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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

VAN UDEN CARAVAN TECHNIEK

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

Schadeherstel, 
reparaties en onderhoud 

van alle merken caravans! 

Bij ons bent u 
aan het goede adres!

 

ADC Guntlisbergen 
Mispelhoefstraat 39 
5651 GK Eindhoven 
Tel: 040-2064166 

info@adcnl.nl / www.adcnl.nl 
N2 - Afrit 29 

Kom deze zomer shoppen voor de mooiste  
interieur artikelen tegen de beste prijzen! 

Maak tijdens uw bezoek kans op een  
wooncheque t.w.v. €150 

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

Industrieweg 27a, Sint-Oedenrode
Bedrijventerrein Nijnsel
Tel.: 0413-477727
www.vanacht-autoschade.nl

U bent vrij om uw autoschade 
te laten herstellen waar u maar 
wilt. Bij ons heeft u altijd:

• een gratis leenauto 
• 4 jaar garantie 
• geen eigen risico.

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Win vier kaarten voor 
de Efteling, Best Zoo of Dippiedoe!
Op zoek naar de gouden klompen van Napoleon…

In 1809 bracht Lodewijk Napoleon Bonaparte een bezoek aan Sint-
Oedenrode. De Fransman was op dat moment Koning van Holland. 
Hij was zeer geliefd bij het volk en daarom werd hij Lodewijk de 
Goede genoemd. Napoleon was ook heel erg rijk en dat wilde hij 
graag delen. Zo bracht hij in 1809 drie gouden klompen mee naar 
Rooi. Hij verstopte ze op evenzoveel plekken, in de hoop dat iemand 
ze zou vinden en van de rijkdom zou profiteren. Helaas werden de 
klompen nooit gevonden en Napoleon verdween met de noorderzon. 

DeMooiRooiKrant hoorde van de legende en ging op zoek. Na 
weken speuren vond de redactie alle drie de houten schoenen 
terug. Natuurlijk willen we de burgers van Rooi de kans geven 
om ze te bemachtigen. Geheel naar het plan van Napoleon. Zie 
daarom de schatkaart op pagina 17 die we 
bij één van de klompen vonden. Bewijs dat je 
een echte schatzoeker bent, pak de kaart en 
ga met de aanwijzingen op pad. Degene die 
de gouden klomp vindt en deze inlevert op 
maandag 5 augustus tussen 12.00 en 17.00 
uur bij DeMooiRooiKrant  (Heuvel 17),  wint!!
 

Koen van der Wijst pakt zilver op WK BMX in Nieuw-Zeeland

De Rooise fietscrosser Koen van 
der Wijst heeft op het WK BMX in 
Nieuw-Zeeland een enorme pres-
tatie geleverd door zilver te pakken 
in de categorie jongens 15-jarigen. 

In de voorrondes voelde het ta-

lent zich al goed. Van 
der Wijst – die on-
geveer een maand 
geleden  vijfde werd 
op het EK - won de 
eerste drie manches. 
Daarmee gaf hij zijn 
visitekaartje af. Het 
deelnemersveld was 
uiterst sterk te noe-
men. Omdat de 
wedstrijd in Nieuw-
Zeeland plaatsvond 
deden er veel Aus-
traliërs en Nieuw-
Zeelanders mee, 
maar er waren ook 
rijders uit onder 
andere Amerika, 

Engeland, Japan en Canada. In de 
finale werd Van der Wijst tweede 
achter een Canadees. Derde werd 
een Japanner. “Toen ik over de 
streep kwam werd ik helemaal 
gek”, vertelt Van der Wijst. 

» Lees meer op pag. 27

Koen van der Wijst pakt zilver op WK BMX in Nieuw-Zeeland
lent zich al goed. Van 
der Wijst – die on-
geveer een maand 
geleden  vijfde werd 
op het EK - won de 
eerste drie manches. 
Daarmee gaf hij zijn 
visitekaartje af. Het 
deelnemersveld was 
uiterst sterk te noe-
men. Omdat de 
wedstrijd in Nieuw-
Zeeland plaatsvond 

Engeland, Japan en Canada. In de 

Koen van der Wijst werd thuis op bijzondere 
wijze verrast. Hier laat hij trots zijn trofee zien.

De prijswinnaars worden gehuldigd in de hal 

waar de wedstrijden plaatsvonden.

Mevrouw Kuis – Rombout vierde 100ste verjaardag

“Mijn moeder heeft altijd voor 
anderen klaargestaan”
“Het was een zware, maar gewel-
dige dag”, kijkt zoon Piet Kuis 
terug op de verjaardag van zijn 
moeder, afgelopen donderdag. 
Het was niet zomaar een verjaar-
dag. Mevrouw Marie Kuis – Rom-
bout werd namelijk honderd jaar.

De kamer van mevrouw Kuis – 
Rombout verraadt dat ze jarig is 
geweest. Tientallen kaarten sie-
ren de kast, terwijl enkele bloem-
stukken de boel aardig opfleuren. 
Terwijl Marie in haar stoel nog 
aan het uitrusten is, staat haar 
zoon ons te woord. “Voor haar 
heeft zo’n dag natuurlijk veel 
meer impact dan voor ons. Maar 
ze heeft er echt van genoten. Ze 
werd verrast door de loco-bur-
gemeester, door familie en door 
het personeel. Ook kreeg ze een 
brief van de Koning. ‘Och, had 
hij geen tijd om te komen’, zei 
ze nog, haha. Dat is typisch ons 
moeder. Altijd recht doorzee”, 

merkt haar zoon op. 
Marie werd geboren in Berli-
cum en groeide op in een gezin 
van acht kinderen in een kleine 
boerderij, even buiten het dorp. 
Het was de laatste boerderij van 
Berlicum, dicht bij de eerste van 
Heeswijk.  

» Lees meer op pag. 7

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

» Kijk voor de schatkaart op pag. 17

Doodsoorzaak Rooise vrouw nog 
steeds onduidelijk

Een misdrijf 
sluit de politie 
niet uit, maar 
na onderzoek is 
nog steeds niet 
duidelijk wat 
de doodsoor-
zaak is van de 
57-jarige Rooi-

se vrouw die afgelopen zondag-
middag in haar huis aan de Tijm 
(wijk Kienehoef) werd gevonden. 

Zondag wat later op de middag 
trof de politie in de woning het 
stoffelijk overschot aan. Het li-
chaam heeft waarschijnlijk meer-
dere dagen levenloos in het huis 
gelegen. Na onderzoek bleek dat 
het ging om de bewoonster van 
het huis. Omdat niet direct kon 
worden vastgesteld waaraan de 
vrouw was overleden, startte de 
politie een onderzoek naar de 
omstandigheden waaronder zij 
overleed. Zo vond er op dinsdag-
ochtend een technisch onder-
zoek plaats. Daarbij zijn enkele 
spullen in beslag genomen om 
verder te onderzoeken. De po-
litie wilde geen verdere mede-
delingen doen over wat er nog 
meer aangetroffen werd.

Bij het gaan van deze krant was 
nog steeds geen doodsoorzaak 
vastgesteld. Derhalve gaat de 
politie door met het onderzoek, 
waarbij voorlopig met alle moge-
lijkheden rekening wordt gehou-
den

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl
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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.
SAS support
Tekstbalk
Hans van den Wijngaard

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

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., di., 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

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl

Oranjevereniging eert vrijwilligers

Tijdens de jaarlijkse barbecue van 
de Oranjevereniging, afgelopen za-
terdagavond, eerde het bestuur en-
kele van haar trouwe vrijwilligers. 
Het ging om Cees Olieslagers, Bert 
Ernest en Els Ketelaars. Ook werd 
stilgestaan bij het overlijden van 
een heel belangrijk lid, Gerard 
Voets.

Cees Olieslagers is één van de 
oprichters geweest van de Rooise 
Oranjevereniging. Dat was zo’n 
35 jaar geleden. Uit handen van 
voorzitter Erik Huijbregts kreeg de 
Rooienaar een speldje, ontworpen 
door Piet Spanjers. Twee mensen 

kregen een oorkonde. Het ging 
daarbij om Bert Ernest en Els Ke-
telaars. Els (die helaas niet aanwe-
zig kon zijn) kreeg een oorkonde 
en bos bloemen thuis gestuurd. Zij 
is ongeveer zes jaar betrokken bij 
de Oranjevereniging. Bert Ernest 
stopte de laatste drie jaar veel tijd 
in de organisatie.

Eigenlijk zou ook Gerard Voets dit 
jaar gehuldigd worden met een 
speldje, maar helaas overleed hij eer-
der dit jaar. Voets was een zeer ge-
waardeerd lid van de Oranjevereni-
ging. Bijna twintig jaar lang zette hij 
zich voor deze club in als vrijwilliger.  

Bert Ernest kreeg een oorkonde uitgereikt. Zijn vrouw een bos bloemen.

Ook Cees Olieslagers en zijn vrouw werden 
naar voren geroepen om te worden gehuldigd.

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
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

OVERLĲDENSBERICHTEN

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, 
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is toch nog 

vrij plotseling van ons heengegaan 
ons mam en oma

Cisca van Dongen – van de Laar 

∗ Nijnsel, 25 juni 1936      † Sint-Oedenrode, 29 juli 2013

echtgenote van

Jan van Dongen †

Marelle en Toon
Eerke
Marc

Corné en Karin
Lars
Sven

Emiel
Fleur
Roos

Correspondentieadres:
Achterstraat 38
5268 EC Helvoirt

Ons mam is in rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te   
Sint-Oedenrode. Gelegenheid om afscheid te nemen 
op donderdag 1 augustus van 19.00 tot 19.45 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag              
2 augustus om 10.30 uur in de kerk van de H. Antonius 
van Padua van de Heilige Odaparochie, Lieshoutseweg 
te Nijnsel. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het 
parochiekerkhof.

Zomerpalet op 7 augustus

Kijken naar mooie beelden uit de 
natuur. Fotograferen is een bij-
zondere hobby en sommige men-
sen hebben dit echt in de vingers. 
Zij hebben oog voor detail en ma-
ken adembenemend mooie beel-
den van de natuur, waarin zoveel 
moois te ontdekken valt. 

Welzijn De Meierij heeft voor deze 
ochtend Mart Schel bereid gevon-
den om uit zijn collectie een diapre-
sentatie te verzorgen. Het is zeer de 

moeite waard en wij nodigen u al-
len uit om in een ontspannen sfeer 
te komen kijken en u mee te laten 
nemen in de beleving van de na-
tuur binnen en buiten Nederland.

Het Zomerpalet start om 10.00 
uur in de ontmoetingsruimte van 
Welzijn De Meierij, Steeg 9F, in 
Schijndel. Na de koffie zullen we 
in de Blauwe zaal van 't Spectrum 
naar de voorstelling gaan kijken. 
We vragen voor koffie/thee en 
iets lekkers € 2,50. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met Wel-
zijn De Meierij (bel 073-5441400, 
of kijk op onze website 
www.welzijndemeierij.nl). 

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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Joep Eijkemans al tien jaar bij OJC 'De Werf'
“De bandavonden en jaarmarktpop zijn mijn hoogtepunten”

Joep Eijkemans vierde afgelopen 
vrijdag dat hij alweer tien jaar 
vrijwilliger is bij Open Jongeren 
Centrum ‘De Werf’. Sinds 25 juli 
2003 draait hij minimaal een keer 
per maand een vrijwilligersdienst. 
Meestal als DJ, maar Joep is ook 
achter de bar te vinden als dat no-
dig is.

Joep kwam vanaf zijn zestiende al 
af en toe bij ‘De Werf’. Een jaar 
later vond hij het tijd worden om 
zich ook als vrijwilliger voor het 
Open Jongeren Centrum in te zet-
ten. Dat deed hij toen samen met 
zijn klasgenoot Robin Segers. Joep 
is de afgelopen tien jaar altijd aan 
‘De Werf’ verbonden gebleven. 
Robin is er een paar jaar tussenuit 
geweest, maar is inmiddels ook 
weer als vrijwilliger bij ‘De Werf’ 
betrokken.

Er zijn geen echte dieptepunten
Bij elk jubileum wordt terugge-
keken, ook nu mag de vraag niet 
ontbreken wat de hoogtepunten 
van de afgelopen tien jaar waren. 
Die vraag kan Joep snel beant-
woorden. “Ik houd van muziek, de 
bandavonden en jaarmarktpop zijn 
voor mij dan ook zeker de hoog-
tepunten!”. Echte dieptepunten 
heeft Eijkemans niet meegemaakt. 
Als hij dan toch iets moet noemen, 
dan zijn dat wel de momenten 

dat er weinig vrijwilligers waren. 
Maar een ras-optimist ziet zelfs 
in slechte tijden nog licht. “Als je 
‘De Werf’ op die momenten toch 
draaiend kunt houden dan geeft 
dat ook voldoening. Nee, echte 
dieptepunten zijn er gelukkig niet 
geweest”.

Goed voor je CV
Naast de maandelijks bar- of dj-
dienst hebben de vrijwilligers na-
tuurlijk meer werk. Zo zijn er de 
activiteitenteams, “samen maken 
we dan allerhande dingen die we 
nodig hebben. Niet omdat er geen 
geld voor zou zijn. Maar omdat 
het zo leerzaam is om van alles 
als vrijwilliger te doen”. Joep weet 
ook zeker dat het vrijwilligerswerk 
dat hij bij ‘De Werf’ doet bij heeft 
gedragen aan het vinden van een 
baan. “Het staat goed op je CV als 
je als vrijwilliger al werkervaring 
hebt opgedaan”, zegt Joep.

Zero tolerance
Voor veel mensen is ‘De Werf’ een 
wat uit het zicht liggend jongeren-
centrum. Daarom heeft niet ieder-
een een goed beeld bij het OJC. 
Dat is iets dat Joep graag recht wil 
zetten. “Zeker nu de leeftijdsgrens 
voor alcoholconsumptie wordt op-
getrokken naar achttien jaar, wil ik 
graag benadrukken dat ook ‘De 
Werf zich daaraan houdt. Niet al-

leen omdat het moet, maar ook 
omdat wij er achter staan. Ook 
wat roken betreft zijn ze bij ‘De 
Werf’ heel straight. Bij ons binnen 
wordt er niet gerookt. Niet door de 
vrijwilligers en niet door de bezoe-
kers”. Ook over het gebruik van 
drugs is Eijkemans heel duidelijk. 
“Zowel binnen als buiten hebben 
we een zero tolerance beleid. Als 
ik zie dat er hier drugs worden ge-
bruikt, dan zet ik die mensen per-
soonlijk van het terrein!”.

Het stokje overdragen
Ondanks dat Joep veel plezier 
heeft in het vrijwilligerswerk, 
denkt hij er toch over na om bin-
nen een paar jaar te stoppen. “Het 
wordt tijd voor een nieuwe gene-
ratie. Net zoals Robin en ik tien 
jaar geleden de generatie voor 
ons opvolgden, zo moet ook nu 
de jeugd aan de bak”, zegt de 
inmiddels alweer 27-jarige Eijke-
mans. “Een groei van het aantal 
vrijwilligers is trouwens sowieso 
nodig”, vervolgt Joep. “We zijn nu 
met veertien mensen en dat is erg 
weinig. We willen eigenlijk dat ie-
dere vrijwilliger maar een keer per 
maand een dienst hoeft te draaien. 
Dat kan een bardienst zijn, maar 
ook het draaien van platen telt als 
een dienst”, zo sluit Joep af voor-
dat hij met de andere vrijwilligers 
een feestje gaat vieren.

Joep Eijkemans tapt een biertje voor zijn 'gasten'. Nieuw onderdeel op 86e Fokpaardendag
Wie wil er niet een keer ringsteken??

Tijdens de 86e Fokpaardendag 
in Sint-Oedenrode op zondag 
15 september a.s. worden op de 
Markt in de ochtenduren de regu-
liere keuringen van trekpaarden, 
Haflingers, Shetlandpony's en Ap-
paloosa's gehouden. Er gaat ook 
iets geheel nieuws plaatsvinden. 
Vanaf 13.00 uur is er een ring-
steekwedstrijd voor Rooise ver-
enigingen. 

In de middaguren is er traditiege-
trouw een showprogramma met 
daarin dit jaar een demonstratie 
van de Brabantse Overtrek. De 
Stichting tot Behoud van het Trek-
paard in de Meierij laat oude tijden 
herleven tijdens deze parade van 
een elftal aanspanningen welke 
getrokken worden door de au-
thentieke trekpaarden. Wilt u we-
ten hoe vroeger een  boerenbrui-
loft georganiseerd werd?  Of een 
boerenverhuizing? 70 tot 80 me-
dewerkers (volwassenen en kinde-
ren) in klederdracht laten dit zien.

Daarnaast wordt er vanaf 13.00 
uur een ringsteekwedstrijd onder 
alle Rooise Verenigingen (sport- en 
buurtverenigingen etc.) gehouden.

Een team bestaat uit vier perso-
nen. De teamleden nemen plaats 
op een aanspanning welke getrok-
ken wordt door een trekpaard. Ui-
teraard wordt het geheel voorzien 
van ludiek commentaar en worden 
de teams aangemoedigd door het 
talloze publiek welke zich rondom 
het demonstratieterrein aan de 
Markt bevindt. Wat kunt u win-
nen? Naast de eer voor uw vereni-
ging worden de beste drie teams 
beloond met een mooie trofee 
welke in elke kantine zal passen. 

De Stichting is afhankelijk van do-
naties en sponsoring. Voor deel-
name aan deze ringsteekwedstrijd 
wordt er een kleine financiële bij-
drage gevraagd van € 20,- per 
team. Daarnaast geldt voor deel-
name een minimum leeftijd van 14 
jaar.  I.v.m. het overige showpro-
gramma van deze middag is het 
aantal deelnemende teams geli-
miteerd. Meld daarom z.s.m. uw 
team (inclusief namen en leeftijd 
van de deelnemers) aan via de 
secretaris Nellie van Oirschot, 
email: pl.vanoirschot@online.nl. 
Ook kunt u hier voor meer infor-
matie terecht.

Wakantie korting!
ONTVANG NU 10% IPV 5% KORTING OP Uw KLUSPAS

Kluswijs Forum
Liempdseweg 3
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092

www.kluswijs.nl

Uw persoonlijke

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

Ook deze week volop kersen/aardbeien 
en ander zacht fruit extra voordelig.

deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 4 augustus

DONDERDAG T/M ZATERDAG 

HEERLIJKE KOMKOMMER 
RAUWKOSTSALADE 

100 GRAM  € 0,75
GROTE BAK RODE BESJES

500 GRAM € 1,99

Borchgrave 8
5492 AT Sint-Oedenrode

0413-470101
www.groenteenfruit.com

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

DeMooiRooiKrant
gewoon gezellig 

leesvoer!
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NAMENS ALLE DEELNEMERS ZEGT HET BESTUUR  VAN DE ROOISE FIETSVIERDAAGSE 
TEGEN ALLE SPONSOREN

 WE HEBBEN SAMEN ROOI WEER OP DE KAART GEZET!!

ONZE VRIENDEN VAN 
DE ROOISE FIETSVIERDAAGSE ZIJN:

BEDANKT

www.rabobank.nl/stos

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij helpen WV Schijndel dromen
verwezenlijken in de vorm van sponsoring.

Het idee is dat dromen een
kans krijgen.
Verenigingen en stichtingen zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Als

sponsor van lokale verenigingen brengen wij mensen bij elkaar. Zo helpen we om

dromen te verwezenlijken. Dat is het idee.

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

Hallo Jumbo!

Ook op zondag
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!
Jumbo in Sint Oedenrode
is aanstaande zondag open! 
Van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Sint Oedenrode, Pieter Christiaanstraat 11

Gratis
parkeren!

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl
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VERHEIJEN TRAITEUR SLAGERIJ

ZWANENBERG ADVIES

EETCAFÉ DN DOMMEL

 MAKELAARSKANTOOR DE KONING

DE PASTORIE
 

SANDERS GROENTE EN FRUIT

ONDERNEMERS ROND DE MARKT

 FORMIDO

AD PLAAT 
GROENTEN EN FRUIT

MAKRO

MIDDEN BRABANT 

HOOFDSPONSOREN SPONSOREN

Nu al een klassieker! 

De derde ster is 

binnen

Campingtour Rooi
Een goede gewoonte moet je 
koesteren en dat is wat DeMooi-
RooiKrant doet met haar jaarlijkse 
rondje langs de Rooise campings. 
De afgelopen twee jaar hebben 
we daar leuke, soms zelfs enthou-
siaste, 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, hal-
ve artikelen willen herschrijven tot 
egodocument of een A4-tje met 
sponsors erbij vermeld wil hebben. 
Twee man, de een gewapend 
met fototoestel, de ander met de 
schrijfmap onder de arm. Zichtbaar 
op zoek naar contact, zonder aan-
gezien te worden voor Jehova’s. 
We hebben er zin in.  Ons doel 
deze keer: Eickenhorst

De overtreffende 
trap van groen, 
gastvrij en… 
gemoedelijk
De eerste camping van ons bezoek 
deze keer telde maar twéé bezette 
plaatsen en de bewoners waren in 
geen velden of wegen te bekennen. 
De tweede poging leek ook te stran-
den. Bij natuurcamping Eickenhorst 
aan het Kremselen bij Boskant wa-
ren de plaatsen heel wat beter be-
zet, maar ook verlaten. We maken 
daarom een praatje met de eigena-
resse. We bedanken haar vriendelijk 
voor de aangeboden koffie want we 
moeten eerst toch écht een kam-
peerder zien te vinden. 

Als op afroep komt echter de ene na 
de andere opdraven. Wat heet: ze 
staan gewoon in de rij. We wachten 

even tot ze gesetteld zijn en lopen 
nog even rond op het terrein, dat ge-
rust de overtreffende trap van groen 
mag worden genoemd. Niet alleen 
de kleur maar ook de inrichting ver-
rast ons: heel organisch allemaal. 
Verschillende afscheidingen tussen 
de standplaatsen, van levende of 
gevlochten heggetjes tot gestapelde 
dakpannetjes. In het midden twee 
paddenpoelen, en de buitenkant 
omzoomd door bomen en struiken 
van inheemse soorten.
Bij de eerste caravan lacht Eefje 
Walters ons al zo stralend tegemoet 
dat de vraag of ze zin heeft in een 
praatje voor de krant eigenlijk vra-
gen is naar de bekende weg. Haar 
man Gerard vindt het prima, als hij 
maar af en toe in zijn croissantje kan 
happen. 

Dat het echtpaar uit ’s- Heerenberg 
(Achterhoek) in Rooi terecht was ge-
komen, was geen ezeltje prik op de 
kaart, maar de uitkomst van “avon-
den bezig” op internet. “Daar zijn 
wij echt zeikerds in” flapt Gerard er 
spontaan uit. 
Hun inspanning werd beloond. Om 
te zeggen dat ze enthousiast zijn, 
is zelfs wat zwakjes uitgedrukt. Het 
verschil met hun achtergrond is dan 
ook wel groot.
Gerard neemt geen blad voor de 
mond. “Wij komen oorspronkelijk 
uit Arnhem. Als je daar in een win-
kel komt is het ‘kopen of opzouten’. 
We zijn naar ’s-Heerenberg verhuisd 
omdat het daar gemoedelijker is dan 
in een grote stad. Maar Sint-Oeden-
rode is mooier én gastvrijer. Hier zijn 
de mensen altijd vriendelijk, ook in 
een winkel als je daar niks koopt.” 

Het stel staat dit jaar voor het eerst 
op een kleine camping. “We hebben 
ook wel achterlijk veel geluk gehad 
hier. We dachten nog aan het bui-
tenland vanwege het weer maar 
vanaf de eerste dag dat we inpakten 
werd het mooi weer in Nederland” 
aldus Eefje. 
Komen jullie hier nog een keer te-
rug? “Eigenlijk gaan wij ieder jaar 
naar steeds een andere camping” al-
dus Gerard. Maar dat zou toch best 
eens kunnen.” Even nadenkend: “Ik 
denk het wél!”
Over de Brabantse gastvrijheid ra-
ken ze niet uitgepraat. Zo konden ze 
gratis gebruik maken van het krui-
dentuintje van camping-eigenaresse 
Ans, en maakten daar dankbaar ge-
bruik van. Maar het summum van 
gastvrijheid, zo weet Eefje, hebben 
hun buren toch wel meegemaakt. 
“Ze vroegen aan een vrouw in Bos-
kant of die wist waar ze fietsen kon-
den huren. Die zei toen spontaan ‘Ik 
heb er nog twee in de schuur staan, 
die mag u zo wel gebruiken!”’”

CAMPING
TOUR

ROOI

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     

www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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www.flashcasinos.nl Flash Casino. Mijn Casino

De functie
Bij Flash Casino’s draait alles om gast-
vrijheid. Wij zoeken dan ook gastheren/
gastvrouwen die gastvrijheid hoog in het 
vaandel hebben staan en graag zorg- 
dragen voor een gezellige en uitnodi-
gende sfeer. Als gastheer/gastvrouw 
heet je de gasten welkom en voorzie je 
ze van een hapje en een drankje. Tevens 
verricht je kassawerkzaamheden en geef 
je speluitleg.
 
