
Autonieuws
Zie pagina 8

AutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuwsAutonieuws
Zie pagina 8Zie pagina 8Zie pagina 8Zie pagina 8Zie pagina 8Zie pagina 8Zie pagina 8Zie pagina 8 GRAND LUNCH € 5,50

  - ZALM   - KROKET
 - CARPACCIO  - PIKANTE KIP
 - WARME BRIE      - BROODJE VAN DE WEEK
 - UITSMIJTER

KLEINTJE TOMATENSOEP
&

BROOD MET HAM/KAAS
&

BROOD MET BELEG NAAR KEUZE 

tot 
16.00 
uur

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

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

MooiRooikrantDe
Jaargang 4 • Week 31 • 30 juli 2014

Luchtpost

- Campingtour Rooi

- Luchtpost

- Ondernemend Rooi

- Reining

pag. 4 

pag. 14/15

pag. 22

pag. 25

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Mooi
voor vrouwen

Zie pag. 18 & 19

Mooi
voor vrouwen

Zie pag. 18 & 19
Zie pag. 19

Meedenken over Sint-Oedenrode, meepraten over uw eigen dorp. Meld u nu aan voor het burgerpanel!

“TipMooiRooi is een goed initiatief. In 
de raad wordt heel dapper gezegd dat de 
discussie over de fusie heel transparant 
is, maar de burgers zijn amper gehoord. 
Met dit burgerpanel kun je straks precies 

zien wat de burgers van een 
bepaald vraagstuk vinden…”

- Jos Kapteijns

Uitslag Tevredenheid

Sint-Oedenrode is een echt fietsdorp. 
Dat heeft de fietsvierdaagse Rooi 
Fietst nog maar eens bevestigd vorige 
week. Veel Rooienaren klimmen maar 
wat graag op de fiets. Een enquête van 
burgerpanel TipMooiRooi wijst uit dat 
de burgers van Sint-Oedenrode tevre-
den zijn met de recreatieve fietsroutes 
die door de gemeente lopen.

‘Onze gemeente biedt voldoende re-

creatieve fietsroutes.’ Deze stelling 
kreeg ons burgerpanel voorgelegd. 
55% van de ondervraagden gaf aan 
het daar mee eens te zijn. 17% is het er 
zelfs zeer mee eens. Maar 4% is het in 
zekere mate oneens met deze stelling. 
Onze redacteur Hans van den Wijn-
gaard fietst ook graag. Hij ging op pad 
om een proef op de som te nemen. 

» Lees verder op pag. 18

Tevreden (55%)
Neutraal (23%)
Zeer tevreden (17%)
Ontevreden (2%)
Zeer ontevreden (2%)

Rooienaren tevreden over 
fi etsroutes in Sint-Oedenrode

“Ben je tevreden 
over fi etsroutes in 
Rooi?”

Een rondje toeren met de Health Angels 

Welke motorbende komt daar 
aan geprutteld? No Surrender? 
Satudarah? Ze lijken het geen van 
beiden. De Hells Angels dan? Na 
goed kijken is duidelijk dat het 
geen criminele chapter betreft, 
maar vredelievende motorliefheb-
bers. Ze noemen zich de Health 
Angels en komen een ritje maken 

met bewoners van Odendael. De 
eerste durfallen zitten klaar…

Andrew Thijssen is één van de 
rijders. Als hij zijn helm af zet, 
verschijnt er een brede lach. Hij 
vindt het leuk om de senioren een 
onvergetelijk moment te geven. 
Samen met collega’s richtte hij 

de Health Angels op. Een naam 
die bol staat van creativiteit. An-
drew: “We zijn eens begonnen 
met een motorclub binnen Bra-
bantzorg. Voor collega’s die een 
motor hebben en van motorrijden 
houden. Zo nu en dan lieten we 
onze motoren zien aan senioren. 
Plots kwam het idee om mensen 

mee te laten rijden. Er was veel 
belangstelling voor. Vooral van de 
‘nieuwere ouderen’.” Meerdere 
locaties van Brabantzorg zijn be-
zocht. Dit keer is het de beurt aan 
Odendael. 

» Lees verder op pag. 6

Roois Tourspel deelt uit

Vicevoorzitter van EHBO, René van Dis, ontvangt 
van de rondemiss een fi ets en een cheque.

Mevrouw Vervoort vlak voor haar ritje.

Lunch € 5,50
Zie pag. 5
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

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

ROUWBERICHTEN

Ter nagedachtenis

Vlucht MH17

sterven behoort bij ons bestaan
maar ongrijpbaar zijn de gevolgen

als iemand zonder gezicht
je naaste zomaar uit het leven haalt

mij zijn geen woorden bekend
die mijn gevoel bij een zinloze daad 

vertaalt of het tragische verlicht

het duurt dagen en nachten 
in verslagenheid of sti lle dood

als de schreeuwende onzekerheid
alsmaar jaagt door mijn gedachten

waarom deze doelloze daad;
mijn heden en mijn toekomst
verkeren plots in grote nood

de oorlog uit den vreemde
is verplaatst naar hier, 

zo intens voelbaar, dichtbij
de vrede in mijn hart

is verworden tot een slagveld

plots is ieder een ontheemde
en heeft  verdriet en woede

zich in pijnlijke onmacht gemeld

toch grijp ik naar je hand, immers
jouw tranen hebben mij 

over echt medeleven verteld

Directi e en medewerkers van “DeMooiRooiKrant“

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de belangstelling bij het overlijden van 

Mariëlla Foolen-de Brouwer

In het bijzonder Dr. v Osch, Breederzorg 
en het Elisabeth ziekenhuis te Tilburg.

Mario en Wilco
Riek en Peter

Bernie en Dominic 

Mariëlla is begraven op woensdag 16 juli 2014.

De vele, lieve blijken van medeleven
ti jdens zijn ziekte en bij het afscheid van 

Gijs van den Boogaard

hebben ons ontroerd en zijn ons tot steun.

De overweldigende belangstelling maakt het lasti g iedereen 
persoonlijk te bedanken. Daarom op deze wijze onze hartelijke 

dank voor alle lieve woorden en goede zorgen, in het bijzonder van 
huisartsenprakti jk Van Mil, medewerkers van Catharina ziekenhuis, 

Thuiszorg Pantein en VPTZ, 
Marjon van Uitvaartverzorging Kuis, pastor Rens 

en pastoraal werkende Van den Broek.
                                                                       

Diny van den Boogaard-Merkx, 
Manon, Stan, William en Gitt e

Sint-Oedenrode, juli 2014

Herinner mij
Maar niet in sombere dagen
Herinner mij, in stralende zon

Hoe ik was, toen ik alles nog kon

Te midden van allen waar hij zoveel van hield 
is van ons heengegaan 

mijn lieve man, ons pap, schoonvader en trotse opa

Frans de Wit

* Sint-Oedenrode, 24 april 1936             
† Sint-Oedenrode, 27 juli 2014 

echtgenoot van

Sjaan de Wit – van den Berg

Rinie † en Dorine, Peter
 Chantal en Rob
 Jessica en Rick

Marcel en Marc
 Jady

Frank † en Yvonne
 Jordy
 Stan

Dommelstraat 35
5492 DX Sint-Oedenrode

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 1 augustus 
om 19.00 uur in de H. Marti nuskerk van de 

Heilige Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode.

Ons pap is in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58, 
5492 AM Sint-Oedenrode. Na de avondwake is er 

gelegenheid om afscheid te nemen.

De cremati edienst is op zaterdag 2 augustus om 11.00 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 

Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven.

Uitvaartverzorging A. Kuis
WWWannannanneeeer er er ddde e e tttiiijjjd d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........WWW d d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........jjjddde e e tttiiiWWWannannanneeeer er er WWWWWW ddd iiijjjd d d iiil l l WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannannannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannanneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddde e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttt.........................................................................................................................................................

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
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  bakkerij bekk
e

r
s

4 appelfl appen

4,00

 t/m 13 AUGUSTUS

bij aankoop van

2 BBQ broden 
naar keuze

bakje kruiden-

boter GRATIS

 t/m 13 AUGUSTUS

In Nijnsel zijn wij van maandag 28 juli 
t/m zaterdag 16 augustus gesloten. 
In Sint Oedenrode hebben we 
de hele vakantie normale openingstijden.
Fijne vakantie!

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

s

GroetenGroetenGroetenGroeten
uit Sint Oedenrode

Je hoeft niet ver weg te gaan 
om van je vakantie te genieten…

#MH17 
De afgelopen weken waren raar en 
vreemd. Soms zit ik een kwartier voor 
me uit te staren. Vaak dwalen mijn ge-
dachten af naar iedereen die afgelopen 
donderdag een familielid, vriend, ken-
nis, iemand uit de straat of een bekende 
is verloren. Wat moet het verschrikkelijk 
zijn om op deze manier een of meer-

dere personen te verliezen. Het laat me 
niet los. De berichtgeving op de televi-
sie en radio zorgt dat de wond blijft et-
teren. Ik ben soms boos, merk ik. Boos 
op die mensen die uit machtsvertoon 
een vliegtuig uit de lucht knallen. Boos 
op journalisten die respectloos in spul-
len zitten te wroeten. Boos op soldaten 
(sorry, separatisten heten die mensen) 
die dwars door allerlei sporen lopen. 
Boos op alles en iedereen die dat vlieg-
tuig uit de lucht heeft geknald. Op soci-
al media zie ik allerlei berichten langsko-
men. In Rosmalen, mijn geboortedorp, 
zijn twee gezinnen weggerukt uit het 
leven. Maar ook in Sint-Michielsgestel. 
En in Eindhoven. In Neerkant. Over het 
algemeen allemaal mensen die van een 
heerlijke vakantie gingen genieten. Ik 
word er stil van. Toen ik donderdags de 
televisie aanzette, zag ik vluchtig een 
extra journaal. In eerste instantie dacht 
ik dat er nieuws was over die vermiste 
vlucht van Malaysia Airlines. Ik liep 
weg, maar werd getriggerd door een 
zin….’Vandaag vertrokken rond 12.15 
uur vanaf Schiphol.’ Ik liep terug naar 
de televisie. ‘Op weg naar Kuala Lum-
pur.’ Wacht even…..mijn broer vloog 
vandaag ook…naar Kuala Lumpur…..

rond de klok van 12.00 uur. Maar waar 
vandaan???? Ik probeerde met rustige 
vingers een berichtje te tikken naar mijn 
moeder. Zoiets: ‘Uhm….misschien een 
stomme vraag maar wat is het vlucht-
nummer van de familie?’ Na vijf minu-
ten had ik nog geen antwoord, terwijl 
mijn moeder toch meestal haar telefoon 
binnen handbereik heeft. Na tien minu-
ten belde ik haar mobiel. Voicemail. Ik 
probeerde de huistelefoon. Voicemail. 
En dat herhaalde ik een stuk of tien 
keer met tussendoor een paniekerig 
berichtje: ‘Waarom neem je verdomme 
de telefoon niet op?’ In gedachten zag 
ik mijn ouders volledig in shock naar de 
televisie kijken. Na een half uur belde 
mijn moeder niets vermoedend terug. 
‘Ja, ik was even de post uit de brieven-
bus halen bij je zus. En heb je het ge-
hoord? Er is een vliegtuig neergestort.’ 
Toen ik haar redelijk dwingend vroeg 
naar het vluchtnummer van mijn broer, 
kwam oudste druk gebarend de keu-
ken inlopen. ‘Düsseldorf, Düsseldorf…
ze vlogen vanaf Düsseldorf.’ Ik ben heel 
even gaan hangen op het aanrecht en 
heb een Weesgegroetje gepreveld. Tra-
nen in mijn ogen van geluk….en van 
verdriet. #RIP 

Column
Sassefratsen

Intratuin Veghel 
Heuvel 11
Vrijdag koopavond 
www.intratuin.nl

 Tegen inlevering van deze bon

20%
korting

op 1 artikel
naar keuze*

* Actievoorwaarden
 Geldig op het gehele assortiment 
met uitzondering van blokhutten, 
bestrating,  bestellingen, cadeau-
kaarten, gasflessen, boeken, 
horeca en levende dieren. 

 De korting is niet geldig in 
combinatie met reeds afgeprijsde 
artikelen of op andere lopende 
(kortings-) acties en/of aan-
biedingen.

Geldig t/m zaterdag 
9 augustus 2014.

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

Heuvel 24 | 5492 AD Sint-Oedenrode | 0413-472329

De grootste schoenencollectie
 voor brede & smalle voeten,
voor kleine & grote voeten

en voor uw voeten

Classic Walker, stretchmateriaal 
voor mensen met suiker/reuma

Deel van collectie met los voetbed; 
geschikt voor uw eigen steunzool

We voeren o.a. de merken: Durea,
Classic Walker, Footnotes, Hassia, 

Solidus, Waldläufer en Wolky

Alle tijd voor de klant
en een deskundig advies

De laatste ! !  . . .  de 
al ler laatste 

kinderschoenen
o.a .  Braqeez ,  Twins ,  Track ,  P iedro ,  Yel low Cab

€29 , - €39 , - €49 , -

TERMEER MODE SCHOENEN

Kerkklokken luidden, vlaggen halfstok 

Ook Rooi staat stil bij vliegramp

Afgelopen woensdag werd door pre-
mier Mark Rutte uitgeroepen tot dag 
van nationale rouw. Vooral omdat 
woensdagmiddag de eerste lichamen 
van de overleden slachtoffers van vlucht 
MH17 aankwamen in Eindhoven. Ook 
Sint-Oedenrode stond stil bij deze tries-
te gebeurtenis. Vlaggen hingen halfstok 
en de muziek in winkels was op verzoek 
van de gemeente uitgezet.

Voor de aankomst van de vliegtuigen 
werd op veel plekken de klokken geluid. 
Dat was even na 16 uur. Koning Willem-
Alexander en koningin Máxima wa-
ren op vliegbasis Eindhoven aanwezig, 
evenals premier Rutte en vicepremier 
Ascher, andere hoogwaardigheidsbekle-
ders en nabestaanden.

Na de landing van de twee militaire 
vliegtuigen klonk er een trompetsignaal. 

Daarna werd er een minuut stilte in acht 
genomen. Het kabinet verplichtte de 
minuut stilte niet, maar hoopte wel dat 
de burgers er aan mee doen. In heel het 
land werd er massaal gehoor aan gege-
ven. Ook aan de route van de lijkwa-
gens was het erg druk. Ook ter hoogte 
van Best, waar tevens veel Rooienaren 
gingen kijken om de stoet de laatste eer 
te bewijzen.
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Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Zwevende 
kastwand 
in diverse 

combinaties 

Hout, steen en 
glas - een juiste 

combinatie

Campingtour Rooi
Een goede gewoonte moet je koes-
teren en dat is wat DeMooiRooi-
Krant doet met haar jaarlijkse rond-
je langs de Rooise campings. De 
afgelopen drie jaar hebben we daar 
leuke, niet zelden zelfs enthousi-
aste, reacties op gehad. En voor 
het redactieteam is het rondje een 
verademing na de vaak serieuze, 
zware onderwerpen waarbij som-
migen vallen over een woord, halve 
artikelen willen herschrijven of een 
Aviertje met sponsors erbij vermeld 
wil hebben. 
Ons doel deze keer: cambiance De 
Kienehoef

Na op een paar minicampings vruch-
teloos te hebben gezocht naar (een 
“klik” met) een kampeerder, gaat 
het redactieteam ditmaal naar cam-
ping De Kienehoef. De eerste po-
ging, meteen al de vraag “willen 
jullie een interview?” De rubriek 
wordt bekend. Ja, DMRK wordt 
op de campings misschien nog wel 
gretiger gelezen dan in ’t dorp, daar 
zijn we inmiddels wel achter. Helaas 
is de dame in kwestie slechts oppas, 
de rest kan elk ogenblik terugkeren, 
maar daar gaan we niet op wachten.
We stevenen af op een voortent 
waar de gezelligheid vanaf straalt. 
Het blijkt de familie Timmers uit 
Vorstenbosch. “Als we reclame mo-
gen maken” onderhandelt Heidi, 
de vrouw des caravans, al meteen. 
Met een glimlach die zo breed is, 
dat het redactieteam daar niet om-
heen kan. Het gezin bestaat verder 
uit Dirk en vier kinderen. Vera, de 
oudste, draagt haar steentje bij aan 
het interview. Evenals Piet, Dirk’s va-

der, die vroeger een varkenshouderij 
had.
“De boerderij aan de Bedafseweg 
8 is omgebouwd tot groepsaccom-
modatie en appartementen” leggen 
Heidi en Dirk uit. “’Ook hebben 
we daar een kersenboomgaard”. 
Het visitekaartje verwijst naar 
www.timmershoeve.nl . De site ziet 
er gelikt uit, en net zo gastvrij als de 
voortent van de caravan.
Met Dirk gaat het even wat minder, 
al is dat aan zijn gelach en gezellige 
babbel niet te merken. “Ik ben elf 
maanden geleden door een golf-
plaat van een dak gezakt, en nog 
steeds aan het revalideren” zegt hij, 
wijzend op zijn kruk. “We hebben 
ook zwaar meubilair meegenomen, 
dan heeft Dirk houvast” legt Heidi 
uit. Met een knipoog: “Bovendien 
‘moeten’ we nog drie weken hier.”
Hun beslommeringen aan huis zijn, 

samen met de tijdelijke handicap van 
Dirk, reden om niet te ver van huis te 
gaan kamperen. Bovendien worden 
de kinderen snel wagenziek. Waar-
om juist hier? “Voor de kinderen. Ze 
hebben hier zo vriendjes, er zijn veel 
speeltoestellen en ieder jaar is er een 
recreatieprogramma” aldus Heidi. 
“Rooi is ook een prachtig dorp. Jam-
mer alleen dat de Markt vol auto’s 
staat, plantsoentjes zijn toch veel 
mooier?” Volgend jaar weer? “We 
zijn hier nu voor het derde jaar, mis-
schien volgend jaar nog een keer. 
Maar we moeten ook netten kopen 
voor de boomgaard, als dat door-
gaat moeten we in juli en augustus 
thuis zijn voor het plukken en is dit 
de laatste keer.”  Dochter Vera laat 
merken daar niet rouwig om te zijn. 
“Ja, dit is een echte kindercamping, 
voor een disco of zo moet je hier niet 
zijn” besluit Heidi. 

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Appartement, garages en de Beckart onder water 

Wateroverlast in Sint-Oedenrode

Rond middernacht barstte het 
noodweer afgelopen weekend 
los boven Sint-Oedenrode. Een 
flinke onweersbui trok over het 
dorp. De brandweer moest uit-
rukken en werd geassisteerd 
door de politie.

Het uitrukken was onder andere 
nodig omdat er een gat was ont-
staan in een appartement aan de 
Markt. De bewoners moesten 
het huis uit, omdat de kamer was 

ondergelopen. Daarnaast heeft 
de brandweer geholpen met het 
leegpompen van een parkeerkel-
der aan de Lindendijk. 
Op maandagochtend kwamen 
vrijwilligers van zalencentrum de 
Beckart in Nijnsel er achter dat 
de wc’s, de keuken en de zalen 
blank stonden. Het water was 
omhoog gekomen uit het riool. 
Aan de foto’s is te zien dat het 
water wel 15 tot 20 cm hoog 
heeft gestaan.

De tweede Rooise Rooiendag

“Wanneer is dit jaar de 
Roodharigendag? ”De roodharige Ans 
Dekkers, eigenaresse van Miss Hya-
cinth, krijgt deze vraag al weer vaak te 
horen.

Vorig jaar bezochten 97 roodharigen en 
82 niet-roodharigen (aanhang) de tuin 
van Miss Hyacinth aan de Damianen-
weg in Sint-Oedenrode. Het was een 
echt ‘onder ons-feestje’. Mensen met 
rood haar die op de een of andere ma-
nier met Rooi te maken hebben. Ze zijn 
er geboren, werken er of zijn er komen 
wonen. 

Ook dit jaar zijn alle mensen met rood 
haar, die een band hebben met Sint-Oe-
denrode, weer van harte welkom. Samen 
met hun kinderen, ouders of partners, 
want de tweede Rooise Rooiendag komt 
eraan. Op zaterdag 6 september van 
13.00 tot 17.00 uur in de tuin van Miss 
Hyacinth.

Ze gaan dit jaar natuurlijk meer dan 100 
Rooise roodharigen bij elkaar krijgen. 
Dus: Ben je vorig jaar geweest? Kom 
weer en neem nog andere roodharigen 

mee! Ken je mooie Rooise Rooien? Stuur 
ze op 6 september naar Miss Hyacinth.

Wat gaan ze doen?
Natuurlijk zorgen ze voor een over-
macht aan rood haar in het groen van 
de prachtige tuin.
Verder genieten van een hapje en een 
drankje, maar ook een rood-rose toe-
komst laten voorspellen door een echte 
waarzegster, een speciaal menu voorge-
schoteld krijgen door theater Bluf, wa-
tertanden bij de prachtige leren tassen 
van Marjolein Bemelmans, tips en advie-
zen krijgen voor je huid van Dianne van 
Erp, de wall of fame beschilderen met 
Fridi van Alebeek, samen een Rooise-
Rooien-Boom maken, genieten van Trio 
d’Antonet en andere activiteiten. Het 
wordt een gezellig informeel samenzijn 
met een rode tint.

Rond 15.00 uur maken ze een groeps-
foto. Het is dus hopen dat er dan zoveel 
mogelijk Rooise Rooien aanwezig zijn. 
Vorig jaar stonden ze met 80 roodhari-
gen op de foto. Nu dus meer. 
Wil je als roodharige meenemen:
Een rood voorwerp om in de speciale 

Rooise-Rooien-Boom te hangen. Een 
foto van jezelf als je nog niet op de 
Rooise-Rooien-Fotowand van vorig jaar 
staat. Er is nog plaats genoeg voor alle 
nieuwkomers.

De niet-rooien die een band hebben 
met een Rooise Rooie willen we vragen 
een rood accent te dragen. Ze maken er 
weer een kleurrijk feestje van.

CAMPING
TOUR

ROOI
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MooiRooikrantDe 5
De Rooise Boerderij

Jan van de Moosdijk: ‘Bij ons is de aandacht gemeend’

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

De volgende ondernemer die 
meedingt naar de titel ‘Onder-
nemer van het Jaar’ is Jan van de 
Moosdijk van restaurant De Rooise 
Boerderij. De gastheer is dan wel 
evenveel eigenaar als zakenpart-
ner en chef-kok Frank Groeneweg, 
maar Jan is het gezicht van het be-
drijf en daarom logischerwijs naar 
voren geschoven. 

Je bent genomineerd voor ‘Onder-
nemer van het Jaar’. Wat doet dat 
met je?
“Ik ben bezocht door de organisa-
tie met de vraag of ik mee wil doen. 
Daar hoefde ik niet lang over na te 
denken. Het is een eer en bovendien 
hartstikke leuk. Het geeft ons bedrijf 
extra exposure en dat is belangrijk.”

Hoe kun je de Rooise Boerderij het 
best typeren?

“Gastronomisch, gemoedelijk en 
gastvrij. Dat omvat eigenlijk alles 
waar wij voor staan. Het is inmid-
dels alweer vijf jaar geleden dat we 
hier zijn gestart. Vanaf de eerste dag 
hebben we gekeken hoe we ons het 
best zouden kunnen positioneren. 
In Sint-Oedenrode, maar ook daar 
buiten. Hoe is de markt? Wat wil de 
gast? Wat willen we uitstralen? Daar 
zijn we veel mee bezig geweest.”

Na hoeveel tijd merkte je dat jullie 
visie succes had?
‘Vrijwel direct. Vanaf dag één heb-
ben we een goede bezetting ge-
had. Voorheen was de drempel wat 
hoger. Die hebben we duidelijk en 
bewust verlaagd. Sint-Oedenrode 
heeft ons geweldig ontvangen. Wij 
hebben gezorgd voor goede mede-
werkers, oprechte aandacht en een 
goede ambiance. Daarnaast zijn het 

pand en de locatie natuurlijk fantas-
tisch.”

