 2 van die 
26 palen. 

Hoe werkt het?
1.  Gemeenten die willen deelnemen 

aan de pilot maken dit vóór 15 juli 
aanstaande kenbaar. Wij hebben ons 
aangemeld voor de pilot.

2.  Als er nog geen aanvragen voor palen 
in de openbare ruimte liggen bij de 
gemeente dan heeft de gemeente tot 
15 september de tijd om aanvragers 
te werven.

3.  Als er aanvragers zijn, of zich aandie-
nen, tekenen gemeente en provincie 
op 19 september een samenwer-
kingsovereenkomst.

4.  Bij meerdere aanvragen kiest de ge-
meente de locatie(s). Daarbij zou de 
locatie voor een volledig elektrisch 
voertuig de voorkeur kunnen krijgen, 
of bijvoorbeeld een locatie met een 
concentratie van aanvragers.

5. De provincie toetst de locaties. 
6.  De gemeente moet dan uiterlijk 7 no-

vember een verkeersbesluit nemen 
waarmee parkeerplaatsen worden 
aangewezen waarop alleen elektri-

sche voertuigen mogen parkeren.
7.  Begin volgend jaar wordt de paal ge-

plaatst.

De paal moet worden geplaatst in de 
openbare ruimte en binnen 300 meter 
van het woonadres van de aanvrager. De 
aanvrager moet een aankoopbewijs of 
een kentekenbewijs overleggen en aan-
tonen dat hij  niet de mogelijkheid heeft 
om zijn auto op eigen terrein te laden. 
De gemeente bepaalt waar de paal, bin-
nen de actieradius , wordt geplaatst. De 
gemeente zal proberen een strategische 
plek te zoeken, waarbij bijvoorbeeld zo-
veel mogelijk potentiële gebruikers be-
diend kunnen worden.
 
De gemeente betaalt de provincie een 
bepaald bedrag voor de laadpaal en 
draagt de kosten van eventuele aan-
passingen aan parkeerplaatsen. De ge-
meente rekent geen kosten door aan 
de aanvrager. De stroomkosten komen 
vanzelfsprekend voor rekening van de 
gebruiker.
Als de gemeente een laadpaal wordt 
toegewezen, dan  wordt dat een openba-
re laadpaal. De aanvrager kan dus geen 
bijzondere rechten claimen. Hij/zij moet 
ook andere laders aan de paal dulden.

Heeft u interesse? Laat het ons vóór 15 
september weten! Stuur een mail naar 
info@sint-Oedenrode.nl 
Ook met uw eventuele vragen kunt op 
dat mailadres terecht.
Let op: uw aanvraag biedt geen garantie 
op een paal.
De provincie kan de locatie voor de pa-
len ongeschikt vinden en de regio moet 
de palen aan ons toekennen. 

Inzameling aan huis van wit- en bruingoed en grof 
huishoudelijk afval op vrijdag 5 september

Op vrijdag 5 september wordt wit- en 
bruingoed en grof huishoudelijk afval 
ingezameld, wanneer dit schriftelijk is 
aangemeld op dinsdag 2 september bij 
de Van Kaathovengroep. De kosten hier-
voor bedragen € 20,- voor het wit- en 
bruingoed en € 0,185 per kilo (met een 
minimum bedrag van € 18,15) voor grof 
huishoudelijk afval.

Machtiging
Voor het aanbieden van dit afval heeft u 
een machtiging nodig. Een machtigings-
formulier is verkrijgbaar in het gemeen-
tehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak 

te maken. Ook kunt u een machtigings-
formulier via www.sint-oedenrode.nl 
downloaden. Zoek op ‘grof huisvuil’ en 
klik op de rode regel met de tekst ‘TIP 
gemeente Sint-Oedenrode: grof huis-
vuil’. Onder ‘downloads’ vindt u de ‘aan-
vraagformulieren ophalen groot wit- en 
bruingoed en grof huisvuil’. 
Dit formulier/deze kaart moet op dins-
dag 2 september bij Van Kaathoven-
groep zijn.

Hebt u de machtiging op tijd verstuurd zet 
dan het afval op 5 september om 07.30 
uur duidelijk zichtbaar voor uw huis.

Huisvuil

Inzameling oud papier
Donderdag 28 augustus
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur.

Zaterdag 30 augustus
•  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;
•  Ouderraad van de Odaschool; con-

tainer bij de hoofdingang van de 
Odaschool, Laan ten Bogaerde van 
10.00 – 12.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Peter Schepers

Na 30 jaar terug in Rooi…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Veranderingen kind gebonden budget en WWB uitkering 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 wijzigt de Wet werk 
en bijstand (WWB) en de uitkering voor 
alleenstaande ouders. Daarnaast worden 
de kind regelingen van de Belastingdienst 
gewijzigd. We willen u nu alvast informe-
ren over de aanstaande wijzigingen.

Hoger kind gebonden budget
Vanaf 1 januari 2015 vereenvoudigt de 
overheid de bijdrage in de kosten van 
kinderen. Dit gebeurt via een hervor-
ming van de regelingen die ouders fi-
nancieel ondersteunen. Van de tien be-
staande regelingen blijven er vier over: 
kinderbijslag, kind gebonden budget, 
kinderopvang-toeslag en de inkomens-
afhankelijke combinatiekorting. De ove-
rige regelingen verdwijnen of gaan op 
in andere regelingen. De wijzigingen 
maken de regelingen eenvoudiger en 
zorgen ervoor dat werken meer loont. 
Een alleenstaande ouder krijgt via de 
Belastingdienst voortaan extra kind ge-
bonden budget, als er geen sprake is 
van een toeslagpartner. De zogeheten 
alleenstaande ouderkop. Wat een toe-
slagpartner is, kunt u ook nagaan op  
www.toeslagen.nl met het hulpmiddel 
“Wie is mijn toeslagpartner”.

Lagere bijstandsuitkering
Vanaf 1 januari 2015 wijzigt ook de Wet 
werk en bijstand (WWB). Als alleenstaan-
de ouder ontvangt u nu naast de basis-
norm (Rijksnorm) ook een gemeentelijke 
toeslag van 10 % of 20 % op deze basis-
norm. De gemeentelijke toeslag wordt 
met de wetswijziging in de WWB afge-
schaft en u gaat dan een uitkering ont-
vangen op basis van een alleenstaande.
Het hogere kind gebonden budget com-
penseert het verlies aan inkomen door 
de lagere WWB- uitkering niet helemaal. 
Een alleenstaande ouder heeft vanaf 1 
januari 2015 een lager inkomen dan in 
2014. Omdat er nog meer veranderingen 
in het kind gebonden budget zijn, zoals 
verhogingen voor het eerste en tweede 
kind, verschillen de gevolgen voor een 
alleenstaande ouder van geval tot geval.

Waarom deze veranderingen
Het wordt financieel aantrekkelijker om 
vanuit een bijstandsuitkering te gaan 
werken in zowel deeltijd als voltijd. Het 
accepteren van kleinere banen moet 
zorgen voor een inkomensvooruitgang 
als u vanuit de uitkering gaat werken. 
De inkomensondersteuning voor alleen-
staande ouders in de bijstand is tot nu 
toe aanzienlijk hoger dan voor werkende 
alleenstaande ouders. Dat zorgt er ook 
voor dat het nu vaak niet of nauwelijks 
loont om te gaan werken. Het kabinet wil 
alleenstaande ouders met deze maatre-
gelen helpen en stimuleren aan het werk 
te gaan.

Overgangsrecht
De wijziging gaat in principe in op 1 
januari 2015. Alleen in het geval dat 
u een toeslagpartner hebt, waarmee u 
samenwoont (zoals een kind ouder dan 
27 jaar of een inwonende ouder) kan de 
wijziging voor u worden uitgesteld tot 1 
januari 2016. Dit geldt alleen voor uit-
keringsgerechtigden in de WWB. Als dit 
op u van toepassing is, wordt u hier later 
nog over geïnformeerd.

Krijgt iedereen een hoger kind gebon-
den budget?
Nee, ouders met een zogeheten toe-
slagpartner krijgen geen alleenstaande 
ouderkop op het kind gebonden budget. 
Wat een toeslagpartner is, kunt u ook na-
gaan op www.toeslagen.nl met het hulp-
middel “Wie is mijn toeslagpartner”.

Als u niet samenwoont met uw toeslag-
partner.
Als u een toeslagpartner hebt, waar-
mee u niet samenwoont (bijvoorbeeld 
als uw partner in detentie of in een in-
richting zit, in het buitenland woont of 
als u gescheiden leeft maar nog geen 
echtscheiding hebt aangevraagd) dan 
gaat de hoogte van uw uitkering ook 
omlaag per 1 januari 2015. U krijgt dan 
geen alleenstaande ouderkop van de 
Belastingdienst. In een aantal gevallen is 

het mogelijk om het partnerschap bij de 
Belastingdienst ongedaan te maken. De 
actie hiervoor ligt bij u. Als u hier vragen 
over heeft neemt u dan contact op met 
de Belastingdienst.

Hoe hoog is mijn inkomen vanaf 
1 januari 2015?
De nieuwe hoogte van het kind ge-
bonden budget verschilt van geval 
tot geval. Deze is afhankelijk van het 
aantal kinderen, het al dan niet heb-
ben van een toeslagpartner, de leeftijd 
van de kinderen en het inkomen. Op  
www.rijksoverheid.nl/kindregelingen 
komt binnenkort een rekentool te staan, 
die u kunt gebruiken om in te schatten 
hoeveel u na 1 januari 2015 aan budget 
ontvangt.

Hoe komt u aan het hogere kind gebon-
den budget?
Alleenstaande ouders die nu kind ge-
bonden budget ontvangen van de belas-
tingdienst, krijgen het extra kind gebon-
den budget in december als voorschot 
op de maand januari uitgekeerd door de 
Belastingdienst. Ouders die geen kind 
gebonden budget hebben, kunnen via 
www.toeslagen.nl nagaan of zij er recht 
op hebben, en het daar aanvragen.

Tijdpad
Deze uitleg is ter informatie, zodat u 
weet welke wijzigingen er aan komen. 
In de tweede helft van 2014, uiterlijk in 
de maand december, ontvangt u nog een 
beschikking waarin de normwijziging 
voor u specifiek wordt toegelicht. Het is 
wel van belang dat u zelf vast nagaat of 
u kind gebonden budget hebt. Als u dat 
niet hebt, en u hebt er volgend jaar wel 
recht op, vraagt u het dan tijdig aan!
Hebt u nog vragen?
Als u nog vragen hebt, kunt u contact 
opnemen met uw klantmanager van het 
team Werk en Inkomen van de gemeente 
Sint-Oedenrode telefoonnummer 0413 
– 481911 (telefonisch spreekuur tussen 
9.30 en 10.30  uur).

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Het Binnenveld 22 5491 ZD 12-08-2014 Realiseren bed and breakfast
Goeiendonk 10 5492 VR 13-08-2014 Aanleggen rijbak
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is 
uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke   Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Kerkdijk-Zuid 7 5492 HW  6 weken  Verbouw rundveestal
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Kleine Beurs 1 5491 XE 21-08-2014 Kappen 1 spar, met herplant
Espendonk  ------ 21-08-2014 Kappen 44,75 are populieren, met 
perceel M217    herplant
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Jekschotseweg 10 5491 RB   Veranderen van varkenshouderij  
     (activiteit milieu, 2e fase)
Spierkesweg 11 5491 RJ   Wijzigen van varkenshouderij met  
     mestverwerkingsinstallatie
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 28 au-
gustus 2014 ter inzage.

Verleende bouwvergunningen
Adres  Postcode Besluit 
   verzonden Omschrijving
Handelsweg 2 d 5492 HS 21-08-2014 Plaatsen verdiepingsvloer/hobby- 
     ruimte; betreft vergunning van   
     rechtswege
Hierop is procedure 1 van toepassing 
 
Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode   Omschrijving
Zwembadweg 35-37 5491 TE   Het veranderen van een   
     paardensportcentrum

Vergunningen

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen

• Dames fiets Batavus Padova
• Heren portemonnee met pasjes/geld
• Plastic mapje met foto’s en pasjes
• Zwart beursje met ID-kaart/rijbewijs
• Wit gouden ketting met briljantje
•  Witte I-Phone in paars hoesje met ID-

Kaart en rijbewijs

Er zijn geen gevonden voorwerpen

8  nieuws uit Zuid-afrika 
8.1 Een spoor van ans

Detective Rien Raavens is afgereisd 
naar Zuid-Afrika, het land waar ze tus-
sen haar 12e en 50e heeft gewoond. 
Ze gaat op familiebezoek, maar het is 
meer dan een vakantiereis. Haar zus 
Ans was steeds in haar gedachten. Rien 
probeert alsnog meer aan de weet te 
komen over haar raadselachtige ver-
dwijning. Ans verdween in 1974 op 
17-jarige leeftijd, op weg naar vrien-
den in Johannesburg. Een onderzoek 
van broer Dirk is op niets uitgelopen. 
Maar Riens dochter Francis heeft on-
langs iets ontdekt.
Op Schiphol heeft Rien afscheid ge-
nomen van Bart. ‘Ek sal jou mis,’ had 
ze met een vette knipoog gezegd. 
Eenmaal opgestegen kon ze alles los-
laten, met een aflevering van de bou-
quetreeks en lekkere housemuziek op 
haar iPod.

In Johannesburg kijkt ze in drie paar 
lachende ogen. ’Welkom thuis ma,’ 
hoort ze van haar zoons en dochter. 
‘Julle maak my gelukkig,’ zegt Rien. 
Het is alweer drie jaar geleden dat 
ze met alle drie haar kinderen samen 
was. ‘Op na die braai,’ roept Francis.  
In het huis van haar oudste zoon be-
groet Rien haar schoondochters en 
knuffelt ze haar kleinkinderen, die wel 
even moeten wennen aan ouma Rien. 
Wat later sluit ook haar broer Dirk zich 

met zijn gezin bij het gezelschap aan. 
Nu is de familie compleet. Het wordt 
een heerlijke avond waarbij de Kaapse 
wijn rijkelijk vloeit. Het is ver na mid-
dernacht als Francis haar moeder met 
stevige hand richting de auto bonjourt. 
Van slapen komt niet veel terecht en 
moeder en dochter zijn alweer vroeg 
uit de veren. 
‘Nu wil ik eindelijk wel eens je ver-
haal horen,’ begint Rien. ‘Wat ben je 
te weten gekomen?’ Francis vertelt en 
Rien zit op het puntje van haar stoel. 
‘Je weet dat ik fanatiek sport. Soms 
te fanatiek zodat ik nog weleens een 
blessure oploop.’ Rien knikt zonder 
haar dochter in de rede te vallen. ‘Toen 
mijn eigen fysiotherapeut op vakantie 
was, trof ik een vervangster. Je weet 
hoe dat gaat in zo’n praktijk. Tijdens 
de behandeling wordt er wat gebab-
beld en ik vertelde dat jij binnenkort 
vanuit Nederland op vakantie kwam.’ 
Zij reageerde met: ’Mijn vriendin  
Tonnie van Bakel heeft Nederland-
se ouders.’ ‘Mijn moeder heet Rien 
Raavens,’ zei ik. ‘Na haar schei-
ding is ze haar meisjesnaam weer 
gaan gebruiken.’ De therapeute 
keek me toen heel verrast aan: ‘Wat 
een toeval! De naam Raavens heb 
ik wel eens gehoord. Mijn vriendin  
Tonnie noemde die wel eens.’ Daarna 
kreeg ik iets te horen wat misschien 

met Ans te maken heeft. Ik heb het 
adres van Tonnie van Bakel gekregen 
en vanmiddag hebben jij en ik een af-
spraak met haar.’ 
Met bonkend hart zit Rien die mid-
dag aan tafel bij Tonnie. Na een har-
telijke kennismaking komt het gesprek 
al snel op Ans. ‘Er zat vroeger een Ans 
Raavens bij mij in de klas. Ze is op 
haar 17e spoorloos verdwenen.’ ‘Mijn 
zus,’ steunt Rien. Tonnie vervolgt: ‘De 
naam Raavens heb ik sindsdien nooit 
meer gehoord, tot ik kort geleden op 
een congres een lezing volgde van een 
zekere Dr. Walter Raavens. Ik sprak 
hem na afloop aan, nieuwsgierig naar 
zijn achtergrond. Hij vertelde dat hij 
net als zijn vader medicijnen was gaan 
studeren en nu medisch onderzoeker 
is. ‘Maar ik ben niet politiek actief in 
het ANC, zoals hij was.’ Walter ver-
telde dat hij nauwelijks contact had 
gehad met zijn inmiddels overleden 
vader. Zijn ouders zijn nooit getrouwd, 
zijn moeder voedde hem alleen op en 
daarom heeft hij haar achternaam ge-
kregen. Zijn moeder heet Ans Raavens 
en zij woont in Australië.’

Wordt vervolgd

Opgetekend door S. Coops
Volg ons op twitter: @rooiseraaf

Urgentiegebieden opnieuw tegen 
het licht gehouden
Het college van B en W wil gebieden 
waar veel overlast is, de zogeheten 
‘urgentiegebieden’, (opnieuw) be-
oordelen om te kijken of er maat-
regelen moeten worden genomen. 
Dat wordt opgenomen in een Plan 
van Aanpak. Het gaat daarbij bij-
voorbeeld om gebieden waar inten-
sieve veehouderij is gevestigd. 

Omdat overlast een subjectief begrip 
is, zal in dit voorbeeld worden geme-
ten of de geuroverlast is toegenomen 
sinds de laatst bekende metingen. Te-
vens wordt nagevraagd wat de omge-
ving vindt van de ontwikkelingen ter 
plaatse, hoe de dorpsraad er tegenaan 
kijkt etcetera. Daarbij wordt eveneens  

gekeken naar eventuele zienswijzen of 
bezwaren die destijds zijn ingebracht. 
Dit moet echter absoluut niet ge-
zien worden als een herkansing voor 
mensen die in het verleden in hun be-
zwaar of zienswijze niet in het gelijk 
zijn gesteld, aldus Van Burgsteden. 
Ook veranderde maatschappelijke 
opvattingen kunnen volgens hem 
een rol spelen in de beoordeling. In 
de praktijk gaat het uitsluitend over 
situaties in het buitengebied. 
Van Burgsteden beklemtoont dat het 
begrip ‘urgentiegebieden’ niet met 
worden verward met ‘overbelaste 
gebieden”. Bij die laatste is – objec-
tief - sprake van overbelasting, niet 
per sé van overlast.  
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28-08     
Overleg pastoraal team

30-08    
Openluchtviering Zonhoven, Son

01-09     
Biddende Moeders, parochiezaal
 Nijnsel,  13.45-14.30 uur

02-09     
Bijeenkomst parochiebestuur

03-09     
Ark kinderclub

05-09     
Viering Odendael, 10.00-11.00 uur
Rondbrengen ziekencommunie,
10.00-12.00 uur

07-09     
KRO TV-Mis, Martinuskerk Centrum, 
10.30-11.30 uur

08-09     
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek 
Odendael, 13.00-17.00 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 
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur
Tijdens schoolvakanties: 
Dinsdag en donderdag van 10.00 - 
12.00 uur.
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 ©

genda

Laten wij de Heer om zijn genade vragen. Dat ons hart vrij mag zijn en 
vervuld met zijn Licht opdat wij ons mogen verheugen kinderen van 
God te zijn.

Paus Franciscus

Openluchtviering zaterdag 30 augustus 19.00 uur 
op zonhove in Son
Wat een bijzonder lichaam!

