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

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

MooiRooikrantDe
Jaargang 4 • Week 23 • 4 juni 2014

- Belangstelling voor Hospice 

- Mooi in de Buurt  

- Op naar Kenia 

- Savohs 20 jaar 

pag. 3 

pag. 6

pag. 8

pag. 21

Folders deze week:
Bakkerij Bekkers

Forum kluswijs - Merkservice
’t Paperas - Roxs elektro

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Wat is er mooier dan een stralende lach? Daar wordt u toch 

ook vrolijk van? Zeker met een rij natuurlijke, verzorgde 

tanden. Een gebitsprothese waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

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

In 1 dag klaar

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

*Zie hiervoor wel de spelregels in onze bouwmarkt.

*ZIE DE SPELREGELS IN DE BOUWMARKT.
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2E PINKSTERDAG
 Maandag 9 juni 2014*

2E PINKSTERDAG
Alleen geldig op 

20  * 25  *
20  *20  *

op een artikel naar keuze!

op een artikel naar keuze! op een artikel naar keuze!

op een artikel naar keuze!
20202020202020 *

Van 10.00 tot 16.00 uur! Mocht u deze onverhoopt 

niet in uw brievenbus 

hebben ontvangen dan 

gelden deze kortings-

bonnen ook bij inlevering 

dezelfde rechten te weten 

3 maal 20% korting* op 

een artikel naar keuze en 

1 maal 25% korting* op 

een artikel naar keuze

Formido 
Sint Oedenrode 

Eerschotsestr. 44 
Telefoon: 

0413-49 03 33

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL
DE VLONDER 110, BOEKEL  06 - 203 80 151

2e pinksterdag open! 10.00-17.00 uur

Sint-Oedenrode beleefde een spor-
tief weekend. Zowel in Olland, 
Boskant als in Nijnsel werden grote 
toernooien afgewerkt. Respectie-
velijk het Stratenkorfbaltoernooi, 

het traditionele Familietoernooi en 
het tienjarige Bedrijventoernooi. 
Dat was nog niet alles. Bij manege 
de Pijnhorst wemelde het van de 
springruiters en de Dommel werd 

overgenomen door getergde kano-
ers. Het toonde nog maar eens dat 
de gemiddelde Rooienaar moeilijk 
stil kan zitten… Kijk in deze krant 
voor de foto’s en verslagen van 

deze en nog meer evenementen. 

Op www.mooirooi.nl 
staan extra foto’s.  

CDA-Rooi plankgas van start
Twee moties, een A-viertje over de 
Proeftuin van Brabant, wethouders 
in verlegenheid omdat raadsleden 
belangrijke documenten nooit on-
der ogen hebben gekregen, pit-
tige discussies, het CDA was in de 
raadsvergadering van dinsdag bij-
zonder actief. Niet dat ze er op alle 
punten iets uit wisten te slepen. 
Maar als hiermee de toon voor de 
komende vergaderingen gezet is, 
verdient het politieke spel een vol-
lere publieke tribune.  

In het vragenuurtje vóór de verga-
dering beet CDA-er Ger Brouwer 
het spits af met een aantal vragen 

over de Proeftuin van Brabant. Hier-
bij krijgen een grote en een kleinere 
gemeente in Brabant rijkssubsidie 
voor een opleiding van verzorgende 
gezinscoach. Die kleinere gemeente 
was Sint-Oedenrode. Diverse zorg-
aanbieders hebben er gebruik van 
gemaakt, in totaal 17 mensen na-
men er aan deel, op 22 mei werd 
het project afgesloten. De publiciteit 
was echter minimaal.

Een CDA-motie om 10 mille extra 
uit te trekken voor de inrichting van 
een tijdelijk informatie- en meldpunt 
transities, over de zorgtaken die de 
gemeentes uit moeten gaan voeren, 

werd weggestemd omdat er volgens 
de coalitie al genoeg geregeld was 
om in vragen en meldingen te voor-
zien. Het tweede CDA-idee was om 
basisschoolleerlingen van groep 8 te 
betrekken bij het nadenken over de 
komende gemeentefusie. SKOSO 
en de basisscholen van alle fusiege-
meenten zouden daar al positief op 
hebben gereageerd. “Tja, hoe kun je 
dáár nou op tegen zijn” verwoordde 
Janneke van Vugt (HvR) de reactie 
van de oppositie. Toch ontstond er 
discussie over de manier waarop dat 
idee moet worden ingeschoten. Om 
niet alle kaarten op de motie daar-
over te zetten, zag CDA-fractievoor-

zitter Coby van der Pas haar kans 
schoon toen burgemeester Peter 
Maas aanbood om dat rechtstreeks 
aan de gezamenlijke kerngroep van 
de fusiegemeenten te doen. Ze trok 
de motie in.   

Als rode draad door de raadsvragen 
liep ook het verzuim om belangrijke 
en/of toegezegde  stukken aan de 
raad ter inzage te geven. Zo mis-
ten de christendemocraten een brief 
over het Martinushuis en de goed-
keurende accountantsverklaring 
over de gemeentebegroting.

» lees verder op pag. 4

WK 
BARBECUE

Zie pagina 12 en 13



Woensdag 4 juni 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe2 

COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers
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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

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

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

 
Voor de wereld is zij een van de velen 
Voor ons was zij de hele wereld 

 
Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare 

herinnering aan haar leven,  
hebben wij moeten laten gaan  

mijn lieve vrouw, onze moeder en oma 
 

Tonnie Prinssen Tonnie Prinssen Tonnie Prinssen Tonnie Prinssen ––––    van den Bergvan den Bergvan den Bergvan den Berg    
 

∗ Sint-Oedenrode, 29 september 1938        

† Sint-Oedenrode, 1 juni 2014  
 

echtgenote van 
 

Noud Prinssen 
 

    Noud 
 
    Gertruud en Geertjan 
     Lina 
     Noor 
     Tamar 
 
    Martijn en Yvonne 
     Annouk 
     Olaf 
     Vera 
  
Heuvel 13G 
5492 AC Sint-Oedenrode 
 
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 7 juni 
om 10.30 uur in de H. Martinuskerk van de Heilige 
Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode waarna 
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het 
parochiekerkhof.  
Samenkomst in de kerk waar tevens gelegenheid is  
om schriftelijk te condoleren.  
Tonnie is in rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te  
Sint-Oedenrode. Gelegenheid om afscheid te nemen  
op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur. 
 

Als leven lijden wordt
is rusten goed

Na een leven vol liefde, eenvoud en hartelijkheid voor ons 
en voor allen die hij kende, ging van ons heen in de leeftijd 

van 85 jaar mijn lieve man, zorgzame vader en opa

Jan van de Meulengraaf
echtgenoot van

Annie van de Meulengraaf – Bulsink

Annie van de Meulengraaf – Bulsink

Marja
Martijn en Lotte
Rick en Naomi
Max

29 mei 2014 
Nijnselseweg 40
5492 HE Sint-Oedenrode

De crematiedienst zal worden gehouden op woensdag 
4 juni om 14.00 uur in crematorium Uden, Belgenlaan 11 
te Uden.

Samenkomst in de ontvangstruimte van het crematorium 
waar tevens gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van onze oud 
mededirecteur 

Jan van de Meulengraaf

Wij wensen Annie, Marja en de kleinkinderen veel sterkte 
toe bij het dragen van dit verlies.

Nijnselseweg 38 
5492 HE Sint-Oedenrode

0413-472595
www.meulengraaf-beton.nl

Sint-Oedenrode, 29 mei 2014
Directie en medewerkers
Betonfabriek A. vd Meulengraaf & Zn BV

9 juni 2004       9 juni 2014

Bram

Alweer 10 jaar geleden
Dat je ons verliet,

Dat we je hoorden lachen
En met je konden praten

Dat we je zagen leven
En van je konden genieten

Maar lieve, lieve Bram
Vergeten doen wij je zeker niet.

Opa & Oma

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, 
ti jdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Jan van den Elsen
Ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, 

bloemen, prakti sche hulp of een luisterend oor.
Dit heeft  het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

Dankjewel

Wilhelmien van den Elsen, kinderen en kleinkinderen
Sint-Oedenrode, Juni 2014

DANKBETUIGING
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zak witte bollen
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Voetbalschnitt
ook leuk voor vaderdag!

6-8 personen
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     MEE?     MEE?     MEE?     MEE?     MEE?     MEE?     MEE?
Je hoort veel over speltbrood op het moment 
    Maar speltbrood is alléén speltbrood als er 100% 
      spelt is gebruikt en geen andere graansoorten.
          Wij maken al jaren lang speltbroden 
                  en altijd  alleen met 100% speltmeel.

Speltbrood
800 gram
3,75

3,00

t/m 17 juni
2 WEKEN GELDIG

Je hoort veel over speltbrood op het moment Je hoort veel over speltbrood op het moment 
    Maar speltbrood is alléén speltbrood als er 100% 
      spelt is gebruikt en geen andere graansoorten.      spelt is gebruikt en geen andere graansoorten.

                  en altijd  alleen met 100% speltmeel.

oranje tompouce

5 halen 
4 betalen

t/mt 17 juni
2 WEKEN GELDIG

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE  –  Lieshoutseweg 26, NIJNSEL  –  Raadhuisplein 9, SON  –  Bunders 84, VEGHEL  –  Van de Elsenstraat 2, BREUGEL  –  Ouverture 222 &  Aalsterweg 14, EINDHOVEN  –  Markt 8, SCHIJNDEL  -  Markstraat 15, UDEN  –  www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

Informatieavond in De Gouden Leeuw druk bezocht

Hospice Sint-Oedenrode krijgt steeds meer vorm

Vrijwilligers in spe, maar ook veel 
andere geïnteresseerden, bezochten 
vorige week dinsdagavond massaal 
de informatieavond van Hospice 
Sint-Oedenrode. Een bestuur is op 
dit moment bezig om het hospice 
verder vorm te geven. Daarbij hoort 
ook het werven en informeren van 
vrijwilligers. De aanwezigen wer-
den een stuk wijzer en zo zullen 
wellicht nog meer mensen zich aan-
melden als volontair. 

Verschillende sprekers passeer-
den de revue. Onder hen ook Jan  
Verbeek van de Oase in Oss. Deze 
hospice bestaat al jaren en heeft 
inmiddels een duidelijke plek ver-
worven in die regio. Er is plek voor 
meerdere bedden om mensen te be-
geleiden in de laatste fase van hun 
leven. Hij vertelde uit ervaring waar 
een vrijwilliger aan moet voldoen. 
Een sociaal hart hebben voor de me-
demens is misschien wel het belang-
rijkste, zoals uit zijn woorden bleek. 
Tot op heden hebben zo’n vijftig 
mensen bij Hospice Sint-Oedenrode 
gemeld dat ze interesse hebben om 

vrijwilliger te worden. De organisatie 
zoekt nog meer personen, het liefst 
uit of gelinkt aan Sint-Oedenrode, 
die een steentje bij willen dragen. De 
bedoeling is dat er straks plek is voor 
twee bedden. Na het afvallen van de 
Donkershoeve als locatie heeft het 
bestuur nu andere plekken op het 
oog. Pas als de inkt van het contract 
droog is, wil de organisatie zeggen 
om welke plaats het gaat.
De hospice in Sint-Oedenrode zal 
niet het predicaat high care, maar 
de vorm low care krijgen. Het wordt 
dan gerund door vrijwilligers. Al-
lemaal krijgen ze een gedegen trai-
ning alvorens ze kunnen worden 
ingezet. “Voor vrijwilligers gaan we 
trainingen aanbieden”, legt huisarts 
Ronald v.d. Endt uit. Hij is één van 
de bestuursleden. “Daarnaast hopen 
we voor al deze mensen een stage te 
kunnen regelen in een andere hos-
pice. Dan krijgen ze een beeld van 
wat het precies inhoudt. Met dat en 
een gedegen achtergrond moet een 
vrijwilliger er klaar voor zijn.” Zoals 
vermeld wil het bestuur gaan voor 
twee bedden. Eén vindt het te wei-

nig. “Misschien worden het er wel 
meer, maar dat zal moeten blijken. 
Wellicht is het financieel niet eens 
haalbaar”, voegt de arts er aan toe. 
Hospice Sint-Oedenrode zal een 
jaarlijkse stroom van sponsoren no-
dig hebben om het betaalbaar te 
maken en te houden. Wat naams-
bekendheid betreft is het initiatief 
op de goede weg. Er is veel belang-
stelling – mede zichtbaar door deze 
drukbezochte informatieavond - en 
ook komen er giften binnen. 

E2,50max. 250 flyers per  
k.v.k. inschrijving en  
exclusief eventuele  
ontwerpkosten

Geldig van 1-6-2014 t/m
 30-6-2014

www.vierspan.nl Nieuwe Eerdsebaan 6
5482 VS Schijndel

Ter kennismaking
250 zakelijke A5 flyers 
fullcolour  

ACTIE Juni

A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n
 
z
i
j
n
 
g
e
l
d
i
g
 
v
a
n
 
 
2
 
t
/
m

 
7
 
j
u
n
i

G. Kluijtmans

, keurslager
Kerkstraat 13, ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax: 0413-479320

info@kluijtmans.keurslager.nl

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

TROTS VAN DE KEURSLAGER

KIPREEPJESPAKKET

VLEES,SAUS,BROODJES

PER PAKKET

7

99

TIP VAN DE KEURSLAGER

PEPERSTEAKS

2 X 3 MIN 

BAKKEN

6

30

3 STUKS

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 4 max mix 

spiesen

GRATIS BBQ-SAUS

EXTRA KOOPJE

GEKRUIDE 

varkenslapjes

5

50

4 STUKS

ALTIJD LEKKER

KIPSPIES 

GEGAARD

5

95

4 STUKS
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Kijk op www.onsbrabantnet.nl of bel 040 780 7800

Alles-in-één 

TOTAAL 60 Mb/s60 Mb/s

Speciaal voor ons BrabandersSpeciaal voor ons Brabanders

Eerste 6 maanden

Daarna € 55,- /mnd

€45,-     /mnd

Gratis HD-ontvanger t.w.v. € 175,-   |   Gratis Installatiemonteur t.w.v. € 45,-

Eerste 6 maanden € 10,- korting   |   Geen activatie- en verzendkosten t.w.v. € 35,-

Internet, Bellen, TV & Radio
en Interactieve TV

Open Coffee Het Groene Woud in 
Gasthuishoeve Sint-Oedenrode
Natuurlijk netwerken op z’n Bra-
bants. Dat doe je bij Open Coffee 
Het Groene Woud. De organisato-
ren, Van Gerrevink Advies en Trai-
ning, Cheops Personeelsadvies en 
Kopstukken, nodigen alle onderne-
mende mensen uit de regio graag 
uit op woensdag 11 juni a.s. De 
Open Coffee vindt dan plaats in het 
streekbelevingscentrum Gasthuis-
hoeve in Boskant.  

Op 11 juni ‘s morgens kun je daar 
dus niet alleen genieten van streek-
producten, maar ook van onderne-
mende streekgenoten. Kom kennis 
maken, kennis delen en start samen-
werking.

Het concept Open Coffee
Open Coffee streeft er naar dat on-
dernemende mensen elkaar kunnen 
versterken. Bijvoorbeeld door ken-
nis te delen,  ideeën te bespreken 
en persoonlijk kennis te maken. De 

kracht van netwerken is dat je jezelf 
voorstelt en niet je bedrijf, dienst, 
product of specialisme. De bijeen-
komsten van Open Coffee zijn gratis 
toegankelijk. De consumpties ko-
men wel voor eigen rekening. 

Open Coffee Het Groene Woud
Open Coffee Het Groene Woud 
wordt iedere tweede woensdagoch-
tend van de maand gehouden. De 
locaties vinden afwisselend plaats in 
de gemeenten Sint-Michielsgestel, 
Boxtel, Schijndel en Sint-Oedenrode 
en zijn altijd van 9.00 – 11.00 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig, 
maar mag altijd. 

Meer informatie? Mail naar 
info@opencoffeegroenewoud.nl,  
plaats een bericht op onze social me-
dia op Linkedin, Facebook, 
Twitter en bekijk onze website 
www.opencoffeegroenewoud.nl

RBB staat achter fusie: 
“Er is geen weg terug”
Roois Burger Belang (RBB), de 
enige fractie die zich tijdens de 
verkiezingen profileerde als te-
genstander van de gemeentefusie, 
heeft een ommezwaai gemaakt en 
is nu vóór. Niet dat ze inhoudelijk 
van mening veranderd zijn; hun 
nieuwe standpunt is vooral prag-
matisch. Volgens RBB is de voor-
bereiding al in zo’n vergevorderd 
stadium, dat er geen weg terug is.

Over dat laatste wordt overigens 
nog verschillend gedacht, zo bleek 
vorige week dinsdag in de ge-
meenteraadsvergadering. Waar 
burgemeester Peter Maas sprak 
over “we zitten al in de fuik” wilde 
Coby van der Pas (CDA) daar niets 
van weten, en draaide de beeld-
spraak om naar “open water”. Er 
kan nog iets misgaan, waardoor de 
fusie niet doorgaat, stelde ze. Ge-
volgd door de vraag of de gemeen-
te in dat geval nog wel aanspraak 

zou kunnen maken op de ton aan 
voorbereidingskosten, die gedecla-
reerd wordt bij de Provincie.