Hoe houden jullie het niveau vast?
“Door te blijven verrassen en door 
scherp te blijven op de kwaliteit van 
ons product. Daarnaast is bij ons de 
aandacht echt gemeend. Je ziet hier 
geen fake-smile. Daar staan we om 
bekend. We proberen de verwach-
tingen van onze gasten iedere keer 
te overtreffen zodat ze vanzelf een 
ambassadeur van De Rooise Boer-
derij worden en anderen vertellen 
hoe fijn ze het hebben gehad.”

Wat vind je van het ondernemers-
klimaat in Sint-Oedenrode?  
“Rooi heeft een heel goed onder-
nemersklimaat. Er zitten hier veel 
goede ondernemers die elkaar ver-
sterken. Hier wordt veel energie in 
gestoken.”

GRAND LUNCH € 5,50

  - ZALM   - KROKET
 - CARPACCIO  - PIKANTE KIP
 - WARME BRIE      - BROODJE VAN DE WEEK
 - UITSMIJTER

KLEINTJE TOMATENSOEP
&

BROOD MET HAM/KAAS
&

BROOD MET BELEG NAAR KEUZE 

tot 
16.00 
uur

Hoepelman I Kappers
WIJ ZIJN TIJDENS DE 

VAKANTIE GEOPEND!

Borchgrave 11    |    5492 AT Sint Oedenrode    |    0413-478991

Maandag     Gesloten
Dinsdag t/m donderdag  09:00 – 17:00 uur
Vrijdag     09:00 – 19:00 uur
Zaterdag     09:00 – 16:00 uur

online booking 
24/7 op 

www.hoepelman-
kappers.nl

/online of via 
de Hoepelman 

app

goede ambiance. Daarnaast zijn het gestoken.”

Rooise kapel op tournee 
in Zwitersland
De Rooise blaaskapel HZZ gaat op 
tournee in Zwitserland. Op verschil-
lende locaties in Unterterzen geven 
ze een concert. In de Zwitserse pers 
worden ze aangekondigd als ‘Nieder-
landische Stimmungsmusik Kapelle’.

De kapel, onder leiding van Peer 
Gerits, geeft acte de presence in het 
Zwitserse plaatsje op 1, 2, 3 en 4 

augustus op de volgende locaties: 
Freieck, Bluumenau Resort Walen-
see, Seehus Quinten  en in de Tenna 
Bar. De bekende Rooise percussio-
nist Piet van de Warenburg, door 
de Zwitsers steeds” Herr Waarun-
boerg” genoemd, legde de contac-
ten. Info te verkrijgen bij de voorzit-
ter van het hoofdbestuur: Rinus van 
Kasteren.

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 28/05  t/m wo 04/06/2014
The Other Women (€ 7,50)  (wo. 28 mei) 20:00 - Flits & magische huis  2D NL (€ 6,50) do. t/m zo. 13:30

Maleficent 3D (€ 7,50)  do. t/m za. 19:00 & 21:15 zo. 17:45 & 20:00 ma./(wo.4 juni) 20:00
Rio 2 3D NL (€6,50) (wo.28 mei) 13:45  Do. t/m zo. 15:45, (wo. 4 juni) 15:45 

Muppets Most Wanted  (Ned. Gespr. Versie) (€6,50) (wo. 28 mei) 16:00  do. t/m zo. 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 30/07  t/m wo 06/08/2014
Heksen bestaan niet (€ 6,50) (wo.30 juli) t/m (wo.06 aug.) 11:15 - Hoe Tem Je Een Draak 2 3D NL  (€6,50) 
(wo.30 juli) do./za./ma./ (wo.06 aug.) 13:30 - Hoe Tem Je Een Draak 2 2D NL  (€6,50) vr./zo./di. 13:30 - Oor-
logsgeheimen (€ 7,-) do t/m za. 19:00 zo 18:00 ma./di.(wo.06 aug.) 19:00 - 22 Jump Street (€ 7,50) do. t/m 

za. 21:15 zo. 20:15 ma./di. (wo.06 aug.)  21:15 - Planes 2: Redden & Blussen 3D NL (€ 6,50) vr./ zo./di. 15:45 - 
Planes 2: Redden & Blussen 2D NL (€ 6,50) (wo.30 juli) do./za./ma./ (wo.06 aug.) 15:45

SPECIALS: Ladies Night: Sex Tape (€ 13,50) wo. 30 juli 20:00
PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00

A50 weer open

De snelweg A50 is weer open. Het 
verkeer raast als van ouds van links 
naar rechts, van Veghel richting 
Eindhoven en omgekeerd.

Wekenlang is de snelweg afgeslo-
ten geweest om groot onderhoud te 
plegen. De toplaag moest vervangen 
worden. Deze laag gaat namelijk 

ongeveer tien jaar mee. Eerst werd 
de ene weghelft afgesloten, daarna 
de andere. Dat leverde op bepaalde 
plekken in de omgeving wat overlast 
op, maar overall lijkt het mee te val-
len. De nieuwe laag schijnt het ge-
luid beter te dempen. Of dat ook zo 
is, zal moeten blijken. Wellicht dat 
de Rooienaren het merken.  
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Praktische map 
Thuisadministratie   
Thuis de administratie bijhouden 
is voor veel mensen een hele op-
gave. Wat kan ik weggooien en 
wat bewaar ik is steeds de vraag. 
En als ik het bewaar hoe lang 
dan?
De moeilijkheid is vaak ook, waar 
berg ik het op of leg ik het neer. 
Zodanig dat ik het ook nog te-
rug kan vinden. In lades, doosjes, 
kastjes, mapjes overal ligt wat.

KBO en Welzijn de Meierij (toen 
Salus) heeft twee jaar terug het 
project thuisadministratie opge-
start en heeft zeker 150 mappen 
uitgereikt aan mensen die daar 
behoeft aan hadden.
KBO en Welzijn de Meierij heb-
ben nu een vernieuwde prakti-
sche map samengesteld waarin 
je overzichtelijk al je papieren 
kan ordenen. In de map kun je 
al je persoonlijke gegevens kwijt 
en heeft diverse tabbladen met 
informatie over wat je moet be-
waren en hoe lang. Heel nuttig 
en praktisch.
Jaarlijks komen de KBO belas-
tingadviseurs die de inkom-
stenbelasting bij mensen gaan 
verzorgen de nadelen van een 
onoverzichtelijke administratie 
tegen, waar ligt dat papier ook 
weer en waar heb ik die infor-
matie nou gelaten. Herken je 
dit en heb je behoefte aan ook 
zo’n praktische map? Via KBO of 
Welzijn de Meierij zijn die tegen 
kostprijs te verkrijgen.
Ook heeft KBO een team van 
mensen die op deskundige en 
discrete wijze u kunnen hel-
pen uw administratie op orde 
te brengen en te houden. Voor 
meer informatie: KBO tel. 
473678 of Welzijn de Meierij tel. 
073 5441400

Komt u ook naar het eetpunt in 
sportcentrum v.d. Oever?
De volgende stelling geldt voor 
veel senioren: De warme maaltijd 
is een belangrijk moment van de 
dag en samen eten bevordert de 
eetlust! Daarnaast is het ook nog 
eens gezellig om samen te eten en 
u ontmoet weer andere mensen.
Als u het hier mee eens bent, 

bent u van harte welkom bij 
sportcentrum v.d. Oever, waar 
sinds kort een nieuw eetpunt 
op maandag is geopend. Op 
diverse andere locaties in Sint-
Oedenrode wordt ook op vaste 
dagen in de week met elkaar 
gegeten bij een eetpunt, o.a. 
in Boskant, Olland, Nijnsel. In 
Odendael kan men dagelijks 
terecht om gezellig samen met 
anderen de warme maaltijd te 
gebruiken. 
Sinds begin april is dit nieuwe 
eetpunt gestart bij sportcentrum 
Theo v.d. Oever, Koninginnelaan 
2. Mensen uit de wijken Kiene-
hoef, Cathalijne en Kinderbos 
zijn hier welkom, maar het eet-
punt is ook bedoeld voor bewo-
ners van  Armenhoef, Eerschot 
en de Ollandseweg. Er wordt 
niet gevraagd waar iemand 
woont, dus iedereen is welkom.
De maaltijd wordt  bereid in de 
keuken van zorgcentrum Oden-
dael en tijdens de maaltijd zijn er 
verschillende enthousiaste vrij-
willigers aanwezig die de maal-
tijd uitserveren.
 
Voor wie en wanneer?                                                          
Voor mensen van 55 jaar en ou-
der die zelf moeilijk of niet kun-
nen koken of die het gezellig 
vinden om samen met anderen 
te eten. Elke maandag kunt u 
hiervoor terecht van 12.00 tot 
13.30 uur. Het is ook mogelijk 
om bijv. 1x per twee weken te 
komen eten. U kunt dit zelf aan-
geven.
Kosten: Voor soep, hoofdge-
recht en toetje betaalt u € 7,10. 
U kunt een keer per week bestel-
len voor de komende week en 
een keuze maken uit een vlees/
visgerecht en een nagerecht.

Aanmelden                                                                            
Voor aanmelding kunt u contact 
opnemen met  de coördinator 
Nel van Manen, 
telefoon 0413-473214 of 
Annelies Temmink, 
telefoon 0413-475651.
                                                                                   
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Welzijn De Meierij, 
telefoon 073-5441400, 
info@welzijndemeierij.nl

Mooi op  leeftijd

druiven
gr. 9 .69

. € 0.79
snijbonen

2.50

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

GROENTE EN FRUIT SANDERS
Borchgrave 8 tel. 0413-470101

Prei
Holland

Per kilo  € 0.79

Navel(hand)
Sinaasappels

Per kilo  € 1.29

Griekse
salade

100 gram  € 0.99

Geschrapte -
wortel
400 gram € 0.99

Volop keuze in zomerfruit,
heerlijke salades, huzarensalades 
en lekkere toetjes uit eigen keuken

Tijdens de zomer 
normale openingstijden

Informatie KBO Sint-Oedenrode

Barokensemble Scordatura geeft concert op en 
rond Smitsorgel

Op zaterdag 2 augustus as. om 
15.30u. verzorgt Barokensemble 
Scordatura een bijzonder concert 
op en rond het Smitsorgel van de 
Sint Martinuskerk Sint-Oedenro-
de (centrum)

Barokensemble Scordatura, op-
gericht in 2011, wil nieuwe we-

gen verkennen in de presentatie 
van oude muziek. 'Scordatuur' is 
van oudsher de muziekterm voor 
een ongebruikelijke verstemming 
van de snaren. De artiestenploeg 
van Scordatura hanteert de naam 
als beeldspraak voor hun werk-
wijze. Zij laten deze zaterdag 
oude instrumenten klinken zoals 

de klavecimbel, het orgel, de vi-
ola d'amore en een vijfsnarige 
barik. De muziekstukken worden 
afgewisseld door korte, pakkende 
gedichten, speciaal voor het pro-
gramma geschreven.

De artiesten van het ensemble: 
Axel Wenstedt (orgel en klave-
cimbel), Jos Koning (vijfsnarige 
(alt)viool en zevensnarige viola 
d'amore), en Julius Dreyfsandt zu 
Schlamm (dichter)
stelden voor deze zaterdag een 
bijzonder programma samen 
met werken van o.a. Scheide-
mann, J.S. Bach, Ph. v. Wichel, 
J.Titelouze en H.I.F. von Biber. Dit 
bijzondere concert op 2 augustus, 
dat wordt georganiseerd door de 
Stichting Smitsorgel, begint 
om 15.30 u. en is gratis toegan-
kelijk.

‘t Onderonsje in het Damiaancentrum
Iedereen vanaf 55 jaar is op don-
derdag 31 juli om 10:00 uur wel-
kom bij ’t Onderonsje in het Da-
miaancentrum. We maken een 
natuurwandeling en we gaan pick-
nicken.

Op donderdag 31 juli is er weer een 
Onderonsje van 10:00 tot 13:30 
uur in het Damiaancentrum aan de 
Schijndelseweg 46. Iedereen vanaf 
55 jaar mag deelnemen. En we-
derom is er een mooi programma. 

Tijdens dit Onderonsje gaan we 
een wandeling maken door het 
bos dat achter het Damiaancen-
trum ligt. We doen dit onder lei-
ding van Jeanne Soetens, die lid is 
van de natuurgidsen in de Meierij. 
Jeanne is zeer bekend met alles wat 
er groeit en bloeit in dit bos, dat 
eigenlijk onze “achtertuin” is. Een 
wandeling maakt ook hongerig, en 
daarom wordt de wandeling ge-
volgd door een picknick. We hopen 
dat de weergoden ons goed gezind 

zijn, en dat de picknick in de open 
lucht kan plaatsvinden. We starten 
om 10:00 uur met koffie of thee, 
en natuurlijk hebben we er ook wat 
lekkers erbij.
‘t Onderonsje is een plaats van 
ontmoeting en gezelligheid. Aan-
melden voor dit Onderonsje is wel 
nodig. U kunt zich aanmelden bij 
Diny Kuijpers van Welzijn de Mei-
erij (073 - 544 14 00) of bij Peter 
van Bijsterveldt (06 13 72 57 42). U 
betaalt € 7,50 per persoon.

Ongeveer tien senioren hebben 
zich aangemeld, maar niet alle-
maal ‘nieuwere ouderen’, getuige 
de aanwezigheid van de 92-ja-
rige mevrouw Vervoort. Scha-
terlachend neemt ze plaats in de 
zijspan. ‘Waarom doet u mee?’ 
wordt er gevraagd. “Voor de 
gein”, giechelt ze. “En ik heb wel 
eens bij de politie op de motor ge-
zeten. Maar alleen om mee te rij-

den hoor!”

De heer en mevrouw van Houtert 
hebben een eigen reden om een rit 
met de motor te maken. “Ik had 
vroeger een motor met zijspan”, 
zegt Frans van Houtert. “Eerst een 
Harley en daarna een BMW. Toen 
we nog geen kinderen hadden, 
gingen we met de motor kampe-
ren in Zolder of bij de Nürburgring. 

Toen de kinderen kwamen heb ik 
de motor verkocht. Daarna heb ik 
niet meer gereden.” ‘De vrijheid’, 
dat vindt Van Houtert het mooiste 
aan motorrijden. Met een olijk ge-
zicht neemt hij plaats. Na de ronde 
zoekt hij zijn vrouw op om de er-
varing te delen. Ze mompelen wat 
tegen elkaar. Het gaat vast en ze-
ker over vroeger. Over die mooie 
tijden, samen op de motor.   

Vervolg voorpagina

Een rondje toeren met de Health Angels 

Mevrouw Timmermans en mevrouw van der Zanden (l) 
hadden de grootste lol. Ze reden samen een ronde mee.

Mooie BBQ schorten
alleen deze zomer 

€ 7,95 
(Collectors Item)

Te koop bij DeMooiRooikrant, 
Heuvel 17

Dhr. Van Houtert heeft er schik in. 
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Samen sterker

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

Heeft u financiële vragen? Iedere eerste maandag van de maand kunt u tussen

17.00 en 20.00 uur zonder afspraak binnenlopen op ons kantoor in Boxtel of ons

Adviescentrum in Sint-Oedenrode voor een kosteloos oriënterend gesprek.

Kom 4 augustus naar onze inloopavond

Volg ons ook op Twitter: @RaboHvDM

zitten onze
adviseurs voor
u klaar!

Iedere eerste
maandag van

de maand

Rijsingen Royaal

Het is maar een spelletje

Ook bij buurtschap Oud Rijsingen zal op 31 au-
gustus tijdens het straattheaterfestival 
Rijsingen Royaal regelmatig dit gezegde naar vo-
ren worden gebracht. Want op deze bijzondere 
dag is het niet alleen theater of muziek wat de 
klok slaat. 

Er zijn door diverse verenigingen bijzondere spel-
len bedacht, die geheel in de lijn liggen van activi-
teiten die kenmerkend zijn voor deze verenigingen 
en zich hiermee profileren bij de Rooise bevolking. 
Die zal natuurlijk massaal aanwezig zijn op deze 
dag.  Niet alles wordt verklapt, maar om toch de 
belangstelling aan te wakkeren, doen we zomaar 
een greep uit de ruim dertig verenigingen die deze 
dag helpen om de vreugde te verhogen.

Wat dacht u van de ZLTO met het maïs doolhof, 
carnavalsstichting Papgat met het Bierpullenschui-
ven en handboogvereniging Concordia die pijlen 
laat richten op Willem Tell? Bij de gezamenlijke 
automobielbedrijven kunt u uw krachten showen 
door u het leplazarus te trekken aan een oldtimer. 
Scouting Rooi zal zich zoals gewoonlijk presen-
teren met uitgekiende behendigheidsspelletjes.  

De overkoepelende organisatie van voetbalver-
enigingen zal ongetwijfeld aan u vragen of u in 
staat bent een deuk in een pakje boter te schie-
ten. Atletiekvereniging Fortuna test uw atletische 
vermogen, het IVN geeft samen met natuurwacht 
en\of het Brabants landschap een presentatie en 
stellen moeilijke vragen waar u makkelijk op kunt 
antwoorden. De ook aanwezige beugelclub uit Ol-
land en de jeu de boules vereniging uit Boskant 
stellen u in de gelegenheid de ballen flink te laten 
rollen. 
Zo zijn er nog verenigingen meer te noemen die 
spellen aanbieden. Het meedoen is belangrijker 
dan het winnen zult u denken. Tot dat u te horen 
krijgt wat er daadwerkelijk te winnen valt. Daar-
over volgende keer meer.

Wel wil ik u er op wijzen dat er nog een mogelijk-
heid is om alles en iedereen te ontstijgen. U kunt 
genieten van een geweldig diner, geserveerd in het 
meest bizarre en unieke restaurant van Nederland. 
”Dinner in the Sky.” Ook is er de gelegenheid om 
te brunchen op hoog niveau. Er zijn nog enkele 
kaartjes te verkrijgen om rond de klok van 10.20 
uur een eitje te tikken op deze prachtige zondag-
morgen met geliefden en\of vrienden. Of dit niet 
genoeg is, zal er om 16.00 uur een High Tea op 
50 meter hoogte worden geschonken. Een echte 
‘high tea’ dus. Ook hiervoor zijn nog kaartjes te 
verkrijgen, maar ben er snel bij, want het aantal 
kaartjes is beperkt.  Voor vragen dan wel reser-
veringen; Chris Buiting 0413-476135, Jan Jansen 
0622370835 of via onze website  
www.rijsingenroyaal.nl.

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN
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Met de KBO naar Amsterdam

Als jonge KBO-leden hadden we ons aan-
gemeld voor een dagtocht naar Amsterdam. 
Vroeg uit de veren, want om 8.00 uur stond 
de bus op de Markt klaar voor vertrek. Ieder-
een was op tijd aanwezig. 

Door: Marij en George Zoontjens

Met 64 personen zat de bus vol. Tijdens de 
reis werden we op de hoogte gebracht van 
het programma door Ton van den Hurk, wat 
hem goed afging. We hadden een vol pro-
gramma dus werd een strak schema voorge-
houden. Na koffie bij Het Wapen van ging de 
mooie route naar Amsterdam, waar de rond-
vaartboot van rederij Plas al op ons wachtte. 
Het weer was perfect en in de boot werden 
de mooie gebouwen en plaatsen via de ka-
nalen aan ons voorbij gevaren. De mooie ka-
rakteristieke voorgevels vielen al snel op en 
de bootsman vertelde ons over al het moois. 
Het was een drukte van belang op het wa-
ter en regelmatig moesten we stoppen, om 
andere boten voor te laten gaan om een 
botsing te vermijden. Ik moest denken aan 
de spectaculaire achtervolging in de film Am-
sterdamned uit 1988.  

Het volgende onderdeel van het program 
was een rondwandeling in de Jordaan. Bij 
het beeldje van Anne Frank werden we in 
drie groepen verdeeld. Sommigen van onze 
groep vonden het tempo van de gids wat 
snel en zeiden dat het wel een vierdaagse 
was in 90 minuten. Aan het eind werd dit 
ruim gecompenseerd door een straat met 
mooi verlichte ramen. Hierachter de dames 
met in hun hand een ijslolly, sommigen zagen 
hier iets anders in. “Wat zal die koude zwoe-
le lippen hebben”, was een opmerking van 
een van de heren. Aan het eind van de straat 
stonden we tegenover een sex shop met op-

merkelijke dingen voor het raam. Achter ons 
stond een kerk en de gids vertelde dat daar 
de scheiding is tussen de hemel en de hel.

Na een mooie en interessante wandeling 
kwamen we aan op de Dam. Het paleis da-
teert uit 1648 en is gebouwd op ruim der-
tienduizend houten heipalen. Het is door 
architect Jacob van Campen gebouwd in 
Hollands Classicistische stijl. Het bordes is er 
later aan gezet waardoor het veel lager oogt 
als je uit het raam kijkt. Door de goede uitleg 
gingen we van zaal naar zaal met de prach-
tige kroonluchters, veel marmer, wandkleden 
en schilderijen. 

Hierna, moe maar voldaan, kregen we vrijaf 
en konden we een terrasje opzoeken. Onze 
gedachten gingen uit naar het perfecte maar 
druk programma onder het genot van een 
lekker biertje of wijn.
Uitgerust gingen we om 17.00 uur met de 
bus naar ons afscheidsdiner. Ondanks de 
hogere leeftijd van de deelnemers hebben 
wij ons goed geamuseerd in dit gezelschap. 
KBO, nogmaals bedankt voor de goede or-
ganisatie.
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TEGEN INTERNET PRIJZEN
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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

Fiat Ducato 
14 2.8 id 320 500
Zeer nette camper
Bouwjaar 2000

Km stand. 116.000 km
diesel

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.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 320i Aut. 
Executive Leder Nav Schuifdak.
Transmissie Automaat
Brandstof Benzine

bouwjaar 2012
km.stand 54.280
kleur Saphirschwarz
btw auto Ja

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

Mercedes-Benz Vito 122 CDI
Dubbel cabine vol opties!

Bouwjaar 2011
Km.stand 88.015 km

Mazda MX 5  1.6, 
Cabrio incl. hardtop
Bouwjaar 2000

Km.stand 144.500 kmHyundai I10 1.1 Active Cool
Bouwjaar 2009
Km.stand 82.718 km  

Kleur: Grijs
Transmissie Automaat

Prijs:  € 3.800,- Prijs:  € 6.995,- Prijs:  € 26.950,- excl. BTW

Prijs:  € 11.250,-

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.

Schoenmakers

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

Ford S-Max 2.5 
20V Turbo 162KW
Km.stand 179.000 km
Bouwjaar 2008

Brandstof Benzine
Carrosserievorm MPV
Aantal deuren 5
Transm. Handgeschakeld

Prijs:  € 11.950,-

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

Fiat Punto 0.9 Twinair 
POP EVO 
slechts 3000 km

nieuwprijs € 17.500,- 
nu rijklaar € 10.950,-

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

Prijs:  NU € 10.950,- 
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Poppenkast steeds beter bezocht

Deze zomer zal Luuk’s poppenthea-
ter vijf zaterdagen achter elkaar een 
poppenkast verzorgen op het Rooise 
Kerkplein. Afgelopen zaterdagmid-
dag was het alweer een stuk drukker 
dan een week eerder. 

Deels zal het met de temperatuur te 
maken hebben gehad. Afgelopen 
zaterdag was het goed toeven op 
het Kerkplein. Het was lang niet zo 

heet als de week daarvoor. Ook de 
promotie rondom het evenement, 
wat betaald wordt door de Rooise 
centrumondernemers, heeft blijk-
baar haar vruchten afgeworpen. 
De komende drie zaterdagen is het 
weer poppenkast. Iedere keer star-
ten de voorstellingen om 12.30 uur 
en 15.00 uur. ‘Kinderen van 1 tot 81 
zijn welkom’, zoals Jan Klaassen het 
al zo mooi vertelde. 

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

Toon

Trots en blij verwelkomen wij 
onze zoon

Jesse
24 juli 2014

Roy de Laat & Laura v.d. Zanden
broertje van Noah

Irenestraat 27
5491 KC Sint-Oedenrode

Hartelijk dank 

voor de vele reacties die wij mochten ontvangen 
in de vorm van kaarten, bloemen en cadeaus 

ter ere van ons 60 jarig huwelijk!