Elke Parochie 
kent zo zijn bij-
zondere plekjes, 
ook onze paro-
chie. Een heel 
speciale plek in 
onze parochie 

is Zonhove in Son. ‘SWZ Zonhove 
biedt kinderen en volwassenen met 
een (ernstige) meervoudige en/of 
lichamelijke beperking levensloop-
bestendig wonen, werken, leren en 
vrije tijd in een zorgzame bescherm-
de, veilige omgeving’, zo omschrijft 
ze zichzelf. Op verschillende manie-
ren en momenten trekken de paro-
chie en Zonhove samen op. Deze 
momenten zijn in ieder geval voor 
de parochie kostbare momenten. 
Want we weten: in de meest kwets-
bare mensen ontmoeten we werke-
lijk Jezus.

Eens per jaar vieren we samen, de 
parochie en de bewoners van Zon-
hove. Daarvoor nodigen we u graag 
en van harte uit. De viering is dit 
keer buiten, zaterdag 30 augustus 
om 19.00 uur op het grasveld bij de 
Tref op Zonhove, Nieuwstraat 70 in 
Son. Bij slecht weer is de viering in 
de zaal van de Tref.
In de viering lezen we wat de apostel 
Paulus zegt over het lichaam; geen 
enkel stukje kunnen we missen, en 
de meest kwetsbare stukjes zijn mis-
schien wel de belangrijkste.
Wij zijn samen zo’n lichaam.
En wat een bijzonder lichaam zijn 
wij!
Graag tot zaterdag 30 augustus op 
Zonhove!

Manon van den Broek
wilchard Cooijmans

ark kinderclub
Bij de voorbe-
reiding op de 
eerste Com-
munie en het 
Vormsel mer-
ken we vaak 
dat kinderen 
heel veel vragen 
hebben 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 kinderclubje, dat op 
woensdagmiddag bij elkaar 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 binnen-
lopen en maken we gezellig de tafel 
klaar voor een broodmaaltijd. 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 luis-

teren
• 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 tienerclub op vrijdagavond!) 
Zin om mee te doen? Stuur dan een 
email met naam, adres en telefoon-
nummer, naar: 
secretariaat@heiligeodaparochie.nl, on-
der vermelding van: ARK Kinderclub. 
De Ark Kinderclub komt samen op 
de volgende dagen: 3 september; 17 
september; 1 oktober; 15 oktober; 
29 oktober; 12 november; 26 no-
vember en 10 december.
We stappen in de Ark en gaan op 
weg. Je bent van harte welkom om 
mee te gaan.

Uitnodiging alpha-cursus
De zeven kernen van de Heilige Oda-
parochie geven vanaf september 2014 
een Alpha-cursus. Op woensdag 17 
september a.s. wordt een startavond 
gehouden, die ervoor is bedoeld om 
mensen op een gezellige en informele 
manier met de Alpha-cursus te laten 
kennismaken.

September is een maand waarin veel 
mensen een nieuwe start maken na 
de zomervakantie. Daarbij hoort ook 
nadenken over wat men wil in het le-
ven. Tijdens de Alpha-cursus zoek je 
met elkaar antwoorden op deze en op 
andere vragen.
De Alpha-startavond vindt plaats op 
woensdag 17 september 2014 en 
wordt gehouden in het Parochiecen-
trum aan het Mgr Bekkersplein te Sint-
Oedenrode. Deelname is gratis. De 
avond begint om 20:00 uur en ieder-
een is van harte welkom voor een kop 
koffie en een introductie op de Alpha-
cursus. Enkele cursisten die eerder een 
Alpha-cursus hebben gevolgd, zullen 

vertellen hoe ze dit beleefd hebben. 
De cursusavonden, die een week na 
de startavond beginnen, worden al-
tijd geopend met een heerlijke warme 
maaltijd, waarbij u en wij elkaar in een 
informele sfeer beter leren kennen. 
Meer dan 200.000 mensen in 
Nederland hebben al een Alpha-cursus 
gevolgd. De cursus wordt op ruim 800 
plaatsen gegeven door kerken van ver-
schillende denominaties. De Alpha-cur-
sus biedt in 10 avonden en 1 weekend 
een vrijblijvende kennismaking met het 
christelijk geloof. Het biedt mensen op 
een ontspannen manier de gelegenheid 
om hier meer over te leren. Iets voor u? 
Kom dan naar de startavond. 
Voor meer informatie: neem contact 
op met Bart Lathouwers via mail naar 
alphacursusrooi@gmail.com, of bel 
0413-475924. Aanmelden via het 
parochiesecretariaat, tel 0413-477741 
of secretariaat@heiligeodaparochie.nl  
kan ook. Algemene informatie is te vin-
den op  www.alpha-cursus.nl.

Van de pastores

De zomervakantie zit er al weer op. 
Juli met flink wat zon, augustus met 
de nodige regen. Hoe dan ook, we 
gaan weer van start. Ook in de paro-
chie. Met een aantal nieuwe initiatie-
ven. Zo willen we de oecumene weer 
nieuw leven inblazen: een gezamen-
lijke viering rond 70 jaar bevrijding; 
een boeiende thema-avond op 2 ok-
tober en daarna leerhuisbijeenkom-
sten. Ook starten we met een gezel-
lige kinderclub op woensdagmiddag; 
en voor de tieners hebben we weer 
een spetterend programma samen-
gesteld voor de vrijdagavonden. En 
je hoeft echt geen heilige te zijn, om 
aan die activiteiten van de kerk te 
kunnen deelnemen. Alhoewel… het 
beeld dat paus Franciscus ons van 
heiligen schetst is nog zo gek niet:
“We hebben heiligen nodig zonder 
togen of sluiers. We hebben heiligen 
nodig met jeans en sneakers. We heb-
ben heiligen nodig die naar de film 
gaan en naar muziek luisteren; die uit-
gaan met hun vrienden. We hebben 
heiligen nodig die God op de eerste 

plaats zetten, ver boven het nastre-
ven van enige carrière. We hebben 
heiligen nodig die tijd uittrekken voor 
dagelijks gebed en die weten hoe ze 
verliefd kunnen zijn op al wat zuiver, 
schoon en goed is. We hebben heili-
gen nodig die zich tot taak stellen de 
armen te helpen en de nodige sociale 
veranderingen aan te brengen. We 
hebben heiligen nodig die cola drin-
ken en hotdogs eten, die op internet 
surfen en naar hun iPods luisteren. 
We hebben heiligen nodig die van 
de eucharistie houden, die niet bang 
zijn een pizza te eten of een biertje te 
drinken met hun vrienden. We heb-
ben heiligen nodig die van film hou-
den, van dans, sport en theater. We 
hebben heiligen nodig die open en 
sociale, normale en blije medemen-
sen zijn. We hebben heiligen nodig 
die midden in de wereld leven en die 
kunnen genieten van al het goede dat 
er te vinden is, zonder kapsones. We 
hebben dit soort heiligen nodig.”

diaken wilchard Cooijmans

heiligen gevraagd die cola drinken

hans Beks komt stage lopen

Als nieuwe stagiaire van de op-
leiding tot permanent diaken, wil 
ik mij hier graag even voorstellen 
omdat ik dit cursusjaar onder meer 
geplaatst ben in de heilige Oda pa-
rochie.

Ik ben Hans Beks, 63 jaar, getrouwd 
sinds 1973, vader van 3 zoons en 3 
heb schoondochters en ben opa van 
5 kleinkinderen. Ik woon in Veghel 
vanwaar ik ook als zelfstandig wer-
kend veiligheidskundige probeer in 

ons levensonderhoud te voorzien.
Rond 2005 ben ik op het pad van 
de diakenopleiding gewezen door 
mijn toenmalige secretaresse die 
de opmerking plaatste: Zou de dia-
kenopleiding niet iets voor jou zijn? 
Door omstandigheden kon ik hier 
de eerste jaren onvoldoende voor 
open staan omdat ik, als gevolg van 
mijn drukke werkzaamheden en 
heftige privésituaties  de dagelijkse 
beslommeringen van het leven niet 
kon los laten. Pas in 2011 was ik zo-
ver dat ik toe durfde te geven aan 
een roeping om mij meer in te zet-
ten voor kerk en samenleving vanuit 
een kerkelijke grondslag. Ik heb echt 
het gevoel dat ik geroepen ben om 
mijn honger naar de verdieping ver-
der te stillen en met deze kennis en 
ervaring zo goed mogelijk gehoor te 
geven aan een roep op hulp bij de 
werken van barmhartigheid. 

Naast de stage in de Heilige Oda 
parochie zal ik dit jaar ook een stage 
volgen binnen het straatpastoraat 
in ’s-Hertogenbosch om ook in die 
omgeving te ervaren hoe ik aan 
de rand van de samenleving onze 
medemensen kan ondersteunen en 
inspireren in het geloof en de liefde 
naar elkaar.

Hans Beks

MiVa collecte
In het weekend van 30 en 31 au-
gustus vindt in de parochie de jaar-
lijkse MIVA collecte plaats. In 2014 
is het thema van de MIVA collecte: 
Help jongeren met een handicap in 
Burkina Faso en Oeganda. De op-

brengst van de MIVA-collecte gaat 
dit jaar naar vervoersmiddelen voor 
albino’s in Burkina Faso en commu-
nicatiemiddelen voor gehandicapten 
in Oeganda. Deze mensen hebben 
onze steun heel hard nodig. 
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MooiRooikrantDe 23
laatste zomerconcert op Smitsorgel

concert van nederlandse muziek met een Frans tintje 
Bent u van mening dat een orgel 
een saai instrument is? Denkt u 
dat op blokfluit alleen maar goed is 
om kinderliedjes op te spelen?  Of 
bent u als muziekliefhebber wellicht 
een van de vaste bezoekers van de 
zomerconcerten:  ‘Op en rond het 
Smitsorgel’?  Hoe het ook zij: laat u 
verrassen en kom genieten van het 
laatste concert uit de zomerreeks 
2014. Voor ieder zal een bezoek aan 
het concert op zaterdag 30 augus-
tus in de Sint Martinuskerk te Sint-
Oedenrode meer dan de moeite 
waard blijken. 

Organist Bert Augustus en fluitiste 
Els Althuizen sluiten de zomercon-
certreeks 2014 af met een concert 
met muziek van overwegend Ne-
derlandse componisten.  Op het 
programma staan werken van o.a.: 
Sweelinck, van Dijk, van Wassenaar, 
van Praag, Temprement en Benoît. 

Els Althuizen studeerde blokfluit 
aan het Conservatorium in Tilburg 
bij Pieter van Veen en sloot deze 
opleiding af met de diploma´s doce-
rend musicus (1980) en uitvoerend 
musicus (1981). Later studeerde zij 

nog verder bij Marijke Miessen in 
Amsterdam. Zij maakte deel uit van 
diverse muziekgezelschappen en 
verleende medewerking aan een 
aantal radio- en cd-opnames en aan 
de instrumentale begeleiding van 
koren tijdens concerten. Momenteel 
speelt zij in “de Bijenkorf, gezelschap 
voor Barokmuziek”, en is zij een van 
de vaste instrumentale begeleidsters 
van de “De Witt Academy”. Daar-
naast is zij als docent verbonden aan 
“De Plantage” in Tiel, en heeft zij 
een eigen lespraktijk in Rosmalen. Zij 
geeft leiding aan de blokfluitensem-
bles “Flûtes à Lek”, “Dolce Sirena”, 
”Musica Sodalitas”, (een groot blok-
fluitkoor in de bezetting van sopra-
nino- tot contrabasblokfluit) en “Les 
Avezathes”.

Bert Augustus (Eindhoven, 1952) 
werkt sinds 1989 als campano-
loog bij klokkengieterij Koninklijke 
Eijsbouts te Asten en sinds enkele 
jaren ook bij het Museum Klok 
& Peel aldaar. Hij studeerde na-
tuurkunde (HTS Eindhoven), orgel 
(Brabants Conservatorium) en bei-
aard (Nederlandse Beiaardschool). 
Hij was organist aan de Brigidakerk 

in Geldrop, de Willibrorduskerk in 
Berkel-Enschot en de Thomaskerk 
te Eindhoven. Als beiaardier was hij 
verbonden aan het Oude Willibror-
duskerkje in Waalre en als assistent 
beiaardier aan de Philipsbeiaard 
(Catharinakerk) in Eindhoven. Sinds 
voorjaar 2002 is Bert Augustus naast 
zijn werk in Asten als vaste bespeler 
verbonden aan het in 2001 geres-
taureerde Smits (I) orgel (1839) in 
de Martinuskerk te Sint-Oedenrode. 
Van 1994 tot aan de restauratie in 
2004 was hij betrokken bij de voor-
bereiding van de restauratie van het 
Vollebregt-Smitsorgel in de Brigida-
kerk in Geldrop. Sinds 2011 is hij 
beheerder van het in dat jaar geres-
taureerde Smits (I) orgel (1838) in 
de Willibrorduskerk in Deurne. Hij 
was betrokken bij de oprichting van 
de Brabantse Orgelfederatie en de 
Stichting Lambertus Kerkconcerten 
in Helmond. Als bestuurslid van de 
Brabantse Orgelfederatie was hij en-
kele jaren betrokken bij het beheer 
van orgels in de provincie.

Dit concert dat wordt georganiseerd 
door de Stichting Smitsorgel, begint 
om 15.30 u. en is gratis toegankelijk.

kerkberichten
sint GEnOVEVa-kERk, BREUGEl

Zaterdag 30 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
Zondag 31 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Jopie Meekel-Adema, Riek 
van de Ven-de Jong, overleden ou-
ders Swinkels-Geven.

Zondag 7 september
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst.
Intentie: Ad Versantvoort, Miny van 
de Ven-Winkelman, Nelly Vlem-
mix-Versantvoort, Mien Brands-vd 
Laar, Piet Keijzers, Han Verhagen.

PaROchiE liEMPDE

Zaterdag 30 augustus 
18.30 uur (mis met gilde-eer)
Ties Spierings (mgd)
Willem Putmans (verj)
Ouders Willem Vullings en Marie 
Kuppens. Jo vd Laar (verj)
Zondag 31 augustus  09.30 uur 
Anna v Abeelen (jgt)
Josephus v Aarle (jgt)
Maandag 1 september 09.00 uur
Dinsdag 2 september 19.00 uur 
Woensdag 3 september 19.00 uur 
Cor en Mari Smolders

Donderdag 4 september NB: 
19.00 uur 
Vrijdag 5 september geen viering 

Overweging 30 en 31 augustus
“Ga terug, satan!” zegt Jezus in het 
evangelie vandaag – en dat zegt Hij 
nota bene tegen diezelfde Petrus 
die hij vlak daarvoor tot rots heeft 
uitgeroepen van zijn Kerk. Hoe dat 
kan? Zijn uitverkiezing dankt Petrus 
aan zijn geloof, nu is zijn schrob-
bering te wijten aan het feit dat hij 
Jezus wil weerhouden om zijn lijden 
en sterven tegemoet te gaan. Pe-
trus laat zich leiden door menselijke 
inzichten en overwegingen – en dat 
doen wij meestal ook. Wij bidden 
wel dat Gods wil moge geschieden, 
maar vaak geven wij voorrang (en 
de voorkeur) aan onze eigen wil. 
Dan zijn wij geen goede volgelin-
gen van Hem die in alles de wil van 
zijn vader heeft volbracht. Laten we 
proberen in geloof te aanvaarden 
wat God ons geeft en te doen wat 
Hij van ons vraagt.

Afscheid Pastoor van der Sluis
Zondag 31 augustus is de laatste 

zondagsmis waarin pastoor van 
der Sluis celebrant is. Parochianen 
zijn in de gelegenheid om hem de 
hand te schudden in De Kloosterhof 
vanaf 11.30 uur (dit ivm een doop; 
vooraf kunt u al koffie krijgen). Een 
eventuele attentie kunt u in de bus-
sen deponeren, de opbrengst komt 
ten goede aan de Stichting Kerk in 
Nood en is bestemd voor de ver-
volgde christenen in het Midden-
Oosten.

h. MaRtinUs OllanD

Zaterdag 30 augustus 
Geen eucharistie.

sint antOniUs niJnsEl

Zondag  31 aug. om 11.00u. Eu-
charistieviering met gemengd koor.  
Intenties:  
Harrie van Esch, Pastoor Martin, 
Jans v.d. Meerakker,  Willem en 
Antonia v.d.Loo- v.d. Sande, Piet 
en Bertha van Gastel en zoon Har-
rie, Martha en Driek v.d. Berg- van 
Zoggel en zoon Gerrit. 

sint PEtRUs’ BanDEn-kERk, sOn

Woensdag 27 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 30 augustus
18.30 uur: Eucharistievering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)
Zondag 31 augustus
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor (via de ana-
loge UPC kabel FM 94.4 MHz) 
intenties: Corrie van Hal, ouders 
Peeters-Goossens, ouders Vogels-
Sanders, Riky van den Hurk-van de 
Kerkhof, Ria van Vlerken-Kuijpers, 
Mientje Mühlstaff-van Duyvenbo-
de, An van Dijk-van de Wijdeven.

Maandag 1 september
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 3 september
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 5 september, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 23 augustus
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

ODEnDaEl

31 augustus zondag 10.00 uur  
Woord en Communieviering met 
Odendael koor

PROtEstantsE kERk knOPtOREn

Zondag 31 augustus, 10.00 uur, 
predikant Mv. Ds. van den Belt.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

EXCLUSIEF BIJ TELECOMBINATIE

NU MET GRATIS TABLET!

onbeperkt bellen 
en sms’en + 1000 MB
toestelprijs:   gratis 
nu 2 jaar €59.-  €49.-/mnd 

SAMSUNG GALAXY S5 

+ 

t.w.v. 

€199.-
op=op

*Na €50.- retour via www.samsung.com/promotion

keuze uit alle netwerken:

Best Kapelaan J.A. Heerenstraat 7
Schijndel Markt 1
Oisterwijk Hoogstraat 4 
nieuw:
Vught Raadhuisstraat 3D

www.telecombinatie.nl 
info@maastelecombinatie.nl | 085 1119393
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Geef tijdens de collecteweek van 1 t/m 6 september 2014

Onderzoek werkt

De collecteweek van KWF Kan-
kerbestrijding start op maandag 
1 september. In deze week zetten 
100.000 vrijwilligers zich in om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor kankeronderzoek. Want on-
derzoek helpt. Elke euro die onze 
collectanten ophalen, draagt bij 
aan onze missie: minder kanker, 
meer genezing en een betere kwa-
liteit van leven voor kankerpatiën-
ten.
 
Enkele feiten en cijfers:
-  1 op de 3 mensen krijgt ooit kan-

ker
-  Dankzij onderzoek is de 5-jaars 

overlevingskans gestegen van 
25% in 1949 tot 61% in 2011

-  12 mensen per uur krijgen de di-
agnose kanker

-  KWF financiert ongeveer 50% 
van alle onderzoeksprojecten in 
Nederland

-  Per jaar zijn er circa 400 lopende 
onderzoeksprojecten, waar circa 
800 wetenschappers fulltime 
mee bezig zijn

-  Een onderzoek duurt gemid-
deld 4 jaar en kost gemiddeld 
500.000 euro

Samen met miljoenen mensen 
dromen wij van een wereld waarin 
kanker niet langer een dodelijke 

ziekte is. We doen er alles aan dit 
waar te maken. Wereldwijd wer-
ken wetenschappers naar die dag 
toe. Zo snel als zij kunnen. Zo snel 
als wij hen in staat stellen. Help 
daarom mee en geef tijdens de 
collecteweek.