Volgens RBB is de fusie alleen nog 
een kwestie van tijd. Die tijd willen 
ze niet rekken met procedures, om-
dat dat toch niet leidt tot een ander 
resultaat, stelt hun fractievoorzitter 
Henri Raaijmakers in een persver-
klaring. In die verklaring geeft hij 
aan, als burger (de fractie draait nu 
voor het eerst mee in de politiek) 
niet goed geïnformeerd te zijn over 
al het werk wat al voor de fusie 
was verricht. “Wij zijn ervan door-
drongen dat wij de kiezers voor 
hebben gehouden dat de fusie nog 
te stoppen is. Ons rest alleen nog 
excuus aan de kiezers die om die 
reden op ons hebben gestemd. Wij 
zullen wel zeer kritisch zijn.” 

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

openingstijden:
woensdag: 13.00 - 18.00 uur

ZATERDAG 7 JUNI GESLOTEN
Andere tijden op afspraak

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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

Nationale buitenspeeldag 
in wijk Kinderbos
Op woensdag 11 juni a.s. organiseert wijkvereniging Kin-
derbos weer de nationale buitenspeeldag. Deze is van 
13.30 uur tot 16.30 uur en vindt plaats in een gedeelte 
van de Componistenlaan en op het Sweelinckplein. 

We gaan proberen om ook dit jaar er samen weer een 
leuke middag van te maken! Dit keer pakken we uit met 
Luuk’s poppentheater, natuurlijk kun je jezelf weer laten 
schminken als een stoere tijger of als een mooie prinses, 
maar er is nog veel meer leuks te beleven! Je hoeft geen 
lid te zijn van de wijkvereniging dus alle jongens en meis-
jes zijn uitgenodigd en dan maken we er samen een ge-
zellige middag van! Via deze weg willen wij bouwbedrijf 
van Stiphout, Albert Heijn, de Rabobank en de gemeente 
Sint-Oedenrode bedanken voor hun sponsoring.

Last but not least spraken verschillende raadsleden hun zorg 
uit over de solvabiliteit (financiële draagkracht) van Rooi. De 
rek is er de afgelopen jaren al wat uit geraakt en de prognoses 
voor de komende jaren zijn nog niet optimistisch. Wethouder 
Jan van Burgsteden kon die zorg niet wegnemen. “Als dit 
doorzet moeten we misschien wat dieper gaan snijden.” 

Vervolg voorpagina

CDA-Rooi plankgas 
van start

Gitaarlessen in Rooi
In september start het nieuwe seizoen gitaarlessen. Er wordt 
gewerkt met akkoorden. Je hoeft dus geen noten te lezen. De 
bedoeling is dat je na een jaar liedjes kunt begeleiden. Lied-
jes die jij leuk vindt. De cursus is zeer geschikt voor 40-plus-
sers, activiteitenbegeleiders, kleuterjuffen,  scoutingmensen 
(kampvuurliedjes) en ook voor mensen uit het onderwijs.
Aanschaf van een gitaar kan, met veel korting, geregeld 
worden. De onkosten van ’n nieuwe  gitaar komen op on-
geveer € 95,-. Er is nog plaats op woensdag- en donder-
dagavond. Meer info bij Nico van de Wetering. Telefoon: 
06 510 517 52 of per mail; nvandewetering@kpnmail.nl.

DeMooiRooiKrant in beeld 
bij Hart van Nederland
Vorige week dinsdagavond is DeMooiRooiKrant prominent 
in beeld geweest bij het SBS6 programma Hart van Neder-
land. 

Veel Rooienaren is het opgevallen. De uit Sint-Oedenrode 
afkomstige en bij DeMooiRooiKrant werkzame Hans van 
den Wijngaard gaf een reactie op de stijging van het aantal 
minderjarige comazuipers in Nederland. Voor dat hij aan het 
woord kwam, hield hij duidelijk zichtbaar DeMooiRooiKrant 
vast.

Een zoon van Hans belandde jaren geleden in het zieken-
huis door een alcoholvergiftiging. Sindsdien is Hans de strijd 
aan gegaan om het alcoholverbruik onder jongeren te ver-
minderen. Onder andere door het mede-produceren van de 
film ‘Bezopen’, van TV-Meierij. Meerdere malen is de vader 
verschenen in tv-programma’s om tekst en uitleg te geven. 
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biobest-theater.nl
Uw best(s)e bioscoop - Stationsstraat 19 - Best

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

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

Spaanse margriet (Osteospermum)
Diverse kleuren, 
hoogte 20 cm, 
volle zon, 
potmaat 12 cm.
Per stuk 2.49

t (Osteospermum)g
eeeuren, 
000 cm, 

1112 cm.
222.49

( ospermum)p

prijsplukker

2+1
gratis

2e Pinksterdag open
 van 10.00 tot 17.00 uur

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

op
=
op

Kofferen 3 | 5492 BL St-Oedenrode  | T: 0413-477829
www.unique-kapsalon.nl

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

* Neem een foto van uw in te ruilen 
meubel(en) mee.  Dan hoort u direct 

wat de inruilprijs ervan is.

Reshma Girdhari ook in fi naleronde Miss Regio

Vorige week stond er een artikel in 
DeMooiRooiKrant over deelname 
van Kimberly van Grinsven aan de 
finale van Miss Regio. De jonge 
winkelier is echter niet de enige met 
een Rooise link die in de eindronde 
staat. Ook de in Sint-Oedenrode 
woonachtige Reshma Girdhari (21) 
maakt nog kans. Afgelopen zondag 
rondde ze haar training af. Het is nu 
wachten op 22 juni, de grote dag.

Dan vindt namelijk de ‘grande finale’ 
plaats van de verkiezing die kansen 

biedt voor modellen die kleiner zijn 
dan 1.74m. Het verhaal van Resh-
ma, die ongeveer een jaar geleden 
vanuit Groningen in Sint-Oedenrode 
is komen wonen, is bijna hetzelfde 
als dat van Kimberly. Ook Reshma 
heeft geen ervaring in modellen-
werk, maar ze staat er wel voor 
open. “Ik heb dit altijd al een keer 
willen doen. Eindelijk heb ik de mo-
tivatie gevonden. Ik dacht ‘waarom 
niet? Ik leef maar één keer!’. De 
eerste ronde vond ik spannend. Het 
was een lange dag, maar dat was 

het meer dan waard.” 
Afgelopen zondag rondden de fina-
listen de laatste training af. Reshma 
leerde veel bij over poseren en cat-
walk lopen. “Nu kijk ik er heel an-
ders tegenaan. Soms zie ik iemand 
lopen en dan denk ik: ‘waarom loop 
je niet wat rechter? Dat zou zo veel 
mooier staan!’ “ Wat de uitslag ook 
wordt. De mooie Rooise wil hoe dan 
ook verder in het vak. Op het gebied 
van reclame of door het lopen van 
modeshows. 

Onderschrift 
foto Avond-
wandelvier-
daagse

De organisatie van 
de Avondwandelvier-
daagse gaf vorige per 
abuis de verkeerde 
namen door van de 
mensen die op de foto 
stonden. 

Vierde van links is 
Jeanne van de Laar, 
vijfde van links Betty 
van Genugten en 
nummer negen van 
het rijtje is Johan van 
de Sande (Penning-
meester en startbu-
reau).

Jongeren 't Roois Theater: Komt dat zien

Op zondag 22 juni spelen de jonge-
ren van 't Roois theater hun nieuw-
ste stuk: Achter gesloten deuren. 
Het is een verrassend stuk, waarin 
de wereld op zijn kop wordt gezet. 
Welke wereld precies, dat vertellen 
we u natuurlijk nog niet.

Maar... wilt u een tipje van de slui-
er opgelicht hebben? Kom dan op 
zaterdagmiddag 7 juni naar onze 
waarzegster in het dorp. Mada-
me Brechtiana  von Tymus zal uw 
hoogstpersoonlijke toekomst voor-
spellen en u een glimpje laten zien 
van het nieuwe stuk. Zij zal u vra-

gen een kaart te trekken. Tussen die 
kaarten heeft zij toegangskaartjes 
voor de voorstelling verstopt. Als het 
in uw sterren geschreven staat, kunt 
u dus de gelukkige bezitter worden 
van een vip-plaats bij een van de  
voorstellingen.  Komt dat zien!

ZomerevenementenZomer

De heren en dames van ’t Roois Theater hebben deze week druk gerepeteerd.

Gitaarlessen in Rooi

DeMooiRooiKrant in beeld 
bij Hart van Nederland

Alle 
kinder-

schoenen
hAlve prijs 

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

en baby

Alle 
kinder-
kleding

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

Hertog Hendrikstraat 12 | 5492BB Sint-Oedenrode | T: 0413-472768
www.stapperz.nl | www.kiddoozkinderkleding.nl
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Mooi in de buurt
Zwijnsbergen: op en top Roois onder de rook van Breugel

plots verscheen voor mij in een dagdroom
de maagd Vera, patrones der Zwijnse Bergen.

een Rooise beschermheilige zonder kapel
ze stond liefelijk onder een houten afdak

en lachte mij toe met een varensblad in de hand.

het is de waarheid die ik aan u vertel
totdat muziek mijn helderziendheid verbrak 

hier leven mensen in sprookjesachtig groen
langs de kabbelende stroming van de Dommel

nabij Bulten met Mos en het Vresselsbos
in het uiterste zuiden tegen Son en Breugel

buurtend en actief verenigd in het eigen clubhuis;
ja, jong en oud voelen zich in deze omgeving thuis

ondanks dat men ter kerke ging voor doop en meer,
in het pittoreske Breugel basaal is geschoold

en voor dagelijkse boodschappen naar het Sonse rijdt,
waar de jeugd uitgaat in o.a. Eindhoven of Nuenen,

is er werkelijk niemand ontrouw aan onze “Oude Vrijheid”

en wonen in de naderende grote lichtjesstad
neen, daar is geen Zwijnsberger toe bereid

Buurtschap Zwijnsbergen

Het buurtschap Zwijnsbergen ligt 
in het zuidelijkste puntje van de 
gemeente Sint-Oedenrode. Toch 
voelen de inwoners van Zwijnsber-
gen zich op en top Rooienaar en dat 
ondanks dat zij maar op een steen-
worp afstand van Breugel wonen. 
Voor de laatste uitgave van Mooi in 
de Buurt voor de zomervakantie be-
zocht DeMooiRooiKrant de plaats 
waar de Dommel onze gemeente 
binnen stroomt.

Het lijkt wel of heel het buurtschap 
Zwijnsbergen is aangeschoven. 
Waar we in andere wijken en buur-
ten vaak met vier tot zes mensen 
aan tafel zaten, zitten er in het club-
huis van de buurt maar liefst dertien 
mensen aan tafel. “Ik heb gewoon 
veel mensen gebeld en ze hadden 
allemaal zin om te komen”, zegt 
Wilma Verhagen. Dat enthousiasme 
zegt iets over de verbondenheid in 
het buurtschap.

Een straat die een buurtschap werd
Eigenlijk is Zwijnsbergen een straat 
op Vressel, maar de mensen die ten 
zuiden van de Vresselse Akkers wo-
nen kunnen zich aansluiten bij de 
buurtvereniging Zwijnsbergen. Net 
als op zoveel plaatsen in het bui-

tengebied zijn ook op Zwijnsbergen 
de laatste jaren veel burgers komen 
wonen. Toch is er hier nog steeds 
een groot aantal boerenbedrijven 
actief. Aardbeien en prei doen het 
door beregening en met de hulp 
van kunstmest goed op de van oor-
sprong slechte landbouwgrond op 
de hoge gronden naast de Dommel.

Noud Daniëls woont al zijn hele le-
ven op Zwijnsbergen. Hij werd er in 
1930 geboren en is er altijd geble-
ven. Net zoals alle plaatsen heeft 
ook in Zwijnsbergen de tijd niet stil 
gestaan. De pomp in de keuken 
heeft plaats gemaakt voor de wa-
terleiding en het houtvuur om te 
koken is al lang vervangen door het 
gasfornuis of de inductiekookpla-
ten. Toch kwam de vernieuwing niet 
vanzelf. “Voor de aanleg van het 
elektrische net hebben we, volgens 
mij, dertig jaar lang baatbelasting 
betaald”, vertelt Daniëls. 

Sociale leven speelt zich af in 
Breugel
Zwijnsbergen ligt zo dicht bij Breu-
gel, dat de mensen die er wonen 
voor hun dagelijkse boodschappen, 
de school en de kerk helemaal op 
onze zuidelijke buurgemeente zijn 

georiënteerd. “Eigenlijk gaat ieder-
een hier in Breugel naar school en 
ook gaan we in Breugel naar de 
kerk, maar sinds dat we één Oda-
parochie hebben zit daar wel iets 
Roois in”. Ondanks dat Nijnsel 
dichter bij Zwijnsbergen ligt dan 
Sint-Oedenrode, voelen de mensen 
op Zwijnsbergen zich meer Rooi-
enaar dan Nijnselnaar. Sterker nog, 
eigenlijk hebben de meeste men-
sen op Zwijnsbergen helemaal niets 
met Nijnsel. “We voelen ons Rooi-
enaar, maar ons sociale leven speelt 
zich af in Breugel en de dagelijkse 
boodschappen doen we in Son”, 
zegt Martien Verhagen. “Onze kin-
deren gaan ook in Breugel sporten, 
voetbal en korfbal gebeurt daar. We 
pakken onze pot bier bij de Zwaan 
in Son”.

Son wilde het hier helemaal vol 
bouwen
Dat het sociale leven van Zwijnsber-
gen zich in Breugel afspeelt, wil niet 
zeggen dat ze bestuurlijk ook maar 
iets met de gemeente Son en Breugel 
hebben. Dat bleek wel toen enkele 
jaren geleden de gemeente Son en 
Breugel het plan opvatte om Zwijns-
bergen te annexeren om er een 
nieuwe woonwijk te bouwen. “De 

Mooi in de Buurt gaat even met 
vakantie
In de maanden juli en augustus 
gaat de rubriek Mooi in de Buurt 
even van de zomer genieten. Maar 
vanaf september trekken we weer 
door de Rooise straten, buurten en 
wijken op zoek naar de verhalen 
achter het leven in onze gemeente.

Als u de lezers van DeMooiRooi-
Krant ook eens kennis wilt laten 
maken met de straat, buurt of wijk 
waarin u woont, dan kan dat. U 

kunt daarvoor een mail sturen naar:
redactie@demooirooikrant.nl.

Als u een DVD wilt ontvangen met 
daarop alle afleveringen van de 
bij de serie horende films over de 
Rooise buurten die het afgelopen 
seizoen 2013-2014 in Mooi in de 
Buurt zijn bezocht, dan kunt u die 
via hetzelfde mailadres bestellen. 
De kosten voor een DVD bedragen 
25 euro inclusief BTW.

burgemeester van Son en Breugel 
was beslist niet blij met mij”, vertelt 
Wilma Verhagen. “Samen met een 
paar mensen uit Breugel hebben wij 
met succes geprotesteerd tegen de 
voorgenomen annexatie. Het kan 
toch niet waar zijn dat het Dommel-
dal helemaal vol wordt gebouwd 
met huizen”. 

Stel je voor dat we stadsmensen 
worden
Ook na de fusie die er aan komt 
met Schijndel en Veghel, willen ze 
op Zwijnsbergen Roois blijven. “Het 
maakt eigenlijk niet zoveel uit of we 
bij Schijndel, Veghel of Rooi horen. 
Als we maar niet bij Son en Breugel 
komen, want dan zijn we over een 
paar jaar Eindhoven. Stel je voor dat 
wij nog stadsmensen worden”, zegt 
Elly van den Heuvel, die tegenover 
Wilma aan tafel zit.

Ondanks alles blijft Zwijnsbergen 
een buurtschap zoals alle andere 
buurten en wijken in Sint-Oeden-
rode. Het buurtschap heeft een ac-
tieve buurtvereniging met een eigen 
clubhuis. En gedurende het jaar zijn 
er veel activiteiten om het gevoel 
van saamhorigheid onder elkaar 
te versterken. Een van de hoogte-
punten is de jaarvergadering, dan 
stroomt het clubhuis aan de Vres-
selseweg vol. De noodzakelijke din-
gen worden dan met elkaar bespro-
ken om daarna snel over te gaan 
naar een gezellige afronding van de 
vergadering. Natuurlijk weet tegen 
het einde van het jaar de Sint ook 
Zwijnsbergen te vinden. Maar ook 
voor de oudere jeugd organiseert de 

buurtvereniging activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld gourmetten. Naar een 
goede Brabantse gewoonte wordt 
er in de wintermaanden samen ge-
kaart en in de zomer is er natuurlijk 
de fietstocht voor de buurt.

Ondanks dat Zwijnsbergen een heel 
mooi stukje Sint-Oedenrode is, zijn 
er nauwelijks toeristische activiteiten. 
Het Vressels bos en de Vresselse Hut 
zijn wel plaatsen die toeristen trek-
ken, maar op Zwijnsbergen zelf is 
eigenlijk niet zoveel te doen. Alleen 
dan dat er veel mensen van en naar 
Son door het buurtschap fietsen.

Je kunt beter in Breugel op een 
kruispunt gaan liggen
De bijzondere plaats in de gemeen-
te van Zwijnsbergen blijft toch de 
rode draad van het gesprek van de 
Zwijnsbergers. Zo heeft Zwijnsber-
gen, in tegenstelling tot de rest van 
Sint-Oedenrode het kengetal 0499 
en dat brengt ook weer op zijn ei-
gen manier hinder met zich mee. 
“Als je hier snel een ambulance 
nodig hebt, kun je beter in Breugel 
op een kruising gaan liggen, dan 
dat je 112 belt”, zegt Marie-Anne 
van den Heuvel. Adri Verhagen 
vult haar aan, “dat komt door het 
kengetal. Als we hier 112 bellen 
worden we met de meldkamer in 
Eindhoven verbonden, terwijl we als 
Roois buurtschap eigenlijk in Den 
Bosch moeten zijn. Maar dat geldt 
alleen als je met de vaste lijn belt, 
want als je met een mobiele tele-
foon belt, dan kunnen ze schijnbaar 
wel precies zien dat we nog steeds 
in Rooi zijn”. 