Leo en Jo 
van de Laar-Raaijmakers

in de vorm van kaarten, bloemen en cadeaus 

Plaats gratis 
uw reactie op 

de familieberichten 
voor:

· Geboortes
· Dankbetuigingen

· Felicitaties

kijk op 
rooisefamilieberichten.nl

Honden gered uit de Dommel

Dankzij een oplettende wandelaar 
zijn twee honden gered uit de Dom-
mel. Op vrijdagochtend zag deze 
wandelaar ter hoogte van het Bak-
kerpad de dieren spartelen in het 
water. Ze konden er niet uit komen. 
De brandweer werd gewaarschuwd.

Even voor 07.00 uur was die ter 
plaatse. De Rooise brandweerman 

Jan de Leijer gleed via de steile wand 
naar beneden. Samen met zijn col-
lega’s trok hij de honden op het dro-
ge. Ze werden gekalmeerd en een 
dierenarts onderzocht de honden. 
Eén hond was onderkoeld geraakt. 
Beide dieren werden meegenomen 
voor verder onderzoek. Het is nog 
steeds niet duidelijk van wie de hon-
den zijn.

Brandweerman Jan de Leijer ging het water in om de honden te redden

Volop klompen 
en bbq-schorten

 (collectors item) 
te koop

DeMooiRooiKrant, Heuvel 17

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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de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.
Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Feestelijke aftrap op zaterdag 2 augustus 

Kittenzomerfestival bij Dierenopvangcentrum Hokazo
Op zaterdag 2 augustus aanstaan-
de trapt Dierenopvangcentrum 
Hokazo in Uden het Kittenzomer-
festival af! Adopteert u op die dag 
een kitten, dan ontvangt u een kit-
tenpakket én een voucher voor het 
kattenseminar ‘Je kat begrijpen en 
opvoeden’. Ook staat op 2 augus-
tus een kattengedragsdeskundige 

klaar om al uw vragen te beant-
woorden. Om 14.00 uur kunt u, 
onder het genot van een kop kof-
fie, aanschuiven bij de voordracht: 
Omgang kids & cats. Leuk en leer-
zaam voor jong en oud. U bent op 
zaterdag 2 augustus welkom van 
11.00 tot 16.00 uur.

Volop klompen 



Woensdag 30 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 

MooiRooikrantDe10 

Es de ogstmaond sterk dauwe doet 
dan blijft ‘t weder goewd
Als er in de oogstmaand veel dauw is, 
dan blijft het weer goed.

Uit: ’t Brabants spreekwoordenboek 
van Mandos BRABANTSE SPREUKEN

Rooi overwoekerd door ongemaaide
bermen? MooiZooi vroeg het de gemeente.

Wij snap-
pen de ophef niet

hoor.. Het valt volgens
ons best mee..

Door: Jeroen Kossen

SudokuMedium

4 8 6

2 1

5 3 4

3 7 5 4 9

4 5

1 6 9 8 4

2 9 6

8 7

5 1 2

Puzzle #277561

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Wilbert Aben

Sint-Oedenrode

Winnaar:
D. Schilders

Oranje Nassaulaan 118
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 Bijna suikerfeest

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

UITZIEN

een man 
van een 
enkel woord
staart u aan

beschermt zich
achter stilte
wil niet 
dat u
hem hoort

hij wacht 
geduldig
op de morgen

wanneer weer
een stukje heden
in ‘t verleden
is verborgen

julius

Meedenken over Sint-Oedenrode, meepraten over uw eigen dorp. Meld u nu aan voor het burgerpanel!

“TipMooiRooi is een goed initiatief. In 
de raad wordt heel dapper gezegd dat de 
discussie over de fusie heel transparant 
is, maar de burgers zijn amper gehoord. 
Met dit burgerpanel kun je straks precies 

zien wat de burgers van een 
bepaald vraagstuk vinden…”

- Jos Kapteijns
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Stilte van weilanden waarin de zomer
graast en vredig kauwt op
zwijgzaamheid

Weilanden die zijn neergedaald, zich
hebben uitgestrekt als roerloos
open water

En ik heb lief het niet-spraakmakende,
ongemaskerde, onvoltooid
volmaakte gras

En ik heb lief het licht dat aan
de halmen praat in woorden
die niets wegen

Helend en enkelvoudig licht
waarin geen openingen zijn voor
wartaal, misverstand

Het naakte, weerloze gesprek
van licht en schaduw
heb ik lief

De ruimte die geen leegte kent
maar in haar eigen ruimte
past

De weilanden in stil beraad,
in stil beraad de weilanden
als antwoord op wat ik niet vraag

Ik heb dit antwoord lief,
weet niet waarom
en waarom niet

    Kees Hermis

Kossen | Design

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

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

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

Waar is de kans op een vakantieliefde het grootst?
Nederlandse mannen én vrou-
wen flirten het liefst met Duit-
sers. Dat blijkt uit een groot-
schalig onderzoek van LOVOO 
en GoEuro

Het is officieel. Nederlanders 
houden het meest van Duit-
sers. Uit onderzoek van locati-
on-based dating app LOVOO 
(www.lovoo.com) en reiszoek-
machine GoEuro (www.GoEuro.
nl) is gebleken dat Nederlandse 
mannen en vrouwen het liefst 
met hun oosterburen flirten. 
Meer dan 50.000 Europeanen 
zijn gevraagd naar hun voor-
keuren wanneer het aankomt 
op het verleiden van het andere 
geslacht. Maar liefst 68% van 
de mannen uit ons land zegt dat 
hun ideale date met een Duitse 
vrouw zou zijn. Van de Neder-
landse vrouwen kiest zelfs 70% 
voor onze mannelijke buren. 

Op nummer twee zijn de Engelse 
vrouwen en mannen geëindigd. 
Pas bij de nummer drie is het eer-
ste grote verschil te zien tussen 
de twee geslachten wanneer het 
gaat om de voorliefde voor een 
bepaalde nationaliteit. Zo wil 9% 
van de Nederlandse vrouwen wel 
een espressootje drinken met Ita-
lianen, terwijl 8% van onze man-
nen graag aanschuift voor een 
sangria met een Spaanse schone. 
Deze statistieken en LOVOO en 

GoEuro’s onderzoek zijn onder-
deel van een gezamenlijk project 
genaamd: ‘The European Flirt 
Guide’, een gids voor de Euro-
pese dating scene, die antwoord 
geeft op de eeuwige vraag: wel-
ke nationaliteiten voelen zich het 
meest tot elkaar aangetrokken? 
Als je nadenkt over een reisbe-
stemming voor deze zomer, kun 
je nu zien in welke landen je de 
grootste kans hebt op een date.

Gezocht: 
vakantieliefdes die nog steeds samen zijn

DeMooiRooiKrant is op zoek naar stellen die elkaar op een vakantie 
hebben ontmoet en nog steeds samen zijn. Past u in dit profi el? 

Mail dan naar redactie@demooirooikrant.nl, 
tweet naar @demooirooikrant of bel naar 0413-479322Mooie opbrengst collecte Rode Kruis

De collecte van het Rode kruis is 
ook dit jaar, ondanks een tekort 

aan collectanten,  goed geslaagd. 
De totale opbrengst kwam uit op 
het mooie bedrag van € 4.277,69.

Graag wil het Rode Kruis alle 
wijkhoofden, collectanten en gul-
le gevers bedanken die dit moge-
lijk hebben gemaakt. Omdat zij 
van de opbrengst van de collecte 
niets hoeven af te dragen aan het 
hoofdkantoor kan de gehele op-
brengst volledig aangewend wor-
den voor plaatselijke activiteiten. 

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Wethouder werkt zich in het zweet
Sint-Oedenrode - Even de bus 
in voor een welverdiend bakje 
koffie. Wethouder Ad van der 
Heijden veegt de zweetdruppels 
van zijn voorhoofd. Misschien 
verschijnen ze door de hitte, 
door het harde werk, of omdat hij 
het dikste hesje heeft gekregen. 
Waarschijnlijk door een mix van 
deze factoren. Feit is dat Van der 
Heijden een stuk wijzer is ge-
worden. 

Op een bloedhete woensdag 
assisteerde Van der Heijden de 
bosploeg en de groenploeg. In 
drie woensdagen doorloopt de 
kersverse wethouder meerdere 
disciplines bij de gemeentewerf. 
“Om te weten wat er speelt”, 
puft de bestuurder, terwijl hij zijn 
werkhandschoenen uitdoet. “Ik 
ben vanmorgen met de bosploeg 
mee geweest. Bijvoorbeeld naar 
de Scheken. Ik kwam op plekken 
waar ik nog nooit ben geweest! 
We hebben in Boskant vijf po-

pulieren omgedaan en nu help 
ik met het snoeien van enkele 
heggen. Hoe staat het met onze 
bospercelen? Hoe zit het met het 

onderhoud? Wat moet er de ko-
mende jaren allemaal gebeuren? 
Daar hebben we het onder meer 
over gehad.”

Wethouder van der Heijden (l) stak de handen uit de mouwen.

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

112 Sint-OedenrOde

Man onderuit met scooter
Dinsdagmiddag rond 12.30 uur is 
een man onderuit gegleden met zijn 
scooter. Dat gebeurde op de Grote 

Doelenlaan in Sint-Oedenrode. 

De Schijndelse man (ouder dan zes-
tig jaar) liep schaafwonden op en is 

meegenomen door een ambulance. 
In het ziekenhuis is hij verder onder-
zocht. Er waren geen andere voer-
tuigen bij het incident betrokken.

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print

Ons kringloopcentrum 
is gesloten van 

maandag 4 augustus 
t/m maandag 18 augustus.

Wij wensen u nog een mooie 
zonnige zomer!!

d’n einder  |  Sluitappel 17a  |  5491 TS Sint-Oedenrode
T: 0413-490950  |  info@deneinder.nl  |  www.deneinder.nl



Woensdag 30 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 
--------------------------------------

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

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

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

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

Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa 
in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------

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

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

rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site. 
--------------------------------------

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.

ZWEMMEN ? 
Bij ons verkrijgbaar:

Zwembad-zout en Zwembad-chloor 
Tevens hebben wij zout en 

zouttabletten voor uw waterinstallatie. 
Wij wensen u een zonnige zomer!

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

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

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

Wij zijn tijdens de 
gehele vakantie 
gewoon open!

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

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.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Aanbieding: Hedera voor tuinafschei-
ding 30% korting!!
tevens kas totale leegverkoop
Bloeiende lavendel 13 cm pot € 1,20
Stamrozen vanaf € 12,50, Volop zo-
merbloeiers en vaste tuinplanten, di-
verse kortingen.
Prei- en groenteplanten. Groencen-
trum van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, 
Sint-Oedenrode 
--------------------------------------

Voor startende ondernemers diverse in-
stapklare kantoorruimten te huur op Cam-
pus Fioretti. Aantrekkelijke voorwaarden. 
Bekijk het aanbod op www.campusfioret-
ti.nl. Stuur een e-mail naar info@starters-
collectief.nl voor meer informatie of voor 
een vrijblijvende bezichtiging. 
--------------------------------------

Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007. 
--------------------------------------

Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl 
--------------------------------------

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

Ma t/m zat geopend vanaf 08.00 u. 
Ook tijdens de vakantie bezorgen wij 
uw bloemen. Brekelmans Tuincen-
trum, 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
--------------------------------------

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

Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren.
Verkoop montage reparatie renova-
tie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

Te koop:
2 jonge schapen (germen), tel: 06-
10904814
--------------------------------------

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

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

Gezocht

Gevraagd: meisje/ jongen plm. 15 
jaar voor diverse werkzaamheden 
voor tassen internetwinkel gevestigd 
in Nijnsel. 3-6 uur per week, verdeeld 
over een aantal dagen tot 17.15 uur. 
www.seasonbags.nl 
telnr. 0413 476967 
--------------------------------------

Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen.Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-14463212 
--------------------------------------

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

Gevonden/verloren

verloren: sleutelbos met groen hoesje 
en bedeltje van de heilige Antonius, 
ter hoogte van de Pastoor Panken-
straat naar de Hortensiastraat, info: 
DeMooiRooiKrant Heuvel 17.
--------------------------------------

Verloren:
donderdag 24 juli in centrum van Sint-
Oedenrode: afstandsbediening van 
garagedeur. Info: 0413-472145
--------------------------------------

Diversen

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

Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice Sint-Oedenrode. 
Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

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

   

Deze week een prachtige oude foto van een naar het schijnt Rooise vrouw. 
Wie weet wie deze dame is? We horen het graag van u. redactie@demooi-
rooikrant.nl, 0413-479322 of loop binnen in ons kantoor, Heuvel 17. De koffie 
staat klaar.

oplossing week 29:
3e van links boven is Ad Pieters. 
Daarnaast André Koeleman (is mijn 
vader). Wil van Ieperen (schuin 
rechts daaronder) was de directie-
secretaresse. Ad Quivooi (in het 
midden, met bril) Foto moet rond 
1980 gemaakt zijn tijdens een uitje 
met management Oda (zijn alle-
maal leidinggevenden)

Leon Koeleman

Oplossing week 30 
Op de foto staan Christien en Zus 
vd Kamp. Voor bij de machine staat 
Lambert. Achteraan links is Antoon 
v.d. Rijt (vader van Harrie). Plaats: 
oude smederij v.d. Kamp in ’t Kof-
feren, jaren ‘20-’25. 

Harrie v.d. Rijt 

Historische beelden

Marktplein

Mysterie ‘Knuffelboom’ opgelost

In DeMooiRooiKrant van vorige 
week werd het onderwerp ‘knuf-

felboom’ aangesneden. Deze 
boom vol met knuffels staat aan 
de Dwarssteeg. Een straat die 
parallel loopt aan de Noordelijke 
Randweg. Wat doen die knuffels 
in die boom? Hoe zijn ze daar be-
land? Het mysterie is opgelost.

De redactie bedankt Erik de Bie 
uit Olland die de moeite nam 
om te bellen. Hij kwam met een 
duidelijke verklaring op de prop-
pen. De vader van Erik, Frans de 
Bie, woont aan de Heikampen-
weg. Zo’n vier á vijf jaar geleden 
was hij aan het wandelen met de 
hond toen hij een zak met knuf-
fels vond. ‘Wat moet je daar nou 
mee doen?’ vroeg hij zich terecht 
af. De Rooienaar dacht aan de 
enigszins holle boom en gaf de 
knuffels daar een plekje. De jaren 
daarna werd de knuffelcollectie 
uitgebreid. Niet door Frans, maar 
door passanten. Zo is het myste-
rie van de ‘Knuffelboom’ opge-
lost. 
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Inloopochtend voor borstkankerpatiënten 
Mensen die borstkanker hebben of 
hebben gehad, worden donderdag 
7 augustus 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. 

Streekdrankenproeverij: merkbaar in opkomst

Booming business is misschien 
wat sterk uitgedrukt, maar de be-
langstelling voor streekproducten 
zit absoluut  in de lift. Afgelopen 
zondag bleek dat maar weer eens, 
toen de Gasthuishoeve een pre-
sentatie gaf van streekdranken. 
Behoorlijk wat mensen streken in 
de loop van de middag neer bij 
het complex aan het Kremselen, 
waar behalve proeven vooral veel 
te zien was.

Het weer was perfect voor de 
presentatie. De zon maakte de 
mediterrane binnentuin extra dor-
stig, en dat gold niet alleen voor 
de planten. En hoewel het aantal 
echte streekdranken uit onze regio 
beperkt is, verraste het assortiment 
toch menige bezoeker. Vooral de 
bieren van eigen bodem vonden 
gretig aftrek: Dommeldalbier of 
Kartuizer Gruytbier, in verschillen-
de brouwvarianten. 

Zoals gezegd, was er vooral veel 
te zien. Een bonte mengeling van 
producten die op de een of andere 
manier het streekgevoel opriepen. 
Soms was daarvoor wat fantasie 
nodig, zoals bij de escargots of bij 
de vijgendip. Maar ook Nederland 
kent wijngaardslakkenteelt, en vij-
genboompjes zijn evenals andere 
mediterranen al jaren bezig met 
een opmars naar de lage landen. 
Natuurlijk waren er ook producten 
die je in de supermarkt aantreft, 
maar als je het etiket mocht gelo-
ven waren die toch vaak net even 
anders, en in ieder geval biologisch 
geteeld.
Maar niet alleen de streekproduc-
ten trokken de belangstelling. Ook 
het assortiment aan planten, plus  
veel tuinideetjes waaronder ook 
weer de mediterrane, maakte een 
bezoek de moeite waard. Kalkoen 
Bob, de mascotte van de Gasthuis-
hoeve, begroette menig bezoeker 
met zijn okkelokkelok, trillend met 
zijn staart alsof hij trots was dat 
hij als een van de weinige van de 
beestenboel zo maar los mocht lo-
pen. 
Waar ze ook voor kwamen, voor 
de bezoekers werd het in ieder ge-
val een net-iets-anders dagje uit.

In Mariëndael in Sint-Oedenrode 
kun je na de zomer aan de slag 
met een nieuwe cursus tekenen 
en schilderen voor volwassenen. 
Het is bedoeld voor de beginnen-
de cursist én  voor degene die een 
gedegen ondergrond voor het te-
kenen/schilderen wil krijgen. 

Met behulp van een cursus- en 
werkboek én een zeer persoon-
lijke begeleiding, leer je alles over 
techniek, materiaal, kleur en per-
spectief. MIK biedt de mogelijk-
heid om je in te schrijven voor 

een korte cyclus van 5 lessen, dan 

kun je bekijken of de cursus bij je 
past, of de docent bevalt en hoe 
het met de groep gaat. Meteen 
intekenen voor de hele reeks van 
30 lessen is ook mogelijk. De cur-
sus wordt gegeven op de maan-
dagochtend van 9.30 tot 12.00 
uur en staat onder deskundige en 
hartelijke begeleiding van kun-
stenares Rita van der Laan, start 
15 september. Voor meer info, 
kun je rechtstreeks met Rita bel-
len 06-24795371, inschrijven via 
www.mikweb.nl. 

MIK cursus grondbeginselen 
Tekenen/Schilderen Sint-Oedenrode

Oogstfeest op 3 augustus bij Hoeve Strobol

’N kook erreppul steke op Zandhoefs Oogsfeest
De aardappelen op de akker van 
Hoeve Strobol hebben het veld 
dicht en staan reeds in bloei. Ze 
wachten om gestoken te worden 
tijdens de oogstdag op 3 augus-
tus tussen 11.00 en 17.00 uur. Het 
boerenleven speelt zich gemoede-
lijk af rond de hoeve. Diverse nieu-
we activiteiten laten jong en oud 
proeven van de ruimte, de vrijheid 
en de eenvoudige verscheidenheid 
rond de Zandhoefse boerenhoeve 
aan de Strobolse Heidesteeg in 
Nijnsel. 

Wie kan omgaan met de riek en 
niet bang is voor vuile handen kan 
tijdens het oogstfeest ’n kook er-
reppul steke en deze bovendien 
deze gratis mee naar huis nemen. 
Rechtstreeks van de boerenakker 
en op de knieën bijeengeraapt, 
zoals dat vroeger gebeurde. On-
getwijfeld komen herinneringen 
boven, niet alleen op de aardappe-
lakker maar ook op de aangelegde 
dansvloer waar ‘boer en boerin’ 
dansen op nostalgische deuntjes als 
wals, tango en foxtrot. Want het 
oogstfeest op Hoeve Strobol blijft 
een aaneenschakeling van aspecten 
uit het boerenleven zowel wat be-
treft werk, vernuft, tradities en ont-
spanning. In zeven jaar groeide het 
Zandhoefs oogstfeest uit tot een 
ware reünie. Hier ontmoeten gelijk-
gestemden elkaar. Niet alleen uit de 
buurt, maar van heinde en verre. 

Proeven van boerenbestaan
Het grote erf rond Hoeve Strobol 
is het decor voor agrarische werk-
zaamheden, oude werktuigen, 
vroegere ambachten en voor de 
kinderen: Oudhollandse spelen. 
Met ontzag kijken bezoekers naar 
een nieuw evenement: de oude 
techniek van de mandenvlechtster. 
Deze vaardigheid eist concentra-
tie en kracht en voor wie het niet 
onder de knie heeft: pleisters voor 
kapotte vingers. Ook de buntgras-
vlechter laat zien hoe hij met een-

voudig gereedschap als een schroe-
vendraaier en schilmesje prachtige 
en doeltreffende mandencreaties 
maakt, klaar voor gebruik. Verder 
vertelt de grootste imker van Bra-
bant over het interessante bijenle-
ven. Uiteraard ontbreekt de honing 
niet. 
Mondharmonicagroep ‘De Lucht-
happers’ en club ‘De vrolijke Vijf’ 
draaien een continurooster en ver-
hogen de gezelligheid in boeren-
land. Graan maaien, dorsen, malen 
en broodbakken in de houtoven: 
de bonte mengeling van ijverige 
boeren, kwieke ambachtslieden en 
hartveroverende acteurs, maakt 
deze oogstdag tot een interessante 
beleving

Springtouw draaien 
Met de restauratie van een touw-
slagerij uit 1900 en een horizon-
tale raamzaag uit 1920 bezit Hoeve 
Strobol unieke nostalgische mecha-
nieken. Tijdens het oogstfeest krij-
gen bezoekers uitleg over de eeu-
wenoude processen van touwslaan 
en boomzagen. Dit oude ambacht 
blijft levend doordat kinderen hun 
eigen springtouw draaien aan een 
mobiele touwslagerij. Het resultaat: 
een prachtig eigen maaksel. Verder 

geven diverse spelen jongens en 
meisjes een indruk hoe ouders en 
grootouders vroeger hun schaarse 
vrije tijd invulden. Wie wil oefenen 
met pijl en boog: de leden van de 
Nijnselse handboogschutterij Sint 
Antonius staan klaar met hun attri-
buten en hun raadgevingen. 

Klavertje Vier 
Het boerenleven bestond vooral uit 
tradities. In originele klederdracht 
laat toneelgroep Klavertje Vier 
diepgewortelde gewoontes herle-
ven. Het vermanende vingertje van 
de pastoor, de alwetende hoofd-
onderwijzer en de strenge politie-
man: voor ouderen herkenning, 
voor kinderen leerzame anekdotes. 
Buurtschap de Zandhoef zorgt sa-
men met amusementsgroepen en 
vrijwilligers van de KLW- vereniging 
voor een ouderwetse boerendag 
met plezier voor jong en oud. Soli-
dair? Kom dan ook in klederdracht. 
En, om deze oogstdag helemaal als 
vroeger te laten lijken: entree en 
parkeren zijn gratis.

Het oogstfeest wordt gehouden 
op: 3 augustus 2014 van 11.00 tot 
17.00 uur. Hoeve Strobol. Strobolse 
Heidesteeg 10 Nijnsel.

Alle kinderschoenen 

50% of 60% korting!

Alle kinderkleding 

3 halen 1 betalen!

Alle 
kinder-

schoenen
hAlve prijs 

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

en baby

Alle 
kinder-
kleding

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

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

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

Ook al veel nieuwe collectie binnen!

ZONNEBRILLEN 
21% KORTING*
ZONNEBRILLEN 

TAX
F R E E
S H O P P E N

ZONNEBRILLEN 
21% KORTING
ZONNEBRILLEN 

F R E E
S H O P P E N

Kan gewoon in 
Sint-Oedenrode

ZICHTBAAR BETER

* Vraag naar de voorw
aarden.

Huiskens Optiek & Horen
Heuvel 18, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel. 0413 - 47 27 20
info@huiskensoptiek.nl
www.huiskensoptiek.nl
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Luchtpost

Zomervakantie in Nederland betekent wintervakan-
tie in Zuid-Afrika

Zaterdagochtend 5 uur, de Volkswagen combi en het trailertje zijn afgeladen volgepakt. We rijden met Susan en haar 
beide jongens Stellenbosch uit via de R44, naar de N1, de hoofdader van Kaapstad naar Johannesburg. De donkere 
nacht gaat over in prachtige kleuren die de dag aankondigen. De dorpen en steden verruilend voor het uitgestrekte 
landschap van de Karoo. Struiken, kaal land, struisvogels, schapen en windmolens. 