De collectant van KWF Kanker-
bestrijding komt in de week van 
maandag 1 t/ m 6 september bij 
u aan de deur. Elke collectant kan 

zich legitimeren en is te herkennen 
aan het rood-wit-blauwe logo met 
de krab en aan het Keurmerk van 
het Centraal Bureau Fondsenwer-
ving. Wie de collectant mist, kan 
op de volgende manieren toch een 
bijdrage leveren: In bijna elke win-
kel in Sint-Oedenrode staat een 
collectebusje. Doe een eenmalige 
donatie via de machtigingskaart, 
die de collectant achterlaat als u 
niet thuis bent
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 27 AUGUSTUS

T/M DINSDAG 2 SEPTEMBER 2014
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SKANNA
PLACEMAT
polyester 
30x45 cm

   0.79

3 PAAR

66
WASBEURTEN

STUDENTEN
TIP!

VOCHT- EN 
VLEKAFSTOTEND

LUCHTBEVOCHTIGER 
MET LED-LICHT
en geurolie
voor een heerlijke geur in huis 
en een optimale luchtvochtigheid,
met kleurveranderend LED-licht

7.99

DESIGNER
LAPTOP BAG
ook geschikt voor tablets
ideaal voor scholieren en studenten
40x30x8 cm

6.95

SPOTLESS
TAFELKLEED
diverse kleuren en dessins
100% polyester
150x210 cm

DAMES
BASIC VEST
diverse kleuren
polyester
maten S-XL

KUNSTSTOF
OPBERGBOX
verrijdbaar

onderbedbox met 
klemdeksel:
78x36x17 cm, 32 liter
opbergbox met 
klemdeksel:
58x38x31 cm, 45 liter 

5.79

4.79 3.99

HEREN
SOKKEN
diverse kleuren 
en dessins
maten 39-46

1.89

STUNTPRIJS!

WOONDEKEN
BONTLOOK
polyester
diverse kleuren
120x150 cm

5.99

GEUROLIE
REFILL
voor branders
diverse geuren
5x10 ml

0.89

100%
FRUIT SAP
diverse smaken
geen kunstmatige smaak, 
kleur- en geurstoffen
geen conserveringsmiddelen
glutenvrij

0.75
500 ML

AXE
DOUCHEGEL
diverse varianten
250 ml

1.49
AXE
DEOSPRAY
150 ml

          1.69

OMO 
WASMIDDEL
vloeibaar
kleur
5 liter

8.49

ROBIJN 
WASMIDDEL
vloeibaar
kleur
66 wasbeurten
5 liter

            8.49 
OMO 
WASMIDDEL
vloeibaar
wit
60 wasbeurten
5 liter

            7.69

TABLET
MAP
universeel
met schrijfblok

3.99

A4 
SHOWTASSEN
glashelder
20 stuks

0.79

A4
L-MAPPEN
glashelder
15 stuks

0.79

DISNEY 
RUGTAS 
keuze uit Princess, 
Cars, Planes of 
Mickey en Minnie
25x10x31 cm

2.19

1.49

DISNEY BROODTROMMEL
OF DRINKFLES
goed afsluitbaar
keuze uit Princess, 
Cars of Mickey 
en Minnie

YUCCA
FOAMBLOEM
diverse kleuren
13 cm
2 stuks  

              0.791.19

ECHEVERIA
FOAMBLOEM
diverse kleuren
28 cm

KIJK OP ACTION.NL

OP KAMERS

0.59

A4
ELASTOMAP
met elastiek

A4 
DISPLAYBOEK
20 showtassen

                0.79

A4
SUBJECTBOEK
met tabbladen

1.49
A5 
SUBJECTBOEK 
met tabbladen

                0.89
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MooiRooikrantDe 25
het leven van ‘Frans den Bels’

Dat de Belgenweg in Uden ver-
noemd is naar het feit dat er tij-
dens de Eerste Wereldoorlog een 
Belgisch vluchtelingenkamp heeft 
gelegen weet bijna niemand. Ook 
niet dat tijdens die betreffende pe-
riode een hekwerk onder stroom de 
grens tussen Nederland en België 
bepaalde. De Draad werd het ge-
noemd, of ook wel Dodendraad. 
Het was een heftige tijd. Daar gaat 
een gedeelte van het boek van Fien 
Raaijmakers - Jansen over.

Fien is een dochter van ‘Frans den 
Bels’, zoals haar vader liefkozend 
werd genoemd. Frans werd op vijf-
tienjarige leeftijd tijdens de oorlog 
noodgedwongen door zijn ouders 
over de grens gezet. Ook drie van 
zijn broers en zussen. Omdat het 
Belgische kamp in Uden voor ge-
zinnen was, kwam Frans terecht 
bij een gezin in Sint-Oedenrode. 
Bij familie van Boxtel uit Nijnsel 
om precies te zijn. Op zeer jonge 

leeftijd had ‘Frans den Bels’ al een 
bewogen leven. Hij had veel mee-
gemaakt. Zelf was Frans niet zo’n 
prater. Zijn dochter Fien, nu in de 
tachtig en nog steeds woonachtig 
in Sint-Oedenrode, ging er op aan-
raden van haar dochter eens goed 
voor zitten en schreef een verslag 
over zijn leven. Ze raadpleegde fa-
milie, vrienden, kennissen over het 
leven van haar vader. Een groot kar-
wei wat ze samen met haar man Jo 
klaarde. Jarenlang wilde ze er niet 
mee naar buiten treden. Tot dit mo-
ment. “Het mag best verteld wor-
den”, beseft Fien nu. Wat nu volgt 
zijn fragmenten uit het boek en een 
bijzondere brief.

‘In die tijd hadden mijn grootva-
der en grootmoeder zes kinderen, 
waarvan mijn vader Frans Jansen. 
Hij werd geboren op 4 april 1899 
in Merksem bij antwerpen. Frans 
was met zijn vijftien jaar de oudste, 
zus Maria was veertien, zijn broers 
Victor en karel twaalf en tien jaar 

oud. zijn jongere zusje Clothilda 
was zes en Fientje nog maar twee. 
Omdat er zoveel vluchtelingen naar 
Nederland gingen, besloten de ou-
ders om hun kinderen in veiligheid 
te brengen. Hoogstwaarschijnlijk 
bracht mijn grootmoeder de vier 
oudste kinderen naar antwerpen 
en zette ze op de trein. Misschien 
zijn ze via Roosendaal en Eindho-
ven naar Sint-Oedenrode gegaan, 
waar diverse boerengezinnen zich 
hadden opgegeven om Belgische 
kinderen op te vangen tegen een 
vergoeding van 35 cent per dag. 
alle vier de kinderen Jansen gin-
gen naar Sint-Oedenrode. wat la-
ter werd alles beter georganiseerd. 
Toen bracht grootmoeder ook haar 
twee kleinste kinderen naar de 
plaats van vertrek. Bij het afscheid 
nemen zei mijn grootmoeder nog 
nadrukkelijk tegen Clothilda dat ze 
Fientje stevig bij haar handje moest 
houden. Samen werden ze in een 
klooster in Oudenbosch opgevan-
gen. Daar wilde ze haar zusje nog 

niet loslaten, tot dat de nonnen zei-
den dat het eindelijk mocht omdat 
zij voor hen gingen zorgen.’

Na enige tijd ging Frans werken op 
de Antonia Hoeve aan de Kerkdijk, 
bij Hein van den Tillaart. Daar be-
kwaamde hij zich in het boerenvak. 
Op zijn twintigste kreeg Frans een 
oproep voor het Belgische leger. 
Omdat hij al zoveel ellende had 
meegemaakt zag hij er tegenop. 
Hij had toen al verkering met 
Hanneke v.d. Biggelaar, later de 
moeder van Fien. Frans weigerde 
dienst en mocht vijfentwintig jaar 
niet in België komen. Familie zou 
daarom nog vaak naar Nederland 
komen om het contact te onder-
houden. 

Mijn moeder was vaak ziek en op 
12 december 1931 stierf ze aan 
een longontsteking. Dat was een 
zeer grote tegenslag omdat mijn 
vader vijf kinderen had. De oudste 
(Harrie) was pas zeven en ik was 
pas tien maanden oud. De dag na 

de begrafenis van mijn moeder 
moest mijn vader al weer gaan wer-
ken. Voor de kinderen werd een op-
lossing gezocht. De twee jongsten 
gingen mee naar België. Ik mocht 
mee naar grootmoeder. Het gezin 
werd herenigd toen vader voor de 
tweede keer ging trouwen.

Fien kan zich nog goed herinneren 
dat het altijd feest was als de familie 
uit België over de vloer kwam. Ze 
waren immers niks gewend. Door 
de jaren heen zijn Jo en Fien nog 
heel vaak in België bij familie op 
bezoek geweest. Op één of andere 
manier voelde het heel fijn en ver-
trouwd. Verder ontpopte het leven 
zich zoals in vele andere gezinnen. 
In 1966 werd Frans, die al 50 jaar 
invalide was, in het ziekenhuis in 
Veghel opgenomen met een long-
ontsteking. Met Kerstmis zou hij 
naar huis komen, maar op 11 de-
cember stierf vader en zo kwam er 
een einde aan een veelbewogen le-
ven van een contente mens. Hij was 
toen nog maar 67 jaar oud.

Frans, helemaal in het midden bovenin, 
bij het gezin van w. van Boxtel uit Nijnsel.

Maria, de zus van Frans (staand tweede van 
links) bij familie van de Ven van de Sluitappel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies
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MooiRooikrantDe26 
scouting Rooi pakt ‘Royaal totaal’ uit

Rijsingen Royaal is een evenement 
dat op zondag 31 augustus wordt 
georganiseerd door Buurtschap 
Oud Rijsingen. Er worden die dag 
allerlei activiteiten verzorgd door 
Oud Rijsingen en Rooise verenigin-
gen. 

Toen Scouting Rooi werd gevraagd 
om hieraan mee te werken, zei het 
geen nee. Meehelpen aan een ge-
weldige dag, de vereniging promo-
ten én een spannende grote activi-
teit organiseren, daar draait Scouting 
Rooi de hand niet voor om. Het zou 
alleen wel een ‘beetje’ druk worden 
want naast Rijsingen Royaal stond er 
bij Scouting Rooi ook al een Totaal-
weekend en Promodag op de agen-
da. Om de tijd en inspanning van 
haar vrijwilligers zo goed mogelijk te 
benutten, werd de oplossing gevon-
den in het combineren van de drie 
evenementen met als resultaat: Ro-
yaal Totaal! In het weekend van 29, 
30 en 31 augustus organiseert Scou-
ting Rooi dan ook, in samenwerking 
met Rijsingen Royaal, het “Royaal” 
Totaalweekend en de Scouting Rooi 
Promodag. 

Totaalweekend
Een goed begin is het halve werk. 
Daarom trapt Scouting Rooi haar 
scoutingseizoen 2014-2015 meteen 
af met een knaller: het Totaalweek-
end! Eenmaal per twee jaar gaat de 
vereniging met álle leden een paar 
dagen weg om allerlei super leuke 
activiteiten te doen. Het Royaal To-
taalweekend wordt met álle groepen 
van Scouting Rooi, van bevers tot en 
met plusscouts (vanaf 23 jaar), en 
vrijwilligers gedraaid om er een ge-
zellig, groot weekend van te maken. 
Er zullen allerlei typische scouting-
activiteiten zijn zoals buitenspelen, 
klimmen, knopen, kampvuur, enzo-
voorts… 
Tijdens dit Totaalweekend mag 
Scouting Rooi gebruik maken van 
een erg mooi terrein in Oud Rijsin-
gen, vlakbij de Dommel met een 
klein bos en een grote vijver erbij. 
Het Royaal Totaalweekend start op 
zaterdag 30 augustus bij de Ham-
brug, van daaruit zal er vertrokken 

worden naar het kampterrein. De 
bevers (5 t/m 7 jaar) en de welpen 
(8 t/m 10 jaar) gaan via een speur-
tocht. De scouts (11 t/m 14 jaar) 
en explorers (15 t/m 17 jaar) gaan 
over de Dommel met opblaasboot-
jes/opblaasbanden/opblaaskano’s, 
eigenlijk zo’n beetje met alles wat – 
in theorie – blijft drijven. Iedereen is 
dan ook van harte welkom om deze 
leuke en spannende watertocht van-
af de kant mee te maken. 
Op het terrein is een heus klim-
bos gemaakt en een tokkelbaan. ‘s 
Avonds is het swingen in de kinder-
disco en relaxen bij het kampvuur 
met “speciale gasten”. Wie dat zijn, 
wilde Scouting Rooi nog niet ver-
klappen. 

Overvliegen
Zondagochtend, 31 augustus wordt 
er om 10.00 uur gestart met over-
vliegen. Door het uitvoeren van een 
uitdagende activiteit gaan de oudste 
leden onder aanmoediging van hun 
‘oude’ en nieuwe speltakgenoten 
over naar de volgende leeftijds-
groep. Dit ‘overvliegen’ is symbo-
lisch bedoeld, al wordt er wel altijd 
gestreefd een spectaculair spette-
rende activiteit te organiseren. Bij-
voorbeeld via een touwbrug – al dan 
niet in beweging gezet door spel-
takgenoten – wiebelend de Dom-
mel oversteken. Dit keer wordt er 
overgevlogen door middel van een 
hindernisparcours op en rond de 
vijver. Alle bezoekers van Rijsingen 
Royaal zijn van harte welkom om de 
overvliegers ook te komen aanmoe-
digen!

Promodag
In 2013 hield Scouting Rooi op haar 
‘eigen’ terrein rondom het scouting-
gebouw aan ’t Achterpad voor de 
eerste keer haar Promodag. Een dag 
bedoeld om iedereen kennis te laten 
maken met Scouting; wat gebeurt er 
tijdens een opkomst, wat voor soort 
groepen zijn er en vooral ontdekken 
of Scouting iets is wat bij jou past. 
Niet-leden konden dat ervaren door, 
samen met jeugdleden van Scou-
ting Rooi, mee te doen aan allerlei 
scoutingactiviteiten die speciaal voor 
deze dag waren opgezet. Het bleek 
een zeer geslaagde dag; niet alleen 
had iedereen veel plezier gehad, het 
leverde ook nog eens een behoorlijk 
aantal nieuwe leden op. 

Op zondag 31 augustus, tijdens 
Rijsingen Royaal, houdt Scouting 
Rooi daarom ook weer een Promo-
dag! Dit doen we door het klimbos 
voor alle bezoekers van Rijsingen 
Royaal te openen. Ook is het moge-
lijk zelf eens van de tokkelbaan af te 
roetsjen! Verder zijn er diverse doe-
activiteiten voor jong en oud, samen 
met leden van Scouting Rooi. Kort-
om, een mooie kans om eens goed 
te zien wat Scouting is.

Ook prestaties op diepte

Ervaar het ademen onderwater tijdens Rijsingen Royaal

Tijdens Rijsingen Royaal is ook duik-
school The Dutch Dive Academy uit 
Olland aanwezig om geïnteresseerde 
bezoekers de mogelijkheid te bieden 
kennis te maken met de duiksport. 

In het verwarmde zwembad op de 
Ollandseweg nr. 131 wordt u een 
korte introductie aangeboden. Na 
een eenvoudige uitleg gaat u met een 
ervaren instructeur het zwembad in 

en haalt u voor het eerst adem on-
der water op 1,5 meter diepte. Nadat 
u gewend bent aan het onder water 
ademen, gaat u samen met de in-
structeur frisbeeën of overgooien met 
een zgn. toypedo. Een ervaring die u 
niet mag missen!

Onderwaterfoto
Deze activiteit is voor iedereen vanaf 
8 jaar. Als leuke herinnering wordt er 

een onderwaterfoto gemaakt, die u 
diezelfde dag nog kunt terugkijken en 
downloaden via facebook. 

Zwemkleding mee
Heeft u interesse? Vergeet u deze 
dag dan niet uw zwemkeding mee 
te nemen.  Heeft u vooraf vragen 
over deze activiteit, mailt u dan naar 
info@dutchdiveacademy.com.

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies
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Maak een afspraak
Europaweg 160a, Helmond
Tel. 0492 505300
www.nieuwenhof-hulsen.nl

Groots festijn aan Ollandseweg

Rijsingen Royaal geeft feest voor iedereen

De Ollandseweg zal aankomende 
zondag 31 augustus bol staan van de 
activiteiten. Een stukje Parijs, ontzet-
tend veel muziek en geweldige the-
atervoorstellingen. Daarnaast wordt 
er gedineerd in de lucht en kunnen 

mensen een ballonvaart winnen die 
dezelfde dag nog de lucht in gaat. 
Rijsingen Royaal; zo heet het groot-
se festijn wat buurtvereniging Oud 
Rijsingen op touw heeft gezet. Het 
verwacht duizenden bezoekers en 

de kans is inderdaad groot dat die er 
gaan komen, want het programma 
is werkelijk geweldig en ontzettend 
divers te noemen. De hele dag door. 
Op de bijgevoegde kaart ziet u pre-
cies waar u plezier kunt gaan maken.   

Ollandseweg
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Fam. Anker

Fam. vd Staak

Fam. v Zutphen

Fam. Klaasen

Fam. Brugmans

Fam. Luc vd Tillaart Fam. Buiting

Fam. Jan Jansen

Fam. vd Biggelaar Fam. Schepens

Fam. Asshauer

Fam. 