Zwijnsbergen de 'proviandkast' van Eindhoven

Ondanks dat de inwoners van onze 
streken de laatste maanden van 
de oorlog niet als hongerwinter 
hebben gekend, wil dat niet zeg-
gen dat er in steden zoals Eindho-
ven geen honger was. Omdat het 
voedsel dat op de bon verkrijgbaar 
was zowel in kwantiteit als kwa-
liteit belabberd was, bleef er voor 
de bevolking van de steden weinig 
anders over dan op voedseltocht 
te gaan. Bij deze voedseltochten 
trok de bevolking van Eindhoven, 
te voet ook naar Zwijnsbergen om 
daar bij de boeren proberen aan 

eten te komen.

Natuurlijk was het ook op het plat-
teland geen vetpot, want op bevel 
van de Duitse bezetters moesten 
de Nederlandse boeren hun oogst 
afstaan aan de voedselvoorziening, 
de Crisis Controle Dienst. Maar 
omdat de meeste ambtenaren die 
voor deze Crisis Controle Dienst 
werkten niet zo heel veel op had-
den met de Duitsers, lukte het de 
boeren om aanzienlijke delen van 
hun oogst al of niet op de zwarte 
markt te brengen. 

Voor de inwoners van de steden, 
die legaal alleen voedsel op de bon 
konden kopen, was het natuur-
lijk geen geheim dat de boeren in 
de regio nog wel te eten hadden. 
Vanaf 1943 trokken dan vrouwen 
en de jongens van onder de acht-
tien het platteland op om eten te 
kopen. Dat het vooral jongens van 
onder de achttien waren, had er 
mee te maken dat mannen van 
achttien jaar en ouder zaten onder-
gedoken omdat zij waren opgeroe-
pen om in Duitsland dwangarbeid 
te verrichten.

Natuurlijk waren er ook op Zwijns-
bergen genoeg boeren die een 
deel van hun oogst in het zwart 
verhandelden. Dat voedsel varieer-
de van brood en aardappelen tot 
melk en kaas. Die zwarte handel 
was natuurlijk niet zonder risico, 
want ondanks dat veel van de Ne-
derlandse ambtenaren een oogje 
toeknepen, waren er ook nog altijd 
lieden onder hen die te plichtsge-
trouw waren. 
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In de rij staan voor koopjes bij 'De Plèkkers'

Carnavalsvereniging 'De Plèkkers' 
hield afgelopen zondag haar traditi-
onele vlooienmarkt op het terrein van 
Van Kaathoven aan de Eversestraat. 
Al voor negen uur stonden de eerste 
koopjesjagers te wachten totdat om 
tien uur de poort open ging.

Meteen daarna begon het spel van 
bieden en vragen. “Veel te veel” en 
“spotgoedkoop” klonk er respectie-
velijk uit de monden van de poten-
tiële kopers en de Plèkkers achter de 

kramen met handelswaar.

“Voor ons is de vlooienmarkt het 
hoogtepunt van zes weken inzamelen 
en sorteren”, vertelt voorzitter Mark 
van Genugten. “De afgelopen weken 
hebben we met advertenties in De-
MooiRooiKrant om spullen gevraagd. 
Nadat we die zaterdags ophaalden, 
hebben we die de dinsdag daarop 
gesorteerd. Het resultaat van die 
ophaalactie is hier te zien”, vervolgt 
Mark terwijl hij over het terrein kijkt.

“We merken de laatste jaren wel 
dat het aanbod van spullen voor 
de vlooienmarkt elk jaar minder 
wordt”. Mark denkt dat dat door de 
crisis komt. “Omdat er minder men-
sen verhuizen wordt er ook minder 
opgeruimd. Maar gelukkig is de 
kwaliteit van de spullen wel goed en 
dat is belangrijk”, zegt hij terwijl hij 
drie tapijten voor 25 euro probeert 
te slijten. Volgens de potentiële ko-
per natuurlijk veel te veel.

Van den Berg 
Installatietechniek b.v.

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

WWW.ISB-TECHNIEK.NL

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

T: 0413 - 47 67 33

- buiten en binnen schilderwerken      - tex spuiten wanden en plafonds
- lak spuiten binnendeuren etc.      - zeer scherpe tarieven

schilderwerken

Voor meer informatie:  info@boschdecoratie.nl    06-15180030

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

DE VISWINKEL
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Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081
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VANAF 12 JUNI HOLLANDSE NIEUWE: 
kom voor die tijd ‘haring’ bonnen sparen.

Bij besteding van € 5,00 ontvangt u een bon, 3 van deze
 bonnen geeft recht op een Hollandse Nieuwe GRATIS

Vlooienmarkt Boskant geslaagd 

Ook dit jaar heeft de Jeugdafdeling 
van de Voetbalvereniging Boskant 
op Hemelvaartsdag weer de jaarlijk-
se vlooienmarkt gehouden. Een ac-
tiviteit die al vele jaren lang,  samen 
met het Familievoetbaltoernooi  op 
die dag wordt georganiseerd. 

Vooraf leken de weergoden niet 
goed gezind, maar achteraf kon de 
organisatie weer terugkijken op een 
zeer geslaagde en droge dag. Rond 
8.30 uur kwamen de eerste bezoe-
kers al een kijkje nemen om de han-

del te beoordelen. En toen om 10.00 
uur de poorten open gingen was 
het een ware stormloop richting de 
“beste “ koopjes. Met ruim 900 be-
zoekers werd er weliswaar geen re-
cordaantal bezoekers gehaald maar 
was het toch weer gezellig druk. En 
…….. er is er veel verkocht. 

De spullen voor de vlooienmarkt 
worden het gehele jaar door de or-
ganisatie verzameld en kunnen na 
telefonisch overleg met Rien van 
de Zanden ook bij hem worden af-

geleverd en opgeslagen  (tel: 0413-
474476). Daar de financiële situatie 
bij de meeste  sportverenigingen de 
laatste jaren steeds meer onder druk 
komt te staan, is deze dag voor de 
voetbalclub Boskant dan ook erg 
belangrijk.  De opbrengst van de 
markt komt volledig ten goede aan 
de jeugd van vv Boskant zodat er bij-
voorbeeld  activiteiten voor de jeugd 
kunnen worden opgezet.  Volgend 
jaar wordt de vlooienmarkt zeker 
weer georganiseerd en de organisa-
tie hoopt dan ook weer een beroep 
te kunnen doen op de vele vrijwil-
ligers, want zonder deze vrijwilligers 
is het niet mogelijk om de dag tot 
een succes te maken!

Voor meer informatie kijk op: www.solarcenterbrabant.nl 
of bel 06 - 10 62 11 30

van paneel tot pakket, van doe het zelf tot volledige installatie

Omvormers

Zonnepanelen

Monitoring

Accessoires

Complete installatie

Doe-het-zelf pakket

va. €125

Interieurinrichting

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Studenten op zoek naar sponsoren

Helpen met bouwen in Kenia

Het is er warm. Soms zo warm dat 
het voor Europeanen moeilijk wordt 
om het er uit te houden. Kenia is 
een land wat voor veel mensen 
vraagtekens oproept. Is het er vei-
lig? Wat voor mensen wonen daar? 
Hoe leven ze? De Rooise Kim van 
Lier komt daar eind dit jaar achter. 
Ze gaat van eind augustus tot eind 
november naar Afrika. In plaats van 
een nationale stage, durft ze het aan 
om op het vliegtuig te stappen.

Spannend vindt ze het natuurlijk wel, 
maar wanneer Kim vertelt over Kenia 
is duidelijk dat ze liever kiest voor een 
dergelijke uitdaging dan voor een – 
in haar ogen – minder uitdagende 
stage in eigen land. Kim studeert 
aan het Koning Willem 1 college in 
Den Bosch. Ze volgt de richting ar-
chitectuur. Samen met studenten 
Bouwkunde en Infrastructuur gaat ze 
het avontuur aan. “Ik wil het vooral 
doen, om zo de nodige levenserva-

ring te krijgen”, zegt de studente 
wijs. “Graag wil ik meemaken hoe 
de cultuur daar in elkaar zit. Hoe de 
mensen daar leven.” Daar zal ze ze-
ker achter komen, maar de jongens 
en meiden gaan niet alleen naar Ke-
nia om te leren van de cultuur. Ze 
hebben een doel. De school waar ze 
hun opleiding volgen heeft al jaren 
een project in het Afrikaanse land. 
Er wordt een school gebouwd. Kim 
en haar medestudenten gaan er aan 
meehelpen.

Kim heeft als opdracht tekeningen 
moeten  maken die nuttig zullen zijn 
voor de bouw. Haar collega’s maak-
ten opdrachten in hun eigen tak van 
sport. Samen met haar medestuden-

ten krijgen ze in Kenia taken om het 
schoolgebouw verder af te krijgen. 
Taken die vaak gericht zijn op de stu-
die. “Naast onze bouwwerkzaamhe-
den moeten we ook andere manie-
ren vinden om de mensen daar te 
helpen”, vertelt Kim. “Zo gaan we 
onder andere een voetbaltoernooi 
organiseren voor de kinderen van 
het dorp. Op die manier tonen we 
maatschappelijke betrokkenheid. 
Dat is erg belangrijk.” Dat Kim graag 
naar Kenia gaat mag duidelijk zijn. 
Ze liet er een versnelde studie van 
drie jaar voor schieten. “Ik kon de 
opleiding in drie jaar doen in plaats 
van in vier jaar, maar dan zat deze 
reis er niet bij. Dat wilde ik niet mis-
sen, dus daarom koos ik voor vier 

jaar.” Na deze studie is Kim van plan 
om verder te gaan op de HBO. Over 
een universitaire studie denkt de 
Rooise nog niet na. “Eerst dit maar 
eens halen”, geeft ze aan. 

De reis moeten de studenten zelf 
betalen, maar de materialen en 
de overnachtingen proberen ze te 
bekostigen door hulp van sponso-
ren. Op slimme manieren zijn de 
studenten nu bezig om geld in te 
zamelen en sponsoren te werven. 
Iedereen boort een eigen netwerk 
aan. Wilt u Kim helpen en daarmee 
de mensen in Kenia? Doneer dan op 
NL67INGB0008071057 t.n.v. De-
corama adob. Voor meer informatie 
kijk op www.building4kenia.nl

Kim van Lier (uiterst links) met haar schoolgenoten.

Rapper GIO te gast bij galafeest Fioretti
Het galafeest voor de eindexamen-
kandidaten van het Fioretti College 
is elk jaar opnieuw een ware happe-
ning. Maar liefst 500 fraai uitgedoste 
leerlingen en hun introducés zijn op 
woensdag 4 juni te gast op Kasteel 
Henkenshage in Sint-Oedenrode. 
Ze worden naar de feestlocatie ge-
bracht in fraaie bolides. Dat is een 
bijzonder schouwspel. Dit jaar is er 
nóg een speciale gast en dat is de 
rapper GIO. Hij zal 's avonds een op-
treden verzorgen voor de leerlingen.

Uiteraard is er nog veel meer ver-
tier voor de gasten. Erik Knottnerus 
komt het Nederlandstalige levenslied 
vertolken. Door de DJ's wordt goede 
muziek gedraaid. Sandor Paulus te-
kent karikaturen van de leerlingen. 
In de trouwzaal van het kasteel kun-
nen de leerlingen meedoen aan een 
middeleeuwse fotoshoot. En natuur-
lijk worden er ook weer staatsiepor-
tretten gemaakt.

Het alcoholvrije galafeest begint om 
20.00 uur en duurt tot 1.00 uur. 
Elke eindexamenkandidaat mag één 
introducé meebrengen. De entree 
bedraagt € 12,50 per persoon. Op 
de website van de school is te zien 
waar de kaarten verkregen kunnen 
worden. Activiteiten 

kalender: 
13-06  Oranjeparty,  Jeugd-disco 

The Joy,  Nijnsel
25-06  Meidendag, Jongeren-

centrum Honk 1224,  
Sint-Oedenrode,  Alleen 
voor meiden toegankelijk!

16-07  Beachparty, Jongeren-
centrum  Honk 1224, 
Sint-Oedenrode 

12-09  Schuimparty, The Joy, 
Nijnsel 

Jong Leert Oud: Omgaan met de Smartphone. 
Zoek jij nog extra uren voor je Maatschappelijke Stage ?
Voor een avond van de zomerschool 
– KBO - organiseert het jongeren-
werk op  donderdag 17 juli een avond 
Jong Leert Oud over het omgaan met 
de mobiele telefoon, en dan wel de 
Smartphone.

Jongeren zijn opgegroeid in deze 
snelheid waarbinnen de techniek zich 
ontwikkelt. Voor hen is het niet meer 

als vanzelfsprekend. Een spelletje spe-
len, voor het gebruik van Facebook 
of het delen van foto’s of filmpjes. De 
jongeren zijn dan ook de meest erva-
ren docenten daar waar het gaat over 
het gebruik van de Smartphone.
Voor deze avond kunnen jongeren 
zich aanmelden ter ondersteuning 
van de deelnemers. Als jonge docent 
geef je antwoord op de meest uiteen-

lopende vragen die onder de ouderen 
spelen op dit gebied. Misschien zoek 
jij nog extra uren om je Maatschap-
pelijke Stage af te kunnen ronden? En 
vind je het leuk om ouderen te onder-
steunen en iets over de Smartphone 
te vertellen?

Geef je dan op via www.job-sjop.nl  
of m.stegenga@welzijndemeierij.nl

Black & White party in 
jeugd-disco The Joy te Nijnsel

Op vrijdag 23 mei was er bij jeugd-
disco The Joy de jaarlijkse Black & 
White groep 7 party. Om de jeugd uit 
groep 7 en de ouders kennis te laten 
maken met jeugd-disco The Joy.  Het 

was een erg gezellige avond met grote 
opkomst. Op 13 juni  hebben Oranje 
party en ook dan zijn de kinderen uit 
groep 7 weer van harte welkom.

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
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Jorrit

Frank 50 jaar! 

Proficiat, Cas Brord Githa

Welkom thuis!

ZATERDAG ZAG MAX 

ABRAHAM!

Wilma Dahmen 50 jaar

The Sharpees uit Engeland 
in De Ossekop

Ze spelen in alle bekende blues-
rockcafés in Europa, toeren al jaren 
door Engeland, Frankrijk, Duitsland 
en Nederland en spelen a.s. zater-

dag in Eet-& Muziekcafé de Osse-
kop. The Sharpees maken 'n mix van 
blues en rock geïnspireerd  op werk 
van Rory Gallagar, The Stones, Tom 
Petty en Paul Rodgers.  

De band heeft diverse albums op 
hun naam staan. Komende zaterdag 
"Good old British rythm & blues at 
its best" aanvang 21.30u. Zondag 
1e pinksterdag brengt  "good oll 
Rockin Daddy" weer een muzikaal 
bezoek aan De Ossekop, aanvang 
21.30 uur. Volop muziek dus in De 
Ossekop. Vooraf 'n hapje eten? Re-
serveren gewenst! 

Rosanne en Arnoud Verhagen zijn 
afgelopen vrijdag getrouwd in Kas-
teel Henkenshage. Het was een gro-
te dag om nooit te vergeten! Trou-
wen op een prachtige locatie, mooi 
weer en lieve mensen om ze heen...
het kon niet beter! Het kersverse 
duo is erg gelukkig. Ieder Roois of 
Liempds koppel dat volgend jaar 
gaat trouwen, mag met de trouwfo-

to in DeMooiRooiKrant Gaat u zelf 
trouwen of kent u een paar dat vol-
gend jaar elkaar het jawoord gaat 
geven? Stuur dan na de bruiloft een 
foto van het kersverse echtpaar naar 
redactie@demooirooikrant.nl. Alle 
ingestuurde foto’s komen in de 
krant met natuurlijk een bijzondere 
vermelding.  

Ja, ik wil!

NAAI-STUDIO
Creatief bezig zijn met het 

maken van je eigen kleding 
in een gezellige sfeer.

Voor meer info: 0413-420330
Sint Oedenrode

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

Alleen in jaren telt ze vijftig
en mag zij even Sara heten
maar onze lieve Françoise
geraakt nimmer uit haar 

jeugd.

VAn hArte geFeliciteerd!

Wij zijn heel trots op jou en
dat laten wij aan iedereen 

weten!

Mama en kinderen

50
jaar!

‘t komt weer goed met ze!
Bedankt voor jullie hulp, namens Bella en Roos

Ingrid

6 juni 2004            6 juni 2014

Lieve Ingrid

Een liefdevolle herinnering
Uniek en onvergetelijk

Monique en Jacqueline

Lodewijk

op zoek naar 
Lodewijk is Z..èl !!

i.v.m. afspraak die niet 
doorging op carnavals-

zaterdag 2014 vanuit Boekel. 
Heel graag een telefoontje 

naar 06-41347622. 
Bij voorbaat hartelijk dank.

4-6-2004               4-6-2014

10 jaar 
Van Turnhout Promotie

Mooi... wij zijn trots op je!

Liefs, Anja en Anne xxxx

Deze casanova 
30 jaar!