De route wordt onderbroken door koffie-stops en natuurlijk de bijbehorende toilet bezoeken…ontbijt en lunch in de 
auto, want de tijd tikt door. De mijnwerkersstad Welkom is ’s avonds om 6 uur in zicht…nou ja zicht…het is al stik 
donker in de Vrijstaat! We logeren bij Susan’s zus Thea en ik verbaas me over zoveel gastvrijheid. Mensen die we 
totaal niet kennen hebben bedden gemaakt in de tv-kamer voor de kinderen en wij slapen in hun kamers. De Zuid-
Afrikaanse champagne wordt geopend en de braai is aan. Na de braai op het overdekte terras, waar het lijkt of alleen 
wij het steenkoud hebben, kruipen we tussen de flanellen lakens. De volgende middag rijden we in een paar uur naar 
Johannesburg, waar we bij de moeder van Susan eten en naar het Nederlands elftal gaan kijken. Maandagochtend 
maken we dan met het voltallige gezelschap de laatste kilometers om via Nelspruit het Kruger National park in te 
gaan. De drukte en de smog van Jo’burg achter ons latend… langs de shacken-dorpen van de stad, de rust en ruimte 
opzoeken van het gebied waar noten, fruit en bosbouw het landschap sieren. Kilometers bananen plantages schieten 
aan ons voorbij. En de dagtemperatuur gaat over de 20 graden, heerlijk winter in het noorden van Zuid-Afrika, want 
bij ons in de West-Kaap is sneeuw gevallen.
We nemen Phabeni gate, één van de negen ingangen van het park. Nog maar net in het park zien we een geweldig 
grote Olifantenstier op ons af komen…auto’s gaan in de achteruit…draaien…en wij nemen ook afstand… kijken of 
we kunnen draaien, maar niemand laat een gat open en we hebben ruimte nodig voor de combi en trailer! Draaien 
is geen optie meer…we gaan langzaam naar rechts…en passeren. Zittend aan de linkerkant heb ik goed zicht op het 
immense beest …. ruit en blik en een meter lucht is alles wat ons nu nog scheidt…en we zijn voorbij. Niet bang maar 
wel een enorme adrenaline stoot en een versnelde hartslag overvallen me!
Een warme wintergroet uit Kruger Park, Astrid
Je kunt ons ook volgen op facebook en www.zeelandhuys.blogspot.com

Lower Sabie
Ik sla de boel gade, omringt door tas-
sen, stoelen, koelbox en mensen die 
druk in de weer zijn … laat de drukte 
aan me voorbij gaan. Geen idee wat 
ik hier doe…of moet doen. Ja, de 
handen uit de mouwen steken, maar 
met al die mensen die het beter weten 
(door ervaring)… bedenk ik… dat ik 
het maar eens even niet weet.

Kamperen, daar heb ik namelijk geen 
kaas van gegeten en als de tent staat 
en de matrassen erin liggen probeer 
ik in de strook van 40 centimeter mijn 
tassen te zetten. De spullen van Jan 
moeten maar wijken naar de tent van 
Floris en zo blijft er 40x40 centimeter 
over om te staan. Wie heeft er meer 
nodig?
Ik voel me Koningin Minima….kleine 
ruimte…weinig mee…leven uit de 
tas…maar wel met Koning Leeuw 
heel dichtbij, want ik zag hem net al 
zwaaien met zijn staartje!

Susan brengt de keuken op orde en zet de wijn koud. De anderen zetten hun tent op en Floris komt tot de ontdek-
king dat de rits van zijn tent niet wil sluiten. Stoffel maakt twee vuren, één voor het eten en één om warm te blijven. 
De roosterbroodjes met pesto, mozzarella en tomaat zien er heerlijk uit. De braaiworst met korianderkruiden begint al 
lekker te kleuren en dan moet het rooster omhoog.
De pin wil niet heel gemakkelijk loskomen en bij het loskomen, valt de hele braai om. Worst met een heel duidelijke 
Kruger smaak…mmm dat smaakt zo gek nog niet!
We maken hier voor het eerst kennis met Alta en François en bespreken wat we allemaal hebben gezien en natuurlijk 
ook het plan voor de volgende dag. Ondertussen koelt het af, zeg maar gerust dat het koud wordt en verdwijnt ieder-
een naar de tent om in zijn pyjama te kruipen. Ik ben nog niet in dat pyama-tijdperk beland (verzet me er nog tegen). 
Eigenwijs is ook wijs en in dit geval een beetje dom. Ik denk nog wel ‘had maar een elektrische deken meegenomen.’

Rond 3 uur hoor ik Jan: ”As…As ben je wakker?” …ja zoals altijd ben ik wakker. Jan: ” Mijn matras is plat, ik lig op 
de grond”. ‘Mm, heel vervelend schat’ en ik draai me om met de woorden ‘hoop dat je nog in slaap zult vallen.’  Mijn 
slaap wil niet komen en ik luister naar de geluiden van de bush, de leeuw in de verte, de baboons die schreeuwen en 
het geruststellende gesnurk van buurman Stoffel.

Een warme wintergroet uit Kruger Park, Astrid
Je kunt ons ook volgen op facebook en www.zeelandhuys.blogspot.com

Wei! Wei!

Iedereen die wel eens in Italië op vakan-
tie is geweest, kent de ‘pronto!’ waar-
mee onze Zuid-Europese medemens 
de telefoon opneemt. In Nederland is 
er geen standaardwoord dat we het 
eerst in onze telefoon roepen als we 
opnemen, maar de Chinezen hebben er 
wel één. Dat is ‘wei!’, uitgeproken als 
‘weej!’. Het is de bedoeling dat degene 
die belt ook ‘wei!’ terug roept. Als soort 

van bevestiging dat je elkaar kunt horen.

In China hoor je dagelijks en overal mensen hun telefoon opnemen. Liefst op 
volumestandje tien, alsof de ander heeft gevraagd of er misschien wat harder 
gepraat kan worden. Ik heb wel eens het raam van mijn appartement dicht ge-
daan omdat er iemand stond te bellen beneden en ik me niet kon concentreren. 
En ik woon op vijf hoog. 

Is het in Nederland al irritant dat mensen in de trein of bus enkel oog heb-
ben voor hun telefoon, in China gaat het nog veel verder. Gesprekken worden 
compleet onderbroken als de telefoon rinkelt en ik heb nog nooit een Chinees 
een oproep weg zien drukken. Tijdens de Chinese les, neemt mijn docent zeker 
zo’n vijf keer haar telefoon op. Ook gewoon om te zeggen dat ze les aan het 
geven is en niet kan bellen. Vooral fijn als ik net struikel over de grammatica en 
ze midden in haar uitleg alleen nog aandacht schenkt aan het trillende apparaat. 
Als ik verwikkeld ben in een salarisonderhandeling met een potentiële nieuwe 
werkgever, gebeurt er precies hetzelfde. Ondertussen ben ik er wel aan gewend 
en geef ik de beller alle tijd om het gesprek te voeren, ook al duurt dat gerust 
een minuut of tien. 

Dat het soms ook echt gevaarlijk is dat Chinezen hun telefoon altijd en overal 
opnemen, maakte ik onlangs mee. De autorijdende, druk bellende en liefst te-
gelijkertijd rokende Chinees laat ik nu nog maar achterwege. De hoofdrol in dit 
voorval gaat naar een verkeersregelaar. In Lijiang zijn een paar drukke kruispun-
ten waar het vooral zo rond vijf uur ’s middags ontzettend druk is met alles wat 
op wielen rijdt. Soms staat er dan een verkeersregelaar midden op het kruispunt 
die het verkeer zou moeten begeleiden, zodat niet iedereen elkaar tegelijkertijd 
rechts inhaalt om een bocht naar links te maken. Ik stond ook met mijn fietsje te 
wachten tot ik de grote oversteek kon maken en lette op de gebaren en fluitsig-
nalen van de verkeersregelaar. Plots ging zijn telefoon. Hij liet direct alles uit zijn 
handen vallen, inclusief zijn fluitje. Zijn gebaren waren onduidelijk en vanuit twee 
richtingen tegelijk ging het verkeer rijden. Ik ving nog even snel een luide ‘wei!’ 
op toen ik een auto van rechts probeerde te ontwijken.
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Hej hej Rooienaren en andere lezers van deze krant. Een nieuw verhaal, een 
nieuw Zweeds avontuur. 

4 jaar Jannesland!!

27 Juni jongstleden hebben we even stil gestaan bij het feit dat het alweer vier 
jaar geleden is dat we verhuisden naar Zweden. We hebben tot op de dag van 
vandaag geen spijt. 

In die vier jaar hebben we veel geleerd, gezien en meegemaakt. We zijn aardig 
ingeburgerd en op de camping wordt het met het jaar drukker. Willem en Femke 
spreken vloeiend Zweeds. Willem in het dialect van hier en Femke het “journaal” 
Zweeds. Jeroen en ikzelf beginnen het ook al aardig onder de knie te krijgen. 
De zinnen in het “zwengelska” bevatten steeds meer Zweedse woorden en steeds minder Engels. Willem gaat komend 
schooljaar in Sundsvall studeren (transportopleiding) en Femke gaat naar klas 8 van de Stöde Skola. Jeroen wordt regel-
matig gevraagd voor klussen in de omgeving, ikzelf ben gevraagd om in het bestuur van de buurtvereniging te komen. 
Volgend jaar gaan we ons vijfjarig jubileum vieren. Kortom, we hebben en maken het goed hier....

Op z’n Zweeds...
Hej då och vi ses,

Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde - Zweden

“Luchtpost” uit Frankrijk 

Jeanne, mijn echtgenote, en ik wonen in het dorpje Belleroche. Het ligt in het 
meest noordoostelijke puntje van het departement Loire (42670 als postcode). 
In Frankrijk zijn de departementen vergelijkbaar met de provincies in Nederland, 
behalve dat ze er hier veel meer hebben. De departementen zijn genummerd naar 
alfabetische volgorde. Ons dorp ligt een beetje op een drielandenpunt, tussen het 
departement Rhône (69) en Sâone-Loire (71) in en op ongeveer 10 minuten rijden 
van het wijngebied de Beaujolais. 

We zijn redelijk goed geïntegreerd in ons dorp met zijn ongeveer 300 inwoners 
(www.communes.com/rhone-alpes/loire/belleroche. Voorheen hebben er nog 
enkele andere Nederlanders gewoond maar die zijn overleden of weer terug ge-
gaan naar Nederland. In tegenstelling tot wat nogal wat Nederlanders vinden (o.a. 
Annemarie Jorritsma) zijn de Fransen prettig in de omgang. Natuurlijk vind je er 
vervelende tussen. Maar die heb je ook in Nederland. Wat een barrière blijft is de 
taal. We zitten nog steeds op een taalcursus, deels om de taal te leren maar ook 
om sociale redenen.
We ondernemen van alles. Ik ben 12 jaar lang secretaris van de Nederlandse ver-
eniging van Lyon www.lys-oranje.fr geweest en ben ook nog redacteur van het 
blad “De Oranjerie”. Vorig jaar heb ik met nog drie anderen Nederlanders de 
Dutch Business Club opgericht. De reden: Lyon en omgeving is economisch rele-
vant voor de Nederlandse bedrijven en dus wonen er veel jonge gezinnen waarvan 
de man of vrouw een baan hebben.  Met een dergelijk club heb je een georgani-
seerd netwerk. Daarnaast hebben de Nederlandse ministeries van buitenlandse- en 
economische zaken een bureau opgezet in Lyon om het zaken doen te vergemak-

kelijken www.nbso-lyon.nl/fr. Er bestaat ook een Nederlandse school die buiten school taal en cultuur onderwijs geeft aan 
Nederlandstalige kinderen. Sinds kort zit ik het bestuur voor, wat weer een andere uitdaging is om vorm te geven aan de 
organisatie “De Oranje Leeuw” www.deoranjeleeuw.net.

Hobby’s te over. We houden erg van wandelen, en hier is wandelen iets anders dan in ons vlakke landje! We zijn ook 
golfers en spelen op een van de fraaiste Golfs in de gehele omgeving www.golfdeceron.fr.  Ik draai ook nog een com-
puterklasje. Elke maand houden we bij een van de tien leden van het klasje een sessie in de middag met aansluitend een 
etentje! Eigenlijk is het alleen een excuus om gezellig bij elkaar te zijn en goed te eten en te drinken!

Meer ga ik niet meer onthullen. Tot de volgende keer.

Met de allerhartelijkste groet,

Peer Boets

Voor meer informatie: p.boets@aliceadsl.fr

Met familie en vrienden een tour maken door 
Lyon. Peter is de man met omgeknoopte trui.

 Wijn- en kaasproeverij bij Didier en Marieke Canard 
in samenwerking met de dames van der Linden die de 
allerbeste Nederlandse kazen uit Nederland verkopen 
hier in midden Frankrijk. Een van de vele activiteiten van 
de Nederlandse vereniging “Lys-Oranje”.

PERSONEEL

Boekhoudkundige 
medewerker(ster) gezocht

Voor twee van onze bedrijven in Schijndel, zoeken we een 
boekhoudkundig medewerker(ster) op fulltime basis. 

Bij een bouw-onderhoudsbedrijf een functie van twee dagen per week en 
bij een Pharma bedrijf drie dagen per week. Ervaring in een vergelijkbare 

functie en/of opleiding sterk tot aanbeveling.

Zelfstandig jouw deel van het teamwerk kunnen verrichten staat centraal.

Interesse in deze functie? Zoek je afwisselend werk met leuke collega’s? 
De werktijden in overleg. Dan ontvangen wij graag je sollicitatie per mail 

of per post: t.a.v. K. Hendriks, k.hendriks@proveropharma.nl

Provero Pharma | van Leeuwenhoekweg 9 | 5482 TK Schijndel
www.proveropharma.nl | info@proveropharma.nl | 073 - 54 75 574

RT Administratiekantoor B.V. is een klein, informeel en vooruitstrevend 
administratiekantoor, gevestigd in Liempde. De eigenaar heeft bewust 
gekozen voor het kleinschalige  karakter, korte lijnen naar klanten en een 
platte organisatiestructuur. U komt te werken in een klein informeel maar 
professioneel team met een ongedwongen sfeer. Er wordt bij RT Admini-
stratiekantoor voornamelijk gewerkt met AFAS Profit.

Wij zoeken iemand die:
•	 Gaat	werken	als	financieel	administratief	medewerker	
 met een afwisselend takenpakket.
•	 Verantwoordelijkheid	voelt	voor	het	inboeken	en	verwerken	
 van administraties tot en met het voorbereiden van jaarrekeningen.
•	 Het	leuk	vind	om	klanten	te	begeleiden	bij	de	verwerking	en	inrichting	

van hun administratie. Of op kantoor of bij klanten op locatie.
•	 Fiscale	IB	en	VPB	aangiftes	kan	voorbereiden

Wanneer u beschikt over:
•	 Een	MBO	Opleiding
•	 Liefst	enige	werkervaring	op	een	administratie-	of	accountantskantoor
•	 Minimaal	30	uur	beschikbaar	per	week
•	 Inlevingsvermogen	en	betrokkenheid
•	 Een	Proactieve	werkhouding
•	 Een	klant-	en	resultaatgerichte	aanpak

Stuur dan uw C.V. op ter attentie van Remko Tel
per	post:	Postbus	44,	5298	ZG	te	Liempde	of	per	email:	remko@rtadmin.nl
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50-jarigen Reunie: 13 september 2014

Jan Kraaijvanger en Jeroen de Beer 
groeiden dicht bij elkaar op. Basis-
school Eerschot is waar ze elkaar 
iedere dag zagen. Daar ligt een 
vergelijking, maar omdat Jan op 
het Everse woonde en Jeroen ‘in de 
straat’, zoals dat in de volksmond 
werd genoemd, was er ook een 
verschil. Nu beide heren dit jaar 
mee bij de 50-jarigen reünie mo-
gen zijn, is dat een mooi moment 
om terug te kijken. Terug naar de 
tijd op de basisschool.

Dat Jeroen altijd een voetbalfanaat 
is geweest, blijkt wel uit zijn manier 
van vertellen. Direct legt hij de link 
met voetbal en de basisschool. “Na 
school ging ik meteen mijn voet-
balschoenen aandoen”, vertelt de 

Rooienaar. “Ik woonde in de Vo-
geliusstraat. Dat was lekker dicht-
bij. Soms voetbalden we wel met 
veertig man. Voor school, tussen de 
middag, maar ook na school.” Jan 
beleefde de schooltijd wat dat be-
treft heel anders. Jan: “Wij moesten 
meteen naar huis. Om te helpen, 
maar dat niet alleen. Ons moeder 
vond het niet nodig dat we ‘in de 
straat’ rond bleven hangen. Als 
we daar wilden blijven spelen, dan 
moesten we dat wel melden na-
tuurlijk.” Soms kwamen er wel eens 
vriendjes uit de straat spelen op het 
Everse. Zo stak Frank de Greef wel 
eens de Veghelseweg over om bij 
familie Kraaijvanger te spelen. “Hij 
kwam graag bij ons en dat wij von-
den ook wel leuk, want Frank kon 

salamanders vangen in de sloot te-
genover ons huis. Dat hadden wij 
nog nooit gezien!” weet Jan zich 
nog te herinneren.

“Iedereen moest 
lachen, maar ik kreeg 

een tik tegen mijn 
hoofd.”

“Je had een beetje de stoerdere jon-
gens en de wat rustige. Als ik mocht 
kiezen, wilde ik misschien wel bij de 
stoerdere horen, maar ik was een 
rustige.” Jeroen zat vooraan in de 

klas en gedroeg zich eigenlijk altijd 
voorbeeldig, maar dat wil niet zeg-
gen dat je dan niet op je kop kunt 
krijgen. Jeroen: “We hadden les van 
meneer Oerlemans en het bord zat 
vast. Een paar sterke jongens hiel-
pen mee om het omlaag te trekken. 
Toen viel het hele bord naar bene-
den. Iedereen moest lachen, maar 
ik kreeg een tik tegen mijn hoofd. 
Dat weet ik nog wel!” Jan weet nog 
maar weinig over wat er in de klas 
wel of niet gebeurde. Wat hem wel 
is blijven hangen is de gevaarlijke 
oversteek van de Veghelseweg ie-
dere dag (vooral bij mist) en dat de 
politie hielp met oversteken, of de 
zwemlessen in de vroege ochtend. 
“Dat vond ik echt verschrikkelijk. 
We moesten dan om 08.30 uur 

zwemmen in het buitenbad van de 
Kienehoef, maar dat was natuurlijk 
veel te koud.”

Wat dan bij Jeroen weer is blijven 
hangen is de schooltandarts. “Daar 
had iedereen schrik van”, rakelt hij 
op. “De tandarts kwam met een 
busje. Een keer moest Gert Jan 
Nooijen er naar toe om een kies te 
trekken. Dat ging helemaal fout, 
want hij brak voor de helft af. Toen 
moest hij naar het ziekenhuis.” Hoe 
langer je blijft praten over het verle-
den, hoe meer er wordt opgerakeld. 
Toch is het vaak vissen in een zwart 
gat. Tijdens de reünie zal de puzzel 
in elkaar vallen. Als de herinnerin-
gen worden gedeeld. Jeroen en Jan 
kijken er in ieder geval naar uit.

Dezelfde jeugd, maar toch ook weer anders

Jan Kraaijvanger 

Mannen! Pfff, altijd op zoek naar uitdaging. 
Pa Gertjan (46) daagt zoon Sjors (15) uit!! 
Wie zou er gewonnen hebben?! ;) Groete aan Zee (Zeeland)Patricia

Aan ons heeft het niet 
gelegen! #biertjeopdeb

erg

Hans Dekkers

Deze vakantiefoto is afgelopen juni gemaakt in 
Pattaya, Thailand. Mijn zusje is even knap als 
Mister Bean, toch? ;-)”
Groet, Pleun

Anouk en Justin koelen lekker af in het zwembad bij opa en oma in de Boskant!

Welgeteld 20 minuten onderweg. De auto beg
af 

het. #vakantielev
en #vakantiefoto

 #wegenwacht

Roy Hartman

Samen koetjes kijke
n in de bolderk

ar.

Onze vakanti
efoto!

Linda van d
en Berg

Linda van d
en Berg

Dit is ons zwembad!Harm van Acht

Stuur uw leukste vakantiefoto 

naar redactie@demooirooikrant.nl 

en win een leuke prijs!!

Jeroen de Beer
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MooiRooikrantDe 17
In augustus geen mamacafé

In augustus is het géén mama café 
in de Gouden Leeuw. Ze beginnen 
weer op woensdag 3 september. 
Van 10-12u zijn alle mama's met 
kindjes weer van harte welkom.

Reactie Rooise politieke partijen op uitslag TipMooiRooi

In DeMooiRooiKrant van vorige 
week stond een opvallende uitslag 
met betrekking tot de ophanden 
zijnde fusie. Een van de uitkom-
sten was dat maar liefst 44% van 
de Rooienaren zelfstandig wil blij-
ven. De redactie van DeMooiRooi-
Krant wil graag de Rooise politieke 
partijen de kans geven om hierop 
(en op de andere uitslagen) te re-
ageren. Daar maken ze gretig ge-
bruik. Na wethouder Van Burgste-
den (vorige week) mogen nu ook 
de partijen het licht laten schijnen 
over dit veelbesproken onderwerp.

Onbekend maakt onbemind…
Ook in de politiek geldt dit ge-
zegde, als iets onbekend is, voelt 
dat ongemakkelijk en dat maakt 
dat het onbemind is. Zo werkt dat 
dus ook met de voorgenomen fu-
sie met Schijndel en Veghel. Als 
politieke partij Hart voor Rooi zijn 
we hier natuurlijk al wel een aantal 
jaren mee bezig, we hebben er al 
veel over gesproken. Door deze ge-
sprekken en het vele lezen over de 
voor- en nadelen van fuseren, is het 
voor ons niet meer onbekend en 
daardoor beetje minder onbemind.

Als we als Hart voor Rooi ook maar 
op enig moment het idee hadden 
dat Veghel ons als aanhangsel ziet, 
had onze partij nimmer een voorge-
nomen besluit genomen over deze 
fusie. Dat dit voor Rooienaren an-
ders is, begrijpen wij ook. Vandaar 
ook de oproepen aan al die Rooie-
naren om
informatie in te winnen bij de in-
formatieavonden, om vragen te 
stellen via achterbanbijeenkom-
sten, via social media, of door ons 
aan te spreken op straat. Gelukkig 
wordt hier regelmatig gebruik van 
gemaakt. Graag beantwoorden wij 
deze vragen, opmerkingen worden 
afgewogen en– indien mogelijk – 
meegenomen in onze verdere be-
slissingen.
Wij zijn als politiek en bestuur ver-
plicht om al onze informatie te de-
len, maar willen ook onze hand in 
eigen boezem steken en actiever 
met informatie over de fusie naar 
buiten treden. Om de kwaliteit van 
onze zorg en dienstverlening te-
genover hoogstens dezelfde kosten 
te behouden zien wij
de fusie als een kans. Garanties zijn 
er niet, in die zin zijn wij het eens 
met de uitslag van het burgerpanel. 
Het alternatief, het niet bundelen 
deze krachten, heeft als risico dat er 
afbreuk van kwaliteit is. We moe-
ten er met elkaar voor zorgen dat 
de voorgenomen fusie niet langer 
meer onbekend is. Helaas lukt het 
ons niet om binnen dit katern, dat 
de krant ons geboden heeft volledig 
verantwoording af te leggen. Onze 
verantwoording kunt u vinden op 
onze website, in onze algemene 
beschouwingen en in ons partij-
programma. www.hartvoorrooi.nl 
www.facebook.com/hartvoorrooi
 

Wij bedanken alle kiezers 
die hun stem hebben 
uitgebracht en vooral 

diegenen die op 
Roois Burger Belang 

hebben gestemd.

Rooienaren bedankt

Wij bedanken alle kiezers Wij bedanken alle kiezers 

B
B

RooisBurgerBelang

Henri Raaijmakers reageert namens 
Roois Burger Belang: “Onze partij 
was ook tegen de fusie. Doordat ik 
nu meer inzicht heb gekregen wat er 
allemaal aan gedaan is, moet ik helaas 
constateren dat er geen weg terug meer 
is. Men is al enige jaren bezig met deze 
fusieplannen waar al veel geld en tijd is 
ingestoken. Het klopt wat DeMooiRooi-
Krant schrijft over dat men de Rooise 
inwoners niet om de mening heeft ge-
vraagd. Ook de berichtgeving over de 
voor en tegens is niet gecommuniceerd. 
De provincie heeft groen licht gegeven 
om de fusie door te laten gaan.”