Roel Jansen

Fam. Huub 

vd Tillaart

Fam. v Genugten

Toon van Weert

Fam. Theo Jansen Fam. 
Ben Jansen

Fam. 
vd Oever

Koosje van  Laarhoven

Fam. vd
Meulengraaf

Fam. 
Goossens

Fam. v Erp

Fam. vd Schoot

Miet v Bree

1. Ontvangst comité D.A.T. theater (zie ook 17)
2. Koningstheater  
3. Martijn van Berkel
4. Koningstheater
5. Hoofdpodium
  a- Henk en Mario van Zutven
  b- Dutch Show Company
  c- Erik Lathouwers en Liesbeth Verdonk
  d- Corine en Saskia
6. Beeldhouwen Beeldend Bosrand
7. Vestzaktheater, BrabantBand en Samba Rooi
8. Luuks poppentheater
9. Mont Martre terras
10. Mont Martre (3x aangegeven, straat vullend)
 Trio Antonet
 Pascal Kingswood
 Kunstenaars

Verenigingen
1. Sumo worstelen
2. Stg. Behoud Martinuskerk
2a. Dutch Dive Academy
3. Oldtimers (zie ook 6)
4. Automobielbedrijven trekproef
5. Stg. Papgat
6. Oldtimers (zie ook 3)
7. Scouting
8. Boskants bouleke: jeu de boules
8a. Cloeck en moedigh
9. Jeugdnatuurwacht  
 IVN 
 Roois landschap
10. Maisdoolhof Z.L.T.O.
10a. Springkussen

Straat (mobiel) theater
De dansende bakker
Ellis Rijkers
Francoise van Luxemborg
Vestzak Theater
Narrekap
Orion Theatergroep
Martijn ( goochelaar )
Joris van Esch
Samba Rooi
Dutch Show Company
Golfkar, mindervalide vervoer
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Theater
11. Accordeonist Mont Martre Pascal Kingswood
12. Connie Simons/ Marina Asshauer
13. Drei Dörfer Muzikanten
14. Airbrusch containers
15. Suikerspin Tante
16. Podium Gildeterrein
17. Ontvangst comité D.A.T. theater (zie ook 1)

11. Fortuna
12. Jos Peeters Boomklimmen
13. Sint Joris terrein/podium
 Muziekgezelschappen
 Beugelclub de Lustige spelers
14. Concordia
15. Voetbalclubs 
 
 Spel

*

10a

8a

2a

Gildeterrein

Hoofdpodium
Info balie
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*
*

Hoofdpodium

EHBO - Hartsafe

Toiletten

Terras

Eetgelegenheid

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

Anny van den Hoven
06-24974292

annyvandenhoven@gmail.com

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:
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KLEINE BUURT, GROOT GEBAAR

31 AUGUSTUS 
VAN 10.00 

TOT 18.00 UUR 

OLLANDSEWEG

THEATER
Parijsingen

Dinner 
in the sky

Miss Reshma 
Girdhari maakt 

winnaars 
ballonvaart 

bekend

Muziek in 
overvloed

Groot 
hoofdpodium

Spelen met 
verenigingen

VOOR MEER INFORMATIE

SPONSOREN

■ GEMEENTE SINT-OEDENRODE ■ BIKE CENTER SINT-OEDENRODE ■ VAN DE VEN ACCOUNTANTS/ADVISEURS ■
■ VAN KAATHOVEN GROEP ■ BIGGELAAR GROEN BV ■ FORUM ■ BAVARIA ■ VAN DEN BERK BOOMKWEKERIJEN ■

■ BRICOL BOUWBEDRIJF ■ DEMOOIROOIKRANT ■ VAN KURINGE ADVIES GROEP ■ T.V. MEIERIJ ■
■ VAN DE MEULENGRAAF - TIMMER EN RENOVATIEWERK ■ TOPGRASS ■ BJORN-ONTWERP ■ MK2 AUDIOVISUEEL ■

■ BLITZDESIGN ■ VAN DEURSEN DIERVOEDERS ■ BAKKERIJ BEKKERS ■ TWINS ■ DRANKENHANDEL VAN BOXMEER ■ 
■  GEBR. VAN STIPHOUT B.V. ■
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Terwijl de hulpjachtopzichter J. zijn dagen in de gevangenis slijt – nog steeds 
in voorarrest – vinden in ons dorp de gemeenteraadverkiezingen plaats. Ter 
informatie: De oprichter van de ODA Stalenmeubelen Fabriek, H.J. van de 
Kamp, behaalt 301 stemmen, dat zijn er 50 meer dan vier jaar geleden, een 
mooi resultaat, aldus zijn zoon de directeur. Daarmee haalt hij 5 zetels in 
de gemeenteraad terwijl je nu met dat aantal stemmen amper goed bent 
voor één raadslid. Zijn zoon ging later ook in de politiek, werd zelfs loco-
burgemeester en stuurde met een meerderheid van de raad de toenmalige 
burgemeester na een ernstig conflict naar huis, een unicum in de vader-
landse geschiedenis. De wereld was klein, de communicatiekanalen kort en 
beslissingen waren zó genomen. Zeker in een besloten gemeenschap zoals 
ons dorp was.
Uit de briefwisseling maak ik op dat de zaak J. keer op keer werd uitgesteld, 
iets dat in onze tijd absoluut niet meer wordt getolereerd, koren op de molen 
voor Moszkovicz. J. begint al zijn brieven met: “Ik heb u brief in de beste ge-
zondheid ontvangen en hoop hetzelfde van u te mogen hooren.” Een soort 
standaardzin zoals de Fransen eindigen met: “Veuillez accepter, Monsieur/
Madame, l’expression de mes salutations les plus distenguées”, puur pro 
forma. Nu schrijven wij: “Doei!”
De directeur was toen 24 jaar en trouwde het jaar erop. Hij schrijft dat het 
loeidruk was op de fabriek en dat hij daarom niet eerder had kunnen ant-
woorden, en dat in een tijdperk dat als “de crisisjaren” wordt aangeduid. 
Foto’s uit die tijd tonen een lachend gezelschap, als middelpunt van een 
caféterras, onderuit gezakt, strak in het pak en de tafel gebukt onder een 
woud van gevulde glazen, de zakken vol dus. De directeur, de drukker, de 
bakker, de schroevenfabrikant, de klompenmaker en nog wat dorpsfiguren. 
’n Paar jaar later brak de hel uit; een deel van het borrelgenootschap ging 
actief in het verzet, de directeur werd gedwongen kledingkasten te maken 
voor de bezetter, het kwam hem later duur te staan….
Toen de directeur met zijn broers de zaak had uitgebreid - en daarmee zijn 
fortuin – bleef een deel van het gezelschap trouw bevriend en maakte deel 
uit van het biljartgezelschap bij hem aan huis. Zij vormden de andere zijde 
van zijn sociale leven, dat voor het grootste gedeelte werd opgeëist door de 
jacht. Het was, zoals eerder vermeld, 1935, er was nog geen myxomatose 
en het wemelde van de konijnen. Patrijzen in overvloed, ik ga daar over 
vertellen in mijn allerlaatste column. De oppasser J. schrijft vanuit de gevan-
genis dat de zaak weer uitgesteld is tot 22 augustus (zijn laatste brief is van 
8 december in dat jaar), maar dat hij “goeden moet houdt en plannen zit te 
smeden om die Breugelsche boeren aan het lijf te komen of anders een luch-
ter (stroper met lichtbak).” Blijkbaar is hij niet beducht om die dreigende taal 
op papier te zetten, dat zou hem in deze tijd wel afgeleerd worden. Maar J. 
was niet bang; toen hij vrij kwam lag hij samen met de jachtopzichter dag en 
nacht in het jachtveld te posten op stropers, en dat naast zijn dagelijks werk 
op de fabriek. Elke dag kwam hij thuis bij de directeur, fietste een rondje met 
de jachthond en dook vervolgens de kelder in waar hij vrijelijk een flesje bier 
mocht nemen. Hij droeg zomer en winter hetzelfde zwarte manchester pak 
en een bloes met wijd open boord. Veel verschillende petten heeft hij vol-
gens mij niet gehad, of het waren er steeds met hetzelfde motief. J. eindigde 
zijn carrière als nachtportier en zat dan in de loge bij de grote poort van de 
fabriek. In het jachtseizoen zat hij dan in dat hokje fazanten, eenden of pa-
trijzen te plukken, tot groot genoegen van zijn dagcollega’s, die vervolgens 
de hele tijd de pluizen en veerresten zaten uit te kuchen en te niezen. J. is 
veel te vroeg in een verzorgingstehuis terecht gekomen - de lange koude 
nachten in het veld eisten hun tol – en is daar letterlijk weggekwijnd.
In een van zijn brieven vraagt hij hoe het toch gesteld is met de eendenjacht, 
dat was rond deze tijd.

Jonge wilde eend op 2 manieren (naar Marcus Huibers, 4 pers.)
2 jonge wilde eenden, rozemarijn, 4 tenen knoflook, honing,
4 sjalotten, 8 eetlepels kalfsfond (Petrushoeve), 0,25l rode wijn,
1 glas droge sherry, 8 jeneverbessen, 100gr ijskoude boter, ganzenvet
Sloop de eend; snijd de borstfilets er zorgvuldig af en ook de pootjes. Hak 
het karkas in stukken,
Zet de boutjes met peper, zout, rozemarijn en knoflook onder het ganzenvet 
en smoor op zeer zacht vuur in 5 uur gaar. Bak het karkas in wat olie aan, 
voeg gesnipperde sjalot en jeneverbes toe en blus af met de rode wijn, sherry 
en 0,25 l water. Laat rustig  twee uur onder een deksel trekken. Zeef het 
kookvocht en kook in tot 1/3. Proef af met wat honing. Voeg de kalfsfond 
toe en houd de saus warm. Verwarm de oven voor op 180°C. Bestrooi de fi-
lets met peper en zout en bak 2 minuten op hoog vuur op de velkant. Leg ze 
in een warme ovenschaal met het vel naar beneden en bak nog 5 minuten in 
de oven. Klop de klontjes boter door de warme saus, snijd de filets in plakjes 
en serveer met de boutjes. Geef er bijvoorbeeld rode kool bij en aardappel-
gratin. En natuurlijk een krachtige rode wijn bij dit wilde rode vlees.

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

Gevangenis (2)

Terug in de tijd...
De koeveringse molen

Als Sint-Oedenrode met Schijndel 
en Veghel fuseert zullen ambtelijke 
grenzen vervagen. De afzonderlijke 
gemeentegrenzen echter blijven 
waarschijnlijk nog tot in lengte van 
jaren bewaard. Er is één punt waar 
deze samenkomen en wel op de 
Koevering. Daar stond tot 1944 de 
Koeveringse molen. De geschiede-
nis van de molen gaat terug tot het 
jaar 1299 als Hertog Jan II van Bra-
bant aan Jonker Arnold Heym het 
verlof verleent hier een windmolen 
te bouwen. Op een plek naar keuze 
en met het recht van vrije wind. Dat 
laatste wil zeggen dat niemand hui-
zen of andere obstakels in de buurt 
van de molen mag oprichten die 
de windvang kunnen belemmeren. 
Het verhaal gaat dat Arnold Heym 
een slim man is en een standerd-
molen bouwt met twee staanders 
in Sint-Oedenrode, één staander in  
Schijndel en één staander in Veghel. 
Met deze slimme zet verkrijgt hij vol-
gens de overlevering het maalrecht 
van de drie gemeenten. Dat zet in 
latere eeuwen de verstandhouding 
met molenaars uit de andere twee 
gemeenten nogal eens op scherp, 
maar telkenmale trekken de con-
currenten uit Schijndel en Veghel 
die het maalrecht betwisten aan het 
kortste eind. In 1912 brandt de mo-
len af en op de intact gebleven on-
derbouw wordt een in Langenboom 
gekochte standerdmolen geplaatst. 
Maar ook deze wordt verwoest als 
hij in september van 1944 tijdens de 
bevrijding als vermeende uitkijkto-

ren in brand wordt geschoten. De 
molen is daarna om economische 
redenen niet meer herbouwd, met 
name omdat dieselmotoren intus-
sen de pk’s van molenwieken heb-
ben overgenomen. Wat anno 2014 
nog herinnert aan de molen is een 
monument met twee in de bilstand 
geplaatste maalstenen van de oude 
molen, opgericht door de heemkun-
dige kring “De Oude Vrijheid” en 
ter gelegenheid van de viering van 
750 jaar stadsrechten op 18 decem-
ber 1982 onthuld. Het huidige drie-
gemeentenpunt, bepaald naar de 
vastgestelde grenzen van 1966, be-
vindt zich precies onder de liggende 
maalsteen van het monument. Als 
één van de projecten binnen het 
Masterplan Vlagheide ligt er nu 
het plan de molen toch weer op te 
bouwen. Zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke locatie. De gemeen-
ten Sint-Oedenrode, Schijndel en  

Veghel hebben zich hierover in prin-
cipe al positief uitgesproken. Het 
initiatief van de Stichting Koeve-
ringse molen dateert van ruim voor 
het initiatief van de drie gemeen-
ten om te fuseren, maar ingehaald 
door de politieke actualiteit kan de 
nieuwe molen een mooi symbool 
zijn voor de bestuurlijke ambities 
tot vereniging in 2018. Hiermee 
is de wederopbouw gelijk een test 
voor de maalsnelheid van de amb-
telijke molens. Misschien zelfs wel 
voor het algehele maalrecht van de 
nieuwe gemeente in oprichting. Of 
en wanneer de wieken van de nieu-
we Koeveringse molen hun eerste 
rondje zullen draaien zal van veel 
afhangen. Het meest waarschijnlijk 
nog wel van voldoende vrije wind.

© Ralph Janssen, 
Ralph Janssen Architecten / byRalph
Reacties naar info@ralphjanssen.nl

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

love life, fight cancer

Bovenstaande woorden hebben 
precies de impact om door geraakt 
te worden. Medi Spa Annelies gaat 
zich inzetten voor meer onderzoek 
naar genezing van kanker, door 
deelname aan het evenement ‘Swim 
to fight cancer’.

Swim to fight cancer wordt georga-
niseerd door een jonge eigenzinnige 
stichting, die wil laten zien dat de 
strijd tegen kanker resultaat ople-
vert. Fight cancer wil jongeren be-
wust maken van de noodzaak van 
kankerbestrijding en preventie.  Het 
doel is om een beweging te creëren 
tegen kanker onder jongvolwas-
senen, door samen te vechten voor 

een wereld waarin kanker geen do-
delijke ziekte meer hoeft te zijn! 

In ons bedrijf zijn we al vaak met de 
ziekte kanker geconfronteerd. We 
hebben meer dan eens gezien wat 
een enorme impact deze akelige 
ziekte heeft.  Op de persoon zelf en 
op zijn of haar omgeving. Vorig jaar 
overleed de moeder van een werk-
neemster op veel te jonge leeftijd.  
Het staat zo dicht bij ons, dat ik me 
hierbij  als bedrijf maatschappelijk 
betrokken voel en mee wil vechten, 
samen met mijn jonge team. 
Een op de drie mensen krijgt kanker! 
In 1946 was slechts 25% na vijf jaar 
nog in leven, op dit moment is dat 

61%. We zijn er dus nog lang niet, 
en daarom is wetenschappelijk on-
derzoek en preventie zo belangrijk!  
Fight cancer heeft ervoor gekozen 
om fellows te steunen. Een fellowship 
is een beurs voor jonge talentvolle 
artsen en onderzoekers, voor een 
meer individuele behandeling of een 
betere kans op genezing met minder 
bijwerkingen. En dit is niet onmoge-
lijk, maar kan niet snel genoeg gaan. 

Wat gaan we doen?
Op 14 september gaan we met vier 
teamleden de strijd aan tegen het 
water van de Singelgracht en de 
Stadsdommel in Den Bosch. Hier-
voor proberen we natuurlijk zoveel 
mogelijk geld in te zamelen voor dit 
goede doel.  We zetten wekelijks ac-
ties in en doneren van elke behande-
ling een klein deel. Ook leveranciers 
werken mee aan deze acties. Neem 
voor interesse contact op over lo-
pende acties. 
Via mijn facebookpagina Medi Spa 
Annelies of op twitter Medi Spa  
Annelies zijn de acties ook te volgen.
Draagt u kankerbestrijding ook een 
warm hart toe? Dan waarderen wij 
uw donatie op onderstaande link 
enorm. www.swimtofightcancer.nl/
MediSpaAnnelies. 

annelies aarts

advertorial
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In de periode van september en okto-
ber 1944 hebben 23 Britse soldaten 
die in en om Sint-Oedenrode voch-
ten, hun leven voor onze vrijheid ge-
geven. Zij rusten sinds die tijd hier op 
het St. Martinuskerkhof. De verhalen 
van Rooienaar Louis Kleijne zullen 
hen een gezicht geven, de lezer een 
passend gevoel van diepe dankbaar-
heid en mogelijk ook een antwoord 
op de vraag: Is het goed om deze 
mensen te blijven herdenken, of 
moeten we hen maar vergeten.

George Dry 
(Legernummer 7887779)
George werd in 1913/1914 in Hes-
sle bij Hull geboren en was zoon van 
Joseph en Charlotte Ann Dry. Op 
school viel hij al op door zijn lengte. 
Na zijn schoolperiode is hij gaan wer-
ken bij de Britse spoorwegen aan de 
machines. Hij was een zorgzame, goed 

uitziende en vriendelijke man, die geen 
vijanden had.  In 1939 trouwde hij met 
Agnes A. (Abbie). Voor Abbie was het 
haar tweede huwelijk, want haar eer-
ste echtgenoot was al vroeg aan TBC 
gestorven. Ze had bij haar huwelijk 
met George een dochtertje van 9 jaar, 
Valerie. Het is bekend dat George veel 
van Valerie hield, getuige de kaarten 
en brieven die hij haar schreef en die 
nog steeds door Valerie bewaard wor-
den. George was voor het leger bij de 
reservisten ingedeeld. Dat betekende 
dat hij in tijd van oorlog meteen kon 
worden opgeroepen. In 1940 was het 
zo ver. Hij was een sportieve man. Hij 
was een goed voetballer en speelde in 
het elftal van zijn regiment.
Op D-Day landde George Dry met 
zijn tankregiment: de East Riding 
Yeomanry in Normandië. Hij over-
leefde de maandenlange strijd daar 
en was in oktober 1944 betrokken bij 
de bevrijding van een aantal plaatsen 
in het oosten van Noord-Brabant. Op 
24 oktober was George als tankcom-
mandant met zijn squadron bezig om 
tussen de Geelders en Boxtel een ge-
bied langs de Dommel te zuiveren van 
Duitsers. 
Op een bepaald moment dacht men 
alle Duitse mitrailleurposten te heb-
ben opgeruimd en dat de overige 
Duitsers waren gevlucht. Toen alles 
veilig leek, deed  George het luik van 
de tankkoepel open en stak zijn hoofd 
er boven uit . Op dat moment werd hij 
door zijn hoofd geschoten. Eén Duitse 
mitrailleurpost was  onopgemerkt 
gebleven en juist deze werd George 
fataal. Les Timms, de bestuurder van 
de tank van George, vertelde dat hij 
zich  nog steeds goed kan herinneren, 
dat ze door de intercom riepen dat 

George neergeschoten was. Hij voeg-
de eraan toe: “Hij was een goed sol-
daat en een erg dappere man.” John 
Pollock, een kameraad, vertelde dat 
de overige tankbemanning George zo 
snel mogelijk naar een medische hulp-
post hebben gebracht, waar de dok-
ter zei “Hoe komt het dat deze man 
nog leeft, normaal gesproken zou 
hij al dood moeten zijn.” Maar zelfs 
deze onoverwinnelijke sergeant Dry 
was niet in staat om  een kogel in het 
hoofd te overleven. In een boek waar-
in de geschiedenis van het regiment 
is beschreven door V.C. Ellison staat 
bij 24 oktober 1944: ‘Sergeant Dry 
was een van de originele East Riding 
mannen, een van de fijnste en meest 
bekwame officieren die men maar kon 
hebben. In George Dry verloor het 
regiment een van de meest populaire 
en gerespecteerde personen.” Mrs. 
Abbie Etherington, zoals zijn vrouw 
nu heet, heb ik in mei 1993 in Bever-
ley ontmoet. Met geen pen valt te 
beschrijven hoe dankbaar zij was dat  
haar George niet wordt vergeten.

Leonard Massey 
(Legernummer 4393444)
In 1918 of 1919 werd Leonard in 
Manchester geboren als zoon van 
Rose Annie Massey. Hij is daar ook 

opgegroeid. Na zijn schoolperiode 
werkte hij in de bouw. Hij trouwde 
met een zekere Florence. Ze hadden 
geen kinderen. Een nicht van hem wist 
te vertellen, dat hij een aardige vrolijke 
jongen was, goed gehumeurd en ie-
mand die graag en veel lachte. Hij had 
een oudere broer die George heette.  
Eerst was Leonard bij het regiment 
‘Green Howards’, maar toen hij in juni 
1944 in  Normandië landde, behoorde 
hij tot het Schotse regiment ‘Queen’s 
Own Cameron Highlanders’ .
Hij was korporaal en ingedeeld bij 
het 5e bataljon. Op 23 oktober 1944 
nam dit bataljon deel aan de grote 
nachtelijke aanval op Schijndel. De 
startlijn voor deze aanval lag tussen 
de Koevering en Eerde.  De volledige 
militaire actie staat bekend onder de 
codenaam ‘Operatie Colin’. Tijdens de 
aanval op Schijndel zijn alleen al van 
dit 5e bataljon Camerons meer dan 
50 soldaten in die ene nacht gesneu-
veld! Ik veronderstel, dat Leonard en 
twee andere van zijn kameraden dicht-
bij Sint-Oedenrode zijn gesneuveld of 
zwaar gewond en naar Sint-Oedenrode 
zijn vervoerd. Dit kunnen redenen zijn 
geweest waarom men hen op het St. 
Martinuskerkhof heeft begraven.  