Vind jij het leuk om in de horeca te 
werken? Heb je gastvrijheid hoog in het 
vaandel staan? Ben je een kei in het  
creëren van een gezellige sfeer en werk  
je graag in een team?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!

het gezelligste casino van neDerlanD

flash casino’s veghel  
is per Direct op zoek naar  
gastheren/gastvrouwen
(32 uur) 

wat vragen we van je?
•	 Je beschikt over goede sociale vaardigheden
•	 Je	hebt	een	representatieve	uitstraling
•	 Je hebt een klantvriendelijke instelling
•	 Je bent beschikbaar in het weekend en vindt het niet 

erg om wisselend te werken in dag- en avonddiensten. 
•	 Je bent in staat om zowel in teamverband als zelfstan-

dig te werken
•	 Je kunt een verklaring van goed gedrag overleggen

Horeca ervaring is vereist.
 

wat bieDen we je?
•	 Uitdagende werkzaamheden in een gezellig team
•	 Marktconform salaris 
•	 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
•	 Diverse doorgroeimogelijkheden
•	 Mogelijkheid tot het volgen van een erkende opleiding

interesse?
Voor meer informatie kun je  
contact opnemen met nicole jansen 
(hr assistent) via (073) 627 36 20.  
solliciteren kan via de website:  
www.jvhgaming.nl

Op basis van door DEKRA (voorheen KEMA) 
geformuleerde criteria zijn uitsluitend  
personen van 21 jaar en ouder bevoegd  
tot	het	uitoefenen	van	deze	functie.
 
FlAsH CAsinO’s VEGHEl
MEiJERiJsTRAAT 32
5461 HJ VEGHEl
 

Acquisitie	naar	aanleiding	van	deze	 
vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sonnemansdriehoek
Verscholen achter meters hoog riet en aan het oog 
onttrokken ligt ter hoogte van de rotonde in Boskant 
de “Sonnemans driehoek”. Slechts een overeind ge-
zette boomstam toornt  boven  alles uit.
Er is aan het object veel geld en tijd  besteed. Wat is 
bedoeld als hulde aan Theo Sonnemans en ter  ver-
fraaiing van Boskant ligt er maar troosteloos bij.

En dan de rotonde! Als automobilist is vanwege het 
hoge gras en onkruid het tegemoetkomend verkeer 
niet zichtbaar. Voor de overstekende voetganger is 
naderend verkeer ook niet waar te nemen. Als men 
een tuin heeft aangelegd mag toch worden aangeno-
men dat deze wordt onderhouden. In Boskant is dit 
onderwerp momenteel het gesprek van de dag. Daar 
vandaan dit schrijven. 

B. de Gruiter
Populierenlaaan 4

Lezerspodium....
Door: B. de Gruiter

Intratuin Veghel, Heuvel 11 
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

t/m dinsdag 6 augustus bij Intratuin Veghel

20%
* Alleen geldig tegen inlevering van deze bon bij Intratuin Veghel.  
M.u.v. blokhutten, bestrating,  zakgoed grind en zand, boeken,  
bestellingen, gasflessen, levende dieren, cadeau kaarten, horeca,  
lopende (kortings) acties en aanbiedingen.

kortIng op 1 artikel 
naar keuze*

Wethouder Hendriks opent elfde expositie in kruidentuin  

Beelden tussen Kamille, Venkel en Rozemarijn geopend

Zaterdagmiddag om 16.30 uur 
werd door wethouder Jeanne 
Hendriks de elfde tentoonstelling 
geopend in de kruidentuin van de 
Sint-Paulusgasthuisjes. In 2009 
werd er begonnen met exposities. 
Georganiseerd door het Roois Kul-
tuur Kontakt, Heemkundige Kring 
“De Oude Vrijheid” en VVV.  

“Beelden tussen Kamille, Venkel 
en Rozemarijn”  is de titel van deze 
zeer fraaie buitenexpositie. Hij 
is ingericht door zeven Vresselse 
beeldhouwers, te weten; Piet Sle-

gers, Joke Slegers, Chris Dekkers, 
Margo Elffers, Martine Zevenhek, 
Jos van Ham en Jo Janssen. Deze 
zeven zijn lid van de “Vresselse 
Beeldhouwers.” De groep bestaat 
reeds veertien jaar en heeft vijftig 
leden. Hun atelier en buitenwerk-
plaats is gesitueerd op het erf van 
Harry Swinkels op Vressel.

Door middel van een handdruk 
van wethouder Jeanne Hendriks 
aan beeldhouwer Chris Dekkers 
(woordvoerder van de “Vres-
selse Zeven”) werd de expositie 

geopend. Chris vindt de Rooise 
kruidentuin een “oase van rust” 
en een “klein paradijsje.”  De ten-
toongestelde objecten kennen een 
enorme diversiteit in vorm, uitvoe-
ring, steen en materiaal. Elke week 
verschijnt een artikel over één van 
de deelnemende kunstenaars in 
DeMooiRooiKrant. We beginnen 
volgende week met Chris Dekkers. 
De tentoonstelling is open van 
dinsdag t/m zaterdags van 10.00  
tot 16. 00 uur en duurt t/m eind 
september.

Evenement ontvangt derde ster

Rooi Fietst nu al ‘klassieker’

De Rooise Fietsvierdaagse – Rooi 
Fietst – is enkele weken geleden 
pas voor de tweede keer gehou-
den, maar nu al is het evenement 
door de NTFU bestempeld als 
‘klassieker’. Dat wil zeggen dat 
Rooi Fietst bekroond is met een 
derde ster. Pal voor de vierdaagse 
werd de organisatie nog verrast 

met een tweede ster.

Vorige week stond al in DeMooi-
RooiKrant dat voorzitter Rien 
Voets erop hoopte omdat een 
controleur langs was gekomen 
om het evenement te keuren. Hij 
was toen al uiterst positief en dat 
is dus ook in het rapport tot uiting 
gekomen. Vooral de mooie routes 
en de vriendelijke en behulpzame 
organisatie kregen hoge punten. 
Bovendien werd de startlocatie als 
perfect gekenmerkt. 
“Voor zover ik weet 
is nog nooit een 
evenement van de 
NTFU zo snel be-
kroond met een der-

de ster. We zijn pas twee jaar bezig 
en nu al mogen we Rooi Fietst een 
klassieker noemen. Dat is werkelijk 
fantastisch”, jubelde Voets. 

De preses kon ook nog melden dat 
40% van de deelnemende fietsers 
vier dagen aan de start versche-
nen. Eveneens kwam 40% van 
alle deelnemers uit eigen dorp. 
33% kwam uit de regio (straal van 
20km) en 27% kwam uit de rest 
van Nederland.

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

Borchmolendijk 13

Bij spoedeisende hulp-vragen 
kunt u bellen met 0413-477444.

www.lipsadvocatuur.nl

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

I.v.m. vakantie komen de gratis inloop-spreekuren 
van 1 t/m 22 augustus te vervallen. 

PERSONEEL
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T: 0413-478759
F: 0413-471210

LIESHOUTSEWEG 22
5492 HR NIJNSEL

INFO@HIGHWAY51.NL
WWW.HIGHWAY51.NL

FACEBOOK.COM/HWY51DINER
@HWY51DINER

Tijdens de zomervakanti e zijn wij dagelijks geopend!
Pan&Cook meer dan alleen pannenkoeken!

 Kerkstraat 17, 5492 AH Sint-Oedenrode Telefoon: 0413-477778 www.panencook.nl

Tevens is 
de diner 

ook  te huur 
voor feesten 
en partijen, 

vraag naar de 
mogelijkheden!

Bel ons voor
heerlijke 

bijpassende 
lekkernijen

Heeft u

vieren?
iets te

Lekker zomers 
genieten?

 
Reserveer 
eens een 

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

Bel 
voor een 
afspraak: 

0413-470399

Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H
Terras met 

gunstige ligging 
voor een lekker 

ijsje, kop koffie of 
een heerlijk wijntje!

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

Meld je aan

om te profiteren

op je motorrijlessen
van 10% korting

en een gratis proefles

voor meer info

bel 0612939830

31 augustus
vóór
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Barbecue 
bourgondisch
(minimaal 4 personen)

Rooise steak

hamburger

spare-ribs

shaslick (biefstuk en 
varkensfi let met paprika en ui)

barbecuesaus, satésaus en 
piri piri saus

stokbrood, uien-stokbrood 
en kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken!)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

(alles uit eigen keuken!)(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Primera Sint-Oedenrode 
voor al uw stomerij zaken

...even naar Primera

Borchgrave 41 5492 AT Sint-Oedenrode 
0413 477049

Augustus Actie stomerij
Slaapzakken 
20% korting

-Koel- en vriestechniek
-Airconditioning (vanaf € 800,- excl. BTW)

-Service en onderhoud

Past.Teurlingsstraat 34, 5492 EG  St-Oedenrode 
Tel.: 0413-840488 info@biggelaarkoudetechniek.nl

www.biggelaarkoudetechniek.nl

-Koel- en vriestechniek
                     -Airconditioning (vanaf € 800,- excl. BTW)

-Service en onderhoud

Past.Teurlingsstraat 34, 5492 EG  St-Oedenrode
Tel.: 0413-840488 info@biggelaarkoudetechniek.nl

www.biggelaarkoudetechniek.nl

Mevrouw Kuis – Rombout vierde haar honderdste verjaardag
“Mijn moeder heeft altijd voor anderen klaargestaan”

Rond haar achttiende jaar ging ze 
uit huis. Marie ging werken als ge-
zinshulp in Vlijmen. ‘Dienen’ noem-
de ze dat. Veel jonge meiden deden 
in die tijd dat werk. In Vlijmen ont-
moette ze haar toekomstige man, 
Jan Kuis. Ze trouwden in 1937 en 
gingen in eerste instantie in het-
zelfde dorp onder de rook van Den 
Bosch wonen. Op 1 februari 1953 
werd Jan aangesteld als koster in 
Sint-Oedenrode. Een nieuwe fase 
in hun leven brak aan…

Marie woonde jaren in Vlijmen, 
waar ze haar man Jan ontmoette. 
Samen verhuisden ze in 1953 naar 
Sint-Oedenrode. Binnen een 
mum van tijd hadden Marie en 
Jan twee eigen ondernemingen. 
In één pand in de Kerkstraat huis-
de een begrafenisonderneming 
en een zaadwinkeltje. Marie run-
de het winkeltje helemaal alleen. 

Zoon Piet hielp haar 
heel vaak. Ze verkocht 
niet alleen zaad, maar 
later ook vishengels, 
vogelkooien en nog 
veel meer. Altijd was 
Marie in de weer. 

“Ondanks dat mijn moeder veel 
heeft meegemaakt (ze verloor 
drie van haar vier kinderen) is 
ze altijd klaar blijven staan voor 
anderen”, vertelt Piet. “Ook al 
had ze het druk. Ze stond er al-
tijd voor open om andere men-
sen te helpen. Een andere mooie 
eigenschap is dat ze altijd rustig 
bleef. Wat er ook gebeurde. Dat 
is eigenlijk nog steeds zo. Komt 
de zuster dan is het goed. Als ze 
niet komt, is het ook goed. Paniek 
kent ze niet.”

Op 1 juli 1977 stopten Marie en 

Jan met hun zaken. Zoon Piet 
nam de boel over. Ze hadden het 
volste vertrouwen in hem, want 
ze bemoeiden zich totaal niet 
meer met de onderneming. Alleen 
als Piet op vakantie ging dan werd 
de boel voor even overgenomen. 
Marie en Jan woonden nog jaren 
aan het Mgr. Bekkersplein. Jan 
stierf in 1995. Nu woont Marie 
al jaren op Odendael. Piet: “Ze 
heeft het hier erg goed naar haar 
zin, want ze wordt fantastisch 
verzorgd. Bovendien gaat het pri-
ma met haar. Ze eet goed en ze 
slaapt goed en dat zijn twee zeer 
voorname punten.”       

Bernhoven krijgt predicaat TopZorg liesbreuk
Bernhoven krijgt van zorgverzeke-
raar Menzis het predicaat TopZorg 
voor de behandeling van lies-
breuk. Het predicaat geldt tot en 
met 2014. Meer nog dan in voor-
gaande edities van TopZorg ligt 
de nadruk op de wensen en eisen 
die patiënten stellen aan de zorg 
die ze krijgen. Bij de toekenning 
van TopZorg liesbreuk is daarom 
nauw samengewerkt met de Ne-
derlandse Vereniging voor Heel-
kunde (NVvH). Ziekenhuizen die 
niet voldoende waardering van 
patiënten krijgen, komen niet in 
aanmerking voor TopZorg.

Omdat naast kwaliteitscriteria, 
vooral de wensen van de patiënt 
uitgangspunt waren bij het toe-
kennen van het predicaat TopZorg 
is het voldoen aan de richtlijn ‘Be-
handeling van de liesbreuk’ van 
de NVvH een belangrijke vereiste 
voor het verkrijgen van het predi-
caat. 

Voor patiënten met een liesbreuk 
is het van belang dat zij snel ge-
holpen worden. Daarom beveelt 
de NVvH een dagbehandeling 
aan, met een laag complicatieper-
centage en goede pijn- en misse-
lijkheidsbestrijding. In een TopZorg 
ziekenhuis kunnen patiënten snel 
terecht voor onderzoek en diag-
nostiek op één dag. Datum en tijd 
van de ingreep worden direct in-
gepland. De operatie dient binnen 
vier weken na het eerste polibe-
zoek plaats te vinden.

Bernhoven heeft aan Menzis extra 
gegevens aangeleverd over onder-

meer toegangstijden, wachttijden, 
volume en aantal dagbehande-
lingen voor liesbreuk. Bernhoven 
heeft aangetoond dat het voldoet 
aan de extra wensen en eisen die 
horen bij het predicaat TopZorg. 
Daarmee laat het Udense zieken-
huis zien dat het verder kijkt dan 
de reguliere behandeling en de 
mens centraal stelt door speci-
ale aandacht te geven aan nazorg, 
omgeving van de patiënt en het 
geven van informatie.

Liesbereukbehandeling in een dag

Zo vindt in Bernhoven voor de 
grootste groep patiënten onder-
zoek en behandeling plaats op één 
dag. Dat betekent dat de patiënt 
voor een afspraak naar de polikli-
niek komt, meteen wordt gezien 
door chirurg en anesthesioloog, 
waarna de ingreep nog dezelfde 
dag plaatsvindt.

Daarnaast is op de website van 
Bernhoven behalve schriftelijke 
informatie, ook een filmpje te zien 
waarin duidelijk wordt uitgelegd 
wat een liesbreukoperatie inhoudt.

T: 0413-478759
F: 0413-471210

LIESHOUTSEWEG 22
5492 HR NIJNSEL

INFO@HIGHWAY51.NL
WWW.HIGHWAY51.NL

FACEBOOK.COM/HWY51DINER
@HWY51DINER

Tijdens de zomervakanti e zijn wij dagelijks geopend!
Pan&Cook meer dan alleen pannenkoeken!

 Kerkstraat 17, 5492 AH Sint-Oedenrode Telefoon: 0413-477778 www.panencook.nl

Tevens is 
de diner 

ook  te huur 
voor feesten 
en partijen, 

vraag naar de 
mogelijkheden!

Bel ons voor
heerlijke 

bijpassende 
lekkernijen

Heeft u

vieren?
iets te

Lekker zomers 
genieten?

 
Reserveer 
eens een 

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

Bel 
voor een 
afspraak: 

0413-470399

Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H
Terras met 

gunstige ligging 
voor een lekker 

ijsje, kop koffie of 
een heerlijk wijntje!

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

Meld je aan

om te profiteren

op je motorrijlessen
van 10% korting

en een gratis proefles

voor meer info

bel 0612939830

31 augustus
vóór
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Miss Montreal
vrijdag 09 augustus 20:30 uur

Openluchttheater Mariahout presenteert :

voor kaarten en informatie ki jk op:
w w w.openluchttheater-mariahout.nl

Beleef meer!

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout
Deze week spelen de laatste kindervoor-
stellingen van dit seizoen in het Openlucht-
theater. Op maandagmiddag en zaterdag-
avond verandert het openluchttheater in 
een sprookjesbos, waar zich het ongewone 
verhaal van Roodkapje afspeelt. Op don-
derdagmiddag speelt zich hier het verhaal 
van de zeerover Woeste Willem af. Naast 
deze afsluiters van het kinderseizoen staat 
deze week ook een gezellige middag voor 
de senioren van Laarbeek op het program-
ma. Een drukke maar erg leuke theaterweek. 

Roodkapje 
Op maandag 5 augustus om 14:30 uur en 
op zaterdag 10 augustus om 19.00 vertelt de 
jeugdproductie van Toneelvereniging Maria-
hout het verhaal van Roodkapje. Gewoon 
Roodkapje? Nee. Roodkapje zoals het echt 
gebeurd is. En dat is niet zoals men denkt 
dat het gebeurd is. Een grappig sprookje zo-
als je het nog nooit eerder hebt gezien. 

Woeste Willem
Op donderdag 8 augustus speelt de Kom 
Van Het Dak Af Band het verhaal van Woes-
te Willem, die in zijn zelfgebouwde huis aan 
de rand van een meer woont. Hij is ooit 
zeerover geweest en vertelt veel verhalen 
over zijn woeste avonturen op zee. Maar 
als zijn vriendinnetje Franka voorstelt samen 
een vlot te bouwen om een schat te zoeken 
wordt hij opeens stil, hij moet Franka iets 
bekennen… Een vrolijke muzikale voorstel-
ling met eigenwijze liedjes over vriendschap, 

vliegers, vissen en vreemde vogels. 
Let op: Dit zijn de àller laatste kindervoor-
stellingen van dit theaterseizoen! Op zater-
dagavond sluit de jeugdproductie van To-
neelvereniging Mariahout het kinderseizoen 
af met de laatste voorstelling van Roodkap-
je. Dat mag je natuurlijk niet missen!

Seniorenmiddag Ten Blakke
Een gezellige middag voor senioren van 
Laarbeek. Henri Bouwmans zal op een ge-
heel eigen wijze Laarbeekse mensen ont-
vangen en “bevragen”. Met medewerking 
van o.a. het Seniorenorkest, weerman Joan 
Verschuuren, Zuster Madeleine en de Beek 
en Donkse groep Wai z’nt mar. Een middag 
gegarandeerde Brabantse gezelligheid!

Miss Montreal 
Alvast een kleine sprong naar volgende 
week, want dan staat Miss Montreal  in het 
Openluchttheater! Op  9 augustus blaast 
zij iedereen omver met haar buitengewone 
zangstem. De ontwapenende, op het eerste 
gezicht oersimpele deuntjes zijn een menge-
ling van pop en cabaret, waarmee ze ieder 
publiek gegarandeerd enthousiast krijgt. 
Miss Montreal is een waanzinnige band die 
u versteld zal doen staan van haar live op-
treden. 

Voor kaarten en meer informatie gaat u naar 
www.oltm.nl. 

Openluchttheater Mariahout, beleef meer!

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

Vrouw aangehouden na woninginbraak
De politie heeft dinsdagavond rond 19.45 
uur een 27-jarige vrouw aangehouden in 
haar huis in Sint-Oedenrode voor een wo-
ninginbraak.

Wat eerder op de avond kreeg de politie 
melding van alerte buurtbewoners. Ze had-
den gezien dat een vrouw met spullen uit 
een tuin aan de Pastoor Smitsstraat kwam 
gelopen. Nadat de vrouw de goederen in 
een auto had gestopt ging ze ervandoor in 
het voertuig. Toen de buurtbewoners bij de 
woning gingen kijken zagen ze dat onder 
meer een raam was geforceerd. Omdat zij 
het kenteken hadden genoteerd en een sig-
nalement van de verdachte hadden door-
gegeven konden agenten niet veel later de 
vrouw aangehouden in haar woning. Daar 
werd onder meer een geldkistje gevonden 
dat vermoedelijk bij de inbraak is wegge-
nomen. de verdachte zit vast voor verder 
onderzoek.

Politie en ambulance naar Roois café om 
vechtpartij
Afgelopen donderdag op vrijdag rond mid-
dernacht kreeg de politie een melding bin-
nen van een vechtpartij in een café aan de 
Markt in Sint-Oedenrode. Ook de ambu-
lance werd opgeroepen.

 Bij de vechtpartij raakte een man gewond. 
Hij had een snee opgelopen in het hoofd. 
Over de precieze toedracht van de vecht-
partij zijn veel onduidelijkheden, aldus de 
politie. Er is niemand aangehouden en er 
zijn aangiftes gedaan.

Auto eigenaar café Van Ouds bekrast

Afgelopen zondagmiddag is achter café 
van Ouds de auto van de eigenaar van de 
kroeg flink bekrast. Op de foto is te zien dat 
de kras van voor naar achter loopt. Volgens 
de eigenaar zijn er herkenbare beelden ge-
maakt. Hij roept de dader op om zich deze 
week te melden. Als hij dat deze week doet 
dan zal hij geen aangifte doen.

advertorial

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Blij als de kinderen over de vakantie vertellen

Veel mensen zijn rond deze weken met va-
kantie. Maar er is ook een groep Rooienaren 
die nauwelijks meer met vakantie gaat. Dat 
zijn de ouderen. Hoe komen zij deze weken 
door terwijl hun kinderen en kleinkinderen 
op de camping zijn. DeMooiRooiKrant zocht 
enkele van hen op en sprak over de vakantie-
periode. 

Annie en Jo Aarts genieten samen met Willem 
van Raijmakers op het terras voor Odendael 
van het warme weer. Na een hete dag is het 
daar aangenaam verpozen en schijnbaar den-
ken meer mensen er zo over. Terwijl Jo tien 
muntjes bestelt, vertelt zijn vrouw Annie dat 
ze met deze dagen behalve veel drinken, niet 
al te veel doet. “Vooral rustig blijven, dan kom 
je deze dagen wel door”.

Toch wil dat niet zeggen dat Annie niets doet. 
Integendeel, zij probeert iedere avond een 
wandeling te maken. Ook Willem Raijmakers 
loopt elke dag wel een stukje, want zo zegt 
hij, bewegen is gezond. Ook Jo is elke dag wel 
met zijn scootmobiel onderweg en houdt nog 
precies bij wat er allemaal in Rooi gebeurt.

Eigenlijk zouden we naar België gaan
Annie en Jo hebben over aanloop geen kla-
gen. Enkele van hun kinderen zijn al met va-
kantie geweest. Anderen zitten nog op de 
camping. Toch is Annie altijd weer blij als de 
kinderen thuis komen met de verhalen over 
de vakantie. ”Dat hoort erbij, vroeger gingen 
we zelf ook met vakantie, maar dat gaat nu 
niet meer”, zegt Annie enigszins verontwaar-
digd en teleurgesteld. Waarom, dat vertelt ze 
ook en dat mag gerust in de krant benadrukt 
ze. “Eigenlijk zouden we met de Zonnebloem 
naar België gaan. Maar omdat Jo de eerste te-
kenen van dementie vertoont, mogen we niet 

meer mee. Ja, we mogen 
wel met de Zonnebloem 
mee, maar dan moeten 
we met een groep mee 
van mensen die volledig 
dementeren. Daar heb-
ben we geen zin in!”. 
Ook Willem Raijma-
kers spreekt zijn veront-
waardiging uit over het 
handelen van de Zon-
nebloem. “Jo heeft een 
beginnende vorm van 
dementie, maar hij kan 
nog heel goed met va-
kantie”.

Rijn- en Moezelcruise
Vroeger hebben Jo en 
Annie een paar keer een 
cruise over de Rijn en de 

Moezel gemaakt. Vooral de reizen over de 
Moezel waren mooi vertelt Jo. “Meestal voer 
de boot 's nachts weg en tegen de middag 
waren we dan in de volgende plaats. Daar 
ging Annie dan aan wal, ik had moeite met 
lopen dus bleef meestal in de buurt van de 
boot”. Tijdens een van die cruises op de Moe-
zel kreeg Annie wel de schrik van haar leven. 
Omdat ze slechte ogen heeft weet ze dat er 
een moment zal komen dat ze blind zal zijn. 
Toen de boot 's nachts onder in een schutsluis 
lag zag ze helemaal niets. “Ik maakte toen Jo 
wakker om te vragen of hij ook niets zag, ge-
lukkig zag Jo dat we in een sluis lagen en dat 
stelde me gerust”.

Ik zet de radio aan
Willem Raijmakers woonde vroeger in Veg-
hel. Na het overlijden van zijn eerste vrouw 
kwam hij in 2003 in Sint-Oedenrode wonen. 
“Ondanks dat ik geboren en getogen ben in 
Veghel zou ik niet meer terug willen”. Wil-
lem heeft geen kinderen, maar weet de dagen 
toch wel door te komen. Hij zal wel blij zijn als 
op 7 augustus het dansen weer begint. Willem 
houdt van muziek, “als ik 's morgens wakker 
word zet ik de radio aan of luister naar een 
CD”, vertelt hij. Ook gaat hij regelmatig met 
Annie wandelen.