Lokale liberalen, voor ons Rooi!
- Strak financieel beleid zonder lastenverhoging

- Afvalstoffenheffing omlaag

- Stoppen met bezuinigen op wegen
lokaleliberalen.nl

@vvdrooi

Volg ons ook via:

- Bruisend centrum, gratis parkeren

Een behoorlijke groep burgers Rooise 
burgers geeft aan dat zij graag zelfstan-
dig willen blijven. VVD Sint-Oedenrode 
legt graag uit waarom het wel de voor-
delen ziet van een bestuurlijke fusie:

Kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid
Als gemeente willen we graag ons hui-
dige niveau op alle fronten vasthouden. 
Gezien de ontwikkelingen en extra taken 
voor gemeenten een hele uitdaging. We 
moeten als gemeente kijken naar een op-
timale balans tussen de bovengenoemde 
‘3 K’s’.  Levert een fusie lagere kosten 
op? De eerste jaren waarschijnlijk niet. 
Het samenvoegen van drie gemeen-
ten is een proces wat aanvankelijk eerst 
geld kost voordat het ons wat oplevert. 
Tegenover die extra kosten staan extra 
middelen vanuit provincie en Rijk die we 
zo goed mogelijk moeten inzetten. Le-
vert een fusie een hogere kwaliteit op? 
Ja, wij denken dat een grotere organisatie 
meer kennis en kunde in huis kan halen 
dan een kleine organisatie en dat onze 
voorzieningen grotendeels behouden 
kunnen blijven. Is de gemeentelijke or-
ganisatie na de fusie minder kwetsbaar? 
Ja, wij denken dat een grotere organisatie 
veel stabieler zal zijn. Zeker met de enor-
me hoeveelheid aan extra taken worden 
gemeenten met enorme veranderingen 
geconfronteerd. Ook vanuit financieel 
oogpunt liggen er grote uitdagingen. 
Een grote organisatie kan tegenvallers en 
veranderingen, van welke aard dan ook, 
veel beter incasseren.

Uiteraard is het bovenstaande slechts 
een korte en globale weergave van de 
praktijk, maar toont wel aan dat een fu-
sie niet alleen bedreigend is, maar juist 
ook kansen biedt voor Sint-Oedenrode 
om ‘winst’ te behalen. De fusie is dan 
ook geen doel op zich, maar voor de 
VVD wel dé manier om ons huidige ni-
veau van voorzieningen vast te houden.  
Dat een grote groep burgers kritisch 
is ten opzichte van een fusie, betekent 
dat er in elk geval goed geluisterd moet 
worden naar de argumentatie van deze 
burgers. En als de weerstand voortkomt 
uit onvoldoende betrokkenheid in het 
proces, dan ligt er voor ons de taak om 
dit opnieuw op te pakken en de burgers 
te betrekken.

Dat Sint-Oedenrode een aanhangsel zou 

gaan worden van Veghel en/of Schijndel 
is voor de VVD niet aan de orde. Sint-
Oedenrode is volwaardig gesprekspart-
ner op basis van gelijkwaardigheid en 
heeft een even zwaar tellende stem als 
beide buurgemeenten. Het is aan ons 
als Sint-Oedenrode zelf om die stem te 
laten gelden om onze Rooise identiteit 
in onze dorpen te behouden. Rooi blijft 
Rooi, ook na de fusie.

 

                                BEDANKT VOOR UW STEM

 

 

 

Samen sterk!

Rooi
Maar liefst 44% van de 
ondervraagden is tegen een fusie. 
Wat vindt CDA Rooi daarvan?
Dat vindt CDA Rooi een hoog percen-
tage. Betekent dat de politiek nog veel 
heeft uit te leggen en vooral actief moet 
luisteren naar wat inwoners vinden. CDA 
Rooi is voor fusie, maar niet klakkeloos. 
We willen een financieel solide gemeen-
te zonder extra lastenverzwaring voor 
burgers, een dienstverlenende, proactie-
ve en samenwerkingsgerichte gemeen-
telijke organisatie, met burgerparticipatie 
hoog in het vaandel. Rooi moet verder 
versterkt worden als gezellige, sfeervolle 
woon- en werkgemeente met een aan-
trekkelijk centrum en groene omgeving.

Veel leden van het burgerpanel denken 
dat grootschaligheid vaak niet leidt tot 
meer kwaliteit. Sommige burgers den-
ken zelfs een aanhangsel van Veghel te 
worden. Kan CDA Rooi dit weerleggen?
Fusie betekent niet automatisch garantie 
voor kwaliteit. Politiek, bestuur en orga-
nisatie én inwoners zullen moeten wen-
nen. Processen, procedures en beleid 
moeten op elkaar afgestemd worden. 
Dat kost tijd, energie en geld. Niet voor 
niets krijgen we hiervoor extra rijksmid-
delen. De meerwaarde van fusie zit vol-
gens het CDA vooral in meer bestuurs-
kracht, die zich kenmerkt door ‘samen 
sterker dichtbij u in de buurt’. Weten wat 
er speelt, effectief handelen met gevoel 
en respect voor het unieke karakter van 
onze dorpen en kernen én als partners 
samenwerken met inwoners, verenigin-
gen en instellingen, dat is de kwaliteit 
die het CDA voorstaat. Rooi aanhangsel 
van het grotere Veghel? Nee, want de 
kracht van Rooi zit in de mensen: actief, 
initiatiefrijk en betrokken. Dit maakt de 
eigenheid en identiteit van Rooi. Dorps-
en wijkraden, verenigingen en vrijwil-
ligers- en belangenorganisaties zullen in 
de nieuwe gemeente een steeds belang-
rijkere rol gaan spelen. Dat moeten we 
koesteren en versterken. 

Veel burgers zijn teleurgesteld dat ze 
niet naar hun mening gevraagd zijn. 
‘Wat wij er van vinden, wordt aan de 
laars gelapt’ wordt zelfs gezegd. Kan 
CDA Rooi deze gevoelens begrijpen?
Dat veel burgers teleurgesteld zijn dat 
hun mening niet gevraagd is, begrijpen 
we. De inloopavonden voor de fusie wa-
ren overigens slecht bezocht. Voor het 
CDA was dit reden om tijdens de ver-
kiezingscampagne actief met inwoners 
over fusie in gesprek te gaan. CDA Rooi 
pleit voortdurend voor meer en tijdige 
informatie en betrokkenheid van inwo-
ners. Zo diende het CDA onlangs nog 
een motie in voor een meld- en informa-
tiepunt WMO/Jeugdzorg. En we pleit-
ten voor participatie van inwoners bij de 
visievorming voor de nieuwe gemeente. 
De rondetafelgesprekken hierover moe-
ten een vervolg krijgen, vindt het CDA. 
Ook diende CDA Rooi een motie in om 
jongeren te betrekken bij deze visievor-
ming. Actieve betrokkenheid van bur-
gers verdient de volle aandacht bij álle 
gemeentelijke plannen, ook fusie.

Detective Rien Raavens 
is tot 27 augustus op vakantie.

Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women 

  

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

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

  

  

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

  

  

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

  

  

  

  

‘t Paperas 

 

Markt 25 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

  

  

  

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

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

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women & more, Ko�eren 4

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

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

Pari Heuvel 15a 0413-330838

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

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Ze stond vijfentwintig jaar op de plan-
ken en had daarbij al verschillende 
leuke rollen gespeeld. Maar die ene 
speciale rol, die had ze nog nooit ge-
had. Sterker die rol was in  geen enkel 
stuk te vinden. Daarom grapte Karin 
de Laat uit Boskant dat ze zelf wel 
eens een stuk zou schrijven. Een jaar 
later was 'Bloedwijn en gele rozen' 
uitgegeven en al een keer opgevoerd.

“Het Marvilde Toneel uit Veldhoven 
speelde al jaren kluchten en blijspelen. 
Met de komst van Jeannet Goor als 
regisseuse, nu zo'n vier jaar geleden, 
ontdekten de spelers dat zij meer in 
zich hadden dan dat zij zelf wisten. We 
waren dan ook toe aan het spelen van 
serieuzere stukken. Vraag was natuur-
lijk of het publiek dat ook wilde”, ver-
telt Karin de Laat. “Maar”, zo vervolgt 
ze, “ons publiek waardeerde dat”.

Altijd al drama willen spelen
“Ik wilde altijd al drama spelen, maar 
er waren geen stukken met de rol die 
ik voor ogen had. Toen we mijn vijfen-
twintigjarige jubileum bij het Marvilde 
Toneel vierden, grapte ik dat ik zelf wel 
een stuk zou schrijven. Of het zou luk-
ken? Ik had geen flauw idee. Ik ben  
begonnen en zag wel waar het schip 
zou stranden. Toen de eerste paar pa-
gina's op papier stonden heb ik ze een 
paar mensen laten lezen. Hun reactie 
was reden genoeg om door te gaan”, 
zegt Karin.

De periode die volgde was er een van 
schrijven, lezen, herschrijven en le-
zen en weer anders opschrijven. Karin 
vertelt dat ze het stuk wel een paar 
honderd keer heeft gelezen. Ze was 
er letterlijk en figuurlijk dag en nacht 
mee bezig. Er lag een kladblok op het 
nachtkastje, want 's nachts had ze vaak 
briljante ingevingen. Omdat de eerste 
nachtelijke ingeving bij gebrek aan een 
extern geheugen de volgende och-
tend kwijt was, vergezelde sindsdien 
een kladblok Karin's nachtrust.

De film 'Sleeping with the enemy' van 
Julia Roberts was voor de Boskantse 
de inspira-
t i e b r o n 
voor het 

schrijven. “Die film hield me al jaren 
bezig, daar wilde ik iets mee doen en 
dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar 
'Bloedwijn en gele rozen' is zeker niet 
de toneelvariant van de film, maar ze-
ker net zo spannend”, zegt Karin na-
drukkelijk. 

Spanning opvoeren
“Ik wilde een stuk schrijven waarbij de 
mensen op het puntje van hun stoel 
zouden zitten.   Maar omdat niemand 
twee uur aan een stuk gespannen kan 
zijn, zitten er ook grappige momen-
ten in het verhaal. Toch overheerst de 
spanning, het einde is verrassend en 
toch weer anders dan dat iedereen ver-
wacht”. 

Dit najaar voert het Marvilde Toneel 
'Bloedwijn en gele rozen' op in de 
Schalm in Veldhoven. Karin speelt dan 
de hoofdrol in haar eigen toneelstuk. 
“Dat ik de hoofdrol zou spelen was 
wel een wens van me, maar of dat ook 
zou gebeuren was geen uitgemaakte 
zaak. Ik heb net als de anderen moe-
ten 'knokken' voor die rol”, vertelt De 
Laat.

Ondanks dat Karin's 'eigen' Marvilde 
Toneel 'Bloedwijn en gele rozen' het 
komende najaar gaat opvoeren, heeft 
het niet de primeur. Die was voor to-
neelvereniging Genesius uit De Kwakel 
in Noord-Holland. Zij hebben het stuk 
in april van dit jaar al opgevoerd. “Ik 
ben met de cast van het Marvilde To-
neel bij de primeur geweest. Dat was 
voor mij een hele grote eer. Maar ik 
zou het ook heel mooi vinden als we 
als met het Marvilde Toneel 'Bloedwijn 
en gele rozen' ook een keer in Mari-
endael op zouden kunnen voeren”, zo 
sluit Karin af.

Bloedwijn en gele rozen is op 31 ok-
tober en 1 november 2014 
te zien in 'De Schalm' in 

Veldhoven. Kaarten kos-
ten 12,50 euro en zijn 
te bestellen via 

reservering@
deschalm.com

Zonwering

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

ZonweringZonweringZonweringZonwering
Vanaf 5 augustus 

zijn wij weer 
geopend! 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

briljante ingevingen. Omdat de eerste 
nachtelijke ingeving bij gebrek aan een 
extern geheugen de volgende och-
tend kwijt was, vergezelde sindsdien 
een kladblok Karin's nachtrust.

De film 'Sleeping with the enemy' van 
Julia Roberts was voor de Boskantse 
de inspira-
t i e b r o n 
voor het 

Bloedwijn en gele rozen is op 31 ok-
tober en 1 november 2014 
te zien in 'De Schalm' in 

Veldhoven. Kaarten kos-
ten 12,50 euro en zijn 
te bestellen via 

reservering@
deschalm.com

Karin de Laat uit Boskant over haar toneelstuk 
'Bloedwijn en gele rozen'

Lezen, herschrijven en toch weer 
anders opschrijven

Waarom ver van huis gaan als 
het dichtbij ook mooi is. Voor 
fietsliefhebbers is er rondom 
Sint-Oedenrode veel te beleven. 
Rondom ons dorp en bij de bu-
ren is er een uitgebreid knoop-
puntenroutesysteem. Voor wie 
gemak hoog in het vaandel heeft 
staan zijn er twee uitgepijlde 
routes: De Bobbenagelroute en 
de Hazenputtenroute. Maar ook 
voor mountainbikers die niet 
bang zijn om een keer door de 
modder te raggen, zijn er buiten 
de geasfalteerde wegen volop 
mogelijkheden.

Door: Hans van den Wijngaard

Bij een stralend zonnetje, nau-
welijks wind en een  tempera-
tuur van zo'n 20°C staan de 
beide Rooise fietsroutes op het 
programma. Alhoewel ik al veel 
in en rond Rooi heb gefietst zijn 
beide routes nieuw voor me. 
Sterker nog, in de loop van de 
dag kom ik op plaatsen waar ik 
nog nooit ben geweest. Waarom 
toch altijd zover met vakantie, als 
je thuis nog niet alles kent?

De eerste route die op mijn pro-
gramma staat is de Bobbena-
gelroute. De route is voor vijftig 
cent bij de VVV te koop, maar 
kan ook van internet worden 
gedownload. Maar ook wie niet 
in het bezit is van geavanceerde 
navigatieapparatuur kan de rou-
te gewoon volgen, want er staan 
overal routebordjes.

Kijk eens anders naar het kasteel
Via het Kofferen wijzen de bord-
jes me naar de Kasteellaan en als 
je als vakantieganger naar kasteel 
Henkenshage kijkt, dan voelt het 
als vakantie. Ook de tuin rondom 
het kasteel ziet er dan heel anders 
uit. Via de Sloef, Broek, het Kal-
vereeuwsel en de Goeiendonk 
komt Boskant in zicht. Het terras 
bij de Vriendschap zit al goed vol 
en veel fietsers genieten daar van 
een kop koffie of al wat sterkers.

Dat Boskant in aantocht was werd 
al verraden door de talloze boom-

kwekerijen die rondom het Rooise 
kerkdorp liggen. Ook na Boskant 
wordt het landschap bepaalt door 
boomkwekerijen, het lijkt wel een 
groot park en het is toch maar vijf 
kilometer van huis. Dan wijzen de 
pijlen me via de Donderdonksedijk 
naar de Hulst. Net over de ge-
meentegrens staat uitkijktoren de 
Meulkes. Ik moet even naar bo-
ven klimmen. Vanaf de uitkijkto-
ren lijkt het Dommeldal wel een 
ansichtkaart. Daarna komt via de 
Karthuizerweg Olland snel dicht-
bij en ook bij D'n Toel genieten 
verschillende fietstoeristen van de 
zon.

Een ander parklandschap
Na Olland gaat de Bobbenagel-
route via de Schijndelse Hei weer 
terug naar Rooi. Boomkwekers zijn 
er hier niet. Maar het landschap is 
niet minder parkachtig dan bij Bos-
kant. Dit gebied is aangewezen als 
vogelbeschermingsgebied en on-
danks dat het gras gemaaid is, zijn 
de gevederde vrienden nog volop 
aanwezig. Bij de golfbaan gaat de 
route via het Zandblauwtje en het 
Grasklokje naar de Zwembadweg 
en dan over het Klaverpad terug 
naar de Markt waar de terrassen 
nu ook vol zitten.

Na een stevige uitsmijter staat 
de Hazenputtenroute op het 
programma. Tot aan Bremhorst 
gaat de route terug naar waar 
ik vandaan kwam, maar draait 
dan af. Via de Paardebloem en 
de Schootsedijk komt het voor-
malige klooster van de Paters 
Damianen in zicht. Dan gaat de 
route over het Sterrebos naar de 
Koevering. Op het drie gemeen-
tenpunt, waar Veghel Schijndel 
en Sint-Oedenrode een gemeen-
schappelijke grens hebben geniet 
een ouder echtpaar op een bank-
je van het uitzicht.

Moerkuilen rechts laten liggen
Aan de andere kant van de A50 
gaat de Hazenputten over de 
Lieshoutsedijk richting Vressel. 
Het is jammer dat op 't Everse 
niet staat aangeven dat op min-
der dan tweehonderd meter van 
de route de Moerkuilen liggen. 
Het is maar een klein eindje om 
en de rust is er nog ouderwets. 
Of zou juist die rust de reden zijn 
dat de uitpijlers van de route de 
Moerkuilen in dit geval rechts 
hebben laten liggen?

Via de Lieshoutseweg en het Vo-
gelsven gaat de route naar Vres-
sel. Op een steenworp afstand 
van de route ligt de Vresselse 
Hut, de enige horecagelegenheid 
buiten Rooi op deze route. Na 
het oversteken van de Vresselse 
weg kom ik via het Hoogakker-
pad bij de Watermolenstraat. 
De watermolen is er al lang niet 
meer, maar een mooier stukje 
Dommel vind je niet tussen Peer 
en Den Bosch.

Ik kan maar één reden beden-
ken waarom de route daarna 
door Gentiaan gaat en dat is 
om dat anders de Bijenlaan, het 
voormalige Soniuswijk voor de 
zoveelste keer een lange rechte 
weg zou zijn. Na het oversteken 
van de A50 gaat het rechtsaf. 
En na de Ockhuizenweg, Sonse 
Heideweg en Sloef komt kasteel 
Henkenshage en daarmee Rooi 
alweer snel in beeld.

Vervolg voorpagina

Fietsen in en vooral rond Rooi

 Route Bobbenagelseweg

Route Hazenputten
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Mooi
voor vrouwen

Mooi
voor vrouwenvoor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooi
5

Vera Meijers
Amazing Kapsalon en Nagelstudio

Boeken/tijdschriften:
Linda
Grazia
BeauMonde

Films:
Feelgood fi lms
Waargebeurde verhalen
Comedy

Sport: 
Hardlopen
Wandelen
Zwemmen

Drinks: 
Goede champagne
Lekkere rosé
Droge witte wijn

Website: 
www.kapsalonennagelstudioamazing.nl
www.telegraaf.nl
www.google.nl

De 
favorieten van 

G

Vrouwen vertellen niet vaak alles wat ze in hun vrije 
tijd doen. Dit geldt vooral wanneer ze iets doen wat ze 

eigenlijk niet zouden moeten doen. Ook als de man haar 
vriendinnen niet leuk vindt, zal ze de uitstapjes samen met 

haar vriendinnen verborgen houden. (Bron: plazilla.com)

Vrije tijd is de tijd die men niet hoeft te besteden aan verplichte of 
n o o d - zakelijke activiteiten zoals (huishoudelijk) werk, zorg en studie. Vrije 
tijd wordt vooral geassocieerd 
met de mogelijkheid om dat te 
doen wat men graag doet, zoals 
het beoefenen van een hobby, 
televisiekijken of erop uit gaan. 
Vrije tijd is een subjectieve er-
varing. Vrijwilligerswerk bijvoor-
beeld wordt door de één gezien 
als vrijetijdsbesteding terwijl 
de ander dat als werk ziet. Ook 
toerisme en recreatie kunnen 
gezien worden als een vorm van 
vrijetijds-besteding. Soms actief 
zoals wandelen, zeilen en berg-
beklimmen, soms passief zoals 
zonnebaden, busreizen en terras-
sen bezoeken. Ook sport en spel 
kan in zijn algemeenheid gezien 
worden als vrijetijdsbesteding. 
(bron: wikepedia) 

Plan je tijd
Neem de 

t i j d 
om je 

tijd te orga-
niseren. Schaf 

een agenda 
aan zodat je 

het overzicht 
over je afspraken 

hebt en tel tot tien voor-
dat je een nieuwe afspraak maakt of 
een verplichting aangaat. Probeer je 
verplichtingen goed over de week te 
verdelen. Houd er altijd rekening mee 
dat zich onverwachte dingen kunnen 
voordoen en plan daarom je afspra-
ken ruim in.

Organiseer je huis en/of werkplek
Dwing jezelf ertoe om dingen altijd op 
dezelfde plek op te bergen. Dit heeft 
niets met tijd te maken, dacht je? Ja-

wel! Ga maar eens na hoeveel tijd je 
anders met zoeken kwijt bent.

Neem je werksysteem onder de loep
Of het nu om een job op kantoor gaat 
of om het schoonmaken van je huis, 
neem het systeem eens onder de loep. 
Kan het sneller, kun je het beter orga-
niseren? 

Leer om te delegeren
Jij hoeft echt niet alles te doen. Neem 
de slachtofferrol niet op je. Trek je 
grenzen. Neem niet al het werk van 
die zieke collega over en verdeel de 
taken in huis eerlijk over jezelf en over 
je huisgeno(o)t(en).

Bewaak je ‘me-time’ 
Maak tijd voor jezelf vrij en maak dui-
delijk aan je omgeving dat je op dat 
moment niet gestoord wilt worden. 
Zet je mobiele telefoon af en trek je 

terug. In het begin zul je er misschien 
commentaar op krijgen, maar op den 
duur zal men je ‘me-time’ respecteren.
Stel je prioriteiten/wees niet bang 
om dingen af te zeggen 
Wordt het je allemaal teveel, stel dan 
prioriteiten. Laat onbelangrijke dingen 
zitten, zeg een afspraak af (zonder 
schuldgevoelens) en creëer tijd voor 
jezelf om op adem te komen.

Plan belangrijke dingen 
Moeten er dingen voorbereid worden 
(een vakantie, een belangrijke mee-
ting, een verjaardagsfeest), laat het 
dan niet op het laatste moment aan-
komen. Plan de dingen van tevoren 
in en zorg ervoor dat je ruimschoots 
op tijd overal klaar mee bent. Niet al-
leen loopt de organisatie soepeler (dat 
spaart tijd) maar ook zul je, als het gro-
te moment eenmaal daar is, niet ge-
stresst en opgefokt eraan deelnemen.

ouden tijd-tips

   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE
   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE
Door een zomerse teint voel je jezelf mooier. 
Maar net zoals je je huid verzorgt, is het ook 
belangrijk om het haar te beschermen tegen 
uitdroging door UV- stralen, chloor en zout.
 
Milkshake Sun & More zijn producten die je 
haar en huid beschermen, Het geeft de juiste 
hydratatie om het haar zijdezacht en glanzend 
te houden in deze zonnige periode. Sun & More 
heeft nu ook zonnebrand en lotion voor de huid.
 
Wilt u nu sneller een bruine kleur krijgen, dan is 
dit mogelijk met de snelbruiner van Sun & More.

BIJ AANKOOP VAN DEZE 3 PRODUCTEN 

ONTVANGT U EEN STRANDTAS KADO!

    OPENINGSTIJDEN
Di  08.30-20.00
wo 08.30-18.00
Do 08.30-18.00
Vr 08.30-18.00
Za 08.00-15.00 

29 juli t/m 16 augustus 
15% KORTING 

op een kleurbehandeling!

V rije tijd

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

   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE
   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
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THINK DOUBLE
Door een zomerse teint voel je jezelf mooier. 
Maar net zoals je je huid verzorgt, is het ook 
belangrijk om het haar te beschermen tegen 
uitdroging door UV- stralen, chloor en zout.
 
Milkshake Sun & More zijn producten die je 
haar en huid beschermen, Het geeft de juiste 
hydratatie om het haar zijdezacht en glanzend 
te houden in deze zonnige periode. Sun & More 
heeft nu ook zonnebrand en lotion voor de huid.
 
Wilt u nu sneller een bruine kleur krijgen, dan is 
dit mogelijk met de snelbruiner van Sun & More.