John Anderson 
(Legernummer 3325672)
John moet geboren zijn in 1919 of 
1920. Hij behoorde tot het 5de ba-
taljon van de ‘Queen’s Own Came-
ron Highlanders’ die in de nacht van 
23 oktober 1944 deelnamen aan de 
grote aanval op Schijndel vanuit een 
gebied bij de Heikampenweg en Veg-
helseweg. Dit was tevens het begin 
van operatie “Colin”, waarbij het 
noorden en noordwesten van de pro-
vincie Noord-Brabant werden bevrijd. 
De Duitsers werden ten zuiden van 
de Maas verdreven door de troepen 
van de 51ste Schotse Highland Divi-
sie. Bij het begin van deze operatie, 
op de 23ste oktober, sneuvelde John 
Anderson.
 

John Edward Parry 
(Legernummer 14650168)
John is geboren in 1914/1915 als zoon 
van John Robert en Gertrude Parry. Hij 
kwam oorspronkelijk uit de omgeving 
van Liverpool. John trouwde Audrey 
Irene in het voorjaar van 1941. In de 
zomer van 1942 werd hun dochtertje 
Sally geboren. John was in militaire 
dienst bij de 5de Queens Own Came-
ron Highlanders. Hij nam deel aan de 
aanval op Schijndel die op 23 oktober 
1944 plaats vond en John sneuvelde 
daarbij.
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U kunt in Schijndel overal gratis 
parkeren. Zelfs in Parkeergarage 
Lochtenburg! 

Hoe lang en waar mag u parkeren
Op de plattegrond treft u parkeerschijven. In 
de parkeerschijf staat hoeveel parkeerplaatsen 
er beschikbaar zijn. De parkeer tijden worden 
aangeduid met een kleur. Hieronder kunt u zien 
hoe lang u mag parkeren.

120 min. onbeperkt 30 min. onbeperkt*

* van 06.30 uur tot 24.00 uur

Kijk ook op www.schijndel.nl/parkeren.



Woensdag 27 augustus 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe30 

Oud blauw

Wat moet je met een bla� ende lucht?
Terugschrikken, het op een lopen zetten,
zwaaien met een honkbalknuppel,
van je a� ijken, a� la� en, a� lu� en?
Beter is de lelijkste, mooiste, meest
kwaadaardige, angstaanjagende, hart-
verwarmende en aandoenlijke wolk
op te zoeken, aan te halen, vriendschappelijk
toe te spreken, niet bang en afgewend
maar toegewijd, aandachtig op te nemen
wat wordt uitgeademd, terwijl je hem 
vertrouwelijk met zachte hand over 
de kop aait, geruststelt, op verhaal
laat komen, in gesprek om lucht.

     Kees Hermis

NIEUWBOUWWONING? 
VERNIEUWD PLAN LOCHTENBURG!

Aan IJsvogel en Boskantseweg worden 2 vrijstaand 
geschakelde en 8 tweekappers gebouwd, alle met garage

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

tel: 0413-490000
info@dekoningmakelaardij.nl
www.dekoningmakelaardij.nl

• Indeling door u te bepalen  
• Extra opties als bijv. uitbouw en erker mogelijk  
• Bouw start na aankoop woning  
• Maak een gratis afspraak voor meer informatie 
•  Koopprijs vanaf € 364.000,-- VON voor compleet               

afgewerkte woning

Tweekapper

Vrijstaand

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.

Genieten van     
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Arno & Cis bedanken alle gasten, medewerkers 

en artiesten voor de enorm gezellige kermisdagen! 

Nog 1 te gaan! Tot straks met Music4Ever!

Vanaf vrijdag 5 september zijn wij weer geopend 

om gezellig te borrelen en/of te eten.

De Ossekop: “Ouderwets Gastvrij”
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode

tel. 0413-820359
www.ossekop-rooi.nl

stem af op kermis tv

Roel Jongenelen en Emile Kalmann 
zijn natuurlijk weer van de partij 
op de kermis. Met de gebruikelijke 
grappen en grollen maken ze ook 
dit jaar weer een seizoen van Ker-
misTV. Dit jaar onder de noemer: 
Roel en Emile's KermisTV. 

Gedurende de kermis worden er 
korte grappige films geplaatst op de 

Facebook-pagina die is te zien aan 
de linkerkant van www.mooirooi.nl. 
Na de kermis komen de volledige af-
leveringen online. In Roel en Emile's 
KermisTV komen veel uiteenlopende 
thema's aan bod, maar de Ice Bucket 
Challenge speelt een prominente rol. 
Gaat dat zien, gaat dat zien, op 
www.facebook.com/kermistvrooi of 
via het plaatje op mooirooi.nl.

Genieten van     

KERMIS
Blij met een grote zuurstok. Met een 

glimlach op jacht naar de flos. Een 
beetje angstig de botsauto’s in en 
gedurfd richting de Booster. On-
dertussen vermaken de ouders 
zich op het terras. Rooi Kermis 

heeft alles in zich. Ook deze jaar-
gang weer.

De oude vertrouwde attracties trok-
ken net als andere jaren veel publiek. 
De formule blijkt dan ook te klop-
pen. Vooral als er zo nu en dan een 
nieuwe attractie bijkomt. Dit keer 
was dat het geval op het Kerkplein. 
Daar ‘vochten’ de kinderen voor een 
plekje in de minicars. Stiekem von-
den de ouders het ook hartstikke 
leuk om er in plaats te nemen. 

Zondag is traditioneel gezien de 
drukste dag van allemaal. Het weer 
zat prima mee deze ronde. Daar 
durfde niemand echt op te gokken, 
maar er is amper een druppel water 
gevallen. Dat maakte het kermis-
feestje compleet zodat iedereen met 
volle teugen kon genieten. 

zijn natuurlijk weer van de partij 
op de kermis. Met de gebruikelijke 
grappen en grollen maken ze ook 
dit jaar weer een seizoen van Ker-

Gedurende de kermis worden er 

feestje compleet zodat iedereen met 
volle teugen kon genieten. 

*klik* 
Op de foto gezet? 

kijk voor foto's van 

Rooi kermis op

www.mooirooi.nl
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Film: TV Meierij
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Mooi in de regio

Beleef andy Marcelissen in Openluchttheater Mariahout
Tonprater, conferencier en dichter 
des Larielands. Op woensdag 3 
september om 20.30 staat hij in ons 
theater. Een van de laatste voorstel-
lingen van dit theaterseizoen. Dus 
zorg vooral dat je erbij bent!

Andy Marcelissen is een humorist in 
hart en nieren, en komt nu met een 
spiksplinternieuw theaterprogram-
ma: ‘Dichter bij ’t volk’. Zijn eerste 
one-man programma, waarin hij zijn 
publiek verrast met lieftallige onzin, 
afgrijselijke kitsch, grandioze kolder, 
gortdroge flauwiteiten, pure poëzie 

en zijn inmiddels befaamde Larie-
gedichten. Hij doet dit met zoveel 
onweerstaanbare opgetogenheid en 
schijnbare moeiteloosheid, dat ook 
de hardnekkige ernst eronder smelt.
Een programma met een lach en een 
traan. Waarbij de ontroering een 
lach van warme emotie kan oproe-
pen en een rollende traan over de 
wang na een besmettelijke lachbui.
Voor kaarten en meer informatie ga 
je naar 
www.openluchttheater-mariahout.nl. 
Openluchttheater Mariahout, beleef 
meer!

twintigste consumentenbeurs 
helmond: jubileumeditie 

Als een van de weinige beurzen in 
de regio, is de Consumentenbeurs 
Helmond, georganiseerd door On-
dernemers Vereniging Mierlo-Hout 
al jaren een succes. In 3 dagen tijd 
meer dan 5000 bezoekers ontvan-
gen, geeft aan dat deze beurs een 
onmisbare schakel is tussen onder-
nemer en consument.

Op vrij. 31 okt. (18.00-22.00 u.), 
za. 1 nov. (11.00-17.00 u.) en zo 2 
nov. (11.00-17.00 u.) zullen meer 
dan 60 standhouders op 1200 m2 
beursvloer in professionele stands 
zich presenteren aan de bezoe-
kers. Als ondernemers kunt u zich 
de vraag stellen: ‘Waarom zou ik 
meedoen in deze tijden van crisis?’ 
Inderdaad, maar juist in tijden van 
crisis moet men een tandje hoger 

schakelen en de kosten daarente-
gen, vallen in vergelijking met an-
dere beurzen, reuze mee. Dit komt 
o.a. omdat de organisatie in handen 
is van leden van Ondernemers Ver-
eniging Mierlo-Hout zelf. Ook op de 
onpersoonlijke opmars van internet, 
is deze beurs een antwoord, omdat 
u uw klant persoonlijk ontmoet. 
Daarom… ACTIE, GEEFT REACTIE!, 
meer dan 5000 POTENTIELE KLAN-
TEN komen langs uw stand, doe er 
iets mee…
Al met al een groots ontmoetings-
feest voor alle ondernemers en hun 
klanten uit de regio Helmond, in 
Sporthal Polaris en Zalen de Gesel-
donk. Reserveer de data alvast op 
uw kalender en graag tot ziens. 

Stand reserveren?
Kijk op www.ovmh.nl bij BEURS wie 
al allemaal ingeschreven heeft. 
Meer info over stands e.d. mail naar 
beurs@ovmh.nl
Een beurs georganiseerd door on-
dernemers voor hun klanten.

hartemert in roes zeventig jaar bevrijding

Het jaarlijkse thema-evenement 
Hartemèrt dat op 31 augustus voor 
de 37ste keer in Schijndel wordt 
gehouden staat geheel in het teken 
van de bevrijding die zeventig jaar 
geleden plaatsvond. De bezoeker 
wordt ondergedompeld in de roes 
van weleer toen de bevrijders met 
hun oorlogsvoertuigen het dorp 
innamen en de soldaten door een 
dol-enthousiaste menigte werden 
toegejuicht. 

Schijndel had de verschrikkelijke 
granaatweken achter de rug. De be-
vrijding was nabij. Deze Hartemèrt 
wordt veranderd in een compleet 
oorlogsdecor. Meer dan tachtig oor-

logsvoertuigen, van tank tot  talrijke 
types rupsvoertuigen, legertrucs, 
commandowagens, jeeps, moto-
ren, weapon carrier, stafwagen etc. 
hebben bezit van het parcours ge-
nomen. Controleposten met mitrail-
leurs bewaken de toegangswegen  
en in het veldhospitaal worden de 
gewonden verzorgd.

Re-enactinggroepen beelden diverse 
oorlogssituaties uit. Naast de talrijke 
soldaten zijn ook de Binnenlandse 
Strijdkrachten van de partij. Van 
deze mannen kan men allerlei infor-
matie betreffende de oorlog inwin-
nen. Voor de ouderen een terugblik 
in het verleden, voor de jeugd een 

lesje historie. Kortom: het centrum 
van Schijndel is één groot militair 
invasiekamp. Er wordt volop feest 
gevierd. Muziek zoals de swing en 
de dixieland en de doedelzakken 
klinken door de straten, een koor 
zingt liederen uit die tijd, de jeugd 
kan zich vermaken op de kermis, 
maar kan ook een stormbaantje pik-
ken of als een echte para een jump 
verrichten. 

Om 11.00 uur worden bij het oor-
logsmonument de gevallenen her-
dacht en loopt fakkeldrager in 
optocht naar de Markt waar het vre-
desvuur zal worden ontstoken. Dit is 
het moment dat de Hartemèrt offici-
eel wordt geopend.

Op het parcours zijn vele kraampjes 
waarvan achter de negotie wordt 
gepleegd, op terrassen kan men de 
bevrijdingsborrel tot zich nemen en 
er volop dans, voorlichting, infor-
matie,  demonstratie en exposities, 
zodat men een goed beeld van deze 
oorlogstijd krijgt.

Hartemèrt is gratis toegankelijk en is 
van 10.00 tot 17.00 uur te bezoe-
ken. In de onmiddellijke omgeving 
van het parcours zijn parkeerplaat-
sen waar men het moderne vervoer-
middel kan stallen. 

31 augustus kofferbaksale liempde
Vorig jaar hield Buurtvereniging 
Looeind voor het eerst een koffer-
baksale  in Liempde. Door het grote 
succes wordt dit een jaarlijks evene-
ment. Op 31 augustus is er dus op-
nieuw een kofferbaksale  van 10.00 
tot 13.00 uur op de Tip in Liempde.

Iedereen is zondag 31 augustus wel-
kom op de Tip om vanuit de koffer-
bak van de auto, een kleedje, een 
tafel of kraampje zijn overtollige 
spullen te verkopen. De verkoop 
van etenswaren, drank en bedrijfs-
matiege verkoop is niet toegestaan. 

Verder mag alles van de zolder en uit 
de schuur te koop worden aangebo-
den. De organisatie heeft al veel in-
schrijvingen ontvangen, maar zolang 
de Tip niet is volgeboekt, kunnen er 
nog standplaatsen gehuurd worden 
voor 8 euro. Het bestuur zorgt voor 
de indeling van de plaatsen. Entree 
voor bezoekers bedraagt 1 euro. 
Kinderen tot 12 jaar gratis entree.
U dient overgebleven spullen zelf mee 
terug naar huis te nemen en ook zelf 
zorg te dragen voor de afvoer van afval. 
Belangstellenden kunnen zich aanmel-
den als verkoper via info@looeind.nl

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

De nieuwe Prins van Ploegersland
Zaterdag 25 oktober wordt de nieu-
we Prins van Ploegersland bekend 
gemaakt tijdens de openbare in-
stallatie in Ploegersresidentie zaal 
De Punder. Tot die tijd geeft de Ge-
heimcommissie van Prinsenvereni-
ging De Ploegers wekelijks tips wie 
de nieuwe Prins wordt.

Om goed van start te gaan geeft de 
Geheimcommissie al meteen twee 
tips vrij:
De eerste tip voert ons enkele weken 
terug naar de Tour de France. Zoals 
zoveel winnaars van de Tour kan 
onze nieuwe Prins het kopmanschap 
van een ‘ploeg’ goed aan. Het enige 

verschil met veel tourwinnaars is dat 
onze Prins geen anabolensteroïde of 
epo nodig heeft, maar met een lek-
ker glas gerstenat zijn volgelingen 
op sleeptouw neemt. Geloof maar 
dat er bij een dopingcontrole wel 
wat gevonden wordt in zijn bloed.

Tip twee gaat nog iets verder terug: 
het WK voetbal in Brazilië. Zo duide-
lijk als Louis van Gaal het Nederlands 
elftal naar de derde plaats heeft ge-
loodst zo duidelijk is onze Prins in 
het dagelijks leven ook. Er wordt 
niets aan het toeval over gelaten en 
een duidelijk beleid is aan hem wel 
toevertrouwd. Tijdens de carnavals-

dagen zal zijn beleid trouwens wel 
wat bijgesteld worden.

Misschien heb je door deze twee tips 
al een idee wie onze nieuwe Prins 
wordt, zo niet: blijf de komende 
weken opletten, want dan volgen 
er meer tips om dit mysterie op te 
lossen. Denk je te weten wie het 
is? Stuur een e-mail naar redactie@
ploegers.nl en maak kans op twee 
kaartjes voor de Zittingsavonden 
en een exclusieve Meet&Greet met 
de Prins en zijn adjudant. Wil je de 
Tips nog een keer teruglezen, kijk op 
www.ploegers.nl. 

Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Het is net zo lang als 
het breed is, 
dus vierkant

Schuif maar 
gewoon lekker 

aan
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het Rooise sint Jorisgildehandboogschieten

Toen ik afgelopen vrijdag met dit 
stukje begon, ging ik er vanuit dat 
we na zondag 24 augustus een 
nieuwe Koning zouden hebben. 
Niets bleek echter minder waar.

Afgelopen zondag hebben we wel 
voor een nieuwe gildekoning ge-
schoten, maar de houten vogel die 
daarvoor naar beneden gehaald 
moest worden bleek dermate taai 
dat we maandag 25 augustus het 
karwei hebben moeten afmaken. 
Gezien de “deadline” voor het in-
leveren van copy is een stukje hier-
over nu niet haalbaar, maar ik beloof 
alvast dat we in DeMooiRooikrant 
van week 36 hier nog uitgebreid op 
terug komen.

Het Sint Jorisgilde Sint-Oedenrode 
heeft op dit moment 23 gildebroeders 
en 1 gildezuster. Graag zouden wij 
ons gilde uitgebreid zien met enkele 
nieuwe gildebroeders en/of gildezus-
ters. Ondanks verwoede pogingen 
onzerzijds wil dit maar steeds niet 
lukken. Waar het aan ligt? We weten 
het niet zeker. Heeft het te maken 
met een “stoffig” imago?  Zijn we 
te oud? (leeftijd op dit moment tus-
sen de 62 en 89 jaar), hebben we de 

naam een “drinkgezelschap” te zijn? 
Zijn er nog andere redenen?

Ik denk dat het begrip “onbekend 
maakt onbemind” op dit moment 
een erg belemmerende factor is. Hier 
is natuurlijk wel iets aan te doen;  
wijzelf moeten ons gilde nog veel 
meer uitdragen. We zullen duide-
lijk moeten maken wat een gilde in 
deze tijd betekent, waar wij in deze 
maatschappij voor staan, wat broe-
derschap betekent, waarom we bij 
de Dodenherdenking aanwezig zijn, 
waarom we bij sommige kerkelijke, 
maar ook bij wereldlijke aangelegen-
heden aanwezig zijn, enz. Nu kan ik 
natuurlijk in dit stukje bovenstaande 
vragen proberen uit te leggen, maar 
veel liever zou ik dat doen in een 
“persoonlijk” gesprek.

Iedere woensdagavond, in de zo-
mer vanaf ongeveer 20.00 uur en 
in de winter vanaf ongeveer 20.30 
uur, zijn er gildebroeders en –zusters 
aanwezig in ons gildehome “t Spij-
kerke” aan de Ollandseweg 123. In 
de zomerperiode wordt er eerst vaak 
met onze kruisbogen op “de wip” 
geschoten, waarna de avond afge-
sloten wordt met gezellig buurten. 

In de winterperiode is het schieten 
niet mogelijk (te vroeg donker) en 
soms bedenken we dan wel eens een 
binnenactiviteit, of beperken ons tot 
het buurten. Zijn we dus alleen maar 
een gezelligheidsclubje? Nee, zeker 
niet, maar gezelligheid is voor ons 
wel een belangrijk onderdeel.

Eigenlijk zijn we dus naarstig op zoek 
naar nieuwe leden en vooral  de on-
derdelen tamboers en vendeliers  
hebben versterking nodig. Eventu-
ele “opleidingen” kunnen wij altijd 
aanbieden.  Stel je nu eens voor dat  
door dit en de vorige artikelen jouw 
interesse gewekt is, wat houd je dan 
nog tegen om eens een keertje bij 
ons binnen te lopen. Reken er maar 
op dat je heel gastvrij wordt ontvan-
gen en dat we zeker proberen een 
antwoord te geven op al je vragen. 
We staan zeker niet meteen klaar 

Ruud Middel Rally team 
wederom de grens over

Het Nijnselse Ruud Middel Rally 
Team staat op zondag 31 augustus 
voor de derde maal aan de start van 
de Titanic Short Rally. Deze 113km 
lange wedstrijd wordt verreden 
rondom Kasterlee, net over de grens 
in België. 