Geboren op
1-6-2014

dochter van Patrick en Lotte
zusje van Thijs

superblije opa en oma 
Dick en Hermien Botter

Anna

Ons Franca 50 jaar, Proficiat!

Lenie 80 jaar!

hoera!

Linda, geen gezeur of gemaar,

Vanaf nu ben je echt 30 jaar! 
VC de Rooise Oortjes

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

Geert - Elke
Jip en Suze

06-06-2014

Gefeliciteerd, 
geniet van deze speciale

dag en veel geluk gewenst

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Vaderdag?
Dinner 

in the Sky!
Wil je je vader echt verrassen?

www.rijsingenroyaal.nl
schrijf je zo snel mogelijk in 

want vol=vol!
Theo Jansen-06-38896151
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Mooi op  leeftijd

Wat is er mooier dan een stralende lach? Daar wordt u toch 

ook vrolijk van? Zeker met een rij natuurlijke, verzorgde 

tanden. Een gebitsprothese waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

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

Doolhof: een theatrale legpuzzel over dementia
“Mijn brein lijkt steeds meer op een 
doolhof, waarvan ik de uitgang niet 
meer kan vinden.” Het is een passa-
ge uit het theaterstuk Doolhof, ge-
speeld door amateurtoneelspelers 
die in het dagelijkse leven allemaal 
te maken hebben met dementie. De 
voorstelling kwam tot stand dankzij 
een bijzondere samenwerking tus-
sen de afdeling Uden/Veghel van 
Alzheimer Nederland en MIK Pieter 
Brueghel kunst & cultuur.

Hoe beleef je dementie? Dat is de 
centrale vraag die de toneelspelers 
onder leiding van Kiki Schippers (fina-
liste Leids Cabaret Festival 2013) en 
Myriam Simons (programmahouder 
bij MIK Pieter Brueghel) probeerden 
te beantwoorden. Alle spelers weten 
hoe het is om te leven met demen-
tie, of hoe het is om te zorgen voor 
iemand met dementie. Hun eigen er-
varingen, herinneringen, verhalen en 
liedjes vormden de bouwstenen voor 
de uiteindelijke voorstelling.

Verwarring, chaos en verdriet 
Doolhof is al eerder opgevoerd in 
de Blauwe Kei in Veghel in decem-
ber 2013 voor een uitverkochte zaal. 
Een bezoeker vertelde: “van toe-
schouwers werden we gasten bij het 
diner van verzorgingshuis Doolhof, 
een diner voor het personeel en de 
bewoners met dementie, ongemerkt  
onderga  je een act. Het was bizar. 
Pas later dachten we, datgene wat 
we zagen was het dementie of to-
neel ? Ik keek naar een stel, waar-

van ik weet dat de vrouw de diag-
nose dementie heeft gekregen en dit 
niet wilde accepteren. Het was een 
relatief jong stel. Ik zag dat er iets 
knapte, hoe ze haar hoofd neersloeg 
terwijl haar man haar liefdevol aan-
keek”.  Kiki: “mensen konden eerst 
niet over hun ervaringen vertellen 
zonder te huilen, maar door hun 
verhaal te delen of hun verdriet te 
vertalen in een mooi lied, dat maakt 
dit project zo bijzonder.” Door de 
creatieve werkwijze onder ga je de 

voorstelling intenser dan ervaringen 
in een lotgenotengroep. Dit met een 
prachtig resultaat: interactief en pas-
sief, informatief, kleine liedjes, grote 
gebaren, chaos en rust, beelden en 
geluiden. Dit stuk mag niet in de 
vergetelheid raken. Het is te mooi.”
Zaterdagavond 14 juni in Mariendael                                                                                                                                       
Aanvang 20.00 uur, Toegangsprijs 
Euro 5,- inclusief (pauze)kopje kof-
fie/thee, Verkoop van Entreekaarten 
bij VVV kantoor, Sint-Paulusgast-
huis, Kerkstraat 20 Sint - Oedenrode

Nationale Ouderendag Sint-Oedenrode. 
Doe je ook mee?
Op initiatief van de Seniorenraad Sint-
Oedenrode is vorig jaar in oktober 
voor het eerst in onze gemeente de 
Nationale Ouderendag georganiseerd. 
Dit jaar gaat dit ook weer gebeuren 
en wel op vrijdag 3 oktober 2014. 
Op deze dag willen wij, samen met 
alle Rooise organisaties en de Rooise 
bevolking, wensen in vervulling laten 
gaan van ouderen, die zij zelf niet kun-
nen uitvoeren. Dit kunnen individuele 
of groepswensen zijn.

Hoe gaan wij dit realiseren?
Vanaf juni 2014 kunnen ouderen uit 
onze gemeente hun speciale wens 
indienen bij het Rooise organisatie-
comité via een speciale wenskaart. 
Deze kaarten worden op verschillende 
plaatsen in de gemeente verspreid. Je 
kunt deze ook afhalen bij de biblio-
theek, op Odendael, Mariendael en 
bij de VVV. Het is heel belangrijk dat 
mensen die veel contacten hebben 
met ouderen die nog thuis of in een 
instelling wonen, deze ouderen active-
ren om de kaart ook daadwerkelijk in 
te vullen. Wij hopen dat u hen daarbij 
een handje wilt helpen.

Wat verstaan wij onder ouderen?
Je bent zo oud als je jezelf voelt, maar 
over het algemeen kun je zeggen, dat 
de primaire doelgroep 70 + is. De Nati-
onale Ouderendag is bovenal een dag 
waarbij jong en oud samen optrekken 
om een fantastische dag te beleven.

Welke wensen worden verguld?
In principe proberen we alle wensen 
van ouderen te realiseren. Zijn er extra 
kosten aan verbonden, dan proberen 
wij dit via sponsoring of donaties op te 
lossen. Het kan ook zijn dat een oude-
re een wens niet zelf kan organiseren, 
maar wel graag een eigen financiele 
bijdrage wil leveren. Daar komen we 
samen dan wel uit!

Wie gaan de wensen vervullen?
Na 1 augustus worden alle wensen 
geinventariseerd en vanaf dat mo-
ment gaan wij vrijwilligers zoeken 
die een of meerdere van deze wen-
sen kunnen vervullen. Het is niet de 
bedoeling dat het Rooise Actiecomite 
of de Rooise organisaties dit zelf gaan 
uitvoeren. Vrijwilligers uit alle lagen 
van de bevolking, jong of oud, vra-
gen wij om mee te doen. We hebben 
al een aantal toezeggingen ontvan-
gen! Het enige dat gevraagd wordt, 
is een dagje jezelf inzetten voor een 
oudere in je eigen gemeente. Dus wil 
je een steentje bijdragen, meld je dan 
aan !!!

Hoe kun je je als vrijwilliger aanmel-
den?
Wanneer de wensen van ouderen 
zijn geinventariseerd, worden deze, 
zonder vermelding van de naam van 
de indiener, op onze speciale website   
http://sintoedenrode.nationaleoude-

rendag.nl gepubliceerd. Je kunt op 
deze site zelf kiezen, welke wens je in 
vervulling wilt laten gaan.

Voel je je aangesproken? Doe dan mee!
-  Stimuleer en help ouderen om de 

wenskaart in te vullen.
-  Meld je aan als vrijwilliger of stimu-

leer mensen in je omgeving om zich 
aan te melden als vrijwilliger voor het 
vervullen van wensen.

-  Geef je op als sonsor of donateur van 

deze Nationale Ouderendag in Sint-
Oedenrode.

Heeft u nog vragen?
Neem dan (bij voorkeur per email) con-
tact op met het Rooise Comité:
Voorzitter: Cees van Rossum, 
cvanrossum@kpnmail.nl, 
tel. 0413 – 472699
Secretaris: Rob van Berkel, 
rham.vanberkel@trined.nl, 
tel. 06 - 51272308

Nationale Ouderendag

Nationale Ouderendag

WAT BELANGRIJK IS:
• Het gaat om iets wat u graag wil.
• U vindt het leuk om in contact 
 te komen met iemand uit 
 Sint-Oedenrode om samen een 
 mooi moment te beleven.

Laat uw wens in vervulling gaan
op vrijdag 3 oktober 2014

plak hier 

een

postzegel

Nationale Ouderendag

Dommelrodelaan 33

5492 GH  Sint-Oedenrode

5492GH33

✁
Nationale Ouderendag Sint-Oedenrode
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     mevr.      dhr.     Geboortedatum:

Naam: Voorletter(s):

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

e-mail (niet verplicht):

Wens:

Kaart voor 15 juli 2014 opsturen per post 
of in de bus stoppen bij de receptie van Odendael✁

Nationale Ouderendag Sint-Oedenrode 0413 - 820362
http://sintoedenrode.nationaleouderendag.nl

WAT GAAT ER GEBEUREN?
• U stuurt uw wens in voor 1 juli 2014.
• U wordt gebeld door iemand van de Nationale 
 Ouderendag Sint-Oedenrode om uw wens te bespreken.
• Noteer vrijdag 3 oktober in uw agenda als Nationale 
 Ouderendag.
• Wij regelen iemand uit Sint-Oedenrode die uw wens 
 in vervulling laat gaan.
• U hoort dan even een tijdje niets van ons, maar wij 
 zijn hard bezig om alles te organiseren.
• Als er een wensvervuller is gevonden voor uw wens, 
 wordt u door hem/haar gebeld. 
• Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.C
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U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur 
en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ‘t dorp 29 in Heesch

“EEN LUISTEREND OOR NODIG ?” 
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies
• Alle dagen audicien aanwezig
• Altijd gratis uitgebreide hoortest
• Onafhankelijk

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59 
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 

www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch
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en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338 • Uden 0413-330905
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL
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Rabobank Hart van De Meierij, per 1 mei ontstaan uit de voormalige Rabobanken Dommel en

Aa en Sint-Oedenrode Schijndel, heeft een nieuwe ledenraad gevormd met 36 leden uit de

gemeenten Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode. De volgende kandidaten

worden door de directie voor benoeming in de ledenraad voorgedragen:

Chris van den Akker (Berlicum), Mariëlle van Alphen (Boxtel), Piet Bekkers (Sint-Oedenrode),

Martijn van den Berg (Sint-Oedenrode), Jeroen Bestebreurtje (Schijndel), Iris Bolk

(Sint-Michielsgestel), Margot van Buuren (Sint-Michielsgestel), Lieke van Casteren

(Sint-Oedenrode), Jo Custers (Liempde), Mieke Daniëls (Boxtel), Pierre Doorakkers

(Sint-Michielsgestel), Patricia van Erp (Schijndel), Nanda van Gameren (Berlicum), Hans van

Gastel (Sint-Oedenrode), Antoon Giezen (Schijndel), Theo van Hamond (Boxtel), Gera van

Happen (Sint-Oedenrode), Ralph Heijmans (Sint-Oedenrode), Elly van Hellemondt (Boxtel), Niek

van den Heuvel (Schijndel), Francine Hulsen (Sint-Oedenrode), Harm Jansen ((Schijndel), Jan

Jansen (Sint-Oedenrode), Henk van Kasteren (Boxtel), Alfred Kempe (Sint-Oedenrode), Ellen

Kooijmans (Schijndel), Kirk den Otter (Sint-Michielsgestel), Pieter Siroen (Schijndel), Ferry Tausch

(Schijndel), Gwen van Valkengoed (Sint-Michielsgestel), John van der Velden (Sint-Oedenrode),

Vincent Verhoef (Boxtel), Lianne Visser (Berlicum), Erica Vos (Liempde), Marlou van Vught

(Sint-Michielsgestel), Marlies van de Zanden (Sint-Oedenrode).

Samen sterker

Kijk voor meer info op: www.rabobank.nl/hvdm

Volgens artikel 18 lid 3 van de statuten van de bank hebben leden het recht kandidaatstellingen te doen aanvullen met een of meer door henzelf gewenste kandidaten. Een daartoe strekkende voordracht dient, ondertekend door ten minste tien leden van de bank
(tezamen handelend), uiterlijk 19 juni 2014 door de bank te zijn ontvangen.

Voordracht ledenraadsleden

Rabobank Hart van De Meierij

Technische dienst

Praktische uitvoering van Ollend dreijt dur
Voor de dorpsgenoten is het inmid-
dels een vast gegeven. Het weekend 
na Pinksteren is het Ollend dreijt dur. 
Ook dit jaar fungeert d’n Tip in Ol-
land op 13, 14 en 15 juni weer als 
epicentrum van het dorp. Om een 
dergelijk evenement telkens weer tot 
een succes te maken, is geen sine-
cure. De organisatie bestaat dan ook 
uit een aantal verschillende werk-
groepen. De afgelopen weken bracht 
DeMooiRooiKrant deze beurtelings 
onder de aandacht. 

Door: Ria Balk 

Hekkensluiters van Ollend dreijt dur? 
Als laatste verschijnt de technische 
dienst voor het voetlicht. “Wij zijn al-
tijd de laatste”, lacht Erik de Bie. Toch 
vraagt Hans van Roosmalen zich af of 
dat wel klopt: “Na het feestweekend 
wordt er nog van alles afgesloten. En 
wat dacht je van het bedankfeest voor 
sponsors en vrijwilligers…?” De con-
clusie volgt snel: De technische dienst 
verzorgt de laatste loodjes voor en tij-
dens het feestweekend, maar eigenlijk 
‘dreijt Ollend continu dur.’ 

Uitdagingen in uitvoering en techniek
De technische dienst krijgt telkens 
nieuwe uitdagingen op hun bordje. 
“Vaak worden er mooie ideeën uit-
gedacht en dan mogen wij het oplos-
sen”, lachen de mannen. Als voor-
beeld geeft Erik de zondagse brunch 
aan die ze een paar jaar geleden 
verzorgden voor alle dorpsbewoners: 
“De indeling is toen van tevoren met 
de autocad getekend. De tussenwan-
den moesten eruit, dan moest het 
passen. Er moest extra elektriciteit in 
en alles moest snel weer aangepast 
kunnen worden.”

De tent, entree, het muntenhok, 
toiletten, kleedhokken, garderobe, 
kantoor, fotohokje;  alles moet in de 
laatste week voor het feest in elkaar 
worden gezet. Daarnaast zorgt de 
technische dienst voor parkeerplaat-
sen, de brug, (verkeers)borden, ver-
lichting en verwarming/koeling. Zelfs 
de leidingen en stroomkabels leggen 
ze zelf. “We krijgen natuurlijk hulp 
van heel veel vrijwilligers”, geeft Mai-
kel van Schijndel aan. Volgens Erik 
hoeven ze de laatste dagen zelf niet 
eens zoveel meer te doen. Als zijn 
metgezellen vreemd opkijken, zegt 
hij: “Veel vrijwilligers weten inmiddels 

heel goed wat ze moeten doen. Die 
tent kunnen ze bijna met hun ogen 
dicht bouwen.”

Hup (H)Ollend Hup
Ook dit jaar gaat de technische dienst 
weer een aantal uitdagingen aan. Het 
thema is dit keer gebaseerd op het 
WK en de wedstrijd Nederland-Spanje 
wordt vrijdagavond op groot scherm 
vertoond. “Alles moet natuurlijk wel 
goed zichtbaar zijn, zelfs met dag-
licht. En na de wedstrijd moeten we 
het weer vlug af kunnen breken”, 
aldus Maikel van Schijndel: “Het 
moet degelijk zijn, maar wel flexibel.” 
Daarnaast staan er nog een aantal uit-
dagingen op het werkschema, maar 
daarover wil de technische dienst nog 
niet uitweiden. Er moet natuurlijk nog 
wel een verrassing overblijven…
De laatste loodjes gaan bijna van start. 
Komende vrijdag zal de tent weer ver-
rijzen. Met dank aan de vrijwilligers en 
aan alle sponsors bij wie de organisa-

tie zelfs op het laatste moment nog 
aan kan kloppen.
Benieuwd naar de laatste ontwikke-
lingen? Kijk op www.ollenddreijtdur.
nl en volg Ollend dreijt dur via social 
media.

Technische dienst bij de sponsorzuilen.
v.l.n.r.: Maikel van Schijndel, Erik de Bie, Twan Brinkman. Op de trap: 
Hans van Roosmalen. Tonnie Voets en Erwin de Bie ontbreken op de foto.

Het Rode Kruis helpt, 
helpt u ook?

Het Rode Kruis helpt. Het goe-
de doel gaat daarom in week 
25 weer langs de deuren voor 
een collecte. Ze zijn nog drin-
gend op zoek naar collectanten. 
Vooral voor de wijken Dommel-
rode en Eerschot. Meld u aan 
via tel: 478649.

Fietstocht 
Heemkundige Kring
Op zondagmiddag 8 juni a.s. houdt de Heemkundige 
Kring De Oude Vrijheid weer haar jaarlijkse fietstocht in 
de omgeving van Sint-Oedenrode.

Ook dit jaar is de voorbereiding weer gedaan door Harry 
van Kuijk en dat staat niet alleen garant voor een tocht door 
een mooie omgeving, maar ook nog voor een aantal we-
tenswaardigheden die men onderweg tegenkomt. Dit keer 
gaat het in de richting van Heeswijk – Dinther. Zoals ge-
bruikelijk is er onderweg een rustpauze, waar een kleine 
verfrissing wordt aangeboden.

Inschrijven en starten is mogelijk tussen 13.00 en 14,00  uur 
vanaf het Heemhuis bij de Knoptoren. Voor niet-leden be-
draagt de inschrijfprijs € 2,00; voor leden van de Heemkun-
dige kring is het gratis.

op uw thuisverzorgingsproduct
van              Blonde Idol

HONDENTRIMSALON BOES 
BESTAAT 10 JAAR EN 

VIERT FEEST! 