BIJ AANKOOP VAN DEZE 3 PRODUCTEN 

ONTVANGT U EEN STRANDTAS KADO!

    OPENINGSTIJDEN
Di    08.30-20.00
wo t/m vr   08.30-18.00
Za   08.00-15.00 
 

29 juli 
t/m 

16 augustus 
15% 

KORTING 
op een kleur
behandeling!

Bij aankoop 
van 

3 z.one 
produkten 
krijg je een

z.one 
no-inhibition 

hairspray 
cadeau.
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Roois driebanden Kermistoernooi
4 t/m 23 augustus 

Het Wapen van Eerschot 
Mgr.Bekkersplein 2 Sint-Oedenrode

Vanaf maandag 4 augustus starten we met de 1e ronde van dit toernooi met 68 spelers.

zaterdag 23 augustus. Er wordt gespeeld door de week vanaf 19.00 uur en 
zaterdags vanaf 13.00 uur.

Woensdag en zondags zijn er geen wedstrijden. (zondag wel open vanaf 19.00 uur)

De volgende sponsors maken dit toernooi wederom mogelijk,

WPS Stoffering Schijndel, Biljartcentrum De Mixx te Geldrop, 
Termeer Support  Boxtel, Banden en Velgen Lammers St.M.Gestel, 
Café van Ouds, Adviesbureau van Kuringe, De Viswinkel Schijndel,

Lijmbedrijf Rocky van Eindhoven Schijndel, Café Zaal ’t Zuid Schijndel, 
Cafetaria ’t Huukske St.M.Gestel, Gima Motorparts Den Dungen, 

Autobedrijf van Boxtel Schijndel, BBAV Support, Bouwbedrijf 
Gebr. v.Doleweerd BV Lithoyen, Slaaphal Schijndel, Traiteur Slagerij 

Verheyen, Venneke’s Proeverijen Schijndel, Caravan Techniek Toon van 
Uden, Brood en Banket Bekkers, De Koef Timmerwerken, Drankenhandel 

van Boxmeer, Café zaal Overberg St.M.Gestel, Kwalitaria XL Best, Bavaria 
Bierbrouwerij Lieshout, Voegersbedrijf Willy Smetsers  Schijndel, 

Het Wapen van Eerschot en DeMooiRooiKrant

Wij willen deze sponsors heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage, want zonder hun 
steun zou dit toernooi niet door kunnen gaan.

Toeschouwers zijn van harte welkom. Driebanden is een mooie sport om naar te kijken.

De organisatie.

Voor eventuele vragen bel 06-25520582 of 06-12459336.

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Zaterdag 2 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)                                                            
intentie: Harrie Peters
Zondag 3 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinderwoorddienst.
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)                                                            
intentie: Ad Versantvoort, Miny vd Ven -
Winkelman, Nelly Vlemmix-Versantvoort, Net-
ty Cornelissen-Wijn, Piet Keijzers.
Zondag 10 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor
intentie: overleden ouders Verbruggen-
Brugmans en dochter Doortje, Frans van de 
Wijdeven, Jo Vermeulen, Harry en Nell vd 
Meerendonk, Tiny Saris-van Leuken, Mien 
Mühlstaff-van Duijvenbode, Tiny van Grotel-
van der Velden.
16.00 uur: Concert Orgelkring: Anne Gabriëlle 
Chanon
Vrijdag 15 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering 
Maria-Ten-Hemel-Opneming 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor.
Openluchtmis in de pastorietuin, en na afloop 
koffiedrinken. 
Zaterdag 16 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)                                                            
intentie: Fransje van den Hoven-Martens, 
Mariette Heusschen-Hofman
Zondag 17 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor. Kinderwoorddienst.
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)                                                            
intentie: Loes Luijben-Schouten, Mien Brands-
vd Laar, Bertus van Kroonenburg,, Riky van 
Rulo-Keijzers, Cato van den Boogaard.

PAROCHIE LIEMPDE
Zaterdag 2 augustus 18.30 uur 
Miet (eerste jgt) en Pieta Smulders
Harrie en Wilma v Abeelen (jgt)
Zondag 3 augustus  09.30 uur 
Ouders vd Vleuten – v Aarle en overige fam.
Jan en Sientje Quinten – Maas (jgt)
Maandag 4 augustus 09.00 uur
Dinsdag 5 augustus 19.00 uur 
Johannes en Catharina v Alphen – 
Schoenmakers en zoon Antoon (jgt)
Woensdag 6 augustus 19.00 uur 
Cor en Mari Smolders
Donderdag 7 augustus 09.00 uur 
Vrijdag 8 augustus 09.00 uur 
OVERWEGING 2 EN 3 AUGUSTUS
Wij leven, ondanks de crisis die we net achter 
de rug hebben,  in een welvaartsmaatschappij. 
Mensen lijden hier – God zij dank - geen echte 
honger en veel mensen kunnen hun huisdier 
beter voeden dan menige arme sloeber elders 
in de wereld te eten heeft. De bede om ons da-
gelijks brood komt velen dan ook als overbodig 
voor. Ten tijde van Jezus was dat wel anders 
en als Hij de broden vermenigvuldigt is dat ten 
eerste om mensen inderdaad een gevulde maag 
te bezorgen; heel de mens gaat Hem ter harte. 
Maar meer nog is die wonderbare broodverme-
nigvuldiging een teken van Gods overvloedige, 
onuitputtelijke liefde die in en door jezus ge-
stalte krijgt. Die liefde wil Hij ook ons schenken 
en wij zijn daartoe elke eucharistieviering in een 

wonderbaar, heerlijk gastmaal uitgenodigd. 

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 02 augustus 18.30 uur:  
Eucharistieviering met Volkszang.
Intenties:  Mien en Thies Verhagen – van Schijn-
del, Ria Tops – van Heugten, Jan en Martina 
van der Staak – van den Aker en Drika Donkers 
– van Heeswijk.
Zondag 03 augustus 9.30 uur: 
Eucharistieviering met Volkszang.
Intenties: Cor de Bever, Harold en Els San-
ders – van Bergen, José Hulsen – Saris, Jan  
Raaimakers, Jan van de Ven.
Maandag 9.00 uur:  
Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: 
Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur:  
Eucharistie.
Donderdag 8.30 uur: 
uitstelling van het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag  9.00 uur: 
Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND
Zaterdag 2 augustus 
Geen eucharistie.

SINT ANTONIUS NIJNSEL
Zondag  3 aug. om 11.00u. 
Eucharistieviering met volkszang.
Intenties:  
An Schepens- v.d. Velden,  Jans v.d.  
Meerakker,  Jan en Fien van Gastel- Kerkhof, 
Marietje Versantvoort- v.d. Pas.

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON
Woensdag 30 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 1 augustus, Eerste Vrijdag van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 2 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 MHz)
Zondag 3 augustus
11.00 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 MHz)
intenties Corrie van Hal, Wil Mathijssen,  
pastoor Jan van Dinter, Wolf Edlinger, overleden 
ouders Keeren-Doomen, Jan van Kuijk, Mientje 
Múhlstaff-van Duyvenbode.
Maandag 4 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 6 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 9 augustus
Geen Eucharistieviering in Son of in Breugel

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
Zondag 3 augustus, 10.00 uur: 
Predikant Ds. G. Baerends, Dienst van Schrift en 
Tafel.

ODENDAEL
Vrijdag 1 aug. 10.00 uur. 
Eerste vrijdag van de maand, eucharistieviering 
met Odendael koor.
Zondag 3 augustus 10.00 uur. 
eucharistieviering met Odendael koor.
Intenties: Jo van Boxtel, Jan en Riek Merks

TVE Reclameproducties werkt mee aan 200 
beroemdste schilderijen ooit
In Rotterdam is een expositie geopend waar twee-
honderd geselecteerde meesterwerken geprint zijn 
via fotodruk, 3D printing, canvas en olieverf prints, 
foamboard printing en prints op hout. Voor elk 
meesterwerk is de mooiste afdrukwijze gekozen. 

De 200 meest bekende schilderijen ter wereld wor-
den in 1 tentoonstelling getoond. Een museum 
waar je mag rondhollen, waar je hond mee naar 
binnen mag. Volgens de Metro, het AD, de Tele-
graaf, City Guide en the Culturetrip is de expositie 
een van de meest gewaagde en mooiste ooit ge-
houden.

TVE uit Sint-Oedenrode heeft bijgedragen aan deze 
expositie om zowel jong en oud deze meesterwer-
ken te kunnen laten zien. Hoe vaak krijg je de kans 
om deze werken in ‘een oogwenk’ te zien? Nu, met 
dit initiatief, is dit mogelijk. De kritieken zijn lovend, 

de expositie is voor iedereen toegankelijk en het is 
een uitgelezen kans om met de kunstgeschiedenis 
kennis te maken. Laagdrempelig en interessant.

Eigenaar van TVE, Hennie van Osch: “Toen wij be-
naderd werden om deel te nemen aan dit project 
hebben wij geen moment getwijfeld en samen met 
de organisatie alles op alles gezet om deze mees-
terwerken op de beste en meest realistische wijze 
te evenaren door de juiste combinatie van print en 
materiaal.”

Een museum op 1 van de mooiste plekjes in Rot-
terdam. Van de Mona Lisa tot de Nachtwacht, re-
plica’s, bijna niet van echt te onderscheiden. Tot 30 
september te zien in Rotterdam en zeker het bezoe-
ken waard. De expositie vindt plaats in de Fenix-
loods in Rotterdam, Veerlaan 9-13. Kijk voor meer 
informatie op www.200greatestpaintings.com 
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UITZOEKEN!HOUTEN 
SFEERLANTAARN
met tekst
24x16x20 cm

2.99

DAMES
STRAPLESSTOP
maten S-XL

1.99

DECORATIEVE
WANDKLOK XL
hout 60 cm of 
metaal 43 cm

TROLLEY
REISTAS
diverse kleuren
37x20x53 cm
boardcase 
voldoet aan 
handbagage 
formaat

10.95
GROTE 

UITVOERING!

ISOLEER
FLES
diverse kleuren
inhoud 1 liter
met 3 bekers

4.29

6.95

2-PACK

COZZI JONGENS
BOXERSHORTS
diverse combinaties 
uni en print 
maten 98-152 

2.393.99

DAMES
TUNIEK
grote keuze uit prints
maten S-XL

3.29

HUISDIEREN
MAT
superzacht fleece
diverse kleuren
70x100 cm

1.69

HERMAN DEN BLIJKER
PASTASAUS
bolognaise, 
groenten 
of arabiata
680/690 ml

AFDEK
ZEIL
zware kwaliteit
4x6 m

6.99 3.49

WERCKMANN
AFDEKZEIL 
met metalen ogen 
en versterkte hoeken
3x4 m

2.19

PERSIL
WASMIDDEL 
diverse varianten
16 wasbeurten
1.06 liter

PHILIPS 
BATTERIJEN
Powerlife 
AA of AAA
16-pack 

2.99 3.99

DRAAGBARE
SPEAKER 
diverse kleuren 
hout

REKEN
MACHINE
8 digit

0.95 0.29

SCHOOL
SCHRIFT
diverse varianten
A4 lijn of ruit

HAMAM
DOEK
90x170 cm
katoen

3.956.49

KATOEN/BADSTOF 
HAMAMDOEK
diverse kleuren
90x170 cm

PIERRE CARDIN
HOOFDKUSSEN
eendenveren
70x60 cm

5.49

POTLODEN
MET GUM
EN GRIP
8 stuks

0.49

PAPER MATE
VULPEN
diverse trendy varianten
incl. 2 patronen

1.49

1.59

DOVE
BODYLOTION
diverse varianten
250 ml

BANDEAU
TOP
naadloos
maten S-XL

2.99 2.29

COMFORT
BEHA
diverse kleuren
naadloos
maten S-XXL

5.49

HANDIGE
BOODSCHAPPENTROLLEY
diverse kleuren
voorzien van hoge standaard
en opbergvak met rits
aan de achterzijde
94x55x22 cm

0.79

DIVERSE 
SCHRIJFGEREI

UITZOEKEN!

KAMPEERTIP!

WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 30 JULI T/M DINSDAG 5 AUGUSTUS 2014
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KIJK OP ACTION.NL

IN DE WINKEL NOG 
MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!
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Midas Dekkers schreef een boek met als titel “De kleine verlossing of 
de lust van het ontlasten”. Ik heb het niet gelezen want poep is bij 
mij een groot taboe. Mijn therapeut raadde mij aan terug te gaan naar 
vroeger; de zoon van de toenmalige burgemeester, destijds een echte 
broekepoeper, zoals in mijn ogen ook zijn vader, kwam af en toe bij ons 
spelen. Niet op mijn verzoek  -ook zijn oudere zusje vond ik een vreselijk 
wicht- maar omdat mijn moeder vond dat die twee geschikte vriendjes 
voor mij en mijn zusje waren. Dat zoontje moest tijdens zijn bezoeken 
aan ons steevast naar het toilet. “Truus”, riep hij dan naar de hulp in 
de huishouding, “ik moet moppen”. Moppen, dat had ie thuis geleerd 
van die zuinige en bescheten vader en moeder, een compromis zonder 
weerga. “Poepen” had ie ook kunnen zeggen, maar dat was te direct. 
Bij ons thuis zeiden wij: “ik moet naar het toilet”; helemaal fout volgens 
de Nederlandse adel en alles wat daaraan verwant is. Je zegt “WC” en 
geen “toilet”, terwijl ik toch dacht dat dat laatste deftiger was, maar 
niets is in hun ogen minder waar. Goed, als dat manneke dan van zijn 
last verlost was riep ie op slome toon: “Truus,  ik ben klaa-haar!”, en 
dat werd in ons gezin tot in lengte van dagen geïmiteerd. (20 jaar later 
kwam hij zomaar binnen bij mij in de zaak, met het figuur en uiterlijk van 
een Chippendale, knap als de hel en dat ontging mijn vrouw ook niet. 
“Wie was dat?”, vroeg ze quasi nonchalant. Ik kende haar echter beter. 
De lust van het ontlasten -de West-Afrikanen hebben het over “ease 
myself”- bevat een kern van waarheid. Hoge nood gaat nooit over een 
plasje maar juist over de grote boodschap. Nederlandse alternatieven 
voor poepen zijn: Kakken, bouten (Noord-Hollands), schijten (meer zui-
derlijker, dus ook platter, helaas, de laatste tijd), maar ook plastischer uit-
drukkingen zoals: een splinter uit je rug trekken, de geit verzetten, bruin 
op stal zetten. Op toiletten vind je graffiti met teksten als: “Vaarwel, 
bruine broeder” of zelfs een gedicht: “in deze heilige halle, waar gene 
vogel zingt, daar laat de mens iets vallen, dat godsonmogelijk stinkt.”
Terug naar mijn jeugd; wij hadden een groot gezin maar gelukkig ook 
een groot huis met 3 toiletten. (u begrijpt dat ik niet de kant van de adel 
kies). Dan was het dus een kwestie van tactiek en nauwkeurige waar-
neming om te bepalen wanneer je zelf aan je gerief kon komen, zonder 
in de “scent” van je voorganger te bezwijken of je te moeten schamen 
voor je opvolger. Het toilet op de eerste verdieping werd het minste 
gebruikt, had een groot draairaam en was mijn favoriete stek. Helaas 
ook van mijn vader, die door minder scrupules werd gehinderd dan zijn 
jongste zoon. Soit! 
Over de diverse vormen van ontlasting werden bij ons thuis meerdere 
uitdrukkingen gehanteerd: in geval van diarree werd gesproken over 
“racekak”, “strauflauf” (door mijn broer overgebracht vanuit Zwitser-
land), “aan de dunne” en “slingerstront” –bent u er nog?-. 
Poepen in  het openbaar is een geval apart. Een vriendin van ons kan, 
wanneer zij bij andere mensen logeert, dagenlang niet naar de plee (hé, 
die hadden we nog niet), eigenlijk genoeg reden om in psychotherapie 
te gaan, maar dat is niet mijn zorg. Zelf heb ik mijn bedenkingen bij 
openbare toiletten, en dan met name die waarbij slechts enkele scherm-
pjes je van je buurlui scheiden. Mijn zwager vertelde: “tijdens de pauze 
van een theatervoorstelling maakte ik, met velen, gebruik van de uit-
gebreide toiletruimte. Naast mij zat een ongehinderde persoon zichzelf 
toe te spreken; Kom maar, toe maar, ja, langzaam,jaa- aah, kom maar, 
kom maar…..”

En dan eindigen we met een raadseltje: Waarom eindigt een drol in een 
punt? (oplossing onderaan)
Of, zoals onze tuinman zei: “Ge kunt ’t beter over stront hebbe dan 
over aander mense…”

Broodje poep, een benadering (4 pers.)
1 klein gebraden beenhammetje of gebraden fricandeau aan een stuk
4 pistoletjes, atjar van komkommer (Go-Tan bij Jumbo supermarkten)
Voor de eenvoudige satésaus:
4 volle eetlepels pindakaas, 6 eetlepels ketjap manis, 2 tenen knoflook,
1 theelepel sambal badjak (Koningsvogel), wat water
Verwarm het vlees in de oven. Snijd de pistolets overlangs in tweeën 
en zet met het snijvlak even onder de gril. Maak de satésaus: verwarm 
de pindakaas in een pannetje met anti-aanbaklaag. Voeg de geperste 
knoflook toe en daarna de ketjap en sambal. Breng tot het kookpunt en 
voeg dan beetje bij beetje wat koud water toe tot de saus de gewenste 
dikte heeft. Besmeer de pistolets met wat boter, leg er wat uitgelekte 
plakjes komkommer op, dan wat dunne plakjes vlees en bedek met de 
satésaus. Leg het kapje van de pistolet er naast. Serveer met wat vel-
letjes wc-papier i.p.v. servetten.
(oplossing raadsel: Anders valt je kont met een klap dicht….)

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

Poep

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

Ook voor:
onderhoud, reparatie, 

diagnose, banden, 
airco check,
apk keuring

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

We wensen 
u een veilig 

2014!
 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

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

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep
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A U T O B E D R I J F
Martien de Louw

ONDERNEMEND
ROOI Kijkje in de keuken bij Genugten Agri 

“Iedere dag is gruwelijk interessant”

Sint-Oedenrode heeft een aan-
tal bedrijven waarvan mensen 
denken ‘Wat doen ze daar nu 
eigenlijk?’ Genugten Agri is er 
eentje van. De onderneming is 
gehuisvest op bedrijventerrein de 
Kampen in Sint-Oedenrode. Op 
de ruime inrit staat een bord met 
logo en daaronder een landkaart. 
De tentakels van het bedrijf rei-
ken dus internationaal. Een ge-
deelte van de bedrijfsnaam – Agri 
– verraadt ook de branche. Er 
schuilt heel veel achter. Eigenaar 
Mari van Genugten vertelt… 

‘De specialist op het gebied van 
dierhuisvesting. Wij bieden to-
taaloplossingen voor het hou-
den van dieren die leiden tot de 
laagst mogelijke investerings-
kosten bij een zo hoog mogelijk 
rendement.’ Deze zin opent de 
website van Genugten Agri. Het 
is allesomvattend. Grof gezegd 
zou je kunnen zeggen dat het be-
drijf ‘stallen bouwt’, maar zodra 
bekend is wat daar allemaal bij 
komt kijken, is dat wellicht een 
oneerbiedige benaming. 

Terugloop boerenbedrijven
Hoewel Genugten Agri zich ook 
bezig houdt met de bouw en in-
richting van bijvoorbeeld hon-
denpensions, ligt de corebusiness 
bij de vervaardiging van huisves-
ting voor varkens, pluimvee en 
runderen. De laatste jaren zijn 
ontzettend veel boerenbedrijven 
gestopt en daarmee verdwenen. 
Sinds eind jaren negentig is twee 
miljoen vierkante meter gesloopt. 
De leegstand in het buitengebied 
- ook van Sint-Oedenrode - is 
aanzienlijk. Dit kwam enkele we-
ken geleden nog in het nieuws. 
Toch wil dat niet zeggen dat een 
bedrijf als Genugten Agri geen 
bestaansrecht heeft. Het bouwt 
of renoveert nog steeds in Neder-
land. Maar vooral ook Duitsland, 
België en landen in oost en zuid-
oost Europa behoren tot de klan-
tenkring.

Gezonde ondernemersgeest
“Ik ben in 1992 met dit bedrijf 
begonnen”, begint Mari. “Daar-
voor verkocht ik ventilatiesys-
temen. Mijn werkgebied was 
vooral Oost-Duitsland. Ik zag 
daar heel veel mogelijkheden en 
ben daarom op eigen houtje ver-
der gegaan. Al snel ging ik me 
naast ventilatiesystemen ook be-
zig houden met equipment, de 
zogenaamde inrichting van stal-
len. Behalve in Duitsland, begon 
ik daar ook mee in Nederland en 
België. Ik maakte enorm veel kilo-
meters. Eigenlijk nog steeds.” Een 
tweede tak van sport van Mari is 
zelf varkens houden. Samen met 
zijn broer Jan en een Duitse part-

ner startte hij in 1994 het bedrijf 
Pelapro, waaronder verschillen-
de varkensbedrijven vallen. Het 
gaat vaak om enorme bedrijven. 
In Oost-Duitsland in totaal over 
4500 zeugen en 20.000 vleesvar-
kens, verspreid over 1650 hectare. 
Behalve deze twee componenten 
is Mari ook bedreven in vastgoed, 
in zowel binnen- als buitenland.

Nieuwste snufjes
Enkele weken geleden hield  
Genugten Agri een open dag aan 
de Zijtaartseweg in Sint-Oedenro-
de. Daar is een compleet nieuwe 
varkensstal herrezen. Genugten 
Agri heeft het project gerealiseerd. 
Honderden mensen kwamen een 
blik werpen en lieten zich bijpra-
ten over de laatste nieuwtjes en 
snufjes. Deels tot stand gekomen 
door nieuwe regelgeving. Mari: 
“We hebben de kennis van al die 
regels in huis. Als er een aanpas-
sing komt, dan worden we direct 
op de hoogte gesteld. De laatste 
jaren hebben we veel moeten ver-
anderen. In nieuwe stallen passen 
we het direct toe en kijken we al 
naar de toekomst. In de stal aan 
de Zijtaartseweg hebben we voor 
varkens verhoogde plateau’s ge-
maakt. Dat geeft de varkens nog 
meer ruimte en het kost de stal 
niet meer meters. Het is aange-
past aan de eisen van het minis-
terie.”

“Als je niet tegen 
stress kunt, moet je 

hier niet gaan zitten.”

Grotere stallen nodig
Vanuit bepaalde kringen wordt 
geklaagd en geprotesteerd tegen 
zogenaamde ‘megastallen’. Mari 
laat blijken dat hij zich enigszins 
stoort aan die discussie. Volgens 
hem moeten de stallen wel groter 
worden, omdat anders niet meer 
aan de vraag van de maatschap-
pij voldaan kan worden. “Vergeet 
niet dat boeren serieuze mensen 
zijn. Duizenden jaren geleden wa-
ren ze al actief in dit land. Ze heb-
ben het opgebouwd tot wat het 
nu is. Vandaag de dag verwachten 

mensen meer voor hetzelfde geld. 
In 1958 kreeg een boer voor een 
ei omgerekend 12,5 eurocent. Nu 
is dat 6 eurocent. Dat is natuurlijk 
de omgekeerde wereld. Het geldt 
ook voor de varkens. Er wordt nu 
veel minder betaald dan tientallen 
jaren geleden. Grotere stallen zijn 
dus noodzakelijk. Dankzij de juis-
te efficiency kunnen agrarische 
bedrijven levensvatbaar zijn.” De 
boodschap van Mari is duidelijk. 
Er zijn genoeg consumenten die 
roepen dat dieren betere levens-
omstandigheden moeten krijgen 
terwijl ze niet weten waar ze over 
praten. Als voor hen het stukje 
vlees maar lekker goedkoop is...