“Zowel vorig jaar als in 2011 wisten 
we de finish door mechanische pech 
niet te halen. Drie keer is scheeps-
recht, dus deze editie gaan we pro-
bleemloos uitrijden!” aldus een op-
timistische Ruud. Simone Middel, 
de zus van Ruud, zal voor het eerst 
plaatsnemen op de bijrijderstoel. 
“Na jarenlang als toeschouwer bij 

diverse rally’s aanwezig te zijn ge-
weest, mag ik nu eindelijk meedoen. 
Ik vind het spannend, maar ik heb er 
vooral veel zin in!”.
De Fiat Seicento is na de laatste rally 
volledig gereviseerd en op diverse 
punten verbeterd. Het kleine gele 
wagentje moet het onder andere 
opnemen tegen een op papier snel-
lere Corsa, Yaris en C2. De Titanic 
Short Rally start zondag om 09.00 
uur vanaf het Straaleind in Kasterlee. 
Rond 17.00 uur worden de eerste 
teams aan de finish verwacht. Meer 
informatie over deze wedstrijd en 
het Ruud Middel Rally Team vindt u 
op www.ruudmiddelrallyteam.nl.  

foto: Tjakko Middel

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

De afsluitende zondag bestond nog 
eens uit twee klassementsproeven 
die tweemaal door de overgebleven 
deelnemers moesten worden afge-
legd. De route van de KP ging dwars 
door de wijngaarden langs de Moe-
zel en Mats vocht hierbij een mooi 
gevecht uit met Sander Pärn en Tom 
Cave om de podiumposities bij de D-
Mack Fiesta deelnemers waarbij het 
duo met de Fiesta R2 van Verkooijen 
Rally Sport de huidig leider in de 

Drive DMACK Fiesta Trophy, ach-
ter zich ield en daarmee de tweede 
plaats pakte in het D-Mack Trophy 
klassement en op de 31ste  plaats 
algemeen is gefinisht. 

KNAF Talent First Mats van den 
Brand:
“Wat een geweldige wedstrijd! Dit 
resultaat had ik op voorhand niet 
durven dromen. De ADAC Rallye 
Deutschland is echt heel wat anders 
als de wedstrijden in Nederland. 
Zoveel blinde bochten, hoogtever-
schillen en extreem lange klasse-
mentsproeven als de Panzerplatte 
kom je tijdens de Nederlandse 
wedstrijden niet tegen. We hebben 
een mooie strijd uitgevochten met 
ervaren coureurs als Timo van der 
Marel en Sander Pärn waarbij we 
constante tijden in de top 5 wisten 
te noteren. Om dan deze loodzware 
wedstrijd op deze positie te kunnen 
eindigen is echt geweldig! Het team 
van Verkooijen Rallysport heeft echt 
topwerk geleverd zowel tijdens de 
service als met de begeleiding tij-
dens de wedstrijd en ook de samen-
werking met mijn navigator Eddy 
Smeets liep als vanouds weer fan-

tastisch. Ik wil alle sponsoren en be-
langhebbenden van harte bedanken 
voor hun ondersteuning, zonder hen 
was mijn deelname in Duitsland, en 
natuurlijk dit resultaat, niet mogelijk 
geweest!”

De broer van Mats, Stig, wilde ook 
graag reageren. Vooral omdat hij 
trots is op zijn broer. “Voor Mats was 
dit zijn debuut in deze klasse en wat 
voor één! Als broer kijk ik met lef en 
trots mee. Soms krijg ik rillingen als 
ik hem zie rijden. ‘Broederinstinct’ 
zegt ons mam dan. Ik ben er heilig 
van overtuigd dat Mats het ver gaat 
schoppen in de rallysport. Natuurlijk 
wil ik hem van harte feliciteren met 
deze prestatie!” jubelt Stig. 

De ADAC Rallye Deutschland werd 
uiteindelijk gewonnen door de Belg 
Thierry Neuville in de Hyundai i20 
WRC. Zijn teamgenoot Dani Sordo 
pakte de tweede plaats voor Volks-
wagen Motorsport coureur Andreas 
Mikkelsen. De volgende wedstrijd 
voor het duo Mats van den Brand / 
Eddy Smeets is de Hellendoorn Rally 
welke op vrijdag 19 en zaterdag 20 
september zal worden verreden. 

Vervolg voorpagina
Mats van den Brand wint wildcard 
tijdens wereldkampioenschap rally

autosport

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

met een inschrijvingsformulier,  maar 
zullen proberen jou op je gemak te 
stellen. 

Misschien mag ik nog als tip mee-
geven; kom met een paar vrienden, 
dat zal een eventuele generatiekloof 
deels wel opheffen. Een allereerste 
begin met de verjonging van ons 
gilde krijgt heel voorzichtig gestalte:  
kleinzoon Geert van een van onze 
tamboers, Piet v.d. Sande, komt al 
meedoen. We zijn ook druk bezig 
om enkele  opa—kleinzoon dagen  

te organiseren. Ook daarvoor geldt; 
wil je daar meer over weten, laat het 
ons weten.

Zo, voorlopig ga ik er even mee 
stoppen. Als er echter in de toe-
komst dingen zijn waarvan wij den-
ken dat het belangrijk is, hoor je wel 
weer van ons.

Tot ziens op Ollandseweg 123.

Henk Quinten, hoofdman 
Sint Jorisgilde Sint Oedenrode

Mats van den Brand 
met zijn broer Stig (l).
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www.facebook.com/odiscoolland

Zaterdag

30/8

Receptie
18.00-20.30
in De Loop'r

Regenmakers Reclamestudio
Van der Krabben Makelaardij

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

Leef & Vind
Labyrint Thuiszorg
Rabobank
Van Uden Caravans

Sponsored by:
Tel. 06 53 83 31 54

VOETS-VAN HEMMEN

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

Feestavond
vanaf 20:30

voorverkoop 5,-
Dag kassa: 6,-

in De Loop'r
Olland!

Voorverkoopadressen:
-kantine odisco

-Café d'n Toel

Activiteitenmiddag
13:00 - 17:30

sportpark Ekkerzicht
Olland!

www.facebook.com/odiscoolland

DISCOPARTY
18.00-20.00 
in De Loop'r

Entree 1 euro

Discoparty voor 
Ollandse kinderen 

die op een 
basisschool zitten 

Pubquiz
20:45-00.30

Zaal open: 20:15
in De Loop'r

Olland!

Inschrijven via 
pubquizodisco@gmail.com

Inschrijfgeld: €10,-
te voldoen bij binnenkomst 

Regenmakers Reclamestudio
Van der Krabben Makelaardij

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

Leef & Vind
Labyrint Thuiszorg
Rabobank
Van Uden Caravans

Sponsored by:
Tel. 06 53 83 31 54

VOETS-VAN HEMMEN

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

vrijdag
29/8

argo neemt deel aan 
‘iJzeren man zwemrace’

In de grote plas van recreatiegebied 
“de IJzeren Man” in Vught werd af-
gelopen zondag voor de 4e keer de 
‘IJzeren man zwemrace’ gehouden.

Argo was hier met 6 zwemmers ver-
tegenwoordigd die in totaal 9 keer 
aan de start verschenen. Het was 
een dag van uitersten waarbij het 
ene programma onder een stralend 
zonnetje zonder wind kon worden 
gezwommen terwijl tijdens het vol-
gende programma de regen er met 
bakken uit kwam. De watertempe-
ratuur van 17 graden was ook aan 
de frisse kant.

Ondanks dit was het een gezellige 
dag en werden er goede sportieve 
resultaten neergezet: Dana Janssen 
en Luc van Eindhoven wisten beiden 
een podiumplek te behalen.

Dana zwom naar een keurige 3e 
plaats op de 2000 meter schoolslag 
in een tijd van 42.12.81 tevens goed 
voor een nieuw clubrecord. Luc 
mocht ook op de 3e plek op het po-
dium staan voor de 500 meter vrije 
slag in een tijd van 8.21.11. Tevens 
behaalde Luc een aanmoedigings-
prijs door als snelste Minior te ein-
digen in een Junioren programma 
namelijk 1000 meter vrije slag in 
een tijd van 16.44.40. Fleur Gibbels 
zwom de 1000 meter vrije slag in 
17.10.14 en eindigde als 15e. Roel 
Janssen behaalde een 9e plaats in 
een tijd van 9.40.54 op de 500 me-
ter vrije slag.
Niek Joosten kwam uit op de 1000m 
vrije slag en noteerde een eindtijd 
van 19.21.00 goed voor een 20e 
plaats. Antwan Peijnenburg moest 
zijn 5000 meter zwemmen tijdens de 

hevigste regenbui van de dag met 
redelijk veel wind en golven maar
wist toch nog een keurige tijd van 
1.27.45.11 te behalen goed voor 
een 18e plaats.
Dana en Roel Janssen kwamen alle-
bei nog uit op de 500 meter school-
slag.
Roel zwom naar een 5e plaats in 
10.44.83 en Dana werd hier 10e in 
10.17.10.
 
Komend weekend worden er 2 open 
water zwemwedstrijden gehouden 
waarbij zwemmers van Argo mee 
zwemmen. Beide keren zal er ge-
zwommen worden in het Wilhelmi-
nakanaal, zaterdag in Oirschot ge-
organiseerd door PSV en zondag in 
Oosterhout georganiseerd door de 
Warande. Beide wedstrijden begin-
nen om 10.00 uur.

BMX vakantiewedstrijd in tielbmx

Afgelopen zondag hebben Bas en 
Ilse Verhagen, Koen van der Wijst 
en Wessel van Dijk meegedaan aan 
de Vakantiewedstrijd in Tiel.
 
In de openklasse boys 10 werd Bas 
in de manches 2, 1 en 2. In de halve 
finale en in de finale 3e.
In zijn eigenklasse boys 10/11 ja-
rigen werd hij in de manches 2, 3 
en 2. In de finale schoot hij van zijn 
trapper af en werd 7e.

Wessel werd in zijn eigen klasse 
boys12/13 jarigen 3 x 1e in de man-
ches. In de halve werd hij 1e en in 
de finale 2e. In de openklasse werd 
Wessel 3 x 1e, in de kwartfinale 1e, 
in de halve 2e en in de finale 3e. 
Ilse reed bij de girls 15/16 jarigen en 
werd in de manches 3 x 5e. In de 

finale werd ze ook 5e. Koen is nieu-
weling maar reed bij de wedstrijd 
junioren 17+. Daarin werd hij in de 

manches 3 x 2e,  in de halve finale  
2e en in de finale 8e. Koen viel in de 
finale.

zwemmen

knokkend naar de eindstreep

triatlon

Na maandenlang keihard trainen 
was het afgelopen zaterdag D-Day 
voor de Rooise dames Marieke 
Jansen, Anet van den Hengel, Roos 
van den Heuvel, Pien Verhagen en 
Marjan Kremers. In Deil stonden 
ze aan de start van de kwart mara-
thon. Allemaal brachten ze de ‘hel-
letocht’ tot een goed einde.

Dat betekende 1 km zwemmen, 
42 km fietsen en 10 km hardlo-
pen. Nog nooit beoefenden de 
meiden deze onderdelen achter el-
kaar. Dat maakte de prestatie des 
te knapper. De voorbereiding loog 

er niet om. Ze wonnen informatie 
in bij de plaatselijke triathleet Erwin 
Delisse, maakten een goed gefun-
deerd trainingsschema en letten de 
laatste tijd goed op hun voeding. 
Zwembad de Neul werd tientallen 
keren bezocht om het zwemniveau 
omhoog te krikken en de regio is 
meerdere malen doorkruist met 
fiets en benenwagen. Alles is er 
aan gedaan om de streep te halen. 
De voldoening was groot toen ze 
bij familie, vrienden en partners in 
de armen vielen. Of er een deel 
twee op de rol staat? Voorlopig 
nog niet…

v.l.n.r.: Roos van den Heuvel, Marieke Jansen, anet van den Hengel, 
pien Verhagen en Marjan kremers.

Bas Verhagen eindigde op de derde plaats.
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start 37e jaargang zaalvoetbal hoogstraat 

zaalvoetbal

Het is toch geweldig dat een groep 
sportieve “jongens” al 36 jaar lang 
iedere zondagochtend gaan zaal-
voetballen. Wij voetballen ‘s och-
tends van 9.00 tot 10.00 uur. 

Wij spelen recreatief en een ieder 
kan op zijn eigen niveau meevoet-
ballen ongeacht zijn leeftijd. Doordat 

er een aantal personen is afgevallen, 
zoeken we nog naar wat aanvulling 
van een aantal personen. (wij voet-
ballen in Sint Oedenrode). Heeft u 
interesse of wilt u het ook wel eens 
proberen? Neem dan contact op 
met Hans Snijders 0499-476947 
voor verdere informatie. 

handboogvereniging Ontspanninghandboogschieten

Deze week is bij de Rozelaer gescho-
ten voor de competititie. De dag-
winnaar was Antoon Vervoort met 
227 punten. De overige scores: Jan 
Gordijn 221, Jan van Erp 217, Wim 
Boonstoppel 211, Leo van Breugel 
197 en Antoon Hermes 194.

Vrijdagavond is het seizoen na de 
vakantie weer traditioneel geopend 
met de Kermisbeker. Dit is een wed-
strijd op een aangepast blazoen welk 
voorzien is van veel gaten. Raak je 
een gat dat heb je geen score. Win-
naar van de avond werd John van 
Mulukom met een score van 159. 

Verdere uitslag: Wim Boonstop-
pel 149, Sjef van den Berg 148, Jan 
van Erp 133, Toon Hermes 131, 
Jan Gordijn 122, Jos van der Veer 
121, Beppie van Bergen 114, Agnes 
Vissers 101, Michael Moonen 96, 
Marjelein Verhoeven 70 en Jos van 
den Berg 65. Marjelein won de 
troostprijs doordat ze de meeste ga-
ten had geschoten, nl. 14.
In het weekend hebben Simon 
Boersbroek en Jos en Piet van den 
Berg in Boekel een outdoorfita ge-
schoten. Zij schieten alle drie op 70, 
60, 50 en 30 meter. Simon schoot op 
zondag 794 punten. Hij werd hier-

mee derde bij de heren cadetten. 
Piet schoot op zaterdag 1235 pun-
ten en op zondag 1248. Hij werd 
tweemaal eerste bij de heren cadet-
ten. Jos schoot op zaterdag 1026 
punten en werd hiermee eerste bij 
de heren masters.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden, op dinsdagmiddag 
de Rozelaer en op vrijdagavond de 
senioren. Vrij trainen voor leden als 
de accommodatie niet bezet is. De 
jeugdtraining start weer op woens-
dagavond 3 september.

Open trainingen meidenvoetbal 
bij v.v. Boskant krijgen vervolg

Hopelijk kunt u zich nog herinneren 
dat de drie open trainingen die in 
juni georganiseerd zijn om het mei-
denvoetbal binnen voetbalvereniging 
Boskant te promoten, heel enthousi-
ast bezocht zijn.

In een bijdrage van de Mooi Rooi krant 
heeft u ook kunnen lezen dat v.v. Bos-
kant er dolgraag mee verder wil.  “We 
hebben een aantal zeer enthousiaste 
meiden op de trainingen gehad en wil-
len dan ook graag daarmee doorgaan 
om hopelijk in de loop van volgend 
seizoen een meidenteam te kunnen 
starten”, aldus Huub van der Zanden, 

hoofd TC (Technische Commissie).
Het is zover! Volgende week, vrijdag 
29 augustus, is de volgende training 
gepland. De training begint om 18.00 
uur en duurt tot 19.45 uur. Verzame-
len bij de kantine van v.v. Boskant.
Gerrie Onland zal die trainingen ver-
zorgen; vanuit de TC zal hij daarin 
worden ondersteund.
Diegenen die nog wat meer infor-
matie willen hebben, kunnen con-
tact opnemen met Anita van den 
Oever. Via de telefoon door te bel-
len naar 0413-479413 of via de mail 
door een berichtje te sturen naar 
info@bouwbedrijfvdoever.nl

voetbal

Rooise Dubbel 
tenniskampioenschappen 

tennis

Afgelopen week hebben op de ten-
nisbanen van TV Nijnsel, TV Bos-
kant en TV de Kienehoef  de Rooise 
Dubbel Tenniskampioenschappen 
plaats gevonden

Voor de vijfde keer hebben de tennis-
verenigingen van de Kienehoef, Bos-
kant en Nijnsel de handen ineen ge-
slagen en hebben ze de Rooise dubbel 
kampioenschappen voor dubbels geza-
menlijk georganiseerd. Jammer genoeg 
waren er voor deze editie een aanzien-
lijk aantal minder inschrijvingen. Het 
late tijdstip van de vakantie zal hierbij 

zeker een rol hebben gespeeld. 
Maar diegene die zich wel hadden 
ingeschreven hebben gezorgd voor 
vele mooie en spannende wedstrij-
den. Er is gespeeld in de categorieën 
5, 6, 7 en 8 in het gemengd dub-
bel, dames en herendubbel. De pou-
lewedstrijden zijn afgelopen  week 
elke avond gespeeld op de tennis-
banen van TV Boskant, TV Nijnsel 
en TV de Kienehoef. Voor vele spe-
lers en speelsters is dit dan ook een 
mooie gelegenheid om ook eens te 
spelen op de andere banen van de 
andere tennisverenigingen in de ge-

meente Sint-Oedenrode.

Finalewedstrijden op de banen van 
TV Nijnsel
Afgelopen zaterdag werden in de 
verschillende categorieën de finale-
wedstrijden gespeeld op de nieuwe  
aangelegde tennisbanen van TV 
Nijnsel. Na afloop van de laatste 
finalewedstrijden werden aan de fi-
nalisten de prijzen uitgereikt in het 
gezellige paviljoen van TV Nijnsel.

Hieronder volgen de winnaars van 
de verschillende categorieën:
Gemengd dubbel 5: Tjelka Blok / 
Bart van de Rijt
Herendubbel 5: Erik Vervoort / Rob 
van de Hurk
Damesdubbel 6: Corrie Bouwens / 
Elle van den Berk
Herendubbel 6: Pascal van Boxtel / 
Marcel Plaat
Gemengd dubbel 6: Mieke Vervoort 
/ Erik Hoppenbrouwers
Damesdubbel 7: Ryan van Langen / 
Anne-Marie Voets
Herendubbel 7: Marcel van den 
Akker / Aty van Hastenberg
Gemengd dubbel 7: Anne-Marie 
Voets / Erik Franc
Damesdubbel 8: Monique van den 
Berk / Joyce van Duijnhoven (foto)
Herendubbel 8: Wilco Wijnen / Joost 
van den Biggelaar
Gemengd dubbel 8: Mieke 
Verhagen / Martijn van Dijken 

v.l.n.r.: Brigitte van de koevering, Renate wijnen, 
Monique van den Berk en Joyce van Duijnhoven.

Van den Berg 
Installatietechniek b.v.