Hij liet zelfs biefstuk staan
In tegenstelling tot Annie en Jo, ging Wil-
lem vroeger nooit met vakantie. “We hadden 
vroeger veel dieren. Fazanten, schapen, hon-
den, postduiven en noem maar op. Die die-
ren moesten allemaal op zijn tijd eten krijgen. 
Vooral een van mijn honden was een bijzonder 
dier. Die at alleen maar als ik in de buurt was. 
Als ik niet thuis was liet hij zelf een biefstuk 
staan! Dus eigenlijk ging ik nooit langer dan 
een dag en nacht van huis”, zo sluit Willem af.

van links naar rechts: Jo Aarts, Annie Aarts en Willem Raijmakers
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

In deze tiendelige serie valt DeMooiRooiKrant, samen met Houtbewerking Elbeco, bij 
verschillende Rooienaren met de deur in huis. Zo ontdekt u als lezer wie er achter een 
bepaalde voordeur woont. De tien deelnemers maken allemaal kans op een gratis deuren-
onderhoudsbeurt. De winnaar wordt in december bekend gemaakt.

Adres: Anjerlaan 39
Bewoners: Erwin en Suzan van Schaijk met hun zoon D’Leh en hond Tommie

Met de deur in huis…

Mede mogelijk gemaakt door:

 

‘Wat goed is 
komt snel’ moe-
ten Suzan en Er-
win van Schaijk 
zeven jaar gele-

den gedacht hebben. Ze kenden 
elkaar al jaren maar verkeerden 
in de prille fase van een serieuze 
relatie. Ze hadden pas vier maan-
den verkering toen het aanbod 
om een huis te kopen al om de 
hoek kwam kijken. “Ik was nogal 
een grote flierefluiter voor ik iets 
met Suzan kreeg”, biecht Erwin 
op.  “Ik beloofde haar van alles; 
‘blijf je trouw, hou van jou’ je kent 
dat wel. Toch besloten we om 
snel samen te gaan wonen. Het 
was een kans die we niet konden 
laten liggen. We hebben er nooit 
spijt van gehad.”

Erwin komt uit Deurne, zijn vrouw 
uit Schijndel. De broer van Suzan 
woonde destijds aan de Anjerlaan 
in Nijnsel. Later bewandelde hij 
toevalligerwijs de omgekeerde 
weg van Erwin. “Toen mijn broer 

op vakantie ging, 
hebben we twee 
weken proef ge-
woond in zijn 
huis”, herinnert 
Suzan zich. “En 
dat beviel kei 
goed!” twinkelt 
haar man. Su-
zan: “Een eindje 
verderop stond 
een huis te koop 
en we besloten 
het er meteen op 
te wagen.”

Zo nu en dan werd er wat aan 
de woning verbouwd. Een dak-
kapel, een aanbouw en ook nu 
weer is Erwin bezig om de woon-
kamer onder handen te nemen. 
“Volgend jaar is de keuken aan 
de beurt. Het is dus wel duidelijk 
dat we hier nog wel even blijven 
wonen. Het bevalt gewoon hart-
stikke goed. Doordeweeks heb ik 
een drukke baan, maar thuis kom 
ik helemaal tot rust. Bovendien is 

er in Nijnsel veel groen. We lo-
pen zo de natuur in met de hond. 
Heerlijk vinden we dat.” Omdat 
zowel Erwin en Suzan van buiten 
het dorp komt, kenden ze hele-
maal niemand. Toch begint daar 
verandering in de komen. “Via 
de school van D’Leh krijgen we 
steeds meer contact met andere 
ouders. Er zijn zelfs al vriend-
schappen uit ontstaan”, zegt 
Erwin tot slot.   

Advertorial

Vakantieprogramma TV Meierij

Jubileumreis Koor Cantecleer naar 
Engeland. 
Het Rooise koor Cantecleer maakte 
bij gelegenheid van hun jubileum 
een reis naar Engeland en bezocht 
diverse bezienswaardigheden. Bo-
vendien verzorgde het koor een 
optreden op een bijzondere plaats 
… TV Meierij laat een uitgebreide 
samenvatting zien. De jubileumreis 
wordt vanaf 25 juli 2013 gedu-
rende 2 weken uitgezonden op de 
volgende tijden:
0:00 – 3:00 – 6:00 – 9:00 – 12:00 – 
15:00 – 18:00 en 21:00 uur.

Wandelvierdaagse Nijmegen
Een groot aantal Rooienaren nam 

deel aan de Wandelvierdaagse in 
Nijmegen. TV Meierij was erbij en 
maakte een reeks aan korte opna-
men. Deze zijn te zien als impres-
sies op tv en de website (even 
doorklikken om de hele serie te 
bekijken) Jeugdserie: “Jelger de 
goochelaar en de geheimzinnige 
kist”. Deel 3 van de jeugdserie van 
in totaal 14 delen wordt vanaf 25 
juli 2013 gedurende 1 week uit-
gezonden op de volgende tijden: 
1:00 – 4:00 – 7:00 – 10:00 – 13:00 
– 16:00 – 19:00 en 22:00 uur. De 
volgende delen volgen telkens een 
week later.

Uitzendkanalen en frequenties 
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. Ons-
BrabantNet digitaal via kanaal 49, 
analoog op 792 MHz. Via UPC op 
256 MHz.

Slagerij Kluijtmans 

bedankt voor jullie 
bijdrage aan de BBQ 
van Eetpunt Nijnsel.

Het was geweldig!

Namens alle gasten en 
vrijwilligers

Al 30 jaar 
bakt Ata 

de shoarma gaar!

De oude A

Broeder 40

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

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Ook uw kapster aan huis 

Geboren

Lieke
Wilhelmina Meghelina

24 juli 2013

Trotse opa en oma Frans en Lia Fierens
Jeffrey, Femke & Jens 
van den Heuvel-Fierens

Tuinstraat 13C 5275 AV Den Dungen

Suzuki feliciteert 
Bart Smits

Bart Smits, medewerker van Suzu-
ki Markgraaff in Sint-Oedenrode, 
werd afgelopen week in het zon-
netje gezet door mensen van Su-
zuki. Zij feliciteerden hem met het 
tienjarig jubileum bij het bedrijf 
van Joan Markgraaff en met het 
behalen van zijn certificaten.

Geboren
Anne 

Ilse - Marieke 

van der Sandt
Dochter van 

Rutger en Angelique van der Sandt

Opa

Rutger en Angelique van der Sandt

Geboren 
24 juli 2013

Ciske

Zoon en broertje van Jos, Saskia en 
Daantje van der Zanden-Neggers 

Zomerschool

De eerste week van de Zomer-
school was echt zomers. Onder 
de stralende zon en de ruisende 
bomen waande je je in een ver, 
warm vakantieland. De lessen en 
workshops werden druk bezocht; 
de kinderen konden vooral lek-
ker kliederen met water en genie-
ten van Luuk's Poppenkast. Deze 
week is er nog één dag Zomer-
school en volgende week twee 
dagen.

Wat kunt u nog verwachten op 
de laatste dagen van de Zomer-

school: 1, 6 en 7 augustus? U kunt 
onder andere kennis maken met 
de Arabische taal en Mindfulness 
Qigong, u kunt wandelen met het 
IVN, creatief schrijven, werken 
met textiel, zingen met Lucas Vis 
en mee koken en bakken voor de 
afsluitende lunch op 7 augustus. 
Dat alles voor een kleine bijdrage 
van € 1,50 per dag (kinderen gra-
tis). Hebt u nog zin en tijd om mee 
te doen, vraag een programma of 
meld u aan via 
rooizomerschool@gmail.com. 
Elli de Rijk & Mia van Boxtel.
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Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

Diner:
Di t/m zo van 17.30 tot 21.30
(maandag gesloten)

Markt 2a
5492 AB  St. Oedenrode
T:  0413 - 49 03 04
W: www.restaurantosteria.com

Markt 2a 5492 AB   •   St. Oedenrode   •   Tel.: 0413 49 03 04   •   www.restaurantosteria.com

TIP: 
Bij Iddink 

kost ie 
€ 125,95
Tel uit je 
winst…

TIP: 

Kom

genieten
op ons

zomers

terras
sfeervolle

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

PHILIPS 3D LED-TV 40 PFL 9705
102cm Full-HD LED-TV, 400Hz, Ambi-
light Spectra 3, 3D voorbereid, 2 USB 
aansluitingen, NET-TV, Smart TV, uit-
breidbare apps, WIFI ingebouwd, DLNA, 
met internet browser surfen op uw tv.

€1999,-

PHILIPS LED-TV 26 PFL 3405
66cm, HDMI- en 
USB-aansluiting 

Van €449,- voor €369,-

Borchmolendijk 9, 5491 AJ Sint-Oedenrode   •   Tel.: 0413-472362   •   www.roxs.nl

Philips DuoDeals
Als u nu een Philips 
Ambilight televisie uit 
de 7000, 8000 
of 9000 serie kiest, 
hebt u dubbel kijkplezier.

Philips DuoDealsPhilips DuoDeals

bij geselecteerde
modellen 

Ambilight TV

Gratis
99 cm LED TV

Markt 28, 5492 AB Sint-Oedenrode • Tel.: 0413-477030 • www.geritsmode.nl

GRANDE FINALE Opruiming!

GRANDE FINALE Opruiming!

Voortaan

geopend op
zijn wij ook

middag
maandag- 

van 13:00uur

tot 18:00 uur

Annemarie Börlind, natuurlijke cosmetica 
voor ieder huidtype en iedere leeftijd.

 

 

DA Drogisterij Parfumerie van der Linden Heuvel 2, Sint Oedenrode T 0413-472404

DEMODAG 
DONDERDAG 1 AUGUSTUS

VAN 13:00 TOT 16:00
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Annemarie Börlind, natuurlijke cosmetica 
voor ieder huidtype en iedere leeftijd.
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DEMODAG 
DONDERDAG 1 AUGUSTUS

VAN 13:00 TOT 16:00

DA Drogisterij Parfumerie van der Linden Heuvel 2, Sint Oedenrode T 0413-472404

In de maand augustus kunt u bij DA Drogisterij Parfumerie van der Linden uitgebreid 
kennismaken met deze toonaangevende en complete gezichts- en lichaamsverzorgingslijn 
uit Duitsland. De schoonheidsspecialiste van Annemarie Börlind voert dan graag een gratis 
huidanalyse uit om uw huidtype vast te stellen en om uw gezicht vervolgens te behandelen met 
het meest geschikte product voor uw huid. Ook beantwoordt zij al uw vragen over Annemarie 
Börlind en ook liggen er informatiefolders en gratis monsters voor u klaar. Zorg dat u er snel bij 
bent, want de beschikbare plaatsen zijn beperkt.
 
100% natuurlijk en dierproefvrij
Steeds meer vrouwen kiezen er voor om hun huid met natuurlijke cosmetica te verzorgen. 
Annemarie Börlind is een cosmeticalijn zonder dierlijke bestanddelen, synthetische geur- en 
kleursto�en en conserveringsmiddelen. Bovendien zijn alle producten dierproefvrij.

DA Drogisterij Parfumerie van der Linden Heuvel 2, Sint Oedenrode T 0413-472404

Gratis Annemarie Börlind 
huidverzorgingsworkshop

 

DA Drogisterij Parfumerie van der Linden Heuvel 2, Sint Oedenrode T 0413-472404

DEMODAG 
DONDERDAG 1 AUGUSTUS

VAN 13:00 TOT 16:00

DEMODAG
Donderdag
1 augustus

van 10:00
tot 16:00

DEMODAG
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Jan Vervoort 40 jaar bij Van de 
Ven Accountants I Adviseurs

Jan Vervoort is donderdag 1 au-
gustus a.s. 40 jaar in dienst als 
salarisadministrateur bij Van de 
Ven Accountants I Adviseurs in 
Sint-Oedenrode. 

Op 16-jarige leeftijd kwam Jan 
rechtstreeks van de Mulo in 
dienst bij Accountantskantoor 
Van Oers en Van de Ven. Het 
kantoor was toen nog gevestigd 
aan de Borchmolendijk en er wa-
ren zes mensen werkzaam. Via 
Accountantskantoor Van de Ven 
en Van Kempen is het uiteindelijk 
in 2004 Van de Ven Accountants 
| Adviseurs geworden. Het kan-
toor is nu gevestigd aan de Jan 
Tinbergenstraat 4 en Jan werkt 
daar samen met 34 collega’s. Al 
die jaren is Jan Vervoort verant-
woordelijk voor de salarisadmi-
nistraties van de klanten van  het 
accountantskantoor. Intern, maar 
ook bij veel klanten, is Jan dan 
ook beter bekend als “Jan van de 
lonen”.

In het begin was het bijhouden 
van een salarisadministratie nog 

relatief eenvoudig. Dat was maar 
goed ook want automatisering 
was toen nog iets wat alleen voor 
de hele grote bedrijven was weg-
gelegd. Alles moest toen nog 
handmatig gebeuren. In het mid-
den van de tachtiger jaren werd 
de salarisadministratie van de 
eerste klanten geautomatiseerd 
verwerkt. In eerste instantie nog 
alleen de grotere klanten en bij 
een extern computercentrum. 
Vanaf 1987 worden alle salari-
sadministraties geautomatiseerd 
verwerkt op een eigen compu-
tersysteem. Momenteel heeft Jan 
Vervoort bij Van de Ven Accoun-
tants I Adviseurs samen met drie 
collega’s ruim 450 salarisadminis-
traties onder zijn hoede van in to-
taal ongeveer 2.000 werknemers. 
Door de jaren heen heeft Jan di-
verse cursussen gevolgd om de 
steeds maar wijzigende regelge-
ving bij te kunnen houden. Wat 
te denken van bijvoorbeeld alle 
verschillende CAO’s, privatisering 
van de ziektewet, het WAO-gat, 
wel of geen eigenrisicodrager 
WIA e.d. Daarnaast is Jan als des-
kundige nauw betrokken bij alle 
advisering over personeelszaken 
bij klanten van Van de Ven Ac-
countants I Adviseurs. Dit bestaat 
uit de aanname van personeel, 
het arbeidscontract, het begelei-
den van looncontroles, keuze van 
een ziekteverzuimverzekering, 
selectie van een Arbo-dienst, 
maar ook het afwikkelen van een 
ontslagaanvraag hoort daarbij.

Persoonlijke betrokkenheid en 
een korte doorlooptijd is daarbij 
altijd nog zijn motto.

Op vrijdag 16 augustus zal Jan 
Vervoort door directie en colle-
ga’s van Van de Ven Accountants 
I Adviseurs op gepaste wijze in de 
bloemetjes worden gezet.

Drankenhandel van Boxmeer 
genomineerd als Slijterij van het 
Jaar 2013

Het zijn spannende weken voor Jo-
han van Boxmeer van Drankenhan-
del van Boxmeer. De drankenspe-
ciaalzaak in Sint-Oedenrode heeft 
wederom een nominatie veroverd 
voor de titel Slijterij van het Jaar. 
De afgelopen weken zijn experts 
in ondernemerschap het land in 
getrokken om zelfstandige slijters 
te beoordelen op vakkennis, as-
sortiment, gastvrijheid en service, 
kortom: klantgericht ondernemer-
schap. Uit rond de honderd poten-
tiële kandidaten heeft het panel 
van deskundigen tien specialisten 
geselecteerd die genomineerd zijn 
voor de eervolle titel. 

Onderzoek toont aan dat een goed 
glas wijn, bier of gedistilleerd bij-
draagt aan geestelijk en lichamelijk 
welzijn, mits natuurlijk verstandig 
en met mate genoten. De goede 
slijter weet daar alles van, en heeft 
een grote variatie aan mooie dran-
ken in de winkel waarvan het goed 
genieten is. 

De inwoners van Sint-Oedenrode 
en ruime omgeving weten de weg 
naar de speciaalzaak van Johan 
van Boxmeer goed te vinden als ze 
iets lekkers te drinken in huis willen 
halen, voor een gezellig samenzijn 
in de tuin, voor een familiebijeen-
komst, voor een etentje met vrien-
den, voor een verjaardag of een 
examenfeestje, of gewoon voor 
hun eigen plezier. Ze treffen in de 

zaak niet alleen een onafzienbaar 
assortiment aan, maar ook een 
ondernemer die met raad en daad 
helpt bij een verantwoorde keuze 
die geheel voldoet aan de wensen 
van de klant. 

Prestige
De titel Slijterij van het Jaar heeft 
groot prestige in de Nederlandse 
drankendetailhandel. Hoofddoel van 
het concours is vooral de veelzijdige 
kwaliteit van de slijtersbranche in de 
schijnwerpers te zetten. Om tot een 
‘long list’ van onderscheidende slij-
ters te komen, voert de organisatie 
een peiling uit onder de mensen uit 
het vak die met grote regelmaat in 
contact staan met de ondernemers 
in de drankendetailhandel. De tien 
genomineerden op de ‘short list’ 
worden bezocht en kritisch beoor-
deeld op punten als verzorgingsge-
bied, uiterlijk van de zaak, entree, 
winkelinrichting, klantbenadering, 
personeel en assortiment. 

Erkenning
De zorgvuldige en strenge selec-
tieprocedure maakt het voor de 
ondernemer een grote eer de ti-
tel te behalen. Nog belangrijker is 
dat de klanten weten dat ze niet 
voor niets hun mooie dranken juist 
in déze zaak kopen: hier staan 
vakmanschap en klantvriendelijk-
heid hoog in het vaandel. Begin 
september wordt op de vakbeurs 
Dranken Pakket Expo in Houten 
bekendgemaakt wie zich Slijterij 
van het Jaar 2013 mag noemen. 
Alleen al de nominatie is een er-
kenning voor het succes van de 
ondernemer. 

Voor het compleet reiningen van uw auto
Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

Laat uw auto stralen en verwen u zelf
Maak nu een afspraak voor een complete poetsbeurt van uw auto en 

ontvang  tegen inlevering van deze advertentie een

cadeaubon t.w.V.  € 25,00* 
van da van der Linden Sint-Oedenrode 

*Deze actie is geldig tot 1 september 2013 

Zomerkorting
15% 

op alle Vivaria 
vijverproducten

Kijk voor foto´s 

van evenementen op 

www.mooirooi.nl

Osteria
enoteca e cucina - italiaanse wijnbar & keuken

Diner:
Di t/m zo van 17.30 tot 21.30
(maandag gesloten)

Markt 2a
5492 AB  St. Oedenrode
T:  0413 - 49 03 04
W: www.restaurantosteria.com

Markt 2a 5492 AB   •   St. Oedenrode   •   Tel.: 0413 49 03 04   •   www.restaurantosteria.com

TIP: 
Bij Iddink 

kost ie 
€ 125,95
Tel uit je 
winst…

TIP: 

Kom

genieten
op ons

zomers

terras
sfeervolle

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

PHILIPS 3D LED-TV 40 PFL 9705
102cm Full-HD LED-TV, 400Hz, Ambi-
light Spectra 3, 3D voorbereid, 2 USB 
aansluitingen, NET-TV, Smart TV, uit-
breidbare apps, WIFI ingebouwd, DLNA, 
met internet browser surfen op uw tv.

€1999,-

PHILIPS LED-TV 26 PFL 3405
66cm, HDMI- en 
USB-aansluiting 

Van €449,- voor €369,-

Borchmolendijk 9, 5491 AJ Sint-Oedenrode   •   Tel.: 0413-472362   •   www.roxs.nl

Philips DuoDeals
Als u nu een Philips 
Ambilight televisie uit 
de 7000, 8000 
of 9000 serie kiest, 
hebt u dubbel kijkplezier.

Philips DuoDealsPhilips DuoDeals

bij geselecteerde
modellen 

Ambilight TV

Gratis
99 cm LED TV

Markt 28, 5492 AB Sint-Oedenrode • Tel.: 0413-477030 • www.geritsmode.nl

GRANDE FINALE Opruiming!

GRANDE FINALE Opruiming!

Voortaan

geopend op
zijn wij ook

middag
maandag- 

van 13:00uur

tot 18:00 uur

Annemarie Börlind, natuurlijke cosmetica 
voor ieder huidtype en iedere leeftijd.
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DA Drogisterij Parfumerie van der Linden Heuvel 2, Sint Oedenrode T 0413-472404

In de maand augustus kunt u bij DA Drogisterij Parfumerie van der Linden uitgebreid 
kennismaken met deze toonaangevende en complete gezichts- en lichaamsverzorgingslijn 
uit Duitsland. De schoonheidsspecialiste van Annemarie Börlind voert dan graag een gratis 
huidanalyse uit om uw huidtype vast te stellen en om uw gezicht vervolgens te behandelen met 
het meest geschikte product voor uw huid. Ook beantwoordt zij al uw vragen over Annemarie 
Börlind en ook liggen er informatiefolders en gratis monsters voor u klaar. Zorg dat u er snel bij 
bent, want de beschikbare plaatsen zijn beperkt.
 
100% natuurlijk en dierproefvrij
Steeds meer vrouwen kiezen er voor om hun huid met natuurlijke cosmetica te verzorgen. 
Annemarie Börlind is een cosmeticalijn zonder dierlijke bestanddelen, synthetische geur- en 
kleursto�en en conserveringsmiddelen. Bovendien zijn alle producten dierproefvrij.

DA Drogisterij Parfumerie van der Linden Heuvel 2, Sint Oedenrode T 0413-472404

Gratis Annemarie Börlind 
huidverzorgingsworkshop
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DEMODAG
Donderdag
1 augustus
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tot 16:00

DEMODAG



Woensdag 31 juli 2013
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 

´t Kan nie in ins zommer zijn.
Verbeteringen hebben altijd tijd nodig.
Uit: Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos BRABANTSE SPREUKEN

 Afgelopen weekend ook in Rooi
flinke buien en storm

De aanklacht
is diefstal van een

aantal paraplu‛s, wat is
uw verklaring

hierop?

Ik handelde
uit noodweer
edelachtbare.

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Connie van Gemert

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Noreen Dortmans
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Ten hemel stijgen

hedenavond heb ik 
onze aarde verlaten
de hemel was in al zicht
ik besteeg de trap en dat
geeft aan een dichter 
een groots gewicht

in mijn badjas beklom ik 
de geleende ladder

wel vijf meter hoog of meer
ik had mezelf buitengesloten,
het was niet de eerste keer

buren waren er bij betrokken
zelfs uit een andere straat
op blote voeten, dus geen sokken,
zag men de rijmer stijgen 
met enige schaamte op zijn gelaat
 

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@brabant-zorg.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. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
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 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@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 
prikposten 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.

Waarom zeggen mensen: 
“niet over de rand heen plassen”, maar als je niet
 over de rand heen plast, komt het niet in de pot. 

www.flashcasinos.nl Flash Casino. Mijn Casino

De functie
Bij Flash Casino’s draait alles om gast-
vrijheid. Wij zoeken dan ook gastheren/
gastvrouwen die gastvrijheid hoog in het 
vaandel hebben staan en graag zorg- 
dragen voor een gezellige en uitnodi-
gende sfeer. Als gastheer/gastvrouw 
heet je de gasten welkom en voorzie je 
ze van een hapje en een drankje. Tevens 
verricht je kassawerkzaamheden en geef 
je speluitleg.
 
Vind jij het leuk om in de horeca te 
werken? Heb je gastvrijheid hoog in het 
vaandel staan? Ben je een kei in het  
creëren van een gezellige sfeer en werk  
je graag in een team?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!

het gezelligste casino van neDerlanD

flash casino’s veghel  
is per Direct op zoek naar  
gastheren/gastvrouwen
(32 uur) 

wat vragen we van je?
•	 Je beschikt over goede sociale vaardigheden
•	 Je	hebt	een	representatieve	uitstraling
•	 Je hebt een klantvriendelijke instelling
•	 Je bent beschikbaar in het weekend en vindt het niet 

erg om wisselend te werken in dag- en avonddiensten. 
•	 Je bent in staat om zowel in teamverband als zelfstan-

dig te werken
•	 Je kunt een verklaring van goed gedrag overleggen

Horeca ervaring is vereist.
 

wat bieDen we je?
•	 Uitdagende werkzaamheden in een gezellig team
•	 Marktconform salaris 
•	 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
•	 Diverse doorgroeimogelijkheden
•	 Mogelijkheid tot het volgen van een erkende opleiding

interesse?
Voor meer informatie kun je  
contact opnemen met nicole jansen 
(hr assistent) via (073) 627 36 20.  
solliciteren kan via de website:  
www.jvhgaming.nl

Op basis van door DEKRA (voorheen KEMA) 
geformuleerde criteria zijn uitsluitend  
personen van 21 jaar en ouder bevoegd  
tot	het	uitoefenen	van	deze	functie.
 
FlAsH CAsinO’s VEGHEl
MEiJERiJsTRAAT 32
5461 HJ VEGHEl
 

Acquisitie	naar	aanleiding	van	deze	 
vacature wordt niet op prijs gesteld.