‘Toen waren ze weer blij met mij’
Iedere dag van Mari is er één vol 
uitdagingen. “Rustig blijven. Dat 
moet wel. Als je niet tegen stress 
kunt, moet je hier niet gaan zit-
ten”, waarschuwt de Rooienaar. 
“Een voorbeeld van de uitdagin-
gen die er zijn, hebben betrek-
king tot ambtenaren. Je overlegt 
met de één en zijn collega bepaalt 
weer iets anders. Zo worden we 
vaak tegengewerkt.” Toch houdt 
Genugten Agri van meedenken, 
van het zoeken naar oplossingen. 
Een mooi voorbeeld is een pro-
ject in Duitsland. Genugten Agri 
wilde een grote stal plaatsen bij 
een zo goed als failliet dorp. Ech-
ter moest dan wel 800 meter door 
de plaats gereden worden om de 
stal te bereiken. Over een slecht 
begaanbare weg. Ze wilden geen 
vergunning uitgeven, vooral niet 
aan een Nederlander. Mari ging 
praten met de burgemeester van 
een naastgelegen stad. Samen 
kwamen ze tot een plan. De stad 
nam het dorp over en deelde 
voor 3% mee in de subsidie voor 
de aanleg van een nieuwe weg. 
Genugten Agri 7% en de Duitse 
overheid 90%. Mari: “Toen wa-
ren ze weer blij met mij, haha.”    

Mari noemt iedere dag ‘gruwelijk 
interessant’. Naar eigen zeggen 
is hij nooit afgewerkt. Zijn team 
van veertien werknemers dus ook 
niet. Het proces van innoveren 
blijft immers altijd doorgaan. Juist 
in de wereld van animalhousing.  

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl
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Kipkorn of 
viandel
12/16 stuks 
Mora

Normaal 11,99 / 15,99

Snack

Maya de bij,
Bumba, 
Plop, K3 ijs 
doos à 4 stuks
IJsboerke

Normaal 2,49

Kreukel of 
letter frites
zak à 750/600 gr.
Lutosa

Normaal 1,79 / 1,69

1,99

1,19

Handijs

Hoofdgerecht

SnackBBQ

Jumbo choc
almond of 
vanille
doos à 6 stuks
Everyday

Normaal 2,99

Handijs

Sushi
doosje à 12 stuks 
Queens

Normaal 5,95

Hoofdgerecht

Broodje babi 
pangang, 
Surinaamse kip 
of shoarma
Piripiri- of roti 
kip rol
Tokoman
Per stuk 2,49 / 2,99

2 voor

BBQ spiezen 
Diverse 
varianten 
schaal à 3 stuks
Stargrill

Normaal 3,49

3 schalen voor

Vietnamese 
loempia’s
schaal à 8 stuks
Diepvriesspecialist

Normaal 4,99

Snack

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Milhezerweg 19 | T: 0493-320051
Aanbiedingen alleen geldig in de Diepvriesspecialist winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 30 juli t/m dinsdag 12 aug. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

www.diepvriesspecialist.nl
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Het Sint-Jorisgilde (deel 1)

Het Sint-Joris gilde bestaat al eni-
ge tijd in Sint-Oedenrode. Wat 

doet deze vereniging? Hoe is het 
ontstaan? De komende weken 
valt er van alles over te lezen in 
DeMooiRooiKrant. We trappen af 
met een rondje geschiedenis. 

Gilden zijn er altijd geweest. Als 
we de betekenis van het woord 
Gilde nagaan komen we terecht 
bij de oude Germanen, natuur-
mensen die sterke onderlinge 
banden onderhielden om zich 
staande te kunnen houden. Zij 
herdachten op gezette tijden hun 
doden met uitgebreide dodenma-
len. Hierbij was altijd sprake van 
een offer (meestal in nature) en 
dit offer heette gilde. Later werd 
dit woord ook gebruikt voor het 
gezelschap dat het offermaal 
hield. Later, in de middeleeuwen, 
is gilde een aanduiding voor groe-
peringen binnen een gemeen-
schap. Belangrijke zaken binnen 

zo’n gilde waren het gezamen-
lijke doel, binding aan een religie, 
aandacht voor de doden en ge-
zamenlijke maaltijden. Door deze 
broederschap werd de onderlinge 
band steeds sterker; elkaar helpen 
en ondersteunen was van wezen-
lijk belang.

In de tijd van de kruistochten zien 
we de opkomst van steden en 
dorpen; de landheren die mee-
gingen met de verschillende kruis-
tochten hadden daarvoor geld 
nodig en dat kregen ze door bijv. 
stadsrechten e.d. te verkopen. 
Binnen die steden zien we dan 
allerlei ambachtsgilden ontstaan. 
Maar ook ontstaan dan de eerste 
schuttersgilden. Het waren man-
nengezelschappen, want alleen 
mannen mochten wapens dragen. 
Het doel van deze schuttersgilden 
was het bewaken en verdedigen 

van eigen volk, eigen milieu en ei-
gen cultuur (eigen huis en haard). 
Soms moesten ze  ook (militaire) 
hulp bieden aan de landheer, als 
die daar om vroeg. Verder be-
hoorde ook het begraven van 
eigen leden en hun familieleden 
tot hun taak. Steeds was er dus 
ook een sterke band met kerk en 
godsdienst.

Uit deze tijd van de kruistochten 
kunnen we (voor een deel) ook 
de afwijkende kleding, trommen, 
papegaai/vogel, e.d verklaren; 
immers door de kruistochten kwa-
men we in contact met oosterse 
invloeden. Opvallend is dat deze 
eerste schuttersgilden gebruik 
maakten van kruisbogen terwijl 
de gewone handbogen toch veel 
ouder waren.
Gaandeweg de tijd werd het ver-
dedigen van huis en haard minder 

belangrijk en we zien (zeker in 
onze streken) dat de schuttersgil-
den meer en meer veranderden 
in kerkelijke en sociale gilden en 
daardoor vaak ook in een soort 
vermaaksgilden. Wel zien we dat 
de onderlinge broederschap erg 
belangrijk blijft. Die onderlinge 
band wordt ook nog eens verste-
vigd door gezelligheid en het hou-
den van wedstrijdjes (bijv. schie-
ten, trommelen en vendelen).

In de huidige tijd zien we dat de 
gilden nog steeds uitgaan van de 
onderlinge broederschap maar 
daarnaast ook steeds zoekende 
zijn naar dingen die voor de ge-
hele gemeenschap van belang 
zijn. Hier komen we later nog op 
terug.

Volgende keer “het ontwaken” 
van het Rooise  Sint Jorisgilde.

Een geborduurde levensloop 
en duizend poppen

Maria van den Oever maakte haar eerste borduurwerk 
in 1965. Dat was een landkaart van Nederland. De pro-
vincie Flevoland bestond nog niet, zuidelijk Flevoland 
moest nog droog worden gelegd. Nu bijna vijftig jaar 
later, ziet de kaart van Nederland er niet alleen anders 
uit, maar heeft Maria ook een eigen museum, het Jek-
schotshof. Daar is haar borduurwerk te zien en ook nog 
eens zo’n duizend poppen, want poppen verzamelen is 
de tweede hobby van Maria

“In de zomer komt het er niet van. Dan heb ik het bui-
tenshuis veel te druk, maar in de winter met die lange 
avonden kan ik uren aan een stuk borduren. Ik geef niks 
om televisie”, zegt Maria. “ In al die tijd heb ik misschien 
wel honderden werken gemaakt en ik doe het nog steeds 
graag”.

Maria laat haar werken zien. De muren van de boerderij 
aan de Jekschotseweg hangen helemaal vol met borduur-
werken. “Als ik hier rondloop, zie ik ons hele leven voorbij 
komen. Alle belangrijke gebeurtenissen heb ik vastgelegd 
in borduurwerk, dit is een soort fotoalbum. Mooie en 
minder mooie momenten van het leven hangen hier.”

Eén verdieping hoger, op de zolder heeft Maria een in-
drukwekkende verzameling poppen. De poppen zijn gro-
tendeels verzameld op vlooienmarkten en bij kringloop-
winkels gekocht, maar ook een aantal poppen zijn door 
Maria zelf gemaakt. Naast de poppen heeft Maria ook 
een aantal kinderwagens. Een daarvan lijkt wel iets op een 
kinderwagen die ze zelf als kind van Sinterklaas kreeg. 
“Maar toen ik het huis uit ging was die kinderwagen voor 
mijn kleinere zussen. Ik vind het nog steeds jammer dat ik 
die niet hier heb staan”.

Museum Jekschotshof vindt u bij Jan en Maria van den 
Oever aan de Jekschotseweg 21 in Sint-Oedenrode. Het 
museum is alleen voor groepen op afspraak geopend. 
Telefoon: 06 - 1019 6520 of 0413 - 209 490

www.facebook.com/demooirooikrant
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alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,
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Vresselse Ruiters weer in de prijzen

paardensport

Afgelopen weekend was het paar-
denbedrijf van Suzan van Gastel in 
Nijnsel het toneel van drie dagen 
paardensport. De accommodatie 
voorzag in een compacte wed-
strijdring waar twee dagen paar-
densport en één dag ponysport te 
zien was.

‘Wat is er dan gemakkelijker dan 
bij de buren te rijden?’ Dachten de 
Vresselse Ruiters. Als eerste was 
het Sydney Renders die in de klasse 
CB de eer hoog moest houden. Co-
linda liet zich van een hele goede 
kant zien met twee foutloze par-
coursen met de meeste stijlpunten. 
Gelijk een eerste prijs voor deze 
combinatie.
In de D/E B klasse was het met 
Matcho's Son iets moeilijker, maar 
waren twee foutloze ritten en de 
bijbehorende punten voldoende 
voor een 6e plaats. In deze klasse 
was het ook Anne Markgraaff ge-

lukt met Way of Life om alle ob-
stakels twee ronden lang te laten 
liggen. Ze wist de jury te bekoren, 
die deze rit beoordeelde met een 
derde prijs.
In de klasse CL was het weer Nina 
van Enckevort met Enjoy die na 
een foutloze rit en een snelle barra-
ge het publiek in spanning wist te 
houden wie winnaar werd van de 
rubriek. Dat waren dus weer Nina 
en Enjoy die ook nu weer moeilijk 
te kloppen waren en een eerste 
prijs overhandigd kregen van de 
voorzitter van de Nijnselse Ruiters.
In de klasse DL was het Veerle van 
de Pasch met de pas vierjarige Os-
car van de Beekerheide die na twee 
foutloze omlopen een vierde tijd 
noteerde. Ook Veerle kreeg hier-
voor de bijbehorende versierselen 
en prijs. Een geslaagde wedstrijd. 
Gezellig, compact, goed weer, lek-
kere aardbeien, waren de sleutel-
woorden van Outdoor Nijnsel. 

Vervolg voorpagina

Roois Tourspel deelt uit

De appels vielen maandagavond 
rijkelijk naar beneden bij café 
’t Pumpke. Niet alleen omdat 
Jeroen Schuddeboom eerste en 
twee keer derde werd van het 
Roois Tourspel, of omdat Mieke 
van Vroenhoven de wielrenfiets 
won, maar vooral ook omdat 
EHBO Rooi prima werd bedeeld. 
Een cheque van 1250 euro en 
een fiets die zeker goed van pas 
gaat komen, was de buit van de 
Rooise hulpverlenende vereni-
ging.

Het Roois Tourspel is niet in het 
leven geroepen om winst te ma-
ken. Het keert maar liefst 7000 
euro aan prijzengeld uit en er 
wordt ook nog eens een goed 
doel gesponsord. Vicevoorzit-
ter van de EHBO, René van Dis, 
was dan ook uiterst content met 
het gebaar van de organisatie. 
“Een fiets stond al heel lang op 
ons verlanglijstje”, jubelde hij. 
“We hebben zo’n vijftig tot zes-
tig evenementen per jaar en bij 

de carnavalsoptocht of bij een 
paardenwedstrijd moeten we ver 
lopen. Dan komt zo’n fiets goed 
van pas.” Ook de 1250 euro is 
natuurlijk meer dan welkom. Van 
Dis: “We hebben zoveel plannen, 
waaronder een nieuwe website. 
Hartstikke bedankt!” 

Na de prijsuitreiking en de ont-
hulling van de cheque voor het 
goede doel begon de loterij. Het 
publiek werd steeds ongeduldi-
ger. Het duurde wat lang, maar 
omroeper Lambert Verhoeven 
maakte de zit wat aangenamer 
door niet alleen met prijzen, 
maar ook met flauwe grappen 
te strooien. Rondemiss Marleen 
moest het zo nu en dan ont-
gelden. De deelnemers van het 
Tourspel kwamen vooral voor 
één ding; de Fondriest racefiets, 
die werd geschonken door We-
Cycling (van Rooienaar en eige-
naar Paul van Nuland) en Mut-
saars Bikes. Uiteindelijk kreeg 
Mieke van Vroenhoven het 
stalen ros in handen. Van een 
merk dat door de connecties met 
Brand Loyalty volgend jaar best 
eens de leverancier kan worden 
van de nieuwe Belkin ploeg. Zo 
verklapte Cor van Nuland, die in 
plaats van zoon Paul de prijs uit-
reikte.    

Nummer 2 Peter van Es (l) en winnaar Jeroen Schuddeboom.

Cor van Nuland schonk namens zijn zoon Paul 
een racefi ets aan Mieke van Vroenhoven.

Eerste hulp bij advertenties
Een goede krant bestaat niet al-
leen uit goede artikelen. Ook 
advertenties spelen een be-
langrijke rol in de kwaliteit van 
een krant. Advertenties in een 
krant brengen nieuws en het is 
de kunst om de advertentie te 
laten opvallen.

Volledig kleur
Als eerste aanzet geven wij het 
basisconcept van onze krant, 
namelijk door deze volledig in 
kleur op te maken. Een adver-
tentie in kleur valt nu eenmaal 
veel meer op dan een zwart/

wit advertentie. Daarbij komt 
dat een advertentie in kleur uw 
huisstijl beter kan dragen.

Sjablonen
Indien u een advertentie wilt 
plaatsen maar u heeft even 
geen goed ontwerp klaar liggen 
dan reiken wij u de helpende 
hand. U kunt bij ons kiezen 
uit een groot aantal sjablonen 
(voorbeelden) waarin u uw 
boodschap en logo kwijt kunt. 
Dit kost niets extra. Het is onze 
service. Vraag gerust naar de 
mogelijkheden.
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Drie dagen hebben ze bij familie 
van Gastel aan de Jekschotseweg 
genoten van prachtige paarden-
sport. Het terrein lag er mooi 
aangekleed bij en de weergoden 
waren goedgezind. De deelne-
mers waren een mengeling van 

professionals en amateurs. 

De deelnemers van de Nijnselse 
Ruiters hebben goed stand ge-
houden in het deelnemersveld en 
de volgende prijzen gewonnen: 
Vrijdag: Klasse M: Suzan van 

Gastel met Blikvanger derde prijs, 
Klasse Z/ZZ: Mandy Jansen met 
Cicarlos vijfde prijs, Klasse L: Su-
zan van Gastel met  Enjoy it zesde 
prijs, Klasse B: Teun Kluijtmans 
met Emily tweede prijs en Juliët 
Bosshardt met Enrique zesde prijs.
Na de laatste rubriek was het 
tijd voor de veteranen. Aan deze 
klasse kon Toon van Stiphout 
deelnemen met Allure, het paard 
van zijn zoon Martijn. Martijn 
genoot van een vakantie en zijn 
paard Allure niet. Toon startte in 
de een meter klasse en kwam na 
een foutje in de barrage, maar 
wel met een snelle tijd als winnaar 
uit de bus.
Uitslagen zaterdag: Klasse B: 
Marloes van Stiphout met Fi-
garo derde prijs, Juliët Boshardt 
met Enrique vijfde prijs, Anette 
van Engeland met Files de Rêve 
negende prijs, Eline Peters met 
Forever Alve tiende plaats, Klas-
se L: Juliët Bosshardt met Dutch 
Pride derde prijs, Marwin van den 
Nieuwenhuijzen met Amadeus 
vierde prijs, Klasse Z/ZZ: Suzan 
van Gastel met Coco Flanel ze-
vende plaats en Suzan van Gastel 
met AO`s Chuck achtste plaats.
Zondag was het de beurt aan de 
pony’s. Het publiek is dan anders 
van samenstelling. Meer kinde-
ren, vaders, moeders, opa`s en 
oma`s. De sport was niet minder 
spannend. Voor Larissa Laenen 
eindigde haar start in de klasse 
DE/B na twee foutloze ronden in 
een mooie vierde plaats.

paardensport

paardensport

De Nijnselse ruiters

Mooie paardensport tijdens de Nijnselse ruiterdagen

Prijswinnaars Juliët Boshardt en Marwin van den Nieuwenhuizen.

voetbal

v.v. Boskant start voetbalseizoen 2014-2015
Een paar keer knippen met de vingers 
en het is weer zover. Er moet alweer 
worden gestart met de voorbereiding 
op het voetbalseizoen 2014-2015! 
Volgend weekend wachten alweer de 
eerste wedstrijden.

Heel veel tijd om de vakantiespullen uit 
de auto te halen is er voor de Boskant 
selectie niet. Aanstaande zondag 3 au-
gustus staat om 11.00 uur alweer de 
eerste training van het seizoen 2014-
2015 gepland. 

Op papier een mooi seizoen! Met een 
aantal mooie derby’s in het verschiet 
omdat de drie Rooise verenigingen, 
Boskant, Nijnsel en Ollandia gedrie-
en zijn ingedeeld in de 4e klasse H. 
Het “Noordelijke blok” wordt volge-

maakt met DVG  Liempde) en VOW 
(Zijtaart).  Voor het “Zuidelijk blok” 
hebben we de auto nodig. Naast enkele 
bekende tegenstanders, NLC’03 (Lith), 
FC Schadewijk (Oss), Cito (Oss) en 
SDDL (gem. Ravensteijn) verwelkomen 
we dit seizoen ook Herpinia (Herpen), 
Juliana Mill en SES (Langenboom). Zo-
als u zich misschien nog wel herinnert 
speelde Boskant in mei nog voor de na-
competitie tegen SES voor een plaats in 
de 3e klasse.

De dames en de lagere teams hebben 
nog een weekje rust. De eerste training 
voor de dames staat gepland op dins-
dag 12 augustus om 19.30 uur, de la-
gere teams beginnen 2 dagen later op 
donderdag 14 augustus om 19.30 uur. 
Voor de jeugd beginnen de trainingen 

op maandag 18 augustus.

Op zaterdag en zondag 8 en 9 augustus 
speelt Boskant 1 een aantal wedstrijden 
in het kader van het BRON toernooi 
dat dit jaar wordt georganiseerd door 
v.v. Rhode. Op zaterdag speelt Boskant 
tegen Ollandia, een dag later staan de 
wedstrijden tegen Rhode en Nijnsel op 
het programma.

Programma senioren zaterdag 9 augus-
tus
Boskant 1-Ollandia 1 18.30 u.

Programma senioren zondag 10 augus-
tus
Boskant 1-Rhode 1 13.00 u., Boskant 
1-Nijnsel 1 15.30 u.

Reining, paardrijden zoals de 
Cowboys dat doen

Andre Verbakel uit Nijnsel is al zijn 
hele leven met paarden bezig. Sinds 
1998 klopt zijn hart sneller voor het 
quarterhorse, zeg maar het cowboy-
paard. In dat jaar was hij in Amerika 
en maakte kennis met reining, het 
westernpaardrijden. Een van zijn pu-
pillen, de dertienjarige Sam Zwegers 
uit Best, werd vorige week achtste 
op het EK in Parijs.

Reining is de officiële naam voor het 
paardrijden op quarterhorses. Quar-
terhorses zijn de paarden die door de 
cowboys worden gebruikt. Het zijn de 
snelste paarden op de kwartmijl, van-
daar de naam quarterhorse. Het quar-
terhorse heeft daarvoor veel spieren 
in de achterste benen. Het is dan ook 
een heel ander paard dan dressuur- of 
springpaarden. Zelfs voor de registra-
tie van de paarden gelden bijzondere 
regels. De registratie van quarterhor-
ses gebeurt in het Texaanse Amarillo. 

Jij moet eens op Kit rijden
“Toen ik Sam zo'n twee jaar geleden 
voor het eerst op een pony zag rijden, 
zag ik meteen dat zij het in zich had”, 
vertelt Andre Verbakel, terwijl Sams 
vader een filmpje laat zien waarop 
zijn dochter als een echte cowgirl 
rond racet. “Ik zei toen dat ze eens 
op Kit zou moet rijden, dat is een gro-
tere pony met veel pit en ik was ervan 
overtuigd dat ze het in zich had om 
Kit te berijden en dat blijkt nu ook wel 
met haar achtste plaats op het EK”.

Even de andere kant opkijken
Bij reining gaat het er allemaal net 
wat wilder aan toe dan bij het paard-
rijden dat we hier kennen. De moe-
der van Sam geeft dan ook toe dat 
ze regelmatig de andere kant uit kijkt 
als dochterlief met Kit haar rondjes 
maakt. Maar dat is volgens Andre 
Verbakel helemaal niet nodig.

Net andersom
Volgens Sam is er een groot verschil 
tussen het rijden op Europees paard 
en een quarterhorse. “Bij Europese 
paarden zitten de teugels vrij strak. 
Deze paarden stuur je ook door de 
teugels aan te trekken. Als je links 
trekt gaat het paard naar links en bij 
rechts is dat natuurlijk andersom. Bij 
een quarterhorse zijn de teugels heel 
los. Als je naar links wilt leg je de rech-
terteugel in de nek van het paard en 
als je naar rechts wilt, dan moet je de 
linkerteugel in de nek leggen”.

Vijftig meter steil naar beneden
Nadat Andre Verbakel in 1998 kennis 
maakte met reining is hij nog verschil-
lende keren naar Amerika geweest. 
“Als je iets met deze sport hebt, dan 
moet je beslist naar Amerika gaan. 
Wat je daar mee maakt is onvoor-
stelbaar”, vertelt André enthousiast. 
“Ik ben een keer in Monument Valley 
met een indiaan gaan rijden. Eigen-
lijk zouden we één uur rijden, maar 
er was gelijk een klik tussen die indi-

aan en mij. Hij nam me naar smalle 
rotspaden, zoals je die in cowboy 
films ziet. Aan de ene kant een steile 
rotswand omhoog en aan de andere 
kant ging het vijftig meter recht naar 
beneden, geweldig!”

Koffie uit een beek
Ook aan zijn bezoek aan Canada 
heeft Verbakel hele mooie herin-
neringen. “Als je groot bent moet 
je daar zeker naar toe gaan Sam”, 
zegt Andre tegen zijn pupil. “Ik ben 
daar veertien dagen op een ranche 
geweest. Het was een soort werkva-
kantie, de hele dag op het paard met 
die cowboys op pad. 's Morgens een 
lunchpakket samenstellen van gebak-
ken aardappelen en eieren. Alles mee 
op het paard en dan 's middags water 
scheppen uit een beekje om koffie te 
zetten. Een houtvuur maken en een 
ketel water koken, echt fantastisch”, 
vertelt Andre.

Maar ook heeft Andre mooie her-
inneringen aan de verschillende 
wereldkampioenschappen  die hij 
bezocht. “Dit moet je echt opschrij-
ven”, zegt hij. “In 2008 bij het WK in 
het Italiaanse Manerbio, was Corina 
Schumacher de vrouw van de Formu-
le 1 coureur aanwezig. Zij heeft een 
grote ranche in Zwitserland. Zij kon 
samen met  haar man rustig in hoekje 
van het restaurant eten, zonder dat ze 
door het publiek werd lastig gevallen. 
Waar maak je dat nog mee?”, zo sluit 
Andre af.

Springwedstrijd Nijnsel levert mooie resultaten
Er werd dit weekend een korte 
reis afgelegd naar een goed ge-
organiseerde springwedstrijd. Er 
stond namelijk een mooie wed-
strijd in Nijnsel op het program-
ma. 

Al vroeg in de ochtend ging de 
klasse BB van start en aansluitend 
werd de klasse B verreden. Ma-
rion Merks was een van de deel-
nemers in deze klasse. Ze liet zien 

dat ze samen met Dolf in vorm 
is, want ook deze week wist ze 
weer in de prijzenreeks te eindi-
gen. Twee foutloze rondes en een 
5e prijs was het resultaat. Na vo-
rige week de winst mee naar huis 
genomen te hebben, ging Peter 
van Gaal ook deze week niet voor 
minder. Hij reed een mooie eerste 
rit met Elstar die hem verzekerde 
van een barrage. Ook deze legde 
hij foutloos af, maar een storing 

van een andere ruiter zorgde 
voor een ietwat teleurstellend re-
sultaat. Hij mocht een 3e prijs in 
ontvangst nemen. Judith Gilsing 
reed Goofie W ook foutloos rond 
en behaalde hiermee een 7eplaats 
in de klasse M. 
Op zondag waren de ponyruiters 
aan de beurt. Joris Bekkers en 
Miss Ghibly namen deel aan de 
klasse C-L. Ze eindigden in deze 
rubriek op een 3e plaats. 