DAAROM DE HELE MAAND JUNI 
10% KORTING 

OP ALLE BEHANDELINGEN!! 
WEES ER SNEL BIJ, WANT VOL=VOL!

Hondentrimsalon Boes | Vanessa Maipauw | Azaleastraat 12 | tel.: 06-22820270
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WK BARBECUE
 Poulewedstrijden Oranje WK 2014:

• 13 juni 21.00 uur Nederlandse tijd: Spanje – Nederland in speelstad Salvador

• 18 juni 18.00 uur Nederlandse tijd: Australië – Nederland in speelstad Porto Alegre

• 23 juni 18.00 uur Nederlandse tijd: Nederland – Chili in speelstad: Sao Paulo

Barbecue of skottelbraai
Compleet verzorgd voor € 13,00 pp

Met:

Diverse soorten vlees
Huzarensalade
Aardappelsalade
Twee soorten rauwkost

Fruitsalade
Stokbrood / kruidenboter
3 koude sausjes en satésaus

gesneden uien, paprika en champignons (alleen bij schotelbraai)

COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode Fruitboerke@trined.nl 6 509 12 136

CATERING & B ARBECUE SER VICE

M .ob.0

COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode Fruitboerke@trined.nl 6 509 12 136

CATERING & B ARBECUE SER VICE

M .ob.0

Voor de feestdagen 
of gewoon een gezellig avondje

Gourmet compleet  13 euro p.p.
Luxe huzarensalade*     7 euro p.p.
Zalmsalade*    10 euro p.p.
gegarneerd met div. soorten vis

*Huzaren- en zalmsalade minimaal 4 pers.

Het is er weer, weer voor!!!
Barbecue compleet vanaf € 12,00 p.p.

Arial

COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode Fruitboerke@trined.nl 6 509 12 136

CATERING & B ARBECUE SER VICE

M .ob.0

letter type.
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Stompersstraat 37, 5492 CP Sint-Oedenrode • Telefoon: O6-50912136

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

DE LEKKERSTE SALADES VAN HEEL ROOI

Dagvers bereid en dat proef je!

BBQ 
TOPPER

Alle salades      100 gr        € 0,99

Frambozen        bakje         € 0,99 

Bosperziken      500 gr       € 0,99

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

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

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

LIEMPDEVerrassend

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

Hoe compleet kun je als adviseur zijn?

 

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

www.hetraadhuisverzekeringen.nl

Bestel makkelijk en snel op

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

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

Zelf uw 
BBQ-pakket 

samen-
stellen?

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

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

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

Bouw
plannen?

vraag vrijblijvend een offerte aan

Boxtelseweg 47
5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328

www.meubelmakerijdenberg.nl

Een tafel 
om lekker na te tafelen

Moderne keuken 
met klassieke 

elementen

Een mooie oude dorpskern, monumentale 
panden, gezellige evenementen en prachtige 
natuur. Breng een bezoek aan de Boeremèrt, 
wandel over landgoed Velder en neem vervol-
gens een lekker speltbiertje op een van de vele 
terrasjes. Liempde heeft voor elke inwoner én 
bezoeker iets te bieden.

Het dorp Liempde kent een aantal prachtige 
oude boerderijen en diverse rijks- en ge-
meentelijke monumenten. Een van de meest in 
het oog springende boerderijen in het Liemp-
dse buitengebied is het Groot Duijfhuis. De 

monumentale kartuizerhoeve in de buurtsc-
hap Kasteren valt vooral op door de potstal, 
Vlaamse schuur en duiventoren. Ook de veld-
kapellen aan de Broekdijk, Hezelaarsestraat en 
De Maai zijn, net als de parochiekerk Sint Jans 
Onthoofding een bezoek meer dan waard.

Liempde wordt omgeven door diverse natu-
urgebieden. Onder meer de Hezelaarse Akkers 
en de Vrilkhovense Akkers geven het dorp een 
mooi aanzien. Het oude landgoed Velder en de 
bosgebieden De Scheeken en De Geelders lenen 
zich perfect voor een prachtige wandeling. Ook 
kan een mooie vaartocht over rivier de Dommel 
worden gemaakt.

In de dorpskern is museum De Kleuskes te vin-
den; een Brabantse langgevelboerderij die een 
beeld geeft van het vroegere boerenleven. Het 
dorpshart straalt ouderwetse gezelligheid uit 
met terrasjes bij restaurants en cafés. Vooral 
tijdens evenementen als de Boeremèrt, de Bra-
bants Oldtimerdag en muziekfestival Limuscene 
is het gezellig druk in het dorp. Lekker genieten 
van de activiteiten met een lekker drankje in de 
hand; dát is het verrassende Liempdse leven.

Liempde: verrassend dorp in Het Groene Woud

G. Kluijtmans, keurslager

Kerkstraat 13, 5492 AH ST. OEDENRODE, 0413-472728

info@kluijtmans.keurslager.nl

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

(minimaal 4 personen)

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

BBQ 
Populair

€ 11,50P.P
10 % KORTING op de speeldagen van Oranje

WK aktie:

barbecueworst
hamburger
gemarineerde 
schouderkarbonade 
of gemarineerde speklap
gemarineerde kipfi let

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus
stokbrood, kruidenboter,
huzarensalade en 
rauwkostsalades

Barbecue populair

(alles uit eigen keuken!)

Rooi events organiseert een grootbeeld scherm 
op de markt tijdens de voetbal wedstrijden van 
het Nederlands Elftal met de WK in Brazilië.
Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, 
Daryl Janmaat en Daley Blind zijn allemaal 
spelers van het Nederlands Elftal die zijn te 
aanschouwen op de markt in Sint-Oedenrode  
tijdens de voetbalwedstrijden op het WK in 
Brazilië. In navolging van 2 jaar geleden tijdens 
het EK hebben Burgemeester en Wethouders 
van Sint-Oedenrode wederom toestemming 
gegeven om in ieder geval de poule wedstrijden 
van het Nederlands elftal uit te zenden met een 
groot beeldscherm van 35 m2 op de Markt in 
Rooi. 

Het scherm wordt op een podium geplaatst 
voor het oude raadhuis en is voor iedereen vrij 
toegankelijk zodat iedereen de wedstrijden kan 
aanschouwen. “Twee  jaar geleden hebben wij 
met heel veel plezier een mooi evenement op 
de markt weten neer te zetten alleen hadden we 
toen niet veel geluk met de wedstrijden van het 
Nederlands Elftal, we hopen nu dat Oranje wel 
verder komt”, aldus Fred van Rooij, voorzitter van 
Rooi Events. “Ook dit jaar hebben we een heuse 
VIP waarbij wij onze sponsoren verwelkomen 
met een hapje en drankje”, voegt Wil van der 
Linden mede-organisator van Rooi Events er aan 
toe.   Ondernemers van Sint-Oedenrode hebben 
ook de mogelijkheid om in de picture te komen 

tijdens deze voetbalwedstrijden door deel te 
nemen aan diverse sponsorpakketten. Deze 
sponsorpakketten bestaan uit 3 verschillende 
mogelijkheden. De ondernemers kunnen al 
sponsor zijn vanaf € 150,00 voor alle wedstrijden 
die Oranje speelt, maar voor € 450,00 bent U 
stersponsor. Wil je hoofdsponsor van dit evene-
ment worden dan betaal je voor deze exclusiv-
iteit €750,00. Op het hoofdsponsorschap zit wel 
limited edition. 
Het grote beeldscherm hangt in 
ieder geval tijdens de 
poulewedstrijden 13, 18 en 23 juni 
tegen Spanje, Australië en Chili en 
als Nederland zich plaatst  voor de 

knock-outfase, dan mogen die wedstrijden ook 
worden uitgezonden. Kom kijken en moedig 
Oranje aan tijdens de WK voetbalwedstrijden 
op de markt met een grootbeeldscherm. Rooi 
Events is een stichting waarin verschillende 
Rooise horecaondernemers samenwerken 
tijdens dit event.
  

De keuze is reuze bij De Wit Schijndel. Dat is algemeen bekend. Zoekt u een geschikte barbecue? Ook dan bent u daar op het juiste adres. De me-
dewerkers van de afdeling, onder leiding van Ericvan de Ven, lichtten u voor op de best mogelijke manier. Zo bent u verzekerd van een smaakvolle 
zomer.

U staat op het punt een barbecue aan te scha� en voor komende zomer, maar u weet niet welke bij u past? Wordt het een Weber, een Grill Dome of een 
Outdoorchef? Of gaat u naar de camping en kiest u liever voor het gemak van een skottelbraai, bijvoorbeeld de Cadac Safari Chef? De Wit weet raad. Ze 
verkopen barbecues op houtskool, gas en elektriciteit, maar ook buitenkeukens en skottelbraais.
Of u nu kiest voor een nostalgische houtskoolbarbecue, de makkelijke gasbarbecue, een snelle elektrische barbecue of een supercomplete buitenkeu-
ken; onze specialisten helpen u graag bij het maken van uw keuze. Van de Ven is één van die specialisten. Zelf heeft hij barbecueën als hobby. Hij kan 
er honderduit over vertellen en geeft de beste tips. “Veel mensen denken dat de typische smaak van het barbecueën van de houtskool af komt. Toch is 
dat een fabeltje. Het is vaak de geur van aangebrand vlees wat dat idee veroorzaakt. De beste smaak van vlees kun je krijgen door te bakken met een 
dichte klep, zodat de warme barbecuelucht goed circuleert. De lucht trekt dan in het vlees….heerlijk!” aldus de expert.
Enkele voordelen op een rij. Het voordeel van een houtskoolbarbecue is dat het goedkoper is in aanschaf en het de romantiek en charme heeft van 
het klassieke barbecueën. Elektrisch barbecueën heeft als voordeel dat het gemakkelijk is in gebruik. “Plug and Play”, zoals Eric het omschrijft. Een 
gasbarbecue geeft als pluspunten dat je het overal kunt toepassen, mits je natuurlijk een gastankje bij hebt. Overal, zelfs middenin de natuur, kun je 
bakken en braden. Bovendien is de temperatuur snel te regelen, evenals bij het elektrisch barbecueën. 
Van een wegwerpbarbecue tot de allerduurste keramische barbecue. Alles is mogelijk bij De Wit. “Barbecueën is populair”, vervolgt de verkoper. 
“Het komt in veel tv-programma’s terug en vooral met het WK voor de deur loopt het water bij veel mensen al in de mond. De tijd van heerlijk 
barbecueën in de tuin komt er weer aan!”
De Wit Schijndel geeft op de volgende dagen enkele demo’s: 7 juni Campingaz BBQ’s, 9 juni Sa� re, 22 juni Weber, 6 juli Outdoorchef. 

Smaakvol de zomer in met barbecues van De Wit Schijndel
Advertorial

Nederlands Elftal op groot scherm in Rooi

Voetbal beleven alsof je op het veld staat. De ballen vliegen bijna om je oren. Het beeld is scherp, zo scherp dat 
je alles tot in detail kunt zien. Het wereldkampioenschap in Brazilië beleef je intenser dan ooit wanneer je een 
goede tv hebt. Roxs Elektro World heeft veel keuze, voor de grote en de kleine beurs.

De ruime winkel van Roxs Elektro World aan de Borchmolendijk in Sint-Oedenrode heeft een eigen wereld 
gecreëerd voor de mooiste en beste tv’s die er zijn. Het meest in het oog springende exemplaar is de LG curved 
oled TV. Een bezienswaardigheid op zich. Het beeld slokt je als het ware op. TV kijken wordt op deze manier een 
totaal andere beleving. Vooral het WK krijgt een andere dimensie. Deze TV kunt u zelfs winnen! Ga naar Roxs 
Elektro World en vraag naar de mogelijkheden.

Behalve de LG curved oled heeft Roxs Elektro World nog veel 
meer aanbod, gekoppeld aan leuke en interessante wk-acties. 
Wat dacht u van de Samsung plug & play, die er voor zorgt dat 
je overal in huis het WK kunt volgen. Of de Samsung Ultra HD-
tv die niet alleen bespaart op je energiekosten, maar waar je 
ook nog eens 500 euro van retour krijgt. Naast Samsung en LG 
biedt Roxs Elektro World ook de merken Sony en Philips. In alle 
soorten en maten, in alle prijzen. Maak je huis WK-proof, loop 
eens binnen bij Roxs Elektro World.
Roxs Elektro World, Borchmolendijk 9, 0413-472362.  

Advertorial

Het WK in de hoogste beeldkwaliteit



Woensdag 4 juni 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 13

WK BARBECUE
 Poulewedstrijden Oranje WK 2014:

• 13 juni 21.00 uur Nederlandse tijd: Spanje – Nederland in speelstad Salvador

• 18 juni 18.00 uur Nederlandse tijd: Australië – Nederland in speelstad Porto Alegre

• 23 juni 18.00 uur Nederlandse tijd: Nederland – Chili in speelstad: Sao Paulo

Barbecue of skottelbraai
Compleet verzorgd voor € 13,00 pp

Met:

Diverse soorten vlees
Huzarensalade
Aardappelsalade
Twee soorten rauwkost

Fruitsalade
Stokbrood / kruidenboter
3 koude sausjes en satésaus

gesneden uien, paprika en champignons (alleen bij schotelbraai)

COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode Fruitboerke@trined.nl 6 509 12 136

CATERING & B ARBECUE SER VICE

M .ob.0

COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode Fruitboerke@trined.nl 6 509 12 136

CATERING & B ARBECUE SER VICE

M .ob.0

Voor de feestdagen 
of gewoon een gezellig avondje

Gourmet compleet  13 euro p.p.
Luxe huzarensalade*     7 euro p.p.
Zalmsalade*    10 euro p.p.
gegarneerd met div. soorten vis

*Huzaren- en zalmsalade minimaal 4 pers.

Het is er weer, weer voor!!!
Barbecue compleet vanaf € 12,00 p.p.

Arial
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Stompersstraat 37, 5492 CP Sint-Oedenrode • Telefoon: O6-50912136

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

DE LEKKERSTE SALADES VAN HEEL ROOI

Dagvers bereid en dat proef je!

BBQ 
TOPPER

Alle salades      100 gr        € 0,99

Frambozen        bakje         € 0,99 

Bosperziken      500 gr       € 0,99

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

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

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

LIEMPDEVerrassend

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

Hoe compleet kun je als adviseur zijn?

 

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

www.hetraadhuisverzekeringen.nl

Bestel makkelijk en snel op

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

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

Zelf uw 
BBQ-pakket 

samen-
stellen?

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

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

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

Bouw
plannen?

vraag vrijblijvend een offerte aan

Boxtelseweg 47
5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328

www.meubelmakerijdenberg.nl

Een tafel 
om lekker na te tafelen

Moderne keuken 
met klassieke 

elementen

Een mooie oude dorpskern, monumentale 
panden, gezellige evenementen en prachtige 
natuur. Breng een bezoek aan de Boeremèrt, 
wandel over landgoed Velder en neem vervol-
gens een lekker speltbiertje op een van de vele 
terrasjes. Liempde heeft voor elke inwoner én 
bezoeker iets te bieden.

Het dorp Liempde kent een aantal prachtige 
oude boerderijen en diverse rijks- en ge-
meentelijke monumenten. Een van de meest in 
het oog springende boerderijen in het Liemp-
dse buitengebied is het Groot Duijfhuis. De 

monumentale kartuizerhoeve in de buurtsc-
hap Kasteren valt vooral op door de potstal, 
Vlaamse schuur en duiventoren. Ook de veld-
kapellen aan de Broekdijk, Hezelaarsestraat en 
De Maai zijn, net als de parochiekerk Sint Jans 
Onthoofding een bezoek meer dan waard.

Liempde wordt omgeven door diverse natu-
urgebieden. Onder meer de Hezelaarse Akkers 
en de Vrilkhovense Akkers geven het dorp een 
mooi aanzien. Het oude landgoed Velder en de 
bosgebieden De Scheeken en De Geelders lenen 
zich perfect voor een prachtige wandeling. Ook 
kan een mooie vaartocht over rivier de Dommel 
worden gemaakt.

In de dorpskern is museum De Kleuskes te vin-
den; een Brabantse langgevelboerderij die een 
beeld geeft van het vroegere boerenleven. Het 
dorpshart straalt ouderwetse gezelligheid uit 
met terrasjes bij restaurants en cafés. Vooral 
tijdens evenementen als de Boeremèrt, de Bra-
bants Oldtimerdag en muziekfestival Limuscene 
is het gezellig druk in het dorp. Lekker genieten 
van de activiteiten met een lekker drankje in de 
hand; dát is het verrassende Liempdse leven.

Liempde: verrassend dorp in Het Groene Woud
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Barbecue populair

(alles uit eigen keuken!)

Rooi events organiseert een grootbeeld scherm 
op de markt tijdens de voetbal wedstrijden van 
het Nederlands Elftal met de WK in Brazilië.
Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, 
Daryl Janmaat en Daley Blind zijn allemaal 
spelers van het Nederlands Elftal die zijn te 
aanschouwen op de markt in Sint-Oedenrode  
tijdens de voetbalwedstrijden op het WK in 
Brazilië. In navolging van 2 jaar geleden tijdens 
het EK hebben Burgemeester en Wethouders 
van Sint-Oedenrode wederom toestemming 
gegeven om in ieder geval de poule wedstrijden 
van het Nederlands elftal uit te zenden met een 
groot beeldscherm van 35 m2 op de Markt in 
Rooi. 