De functie
Bij Flash Casino’s draait alles om gast-
vrijheid. Wij zoeken dan ook gastheren/
gastvrouwen die gastvrijheid hoog in het 
vaandel hebben staan en graag zorg-
dragen voor een gezellige en uitnodi-
gende sfeer. Als gastheer/gastvrouw 
heet je de gasten welkom en voorzie je 
ze van een hapje en een drankje. Tevens 
verricht je kassawerkzaamheden en geef 
je speluitleg.

flash casino’s 
is per Direct op zoek naar 
gastheren/gastvrouwen
(32 uur) 

wat vragen we van je?
•	 Je beschikt over goede sociale vaardigheden
•	 Je hebt een representatieve uitstraling
•	 Je hebt een klantvriendelijke instelling
•	 Je bent beschikbaar in het weekend en vindt het niet 

erg om wisselend te werken in dag- en avonddiensten. 
•	 Je bent in staat om zowel in teamverband als zelfstan

dig te werken
•	 Je kunt een verklaring van goed gedrag overleggen

Horeca ervaring is vereist.

asino’s 
irect op zoek naar 

astvrouwen

Je beschikt over goede sociale vaardigheden

Je bent beschikbaar in het weekend en vindt het niet 
erg om wisselend te werken in dag- en avonddiensten. 
Je bent in staat om zowel in teamverband als zelfstan

Je kunt een verklaring van goed gedrag overleggen

Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode
Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
STICHTING D’EERD PRESENTEERT

WILMA TERMEER
KAPELWEG 45 BOXTEL
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

Kermis Woordzoeker 
O A E V A W R E W O P I Z E E D  
T E G O E M N R O C P O P E B E  
M A A R K K A B E G R E H S U P  
M A A R K N I P S R E K I U S F  
A U L N E G A W S I V H A B S L  
G T I N E G A W S J I T G O E U  
I O J N L C R P O P S V K K N C  
C S N O O L L A B A B M A S S K  
S C T E G U E H L U L L M B P Y  
T O R E K I G B W T U N E A O D  
A O E N A R A A A O N O L L R U  
R T K U F U E S T M A L E L T C  
E E S F Q R P W E A P A N A K K  
T R P A J U E S R T A S R B H R  
S I E U R F X D B E R T A T R S  
O D L Q V I Q F A N K E C E S T  
O D R A A I M O L E N I E E C A  
B C C A K E W A L K F H U K S E  
G S I R A P E D E U R C D S G C  
Z N E D J I R Y N O P S A T E S  

Zoek de volgende woorden: 
skeetball, waterballen, aquafun, aquablasta, sambaballoon, schietsalon,  

popcorn, suikerspinkraam, autoscooter, booster, pusher, grijpautomaten,  
draaimolen, nougat, suikerwerken, ruedeparis, magicstar, lunapark, cakewalk,  

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
O E M A Q O V E P I E W I U V D  
N O M I C R E X H G A G E E K F  
G P L A S T U I T O E O A H L F  
H P P I E O E A E K C N R I U L  
E E A S I O E Z R D I T X T I I  
B R O M G E L U I D N S U I T E  
Q H G R S T I U H C S P I U Z R  
C U N U T D H P E Y P R Z L F E  
L I I E O N A S D N U U M F L F  
G D F B E G M H A G I I I N A L  
D I U R K R E V O T T T D E P U  
H L E D E R H U I D S W E D U I  
T I U L S F A E F D E E T N I T  
D E W H S D T I U L F M O O T S  
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

Woordzoeker 
G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
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heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

Woordzoeker 
G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
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De 30 grote steden van Nederland
Woordzoeker

J T T Y X E T A K I X E V O D B 
M E L R A A H K D E V E N T E R 
E M M E N E V O H D N I E S O D 
E A K A I E R C O L E P Q R P P 
E S P Z D D N K O F E L L O W Z 
T H N E R R E S J Q D N F T N N 
G H C E L M E N C I N D R T O E 
E R C S D D A T H H W E O E O G 
O H U I O R O D S A E D R R P E 
T S R B R B A O N M A D L D P M 
S P I Q L T N W R A A G E A L J 
J X S I M I S E U N A O R M A I 
U T R E C H T A D E R Z E O Y N 
W M H B R E D A A O E S M E P G 
R T R O O F S R E M A L L T T T 
E S D Z D D D M E H N R A W M D 

Zoek de volgende woorden:
denbosch, almere, amersfoort, utrecht, amsterdam, apeldoorn, arnhem, breda, 

delft, denhaag, deventer, dordrecht, ede, eindhoven, emmen, enschede, haarlem, 
hoofddorp, leeuwarden, leiden, maastricht, nijmegen, rotterdam, tilburg, utrecht, 

venlo, naaldwijk, zaandam, zoetermeer, zwolle, 
 
 

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:

Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode | Tel. 0413 47 93 22 | www.mooisites.nl
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Wegen
Er loopt een lichtpad naar de maan
in koude uren, de schaduw van het pad
loopt door een bos, daar kan het lopen
door de nacht soms nachten duren
want meestal lopen daar de paden los

niets vraagt er bij dit gaan om een
verklaring, het volgt eenvoudigweg de sporen
van een vos, die bezig is met voeding
en met paring, waar elk konijn het haasje
wordt en elke haas de klos

intussen gaat een luchtweg naar
de zon toe, gevolgd door vogels doorgaans
levensmoe, Icarussen die zitten daar 
niet mee, vallen bij zo’n immense hitte
als mussen koud gemaakt in volle zee

    Kees Hermis

De ideale
thuiswerk-plek

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

Voor die ene 
muur waar je 
anders niets 
passends voor 
kan vinden

Magneet Massages
En

Energetix Magneet 
Sieraden

Voor meer informatie
neemt u contact op met:

H&H Lifestyle
www.hh-lifestyle.nl

www.hh-lifestyle.energetix.tv
Email: info@hh-lifestyle.nl

Telefoon: 0499-851353

Fitselsteeg 15, 5491 TW Sint-Oedenrode
Tel. 06 - 555 900 72

info@vanhoofhoveniers.nl 
www.vanhoofhoveniers.nl

Onderonsje in Damiaancentrum

Donderdag 8 augustus gaan we 
van 10.00 tot 14.00 uur samen 
koken en eten. Onder leiding van 
Anna-Marie Welten, vrijwilligster 
van het Damiaancentrum, wordt 
er gekookt. Eerst drinken we in 
alle rust een kopje koffie of thee 
en zoals altijd is er iets lekkers.

Iedereen die dat wil, wordt ingescha-
keld bij de voorbereiding van het 
eten. U mag ook rustig toekijken als 
u dat prettiger vindt. We eten samen 
de resultaten van ons kook-werk op. 

Iedereen van 55 jaar en ouder mag 
deelnemen. Mensen die tot nu toe 
aan de Onderonsjes hebben deel-
genomen weten hoe gezellig het 
is. Wees er dus snel bij. 
In totaal kunnen 15 mensen deel-
nemen en de kosten bedragen 
€ 7.50 per persoon. Naast koffie, 
thee en taart, genieten we van een 
door uzelf verzorgde maaltijd. 
U kunt zich telefonisch voor dit 
etentje aanmelden bij: Mevrouw 
Jo Oerlemans, telefoon: 0413-
473575. Mensen die geen vervoer 
hebben moeten dat doorgeven 
wanneer ze zich voor het eten op-
geven. Ze worden dan om 09.30 
uur bij Odendael opgehaald. Aan-
melden voor het etentje is  moge-
lijk tot en met 5 augustus. 

Zondag 18 augustus van 12.00 tot 19.00 uur

Stapje terug in de tijd tijdens Elvis Memorial Day

De allergrootste helden verdienen 
het om op een voetstuk te wor-
den geplaatst. Misschien wel de 
grootste held van allemaal – ten-
minste op muzikaal gebied – is El-
vis Presley. Hij wordt nog steeds 
aanbeden door miljoenen fans 
over de hele wereld. Eens per jaar 
is Sint-Oedenrode het middel-
punt van veel Elvis liefhebbers in 
deze regio en ver daarbuiten. Dan 
houdt Bernie de Brouwer van café 
van Ouds zijn Elvis Memorial day.

Op 16 augustus 1977 overleed de 
King of Rock & Roll. Bij deze tries-
te gebeurtenis wil Bernie graag stil 
staan. Daarom nodigt hij op zon-
dag 18 augustus iedereen uit op 
het Kerkplein in Sint-Oedenrode 
om samen te mijmeren. Om sa-
men terug te denken aan die goe-
de oude tijd, te luisteren naar zijn 
populaire muziek en te genieten 
van allerlei andere invloeden uit de 
jaren ’50, ’60 en ’70. De periode 
dat Elvis’ reputatie en populariteit 
groeide naar ongekende hoogte. 
Het wordt wederom een gewel-
dige dag. Oude auto’s zullen zich 
verzamelen op het plein, er staan 
kraampjes met Elvis en Rock & Roll 
gerelateerde spullen en snuisterij-
en. Vanaf 12.00 uur gaat het her-
denkingsfeest beginnen. Behalve 
de kraampjes en de auto’s is er nog 
veel meer te zien en te beleven. Zo 
is er een grote Kenworth show-
truck aanwezig, staat er een pop-

corn/suikerspin- en snoepkraam 
en springkussen voor de kinderen 
en is ook fanclub It’s Elvis Time 
weer aanwezig.

Vorig jaar vielen de mussen van het 
dak op de Elvis Memorial Day. De 
bezoekers zaten kalm in de scha-
duw te luisteren naar de goede 
muziek. Wat voor weer het dit jaar 
wordt is natuurlijk nog niet duide-
lijk, maar zeker is wel dat het mu-
zikale programma wederom uit-
muntend zal zijn. Vaste gast Mark 
Elbers is van de partij en ook The 
Taildraggers maakt haar opwach-
ting. Mark Elbers is dé Elvis tribute 
zanger bij uitstek. Zijn stem komt 
overeen met de King en hij weet 

het publiek altijd weer te boeien 
met zijn sterke performance. Elbers 
treedt regelmatig op in binnen- en 
buitenland. Het is een zanger die 
zijn sporen zeker al verdiend heeft. 
De zanger kent Bernie al jaren en 
dus treedt hij graag op in Rooi. 
The Taildraggers – met Rooienaar 
Tiny Lathouwers in de gelederen 
– maakt rockabilly en onvervalste 
Rock & Roll muziek. Onlangs pre-
senteerden ze nog hun nieuwe 
cd in The Rambler te Eindhoven. 
De formatie weet precies wat een 
Rock & Roll bijeenkomst nodig 
heeft. Met de nodige energie en 
sterk gebruik van de instrumenten 
maakt de band er altijd weer een 
feest van. De aanwezige dans-
groepen kunnen dan ook zondag 
18 augustus helemaal los. Mis-

schien danst u wel een ronde mee? 
We zullen het zien! U bent in ie-
der geval welkom op zondag 18 
augustus van 12.00 tot 19.00 uur 
aan het Kerkplein in Sint-Oeden-
rode, voor café Van Ouds. 
 

 

 

“Verliefd" van K3 volgende clip van 
Rosanne van Esch

De volgende videoclip van Rosan-
ne van Esch is een feit. Nadat de 
docent Nederlandse gebarentaal 
vorige week in DeMooiRooiKrant 
vertelde over het nummer ‘de drie 
biggetjes’ van K3, is ze al bezig ge-
weest met het volgende nummer. 
Ze nam een videoclip op van het 
nummer “Verliefd”, ook van de 
Belgische formatie. De opnames 
vonden plaats bij Kasteel Hen-
kenshage. Rosanne: “Het liedje 
gaat over, hoe kan het ook an-
ders, verliefd zijn! In deze videoclip 

heeft een vriend van me, Machiel 
Ouwerkerk, meegespeeld. Hoe dat 
eruit ziet moet je zelf maar even 
bekijken! Hij is zelf doof en tevens 
erg enthousiast over de videoclips. 
De productie is nog steeds in vol-
le gang, woensdag wordt er een 
nieuwe clip opgenomen, namelijk 
"Politie". Inmiddels heb ik een 
Facebookpagina aangemaakt waar 
je alle updates en nieuwe filmpjes 
op kunt vinden: www.facebook.
com/gebaarmeemetk3.

Bernie de Brouwer met Ray Walker. De voormalig zanger 
van The Jordanaires, de achtergrondzangers van Elvis.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Evenementen

Meldingen

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop 
Noord-Brabant

Agrarische bedrijven kunnen vanaf 1 
juli 2013 tot 1 september 2014 sub-
sidie aanvragen om asbest op hun dak 
te vervangen door zonnepanelen. De 
provincie Noord-Brabant stelt hiervoor 
maximaal € 3.318.240 beschikbaar. 

Regeling in het kort
Agrarische bedrijven met een jaarlijkse 
opbrengst van minimaal € 25.000 ko-
men in aanmerking voor de regeling. Per 
aanvraag wordt een minimum-opper-
vlak van 400 m² asbestdak gehanteerd 
en maximaal € 7500 subsidie verstrekt. 
Ter vervanging moeten op het dak zon-
nepanelen met een minimale productie-
capaciteit van 15.000 Watt-piek worden 
geplaatst. Het subsidiebedrag is € 3,- per 

m² asbestdak. Dat is ongeveer een derde 
van de kosten voor het verwijderen en 
afvoeren van asbest. 

Provincies en Rijk werken samen
De komende 2 jaren gaan de provincies 
de agrarische sector stimuleren om da-
ken met asbest te vervangen door daken 
met zonnepanelen. Hierover is met het 
Rijk een convenant afgesloten. Het Rijk 
stelt voor de regeling € 20 miljoen be-
schikbaar. Dit bedrag is verdeeld over de 
12 provincies. 

Aanvraag
Voor meer informatie en het aanvragen 
van de subsidie kunt u terecht op: 
www.asbestvanhetdak.nl

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
• Zwarte Nokia telefoon
•  Herenbril op sterkte in zwarte brillen-

doos
• Rijbewijs op parkeerplaats Emté
• Zilvergrijze canon camera
•  Zwarte portefeuille met rijbewijs/ID-

kaart 

Gevonden voorwerpen
• Sleutelbos in blauw hoesje
• Kentec craft stick mechatronic
• Zwarte rugzak met inhoud 

Publicatie mandaatbesluit
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Sint-Oedenrode 
heeft op 13 februari 2013 besloten man-
daat te verlenen aan het WMO kantoor 

voor het uitvoeren van het proces van de 
100% verantwoordingscontrole over het 
jaar 2012 van de persoonsgebonden bud-
getten Hulp bij het Huishouden.

Inzameling oud papier week 31

Donderdag 1 augustus
•  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut.

Vrijdag 2 augustus
•  Buurtvereniging Vressel; container 

tot 16.00 uur op parkeerplaats t.o. de 
Vresselse Hut.

Zaterdag 3 augustus
•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

container op parkeerterrein bij sport-
hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur.

•  Ouderraad van basisschool   
De Sprongh; container tegenover 
speeltuin van 10.00 tot 12.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens de 
zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur en 
tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 
17.00 uur. 

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 23 juli tot en met 29 
juli 2013 zijn de volgende aanvragen bij 
de gemeente ingekomen:
•  Van de Pastorie, ’t Straotje, Pumpke en 

Van Ouds voor de uitbreiding van het 
terras tijdens de kermis 2013.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Brasserie de Pastorie, café’s het 

Pumpke en ’t Straotje voor de uitbrei-
ding van het terras tijdens de kermis 
2013.

•  Aan café Van Ouds voor het plaatsen 
van een kermisterras op het Kerkplein 
van 24 augustus tot en met 28 augus-
tus 2013.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Verkeersmaatregel
•  In verband met de openluchtvoorstel-

ling Roodkapje op 3 augustus 2013 
zijn de volgende wegen tussen 13.00 
uur en 18.00 uur afgesloten voor het 

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

•  In verband met de Jeugdvakantieweek 
zijn de volgende wegen afgesloten 
voor het verkeer: 

•  op 5 augustus 2013 de Bremhorst tus-
sen 8.30 en 9.10 uur en tussen 15.00 
en 15.30 uur;

•  op 6 augustus 2013 de Zwembadweg 
tussen 09.00 en 09.40 uur en tussen 
15.30 en 16.00 uur; deel parkeerter-
reinen aan Zwembadweg en  
Bremhorst afgesloten.

•  op 7 augustus 2013 Dommelpark 
tussen 08.15 en 09.00 uur en tussen 
17.30 en 18.15 uur, evenemententer-
rein van 8.15 tot 18.15 uur afgesloten.

•  op 8 augustus 2013 Vogelsven tot  
Ostayweg tussen 8.30 en 16.00 uur; 
Jasmijnstraat ter hoogte van basis-
school tussen 8.30 en 9.00 uur.

•  op 9 augustus 2013 parkeerterrein 
sporthal de Streepen tussen 8.30 en 
18.00 uur.

               
Voor meer informatie: 
www.sint-oedenrode.nl/
wegwerkzaamheden. 

Omgevingsvergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Lindendijk 7 5491 GA 15-07-2013 Onderhoud en aanpassing pand
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergun-
ning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Haver 2a 5491 NS 24-07-2013 Het kappen van 1 eik, met herplant
Boskantseweg  ------ 26-07-2013 Het kappen van 1 eik
thv nr. 27 
Schootsedijk 37 5491 VC 29-07-2013 Tijdelijk huisvesten seizoensarbeiders
Jekschotseweg 38 5491 RB 29-07-2013 Bouwen vleeskalver- en varkensstallen, 
   voedersilo’s, luchtkanalen en –wassers
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Meldingen ingevolge Activiteitenbesluit
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Vresselse-Akkers 3a 5491 PG  Het uitbreiden van een paardenhouderij
Slophoosweg 9 5491 XR  Het veranderen van een rundveehouderij
Jane Addamsstraat 1 5491 DE  Het veranderen van een drukkerij
Handelsweg 1a 5492 NL  Het oprichten van een inrichting voor  
   het leveren van o.a. zwembaden
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Vergunningen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Jolanda en Kimberly van Grinsven

Modieus…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur,
voor paspoorten, rijbewijzen en 
overige burgerzaken. 

Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering 
(0413) 481 376 en buiten 
kantooruren 06 – 51 60 29 17 
Voor drukriolering  buiten 
kantooruren 06 - 22 57 97 58

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

Alarmnummers
112 bij spoed, levensgevaar of 
heterdaad 0900 - 8844 voor aan-
gifte, vragen, meldingen voor poli-
tie (wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)
www.politie.nl/brabant-noord 
voor internetaangifte en informatie 
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Pastoraal Centrum:
Centraal adres voor infor-
matie en aanmelding van 
doop, huwelijk, jubileum, 
huisbezoek of pastoraal 
gesprek, ziekencommunie 
(1e vrijdag v.d. maand), 
ziekenzalving, enz.

 

genda
30 juli   
Doopvoorbereiding 20.00-21.30

1 augustus          
Bijeenkomst pastoraal team                                                     
12.30-14.00

2 augustus          
Viering Odendael 10.00-11.00
Rondbrengen ziekencommunie                                              
10.00-12.00

3 augustus         
Orgelconcert Alex Wenstedt     
Martinus C 15.30-17.00

5 augustus          
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek                                       
13.30-17.00

6 augustus          
Bijeenkomst parochiebestuur                                                 
20.30-22.30

8 augustus         
Bijeenkomst pastoraal team                                                     
12.30-14.00

Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum maan-
dag en woensdag van 10.00 – 12.00uur
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: Rabobank 
1382.04.071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

Eerschot De Goede Herder
e-mail: eerschot@heiligeodaparochie.nl
Adres: Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB  Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden parochiebureau:
woensdag 11.00 – 12.00 uur

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

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

Boskant Heilige Rita
e-mail: boskant@heiligeodaparochie.nl
Adres: Ritaplein 2
5492 EH  Sint-Oedenrode
Spreekuur op de pastorie:
maandag 10.30 - 11.30 uur

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

Breugel Heilige Genoveva
e-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl 
Adres: Genovevastraat 16
5694 AG  Breugel 
Tel: 0499-471230
Openingstijden parochiebureau:
Donderdag 11.30 – 12.30 uur

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.
Designed by: DMRK

We mogen onszelf niet blijven terugtrekken en opsluiten 
in onze parochies en onze gemeenschappen, wanneer  er 
nog zoveel mensen wachten om het evangelie te horen.
Paus Franciscus

Rooise jongeren sluiten mondiaal 
geloofsavontuur af 

De afgelopen week hadden de 
jongeren in Campo Belo een zeer 
druk  programma, dus zijn er enige 
sms-jes bij ingeschoten…
Wel staan er erg leuke reportages 
op de site: www.wjd.nl.

Uit Belo Horizonte, een koffieplan-
tage en een jeugdgevangenis. Ook 
wordt er twee maal de groeten ge-
daan, uit Campo Belo en uit Belo 
Horizonte.
Op het ogenblik zijn de jongeren 
in Rio de Janeiro tamelijk nat aan 
het regenen… Maar dinsdag kre-
gen we een enthousiast telefoon-
tje vanaf het strand van Copaca-
bana, waar duizenden jongeren 
klaarstonden voor de openingsmis.
Die was erg mooi en live te vol-
gen via www.wjd.nl, net als veel 
andere programmaonderdelen de 
afgelopen dagen.
Wij gaan de laatste belevenissen 
volgen en beginnen al uit te kijken 
naar woensdag, wanneer ze thuis 
hopen te komen, en naar alle ver-
halen…  

19 juli 13.22 uur. Elianne 
(Campo Belo, 8.22 uur)
Vers passiefruit en kiwi( schil zat 
er nog om!) gegeten in Belo Ho-
rizonte.
Met mensen uit  zeven landen de 
mis gevierd! Super!
Liefs! Eli

19 juli 22.48 uur. Rosalie ( Campo 
Belo, 17.28 uur)
(n.a.v. bericht dat ze is ingeloot 
voor opleiding en onze reactie op 
de groeten uit Belo Horizonte)
Oooooh wat LEUK!!!! SUPERVET!! 
Hihi leuk :). En heb je t jubilate ook 
gehoord?:) Het is hier LEUK! 

De mail 
RIOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!! :D
Maandag 22 juli 2013  5.41 uur. 
Rosalie
Haaaa liefste mama en papa :)
Dit had ik nog op 20 juli geschre-
ven:
Zojuist een koffieplantage gezien.
Lekkere koffie ;) We gaan morgen 
naar de gastgezinnen.
Mariëlle, Guido en ik hebben al 
vaak gepraat met een Braziliaanse 
jongen, Matteus. Hij heeft gere-
geld dat we bij hem thuis komen, 
in het gastgezin. Leuk hè :D. Ze 
hebben echt een kast van een huis, 
ongewoon tussen de armere hui-
zen, gelukkig valt het niet zo erg 
op.
Hoe gaat het daar eigenlijk?
Liefs!!!

22 juli,
Vandaag zijn we teruggekomen 
van de gastgezinnen. Guido zat 
uiteindelijk niet bij Mariëlle en mij, 
maar goed, was niet zo heel erg :)
Ooooh de gastgezinnen waren 

zoooo leuk. Echt. Zo hartelijk en 
zorgzaam :)
Morgen gaan we naar RIO.
Ik ben zo benieuwd… Maar ik 
moet gaan…’t is hier 0.39 uur en 
ik word weggestuurd…
Rozeltje en de rest :)
Guido’s telefoon kapot, dus hij kan 
niet sms-en… 

22 juli 13.07. Guido (Campo Belo, 
8.07)
Halloo Louisenol. Gastgezin was 
heel erg leuk en gisteravond maar 
moeilijk afscheid kunnen nemen. 
Dadelijk gaan we op weg naar Rio.
Eerst nog wat eten en dan gaan 
we. 

Nog een mail
Donderdag 25 juli 2013, 8.15 uur. 
Rosalie
JEZUSBEELD

Het is hier nu 3.04 uur.
We zijn teruggekomen van een 
bezoek aan ’t JEZUSBEELD. We 
hadden geluk, overdag hing er 
zo’n dikke wolk dat je ’t beeld niet 
kon zien!
Maar ’s avonds gingen de lichten 
aan, en die schenen door de wolk 
heen :). Het regende wel heel erg 
en het was koud… Brrrr…
In elk geval hebben we vandaag, 
na de Mc Donald’s, alleen ge-
reisd en inkopen gedaan… Oh, 
en we zijn nog in een hele mooie, 
kerk geweest, die lijkt op de ker-
ken in Frankrijk, waar de Fransen, 
hoe kan het ook anders…   ( ja-
loeeers!…) hun catechese krijgen.
Op het moment dat wij er wa-
ren, zat er een groep bekeerde 
Amerikanen uit Hollywood… We 
hebben een acteur gezien en ge-
hoord uit een of andere serie…, 
best leuk. Maar ik geloof dat ik ga 
slapen… Morgen vóór half negen 
ontbijt halen.
Roosje en de rest.

25 juli 16.27 uur. Elianne ( Rio de 
Janeiro 11.27 uur)
We hadden net zo’n fijn gesprek 
na catechese! Zo mooi om te zien 
hoe iedereen groeit in zijn of haar 
geloof, in persoonlijkheid en in 
keuzes! En dat iedereen langza-
merhand ontdekt dat Jezus er echt 
altijd voor je is, dat is echt super!
Dat moest ik nog even kwijt....

Op zoek naar Oda

Geheel passend in de vakantie-
tijd is een kleine delegatie van 
onze parochie op verkenningsreis 
gegaan. Die reis voerde naar het 
Limburgse Venray, om daar op 
zoek te gaan naar de voetstap-
pen van de heilige Oda. Voordat 
zij zich immers in Rooi vestigde, 
heeft Oda ook enige tijd geleefd 
in de omgeving van Venray. Nog 
steeds is de H. Oda schutspa-
troon van deze Noord-Limburgse 
plaats die in de volksmond ‘Rooj’ 
wordt genoemd!!  