9 en 10 augustus              Sportpark Rhode
De

MooiRooi
SCHAAL
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Uitslagen

bridgen

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerbridge woe 23/8:
A-lijn 
1. Jos van Rijbroek & Harrie van Rijbroek 
63,75 2. Lin de la Parra & Bas de la Parra  
59,58 3. Jeske Koop & Reinier Gerritzen 
58,75
B-lijn  
1. Harrie Hol & Ad van Kaathoven 57,99 
2. Mieke van Lankveld & Willem Pieters  
55,90 3. Tineke 
van de Zanden & Bob van Pelt 53,82
Iedere woensdagavond 20.00hr in Ma-
riendaal  vrij bridgen voor leden en niet 
leden (beginners en gevorderden) 

Zijtaartse Bridgeclub ZBC01

Zomerdrive 22/7:
A-lijn: 1.Hans v.d.Brand & Jo Verhoeven 
60,83 % 2.Tonnie Kivits & Harrie Luciuis 
57,50 % 3.Mien v.Berkel & Mien Verhoe-
ven 54,86 %.    

Bridgeclub KBO Zijtaart

Zomerdrive 24/7:
A-lijn: 1.Tonnie Kivits & Jan Langenhuizen 
64,06 % 2.Jo v.Boxtel & Mien Vermeu-
len 56,77 % 3.Bert & Anneke v.Helvoort 
55,21 %. 

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 23/7
1 Dms. B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 63,54 
% 2 Hrn. Van Erp 56,77 % 3 Mevr. 
F.Raaymakers- Hr. H.v.Genugten 54,17 
%.

Bridgeclub De Neul

Uitslag 7e zomerdrive, 28/7:
met 116 deelnemers, een record.
A-lijn: 1. Gerarda van Oirschot en Annie 
van de Sangen. 2. Harrie van Erp en  Har-
rie Hutschemaekers 58.80; 3.Mia Poels en  
Ria van Zon 58.56.
B-lijn 1. Pieta Timmermans en Aagje van 
den Boogaard 68.75; 2. Anneke Majoor 
en Liesbeth Wouters 59.72; 3. Marietje 
Koolen en Riet van Boxtel 58.
C-lijn: 1. Jeanne Swinkels & Wim v Ierse 
67.19; 2. Hermien en Dick Botter 65.89; 
3.  Marianne Timmermans en Lenie van 
Rooy 58..
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl           

Argo
Komende zondag wordt er deelge-
nomen aan de Ter Rede van Hoorn 

die wordt gehouden in de oude Zui-
derzee te Hoorn, aanvang 11.00 uur.

boogschieten

Uitslagen handboogvereniging 
Ontspanning
Vorige week is bij de Rozelaer gescho-
ten voor de competitie. De dag winnaar 
was Antoon Vervoort met een score van 
215. Verdere uitslag: Jan van Bergen 
213, Jan van Erp 212, Jan Gordijn 211, 
Antoon Hermes 207, Wim Boonstoppel 
197, Ron Spijker 182 en Jan Lathou-
wers 118. Dinsdagmiddag was de uit-
slag: Antoon Vervoort 226, Jan Gordijn 
225, Wim Boonstoppel 200, Ron Spij-
ker 196, Leo van Breugel 193, Antoon 
Hermes 178 en Jan Lathouwers 117.

Sjef van den Berg heeft vorige week 
in Armenië het EK geschoten. Door de 
extreem hoge temperatuur kreeg Sjef 
problemen met zijn materiaal. Hij ein-
digde uiteindelijk individueel op de 33e 
plaats en met het team op de negende 
plaats.
Agnes Vissers, Jos en Piet van den Berg 
hebben zondag in Breda een cloutwed-
strijd geschoten. Agnes schoot op 125 
meter. Jos en Piet schoten op 165 me-
ter. Er werd een wedstrijd geschoten 
over 36 pijlen en er was gelegenheid 
om “vrij” te schieten. Hierbij werden 
de 36 beste scores over heel de dag ge-
teld. Jos werd 2e in de wedstrijd en Ag-
nes werd 3e. Piet was aan het eind van 
de dag de winnaar van het vrij schieten.
De wedstrijd werd afgesloten met één 
schot door iedere schutter. Daarna 
werd gekeken welke pijl het dichtste 
bij de vlag stond. Agnes won dit wed-
strijdje door haar pijl slechts 63 cm van 
de vlag te laten landen. Zij won de 
Gouden Pijl. Piet werd 2e met een af-
stand van 80 cm.
Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubwed-
strijden, op dinsdagmiddag de Rozelaer 
en op vrijdagavond de senioren. Vrij 
trainen voor leden als de accommoda-
tie niet bezet is.

Het is net als rikken, alleen mooier

De Rooise bridgers spelen elke 
woensdagavond met elkaar in Ma-
riëndael. Ook in de zomer als bij 
de meeste bridgeclubs even rust 
hebben, gaat BC Rooi 750 gewoon 
door. Dan is er de Open Zomerdrive 
en mag iedereen, lid of geen lid, ge-
woon meespelen. Zo ook afgelopen 
woensdag, toen zich ondanks het 
mooie weer achtentwintig paren 
hadden aangemeld.

De bridgedrive van afgelopen 
woensdag begon met een indruk-
wekkende minuut stilte. Net zoals 
iedereen in ons land, stonden ook 
de deelnemers aan de Zomerdrive, 
op de nationale dag van rouw stil bij 
de slachtoffers van de vliegtuigramp 
in de Oekraïne.

“Voor mensen die graag kaarten, is 
bridge een kaartspel dat veel meer 
in zich heeft dan andere kaartspe-
len”, vertelt Willem Pieters. Hij is 
wedstrijdleider en zorgt dat tijdens 
de avond alles goed verloopt. Al 
doet dat misschien vermoeden dat 
het spel zonder wedstrijdleider cha-
otisch zou verlopen en dat is zeker 
niet waar. “Je kunt bridge het beste 
vergelijken met rikken, alleen zijn er 
dan wat meer regels”, zo vervolgt 
Pieters. “Als je wilt leren bridgen, 
dan kun je het best eerst een paar 
lessen volgen. Na een les of twaalf 
heeft iedereen wel de regels onder 
de knie. Dan kun je het spelletje spe-
len, maar je leert het pas door het 
doen”.

Bij bridgen spelen twee paren tegen 
elkaar. Tijdens een wedstrijd kan de 
samenstelling van een paar niet wis-
selen. De meeste paren spelen dan 
ook al jaren met elkaar. In de loop 
van de tijd hebben zij ook codes met 
elkaar afgesproken, zodat zij elkaar 
kunnen vertellen wat voor kaarten 

ze hebben. Daarmee weten zij ook 
indirect welke kaarten het andere 
paar heeft. Want de kaarten die zij 
niet  hebben, die heeft het andere 
paar in handen. 

Het spelen met vaste paren betekent 
ook automatisch dat je als je part-
ner geen tijd heeft, dat je dan zelf 
ook klaar bent. Want er zijn geen 
reservespelers en zo maar met een 
andere speler een gelegenheidspaar 
vormen, is vanwege de met elkaar 
gemaakte afspraken ook niet altijd 
even gemakkelijk.

“Tijdens de Rooise bridgeavonden 
spelen we meestal in drie lijnen”, 
vertelt Robert Janssen. Hij is de pen-
ningmeester van de club. “In de A-
lijn spelen de beste spelers, in de B- 
en C-lijn de minder ervaren spelers. 
Op deze manier spelen mensen van 
gelijk niveau tegen elkaar en dan 
blijft het spelletje voor iedereen leuk. 
In het begin van het seizoen bepalen 
we tijdens de eerste vijf weken het 
niveau. Daarna volgen er minicom-

petities van ook weer vijf weken. 
Tijdens zo'n competitie kunnen pa-
ren promoveren en degraderen. Zo 
blijft er voor mensen die tijdens een 
seizoen hun prestaties verbeteren, 
toch een uitdaging bestaan. Maar”, 
zo zegt Janssen, “doorgaans spelen 
de mensen op een constant niveau”.

Een van de taken van de wedstrijd-
leider is het. om het speelschema 
uit te delen en te zorgen dat iedere 
ronde een halfuur duurt. “Vroeger 
hielden we tijd in de gaten door te 
kijken of iedereen klaar was met het 
spel. Tegenwoordig gebeurt dat met 
de computer. Die computer houdt 
ook meteen de stand bij. Op iedere 
tafel staat een invoerkastje. Daar 
voert de speler die op noord zit de 
stand in en de speler op oost con-
troleert of dat dat eerlijk gebeurt. 
Op deze manier hebben we aan 
het eind van de wedstrijd meteen 
de winnaar van de avond in beeld. 
Vroeger duurde dat veel langer”, 
vertelt Robert Janssen.

Wie de bridgeavond in Mariëndael 
bezoekt ziet een over het algemeen 
ouder publiek spelen. De vraag of 
dat bridge een ouderensport is, ligt 
dan ook voor de hand als je in de 
zaal rond kijkt. “Ja, vaak zie je dat 
mensen vanaf middelbare leeftijd 
gaan bridgen. Dat is jammer, want 
het is spel dat ook door jongeren 
gespeeld kan worden. Vaak zie je 
jongeren wel rikken en ik vraag me 
dan ook wel eens af waarom ze niet 
gaan bridgen. Tenslotte lijken deze 
spellen heel veel op elkaar. Toen ik 
leerde bridgen, vroeg ik me ook al 
vrij snel af waarom ik niet eerder 
daarmee was begonnen”, zo sluit 
Robert Jansen af en hoopt dat veel 
jongeren dit verhaal lezen en zich 
eens in bridge gaan verdiepen.

bridgen

APK
onderhoud
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Bridgereizen door kleine organisaties

Ook daarin is veel keus. Een favo-
riet land is Frankrijk: Bridge-cam-

ping in Zuid-Frankrijk  ‘L’Escale’
‘La Jolie’, in de Franse Alpen. Het 
landgoed Chateau de Vareilles in 
midden-Frankrijk of Het landgoed 
‘La Barge’ aan de Dordogne.

De lijst is nog niet compleet. 
Wat dacht u van Sauerland, lek-
ker dicht bij met de auto. Je hebt 

er ‘De Twee Azen‘ en ‘Hesbor-
ner Kuckuk’. In Oostenrijk kun 
je bridgen in Sporthotel ‘Antoi-
ne’ en in Hotel ‘Tauplitz’. Naar  
Turkije wordt een reis georga-
niseerd door Ina Kloosterhuis. 
Voor Golf & Bridge moet  je in de  
Algarve zijn, maar bij uitstek in 
Belek (Turkije). Info: jan@compi.nl.

De vijf ‘groten’ in de organisatie van bridgereizen 
Bridgers die wat verder weg willen 
bridgen met meestal andere Ne-
derlandse (en Belgische) bridgers 
zijn aangewezen op vijf grote or-
ganisaties. Jan Engbers heeft er het 
lijfblad ‘Bridge’ van de NBB op na-
gevlooid.

1. Boon-a-Part. Bridgereizen 
naar Gran-Canaria, eiland hop-
pen op de Griekse wateren, Sicilië,  
Mallorca. Een rivieren cruise. Jam-

mer genoeg stond de prachtige reis 
door Zuid-Afrika er dit niet jaar bij.
2. Dekker. Naar Tenerife, 
Gran Canaria, Turkije, Rhodos, de 
Costa del Sol en een cruise naar de 
Fjorden.
3. H&W bridgereizen: Naar 
Turkije, Mallorca, Kreta, Tenerife, 
Macedonië, Portugal en een ‘Blue 
Cruise’ door de Turkse wateren. 
Verder naar Berlijn, Oostenrijk en 
Curaçao.

4. Jac Oomen van ´Oomen-
bridge’ pakt het weer anders aan. 
Hij laat heel luxe ingerichte bus-
sen met tafeltjes en vier stoelen 
rijden naar Wenen, Budapest en  
Barcelona. Op de lange autowe-
gen wordt de tijd gedood met ´een 
kaartje leggen´.
5. Er is een nieuwkomer. 
Martens bridgereizen met een reis 
naar Turkije.
Info: jan@compi.nl.

Wisseling aan top tussenklassement
Op de 4e donderdagavond om het mix 
triplette clubkampioenschap kwamen 
de bovenste 2 tripletten tegen elkaar 
uit. 

Was het triplet Nelly Hendriks/Karel 
Verschuijten/Ronald Thijssen (8 +45) 
tot dan toe nog steeds ongeslagen, 
deze avond dolven zij in de laatste partij 
van deze avond met 12-13 nipt het on-
derspit tegen het triplet Gerrie vd Rijdt/
Rob v Berkel/Huub v Abeelen (8 +54). 

Als gevolg hiervan nam dit laatste triplet 
de leiding in het tussenklassement van 
hen over. Het triplet Toon van Erp/Jan 
vd Schoot/Jan Verschuijten kwam deze 
avond ongeschonden door (7 +19) en 
komt daarmee weer op de 3e plaats. 
Komende donderdagavond, de laatste 
speelavond, kunnen deze tripletten zich 
geen missers veroorloven want er zitten 
nog enkele tripletten op het vinkentouw 
om hun posities over  te nemen. Het zal 
tot de laatste partij spannend blijven. 

zwemmen

jeu de boules
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zwemmen

Kersverse zwemkanjers

Twee weken geleden zijn deze kin-
deren geslaagd voor hun zwemdi-
ploma. Eén kind voor C, één kind 

voor B en negen kinderen voor A. 
Het is deze kinderen gelukt om nog 
in de eerste week van de vakantie 

een diploma in de wacht te slepen, 
na enkele extra lessen omdat ze er 
zo dicht tegenaan zaten. 

Jade Kluijtmans tweede in Veldhoven
Afgelopen week heeft Jade 
Kluijtmans deelgenomen aan 
het Drie Sterren Jeugd Ranglijst 
Toernooi (JRT) van TV De Hogt 
in Veldhoven. Aan een Drie Ster-
rentoernooi nemen speler deels 
die (nog) net buiten de natio-
nale top 24 vallen. In het dub-
belspel bereikte Jade samen met 
haar partner Evi Rooijakkers uit 
Nuenen de kwartfinale.

In het enkelspel was Jade als acht-
ste geplaatst. Door twee over-
winningen wist zij haar poule te 
winnen, waarna in de kwartfina-
le de als eerste geplaatste en de 
nationale nummer 25 Danique 

Havermans de tegenstander was. 
Jade wist deze wedstrijd met 6-1, 
6-4 verrassend te winnen. In de 
halve finale wachtte Min-Chae 
Kim. Een aantal weken geleden 
won Jade in de finale van de DJK 
Oost-Brabant in een driesetter 
pas na drie uur. Deze keer liet 
Jade er geen gras over groeien 
en won zij overtuigend met 6-2, 
6-0.  In de finale was de als der-
de geplaatste Melissa Boyden de 
tegenstander. Jade moest haar 
meerdere erkennen en verloor 
in twee sets met 6-2, 6-4. Jade 
kan terugkijken op een succesvol 
toernooi.

tennis

Vrijdag 1 t/m zondag 3 augus-
tus organiseert wandelsportver-
eniging OLAT voor de 31e keer 
de Internationale Kempische 
Wandeldagen vanuit Geldrop. 

Dit wordt de laatste editie van-
uit Geldrop want de wandelda-
gen gaan in 2015 verhuizen naar 
Natuurpoort De Vresselse Hut 
in Nijnsel in de Gemeente Sint-
Oedenrode. In de loop der jaren 
heeft menig wandelaar genoten van 
de mooie natuur rondom Geldrop 
maar vele wandelaars willen echter 
ook wel eens een ander deel zien 
van het mooie Oost-Brabant. Ech-
ter nu nog een keer een laatste kans 
vanuit Geldrop. Men kan 1, 2 of 3 
dagen wandelen op de afstanden 
15, 20, 25 of 35 km. De keuze is aan 
de wandelaar. Zoals men van OLAT 
mag verwachten wordt er voorna-
melijk over onverharde paden ge-
wandeld door de natuur rondom 
Geldrop.  Zo gaat de wandeling 
op vrijdag richting Nuenen met het 
Dommeldal, het Nuenens Broek en 
de Collse en Opwettense watermo-
lens. Op zaterdag is Heeze met de 
heide en Heezerbosch aan de beurt. 
Op zondag gaat het richting Lierop 
en kunt u genieten van de Stra-
brechtse Heide, de bossen rondom 
Someren en de Kleine Dommel. 
Startlocatie is Café Schonmoeder 
bij sporthal “De Kievit”, Linze 13, 
5667 AH Geldrop.  Alle afstanden 
mogen vanaf 07.00 uur starten. 
De ervaren wandelaars kunnen 
dagelijks tot 10.00 uur inschrijven 
op 35 km, tot 11.00 uur op de 
25 km en tot 11.30 uur op de 20 
km. Voor degenen die minder wil-
len wandelen en voor families met 
kinderen kan men tot uiterlijk 12.00 
uur ook starten op de 15 km. Men 
moet voor 17.00 uur weer terug 
zijn op de startlocatie. Onderweg 
heeft OLAT enkele wagen- en ca-
férustposten ingericht. Er hangen 
pijlen en er men krijgt een routebe-
schrijving mee, waardoor de routes 
eenvoudig zijn te wandelen. Kinde-
ren genieten 50% korting op het 
inschrijfgeld. Nadere informatie op 

www.olat.nl of kwd@olat.nl. 
Van vrijdag 1 op zaterdag 2 au-
gustus organiseert wandelsport-
vereniging OLAT eveneens vanuit 
Geldrop de 16e Kempenlandtocht 
voor lange afstand wandelaars. 
Deze kunnen om 20.00 uur star-
ten op 110 km en om 23.00 uur 
op de 80 km.  Startlocatie Kantine 
Kynologenclub De Kempen, Kervel 
3, 5667 KN  Geldrop. Ook dit is de 
laatste editie vanuit Geldrop. Na-
dere informatie op www.olat.nl of 
kempen@olat.nl. 

Laatste OLAT Kempische 
Wandeldagen vanuit Geldrop

Ahoy Rotterdam is deze week het 
toneel van het WK BMX. In een ge-
weldige atmosfeer verscheen ook 
Rooienaar Koen van der Wijst aan de 
start. De Rooienaar pakte vorig jaar 
zilver en liet dit weekend zien dat het 
geen toeval was. Ook ditmaal greep 
hij de tweede plaats van de wereld.

In de klasse BMX-cruiser wist Koen 
zilver te behalen In de catego-
rie15/16 jaar. Hij werd in de man-
ches 2e, 1e en 1e. Ook in de acht-
ste finale pakte hij de eerste plaats. 
Tijdens de kwartfinale kwam het 
talent als 3e over de streep. De hal-
ve finale leverde hem een 1e plek 
op. In de finale moest hij het hoofd 
buigen voor een rijder uit Australië. 
Een dag ervoor reed Koen ook zeer 
sterk op de BMX met kleine wielen. 
In alle manches en in de achtste fi-
nale werd de Rooienaar 1e. In de 
kwartfinale werd Koen net voor de 
streep gehinderd en ingehaald door 
de nummer 4. Dat betekende uit-
schakeling.
Mede door deze resultaten is Koen 
opgenomen in de nationale selec-
tie voor junioren. Vanaf september 
gaat hij trainen en leren in Papen-
dal met als doel Olympische spelen 
2020 in Tokyo. Verder hadden nog 
drie rooienaren zich geplaatst voor 
het WK. Kyro van Schijndel werd 
in de manches 3e, 4e en 3e. In de 

1/8 e finale 6e. Dat kwam door 
een slechte start en daarna werd 
Kyro gehinderd door een andere 
rijder. Wessel van Dijk reed zich in 

de manches naar een 5e, 2e en 2e 
plaats. In de achtste finale werd hij 
5e. Alex Veldt strandde na de eerste 
ronde door een 3e, 5e en 6e plek.

bmx

Koen van der Wijst weer tweede van de wereld

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode  
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Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode | Tel: 0413 - 479 104
Mobiel: 06- 531 926 41 | info@autochristiano.nl | www.autochristiano.nl

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
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Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij

Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Gedurende de vakantieperiode be-
steden we extra aandacht aan actu-
aliteiten.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Vakantieprogramma’s
Laatste 25 klompenmakers in Neder-
land.
Sint-Oedenrode was een dorp van 
klompenmakers. Dat is verleden tijd. 
Dit programma kijkt terug op dit spe-
ciale ambacht.
Uitzending tot en met 3 augustus.

Kinderen op wereldreis.
Kinderen uit groep 7 maken een ko-
mische reis langs allerlei toeristische 
hoogtepunten.
Uitzending vanaf 4 tot en met 17 
augustus
Sporten met een beperking.
Met een beperking is het toch moge-
lijk om in Rooi een aantal sporten te 
beoefenen.
Uitzending vanaf 4 tot en met 17 
augustus

Bovenstaande programma’s worden 
uitgezonden om:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Opmerkelijke archeologische vond-
sten in Rooi
Tijdens enige grote bouwprojecten 
en reconstructies in het centrum heb-
ben archeologen bodemonderzoek 
gedaan. Zij troffen onverwachte 
voorwerpen aan die een nog beter 
beeld van onze lokale historie geven.

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

Blik op Het Groene Woud deel 2
Een reportage over natuur- en streek-
producten vanuit Het Groene Woud; 
o.a. een wandeling door “De Krie-
ze”. U maakt kennis met een mooi 
gebied, rijk aan bijzondere vegetatie 
en toch zo kort bij ‘t Rooise centrum.

Uitzending tot en met 8 augustus op 
de volgende tijden:
02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 
14:00 – 17:00 - 20:00 en 23:00 uur.

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

2 juni - 31 juli 
Petra Thoen exposeert

Zaken- en Bestuurscentrum 

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO – 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

18 juli - 30 september 
Expositie oud-medewerkers

Odendael 

29 - 31 juli 
Zomerschool

Damiaancentrum 

30 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

31 juli 
KBO zomer: 

fi etstocht naar Beeldentuin 
& Galerie Interart

Rooi - Heeswijk Dinther

2 augustus 
Poppenkast in het centrum

Kerkplein 

2 augustus 
Orgelconcert Axel Wenstedt

Martinuskerk 

3 augustus 
Oogstfeest

Hoeve Strobol 

3 augustus 
Streekmuziekmiddag 

Gasthuishoeve 

5 - 7 augustus 
Zomerschool 

Damiaancentrum 

5 augustus 
KBO zomer: kookworkshop

d’n einder 

6 augustus 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

9 augustus 
Poppenkast in het centrum

Kerkplein 

9 augustus 
Orgelconcert Arjan Mooij

Martinuskerk 

9 - 10 augustus 
DeMooiRooiSchaal

Rhode 

9 augustus 
KBO zomer: 

Ein abend in Wien
Atrium Odendael 

10 augustus 
Vogelkastjes in elkaar zetten

Kinderboerderij De Kienehoeve 

10 augustus 
KBO zomer: rondleiding 

Kasteel Henkenshage

10 augustus 
Dagje jong & oud 

Gasthuishoeve 

11 augustus
KBO zomer: 

familiefi lm Kuifje
Odendael 

12 - 13 augustus 
Zomerschool 

Damiaancentrum 

12 augustus 
KBO zomer: Naaldschilderwerk

Streepenstraat 24 

13 augustus 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

15 augustus 
KBO zomer: workshop 

Yin Shin Jyutsu
Odendael 

16 augustus 
Beach Hockey Rooi presenteert 

‘A day at the Beach’ 
Evenemententerrein 

De Neul 

16 augustus 
Poppenkast in het centrum

Kerkplein 

16 augustus 
Orgelconcert Ilona de Jong

Martinuskerk 

17 augustus
Bonsai binnen & buiten

Gasthuishoeve

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