Het scherm wordt op een podium geplaatst 
voor het oude raadhuis en is voor iedereen vrij 
toegankelijk zodat iedereen de wedstrijden kan 
aanschouwen. “Twee  jaar geleden hebben wij 
met heel veel plezier een mooi evenement op 
de markt weten neer te zetten alleen hadden we 
toen niet veel geluk met de wedstrijden van het 
Nederlands Elftal, we hopen nu dat Oranje wel 
verder komt”, aldus Fred van Rooij, voorzitter van 
Rooi Events. “Ook dit jaar hebben we een heuse 
VIP waarbij wij onze sponsoren verwelkomen 
met een hapje en drankje”, voegt Wil van der 
Linden mede-organisator van Rooi Events er aan 
toe.   Ondernemers van Sint-Oedenrode hebben 
ook de mogelijkheid om in de picture te komen 

tijdens deze voetbalwedstrijden door deel te 
nemen aan diverse sponsorpakketten. Deze 
sponsorpakketten bestaan uit 3 verschillende 
mogelijkheden. De ondernemers kunnen al 
sponsor zijn vanaf € 150,00 voor alle wedstrijden 
die Oranje speelt, maar voor € 450,00 bent U 
stersponsor. Wil je hoofdsponsor van dit evene-
ment worden dan betaal je voor deze exclusiv-
iteit €750,00. Op het hoofdsponsorschap zit wel 
limited edition. 
Het grote beeldscherm hangt in 
ieder geval tijdens de 
poulewedstrijden 13, 18 en 23 juni 
tegen Spanje, Australië en Chili en 
als Nederland zich plaatst  voor de 

knock-outfase, dan mogen die wedstrijden ook 
worden uitgezonden. Kom kijken en moedig 
Oranje aan tijdens de WK voetbalwedstrijden 
op de markt met een grootbeeldscherm. Rooi 
Events is een stichting waarin verschillende 
Rooise horecaondernemers samenwerken 
tijdens dit event.
  

De keuze is reuze bij De Wit Schijndel. Dat is algemeen bekend. Zoekt u een geschikte barbecue? Ook dan bent u daar op het juiste adres. De me-
dewerkers van de afdeling, onder leiding van Ericvan de Ven, lichtten u voor op de best mogelijke manier. Zo bent u verzekerd van een smaakvolle 
zomer.

U staat op het punt een barbecue aan te scha� en voor komende zomer, maar u weet niet welke bij u past? Wordt het een Weber, een Grill Dome of een 
Outdoorchef? Of gaat u naar de camping en kiest u liever voor het gemak van een skottelbraai, bijvoorbeeld de Cadac Safari Chef? De Wit weet raad. Ze 
verkopen barbecues op houtskool, gas en elektriciteit, maar ook buitenkeukens en skottelbraais.
Of u nu kiest voor een nostalgische houtskoolbarbecue, de makkelijke gasbarbecue, een snelle elektrische barbecue of een supercomplete buitenkeu-
ken; onze specialisten helpen u graag bij het maken van uw keuze. Van de Ven is één van die specialisten. Zelf heeft hij barbecueën als hobby. Hij kan 
er honderduit over vertellen en geeft de beste tips. “Veel mensen denken dat de typische smaak van het barbecueën van de houtskool af komt. Toch is 
dat een fabeltje. Het is vaak de geur van aangebrand vlees wat dat idee veroorzaakt. De beste smaak van vlees kun je krijgen door te bakken met een 
dichte klep, zodat de warme barbecuelucht goed circuleert. De lucht trekt dan in het vlees….heerlijk!” aldus de expert.
Enkele voordelen op een rij. Het voordeel van een houtskoolbarbecue is dat het goedkoper is in aanschaf en het de romantiek en charme heeft van 
het klassieke barbecueën. Elektrisch barbecueën heeft als voordeel dat het gemakkelijk is in gebruik. “Plug and Play”, zoals Eric het omschrijft. Een 
gasbarbecue geeft als pluspunten dat je het overal kunt toepassen, mits je natuurlijk een gastankje bij hebt. Overal, zelfs middenin de natuur, kun je 
bakken en braden. Bovendien is de temperatuur snel te regelen, evenals bij het elektrisch barbecueën. 
Van een wegwerpbarbecue tot de allerduurste keramische barbecue. Alles is mogelijk bij De Wit. “Barbecueën is populair”, vervolgt de verkoper. 
“Het komt in veel tv-programma’s terug en vooral met het WK voor de deur loopt het water bij veel mensen al in de mond. De tijd van heerlijk 
barbecueën in de tuin komt er weer aan!”
De Wit Schijndel geeft op de volgende dagen enkele demo’s: 7 juni Campingaz BBQ’s, 9 juni Sa� re, 22 juni Weber, 6 juli Outdoorchef. 

Smaakvol de zomer in met barbecues van De Wit Schijndel
Advertorial

Nederlands Elftal op groot scherm in Rooi

Voetbal beleven alsof je op het veld staat. De ballen vliegen bijna om je oren. Het beeld is scherp, zo scherp dat 
je alles tot in detail kunt zien. Het wereldkampioenschap in Brazilië beleef je intenser dan ooit wanneer je een 
goede tv hebt. Roxs Elektro World heeft veel keuze, voor de grote en de kleine beurs.

De ruime winkel van Roxs Elektro World aan de Borchmolendijk in Sint-Oedenrode heeft een eigen wereld 
gecreëerd voor de mooiste en beste tv’s die er zijn. Het meest in het oog springende exemplaar is de LG curved 
oled TV. Een bezienswaardigheid op zich. Het beeld slokt je als het ware op. TV kijken wordt op deze manier een 
totaal andere beleving. Vooral het WK krijgt een andere dimensie. Deze TV kunt u zelfs winnen! Ga naar Roxs 
Elektro World en vraag naar de mogelijkheden.

Behalve de LG curved oled heeft Roxs Elektro World nog veel 
meer aanbod, gekoppeld aan leuke en interessante wk-acties. 
Wat dacht u van de Samsung plug & play, die er voor zorgt dat 
je overal in huis het WK kunt volgen. Of de Samsung Ultra HD-
tv die niet alleen bespaart op je energiekosten, maar waar je 
ook nog eens 500 euro van retour krijgt. Naast Samsung en LG 
biedt Roxs Elektro World ook de merken Sony en Philips. In alle 
soorten en maten, in alle prijzen. Maak je huis WK-proof, loop 
eens binnen bij Roxs Elektro World.
Roxs Elektro World, Borchmolendijk 9, 0413-472362.  

Advertorial

Het WK in de hoogste beeldkwaliteit
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Ge moet nie bang zijn vur ongeleejde eijer.
Je moet geen angst hebben voor iets wat nog ver weg is.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Nederlands Elftal op groot scherm in Rooi

Toch heeft
die van Gaal af en 

toe wat rare trainings
methodes....

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Coby van der Pas

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Tineke van de Ven

Kalmoes 15
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen Donderdag - Wereldmilieudag

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

onbeheerd

ik heb je gelezen, gespeld
je mond afgetast, in je
woorden gewoond, je wijze
van spreken vertaald

nu ik je meen te kennen
je wiekslag, oogopslag
weet ik steeds minder
hoe ik je zal onthouden

ik schrijf je niet meer op
leg je niet vast, ik heb
geleerd, moet leren, dat je

van tijd bent, onbeheerd
open, in licht gevat
geen weg terug, totdat…

    
Kees Hermis

Uit: Van aardse zijde, 1984
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Sinds 21 februari 2013 is De Gouden Leeuw Sint-Oedenrode na 
11 jaar afwezigheid weer open, nu als Grand café. In het prachtige monumentale 
pand verwelkomen wij onze gasten voor lunch, diner, tapas  en sublieme koffie. 

Tevens hebben wij een zaal die we verhuren voor vergaderingen en feesten.

Ter versterking van onze keukenbrigade 
zijn wij op zoek naar een:

Zelfstandig werkend kok 
( 21-30 jaar ) met ervaring in een professionele keuken

Contracturen: 38 per week
Inzetbaarheid: per direct

Persoonlijke eigenschappen: flexibel, leergierig, creatief, collegiaal

Daarnaast zoeken wij:

Een (laatstejaars) leerling kok 
met ervaring in een professionele keuken

Contracturen: 32 per week 
Inzetbaarheid: per 1 september 2014 (of eerder)

Persoonlijke eigenschappen: flexibel, leergierig, creatief, collegiaal

Wij hebben 3 leermeesters in dienst.

Dus ben je op zoek naar werk in een jonge, gastvrije en leerzame 
omgeving? Stuur je reactie met CV dan naar 

info@grandcafedegoudenleeuw.nl  t.a.v. Sjef van de Wijdeven

Kijk voor meer informatie op www.grandcafedegoudenleeuw.nl. 

Vacature

Personeel

Personeel

Van Boxmeer 
bij beste tien 
slijterijen van 
2014
Slijterij en drankenhandel Van 
Boxmeer is vorige week samen 
met nog negen andere slijters uit 
het land genomineerd voor 'Slijte-
rij van het jaar 2014'. Dat betekent 
dat de Rooise slijter zich in elk ge-
val in de top tien van de Neder-
landse slijters bevindt. 

De nominatie vond plaats op basis 
van een aantal criteria, zoals het 
aantal vermeldingen door klanten 
en motiveringen van onder andere 
klanten. Verder heeft de organi-
satie die de verkiezing organiseert 
ook een aantal (anonieme) bezoe-
ken aan de deelnemende slijters 
gebracht.
Maandag 8 september wordt tij-
dens de vakbeurs Dranken Pakket 
Expo in Houten bekend gemaakt 
of Drankenhandel van Boxmeer 
zich ook de beste slijter van het jaar 
2014 mag noemen.

Hellings 
Metaal- en Lastechniek B.V. 

Om ons team te versterken en om verder door te groeien zijn we op zoek naar: 

TIG LASSER roestvaststaal
-produceren van enkel stuks, dus zeer afwisselend en zelfstandig werk 
-hoofdzakelijk kleine constructies 

ALLROUND MONTEUR 
-projectmatig werken 
-(mede) verantwoordelijk voor een compleet project 

 -raakvlakken met pneumatiek en electrotechniek 
 -mogelijk ook incidenteel op locatie werkzaam

Ook een combinatie monteur/TIG lasser is welkom. 

We zijn op zoek naar ervaren kandidaten, maar we bieden ook mogelijkheden voor 
minder ervaren kandidaten. Uiteraard zijn er mogelijkheden voor bijscholing.

Hellings is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en 
assembleren van speciaalmachines en interne transport-, handlings- en verpakkingssystemen voor de 
voedingsmiddelen industrie.
We beschikken over een ruime productie ruimte (650 M2) en een ruime assemblage ruimte (2000 M2) waar 
alle projecten volledig opgebouwd en afgetest worden. Tevens zijn we bezig met verdere groeiplannen 

Wij hebben te bieden: 
 -een zeer afwisselende fulltime baan met veel vrijheid en toekomst perspectief 

-een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
-goede werksfeer in een klein en jong team 

Uw sollicitatie kunt u richten aan:  marco.vandebraak@hellingsmetaalenlastechniek.nl 
Adres: Gildenstraat 8 – 5492 NN – Nijnsel 
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-787481 

Ingang bibliotheek verplaatst
De bibliotheek in Sint-Oedenrode is 
op maandag 16 juni gesloten in ver-
band met een interne verhuizing naar 
een ander gedeelte van het Martinus-
huis. Op woensdag 18 juni is de bi-
bliotheek weer geopend. De ingang 
aan de Markt is met ingang van die 
datum niet meer in gebruik. Bezoekers 
kunnen de bibliotheek bezoeken via de 
Deken van Erpstraat 1 (de achterkant 
van de huidige bibliotheek).    

In verband met werkzaamheden in de 
rest van het pand is deze tijdelijke in-
gang smaller dan normaal. Voor be-
zoekers met een rollator, rolstoel of 

scootmobiel breder dan 80 cm kan dit 
problemen opleveren. Iedereen die om 
deze reden niet meer naar de biblio-
theek kan komen, kan zich (tijdelijk) 
aanmelden voor de gratis bibliotheek 
aan huis-service. Voor meer informatie 
over deze service kunt u contact opne-
men met een bibliotheekmedewerker 
of per email via l.jansen@bibliotheek-
meierij.nl. 

Boekenmarkt 
Wie geen zin heeft in het WK of alvast 
wat leesvoer in wil slaan voor de zo-
mervakantie, kan vanaf woensdag 18 
juni lekker komen grasduinen in de 

afgeschreven materialen van de biblio-
theek. De boekenmarkt loopt tot en 
met 28 juni en is te bezoeken tijdens 
openingsuren. Van de opbrengsten 
worden weer nieuwe materialen aan-
geschaft. 

Openingstijden bibliotheek 
Sint-Oedenrode:
Maandag: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 
– 17.30 uur
Woensdag: 10.00 – 12.00 uur en 14.00 
– 17.30 uur
Vrijdag: 10.00 – 12.00 uur en  
14.00 – 20.00 uur
Zaterdag 10.00 – 13.00 uur

Geef je op voor The Voice of Rooi

The Voice of Van Ouds bleek vorig 
jaar een groot succes. Tientallen 
zangers en zangeressen, van jong tot 
wat ouder bonden in café Van Ouds 
de strijd met elkaar aan. Dit jaar 
gaat het evenement weer plaatsvin-
den. Echter in een iets andere opzet. 
Zo wordt de naam veranderd in The 
Voice of Rooi.

Het zangevenement – verdeeld over 
voorrondes en een finale - gaat na-

melijk plaatsvinden in meerdere hore-
cagelegenheden in Sint-Oedenrode. 
Bovendien worden de categorieën 
anders ingedeeld. Er zal een catego-
rie zijn t/m 16 jaar en een categorie 
17 jaar en ouder. Four Inspiration – 
een groepje meiden die samen zijn 
gaan zingen na de wedstrijd van vo-
rig jaar – zal in de jury plaatsnemen. 
Kun jij goed zingen? Wil je je meten 
met leeftijdsgenoten? Mail dan naar 
mvandenb30@hotmail.com.     

Kiki Mettler, de winnares van Voice of Van Ouds 2013 tot 18 jaar
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” cen-
traal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Heijmans Schilders
De specialist voor uw pand
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. 
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Heijmans Schilders
Voor onderhoudsschilderwerk aan uw 
woning
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden. Kamille 16, 5491 KT, 
Sint-Oedenrode Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.

--------------------------------------
Nieuw in Rooi: 
Gastouderopvang Olleke Bolleke.
gastouder Nicole van der Bom. 
Tel. 0413-490404 of 
mail ollekebolleke1960@gmail.com
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

HET BESTE VOOR UW HOND! 
Voor iedere hond een passende voersoort, 

o.a.: kiprijst, lamrijst en als topper: 
BARCA PREMIUM! Ook vers (diepvries)vlees. 

Thuisbezorgd in overleg

--------------------------------------
Navulbare, huismerk cartridges
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
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
--------------------------------------

--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Kamer te huur 
centrum Sint Oedenrode, € 493,58 
incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en Sarah 
etc. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------

   

Een erg mooie groepsfoto deze week. Wie herkent deze mensen en 
weet iemand waar deze foto gemaakt is? We horen het graag! U mag 
een reactie doorbellen naar 0413-479322 of doormailen naar 
redactie@demooirooikrant.nl. U mag het ook hier komen vertellen op 
ons kantoor: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossingen week 22:

Dhr. V.d. Wijdeven  uit de Bus in Boskant.
Ad v.d. Pas

Deze klompenmaker is Toon van de Wijdeven 
(Bijnaam Toon van Zon), deze woonden en 
werkten in de Bus (Boskant).
J.Wijn

Op de foto staat Toon van de Weijdeven, 
woont in de Bus. Als kind is zij daar op woens-
dag middag gekomen en schilderde de neuzen 
van de klompen rood.
Mevr. Tina Biemans – van de Heijden

De man op foto is mijn broer: Jan v.d. Velden die klompen aan het uit-
boren is, tijd: ongeveer rond de oorlog.
Mevr Kusters 

Namens alle kinderen van de Wijdeven durven wij stellig te zeggen dat 
de klompenmaker op deze foto onze vader Toon van de Wijdeven is, 
gehuwd met Maria van de Loo. Geboren  in Boskant in 1921 en over-
leden is in 1998. In dit gedeelte van de klompenmakerij, waar Toon een 
klomp aan het uithollen is, werden de klompen geschilderd en later te 
drogen gezet. In deze ruimte was het altijd lekker warm,  op woens-
dagmidddag mochten wij soms helpen met schilderen, de geur toen 
van dat hout, verf en de kachel is onvergetelijk. 
Met groet Bert, Hennie, Diny, Ton, Jeanne, Marcel en Erik van de Wij-
deven, al hun 7 kinderen zijn woonachtig in Boskant. De oudste echter 
is ver weg gaan wonen, jawel, helemaal op de Kienehoef. Waarschijn-
lijk krijgt u veel mailtjes, veel mensen zullen hem nog wel herkennen, 
maar wij konden het toch niet laten om een reactie te geven. 
Kinderen Diny de Haas-van de Wijdeven.  