In het kader van het Odajaar zijn 
er contacten gelegd met de Ven-
rayse parochie. Graag sluit deze 
parochie zich aan bij een aantal 
activiteiten in dit jubileumjaar. We 
hebben daarover gesproken met 
Deken Harrie Smeets van Ven-
ray en een lid van het Venrayse 
kerkbestuur. In de komende we-

ken zal e.e.a. wat meer concreet 
worden. In het najaar vinden er in 
ieder geval een tweetal bezoeken 
plaats aan St. Oedenrode. Op uit-
nodiging van Burgemeester Maas 
brengt het college van B en W van 
Venray op dinsdag 1 oktober een 
bezoek aan St. Oedenrode.  Op 
zondag 24 november komt de St. 
Petrusparochie van Venray naar 
de Rode van Sint Oda.  
Naast de ontvangst op de pastorie 
heeft de Rooise delegatie ook een 
bezoek gebracht aan het Odapark 
in Venray. Een bosrijke omgeving 
waar volgens de overlevering Oda 
heeft geleefd. Een beeld herinnert 
aan haar verblijf.
We hopen op mooie en zegen-
rijke contacten met onze zuster-
gemeente.
     
Pastoor Vincent Blom

In het Odapark van links naar rechts André vd Warenburg van het Odacomi-
té, pastoor Vincent Blom, Pater Pushpa en Deken Harrie Smeets van Venray 
rondom het beeld dat de plek van Oda´s verblijf markeert.

Eerste Heilige Communie 
2013-2014
We zijn begonnen met de voor-
bereidingen voor de Eerste Heilige 
Communie 2013 – 2014. Voor de 
meest recente informatie over de 
communievieringen in 2014 en 
over de informatieavonden in de 
verschillende kernen in de maand 

september, verwijzen wij u graag 
naar de website van de parochie: 
www.heiligeodaparochie.nl.

Werkgroep Eerste Heilige 
Communie Parochie Heilige Oda
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Concert op 3 augustus

Scordatura in Martinuskerk
Op zaterdag 3 augustus organi-
seert de Stichting Smitsorgel een 
speciaal concert met en rond het 
monumentale Smitsorgel (1839) 
van de H. Martinuskerk te Sint-
Oedenrode. Het Barokensemble 
‘Scordatura’ verzorgt het gevari-
eerde programma.  Dit ensemble, 
opgericht in 2011, wil nieuwe we-
gen verkennen in de presentatie 
van oude muziek. 

'Scordatuur' is van oudsher de mu-
ziekterm voor een ongebruikelijke 
verstemming van de snaren. 
De artiesten van Scordatura han-
teert deze naam als beeldspraak 
voor hun werkwijze. Naast oude 
instrumenten zoals klavecimbel, 
cello, orgel en viola d'amore zijn 
ook een vijfsnarige altviool, een 

saxofoon of andere instrumenten 
te horen. De muziekstukken wor-
den afgewisseld door korte, pak-
kende en speciaal voor het pro-
gramma geschreven gedichten.  
Vanzelfsprekend heeft  Scordatura 
een voorliefde voor stukken waar-
in ook daadwerkelijk een scorda-
tuur, een omstemming, voorkomt. 

Barokcollectief Scordatura bestaat 
uit enkele 'professionals' en enkele 
doorgewinterde amateurs. 
Per optreden wisselt de exacte sa-
menstelling van het ensemble.  Zo 
zal op 3 augustus Axel Wenstedt 
het Smitsorgel bespelen. Met de 
bijdragen van de violist  Jos Koning 
(Nijmegen), de saxofonist Jo Hen-
nen (Geldrop) en de dichter Julius 
Dreyfsandt (Sint-Oedenrode) staat 

het ensemble in deze samenstel-
ling, borg voor een gevarieerde 
performance. 

Op het muzikale programma, 
waarbij het orgel niet alleen solis-
tisch klinkt maar ook samen met 
viool of saxofoon, staan werken 
van o.a. : J.S.Bach (1685-1750), 
J.Nozeman (1693-1745), Erik Satie 
(1866-1925), Cornelis Thymens-
zoon Padbrue (1592-1670) en 
Georg Muffat (1653-1704). 

De dichter Julius Dreyfsandt voegt 
met het gesproken woord een di-
mensie toe aan de taal van de mu-
ziek. U bent van harte welkom bij 
dit gratis toegankelijk concert dat 
om 15.30u begint.

Thed van den Aker bespeelt het 
monumentale Smitsorgel
In het kader van de zomerorgel-
concerten, bespeelde zaterdag-
middag 27 juli organist Thed van 
den Aker het galant orgel (1839 
gebouwd) van de H. Martinus-
kerk. Thed van den Aker viel in 
voor Herman en Gerard Hopman, 
die door omstandigheden verhin-
derd waren. 

Thed van den Aker werd in 1954 
geboren in Boxtel en studeerde 
medicijnen aan de Universiteit en 
orgel aan het Conservatorium van 
Utrecht. In 1979 behaalde hij het 
artsexamenen en is sinds 1985 als 
huisarts werkzaam in Best. Tot 1985 
volgde hij orgellessen en won on-
dertussen drie orgelprijzen, een van 
het Brabants Orgelconcours, een 
van het Domstad Orgelconcours 
Utrecht en die van het Pan Orgel-
concours Nijmegen. Hij bleef tot 
2012 vaste organist van de voorma-
lige H. Hartparochie te Boxtel. 

Het was boven de dertig gra-
den. Deze middag werd het een 
mooi programma met fantas-
tische orgelmuziek. De werken 
van componist J.S en Carl Philipp 

Bach stonden centraal. Volgens 
de huisarts en organist van den 
Aker, was het Smitsorgel “ge-
maakt” voor de Bach werken. De 
gasten hoorden: “Vater unser im 
Himelreich” van G. Bohm (1661-
1733) en “”Ciacona in e” van D. 
Buxtehude (1637-1707) en van 
J.S. Bach (1685-1750) werken uit 
“Dritter Theil der Clavier Ubung” 
en van zijn bekenste twee zoon 
“Carl Philipp Emanuel “Sonata  
a-Moll”, “Allegro assai, “Adagio 
en Allegro”. 

Het was bijna half vijf en onder luid 
applaus bedankten de aanwezigen 
de organist. Ook dit orgelconcert 
werd mede mogelijk gemaakt 
door de “Stichting Smitsorgel” en 
“DeMooiRooiKrant”. 3 augustus 
is Axel Wenstedt te gast. Om half 
vier begint het, gratis entree 
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De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 
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Kerkdiensten

Zaterdag 3 augustus 19.00u. 
Eucharistieviering.
Vrijdag 2 augustus 10.00u. 

Eucharistieviering in Odendael 
i.v.m. 1e vrijdag van de maand.

De Goede Herder Sint-Oedenrode

Sint Antonius Nijnsel

Zondag  4 aug. 11.00u. 
Eucharistieviering met volkszang.
Intenties:
Theo Vos, Jans v.d. Meerakker,   
Bertus en Jans Manders- Weijers 

en kinderen Antoon, Jan en An-
nie, Leo Sanders nms kerkhof-
ploeg, Marietje Versantvoort- v.d. 
Pas, Jan en Fien van Gastel- Kerk-
hof, Dina v.d. Laar- Vos.

Heilige Petrus’Banden Son en Breugel
Zaterdag 3 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC ka-
bel FM 94.4 MHz)
Zondag 4 augustus
11.00 uur: Eucharistieviering
intenties: Toon en Drika van Lies-
hout-Raaymakers, Gonnie van 
Steen-Huben (1e jaargetijde), 
Pieter van Riet, Jan van Gorp, 

Pastoor Jan van Dinter, Diny van 
Kemenade, An van Dinter-van 
de Ven, Mariet van Lieshout-
Verkuijlen, Piet van Helmond, Jef 
Bijvelds, Ouders Keeren-Doomen, 
Jan van Kuijk.
Maandag 5 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 7 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering

H. Martinus Olland

Zaterdag 3 augustus Geen eucharistie.

Martinuskerk

Vrijdag 2 augustus 10.00u. 
Eucharistieviering in Odendael  
i.v.m. 1e vrijdag v.d. maand.
Zondag 4 augustus 9.30u.: 
Eucharistieviering.
Intenties: Peter Rooijakkers, Wim 
en Trees van Liempd-van Kas-
teren, Hendrik en Sjaan Heesak-
kers-Versantvoort, Agnes en Leon 
Verwilghen-van der Wielen, Leo-
nie van der Poel-Peeters, Gerard 
Voets, Theo en Jaan Ketelaars-van 
Kaathoven, Piet Verhagen, Overl. 
ouders van der Heijden-den Ou-
den en hun vier zonen.
Doopviering van: Luuk van 

Schaijk en Bregje Bevers.
Maandag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Dinsdag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Woensdag  9.00u. 
Eucharistieviering.
Donderdag 9.00u. 
Eucharistieviering. 13.30u. 
Ziekenwerkgroep. 
vrijdag 9.00u. 
Eucharistie in de Martinuskerk.

Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Sint Genoveva-kerk Breugel

Zaterdag 3 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)                                                            
intentie:Digna Versantvoort-
Merks, Mieke Swinkels-Rooyac-
kers, Piet Keijzers, om zegen over 
onze parochie
Zondag 4 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor, 
Kinderwoorddienst,
intentie: Ad Versantvoort, Miny 
van de Ven-Winkelman, Nelly 
Vlemmix-Versantvoort, Wieza 
Xhofleer-Holzken, Wil Peters, Ma-
ria Spoormans-van Berendonk, 

Marjan Peters-Hegeman, Han 
Verhagen, Miet van Kemenade, 
uit dankbaarheid voor een 50-ja-
rig huwelijk, Mies Merks-van de 
Rijt, om zegen over onze parochie
16.00 uur: Orgelconcert door Pie-
ter-Jelle de Boer
Zaterdag 10 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Son (via de analoge UPC kabel 
FM 94,4 MHz)
 
Het inloopuur van de parochie 
voor het opgeven van misintenties 
en andere vragen is op donderdag 
van 11.30-12.30 uur in Den Bauw 
(voorheen op de pastorie)

Parochie H. Rita Boskant
Zaterdag 3 Aug. 17.30 uur 
Eucharistieviering
met volkszang.
Misintt.

Pastoor Broeke.
Harrie van Acht namens vriendin 
Mia Kuipers.
Ernst van der Meulen

Hanneke van 
Erp wint prijs-
vraag Trined

Hanneke van Erp uit Sint-Oeden-
rode is de winnares geworden van 
de Trined prijsvraag die tijdens de 
Jaarmarkt werd gehouden. Deze 
week ontving ze twee bioscoop-
kaarten van de nieuwe bioscoop 
Industry in Veghel. 

06 514 114 77               www.keadin.nl
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Mooi op  leeftijd

Wist u dat uw gebitsprothese elke 5 jaar vergoed 

wordt door uw verzekering? Dat maakt de beslissing 

om een nieuwe prothese aan te laten meten een stuk 

eenvoudiger. Waarom zou u nog langer rondlopen met 

uw oude prothese?

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

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

Mijn gebitsprothese elke 
5 jaar vergoed?

Vraag ’t aan Ivi

SeniorenRAADgevingen 14

De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft 
vier S‘en in haar “vaandel” staan: 
Signalering, Stimulering, Samen-
werking en Steunverlening. Dit 
zijn de basiselementen van haar 
werk voor het bevorderen van het 
welzijn van senioren. Daarom zal 
de SRO tweemaal per maand met 
de rubriek SeniorenRAADgevin-
gen verschijnen in de weekbladen 
met onderstaande 5 thema’s. 
 
1. In Rooi: Steunpunt mantelzorg.
Het team van de stichting Welzijn 
de Meierij biedt ondersteuning 
aan mantelzorgers. Zij doen dit 
door: 

 -  Informatie en advies te geven 
over voorzieningen en regelin-
gen op het gebied van zorg en 
welzijn

-  Individuele raad over de situatie 
thuis

-  Regelen van, en informatie ge-
ven over, cursussen en lotgeno-
ten- bijeenkomsten.

Kortom een steunpunt dat onder-
steuning biedt aan mantelzorgers 
op velerlei gebied. Voor meer in-
formatie: welzijn de Meierij 073-
5441400.

2. Uit de regio: Levensbestendig 
wonen
Prettig en comfortabel blijven wo-
nen op de plek waar u zich thuis 
voelt. Dat kan, ook wanneer u in de 
loop der jaren andere eisen aan de 
woning stelt. Als omstandigheden 
veranderen bijv. door gezondheid 
of mobiliteit dan vraagt dat om 
praktische oplossingen.

Home4life laat uw woning 
meegroeien met uw woonwensen. 
Zo kunt u zo lang mogelijk opti-
maal genieten van uw vertrouwde 
woonomgeving. Zij komen bij u 
thuis, maken een passend voorstel 
met een begroting.
Zie www.home4life.nu   tel 0651-
500370

3. Tip van de week: 
Laat gratis een rookmelder plaatsen.
In Nederland vallen jaarlijks 40 
doden door woningbranden. Een 
rookmelder vergroot de overle-
vingskansen. Bent u niet in staat 
om een rookmelder zelf te plaat-
sen dan mag u een beroep doen 
op het Rookmeldersteam van 
de brandwondenstichting. De 
rookmelder moet u wel zelf aan-
schaffen. Voor meer informatie: 
www brandwondenstichting.nl/
rookmeldersteam. Of bel 0251-
275590.

4. Activiteit:  Dien een wens in 
(tot 10 augustus) voor de 
Nationale Ouderendag.
In diverse week- en dagbladen 
hebt u de afgelopen weken kun-
nen lezen dat Sint-Oedenrode als 
eerste gemeente in Noord-Brabant 
gaat deelnemen aan de Nationale 
Ouderendag op 4 oktober 2013.
Alle ouderen kunnen een wens 
indienen via een wenskaart. Deze 
wenskaarten zijn verkrijgbaar bij 
Odendael, Zonnebloem, Rode 
Kruis, Ommekaar, H. Oda-paro-
chie, bibliotheek, VVV en diverse 
andere plaatsen.
Er zijn al ruim 70 wensen inge-
stuurd.
Stuur de wenskaart voor 10 au-
gustus in. Let op de datum is met 
10 dagen verlengd. Voor infor-
matie kunt u contact opnemen 
via een speciaal telefoonnummer 
0413-820362.

5. Agenda:  Informatie voor 
mensen met trombose.
Donderdag 22 augustus is van 
9.00 tot 10.45 uur, in het Catha-
rina-ziekenhuis in Eindhoven een 
informatie ochtend voor mensen 
met trombose.
Voor verdere info: 
www.catharinaziekenhuis.nl  
of tel. 040-2398803.

Hebt u onderwerpen, ideeën, sug-
gesties of vragen betreffende deze 
rubriek neem dan contact op met 
een van de leden van de senioren-
raad of de secretaris van de Seni-
orenraad, Bert Heijen tel. 474508, 
of stuur een mailtje naar info@se-
niorenraadrooi.nl.
Zie ook onze website 
www.seniorenraadrooi.nl.

Wenskaart Nationale Ouderendag 

In DeMooiRooiKrant van vorige week werd 
uitgebreid aandacht besteed aan de Nati-
onale Ouderendag die op 4 oktober wordt 
georganiseerd in Sint-Oedenrode. Daarbij 
werd ook de wenskaart afgedrukt, die ou-
deren kunnen sturen naar of afgeven bij het 
werkcomité. 

Helaas werd daar de wenskaart van de Na-
tionale Ouderendag in Zeist afgebeeld, om-
dat het Rooise comité per abuis de verkeerde 

kaart had ingezonden. Deze kaarten komen 
dus niet bij het Rooise comité terecht. 

Was u een van de velen die gebruik heeft 
gemaakt van deze wenskaart uit DeMooi-
RooiKrant en bent u bang dat deze kaart 
niet is aangekomen? Stuur dan de hierbij ge-
plaatste Wenskaart opnieuw in en u behoort 
ook tot een van de ouderen wiens wens wij 
in vervulling laten gaan op 4 oktober. De in-
zenddatum is verlengd tot 10 augustus.

Sint-Oedenrode 
vroeger, 

www.FotoRooi.nl  
voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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GRATIS

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.nl   of 0411-631682

BBQ
GOURMET
TAPAS

Daar komt Lambert van Esch 
aangelopen. Druk als altijd 
heeft hij een telefoon aan het 
oor. Het is vakantie, maar het 
loonbedrijf van Lambert aan de 
Eversestraat draait op volle toe-
ren. We komen dit keer niet om 
over het bedrijf te praten, maar 
over het heugelijke feit dat 
Lambert dit jaar vijftig is ge-
worden en dus aanwezig mag 
zijn op het Sarah- en Abraham-
feest in De Vriendschap. Weet 
hij nog veel te herinneren van 
zijn schooltijd in Eerschot? Zit-
ten er nog flarden in dat drukke 
hoofd van hem? “Ik kan me 
niet veel meer herinneren”, 

glimlacht Lambert, terwijl hij 
zijn gsm op tafel legt.

Graafwerkzaamheden behoort 
tot één van de vele werkzaam-
heden waar Lambert’s bedrijf 
goed in is. In het geheugen 
graven is toch weer even wat 
anders. De geboren en getogen 
Rooienaar probeert het. ‘Wat 
voor type jongen was je?’ vra-
gen we. De ogen van Lambert 
beginnen te twinkelen. “Ik was 
niet de grootste en ook niet de 
moeilijkste”, gniffelt hij. “Ik had 
de basisschool vrij makkelijk 
moet ik eerlijk zeggen. Tijdens 
de lessen lette ik altijd goed op. 

Uiteindelijk kon ik naar Mavo/
Havo, maar ik koos er voor om 
naar de LTS te gaan. Ik wilde 
namelijk per se een technisch 
vak leren.” Dat was niet gek, 
want Lambert groeide op tus-
sen de landbouwmachines. Zijn 
vader begon vijftig jaar geleden 
een landbouw- en spuitbedrijf. 
Als kleine jongen vond Lambert 
het al geweldig om mee te hel-
pen. Hij sleutelde zelfs mee aan 
tractoren, waar hij als twaalfja-

rige jongen al mee op het land 
reed. “Ik vond het geweldig om 
te ploegen en dat doe ik nog 
steeds heel graag. Omdat ik 
veel thuis aan het helpen was, 
ging ik misschien wat minder 
spelen dan andere kinderen. 
Daarom had ik ook geen tijd om 
kattenkwaad uit te halen.” 
Natuurlijk had Lambert wel de 

nodige kameraden aan de jon-
genszijde van basisschool Eer-
schot. Lambert: “Ik ging om 
met Chrisje Wouters, Theo de 
Bie, Theo Peters en Nico van 
Schaijk. Theo de Bie woont ook 
nog in Rooi. Theo Peters heeft 
een kozijnenfabriek in Veghel 
en Nico woont hier vlakbij. Hij 
heeft een boerenbedrijf. Chrisje 
woont en werkt al jaren in Span-
je. Ik heb hem al jaren niet meer 
gezien. Volgens mij niet meer 
sinds de basisschool! Het zou 
mooi zijn als hij naar de reünie 
komt. Laatst kwam ik zijn broer 
tegen. Ik heb hem gevraagd of 
hij Chrisje wil uitnodigen om 
te komen. Misschien herken ik 
hem niet eens meer!” 

De telefoon rinkelt. Een belletje 
uit Zwitserland. Professioneel 
handelt Lambert zijn gesprek af. 
Weer een karwei erbij. Lambert 
mag dan wel klein van stuk zijn, 
hij staat zijn mannetje. Dat hij 
nog maar weinig van zijn school 
kan herinneren, behalve wat 
namen van leraren en de stan-
daard dingen zoals wachten in 
de rij en het redelijk strenge be-

leid, zij hem vergeven. Een ding 
wat hem wel bij is gebleven is 
het persoonlijk contact wat in 
die tijd volgens de Abraham veel 
beter was dan tegenwoordig. 
“Als we iets van elkaar moesten 
hebben, dan fietsten we naar el-
kaar toe. Vandaag de dag pakt 
de jeugd meteen de telefoon. 
Alle contacten zijn veel opper-

vlakkiger geworden. Daarnaast 
zorgen computers ervoor dat 
de kinderen veel minder buiten 
spelen. Vroeger schoten we de 
Moerkuilen in om in bomen te 
klimmen of gingen we spelen in 
de hei. Soms speelden we er de 
hele dag. Zie jij nog ooit jeugd 
in de bossen spelen? Ik niet, dat 
is wel erg jammer.”

Het verzoek om een schoolfo-
to aan te leveren kon Lambert 
helaas niet honoreren. “We 
zijn nooit zo van de foto’s ge-
weest”, bekende hij. “Toch heb 
ik er nog eentje gevonden van 
het paardrijden. Dat was een 
grote hobby van mij. Nu is dat 
wielrennen. Zo nu en dan ga ik 
fietsen met een groep.” Deze 
week is Lambert in het buiten-
land om een grote ronde te 
maken met vrienden. Zelfs een 
drukke ondernemer als Lambert 
moet daar ooit tijd voor vrij-
maken. Dat gaat hij ook doen 
voor de reünie. “Daar ben ik 
zeker van de partij. Het lijkt me 
geweldig om iedereen weer te 
zien”, besluit hij.

Geen tijd voor kattenkwaad

50-jarigen Reunie: 14 september 2013

“ALS WE IETS VAN ELKAAR MOESTEN HEBBEN, 
DAN FIETSTEN WE NAAR ELKAAR TOE. VANDAAG 
DE DAG PAKT DE JEUGD METEEN DE TELEFOON.”

Een grote hobby van Lambert van Esch was paardrijden.

Een toekomst voor Faber. Helpt U ook mee?

Faber, een lieve energieke jongen 
van drie jaar, woont met zijn ou-
ders en jongere broertje Morris in 
Eindhoven. Ook heeft hij familie 
in Sint-Oedenrode wonen. Op 25 
maart 2013 verandert het fijne 
leven van dit gezin dramatisch, 
aangezien er een neuroblastoom 
tumor in zijn nek en buik wordt 
geconstateerd, met uitzaaiingen 
naar het beenmerg.

Deze ziekte komt voor bij 
1/100.000 kindjes in de leeftijd 
tussen 0- en 6 jaar en dus effec-
tief bij ~25 kindjes per jaar in Ne-
derland. De prognoses voor deze 
vorm van kanker lopen erg uiteen. 
Een neuroblastoom in de catego-
rie #4 (deze vorm heeft Faber) is 
te behandelen. Dat is echter een 
zeer zwaar traject. Faber zal eerst 
vijf chemokuren krijgen, een ope-
ratie, daarna nog een hoge-dosis 
chemo en als laatste een bestra-
ling. Op dat moment (we zijn dan 
inmiddels zeven maanden verder) 
zou Faber kankervrij moeten zijn, 
echter de kans op terugkeer is erg 
groot.

Om die kans op terugkeer te ver-
minderen, kan Faber in Amerika 
een immunotherapie ondergaan, 
die er uiteindelijk voor zorgt dat hij 
zo’n 30% meer kans heeft om te 
overleven. Faber komt hiervoor in 
aanmerking. Deze therapie neemt 
zo’n zes maanden in beslag, met 
daarin zeven zeer pijnlijke kuren 
– die elk vier dagen in beslag ne-
men. Om een indruk te geven van 
de pijn, moet je weten dat dit on-
der begeleiding van morfine wordt 
gedaan. Na elke kuur is Faber z’n 
conditie terug naar nul, dus be-
hoort tussentijds terugreizen he-
laas niet tot de mogelijkheden. 

De verzekeraar vergoedt een aan-
zienlijk deel van de kosten van 
deze immunotherapie. Er zijn veel 
bijkomende kosten voor de fami-
lie die niet vergoed worden zoals: 
huisvesting, levensonderhoud, 
reis- en verblijf, etc. Om de be-
handeling in Amerika mogelijk te 
maken, is de stichting opgericht 
met de naam “Faber Goes USA”. 
Deze stichting heeft zich ten doel 
gesteld om financiële middelen te 

genereren om de kosten te ver-
goeden die voortkomen uit de be-
handeling van Faber Wijdeveld in 
Philadelphia. Uit de praktijk blijkt 
dat er € 30.000,- tot € 50.000,- 
nodig zal zijn, afhankelijk van de 
vergoedingen van de (zorg)verze-
keraar. Dit bedrag willen ze bijeen-
brengen door het organiseren van 
diverse activiteiten en het werven 
van sponsors en donateurs. Mocht 
de reis onverhoopt niet door gaan 
of blijven er fondsen over, dan 
komt 100% van het overige geld 
ten goede aan bijvoorbeeld: Villa 
Joep, KIKA (Stichting Kinderen 
Kankervrij) of een ander kinder-
kanker gerelateerd doel. Elke hulp 
is nodig en uiteraard zeer welkom! 
Kijk voor meer informatie op 
www.fabergoesusa.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

MCPP/MCPA 
en andere onkruidbestrijding

Zout en chloor voor uw zwembad
Div.soorten kunstmest en graszaad

--------------------------------------
Naaiatelier Ans Herstelwerkzaamhe-
den 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 houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Te huur:
Overdekte caravan stalling.
0413-414770
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
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.
--------------------------------------
opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
EARLY BIRD ACTIE: dagelijks tot 10.00 
uur officiële pasfoto’s met € 1,50 kor-
ting. (foto) De Vakman – Kerkplein 1 
– 5492 AN Sint-Oedenrode – T: 0413-
473147
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. Nijverheidsweg 4 tel:0413-
476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)

--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE WANDEL-
SCHOENEN uit faillissement partijen. 
Verschillende maten en merken: Lowa, 
Meindl, New Ballance, Hi Tec, Regatta, 
Abby, Hanwag, Jack Wolfskin. Tel: 06-
13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: tel.
nr. 06-18459864
--------------------------------------
RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295 www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en renova-
ties van uw riolering en putten. 
Reinigen dakgoten, Renovatie en aan-
leg riolering.
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwanger-
schapsmassage. Kijk op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie  0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

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

Verloren

Karamel/Bruine herenportemonnee in 
wijk Dommelrode/Centrum
Jeannie Bimbergen tel.: 0413-470847
--------------------------------------
Weggelopen: Konijn, Ned-hangoor. 
Lichtbruin met wit.
Laan van Mariëndael 52.
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
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

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

   

Wat een geweldige foto! Deze is ons toegezonden door een trouwe 
lezer van deze rubriek. Weet u wie deze kinderen zijn? Stuur ons dan 
een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of 
loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 30:
Op de foto staat mijn 
vader, meester (Martien 
Hendriks) met klas van 
het jaar 1977. De na-
men zijn van links naar 
rechts boven: Ernst van 
Schayk, Matty Brug-
mans, Crisje Boelens, 
Antoon Habraken, 
Fried van de Laar, Geer-
die Brugmans, Gerard 
van {Putten, Carin van 
Tilborg, Jolanda Hazenberg, Carin de Visser, Rian Brugmans, Carien 
Dortmans,, Jeanne v.d. Linden, Dion v.d. Berk, Jolanda Hulsen, Anette 
oppers, Marietien Hulsen, Maarten Hermans, Mhr Hebndriks, Ilse de 
Kleyn, Annemieke Evers, Maria Sonnemans, Rian van de Oever, Rian 
van Hooff, Gerrie Habraken, Jolanda den Otter en Ingrid van Aatrle. 