Speijkerstraat 1
5492 NP St. Oedenrode
E. info@isb-techniek.nl

WWW.ISB-TECHNIEK.NL

*  Onderhoud en service
*  Verkoop en verhuur cv-ketels
*  Water, gas, sanitair en cv
*  Kwaliteit
*  Vakmanschap
*  24/7 storingsdienst

T: 0413 - 47 67 33

biljarten nieuwe outfi t voor biljartclub 
De Fetsers uit Boskant

Biljartclub de Fetsers, een vereniging 
die al sinds 1959 op dezelfde locatie 
biljart en reeds 39 jaar meedoet aan 
de Rooise Biljartcompetitie, is dit jaar 
door de uitbaters van Grand Café  & 
Partycentrum de Vriendschap voor-

zien van een nieuwe outfit.
Ook het biljart wordt door hen 
in perfecte conditie gehouden en 
wordt jaarlijks voorzien van een 
nieuw laken. Als vereniging zijn wij 
blij met deze locatie en de wedstrijd-

avonden zijn er erg gezellig. Wij 
willen dan ook de uitbaters Paul de 
Corte en Dennis van Rensch van de 
Vriendschap hartelijk danken en ho-
pen nog jaren van hun gastvrijheid 
gebruik te mogen maken.
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BENZINE, GAS EN DIESEL 
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AAudi A4 udi A4 AAvvaannt 1.8t 1.8
TFSI 160PK TFSI 160PK PPrro Lineo Line
Transmissie: ansmissie: AAuuttomaomaaatt
KKm. stand: 139.257 m. stand: 139.257 km

Bouwjaaouwjaaouwjaar: 2008: 2008
APK geldig t/m: 31-10-’14APK geldig t/m: 31-10-’14APK geldig t/m: 31-10-’14
BBrrandsandstof: Benzineenzine

HandelsHandelswweg 4 5492NL Sieg 4 5492NL Sieg 4 5492NL Sieg 4 5492NL Sinntt--OOedenedenrrode (ode (NNijnsel)ijnsel)ijnsel)
TeTeT l. 0413-477304 - . 0413-477304 - . 0413-477304 - wwwwww.au.auttovaneanerp.nl.nl

PPrrijs:ijs: € 18.850€ 18.850

Schoenmakerschoenmakerschoenmakerschoenmakers

Jan Voets

Het adres voor onderhoud of aankoop 
van uw nieuwe of gebruikte Mazda:

Autoservice Wehkamp
0413-473022

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 carwash 

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel)

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

BMW 3 Serie Touring 320d Aut 
Exe. M Pakket Leder Nav.pro
Transmissie: Automaat
Brandstof: Diesel

Bouwjaar: 2007
Kilometerstand: 133.741 km
Kleur: Saphirschwarzh
BTW auto: Nee

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Mercedes-Benz C220CDI
AMG-pakket/Navi/Xenon

Bouwjaar: 1-2013
Km.stand: 55.467 km.

Merk: Mazda
Uitvoering: 2  1.3

Km stand: 24471km
Bouwjaar: 2009

Hyundai I10
Bouwjaar 2013
Km. stand 6300

Kleur: Donkergrijs
Nieuwprijs rijklaar € 14.250,- 

Prijs:  € 8.195,- Nu voor:  € 10.750,- Prijs:  € 31.950,- excl. BTW

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Mini ONE Anniversary MK II
Km.stand 35.045 km
Bouwjaar 2010
Brandstof: Benzine 

Carrosserievorm: Hatchback
Aantal deuren: 3
Transmissie: Handgeschakeld

Prijs:  € 12.950,-

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

ACTIE! 
Mitsubish1 colt 1.1, inform met 77752 km incl 1 jaar 
bovaggarantie, a� everingsbeurt apk volle tank 
veiligheidpak. En 1 jaar mobiliteits-garantie

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint-Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraa� .nl

Prijs rijklaar:  NU € 5.950,- 
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Spinning Fit
Afwisseling tijdens de training door variatie met spinning-fitnessoefeningen- en buikspieroefeningen.

Dinsdag: 19.45-20.40 u. En donderdag: 20.00-20.50 u.

Musical Dance
Lekker dansen, zingen en natuurlijk acteren op bekende musicals zoals: Grease, Annie en 

high impact school musical.
Donderdag: 17.15-18.00 u.

Circuit-Fitnesstraining
Groepstraining met afwisseling van fitness- en conditionele oefeningen.

Donderdag: 21.00-21.50 u.

Aerodance
Combinatietraining van high impact aerobics en dans. Een intensieve training met veel fun!

Woensdag: 19.30-20.30 u.

Burn 2 be Fit
Wil jij afzien, vet verbranden en flink conditioneel bezig zijn? 

Kom dan meedoen met de Burn 2 be Fit training, “Go hard or go home”.
Maandag: 19.30-20.30 u.

Spinning
Maandag: 

18.30-19.25 uur
Donderdag: 

19.00-19.55 uur

Pump Workout
Woensdag:

18.30-19.30 uur

Slank & Fit
Vanaf 1 september 
zal het effectieve 

afslankprogramma van 
Sportcentrum van den 

Oever weer starten.

Bootcamp
Wilt op een prettige 
en intensieve manier 
sporten in de natuur? 
Schrijf je dan snel in!

Wilt u meer informatie over het nieuwe lesaanbod? 
Neem dan contact op met Sportcentrum van den Oever.

T: 0413-475392, E: info@sportcentrumvandenoever.nl
W: www.sportcentrumvandenoever.nl

Vanaf 1 september 2014:

Nieuw bij 
Sportcentrum

 van den Oever!

Rhode begint bekercompetitie met 
overwinning op DVG

voetbal

Rhode is met een 3-0 overwinning op DVG 
aan de bekercompetitie begonnen. De start 
was nog niet erg overtuigend en DVG kreeg 
zo maar twee grote kansen in de schoot ge-
worpen, maar beide mogelijkheden werden 
om zeep geholpen. 

Rhode herstelde zich vervolgens en met een 
vrije trap vanaf de zijlijn door Paul Smeets werd 
het 1-0. De keeper werd verrast door de bal die 
plotseling met een fraaie boog in de kruising 
verdween. Er kwamen nog wat meer kansen 

en via een aanval over drie schrijven kon Joep 
vd Mortel het laatste tikje geven, 2-0. In de 
tweede helft kreeg Rhode een flink overwicht 
met als resultaat een handvol prima kansen. 
Uiteindelijk werd er maar een verzilverd, door 
Alex Lemsta, 3-0.
Op dinsdag speelde Rhode de 2e wedstrijd 
tegen Blauw Geel 2 en zaterdag wordt dan 
de beslissende wedstrijd gespeeld in en tegen 
Heeswijk, dat de eerste wedstrijd tegen Blauw 
Geel ook won en wel met 3-1 
Voor meer info zie: www.rhode.nl.

laatste voorbereiding Ollandia op competitie
Komend weekend worden in het categorie A 
voetbal de laatste bekerwedstrijden gespeeld. 
Ollandia speelt hiervoor dan weer thuis en het 
ontvangt dan 3de klasser Avanti’31. 

Deze tegenstander was in de 1ste bekerwed-
strijd met 1-0 te sterk voor Mariahout en is 
dus een mooie graadmeter om te zien waar 
Ollandia op dit moment staat. Het is tevens 
voor de technische staf de laatste mogelijk-
heid om nog wat uit te proberen, want in het 
volgende weekend begint dan de competitie 
met de zware thuiswedstrijd tegen CITO uit 
Oss. Ollandia 2 speelt donderdag 28/8 uit bij 
Rhode en zondag de laatste bekerwedstrijd in 
Liempde tegen DVG 2. Beiden zijn tegenstan-

ders waartegen het jeugdige Ollandia team 
de nodige ervaringen op kan doen. De Ol-
landia Vrouwen bekeren zondag in een derby 
thuis tegen de DVG Vrouwen en oefenen 
woensdag 3/9 thuis tegen Nederwetten. Ook 
de lagere teams kunnen de resultaten van hun 
trainingen laten zien in wedstrijden. Ollandia 
3 oefent daarom zondag thuis tegen ODC 
en Ollandia 4, onder de door de KNVB aan-
gepaste naam van Ollandia VE1, oefent za-
terdag tegen Nijnsel. Ook de Ollandia jeugd 
begint na enkele trainingen op zaterdag 30/8 
met hun eerste bekerwedstrijden, welke in de 
komende 2 weken dan nog een vervolg krij-
gen, voordat op 20 september de competitie 
begint. 

Boskant start bekerwedstrijden met gelijkspel
De eerste bekerwedstrijd, uit tegen SDDL, 
heeft Boskant 1 punt opgeleverd. De 1-0 voor-
sprong die Boskant met de rust had, kon jam-
mer genoeg niet worden vastgehouden.

Hoewel Boskant eigenlijk nog midden in de 
voorbereiding zit, mag de bekerwedstrijd tegen 
SDDL, net als Boskant ingedeeld in de 4e klasse 
H, toch gerust al een beetje als graadmeter 
worden gezien voor de naderende competitie. 
Duidelijk is dan dat er dus nog het nodige te 
doen is. Want het niveau van de vorige compe-
titie komt wel in zicht, maar ligt toch nog enkel 
treetjes hoger!
Voor rust had Boskant het betere van het spel, 
met een uitstekende mogelijkheid voor Daan 
Rovers in de 18e minuut, toen hij vrije door-
tocht richting SDDL doel had. Boskant kwam 
in de 25e minuut op voorsprong door een 
prima doelpunt van aanvoerder Maarten van 
der Linden, die doelman Maarten Megens met 
een boogbal wist te verschalken. Na rust leek 
Boskant de lijn te kunnen doortrekken, want de 
eerste kansen waren voor de bezoekers. Maar 

het zou anders gaan. In de 55e minuut kwam 
de thuisclub door een prima vrije trap op ge-
lijke hoogte. Het wedstrijdbeeld veranderde, 
beide ploegen bleken aan elkaar gewaagd en 
kregen ook beide kansen op een doelpunt. In 
de 65e minuut was Boskant keeper Tom van der 
Heijden zeer attent bij een inzet van de SDDL 
voorhoede en 2 minuten later aan de andere 
kant doelman Maarten Megens bij een inzet 
van Daan Rovers. Aanvoerder Ties Klievink had 
in de 84e minuut de 2-1 op de schoen, maar 
z’n harde inzet werd keurig door Tom verwerkt. 
Doelman Maarten Megens had namens SDDL 
het laatste woord. Twee minuten voor het einde 
stopte hij de iets te opzichtig ingeschoten straf-
schop van Rob van der Heijden, verkregen na 
een overtreding op invaller Roy van der Linden. 

De 2e wedstrijd voor de beker, thuis tegen 
EVVC uit Vinkel is afgelopen dinsdag, voor de 
snelle Mooi Rooi lezers dus gisteren, gespeeld. 
Aanstaande zaterdag sluit Boskant de eerste 
bekerronde af met de thuiswedstrijd tegen 
Avesteyn.

hoofdsponsor “Bouwbedrijf van stiphout” 
verlengt contract bij Rhode

Het valt voor sportverenigingen niet altijd 
mee om het hoofd boven water te houden in 
deze economisch mindere tijden. Rhode is er 
echter in geslaagd twee belangrijke sponso-
ren, namelijk hoofdsponsor Bouwbedrijf van 
Stiphout en de landelijke sponsor ING Bank, 
voor de komende drie jaar aan zich te binden.

Nadat in juni bekend werd dat Rhode de ko-

mende drie jaren in aanmerking komt voor 
sponsoring vanuit ING, is in goed overleg met 
de directie overeengekomen dat Rhode-hoofd-
sponsor “Bouwbedrijf van Stiphout” ook de 
komende drie jaren hoofdsponsor blijft. 

Rhode is Bouwbedrijf van Stiphout zeer erkente-
lijk dat op deze wijze de komende drie seizoenen 
belangrijke sponsorinkomsten verzekerd zijn.

Vrije bezichtiging op zondag 24 maart van 11.3O tot 13.OO uur
Scherp geprijsd: € 539.OOO,- v.o.n.

Voormalig hotel restaurant De Gouden Leeuw is opnieuw 
gebouwd. Hierbij is rekening gehouden met enerzijds 
historische en architectonische waarden en anderzijds 
de hedendaagse bouwkwaliteit en eisen voor maximaal 
wooncomfort.  Via een ruime entree en lift komt u bij uw 
eigen etage op de eerste verdieping.  Vanuit de sfeervolle 
woonkamer van dit ruime appartement, kijkt u uit over de 
levendige en pittoreske markt van Sint-Oedenrode. 
Met een eigen dakterras van 160 m2 hoeft u een tuin 
bovendien niet te missen.

Buitengewoon sfeervol en notabel wonen in het hart van 
Sint-Oedenrode? U bent van harte welkom om op zondag 
24 maart tussen 11.30 en 13.00 uur - zonder afspraak - 
een kijkje te komen nemen. Onder het genot van een 
kop koffi e kunt u in alle rust de kwaliteit en charme van 
dit bijzondere appartement ervaren.

Van den Berg Makelaardij Tel. O413 472 983
MRE Makelaars Tel. O6 4611 9411

Notabel en comfortabel wonen aan de Markt in Sint-Oedenrode

OPEN HUIS

wim van Meijl (l), Jeroen van Stiphout (r) en enkele spelers van de vereniging.
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren: 
Nijnsel/TVE  1 - UDI’19 2 1 - 2
Nijnsel/TVE 2 - Sparta’25 2 0 - 2
ELI 2 - Nijnsel/TVE 3 3 - 2
Nijnsel/TVE  4 - Avanti’31 9 1 - 3
Schijndel 7 - Nijnsel/TVE 5 2 - 3
Nijnsel/TVE 6 - Schijndel 8 2 - 2
Rhode 9 - Nijnsel/TVE 7 5 - 1
Nijnsel/TVE VR1 - SSS’18 VR1 0 - 9
Nooit Gedacht VR2 - 
Nijnsel/TVE VR2 1 - 4

Programma senioren do 28/8:
Schijndel 2 - Nijnsel/TVE 2 18:45u
Nijnsel/TVE 3 - Mariahout 2 18:45u
Rood Wit’62 VR1 - Nijnsel/TVE VR1 
18:45u

Programma senioren za 30/8:
Nijnsel/TVE 1 - FC Uden 1 18:00u
Nijnsel/TVE A1 - Mariahout A1 14:30u
Blauw Geel B3 - Nijnsel/TVE  B1 14:30u
Blauw Geel  C4 - Nijnsel/TVE  C1 13:00u
Mariahout D1 - Nijnsel/TVE  D1 12:00u
Nijnsel/TVE E1G - Ollandia E1 10:00u
Rhode E9G - Nijnsel/TVE E2 9:15u
Nijnsel/TVE F1G - Boskant F1 10:00u
VOW F3 - Nijnsel/TVE F2G 10:30u
Nijnsel/TVE MC1 - Schijndel MC1 13:00u

Programma senioren zo 31/8:
Boskant 2 - Nijnsel/TVE 2 11:30u
Nijnsel/TVE  3 - Rhode 3 12:00u
WEC 6 - Nijnsel/TVE 4 12:00u
Nijnsel/TVE 5 - Rhode 8 10:00u
WEC 7 - Nijnsel/TVE 6 12:00u
Nijnsel/TVE  7 - WEC VE1 10:00u
Gemert VR1 - Nijnsel/TVE  VR1 10:00u
Nijnsel/TVE VR2 - EVVC VR1 12:00u

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 1 - DVG 1  3-0
Rhode 2 - Gemert 4 4-5
Mariahout 2 - Rhode 3 5-2 
DVG 2 - Rhode 4 4-1
WEC 4 - Rhode 5 2-3
Avanti’31 6 - Rhode 6 3-3 
Rhode 7 - WEC 6 9-1
Rhode 8 - Avanti’31 8 2-2 
Rhode 9 - Nijnsel/TVE Reclame 7 5-1 
Rhode 10 - WEC 7 2-2
Nulandia VR2 - Rhode VR1 1-4

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

Programma senioren za 30/8:
Heeswijk 1 - Rhode 1  18:00u

Programma senioren zo 31/8:
Rhode 2 - Someren 2 11:00u
Nijnsel/TVE 3 - Rhode 3 12:00u
TOP 4 - Rhode 4 10:00u
Rhode 5 - Avanti’31 5 10:00u
Rhode 6 - Boskant 3 12:00u
Avanti’31 9 - Rhode 7 10:00u
Nijnsel/TVE 5 - Rhode 8  10:00u
Schijndel VE1 - Rhode 9 10:00u
Schijndel 8 - Rhode 10 12:00u
Rhode VR1 - Erp VR2 10:00u
Rhode VR2 - Festilent VR2 10:00u

Bekerprogramma jeugd woe 27/8:
DVG A1 - Rhode A1 18:30u
Rhode B1 - Avanti’31 B1 18:30u
Schijndel C1G - Rhode C1G 18:30u

Bekerprogramma jeugd za 30/8:
Rhode A1 - Avanti’31 A1 14:30u
Rhode A2 - WEC A1 14:30u
SCMH A2 - Rhode A3 16:30u
Rhode A4 - Blauw Geel A5 16:30u
Schijndel B1 - Rhode B1 13:15u
WEC B1 - Rhode B2 14:30u
Rhode B3 - WEC B2 12:45u
DVG B2 - Rhode B4 14:30u
Rhode C1G - Blauw Geel C1 12:45u
Rhode C2 - Ollandia C1G 12:45u
Mariahout C2G - Rhode C3 13:00u
DVG C3 - Rhode C4 13:00u
Avanti’31 D1 - Rhode D1G 11:45u
Rhode D2 - Gemert D2 11:30u
Rhode D3G – Schijndel D3 11:30u
Rhode D4 – Schijndel D4 11:30u
Rhode D5 - Gemert D7 10:30u
Gemert D8 - Rhode D6G 11:45u
Erp E1 - Rhode E1 9:00u
Rhode E2G – Schijndel E2 9:15u
Rhode E3 – Schijndel E3 9:15u
Rhode E4 - Blauw Geel E6 9:15u
WEC E3 - Rhode E5 9:30u
Blauw Geel E9 - Rhode E6G 9:15u
Blauw Geel E11 - Rhode E7G 9:15u
Rhode E8G - WEC E4G 9:15u
Rhode E9G - Nijnsel/TVE E2 9:15u
Boekel Sport F1 - Rhode F1G 9:30u
Schijndel F2 - Rhode F2G 9:00u
Avanti’31 F2 - Rhode F3 10:30u

Rhode F4 – Schijndel F3 10:30u
Rhode F5 - Boekel Sport F3 10:30u
Schijndel F4 - Rhode F6 9:00u
Gemert F7 - Rhode F7G 10:30u
DVG F3 - Rhode F8 9:30u
Rhode F9G – Schijndel F7 10:30u
Rhode MB1 - VOW MB1 14:30u
Gemert MC1 - Rhode MC1 11:45u
Rhode MD1 - Festilent MD1 10:30u

Mini-pupillen zijn nog vrij
Eerste training woensdag 3 september.

VV Boskant

Uitslagen senioren:
ODC 2-Boskant 2 4-1
SDDL 1-Boskant 1 1-1
Boskant 2-Schijndel 2 3-3
Boskant 3-Schijndel 5 8-2
Festilent VR2-Boskant VR19-1 

Uitslagen jeugd:
Boskant B1-Beerse Boys B1 1-15

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

Programma senioren za 30/8:
Boskant 1-Avesteijn 1 18.00 u.

Programma senioren zo 31/8:
Boskant 2-Nijnsel 2 11.30 u. (beker)
Rhode 6-Boskant 3 12.00 u. (beker)
Boskant 4-EVVC 5 12.00 u.
Boskant 5-EVVC 6 11.00 u.
EVVC 7-Boskant 6 10.00 u.
Boskant VR1-ELI VR2 10.00 u. (beker)

Programma jeugd do 28/8:
Boskant D1-St. Michielsgestel D1 18.30 u.