De man op de foto van deze week is mijn opa Toon van de Wijdeven in 
zijn klompenmakerij op de Bus 9 in Boskant.  Wat ik me vooral nog her-
inner van die werkplek zijn de grote bergen zaagsel en de schitterende 
oude machines die daar stonden.  
Marijn van de Wijdeven

Deze man is mijn oom, ome Toon van de Wijdeven (alias Toon van Zon) 
een broer van mijn moeder. De foto is gemaakt in het achter werkhuis. Zij 
hebben hun hele leven in de Bus gewoond waar nu zijn zoon Ton woont.
Bert de Koning 

De klompenmaker op de foto is volgens mij Toon van Zon uit de Bus
Ans van Schijndel

Historische beelden

Marktplein
Alle kinderschoenen 25% korting!!!
m.u.v. slipper, sandalen en baby
Stapperz kinderschoenen
Hertog Hendrikstraat 12 
Sint Oedenrode
--------------------------------------
Concert at Sea 27-28 juni 2014
Te koop: 2 weekendkaarten
o.a Blöf De Dijk Di-rect Caro Emerald 
Alain Clark Ilse de Lange
06-15190215
--------------------------------------
Elektrische fiets, merk Sparta z.g.a.n., 
ongeveer 1,5 jaar oud.
--------------------------------------
Gratis af te halen: Konijn + konijnen-
hok, Eerschotsestraat 89
--------------------------------------
Deze week iedere avond open tot 
20.00 uur. Aanbieding: Grote pot 
bloeiende lavendel € 1,49. Staande 
geranium € 0,99 per stuk. 50 soorten 
vaste planten € 1,00. Alle soorten zo-
merbloeiers, kuipplanten.. 2e Pinkster-
dag geopend. Groente- en kruiden-
planten. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid..
--------------------------------------
Aanbieding: Stamrozen tot 25% kor-
ting. Op coniferen-heesters korting 
van 5 tot 25 %, Vaste planten 50 
soorten: € 1,00. Grote pot (13cm) la-
vendel, Veel soorten bomen in contai-
ner-pot (op bestelling). Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk-zuid. Deze week 
iedere avond open tot 20.00 uur. 2e 
Pinksterdag geopend.
--------------------------------------
Officiele pasfoto’s
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -Sint-
Oedenrode -T: 04132-473147
--------------------------------------
Vaderdag... laat een origineel shirt, 
Cap of schort bedrukken met jouw 
leukste tekst.
(foto) de Vakman - Kerkplein 1 -Sint-
Oedenrode -T: 04132-473147
--------------------------------------
te koop: Hozelock wandtuinslang € 
20,-. Info: 0499-476751
--------------------------------------

Interieur

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

Gezocht

Weekend stalhulp/stagiaire gezocht 
voor hertrainingsstal, locatie Rijtven-
weg, Rooi. Werk is: stallen uitmesten, 
in/uit wei, poetsen/wassen + voeren 
paarden (Spaanse/Arabisch hengst 
+ruin), uren in overleg. 
info 06-17009012/0413-206004.
--------------------------------------
Odendael is op zoek naar gastvrouw-
vrijwilligers die het leuk vinden om te 
helpen in de bediening op maandag-
ochtend en zaterdagochtend in het 
Grand Café van Odendael. Tevens zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers op zater-
dagochtend in onze huiswinkel.
Contact Willeke van Weert 
0413474911
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen. Alertzorg, tel 
0413-841957 www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl

--------------------------------------
ipv buiten Rooi gaan, kunt u op 
www.debundel.net zien wat binnen 
Rooi aanwezig is aan hulp voor u en/
of uw kind of bedrijf.
--------------------------------------
Gevonden/verloren

Verloren:
leesbril bruin, bij of tussen Albert Heijn 
en Emté, info: 477157
--------------------------------------

\ Diversen

Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen.Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020

--------------------------------------
8 JUNI VLOOIENMARKT
Voetbalvereniging Tivoli
Sportpark de Heihoef
Roostenlaan 307
Eindhoven. 9-16 uur.
150 kramen bomvol!
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
C.V. de Heikneuters komt weer spullen 
voor de rommelmarkt ophalen op de 
1e zaterdag van de maand.
Wij halen alle bruikbare, verkoop-
bare spullen op, echter geen witgoed, 
bankstellen en matrassen.
U kunt bellen met Piet van Erp op 
nummer 06-20078145 en wij komen 
de spullen ophalen.
--------------------------------------
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Neem een kijk bij The Art Of Living Well

Compass Pools: keramisch, dus super

Meer en meer zie je het in Neder-
land. Een echt zwembad in de tuin. 
Nu de zonnestralen sterk aanwezig 
zijn, denken steeds meer mensen er 
aan om een bad aan te laten leggen. 
Heerlijk genieten van een verkoe-
lende duik. Daarna lekker zonnen, 
de kinderen spelen, u geniet van 
een drankje. U geniet van het leven. 
Compass Pools is een sterke speler 
op de zwembadenmarkt. Het sterke 
punt van het wereldwijde merk is 
dat de baden keramisch zijn. Het 
beste materiaal wat een zwembad 
maar kan hebben. 

Compass Pools Nederland levert di-
rect aan de klant maar heeft ook een 
netwerk van 4 dealers tot haar be-
schikking . Eén daarvan is Aquapro-
jects in Den Bosch. De zaak is geves-
tigd in een heel bijzonder pand: The 
Art of Living Well. Als levensgenie-

ten uw motto is, dan vindt u wat u 
zoekt bij The Art of Living Well. Een 
complete en inspirerende wellness 
experience, waarbij vele facetten 
van fysieke luxury wellness aan bod 
komen. In een ambiance van rust 
en ontspanning hebben exclusieve 
wellness members een omgeving 
gecreëerd, waarin u wellness in al 
zijn vormen met elkaar kunt combi-
neren. Twee Rooienaren zijn mede-
eigenaar van dit concept. Dat maakt 
het extra interessant om er eens een 
kijkje te gaan nemen. In het unieke 
wellness experience center geniet u 
niet alleen van de afzonderlijke kwa-
liteiten en producten, maar vooral 
van een totale comfortbeleving. Een 
beleving waarin u volkomen uzelf 
kunt zijn. En die ze vervolgens sa-
men met u vertalen naar uw eigen 
persoonlijke of zakelijke situatie.
Van droom naar werkelijkheid. Dát 

is The Art of Living Well. Maar dat 
is zeker ook het credo van Compass 
Pools.  Compass Pools is producent 
en leverancier van de meest tech-
nologisch geavanceerde, modernste 
en meest stijlvolle keramische com-
posiet zwembaden in de wereld. 
Deze zwembaden zijn te plaatsen als 
binnenzwembaden of buitenzwem-
baden. Het monoblok bestaat uit 
vinylester glasvezelversterkte lagen, 
en een keramisch composiet laag die 
samen gelamineerd worden tot een 
chemische resistente kuip. In de eer-
ste fase wordt de basis gelegd voor 
de kleurechtheid, chemische weer-
stand en de krasbestendigheid van 
het monoblok. Vervolgens wordt 
elke kuip voorzien van een reeks 

glasvezelversterkte vinylester kera-
mische composietlagen om verou-
dering tegen te gaan. De harde schil 
wordt aangebracht om het geheel 
volledig af te sluiten van de grond 
en eventueel grondwater. Compass 
Pools zwembaden kunnen daarom, 
zonder schade, watertemperaturen 
verdragen tot 40°C. De conventio-
nele Polyester zwembaden haken af 
bij 28°C à 30°C.

Vanaf 2013 verwerkt Compass 
Pools met behulp van een geavan-
ceerde technologie ‘Carbon Fiber’ in 
de zwembaden. Dit is een koolstof-
vezel die extra versterking biedt aan 
de delen van het bad die het meest 
worden belast. De eigenschappen 

van Carbon Fiber zijn een grote 
treksterkte en een lage uitzettingco-
efficiënt. Hetzelfde versterkingsma-
teriaal wordt gebruikt in de lucht-
vaart, automotive en jachtindustrie. 
Voordelen zijn: - 20% toename in 
sterkte. - hogere zwembadstabili-
teit.

Kiest u voor een zwembad? Dan 
heeft u de moeilijkste keuze al ge-
maakt. De keuze voor Compass 
Pools wordt een stuk eenvoudiger. 
U wilt toch ook levenslang garantie? 
Wilt u meer informatie. Bezoek dan 
binnenkort The Art Of Living Well.

www.compasspools.nl – 
www.theartofflivingwell.nl  

advertorial

Werden regen en kou 
de ooievaar fataal?

Het lijkt er op dat het ooievaars-
koppel de wijngaard van Fons van 
Boxmeer zonder nageslacht heeft 
verlaten. Afgelopen zaterdag is het 
stelletje voor het laatst gezien. Om 

drie uur 's middags verlieten de twee 
het nest en zijn niet meer terugge-
komen. Op de grond onder het nest 
heeft de familie van Boxmeer wel 
het overleden kuiken gevonden. 

Johan en Fons van Boxmeer ver-
moeden dat de overvloedige regen-
val van vorige week en de daarop 
volgende lage temperatuur het kui-
ken fataal zijn geworden. Het koppel 
dat op 31 maart aan kwam vliegen 
heeft exact twee maanden aan de 
Damianenweg vertoeft.

Ekkersrijt 1403, 5692 AL Son • T 0499 - 47 74 78 • www.caravan-camperservice.nl

Ad hAzenberg
Caravan en Camperservice

Schadeherstel & Onderhoud van uw camper of caravan

The Art Of Living Well ontwerpt voor Compass Pools

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

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

Sint–Oedenrode                                                 Wereldwinkelrooi@gmail.com   
                   Verrassend Veelzijdig

Kinderen, bij aankoop van een cadeau voor vaderdag, 15 % korting

Koff eren 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

Maandag open van 13:00 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 9:30 tot 17:30 uur

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               

Sint–Oedenrode                                                 Wereldwinkelrooi@gmail.com   
                   

Vaderdag

15
juni

Het is bijna zover:

Pubquiz XXL in De Beurs
Heb jij ook zo’n goede herinnerin-
gen aan de Rooise Kwis afgelopen 
december? Of ben jij een deelnemer 
aan de Rooise Pub Quiz die elke 6 
weken plaatsvindt in Café De Dom-
mel ? Heb je altijd al een keer mee 
willen doen of heb je gewoon zin in 
een gezellige avond? 
Pak dan is nu je kans!

Kom op vrijdag 27 juni  a.s. naar De 
Beurs in Sint –Oedenrode. Het is een 
mooie afleiding tussen twee voet-
balwedstrijden van Oranje in.

Vorm een team van maximaal 5 per-
sonen ( vrienden, buren, collega’s, 
familie) en strijd tegen andere teams 
door zoveel mogelijk punten bij el-
kaar te sprokkelen. Herken muziek-
fragmenten, beantwoord vragen en 
raad wat je op de plaatjes ziet en 
sleep vervolgens unieke prijzen in 
de wacht! De komende weken ge-
ven we hier tipjes van de sluier weg, 
dus blijf de berichten over Pubquiz 
XXL hier goed volgen en schrijf je nu 
alvast in.
Schrijf je in via info@fanfarenja.nl. 

Na ontvangst van deze mail én het 
inschrijfgeld op rekeningnummer 
NL85RABO0138216347 ( beide 
met vermelding van team-naam) is 
je inschrijving definitief en ontvang 
je een deelnamebevestiging. 

De Beurs opent die avond om 19.00 
uur haar deuren en om 20.00 uur 
start de PUBQUIZ XXL, een initiatief 
van fanfare NJA tijdens de feest-
week. Een flinke after party met live 
muziek is bij het inschrijfgeld inbe-
grepen. Tot ziens op 27 juni!

Tweede editie Streekmarkt Vlagheide
Na het succes in 2013 wordt er op 
2e Pinksterdag, 9 juni a.s., weder-
om een streekmarkt georganiseerd 
binnen recreatiegebied Vlagheide. 
Deze vindt van 11:00-17:00 uur 
plaats op het terrein van 'Het Goeie 
Leven', Vlagheide 8b in Eerde.

Het is de opzet om iedereen op een 
gezellige en laagdrempelige manier 
kennis te laten maken met activitei-
ten en producten uit onze steek. Er is 
genoeg te beleven voor jong en oud. 
De toegang is gratis! 

Onderstaand een overzicht van de 
diverse activiteiten: Men kan ac-
tief bezig zijn met o.a. kanovaren, 
handboogschieten, een wandelroute 
en de Vlagheideloop. Ook zijn er 
demonstraties van speur- en zoek-
honden door KNPV en treft u er het 
team van DagjeGPS.nl, de Schaaps-
kooi Eerde, Schaapskooi Schijndel, 
Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen, 
Stichting Koeveringse molen en Ma-
gic Meubel aan. En natuurlijk kun-
nen er ook diverse zaken geproefd 

worden bij de stands van o.a. Kof-
fie & Theeschenkerij Vlagheide, 
Outdoor Cooking Experience door 
Cooking the Wild/Fluacht Fiadh, 
Bakkerij van Dam, Stichting Eerdse 
Molen, Imkerij Kusters, Kaaskeuken 
'Het Goeie Leven', Aspergekwekerij 
Ad en Maria van Erp en Ons Boer-
derijke. Bij het terras zullen diverse 
artiesten en gezelschappen muzikale 
optredens verzorgen. Graag nodigen 
wij iedereen uit om de streekmarkt 
te bezoeken.
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Straatspeeldag / buitenspeeldag in Eerschot

Op woensdag 11 juni houdt wijkvereniging 
Eerschot weer de straatspeeldag/buitenspeel-
dag. Ook dit jaar is de Hertog Janstraat afge-
sloten. 

De straat is versierd met vlaggetjes en ballon-
nen, op straat staan diverse spellen voor de kin-
deren. Natuurlijk is de ranjakabouter ook weer 
aanwezig, zodat de kinderen zelf drinken kun-
nen tappen. Bij een spel kun je zelf een snoepje 
winnen Je kunt van half 2 tot half 5 op straat 

spelen. Dus uit die Tv, computer, telefoon en 
Nintendo en kom meedoen. Alle kinderen zijn 
welkom je hoeft geen lid te zijn van onze wijk-
vereniging. Kom lekker een middagje buiten!!
Wij kunnen deze middag nog wat extra hulp 
gebruiken. Dus papa’s en mama’s meld je aan 
bij Tonnie van Zoggel tel 475726 of Jose van 
der Heijden tel 477363, of mail wijkverenigin-
geerschot@gmail.com om te helpen. Voor de 
jeugd is dit ook een leuke opdracht om je maat-
schappelijke stage in te vullen

De TV Kantine in Rooi 
De voorbereidingen voor de eindmusical van 
basisschool Dommelrode zijn in volle gang. 
Na het bekend maken van de titel, die lange 
tijd geheim bleef, zijn ze begonnen met het 
luisteren van de liedjes en het lezen van het 
script. 

Daarna zijn ze auditie gaan doen voor alle rol-
len. Een paar weken later kregen de kinderen te 
horen welke rol ze kregen. Niet iedereen kreeg 
de rol waarvoor hij auditie voor gedaan had, 
maar de rol moeten ze uiteindelijk toch zelf leuk 
maken. 

Toen iedereen zijn rol had, konden ze beginnen 
met het leren van de tekst. Natuurlijk horen er 
ook goede dansjes en liedjes bij, dus die moe-
ten ook geleerd worden. Ondertussen zijn ze 
al een aantal weken verder en hebben ze heel 
wat repetities achter de rug. Dus de leerlingen 
zijn er klaar voor om op 8 juli in Mariendael  
aan alle genodigden te laten zien wat ze heb-
ben ingestudeerd. Het belooft een spetterende 
dag te worden.

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

Mercedes B170 
Automaat/navigatie

Km.stand 56.445
Bouwjaar 2009

Prijs:  € 17.950,- 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Astrid Larue
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SCHOENMAKERS

UW SPECIALIST IN DE REGIO VOOR:

Meer dan 25 jaar 

ervaring op het gebied 

van onderhoud, 

APK, diagnose 

en storingen zoeken

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04

WWW.AUTOVANERP.NL

Verkoop van gebruikte 

en nieuwe auto’s

Diploma voor mediatoren basisschool Kienehoef

Binnen BS Kienehoef wordt  gewerkt 
met het programma van de “Vreed-
zame School”, een programma dat  
er op gericht is om met kinderen 

wekelijks te werken aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Samen, 
leerlingen, ouders en leerkrachten, 

werken ze aan een prettig klimaat 
in én buiten de klas.

Alle leerlingen leren bijvoorbeeld 
hoe een conflict of verschil van me-
ning ontstaat en hoe ze daar op een 
goede manier mee om kunnen gaan. 
De kinderen krijgen hierbij hulp van 
een achttal mediatoren (bemidde-
laars) uit groep 7 en 8. Deze media-
toren hebben een training op school  
gevolgd om de rol van bemiddelaar 
goed te kunnen vervullen. Zij bemid-
delen bij het oplossen van een con-
flict door met elkaar het gesprek aan 
te gaan.

Onlangs zijn de nieuwe mediatoren 
geslaagd voor de training en hebben 
ze hun diploma in ontvangst geno-
men. Vol enthousiasme gaan ze nu 
aan de slag om hulp te bieden bij 
eventuele conflicten. BS Kienehoef is 
erg enthousiast over deze werkwijze.  

De mediatoren met hun diploma.

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

24
09

7-
2

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

Primera Sint-Oedenrode 
voor al uw stomerij zaken

 ...even naar Primera

Borchgrave 41 5492 AT Sint-Oedenrode 
0413 477049
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Juni-actie:
pantalons 
2 + 1 gratis 

uitgezonderd suede, leder, gala- en bruidskleding

Kinderen kinderopvang bedanken vrijwilligers voor speeltuin

De kinderen van kinderopvang “de 
Verbinding” op locatie BS Francis-
cus in Boskant genieten iedere keer 
weer van hun nieuwe speeltuin. 
Door het harde werken van een 
groep vrijwilligers is een kale plek 

met een kleine zandbak omgetoverd 
tot een mooie speelplek. De kinde-
ren maar ook zeker de leidsters zijn 
hier heel erg blij mee en super trots.