Peter Hendriks

Ik herken mezelf op de foto. Ik zit linksonder, tweede van links met de 
zwarte trui.

Hans Harks

Historische beelden

Marktplein

Dieren

Zoekt u een geschikte cursus voor op-
voeding en socialisatie van uw pup of 
jonge hond?
Bij Hondensportvereniging de Pijn-
horst starten na de vakantieperiode 
weer een aantal puppy- en gevorder-
den cursussen. 
De cursussen worden gegeven op 
het terrein van manege de Pijnhorst, 
Bremhorst 6a, Sint-Oedenrode.
Voor info: 0499-399758 of 
www.hsc-depijnhorst.nl
--------------------------------------

Ongedierte

Ongedierte!!! van Acht ongediertebe-
strijding. 06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

Diversen

4 augustus vlooienmarkt 
Sporthal Tivoli 
Geert Grootestraat Eindhoven.
9-16 uur. € 1 p.p 06-20299824
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen. Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 0413-750740 of 
06-13251020
--------------------------------------

KofferbaK verKoop 
olland 

18 augustus
Info 0413-473428

--------------------------------------
CV de Heikneuters haalt a.s. zaterdag,3 

augustus, vlooien op. Even een 
belletje naar Piet van Erp 0413-
472654 en het wordt bij u thuis 
opgehaald. GEEN witgoed

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

Oproep

Wil graag in contact komen met het 
echtpaar dat zaterdagmiddag jl. (27-
7) mijn portemonnee heeft terugbe-
zorgd, tel.: 0413-475816
--------------------------------------

Progress steunt ook weer school Boskant
Midden in de warme vakantiepe-
riode, als de meesten  ter verkoe-
ling in het water liggen, wordt in 
Boskant door sponsorbedrijven en 
vrijwilligers gewoon doorgewerkt.  
Het schoolterrein moet immers 
voor het nieuwe schooljaar weer 
grotendeels toegankelijk zijn. 

Blij verrast was de werkgroep met 
het aanbod van Progress-Uitzend-
bureau om een aantal Poolse me-
dewerkers, net zoals bij de Nijnselse 
school, ook voor Boskant beschik-
baar te stellen voor het uitvoeren 
van straatwerk. 
Witek Dobruchowski en Marcin 
Kaminski  (zie foto) maakten afge-
lopen zaterdag de westelijke toe-
gang naar het schoolplein op orde 
tot ze door enorme hoosbuien wer-
den onderbroken.

Tussen de beschikbaar gestelde 
bouwhekken en steenpallets van 
Aannemingsbedrijf Bert der Kin-
deren B.V.  zijn onder andere door 
Daan de Brouwer Metselwerken 
(met kinderen op kinderopvang en 
de basisschool) inmiddels terras-
sen en de slingerende paden tussen 
Kinderdagverblijf De Verbinding 
en de basisschool aangebracht en 
liggen de in te zaaien speelveldjes 
klaar om in de eerste week van au-
gustus ingezaaid te worden. 
Strenge veiligheidsregels voor 

speelterreinen- en toestellen wor-
den bij de aanleg zorgvuldig be-
waakt. Zo zal Wijdeven Isolatie 
(Ton) volgend week bodems voor 
de kinderzandbakken beschikbaar 
stellen om te voorkomen dat klein-
tjes te diep kunnen graven.  Hierna 
zal gecertificeerd speelzand worden 
aangebracht. 

Hergebruik en duurzaam inrichten 
Bij de vergroening van de Boskant-
se speelplaats kiest de werkgroep 
voor duurzaamheid;  een leuk detail 
is het gebruik van verduurzaamde 
houten planken en balken die bij 

de laatste Floriade gebruikt zijn als 
houten boswandelpaden. Arie van 
Liempd met zijn bedrijf 2Life-Art 
verwijderde deze en levert tegen 
een sterk gereduceerde prijs deze 
materialen. Hiermee wordt een po-
dium gebouwd en de hellingen van 
de speelberg trapsgewijs ingericht. 
Ook betonnen zandbakranden 
waar al meer dan 30 jaar (verhuisd 
van o.a. Populierenlaan naar de 
school) vele Boskantse generaties 
zandgebakjes op hebben gemaakt, 
worden als opslagbakken opnieuw 
gebruikt in de nieuwe ‘ biologiet-
uin’. 
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We kregen vorige week te maken met de eerste hittegolf sinds 2006. Nu is het 
ietsjes koeler, maar ook aan het eind van deze week zal het kwik oplopen naar 
boven de dertig graden. Hoe gaan bedrijven daar mee om? DeMooiRooiKrant 
ging op onderzoek uit.

Hitte lust of last?

De mensen zoeken nu de 
schaduw op

Romy Peijen runt sinds deze lente ijscafé 'Zoete Hemel' op het Kerkplein. 
Zelf vindt ze een temperatuur van rond de 25°C het aangenaamst. “Je 
merkt dat de meeste klanten er net zo over denken. Als het warmer 
wordt zoeken de mensen de schaduw op”. Echt heel heet, met tem-
peraturen die oplopen tot 34°C, zoals aan het begin van vorige week 
hoeft voor Romy ook niet. “Je merkt dan dat de klanten thuis blijven of 
naar Aqua Best gaan”.

Veel vaste klanten hebben nu vakantie. “Je ziet de bekende gezich-
ten een paar weken niet. Daarvoor in de plaats zijn er nu veel toeris-
ten”, zegt haar vader, Hans Peijen. Hij is de uitbater van de Pastorie aan 
de andere kant van de Heuvel. Voor vakantie hebben zowel vader als 
dochter nu geen tijd. “Na het seizoen”, zeggen vader en dochter nog 
net niet in koor.

Twee keer per dag water geven

Christ-Jan Brekelmans en Anja van den Hanenberg hebben met het 
hete weer elke dag wel een paar uur extra werk. “We moeten de plan-
ten twee keer per dag water geven”, zegt Anja. “'s Morgens voordat 
de winkel open gaat en na sluitingstijd krijgen alle planten water. Dat 
is beter voor de planten dan dat ze op het heetst van de dag water 
krijgen”, vult Christ-Jan aan.

Zelf heeft Anja het liefst een temperatuur die rond de 20 tot 25°C ligt. 
Als je zonder jas naar buiten kunt en niet meteen op zoek hoeft naar 
schaduw voelt zij zich het meest op haar gemak.

Ondanks dat er veel mensen nu met vakantie zijn, hebben Christ-Jan 
en Anja het lekker druk. “Er komen de hele dag wel klanten. Met extra 
adviezen kunnen zij de planten en bloemen die ze nu kopen ook ge-
woon goed houden”, zo sluit Christ-Jan af.

Alles sneller in de koeling zetten
“Alles dat bij de barbecue hoort 
loopt goed. Ook frisdrank, ijs en 
water kunnen we niet aangesleept 
krijgen”, vertelt Rob Heijmans. Hij 
is bedrijfsleider bij Albert Heijn. 
Volgens Rob is het de afgelopen 
dagen wel wat rustiger dan an-
ders. Dat komt volgens hem voor-
al door dat Sint-Oedenrode met 
vakantie is. Daarvoor in de plaats 
zijn er nu klanten die hun vakantie 
in onze gemeente doorbrengen. 

Behalve de echte winterkost zoals 
zuurkool, boerenkool en rook-
worst zijn er volgens Rob eigenlijk 
geen producten die nu langer in 
de schappen blijven liggen. “Wel 
moeten we bij het lossen van de 
vrachtwagens sneller zijn dan nor-
maal. Het is zaak dat de spullen direct na levering in de koeling komen. Normaal helpt er één van ons bij het 
lossen, maar bij deze hoge temperatuur doen we dat met zijn tweeën”, zegt Heijmans. 

We zijn een onderdeel van een 
dagje uit

“Eigenlijk hadden we verwacht dat het tijdens de zomervakantie wat 
rustiger zou zijn, maar dat speelt helemaal niet”, zegt Johan van Box-
meer van de gelijknamige slijterij. “Er komen deze weken weliswaar 
minder Rooise klanten, maar de toeristen compenseren die daling”. 

De toeristen die de slijterij bezoeken komen overigens niet voor de ge-
wone huis-, tuin- en keukendrankjes naar Sint-Oedenrode. ”Zij komen 
vooral voor de speciale whiskysoorten die we verkopen. Zij maken er 
dan meteen een dagje uit van. Met slecht weer zie je deze groep veel 
minder”, vertelt Johan.

“Met het hete weer van de afgelopen dagen bestaat de omzet wel 
uit andere producten dan normaal. Vooral Duitse witbieren en Radler 
doen het tegenwoordig ook goed. Bij de wijnen zie je dat de rosé goed 
loopt als het zo warm is. Rode wijn daarentegen verkopen we in de 
zomer duidelijk minder dan normaal”, zo sluit Johan af.

De droogte kost me 150 euro per dag
Zelf ziet boomkweker Erik van den 
Hurk het liefst dat het 's nachts een 
buitje regent. Als overdag de zon 
dan weer schijnt en het wordt zo'n 
23°C, dan hoor je hem niet klagen. 
De droogte van de afgelopen weken 
bezorgt Van den Hurk met zijn team 
extra werk. “We zijn elke dag wel 
vier uur extra bezig met beregenen. 
Bovendien kost het 150 euro aan 
brandstof”, zegt de boomkweker.

Frans van Schaijk is bij Erik verant-
woordelijk voor de kwekerij. Hij 
vertelt dat met het beregenen de 
bomen alleen maar overleven. “Het 
beregeningswater is veel te koud. 
Daar groeien de bomen niet op, 
maar ze komen de droogte in elk 

geval door. Vooral pas geplante bomen hebben het nu moeilijk”. Tijdens het interview gaat het stevig onweren. 
“Zoveel water ineens heeft geen zin. Dat spoelt meteen weer in de sloot”, zegt Frans.

Het terras is nu echt geopend
Afgelopen winter heropende Rob de Vries 'De Gouden 
Leeuw'. “Eigenlijk ging met het mooie weer van de af-
gelopen dagen het terras pas echt open. Het leuke van 
dit weer is dat eigenlijk iedereen vrolijk is”. Een vaste 
klantenkring bouwt De Vries nog op, maar hij merkt wel 
dat er veel Rooienaren met vakantie zijn. “Daarvoor in 
de plaats zitten er wel veel toeristen op het terras.  Bo-
vendien”, zo zegt Rob, “merk je dat de mensen met dit 
weer langer op het terras blijven zitten dan normaal”.

In 't Pumpke, het andere café van De Vries, komt voor-
al het jongere publiek. “Daar zie je dat hele vrienden-
groepen een aantal dagen met vakantie zijn. Als ze dan 
terugkomen willen ze graag die drankjes, die ze tijdens 
de vakantie ook dronken. Zo houden ze het vakantie 
gevoel nog even vast”, zo sluit Rob af.

Zomer     
in Rooi

?
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Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

6 halen 5 betalen

Armstoel RAJCO
Uit voorraad leverbaar in
de kleuren antraciet, 
lever en donkerbruin.
Meerdere kleuren mogelijk.

Uit voorraad

leverbaar! 6 stuks
899.-

Grote kans om in het “Guinness Book of Records” te komen

Word Wereldrecordhouder!
Bromfietsclub De Brom-
vliegers organiseert op 
zondag 18 augustus in 
Zijtaart (gemeente Veg-
hel) maar liefst 3 wereld-
recordpogingen. Deze 
zullen bij succes officieel 
door Guinness World Re-
cords erkend worden. Het 
unieke is dat u of uw kin-
deren daar bij kunnen zijn, 
als bezoeker maar nu ook 
als deelnemer.

In een dagvullend pro-
gramma staat de bromfiets cen-
traal. Er wordt geprobeerd de 
langste rij rijdende brom- en snor-
fietsen te vormen, er wordt gere-
den met de langste brommer ter 
wereld en speciaal voor de kinde-
ren is er een wereldrecordpoging 
langste rij trapskelters. Dat alles 
wordt u gratis aangeboden door 
bromfietsclub de Bromvliegers, de 
inwoners van het gastvrije Zijtaart, 
de vele vrijwilligers en de diverse 
sponsoren van dit evenement. 

Wereldrecordpoging langste rij 
bromfietsen
Bromfietsers gaan dit jaar weer pro-
beren om het record van ‘de lang-
ste rij bromfietsen’ te verbreken. 
Het Portugese Fatima claimt op dit 
moment Wereldrecordhouder te 
zijn met een rij van maar liefst 1390 

bromfietsen. “We verwachten zo’n 
2000 mensen op de brommer, 
maar dan moet het wel lekker weer 
worden.” Aldus de organisatie. 

Wereldrecordpoging
langste brommer
Dit record is momenteel in handen 
van het Engelse Leicestershire met 
een tweewielige bromfiets van 22 
meter. Om u een idee van de leng-
te te geven; 22 meter is de lengte 
van twee stadsbussen achter el-
kaar. Met deze bromfiets moet mi-
nimaal een afstand van 100 meter 
gereden worden, zonder een voet 
aan de grond aan te zetten.

Wereldrecordpoging langste rij 
trapskelters
Het wereldrecord met de skelters 
wordt voor de eerste keer gehou-

den  “We gaan dit record 
sowieso halen, ook al zijn 
er maar een paar skelters, 
maar natuurlijk hopen 
we op veel meer deelne-
mers.”. 

Deelnemen of bezoeken
Aan de langste rij bromfiet-
sen kunt u deelnemen met 
elke brom- en snorfiets 
onder de 50cc (bouwjaar 
onbelangrijk). Inschrijven 
voor de langste rij brom-
mers of trapskelters kan ter 

plaatse tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Wilt u niets missen van dit spekta-
kel dan bent u natuurlijk ook van 
harte uitgenodigd om dit evene-
ment als bezoeker mee te maken. 
Brommers kijken kan vanaf 09.00 
uur de wereldrecordpogingen star-
ten rond het middaguur. 

Woont u in de buurt dan adviseren 
wij u op de (brom-)fiets te komen. 
Komt u met de auto volg dan de 
aanwijzingen van de organisatie 
op. De enige route op deze dag is 
vanaf de snelweg A50 tussen Oss 
en Eindhoven; afrit 10 en daarna 
de borden Zijtaart volgen. 

Zowel parkeren als deelname is 
helemaal gratis!
Kijk voor meer informatie 
www.jumbolangsterij.nl. 
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WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!

De onDerneming

Brabants Centrum is een stichting die al bijna 70 jaar een lokale 
krant uitgeeft in het verspreidingsgebied Boxtel, Liempde, Len- 
nisheuvel, Esch en Gemonde. Deze abonnementenkrant ver-
schijnt wekelijks op donderdag in een oplage van ruim 8.000 
stuks. Verder beschikt de krant over een goed bezochte website 
en is de krant actief op Twitter en Facebook. De stichting heeft 9 
medewerkers en is financieel gezond.

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

de media-adviseur verkoopt de advertentieruimte in de krant, 
op de website en geeft advies aan adverteerders. de media-
adviseur gaat hierbij zelfstandig en actief op zoek naar adver-
teerders, bouwt het netwerk van adverteerders uit en versterkt 
de relatie met de bestaande adverteerders. de media-adviseur 
werkt daarbij in nauw overleg samen met de redactie om nieuws 
omtrent gebeurtenissen, activiteiten en thema’s te kunnen be-
nutten voor commerciële kansen. Ook gaat de media-adviseur 
hierbij op zoek naar de commerciële mogelijkheden van de so-
ciale media. daarnaast is de media-adviseur (mede)verantwoor-
delijk voor het bedenken van wervingsacties van abonnees. de 
media-adviseur rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Functie-eisen

de media-adviseur heeft minimaal een MBO werk- en denk- 
niveau en heeft een commerciële opleiding. Gezien de grote zelf-
standigheid van de functie is enige jaren ervaring in de verkoop 
van advertenties een vereiste. daarnaast zijn de volgende com-
petenties vereist: klantgericht, resultaatgericht, onderhande-
laar, doorzettingsvermogen, netwerker, overtuigingskracht.

AAnboD

Wij bieden een leuke en afwisselende fulltime baan (40 uur/
week) in een klein en hecht team dat wekelijks met veel enthou-
siasme, inzet en betrokkenheid werkt aan de totstandkoming 
van een breed gelezen abonnementenkrant voor Boxtel en om-
geving.

voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met 
interim-directeur Louis van Besouw 06-22 20 81 43. uw sollicitatie, 
compleet met curriculum vitae, zien we graag uiterlijk 23 maart 2013 
tegemoet.

brAbAnts centrum
t.a.v. directeur a.i. ir. L.F.M. van Besouw 
Postbus 81
5280 aB Boxtel
louis.vanbesouw@cmenp.nl
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Trendy, hip en duurzaam, zo kun je de huidige beweging van een toe-
nemend aantal mensen noemen die een deel van hun dagelijkse voedsel 
uit onze directe omgeving verzamelen. Wildplukkers worden ze ook wel 
genoemd en één van hun voorgangers is Edwin Flores die zojuist het ge-
lijknamige “Grote wildplukboek” heeft geschreven. In het dagblad NRC 
werd er een artikel aan gewijd en dan heb je natuurlijk altijd van die azijn-
zeikers die daar dan meteen wat van moeten vinden, zoals dat je de na-
tuur met rust moet laten en dat e.e.a. juist helemaal niet duurzaam is. Nou 
weet die Flores ook wel dat niet heel Nederland zich massaal op de natuur 
gaat storten en in een demofilmpje laat hij dan ook een bescheiden oogst 
van verschillende kruiden en bloemen in zijn rieten mandje zien. Iets voor 
in de soep, ’n paar blaadjes voor een gemengde salade en dan nog wat 
voor een salsa verde. Neem nou zoiets als watermunt, als niemand dat 
plukt staat het er volgend jaar weer, en als je er wél wat blaadjes van plukt 
ook. Maar watermunt is de moeder aller muntsoorten, ook die van de 
huidige vergezochte mutaties, zoals chocolademunt of frambozenmunt. 
Verder verzamelt Edwin zaken als moerasspirea (doet denken aan aman-
del), zevenblad (selderie- en peterseliesmaak) en Europese berenklauw, 
die hij omschrijft als dé ideale soepgroente. Natuurlijk komt ook vlierbloe-
sem aan bod, waarvan men de bekende siroop maakt, maar die ik nog 
nooit mocht proeven. Wel vlierbessenlikeur van mijn jachtvriend en imker 
Abe, wiens klotebijen mij nu al voor het tweede jaar achtereen te grazen 
hebben genomen. Wat ’n bulten, niet normaal meer….Abe verzamelt de 
rijpe vlierbestrossen, kookt ze met suiker tot een siroop en gooit er dan 
rum bij. Maximaal één maand laten staan en dan met mate innemen, 
sprak hij schijnheilig. Abe zegt dat ’t tevens helpt bij griep en andere on-
gemakken, de grapjas. Ook zegt hij dat granaatappelsiroop volgens de 
Turkse supermarkteigenaar goed is voor “fokkie-fokkie”. De krat die ik 
heb aangeschaft staat welhaast onaangeroerd in de kelder.
Een andere autoriteit op het gebied van wildpluk en aanverwante zaken 
is Ellen Mookhoek van “De Brede Moestuin”, die bekendheid kreeg door 
in het stedelijk gebied ruimte te zoeken voor moestuinen binnen braaklig-
gende terreinen, in welke vorm dan ook. Ze kwam in de pers met haar 
“ganzeneieren-zoektochten”, waarvoor mensen moesten betalen en dan 
meehielpen het enorme probleem met de overzomerende ganzenpopu-
laties te bestrijden, met toestemming van de terreinbeherende instanties. 
En weet u wat nou het bijzondere is? Ellen heeft haar jachtakte behaald 
en bemachtigt nu dieren uit de natuur, want ze is bepaald geen vegetariër. 
Zij kreeg derhalve Gods toorn over zich in de persoon van de Zevende-
dags Adventist (sorry voor de hoofdletters) Nico Koffeman, eerste-ka-
merlid voor de Partij van de Dieren (wederom sorry) en echtgenoot van 
geloofsgenote Antoinette Hertsenberg, zelf overtuigd vleesweigeraar. 
Tsja, wat moet je dan nog? Want die Antoinette en haar man hebben 
hun netwerkjes wel voor mekaar in medialand, geloof me. Daar kun je als 
jager bijna niet tegenop.
Met vriend H. scharrelde ik wat langs de Leygraaf, de gekanaliseerde 
beek die boven Veghel stroomt. En ineens ontwaarde ik aan de oever 
’n paar vierkante meters gewas met kleine groene blaadjes. Mijn ver-
moeden werd bevestigd toen ik ’n plukje in mijn mond stak: waterkers! 
“Wat?” vroeg mijn vriend, die weliswaar botanisch goed onderlegd is 
maar culinair nog wat kan leren. En ik liet hem  proeven van de radijsach-
tige smaak, zoals van tuinkers, dat echter veel fijner van blad en steel is. 
Waterkers, in Frankrijk bekend als cresson en daar net zo vaak gebruikt 
als bijvoorbeeld veldsla, kun je toevoegen als pittig element in een salade. 
Kort geblancheerd echter krijgt het een geheel ander karakter als smaak-
maker, en zeker niet minder. De volgende soep is puur natuur! Bouillon, 
getrokken van houtduif is ongekend krachtig en smakelijk. Maar andere 
bouillon mag ook, zoals bijvoorbeeld groentebouillon.

Duivensoep met waterkers. (4 pers.)
Voor de bouillon: 3 houtduiven, in het geheel geplukt
1 prei, ½ wortel, 3 stengels bleekselderie, 1 ui, 1 teen knoflook
1 tak tijm, 1 blad laurier, 10 peperkorrels, 
Voor de afwerking: 25 gr bloem, 25  gr boter, 1 eidooier, 2 eetlepels room
1 bos waterkers, liefst uit het wild of anders landcress (nieuw product)
Trek de bouillon van de duiven en de overige ingrediënten, zeef en breng 
op smaak. Pluk het vlees van de duivenborsten en verdeel in stukjes. Gooi 
de rest in de vuilnisbak. Neem 1 liter van de bouillon en breng aan de 
kook. Doe er zoveel mogelijk de blaadjes van de waterkers in met zo min 
mogelijk steel. Blancheer 2 minuten. Schep de blaadjes in een blender en 
doe er wat van de bouillon bij. Draai tot een fijne groene pulp. Maak on-
dertussen een roux van de boter en de bloem en voeg beetje bij beetje de 
bouillon toe. Zo heb je een lichtgebonden soep. Roer er de waterkerspulp 
door. Klop de eidooier los met de room en voeg langzaam, van de kook 
af, toe. Nog wat stukjes duivenborst erbij en amaaj, wat lekker.

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

Eten uit de natuur

Relaties in het groen, Vlinders & Waardplanten

Deze zomer in De-
MooiRooiKrant een 
serie prachtige close-
up foto’s van wonder-

schone en vaak kwetsbare relaties 
die je gewoon om de hoek in het 
groen zou kunnen tegenkomen. 
Tussen vlinders en planten zijn 
onnoemelijk veel unieke hechte 
relaties te vinden. 