Programma jeugd za 30/8:
Boskant A1-SCMH A1 14.30 u. 
(beker)
Boskant B1-Mariahout A1 14.30 u. 
(beker)
Blauw Geel’38 C3-Boskant C1 v 12.00u. 
(beker)
Boskant D1-VOW D1 11.30 u. (beker)
Nijnsel F1-Boskant F1 v 09.00u.  (beker)

Ollandia

Uitslagen senioren:
Ollandia 1-WEC 1 1-0 

Ollandia 2-TOP 4   1-3
HVCH 2-Ollandia Vr2   0-2

Programma senioren do 28/8: 
Rhode 4-Ollandia 2   18.45u
 
Programma senioren za 30/8: 
Ollandia 1-Avanti’31 1   18.00u 
Ollandia (4)VE1-Nijnsel VE1  16.00u

Programma senioren zo 31/8: 
DVG 2-Ollandia 2   12.00u
Ollandia 3-ODC 5  10.00u
Ollandia Vr1-DVG Vr1   10.00u
 
Programma woe 3/9: 
Ollandia Vr1-Nederwetten Vr1   
19.30u

Programma jeugd za 30/8: 
Irene A1-Ollandia A1  v:13.15u
Rhode C2-Ollandia C1  v:11.45u
Ollandia D1-Irene D1  11.30u
Nijnsel/TVE E1-Ollandia E1  v:9.00u
Ollandia E2-Irene E2   9.30u
Irene F1-Ollandia F1  v:9.30u

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Programma jeugd za 30/8:
Rosolo B2-KV Rooi B1  v. 12.30u. 
Corridor B1-KV Rooi B2  v. 12.15u. 
SDO’99 C1-KV Rooi C2  v. 08.30u. 
KV Rooi D1-Tovido D1  a. 11.30u. 
KV Rooi D2-Celeritas D1  a. 10.30u. 
Altior E1-KV Rooi E1  v. 09.15u. 
Be Quick E4-KV Rooi E2  v. 09.00u. 
KV Rooi F1-Be Quick F3  a. 09.30u.

Programma senioren zo 31/8:
KV Rooi 1-Emos 1  a. 13.00u.

Programma senioren woe 3/9:
Corridor MW2-KV Rooi MW1  a. 20.30u. 
NDZW MW1-KV Rooi MW2  a. 20.00u. 
De Kangeroe MW 1-KV Rooi MW3 
a. 20.00u.

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 20/8:
1 Dms. B.v.d.Laar- M.v.Schijndel en 
echtpr. Seegers 62,50 % 2 Dms. 
A.v.Genugten- W.v.Gerwen 52,78 % 3 

Mevr. J.Hendriks- Hr. H.v.Zon 52,08 %.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerbridge woe 20/8:
A-lijn. 1. Gerarda van Oirschot & Ma-
rion Vugts 67,86 2.Marianne Muller & 
Joop Muller   62,39 3. Bas de la Parra 
& Coen de Haas 62,80
B-lijn 1. Lin de la Parra & Maria Broeke 
66,67 2. Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk 55,42 (3) Jan van Lanen & Ad van 
Helvoort 54,58 (3) Gerrie van Elderen 
& Cees van Elderen 54,58
C-lijn 1. Riet v.d. Laar & Mia de Leijer  
63,02 2. Will van Rooij & Mieke Vugs 
57,81 3. Bep Machielsen & Joost van 
Heertum 54,69 
Iedere woensdagavond 20.00u in Ma-
riendael  vrij bridgen voor leden en 
niet leden (beginners en gevorderden) 

B.c. “d’n einder ‘05”

Uitslag 20/8: 
A lijn 1. Fons en Els Raaijmaakers 65.07 
% 2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 64.58 % 
3. Mia Poels- Ria v. Zon 57.01 %. B lijn:1. 
Hennie en Will Merkelbach 56.25% 2/3. 
Ad v.d.Brand – Riet Verstappen en Mieke 
v Thiel- Harrie Wielens 55.73 % zie ook: 
www.deneinder.nl.

Bridgeclub de Beckart 

A-lijn, 21/8: 
1. Mia Poels en Annie Stevens 61.45% 
2. Jo Evers en Nellie van der Vleuten 
56.25 en Harrie en Jan van Erp 56.25 
%. B-lijn: 1.Riet en Cees van Hout 
68.31 % 2. Nellie en Jan Seegers 
62.50 % 3. Mieke en Frans van de Ven 
60.41 %

Zijtaartse Bridgeclub ZBc01

Zomerdrive di 19/8:
A-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 
en Jan Rijkers & Wim v.Os 58,75 % 
3.Chris & Christien v.Helvoirt 55,58 %     

Bridgeclub kBO Zijtaart

Zomerdrive do 21/8:
A-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 
62,50 % 2.Cor v.d.Berg & Adriaan 
v.d.Tillart 59,90 % 3.Tonny Kivits & 
Jan Langenhuizen 56,25 %. 

Duivenvluchten vanuit België
Op maandag werd de vlucht uit Asse 
(B) van 112 km gevlogen voor jonge 
en oude duiven. Bij de jonge duiven 
stonden 436 duiven van 17 liefheb-
bers aan de start. Gelost om 7.30 uur 
werd de eerste geklokt door Comb. G. 
& H. van Dijk om 8.30 uur (snelheid 
1875 m.p.m.)
 
De eerste 15 in Sint-Oedenrode waren: 
Comb. G. & H. van Dijk: 1,2,11,14,15. 
W. van Houtum: 3,4,8,9. J. van Laarho-
ven: 5,6. R. v/d Brand: 7.12. TH. van 
Houtum: 10. J. van Boxmeer: 13. Bij de 
oude waren 207 duiven van 13 liefheb-
bers aanwezig bij de start. Gelost om 
7.30 uur werd de eerste geklokt door R. 
v/d Brand om 8.28 uur (snelheid 1920 
m.p.m.) De eerste 15 in Sint-Oedenro-
de waren: R. v/d Brand: 1,13. H. van 

Boxmeer: 2,5,11. J. Lathouwers: 4,8. 
J. van Laarhoven: 4. W. van Houtum: 
6,7,9,10.12,14,15. 
Deze week waren er vluchten voor jong 
en oud vanuit Feluy 143 km. Gelost 
werden ze om 9.15 uur.
Bij de jonge werd de eerste geklokt door 
H. van Boxmeer om 10.44 uur (snelheid 
1601 m.p.m.) De eerste 15 waren: H. 
van Boxmeer: 1,3,11,12,15. J. van Box-
meer: 2,4.9,10,13,14. TH. van Hou-
tum: 5,6,7. Comb. G. & H. van Dijk: 8.
Bij de oude was de eerst aankomen-
de  ook van H. van Boxmeer geklokt 
om 10.46 uur (snelheid 1568 m.p.m.) 
De eerste 15 waren: H. van Box-
meer: 1,8,10,11,14. J. van Laarhoven: 
2,3,4,5,6,7. J. van Boxmeer: 9. W. van 
Houtum: 12. H. Jansen: 13 J. Lathou-
wers: 15.

duivensport

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NL

K

WWWWWWW W JOS
NIEUW!Zo comfortabel 

kan grasmaaien zijn! 

Bezoek onze website 
voor het complete overzicht 

SABO gazonmaaiers

WW

Familie kermistoernooijeu de boules

Tijdens het familie kermistoernooi 
speelt één lid van onze vereniging 
met twee onervaren spelers (fami-
lie of vrienden). Het toernooi op 
kermiszondag was dit jaar opnieuw 
buit voor de Veghelse tripletten met 
de plaatsen 1 en 2 voor Gerrie en 
Wim van de Rijdt met hun Veghelse 
secondanten. 

Gerrie won met 3+26 nipt voor Wim 
met 3+25. De 3e plaats was voor het 
triplet van Rob van Berkel (3+22). Ie-
dereen voelde zich echter toernooi-
winnaar doordat ze allen werden 
verrast met een leuke attentie van 
de vereniging en bovenal vanwege 
de uitmuntende sfeer. Onze deelne-
mers en gasten, zo’n 100 personen, 
zijn na afloop in grote getale naar de 
Kermis getogen om het feest door 
te zetten. En iedereen komt volgend 

jaar terug voor de felbegeerde beker 
en de gezelligheid.  

Zondagmiddag competitie
In augustus ging de winst voor de 
2e keer deze zomer naar Martin  
Gerritsen (3 +25) met op de 2e plaats 
Bert Goorts (3 +23). 3e werd Wim 
vd Rijdt (3 +19) en 4e Jo van Lierop 
(3 +10). Met 2 winstpartijen (+13) 
volgde op de 5e plaats Tonny van 
Eerd. Door zijn overwinning staat 
Martin Gerritsen nu bovenaan in het 
klassement (+10) en Gerrie vd Rijdt 
2e (ook +10, maar minder eindover-
winningen). Met nog 1 zondagmid-
dag te gaan in September zijn bei-
den nog de enige kanshebbers op de 
eindoverwinning. 

Doubletten clubkampioenschappen
Deze kampioenschappen over 5 

donderdagavonden heeft de eerste 
avond erop zitten. In poule A bleven 
de doubletten Maria Thijssen/Frans 
Fransen (2 +13) en Martin Gerritsen/
Anny Stobbe (2 +10) ongeslagen. In 
poule B lukte dit ook de doubletten 
Piet Habraken/Jan Bekkers (2 +18) 
en Tonny van Eerd/Narda van Zut-
phen (2 +16). Alle andere doublet-
ten liepen al tegen 1 of meerdere 
nederlagen aan. 

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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sportief wandelen sV Fortuna 
‘67 bestaat 10 jaar

In juni 2004 zag ik dat er veel wan-
delaars in Sint-Oedenrode in de 
avond hun blokje om liepen.
Misschien zouden deze het leuk 
vinden om met een gediplomeerd 
trainer gezamenlijk in een groep een 
maal per week te gaan wandelen. 
Dus waarom niet bij Fortuna een 
wandel afdeling op te richten?”Om 
dit in goede banen te leiden heb je 
trainers nodig die de groepen bege-
leiden. Dus heb ik in de vereniging 
en andere bekende wandelaars in 
Rooi benaderd en in juni een verga-
dering belegt om met mijn idee dit 
op te zetten.

Na veel bekendheid in Rooi er aan 
gegeven te hebben, startten we de 
eerste training op 26 augustus 2004 
bij de Rooie Sok. Op deze dinsdag-
avond stonden er maar liefst zestig 
mensen die graag wilden wande-

len. Dus mijn gedachte dat er belangstelling was bleek waar te zijn. 
De volgende week kwamen er al meer mensen om samen gezellig te 
wandelen. Al snel was er een wachtlijst want met vier trainers is het niet 
mogelijk meer wandelaars veilig te begeleiden. Een jaar later haalden 
zes trainers hun diploma en konden ze ook op de donderdagavond een 
groep starten. Sinds enkele jaren is er ook een groep op de maandag-
morgen actief  en ook een Nordic walking groep op zaterdag. Deze 
laatste groep is nog op zoek naar een trainer. De laatste jaren hebben 
we extra leden gekregen met de ‘10 weken fit’ cursus. Dit als voorberei-
ding op de Rooise Avondwandelvierdaagse. Het wandelen bij Fortuna is 
bekend om zijn sociale contacten en gezelligheid. Regelmatig komen er 
nieuwe mensen die vier weken gratis dit willen meemaken. En dan daar-
na graag voor een klein bedrag lid willen worden. Zo is de wandeltak 
gegroeid tot 125 leden. Zo zie je maar dat de Rooienaar wil bewegen en 
bij onze club welkom is. Ook begeleiden we vijfmaal per jaar de senioren 
van Odendael met het rolstoelwandelen.
Om dit tienjarig jubileum te vieren gaan de wandelaars in die week van 
26 augustus, in en buiten Rooi, hun wandelavond extra invullen. In sep-
tember wordt er voor de leden een extra middag georganiseerd met een 
fietstocht en een afsluitende barbecue. Vanaf deze plaats wil ik iedereen 
die bijgedragen heeft in deze 10 jaar en nog actief is, bedanken voor dit 
mooie resultaat.

wandelgroeten en medeoprichter George zoontjens.

Lezerspodium....
Door: George Zoontjes

Oprichter George zoontjens

toon van den Broek winnaar 
Roois kermistoernooi biljart

biljarten

Toon van den Broek is gisterenmid-
dag winnaar geworden van het jaar-
lijkse Rooise Kermistoernooi biljart 
in het Wapen van Eerschot. De zaak 
stelde haar biljarttafels geheel be-
langeloos tot de beschikking van de 
vele tientallen biljarters.

Op 4 augustus werd ge-
start met 68 deelnemers verdeeld 
over 17 poules. Volgens de organi-
satie was het wederom een geslaagd 
toernooi. Dat is te zien aan de in-
schrijvingen van volgend jaar. Alle 
deelnemers van dit jaar hebben al 
toegezegd. 

De kortste partij was van Toon van 
den Broek, de latere winnaar. Hij 
maakte twaalf caramboles in acht 
beurten. Dat gebeurde in de halve 
finale. De hoogste serie kwam op 
naam te staan van Willy Smetsers. In 
zijn partij tegen Ad Verkuijlen maak-
te hij elf punten op een rij.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap

Ekkersrijt 1403, 5692 AL Son • T 0499 - 47 74 78 • www.caravan-camperservice.nl

AD HAZENBERG
Caravan en Camperservice

Schadeherstel & Onderhoud van uw camper of caravan

Afgelopen vakantieperiode zijn 
de Rooise renners in verschillende 
wedstrijden actief geweest. Het 
beste resultaat werd behaald door 
Frank Lathouwers. Met zijn team 
van Cicli Basso Vicenza nam Frank 
deel aan de internationale Rad-
sporttage in het Oostenrijkse Purg-
stall. In de eerste etappe wist Frank 
een prima 10e plaats te scoren. 

Jammer dat de twee daarop vol-
gende dagen te zwaar waren. 
Verder zagen we Wouter van 
Roosmalen weer aan de start ver-
schijnen in enkele regionale wedstrij-
den. Jarno van Esch wist zijn eerste 
Belgische omloop in Mol keurig uit 
te rijden, 37e plaats. Ook mochten 
we een nieuw lid van de Rooise Ren-
ners begroeten, Sep Schuurman be-
haalde in de jeugd categorie 7 een 
18e plaats in de jeugdronde van 
Schinnen. Tenslotte behaalde Marco 
van Esch een mooie 14e plaats op 
het NK masters 40+ in Bokhoven.

Uitslagen:
Elite/Beloften:
14/7 Ronde van Veldhoven: 44. 
Frank Lathouwers
15/7 Ronde van Bergeijk: 31. Frank 
Lathouwers
20/7 Kerniel (B): 50. Erik Lathouwers, 
73. Frank Lathouwers
25/7 Internationale Radsporttage 
Purgstall (Oostenrijk): 10. Frank 
Lathouwers,
28/7 Ronde van Duizel: 34. Wouter 

van Roosmalen
29/7 Profronde van Stiphout: 24. 
Erik Lathouwers, 46. Wouter van 
Roosmalen, 
2/8   Ronde van Ospel: 24. Sander 
Schuurmans
3/8   Rapertingen (B): 23. Sander 
Schuurmans
8/8   Mijl van Mares: 16. Sander 
Schuurmans
11/8 Ronde van Steensel: 17. 
Wouter van Roosmalen
17/8 Sint-Lambregts-Herk (B): 38. 
Frank Lathouwers
23/8 Zuidland: 33. Frank Lathouwers

Masters 40+:
17/8 NK Masters 40+ in Bokhoven: 
14. Marco van Esch

Nieuwelingen:
3/8   Ronde van Ransdaal: 24. Jarno 
van Esch
6/8   Ronde van Zundert: 27. Jarno 
van Esch
10/8 Mol (B): 37. Jarno van Esch
11/8 Ronde van Steensel: 17. Jarno 
van Esch
24/8 Ronde van Nuenen: 18. Jarno 
van Esch

Jeugd (Categorie 7):
5/7   Jeugdronde van Maren-Kessel: 
20. Youri van Esch
13/7 Ronde van Schinnen: 18. Sep 
Schuurman
6/8   Jeugdronde van Gramsbergen: 
28. Youri van Esch
24/8 Jeugdronde van Nuenen: 24. 

Sep Schuurman, 34. Youri van Esch

Programma:
De Rooise Renners zijn nog tot begin 
oktober actief op de weg. In onze 
regio zijn nog een paar wedstrijden: 
De jeugd staat aan de start op 7 sep-
tember in Geldrop en op 14 sep in 
Uden.
De elite beloften starten op 13 sep-
tember in Uden. Op vrijdagavond 
12 september wordt op de Leem-
putbaan in Schijndel de jaarlijkse 
koppeltijdrit georganiseerd. Waarbij 
een ouder of senior renner gekop-
peld aan een jeugdlid de tijdrit rijdt.

wielersport Uitslagen Rooise Renners in de 
vakantieperiode

Toon van den Broek is gisterenmid-
Op 4 augustus werd ge-

start met 68 deelnemers verdeeld 



Woensdag 27 augustus 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

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

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 28 augustus is er 
weer een nieuw Rondje Rooi met 
(onder voorbehoud):  - Kan OJC De 
Werf blijven bestaan? - Fietsvier-
daagse was weer top! - Rooise deel-
name aan Wandelvierdaagse Nijme-
gen - Buurtvereniging Zandhoef liet 
boerenleven herleven - Poppenthea-
ter Luuk 5 weken lang op Kerkplein 
- Kermis 2014 weer geopend - St. 
Jorisgilde met burgerkoningschieten 
- Kermisvissen aan Klaverpad - Een 
eerste blik in de Martinuspassage. 

Uitzending tot en met 10 september 
op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

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

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

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559.TRINED z.s.m. op ka-
naal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

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

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

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

18 juli - 30 september 
Expositie oud-medewerkers

Odendael 

23 - 27 augustus 
Kermis

Sint-Oedenrode 

27 augustus 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

29 augustus 
Gratis creatieve 

introductieworkshop 
In je Kracht
Mariëndael 

29 augustus 
Pubquiz 50-jarig 
bestaan Odisco

De Loop’r, Olland 

30 augustus 
Orgelconcert 

Els Althuizen en Bert Augustus
Martinuskerk 

30 augustus 
Receptie 

50-jarig bestaan Odisco
De Loop’r, Olland 

30 - 31 augustus 
Knalfeest

50 jarig bestaan Odisco
De Loop’r, Olland 

31 augustus 
Rijsingen Royaal

Ollandseweg

3 september 
Tea-Time bij de Meidenplaza 

HONK1224 

3 september 
Symposium: 

sport, bewegen en preventie
Sporthal de Streepen 

5 september
Filmtheater Mariendael presenteert 

‘Philomena’
CMariendael

 6 september 
Rooise Rooiendag 2

Miss Hyacinth 

7 september 
Wandeltocht W.S.V. EJOS

Vresselse Hut 

7 september 
Natuurwandeling op landgoed 

“Nemelaer”
Start vanaf Markt 
Sint-Oedenrode 

7 september 
Vlooienmarkt 

CV ‘t Skrothupke
Parkeerterrein Ahrend Kofferen 

7 september 
Fietstocht Heikneuters

De Beckart 

8 september 
KBO-fi lm: Immortal Beloved

Odendael 

12 en 13 september
Openingsweekend 

de Beckart

12 september 
Schuimparty 

The Joy 

13 - 28 september 
Expositie 70 jaar bevrijding

Gemeentehuis 

13 september 
Workshop 

Oceandrum maken
Leef&Vind 

13 september 
Open Dag Meerschot

Meerschot 

13 september 
Abraham & Sarah 
Feest 50 jarigen
De Vriendschap 

13 september 
Open Monumentendag 

Martinuskerk 

13 - 28 september 
Expositie Hans van Engeland

Campus Fioretti 

14 september
Je eigen broodje 
bakken en opeten

Kinderboerderij 
De Kienehoeve 

14 september 
OLAT Herdenkingstocht 

70 Jaar Operatie 
Market Garden 

start Camping De Kienehoef 

14 september 
70 Jaar 

Operation Market Garden 
Sint-Oedenrode 
en omstreken 

17 september 
Konvooi 200 Jaar 

Koninklijke Landmacht 
Sint-Oedenrode 

21 september 
MooiRooi / Fokpaardendag
Centrum Sint-Oedenrode

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

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

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