Vlinders dragen zelfs vaak de 
naam van de plant waarvan ze af-
hankelijk zijn. Het Gentiaanblauw-
tje kan niet zonder klokjesgeni-

taan, de luzernevlinder vind je in 
luzerene. Ander hechte setjes zijn: 
de kamperfoelie-uil, de perzik-
kruiduil, de zuringspanner en de 
paardenbloemspanner, (uilen en 
spanners zijn ook vlindersoorten). 
Het gaat niet altijd op, de popu-
lierenvoorjaarsuil leeft ook op an-
dere boomsoorten. Onderstaande 
foto laat zien dat de vlindervleu-
gel uit onnoemelijk veel dakpan-
netjes bestaat. Ontwikkelaars van 
zonnepanelen hebben de laatste 
jaren steeds meer belangstelling 
voor deze nano-structuren. Zo 
proberen ze  de afhankelijk van de 
lichtinval van kleur veranderende 
“metalic-look” na te bootsen. Van 
kleur veranderende zonnepane-
len hebben mogelijk een hogere 
opbrengst. Ook blijven sommige 
vlindervleugels op een hele bij-
zondere manier droog in de re-
gen. Ook deze techniek zou het 
rendement van onze zonnepane-
len kunnen verhogen. Zo hebben 

technici een goede reden om zui-
nig te zijn op de relatie tussen het 
Gentiaanblauwtje en het klokjes-
genitaan. Ga deze zomer eens op 
zoek naar dit soort “relaties in het 
groen”, maak er een mooie foto 
van en stuur ze naar 
ivnrooi@gmail.com, o.v.v. “Zomer 
Fotowedstrijd” wie weet staat hij 
dan volgende week in de krant.

Mary van Wijk is de winnaar van 
deze week met deze prachtige foto.

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 29 juli t/m zondag 4 augustus 2013. week 31

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

& DUS VEEL VOOR 
EEN SCHIJNTJE ! 

Coop 
pitloze 
witte 
druiven
bak 500 gram
elders 2.79
actieprijs per kilo 
2.58

500 
GRAM

1.29
2.79

Robijn 
wasmiddel, 
wasverzachter 
of washulpjes
2 verpakkingen 
naar keuze 
bijv. wasverzachter 
stralend wit
van 6.18

1+1 
GRATIS

3.09
6.18

Efteling Zeven Pleinen Festijn 3 augustus: 
Ali B en Cookies & Cream en Jeronimo op het podium

Van 8 juli tot en met 1 september 
is het Efteling Zeven Mijls Zomer, 
met dagelijkse openingstijden tot 
20.00 uur. Op de zaterdagen 3, 
10, 17, 24 en 31 augustus vindt 
het Zeven Pleinen Festijn plaats. 
Het park blijft tot middernacht 
open en er is op zeven pleinen de 
hele avond bijzonder entertain-
ment met vele artiesten en een 
zinderend theaterfestivalsfeertje. 

Op zaterdag 3 augustus staan 
bovendien o.a. Ali B, Cookies & 
Cream en Jeronimo op de plan-
ken. Natuurlijk zijn het Sprookjes-
bos en alle attracties deze avon-
den open en feeëriek verlicht. De 

nieuwe spektakelshow Raveleijn 
wordt bij schemer extra span-
nend met speciale belichting. De 
avond wordt op z’n mooist als 
Aquanura in al haar kleurenpracht 
de krachtige fonteinen tot aan 
de hemel laat reiken… Met deze 

derde grootste watershow van de 
wereld is de Zeven Mijls Zomer 
compleet. Actuele informatie is 
te vinden op efteling.com/zeven-
mijlszomer.

Nieuwe parkshow Raveleijn
De Efteling Zeven Mijls Zomer 
duurt van 8 juli t/m 1 september. 
Het park is dagelijks tot 20.00 
uur geopend. Lekker veel tijd om 
tijdens een dagje uit te genieten 
van het Sprookjesbos, Droom-
vlucht, de houten racerachtbaan 
Joris en de Draak, de Schipschom-
mel of de Python. Er zijn dagelijks 
meerdere voorstellingen van de 
nieuwe parkshow Raveleijn. In 
20 minuten ontvouwt zich een 
spannend spektakel met paarden 
en raven en special effects in de 
grote openlucht arena. Vijf kinde-
ren groeien uit tot volwassen rui-
ters te paard om samen de wrede 
overheerser van de stad Raveleijn 
te bevechten. 

Zeven Pleinen Festijn 
Op de zaterdagen 3, 10, 17, 24 en 
31 augustus is het park geopend 
tot middernacht. Het Zeven Plei-
nen Festijn vindt plaats op zeven 
pleinen met zeven sprookjesach-
tige sferen. De live optredens van 
vele artiesten, acrobaten, muzi-
kanten en performers geven het 
park een zinderend theaterfesti-
val-sfeertje. Op de zeven pleinen 
kunnen parkbezoekers even kij-
ken, rondneuzen en genieten van 
live-entertainment in combinatie 
met een hapje en een drankje. 

Aquanura
Het heerlijke dagje uit wordt be-
sloten met een bezoek aan de 
jubileumshow Aquanura op de 
Vonderplas van Fata Morgana. 
Aquanura is de derde grootste 
watershow van de wereld met 
elementen als water, vuur, (Efte-
ling)muziek en licht. 

advertorial

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties
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2 PAAR

SET/6

DAMES
TOP
maten S-XL
voorgevormd

4.49

bureau
KLEM
LAMP
diverse 
kleuren

2.49

radiografisch 
bestuurbare
SPEEDBOOT
23 cm

7.95

textiel
VLAGGEN
LIJN
ca. 6,5 meter

1.29

10 stuks
AUTO
POETSDOEKEN
33x34 cm

0.79

heren
QUARTER
SOK
met badstof
maten 43-46
2 paar

1.49

American 
Snacks
XXL 
GUM
diverse soorten

0.49

stapelbaar
COLA
GLAZEN
22 cl of
BIER
GLAZEN
28 cl

1.69

ESSELTE

BRIEVEN
BAK
diverse kleuren
stapelbaar
A4-formaat

DAMES

KOUSEN
VOETJES
met katoen
één maat

1.19

DESIGN

SKIM
BOARD
104x52 cm

DUGADOO'S OF BISTRELLO

CHIO
CHIPS
Bistrello 
paprika:
100 gram
Dugadoo's 
bbq:
125 gram

1.19

HANNIBAL

TROLLEY
REISTAS
met uitschuifbare handgreep
voor optimaal reiscomfort
extra stevig
XL-size!

11.99

1.69 0.79

DAMES/HEREN

ZOMERSE
HOED
diverse kleuren
en dessins
maten 56-58

WETENSCHAPPELIJKE

REKEN
MACHINE
solar

KLARO

AUTO
SHAMPOO
was&wax
reinigt en beschermd
1 liter

AMSTERDAM

LONGDRINK
GLAZEN
27 cl

HIGH STREET

DAMES
TAS
imitatieleer
in diverse 
trendy kleuren

SHAMPOO

PALMOLIVE
NATURALS
diverse soorten
400 ml

1.29

7.95

4.99

MICROFIBER

HOOFD
KUSSEN
voor de juiste ondersteuning
60x50x10 cm

0.69

1.59

0.897.99

KIJK OP ACTION.NL VOOR DE FOLDER!

Elders
7.95 
8.99 

Elders
3.50 
4.95
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Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl

IN DE WINKEL NOG 
MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!
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Onbetwist de pizza & shoarmaspecialist!!
Naast shoarma en pizza’s maken wij ook overheerlijke lasagne, salades 

en spareribs, alles vers bereid in eigen keuken!

Bezorgen
Wij bezorgen ook bij u thuis, gratis thuisbezorgd vanaf €7,50,- in 

Mariahout, €8,- in Lieshout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk, €10,- in 
Nijnsel en Zijtaart.

Oranjeplein 5  |  Mariahout  |  0499-423453  |  06-84934900
maandag gesloten

PIZZADAGEN
Dinsdag - Woensdag - Donderdag 

Alle pizza’s €7,-

SCHOTELDAGEN
Dinsdag - Woensdag - Donderdag 

Alle mixschotels €10,-

Onbetwist de pizza & shoarmaspecialist!!Onbetwist de pizza & shoarmaspecialist!!
Naast shoarma en pizza’s maken wij ook overheerlijke lasagne, salades 

Kinderproductie “Roodkapje” 
Toneelvereniging Mariahout

Toneelvereniging Mariahout komt naar Cultureel Centrum Mariendael.
3 augustus zullen zij te zien zijn met de toneelvoorstelling “Roodkapje”.

Aanvang: 15:00
Entree: €4,50
Alle leeftijden

Laan van Henkenshage 2 - 5492 BH Sint-Oedenrode - T 0413 - 474031 - www.mariendael.nl - info@mariendael.nu

/03 
AUG

Aanvang: 15:00

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e

 

  

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

Tel 040 202 72 48
info@meubel-stunter.nl
www.meubel-stunter.nl

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

dinsdag - vrijdag 12:00 uur tot 17:00 uur
zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur

Openingstijden

Selectie Boskant start met 
voorbereiding

voetbal

VV Boskant zoekt enthousiaste 
dames voor damesteam
De damesafdeling van voetbal-
vereniging Boskant is voor het 
seizoen 2013-2014 op zoek naar 
nieuwe leden. Wie wil ons da-
mesteam komen versterken? Je 
bent van harte welkom, ook al heb 
je geen voetbalervaring.

Prestatie staat niet bovenaan, we 
zijn op zoek naar dames die het 
leuk vinden om te (leren) voetbal-
len, maar die vooral ook plezier 
willen maken met de andere da-

mes op en buiten het veld.
Ben of ken jij iemand die graag wil 
voetballen, meld je dan aan! We 
trainen op dinsdag en je bent altijd 
welkom om eens vrijblijvend mee 
te komen doen om te kijken of het 
je bevalt. Momenteel zitten we in 
een zomerstop, maar vanaf dins-
dag 13 augustus wordt er weer ge-
traind. Voor meer informatie kun 
je contact opnemen door te mailen 
naar: w.heijden87@upcmail.nl of 
te bellen met 06-20011071. 

Het lijkt maar kort, maar er zijn 
toch al weer 12 weken verstre-
ken sinds het spelen van de laatste 
competitiewedstrijd van het sei-
zoen ’12-’13. Tijd dus om de kick-
sen weer uit het vet te halen! Want 
over ruim een maand, op zondag 8 
september start voor de diverse se-
lectieteams de nieuwe competitie. 

Voor Boskant 1 belooft het weer 
een spannende competitie te wor-
den. Met tegenstanders als DVG 1, 
Mariahout 1, SCMH 1, VOW 1 en 
natuurlijk niet te vergeten Ollandia 
1, staan er weer een aantal prach-
tige derby’s op het programma. 
Boskant 2 kan de borst ook gerust 
nat maken met tegenstanders als 
Margriet 2, Boekel Sport 2, Hees-
wijk 2, om er maar alvast enkele te 
noemen; voor hen slechts één der-
by: de wedstrijden tegen Nijnsel 2.

Dinsdag 30 juli (gisteren dus voor 
de stipte lezers van de Mooi Rooi 
krant) om 19.30 uur wordt ge-
start met de voorbereiding. Een 
week later, op dinsdag 6 augustus 
staat de eerste oefenwedstrijd, om 
19.30 uur, uit tegen Spoordonkse 
Boys, op het programma. 

Meer info vindt u op onze site: 
www.vvboskant.nl

Programma senioren 
dinsdag 6 augustus

Spoordonkse Boys 1-Boskant 1 
aanvang 19.30 u.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Ook in vakantieperiode successen 
voor Nijnselse Ruiters

paardensport

Tijdens Jumping Heeswijk, een 
wedstrijd die bekend staat als 
een prachtig concours met een 
groot aantal deelnemers en vele 
mooie extra prijzen, wist familie 
van Gastel goede zaken te doen. 
Moniek van Gastel won met Coco 
Flanel de B- rubriek en Linda van 
Gastel werd in deze rubriek 7e 
met Vanitha Z.

Suzan van Gastel domineerde de 
klasse L. Met Ao's Chuck schreef ze 
een L- rubriek op haar naam en met 
Diehard viel ze ook tweemaal in de 
prijzen; een 2e en 10e prijs. Met 
Hiolita mocht ze ook nog eens een 
10e prijs ophalen in deze rubriek.
In de klasse M behaalde Suzan met 
Barca een mooie 8e prijs. Suzan 
was tenslotte ook opnieuw suc-
cesvol in de 4- jarige rubriek. Weer 

wist zij de jury te overtuigen van 
de kwaliteiten van Enjoy It, waar-
door zij zich voor de 2e plek mocht 
opstellen.
Elske Huijbers verscheen afgelo-
pen weekend aan start in de klasse 
Z2 dressuur. Ditmaal was ze met 
C Vip HZ te gast in Uden. Ze wist 
alle andere deelnemers achter zich 
te laten en ging er met de winst 
vandoor.

Zaaltrimmen van SV Fortuna ’67 
in Sint-Oedenrode

hardlopen

Zaaltrimmen is een sportieve ma-
nier om de lichamelijke conditie 
op peil te houden en zelfs te ver-
beteren. Maar trimmen is ook lek-
ker ontspannen bezig zijn en be-
wegen, waarbij het sociale aspect 

niet uit het oog mag worden ver-
loren. De groep zaaltrimmers van 
SV Fortuna ’67 bestaat uit mannen 
en vrouwen van alle leeftijden, die 
onder begeleiding van een gedi-
plomeerd train(st)er, in een sport-

hal of gymzaal op een speelse en 
ontspannen manier bewegen. Tij-
dens de trainingen worden rek- en 
strekoefeningen gedaan, evenals 
spierversterkende en oefeningen 
voor verbetering van balans, con-
ditie en coördinatie.

U kunt kiezen uit twee dagen:
Elke maandag van 10.00 uur tot 
11.00 uur in Sporthal de Kiene-
hoef, Frederikstraat, Sint Oeden-
rode . Elke donderdagavond van 
20.00 uur tot 21.00 uur in de nieu-
we sporthal De Streepen, Dom-
melrode, Sint Oedenrode

De maandaggroep begint op 12 
augustus 2013 en de donderdag-
groep op 15 augustus 2013.  U 
kunt vier keer gratis (op proef) 
meedoen. Voor inlichtingen kunt 
u contact opnemen met Hendrikje 
Damen tel. 0413-472215

Dat gold ook voor zijn coach en 
kampioenenmaker Wilco Groe-
nendaal toen vader Jos van der 
Wijst hem op de hoogte stelde. 

Verder presteerde Nederland niet 
best op het toernooi. Van de vol-
wassen toppers viel niemand in 
de prijzen. Behalve Van der Wijst 
redden Pieter van Lankveld uit 
Boekel (tweede bij 13 jarigen) en 
Merel Smulders (derde bij meisjes 
15-jarigen) de eer voor Neder-
land. 

Behalve Van der Wijst, deed ook 
een andere Rooienaar mee aan 
het toernooi. Kyro van Schijndel 
reed bij de jongens 10-jarigen. 
Hij werd in de manches 5e, 4e en 
4e. Omdat hij in de 1/8 finale 5e 
werd, kwam hij net een plekje te-
kort voor de volgende ronde. 

Vervolg voorpagina

Koen van der Wijst pakt zilver op 
WK BMX in Nieuw-Zeeland

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl
Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

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

Mini cooper 1.6 
Bouwjaar 2005
Km.stand 88.952

Zeer mooie auto!!!

Prijs: € 8.950,- 

Auto van de maand
Daihatsu Move 5 deurs
inclusief apk
bouwjaar: 2000
km stand: 131.152 km

Prijs: € 1.350,- 

Hyundai I10 1.1 
i-Drive Cool
7e maand 2012 

nu rijklaar: 

Prijs: € 8.995,- 

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.autobedrijfscheepens.nl

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

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

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

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

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

Van Dijk automobielen b.v. 

MINI Mini Clubman 1.6 
One Pepper
Handgeschakeld
Benzine
28-04-2010
km.stand 46.600
Midnight Black 

Prijs: € 15.950,-

www.rooyseautobedrijven.nl

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.

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

AudiA6 (2010 - 4d)
2.0tfsi, business edi-
tion mt aut

Bouwjaar: juli 2010
Km.stand: 87.399 km

Peugeot 207 XR 1.6 HDI 
90pk 3-drs  
09-2006 

Prijs: € 6.250,-

Honda Civic 2.2CTDI 
5D Sport
Km. stand: 135.701 
Bouwjaar: 2006 

Prijs: € 9.999

Suzuki Swift 
Concept S 
2005 
107.000km 

Rijklaar: € 6.950,-

Prijs:      € 23.950

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten 
Nieuwe carwash 

met extra zachte foam borstels
Houd de onderkant van 
uw auto goed schoon! 

Like onze facebook pagina: Kraaijvanger Auto’s

Mazda 6 Hatchback 
2.2 Diesel Business
Bouwjaar 2012
36.000 Km

Voor € 23.950,-

Schoenmakers

Type: Renault Clio 1.2, 
selection business
Bouwjaar: 2010         
Km. stand: 65.000 km

 

Prijs: € 8.950
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HealthCity Sint Oedenrode - Bremhorst 4 5491 LR Sint Oedenrode - Tel. 0413 - 477250

Dure vakantie gehad 
maar wil je toch al 

beginnen met sporten?

 BEGIN NU EN KRIJG TOT 
1 OKTOBER GRATIS!

 Kom langs en 
informeer naar de voorwaarden.

HealthCity Bremhorst 4 
5491LR Sint-Oedenrode 

of check onze website www.HealthCity.nl

-
-

-

-

Adje van de Loo (67)
Ik ben zo´n 5 jaar geleden begonnen met spor-
ten bij Healtcity. Sporten is mijn hobby, na 
voetballen wilde ik toch in een goede condi-
tie blijven. Ik deed graag spinnen en voor mijn 
spieren coreball en  cardiotraining. Op aanra-
den van Danielle ben ik in gesprek gegaan over 
een personal coach. Hier kreeg ik advies over 
voeding en bewust sporten. Nou, ik kan dit ie-
dereen aanraden. Twee keer per week intensief 
sporten met zeer goede resultaten. Ik ben hier-
door zeven kilo kwijt geraakten voel me in een 
goede conditie. Mijn 
gewicht blijft goed 
in evenwicht. Het 
één op één sporten 
was intensief en 
soms zwaar, maar 
loont de moeite. Na 
het sporten lekker in 
de sauna. 
Healthcity mede-
werkers bedankt. En 
een speciale dank 
voor mijn personal 
coach. 

-

-

-

-

-

-

-

Eerst even voorstellen 
Wij zijn Cor en 
Marianne van Erp
Wij zijn begonnen met sporten bij HealthCity Sint-Oe-
denrode toen ze 7 jaar geleden net open waren. Het 
was toen nog niet verbouwd en we deden onze oefe-
ningen nog op de oude tennisvloer van de Bremhorst. 
Inmiddels is er heel wat veranderd. Niet alleen door de 
verbouwing maar ook aan de begeleiding in positieve 
zin.
 
Cor was te zwaar, en daar wilde hij  toch iets aan gaan 
doen. De manieren die hij probeerde boekte geen voor-
uitgang tot hij sprak met een personal trainster. Deze 
personal trainster gaf hem aanwijzingen hoe hij op een 
andere manier gerichter kon gaan trainen en tips over 
voeding wat uiteraard ook erg belangrijk is bij het afval-
len.Hij heeft toen een aantal lessen genomen onder be-
geleiding van Danielle en is tot nu toe 14kg afgevallen! 
We blijven hier mee doorgaaan met af en toe nog wat 
tips van de personal trainster.  
 
Wij zijn zeer tevreden met alles 
en iedereen. De sfeer is goed, 
de kof� e is lekker en je maakt 
gemakkelijk sociale contacten. 
Kortom, je kunt er perfect te-
recht om in een ongedwongen 
sfeer lekker te sporten en te 
ontspannen! 
 
 
groetjes Cor en Marianne

denrode toen ze 7 jaar geleden net open waren. Het 
was toen nog niet verbouwd en we deden onze oefe-

verbouwing maar ook aan de begeleiding in positieve 
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Cor was te zwaar, en daar wilde hij  toch iets aan gaan 
doen. De manieren die hij probeerde boekte geen voor-
uitgang tot hij sprak met een personal trainster. Deze 
personal trainster gaf hem aanwijzingen hoe hij op een 
andere manier gerichter kon gaan trainen en tips over 
voeding wat uiteraard ook erg belangrijk is bij het afval-
len.Hij heeft toen een aantal lessen genomen onder be- --

Thijs & Loes Greijmans
Thijs: We zijn nu zo’n 2 ½ jaar lid bij Health City.
Na jarenlang gezwommen te hebben wilde ik graag iets anders. Een andere vorm van 
bewegen. Een nieuwe uitdaging.  Bij mij mochten er gerust een paar kilootjes af. Tijdens 
het intakegesprek wordt er aan je gevraagd wat je doelstellingen zijn; wat wil je graag 
bereiken…. Er is toen een persoonlijk trainingsschema opgesteld dat prima bij me paste 
en dat ik trouw volgde.
Ik ben niet zo van de cardio, maar vond ( en vind ) de � tnessapparaten veel leuker.
In het begin ging ik 2 keer in de week. Toen ik resultaat begon te zien werd ik nog en-
thousiaster. Nu ben ik 3 of 4 keer per week actief. 
De ene keer ga ik met mijn vrouw Joke, de andere keer met mijn dochter Loes en soms 
ga ik lekker alleen. Dat kan prima, ieder doet zijn of haar ding…. Na a� oop nog even 
een bakje kof� e. En je gaat weer met een lekker voldaan gevoel naar huis…lekker � t !
Loes: Vanaf mijn 6e tot mijn 12e heb ik altijd getennist en daarnaast hockey ik nog. Ik 
was met tennis gestopt en hockey trainen was op een gegeven moment maar 1 keer 
in de week. Het leek me leuk om naast het hockey nog op een andere manier actief te 
zijn. Toen mijn ouders begonnen bij Health City ben ik mee geweest om te kijken of 
het ook iets voor mij was. Het � tnessen in de zaal vond ik leuk maar niet voor 3 keer in 
de week. Ik heb toen een aantal verschillende groepslessen mee gedaan (bodypump, 
sh’bamm en xco). Dat vond ik leuk en kon er mijn energie goed in kwijt. De les-
sen zijn lekker intensief en degene die de lessen 
verzorgen weten je lekker op te beuren. Muziek 
lekker hard aan en knallen maar! Leuk om in 
een groep actief te zijn en je maakt leuk contact 

met anderen. Om de zoveel weken komen er 
nieuwe liedjes en oefeningen, dus het 
blijft uitdagend en nieuw.
Als je dan nog energie over hebt kun je 
je nog even uitleven op de squashbaan! 
Na het sporten nog even een drankje 
doen en dan lekker naar huis. 

Wij zijn zeer tevreden met alles 
en iedereen. De sfeer is goed, 
de kof� e is lekker en je maakt 
gemakkelijk sociale contacten. 
Kortom, je kunt er perfect te-
recht om in een ongedwongen 

met anderen. Om de zoveel weken komen er 

Als je dan nog energie over hebt kun je 
je nog even uitleven op de squashbaan! 
Na het sporten nog even een drankje 
doen en dan lekker naar huis. 

Adje van de Loo

Cor en Marianne van Erp

Thijs & Loes Greijmans

“Niets raken en op tijd binnen zijn”

De uitleg die de elfjarige Joris Bek-
kers geeft over springen met zijn 
pony is net zo simpel als duidelijk. 
Dat Joris weet waar hij het over 
heeft is duidelijk. Tijdens het afge-
lopen seizoen werd hij samen met 
pony Miss Ghibly kampioen in de 
kring Eindhoven bij het springen. 
Dat deed hij door gewoon niets te 
raken en op tijd binnen te zijn.

Joris is de enige jongen bij de po-
nyruiters van de Rooise Ruiters. 
Dat hij alleen tussen de meiden 
rijdt vindt hij niet erg. Hij houdt 
van paardrijden en daar draait alles 
om. Dat de jonge ruiter niet op zijn 
mondje is gevallen blijkt al snel. 
Staan meiden doorgaans bekend 
als kwebbels, met Joris in de buurt 
delven ze wat praten betreft alle-
maal het onderspit.

Afgelopen seizoen werd Joris Bek-
kers kringkampioen in de klasse CB. 
Om kampioen te worden moet je 

volgens hem het parcours binnen 
de tijd rijden. Bovendien mag je 
geen balken van de hindernis sto-
ten, want iedere afgestoten balk 
levert vier strafpunten op. Die straf-
punten worden dan weer bij je tijd 
opgeteld. En dan is het volgens Joris 
niet meer mogelijk om te winnen.

Dat Joris een kleine 'rauwdouwer' 
is, verraadt hij zelf. Als we het over 
dressuur rijden hebben, zegt hij 
dat netjes rijden niet zijn sterkste 
kant is. Toch is netjes rijden vol-
gens Sanny van der Velden, die bij 
ons aan tafel is komen zitten, ook 
belangrijk. Ondanks dat Joris zegt 
dat netjes rijden niet zijn sterke 
kant is, kan hij het volgens Sanny 
wel. Je wordt tenslotte niet zomaar 
kringkampioen.

Lieke van de Eertwegh heeft zich 
meer bekwaamd in het dressuur 
rijden. Bij deze tak van sport komt 
het er op neer om verschillende op-

drachten uit te voeren. “Tijdens een 
dressuurwedstrijd moet je verschil-
lende oefeningen doen. Die wor-
den door de trainer of iemand an-
ders van de club voorgelezen. Een 
jury kijkt dan welke combinatie van 
ruiter en pony dat het beste doet”, 
zegt de jonge amazone. “De jury 
kijkt of je netjes rijdt, je moet recht 
op het paard zitten. Maar ze letten 
er ook op of dat je stil zit. Ook moet 
je de volte  in de stelling rijden”. 

Voor Evi de Beer, Sanne van Run 
en Nienke Theuns, die ook aan ta-
fel zitten is dat allemaal gesneden 
koek. Maar omdat ik alleen maar 
op een stalen ros rijd, moet ik toch 
even vragen wat volte en de stel-
ling zijn. Gelukkig is het allemaal 
niet zo moeilijk. De volte is niet 
meer dan het rijden van een cirkel 
en de stelling is een houding zoals 
je op het paard moet zitten. Als je 
tijdens het rijden van de volte iets 
naar binnen kijkt, dan ben je goed 

bezig, vinden Evi, Sanne, Nienke, 
Lieke en Joris.
Na ons gesprek gaan ook deze 
vijf jonge ruiters genieten van hun 
welverdiende vakantie. Over een 
paar weken beginnen de trainin-
gen weer en dan moeten zowel de 
pony's als de ruiters goed zijn uit-
gerust. Aan het enthousiasme van 
de vijf zal het zeker niet liggen. De 
verwachtingen voor het komende 

seizoen zijn dan ook hooggespan-
nen. Maar natuurlijk gaat het 
vooral om het plezier.

paardensport

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

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

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 24 juli.
1: Jet v.d. Meerakker - Piet v. Hoof 
met 63.54%.2: Harrie v. Erp - Harrie v. 
Genugten 59.38%. 3: Bertha v.d. Laar 
- Mia Verhagen 53.13%.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerinloop 24/7:
A-lijn : 1. Irmgard Etman & Willem de 
Roo 57,92 2. Lin de la Parra & Bas de 
la Parra 57,50 3. Ria Habraken & Toon 
Habraken 55,42 4. Sjan van Acht & 
Maarten Kaskens  54,17 5. Anneke 
Majoor & Toon Majoor 52,08 B-lijn 1. 
Bets Versantvoort & Jannie Boxtel van  
64,17 2. Tineke van de Zanden & 
Bob van Pelt 58,75  3. Marcel Janse & 
Willy Swinkels 56,67 4. Will van Rooij 
& Mieke Vugs 55,50 (5) Net-
tie Hulsen & Jeanne Verberk 55,42 (5) 

Jan Verbunt & Christ Verhoeven 55,42 
Komende woensdagen in Juli en Au-
gustus bridgeinloop ook niet leden van 
harte welkom

Bridgeclub De Neul

Uitslag 29/7,   7e zomerdrive
A-lijn: 1. Marion & Piet Vugts 65.00; 
2. Toon Majoor & Jan Wouters 62.53. 
Mia Poels & Ria v. Zon 56.25; 4. Cor 
Mollen & Jan Rijkers 55.65.
B-lijn: 1. Ad v.Helvoort & Jan v. La-
nen 62.76; 2. Annie Stevens & Lonja 
Woonings 59.11; 3. Francien de Ko-
nong & Jan Verbunt 57.81; 4 en 5 
gedeeld: Jo & Harrie Kremers en Aafje 
v.d. Boogaard & Pieta Timmermans 
55.47.
C-lijn: 1.Betsie & Jan v. Gerwen 63.10; 
2. Christine & Chris v. Helvoirt 58.93; 
3. Doreth & Riet Verstappen 58.04; 4. 
Jo Hendriks & Cor v.Gerwen 57.74.
Voor alle uitslagen en info zomerdrives 
zie: www.bcdeneul.nl

Triathlon op Alpe d’Hueztriatlon

In navolging van de duathlon op 
de Alpe d’Huez stond donderdag 
voor Lex Habraken de triathlon 
op deze berg op het programma. 
De wedstrijd begon met 1,1 km 
zwemmen in het koude water (15 
graden) van Lac du Verney. 

Omdat er maar liefst 1180 deelne-
mers aan de start van de wedstrijd 
stonden was het erg druk bij de 
zwemstart en was het moeilijk om 
in een goed ritme te komen. Na 16 
minuten en 30 seconden was Lex 
als 15e uit het water. Dit was iets 
langzamer dan hij had gehoopt 
maar hij was niet ontevreden 
hierover. Het fietsonderdeel be-
gon met 16 km over redelijk vlak 
terrein naar de voet van de Alpe 
d’Huez. Daar aangekomen begon 

de klim waar Lex 1 uur 9 minuten 
en 10 seconden over deed. Dit is 
ruim 5 minuten sneller dan tijdens 
de duatlon op zondag en dat ter-
wijl er tijdens de triathlon nog 16 
km vooraf gefietst moest worden. 
De Triathlon werd afgesloten met 
7 km hardlopen. Door de zware 
inspanning tijdens het fietsen ge-
combineerd met de hoogte (bijna 
2000 meter) was dit onderdeel erg 
zwaar en deed Lex er maar liefst 
39 minuten over. De totale tijd van 
Lex was 2 uur 36 minuten en 27 
seconden. Dit leverde hem een 
zeer nette 225e plaats op. Dank-
zij de goed georganiseerde en zeer 
sfeervolle wedstrijd is er een goede 
kans dat Lex volgend jaar weer 
aan de start staat.

Open water wedstrijden Argo

Zondag 21 juli heeft Fleur Gibbels 
deelgenomen aan de 3e Open wa-
ter wedstrijd die werd gehouden 
in Het Y te Amsterdam. Zij zwom 
de 1500m vrije slag die zij aflegde 
in 25.31.15.

Komend weekend
Komend weekend wordt er deel-
genomen aan twee Open Water 
wedstrijden:
Op vrijdag en zaterdag staat de 
Ter Rede van Hoorn op het pro-

gramma, die wordt gehouden in 
het Julianapark te Hoorn, aanvang 
vrijdag om 17.00 uur, zaterdag om 
10.00 uur. Zondag staat de 46e 
Open Water Wedstrijd in de Bos-
baan te Amsterdam op het pro-
gramma, aanvang 10.00 uur.

Conditietrainingen
Zoals ieder jaar zijn er op de dins-
dagen en donderdagen 30 juli, 1, 
6 en 8 augustus conditietrainingen 
voor heel Argo. Alle leden die zich 

willen voorbereiden op het nieuwe 
seizoen zijn van harte welkom. 
Alle leden t/m 15 jaar zwemmen 
van 18.30 uur tot 19.15 uur en 
de leden van 16 jaar en ouder van 
19.15 uur tot 20.00 uur. Op de 
zondagen 5 en 12 augustus van 
9.00 uur tot 10.30 uur is er een 
extra lange training voor de wed-
strijdgroep en waterpolosenioren. 
In de week van 12 augustus star-
ten de reguliere trainingen.

zwemmen

Nieuwe kampioen mix tripletten 
bij Cloeck en Moedigh

jeu de boules

Na een heel spannende strijd werd 
het triplet Jeanne van den Brand/
Karel Verschuijten/Jan van de 
Schoot (9 +58) mix tripletten club-
kampioen bij Cloeck & Moedigh. 

Hier zag het na de voorlaatste 
speelavond op donderdag nog he-
lemaal niet naar uit. Het triplet ver-
loor deze avond twee wedstrijden 
en begon daarmee op een derde 
plaats (7 +55) met een achterstand 
aan de finaleavond. Na de donder-
dagavond stond het triplet Gerrie 
van Erp/Narda van Zutphen/Leon 
van de Rijdt (8 +49) aan de leiding, 
gevolgd door het triplet Annemie 
Selten/Wim v d Rijdt/Jan van Erp 
(8 +41). Ook het triplet van Mariet 
Verschuijten/Henk Smulders/Frans 
van de Velden (7 +33) maakte met 
de vierde plaats nog kansen. Het 
was duidelijk dat op finaleavond 

alleen deze vier tripletten nog een 
kans maakten op de eindoverwin-
ning. De rest was al uitgeschakeld 
hiervoor. 
Op de finaleavond werd alles na de 
eerste speelronde nog eens extra 
op scherp gezet. De nummers 1 en 
2 verloren beiden hun partij  en de 
nummers 3 en 4 wonnen hun partij, 
zodat alle vier de tripletten nu op 
acht winstpartijen stonden. Span-
nender kon het niet. Het ging er nu 
om wie er op deze hete zomeravond 
nog het hoofd koel kon houden tij-
dens de slotronde. De koplopers 
van donderdagavond, het triplet 
Gerrie van Erp/Narda van Zutphen/
Leon van de Rijdt, lukte dit niet en 
het verloor met 6-13 van het tri-
plet van Nellie Hendriks en eindig-
den daarmee op een vierde plaats 
(8 +41). Door een 13-10 overwin-
ning op het triplet van Jo van Lierop 

schoof het triplet van Mariet  
Verschuijten/Henk  Smulders/Frans 
van de Velden op naar een fraaie 
derde plaats (9 +44). Op zijn beurt 
versloeg het triplet Annemie Selten/
Wim v d Rijdt/Jan van Erp met 13-2 
het triplet van Toos Hazenberg en 
stelde daarmee de tweede plaats 
veilig (9 +50). Nu hing alles af van 
het resultaat van het triplet Jeanne 
van den Brand/Karel Verschuijten/
Jan van de Schoot. Bij winst werd 
dit triplet 1e en bij verlies 4e.  In 
hun laatste partij tegen het triplet 
van Tonny van Eerd zag het er in 
eerste instantie niet rooskleurig uit 
en het kwam eerst op een 0-9 en 
daarna op een 1-10 achterstand. 
Men krabbelde langzaam terug en 
uiteindelijk werd de stand 12-12 en 
wist het  in de laatste main de strijd 
met 13-12 te beslissen en alsnog 
het kampioenschap veilig te stellen.

Prijswinnaars mix tripletten 
clubkampioenschap 2013 
Cloeck & Moedigh

OLAT 30e Internationale 
Kempische Wandeldagen 2013
Op vrijdag 2 t/m zondag 4 augustus 
organiseert wandelsportvereniging 
OLAT alweer voor de 30e keer de 
Internationale Kempische Wandel-
dagen vanuit Geldrop. Het is hier-
mee, na Nijmegen en Apeldoorn, de 
organisatie met de langste traditie 
op het gebied van meerdaagse toch-
ten. In de loop der jaren heeft menig 
wandelaar vanuit geheel Nederland, 
alsmede vanuit het buitenland, 1 of 
meerdere dagen tijdens dit evene-
ment gewandeld. 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 Heeze met de Strabrechtse 
Heide, de Herbertus bossen en het 
Kasteel Heeze. Op zaterdag gaat 
het richting Lierop en kunt u ge-
nieten van een ander stuk van de 
Strabrechtse Heide en het mooie 
Brabantse landschap. Op zondag is 
de richting Nuenen met het Dom-
meldal, Nuenens Broek en Collse 
Watermolen. 

Startlocatie is Sporthal “De Kievit”, 

Linze 13, 5667 AH Geldrop.  Alle af-
standen mogen vanaf 07.00 uur star-
ten. 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 de-
genen die minder willen 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 wa-
gen- en caférustposten ingericht. Er 
hangen pijlen en men krijgt er een 
routebeschrijving mee, waardoor de 
routes eenvoudig te wandelen zijn. 
Kinderen genieten 50% korting op 
het inschrijfgeld. Nadere informatie 
op www.olat.nl of kwd@olat.nl. 

wandelen

Line up Beach Hockey Rooi 2013 bekend

beachhockey

Coverband ‘Dinges’, DJ duo Down 
with the Syndrome en DJ Medito 
met saxofonist: dat zijn de namen 
die op de posters prijken van BHR 
2013 (17 en 18 augustus). Op za-
terdagavond, als de eerste dag 
vol wedstrijden erop zit, zal het 
feest losbarsten onder leiding van 
Down with the Syndrome.  Cover-
band ‘Dinges’ zal er vervolgens 
voor zorgen dat alle voetjes van 
het zand komen, waarna Down 
with the Syndrome de avond zal 
afsluiten. Op zondag zal DJ Me-
dito, ondersteund door een saxo-
fonist, de deelnemers en toe-

schouwers vermaken met zomerse 
beats. Deze BHR beach party is 
voor iedereen (vanaf 16 jaar) gra-
tis toegankelijk. 

Slippertjes voor iedereen!
Met nog drie weken te gaan zijn 
de voorbereidingen in volle gang. 
Naast het programma van arties-
ten is er ook hard gewerkt aan het 
speelschema voor de beach hoc-
keyers. Deze zal in de week voor-
afgaand aan het toernooi onder 
de deelnemers worden verspreid. 
Het speelschema zal daarnaast op 
zaterdagochtend in de ‘Zin in een 
slippertje goodie bag’ worden aan-
geleverd. Vergezeld door een paar 
heuse BHR slippers voor elke deel-
nemer! Ook zin in zo’n slippertje? 
Dan heb je geluk. Er zijn nog steeds 
enkele plaatsen beschikbaar. Regel 
je last minute ticket to the tropics 
via www.beachhockeyrooi.nl.  
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10 en 11 augustus op sportpark VV Boskant

Rooise voetbalclubs gaan strijden om DeMooiRooiSchaal

De Rooise voetbalclubs; Boskant, 
Rhode, Olland en Nijnsel (BRON) 
gaan de strijd met elkaar aanbin-
den in het weekend van 10 en 11 
augustus. Op de velden van VV 
Boskant spelen ze om DeMooi-

RooiSchaal. Voor de spelers,  trou-
we supporters, maar uiteraard ook 
voor de trainers een ideaal moment 
om te zien hoe de ploegen er voor 

staan. Bovendien zorgen derby’s 
altijd voor de nodige sensatie.

Boskant, Rhode, Olland en 
Nijnsel spelen in het betref-
fende weekend allemaal één 

keer tegen elkaar. Op zaterdag 
trappen de dames van Rhode en 

Nijnsel af voor een oefenwedstrijd. 
(aanvang 17.30u) Daarna speelt 
Ollandia tegen Nijnsel en Boskant 
tegen Rhode (2 x 40 minuten, 
aanvang 19.00u). Zondag staan 
de wedstrijden Rhode-Ollandia, 
Nijnsel –Rhode, Ollandia – Boskant 
en Nijnsel – Boskant op het pro-
gramma (2 x 35 minuten, aanvang 
12.30u en 15.00u). Behalve een 
hoofdprijs met het team maken de 

spelers ook kans op een individuele 
prijs. Vier vaste supporters van de 
verschillende verenigingen kiezen 
de beste keeper, beste verdediger, 
beste middenvelder en beste aan-
valler van het toernooi. Op zondag 
zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Samen met de spelers gaat de or-
ganisatie er voor zorgen dat het 
één groot voetbalfeest wordt voor 
heel Sint-Oedenrode. Op beide da-
gen is er een muzikaal programma 
op het sportpark en ook de kinde-
ren hoeven zich zeker niet te ver-
velen. Kijk op de websites van de 
plaatselijke voetbalclubs en houd 
DeMooiRooiKrant in de gaten voor 
meer informa-
tie. Uiteraard 
wordt er op 
heel veel sup-
porters gere-
kend.

De

MooiRooi
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Zaterdag 
Dames Aanvang: 
17.30 2 x 30 min.(10 min pauze)  
Rhode VR1 -  Nijnsel  VR1   
Veld 2   
Einde wedstrijd: 18.45 uur

Heren Aanvang: 
19.00 2 x 40 min (10 min pauze) 
Ollandia 1 – Nijnsel 1   
Hoofdveld 
Boskant 1 – Rhode 1   
Veld 2
Einde wedstrijd: 20.30 uur

Muziek: 
+- 21.00 uur: De Faute Esterband 
(zanger is eigenaar van de Vriend-
schap, Paul de Corte).
Optreden na laatste wedstrijd en 
gehele avond.

Zondag
Heren Aanvang: 12.30 2 x 35 min 
(10 min pauze) 
Nijnsel 1 – Rhode 1   
Hoofdveld
Ollandia1 – Boskant 1  
Veld 2
Einde wedstrijd: 13.50 uur
Heren Aanvang: 
15.00 2 x 35 min (10 min pauze) 
Boskant 1  -  Nijnsel 1  
Hoofdveld
Rhode 1 – Ollandia 1    
Veld 2
Einde wedstrijd: 16.20 uur

Zaterdag 10 augustus:
Muziek:
DJ Johan (JM) 
Gehele dag 
 
Er zal een buitenbar aanwezig 
zijn, extra groot terras en een 
springkussen voor de kids.

Programma DeMooiRooiSchaal

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

De mooiste occasions
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

staan in Mariahout

Goed en betaalbaar onderhoud 
voor alle merken

Interview met Huub van der Zanden en Wil van der Linden

Voetbal zorgt voor reuring in Boskant en dat moet zo blijven

Hier en daar 
vertoont het 
gras nog wat 
zwakke plek-
ken, de netten 
hangen nog 

niet in de doelen en de kantine 
wacht kalm af. Bestuurslid Huub 
van der Zanden en ad-interim 
voorzitter Wil van der Linden zijn 
van die mensen die zich bijna ver-
velen als het seizoen op zijn gat 
ligt. Ze zijn graag op de club en 
zetten zich al jaren met volle over-
gave in. ‘Hoe gaat het met Bos-
kant?’ wordt ze gevraagd. “Over 
het algemeen goed”, galmt het 
door de verlaten bestuurskamer.

Al maanden is Boskant op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Vandaar dat 
Wil aanschuift bij het gesprek. Hij 

neemt al die tijd de honneurs waar, 
maar zou het liefst het stokje over-
geven aan een jonger iemand. “Ik 
ben toch alweer de zestig gepas-
seerd, dus wat jong bloed zou niet 
verkeerd zijn”, stelt Wil. Het hui-
dige bestuur is een mooie mix van 
ervaring en jeugdig enthousiasme. 
Samen gaan ze zekere, maar ook 
onzekere tijden tegemoet.

Senioren 
Hoewel Boskant een relatief klein 
dorp is, krijgt het ieder jaar flink wat 
seniorenteams op de been. Zo ook 
komend seizoen. De club schreef 
wederom zeven seniorenelftal-
len in voor de competitie. Inclu-
sief een damesteam. Huub: “Er is 
nauwelijks verloop op dat gebied. 
Er zijn maar weinig leden die zich 
afmelden. We denken dat het met 

de goede sfeer op de club te ma-
ken heeft. De leden kennen elkaar 
goed en blijven regelmatig met el-
kaar hangen in de kantine. Ieder 
jaar worden die teams aangevuld 
met jeugd die doorstroomt. Daar 
begeleiden we ze goed in. Het is 
namelijk een flinke stap. De spelers 
die vanuit de jeugd in aanmerking 
komen voor de selectie laten we 
al in een vroeg stadium mee trai-
nen. Zo kunnen ze vast wennen.” 
Voor de komende jaren verwacht 
het bestuur problemen voor wat 
betreft doorstroming. Dat zal even 
gaan stokken. Wel is het blij met 
het vormen van een damesteam. 
“Dat hebben we gelukkig weer op 
kunnen starten ”, zegt Wil. “Laten 
we hopen dat we dat in stand kun-
nen houden, want er zouden wat 
meer dames welkom zijn. Wellicht 
komen er wat meisjes over van het 
korfbal wat jammer genoeg uit 
Boskant verdwijnt. 

Selectie
Het eerste van Boskant speelt ook 
komend seizoen weer in de vierde 
klasse. De ploeg beleefde een goed 
seizoen, want het draaide constant 
bovenin mee. Het tweede speelde 
zelfs nog even om promotie naar 
de eerste klasse. Wat is het ge-
heim? Waarom speelt Boskant al-
tijd relatief hoog voor zo’n kleine 
club? Wil: “De selectie is al jaren 
vrij breed en het is een mix van 
jong en oud. Bovendien zijn ze stuk 
voor stuk fanatiek.” “Dat was in 
onze tijd ook al”, blikt Huub terug. 
“We speelden toen ook al op het 
scherpst van de snede. Ook tijdens 
trainingen of tijdens wedstrijden 
tussen het eerste en het tweede. 
Een belangrijk punt is tevens dat 
de meer ervaren spelers de jongere 

voetbal

garde wat wil leren. Een mooi voor-
beeld is Frank Konings, jarenlang 
aanvoerder van het eerste. Hij koos 
er voor om lager te spelen. Niet 
bij het derde of lager, maar eerst 
bij het tweede. Dat is erg belang-
rijk. Zo kan hij die jonge mannen 
op sleeptouw nemen.” De selec-
tie zal komend seizoen een kleine 
verandering ondergaan. Twee spe-
lers vertrekken en er komen zeven 
talentvolle spelers vanuit de jeugd 
bij.”

BRON samenwerking
De Rooise clubs (Boskant, Rhode, 
Ollandia en Nijnsel) leven alle vier 
volop. Maar voor hoe lang nog? De 
huurprijs van de velden stijgt ieder 
jaar en de overheid wil dat ook voor 
onderhoud gezorgd gaat worden. 
Er komt steeds meer op het bordje 
van de clubs. “Er zal een discussie 
komen tussen de sportverenigin-
gen en de politiek”, zegt Huub. 
“Door de bezuinigingen is het een 
landelijke trend dat de gemeenten 
roepen ‘betaal het zelf maar’. Heel 
makkelijk gezegd, maar de kosten-
posten gaan allemaal omhoog. We 
zijn nu met de vier voetbalclubs aan 

het kijken of we gezamenlijk een 
partner in de hand kunnen nemen 
die het onderhoud van de sportvel-
den voor zijn rekening gaat nemen 
nu de gemeente daar mee wil stop-
pen. We moeten wel iets beden-
ken, want vrijwilligers kunnen veel, 
maar sommige onderdelen moet je 
aan een specialist over laten.” Wil: 
“Er moet in ieder geval iets gebeu-
ren en daar hebben we de gemeen-
te bij nodig. Tijdens het seizoen is 
hier zes dagen per week reuring. Je 
moet er toch niet aan denken dat 

dit weg zou vallen. Het hele dorp is 
bij VV Boskant betrokken.”

DeMooiRooiSchaal
Volgende week is Boskant het mid-
delpunt van DeMooiRooiSchaal. 
Een oefencompetitie die door alle 
voetbalclubs wordt omarmd. Ook 
door Wil en Huub. Wil: “We vin-
den het mooi dat we hier in Bos-
kant mogen beginnen. We gaan 
proberen om er een groot feest van 
te maken.” Huub vult aan. “Het is 
mooi dat dit initiatief nieuw leven 
in is geblazen en het geeft aan dat 
we als clubs naar elkaar toe zijn ge-
groeid. Samen staan we sterk.”

“DOOR DE BEZUINIGINGEN IS HET EEN 
LANDELIJKE TREND DAT DE GEMEENTEN 

ROEPEN ‘BETAAL HET ZELF MAAR’.”

De

MooiRooi
SCHAAL

Huub van der Zanden (l) en Wil van der Linden



Woensdag 31 juli 2013
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 

MooiRooikrantDe32 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

5 juni - 28 augustus 
Iedere woensdagavond: 
Bridgedrive BC Rooi 750

Mariendael

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

30 juli - 28 september 
Tentoonstelling ‘Beelden tussen 
Kamillie, Venkel en Rozemarijn’

Sint-Paulusgasthuisjes

1 augustus 
Sociale Media, wat kun 

je er mee? 
Odendael

3 augustus 
Kinderproductie “Roodkapje”

Mariendael

3 augustus 
Orgelconcert met 

Axel Wenstedt
Martinuskerk

4 augustus 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

4 augustus 
Zandhoefs Oogstfeest

Strobolse Heidesteeg 10

5 augustus 
Kleur in uw interieur 

Odendael

7 augustus 
Zomerpalet Welzijn 

de Meierij
‘t Spectrum Schijndel

7 augustus 
Afsluiting Zomeractiviteiten met 

een gezellige brunch
Kasteelpark

8 augustus 
Onderonsje: samen 

eten en koken
Damiaancentrum

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

10 - 11 augustus 
DeMooiRooiSchaal

VV Boskant

10 augustus 
Orgelconcert met 

Ilona de Jong
Martinuskerk

11 augustus
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

11 augustus 
Zomer knutselen! 
Kinderboerderij

13 augustus 
KBO fi lm: Natuurdocumentaire 

Odendael

17 - 18 augustus 
Beach Hockey Rooi
Evenemententerrein 

De Neul

18 augustus
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

18 augustus 
ELVIS memorial 

Kerkplein Café van Ouds

24 - 28 augustus 
Rooi Kermis

Centrum Sint-Oedenrode

25 augustus 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

26 augustus 
Burgerkoningsschieten

Sportpark “De Neul” Veld 5

31 augustus 
Orgelconcert met 

Althuizen en Augustus
Martinuskerk

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

Achmea gecerti� ceerd | 25 jaar ervaring | Directe afwikkeling met uw verzekeraar | 4 jaar garantie op schadeherstel

Schade aan uw caravan of camper?

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

 Wij regelen alles voor u!
Van inname tot schoongemaakt weer bij u terug! In de meeste gevallen geen eigen risico!

Achmea gecerti� ceerd | 25 jaar ervaring | Directe afwikkeling met uw verzekeraar | 4 jaar garantie op schadeherstel

Schade aan uw caravan of camper?

Jan Tinbergenstraat 6
5491 DV Sint-Oedenrode

0413-477022
www.vanudencaravans.nl

 Wij regelen alles voor u!
Afwikkeling van inname tot schoongemaakt weer bij u terug!

Verkoop

Verhuur

Service

Onderhoud

Schadeherstel

Verkoop

Verhuur

Service

Onderhoud

Schadeherstel

Sint Oedenrode

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

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

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

www.facebook.com/demooirooikrant