Daarom zijn de heren in het zonnetje 

gezet door de peuters van kinderop-
vang “de Verbinding”. Met een kop 
koffie, een appelflap en een echt schil-
derij op linnen, werden de heren ver-
rast. Na het vele harde werken is het tijd 
om heerlijk aan het strand uit te rusten. 

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

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Cecilia Vissers exposeert in Tilburg en Parijs
De Rooise kunstenares Cecilia Vis-
sers exposeert momenteel in Tilburg 
en in Parijs. Eerder exposeerde zij al 
in onder andere New York, Bremen 
en Edinburgh. Dat het werk van Vis-
sers nu in Nederland is te zien, geeft 
Rooise kunstliefhebbers de kans om 

het werk van Cecilia Vissers ook zon-
der verre buitenlandse reis te zien.
De expositie in Tilburg is tot en met 6 
juli 2014 te zien in PARK Platforms For 
Visual Arts Wilhelminapark 53, Tilburg
Deze expositie is open van vrijdag tot 
en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Zou tijdens uw vakantie in Parijs de 
expositie willen bekijken dan kan tot 
26 juli. 
Galerie Gimpel et Muller
12 rue guénégaud 75006 Paris
www.gimpel-muller.com
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Agenda

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Praat u ook mee over de visie op de nieuw te 
vormen gemeente?

Dat begint met een ontmoeting tus-
sen de inwoners van Schijndel, Sint-
Oedenrode en Veghel!
Op woensdagavond 2 juli aanstaande 
organiseren de gemeenten Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel samen ron-
detafelgesprekken met belanghebben-
den (stakeholders/externe partners) en 
belangstellenden. 

Centraal staat de vraag: 
‘Wat voor gemeente 

willen wij zijn?’

Tijdens die gesprekken praten we over 
de thema’s sociaal/maatschappelijk, 
ruimte en economie, tegen de achter-
grond van de trends en ontwikkelingen 
die op ons afkomen. 

Onze kernboodschap daarbij is:
Een fusie is in het belang van onze in-
woners, bedrijven en maatschappelijke 
partners. Een gemeente van voldoende 
omvang is nodig met het oog op de 
maatschappelijke en bestuurlijke ont-
wikkelingen die op haar afkomen. Met 
een gemeente van deze omvang zijn wij 
beter in staat om de kwaliteit van onze 

dienstverlening op peil te houden, het 
voorzieningenniveau te waarborgen en 
tegen zo laag mogelijke kosten de sa-
menleving van dienst te zijn. Er ontstaat 
een nieuwe gemeente die de komende 
jaren wat betreft schaal, profiel en part-
ners meer dan voldoende toekomst-
bestendig en bestuurskrachtig is. De 
nieuwe gemeente wil een sterke positie 
innemen in de regio NO-Brabant, waar-
bij AgriFood het speerpunt is. 

Wilt u meedenken over de nieuw te 
vormen gemeente?
Noteer dan woensdagavond 2 juli aan-
staande alvast in uw agenda. Op deze 
avond organiseren de drie gemeenten 
rondetafelgesprekken in de Noordkade 
te Veghel, N.C.B-laan 52G te Veghel. 

Wij zien uw aanmelding graag tege-
moet! 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te 
sturen naar fusie@sint-oedenrode.nl ver-
melding van het thema sociaal/maat-
schappelijk, ruimte of economie. 

Meer informatie volgt hierover op deze 
pagina of via e-mail na uw aanmelding. 

De Wmo verandert. Wat betekent dat voor hulp bij 
het huishouden?

Huishoudelijke hulp is een voorziening 
die bij de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo) hoort. De hulp in 
het huishouden verandert in 2015. De 
gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, 
Landerd, Maasdonk, Oss, St Anthonis, 
St Oedenrode en Veghel doen in 2014 
een proef met anders werken. Samen 
met cliënten kijkt de zorgaanbieder of 
het mogelijk is zorg anders te organise-
ren. Dat maakt de overgang op 1 januari 
2015 minder groot. 

Waarom verandert de hulp bij het huis-
houden?
In de toekomst is er in Nederland min-
der geld voor de Wmo. Daarom moet de 
gemeente zuinig zijn met uitgeven van 
het Wmo-geld. Door goed te kijken naar 
wat u zelf nog kunt en wat anderen voor 
u kunnen doen, is het mogelijk langer 
zelfstandig te blijven. Zo krijgen inwo-
ners die de hulp het meest nodig heb-
ben ook in de toekomst goede zorg. 
 
Wat verandert er als u hulp hebt via een 
zorgaanbieder?
De gemeente blijft bepalen of u huis-
houdelijk hulp krijgt. Komt u in aanmer-
king voor huishoudelijke hulp dan geeft 

de gemeente dat door aan de zorgaan-
bieder. In dat besluit van de gemeente 
staan geen uren, maar of er hulp nodig 
is voor licht of zwaar huishoudelijk werk. 
Samen met de zorgaanbieder kijkt u wel-
ke hulp nodig is en hoe u het huishouden 
makkelijker maakt. Bijvoorbeeld door 
slimme hulpmiddelen te gebruiken. En 
door te bekijken wat familie, vrienden, 
buren of een vrijwilliger kan doen. Al-
leen wat u zelf echt niet kunt regelen 
en wat wél bij de Wmo hoort, neemt de 
zorgaanbieder van u over.

Wat verandert er als u hulp inkoopt met 
een persoonsgebonden budget?
De gemeente besluit of u huishoudelijke 
hulp krijgt.  Komt  u in aanmerking voor 
huishoudelijke hulp en kiest u voor het 
PGB dan hoort u van de gemeente welk 
bedrag u krijgt. Dat is vanaf 2015 een 
maximum bedrag van € 2.025 per cliënt 
per jaar. Het bedrag dat u krijgt kan ook la-
ger zijn. Met het PGB koopt u zelf hulp in. 
Met het maximale bedrag kan een cliënt 
zo’n drie uur hulp per week  inkopen. 

Meer informatie over veranderingen 
Hulp bij het Huishouden op 
www.zorgpleinoss.nl

Vergadering voorbereidingscommissie 
op dinsdag 10 juni 2014

In de openbare vergadering van de 
Voorbereidingscommissie van dinsdag 
10 juni 2014 (aanvang 20.00 uur) ko-
men de volgende onderwerpen aan de 
orde:

Voorstellen:
1.  Vaststelling preventie- en handha-

vingsplan alcohol  
2.  Vaststelling verordening leerlingen-

vervoer
3.   Begroting Omgevingsdienst Brabant-

Noordoost 
4.  Kenbaar maken van wensen en be-

denkingen m.b.t. de oprichting van de 
Stichting AgriFood Capital

De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Voorafgaand aan de vergadering wordt 

tussen 19.30 en 20.00 uur het zogehe-
ten technisch beraad gehouden. Daarbij 
zijn de behandelende ambtenaren aan-
wezig om technische (concrete, feite-
lijke) vragen te beantwoorden. Ook het 
technisch beraad is openbaar.
Spreekrecht is mogelijk over alle ge-
agendeerde onderwerpen. U wordt van 
harte uitgenodigd gebruik te maken van 
het spreekrecht. U dient dit ten minste 
24 uur voor aanvang van de desbetref-
fende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (0413) 481911 
of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen vanaf aan-
staande vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, 
maar zijn ook te raadplegen op de web-
site van de gemeente.

Inzameling oud papier
Donderdag 5 juni
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 

de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur;

•  Buurtvereniging Vressel; container 
donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut.

Vrijdag 6 juni
•  Buurtvereniging Vressel; container 

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

Zaterdag 7 juni
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 
container op parkeerterrein bij sport-
hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Rijtvenweg 8  5491 PJ 14-05-2014 Bouwen van een loods
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Rijtvenweg 5a 5491 PJ 6 weken  Verbouwen garage t.b.v. mantelzorg
Struikheide 6 5491 LS 6 weken  Bouw paardenstal en plaatsen  
     lantaarnpaal
Struikheide 6 5491 LS 6 weken  Realiseren paardenbak met   
     2 lichtmasten
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit 
   verzonden Omschrijving
Jasmijnstraat 10 5492 JT 27-05-2014 Bouwen van bijgebouw
Jasmijnstraat 12 5492 JT 27-05-2014 Bouwen van bijgebouw
Schijndelseweg 63 5491 TA 27-05-2014 Plaatsen hekwerk met poort
Vogelenzang 16 5492 TP 28-05-2014 Uitbreiden loods met voerloods
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Ollandseweg  5491 XC 28-05-2014 Gewijzigd splitsen woningen
172/172a 
Hierop is procedure 2 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Alfred Nobelstraat 20 5491 DB   Verplaatsen van LPG-vulpunt, act.  
     milieu en bouwen
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 5 
juni 2014 ter inzage.

Ontwerp exploitatievergunning
Adres  Postcode Ter inzage vanaf Omschrijving
Liempdseweg 31 5492 SM 5 juni 2014 Ontwerp-Exploitatievergunning  
     “De Gasthuishoeve”
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Bert van Heesch

Stralend bloeiend…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van  27 mei tot en met 3 juni 
2014  zijn de volgende aanvragen bij de 
gemeente ingekomen:
•  Van de gemeente Sint-Oedenrode voor 

het houden van de kermis in het centrum 
van Sint-Oedenrode in het 3e weekend 
van augustus voor de jaren 2014 tot en 
met 2018.

•  Van buurtvereniging d’n Achterhoek voor 
het houden van een straatspeeldag in de 
Pastoor Smitsstraat en het Dorpsplein te 

Olland in de maand juni voor de jaren 
2014 tot en met 2018.

•  Van de Stichting Beach Event Son voor 
het houden van het Beach Event Son op 
30 augustus 2014 op het terrein aan de 
Waterhoef 2 te Sint-Oedenrode.

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van het Sint-Jorisgilde voor het houden 

van het evenement Burger Koningschie-
ten op 23 augustus in sportpark de Neul 
en het Koningschieten voor gildeleden 
op 24 augustus 2014 op het gildeterrein 
aan de Ollandseweg te Sint-Oedenrode.

Verleende verklaringen van geen bezwaar
•  Aan Runnersclub Lieshout voor het hou-

den van een wandeltocht op 29 juni 2014 
in de gemeente Sint-Oedenrode.

 

Verkeersmaatregel
•  In verband met de straatspeeldagen zijn 

de volgende straten op 11 juni 2014 af-
gesloten voor het verkeer:

     -  Wijkvereniging Eerschot: Hertog 
Janstraat tussen huisnummers 2 en 78 
en de Van Duppenstraat bij de kruising 
Jonker de Jegerstraat, tussen 10.00 uur 
en 17.00 uur.

    -  Wijkvereniging Kinderbos: gedeelte 
Componistenlaan tussen de  
Beethovenstraat en de Berliozstraat  
tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

    -  Wijkvereniging d’n Achterhoek: 
de Pastoor Smitsstraat te Olland tussen 
13.00 en 17.00 uur.

•  In verband met een braderie / rommel-
markt is op 8 juni 2014 het Ritaplein te 
Boskant tussen 10.00 uur en 18.00 uur 
afgesloten voor het verkeer.

Evenementen Bestemmingsplan Oudeweg 4 Sint-Oedenrode
Bestemmingsplan Oudeweg 4 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend, dat de ge-
meenteraad op 27 mei 2014 bestem-
mingsplan Oudeweg 4 (NL.IMRO.0846.
BP2013BUI01OUDEWG4-vg01) onge-
wijzigd heeft vastgesteld. 

Informatie over het plan
Het bestemmingsplan biedt een juridi-
sche regeling voor de omzetting van een 
agrarische bedrijfsbestemming naar een 
woonbestemming. Concreet maakt het 
bestemmingsplan de oprichting van een 
woning conform de beleidsregel ruimte 
voor ruimte 2006 mogelijk en krijgt de 
bestaande bedrijfswoning de functie 
van een burgerwoning. 

Inzage
Het bestemmingsplan Oudeweg 4 is 
vanaf donderdag 5 juni 2014 tot en met 
woensdag 16 juli 2014 in te zien op het 
publieksplein van het gemeentehuis 
aan het Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. Het gemeentehuis is 
op werkdagen geopend tussen 9.00 en 
12.30 uur. Tevens is het bestemmings-
plan raadpleegbaar op de landelijke 
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan kan gedurende 

de termijn van terinzagelegging schrif-
telijk beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  
’s-Gravenhage. Van deze mogelijkheid 
kunnen gebruik maken:
 
•  Een belanghebbende die tijdig zijn 

zienswijze bij de gemeenteraad naar 
voren heeft gebracht;

•  Een belanghebbende die kan aantonen 
dat hij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest zijn zienswijze tegen het ont-
werpbestemmingsplan bij de gemeen-
teraad naar voren te brengen;

•  Iedere belanghebbende voor zover 
het beroep betrekking heeft op wij-
zigingen die de gemeenteraad heeft 
aangebracht bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan.

Een ingediend beroepschrift schorst de 
werking van het bestemmingsplan niet. 
Er moet dan tevens een verzoek om 
een voorlopige voorziening ingediend 
zijn bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.

Vragen 
Wanneer u vragen heeft kunt u contact 
opnemen met mevrouw Y. Meijkamp 
van het team Ruimtelijke ordening, te-
lefoonnummer: 0413-481911,  e-mail  
Y.Meijkamp@sint-oedenrode.nl.

Savohs viert jubileum met haar klanten

Twintig jaar bij de tijd

“Naast mijn gezin is Savohs mijn 
leven, mijn alles. Ik doe het werk – 
ook na twintig jaar – nog steeds met 
veel plezier.” Wat moet het heerlijk 
zijn om zoiets na twintig jaar nog 
steeds te kunnen zeggen. Karine 
Vohs kan het en is daar uiterst ge-
lukkig mee. Met eigen handen heeft 
ze er voor gezorgd. Door hard te 
werken en door bij de tijd te blijven. 
Dat laatste is volgens de Rooise on-
dernemer erg belangrijk. 

In de kapperswereld tikt de klok nog 
sneller. De ene hype volgt de andere 
op. Wat de mode vandaag is, kan 
morgen anders zijn. Karine speelt daar 
op in. Het is zeker aan haar te zien. 
Ze is een frisse moderne vrouw, maar 
ook haar zaak straalt professionaliteit 
uit. “Die professionaliteit vind ik heel 
belangrijk”, vertelt Karine. “Daar stre-
ven we hier elke dag naar, met plezier. 
Daarnaast blijven we ons zelf en dat 
maakt deze zaak heel toegankelijk. 
Geen poespas, we staan hier klaar 
voor iedereen. Rangen en standen 
doen er hier niet toe. Iemand die bij 
ons binnen komt, wordt in de watten 
gelegd en gewoon goed geholpen.”

De droom van Karine duurt 4 juni al-
weer twintig jaar. Zelf omschrijft ze 

het een beetje als een droom, want 
op jonge leeftijd wilde ze al een eigen 
salon. Gedurfd, maar totaal passend 
in het karakter van Karine. Ze houdt 
van aanpakken en dat bewees ze al 
in haar beginjaren. Karine: “Die wa-
ren wel even wennen. Het was na-
tuurlijk ontzettend druk en de klan-
ten wisten mijn zaak goed te vinden. 
Na één jaar kwam er een fulltimer 
bij. Dat herhaalde zich de eerste elf 
jaar!” Savohs – een samenvoeging 
van de achternaam van haar man 
(Sanders) en haar meisjesnaam – 
vestigde in no-time met een goede 
naam. Als kapsalon, maar binnen 
twee jaar ook als schoonheidssalon. 
“Ik wilde het totaalplaatje bieden en 
dat doen we nu nog steeds”, zegt 
ze trots.
Wat Karine en haar team proberen 
over te brengen is dat een goed ge-
knipte coupe een statement is van 
hoe je je voelt en wie je bent. “Jezelf 
kunnen zijn, dat is belangrijk voor 
mij”, geeft Karine aan. Ze is een 
topstyliste en visagiste. Sinds kort 
ook haarwerkdeskundige, aangezien 
daar meer en meer vraag naar komt. 
Zoals gezegd blijft de zaak dus up-
to-date. Het blijkt maar weer eens 
door de uitbreiding met haarwerken. 
Karine: “Het hele team blijft zichzelf 

bijscholen. Ook ik blijf dat doen. Al-
leen dan kunnen we het beste blij-
ven bieden.”  

Omdat Savohs twintig jaar bestaat 
wil de salon dat graag met haar klan-
ten vieren. Vandaar dat in de maand 
juni de volgende acties gelden: Voor 
de heren een knipbehandeling 27,50 
euro, nu met Sebastian Gel Forte t.w.v. 
20,95 euro. Bij inlevering van de lege 
flacon 15% korting op uw volgende 
aankoop. Voor de dames een knipbe-
handeling 35,50 euro nu met Sassoon 
Shampoo t.w.v. 22,80 euro cadeau. 
Ook hier geldt: bij inlevering lege fla-
con, 15% korting op uw volgende 
aankoop. De derde actie: Een hand-
tekening in uw haar. Nieuwste hype 
op gebied van kleur. i.v.m. 20-jarig 
bestaan van 15 euro voor 9,95 euro.

Savohs - Mgr. Bekkersplein 6 a - 
0413-478388 – www.savohs.nl  

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

Karine Vohs (r) met haar team.
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6 juni     
Viering Odendael 10.00-11.00 uur
Rondbrengen ziekencommunie
10.00-12.00 uur

7 juni     
Workshop Brabantse orgelfederatie
14.00-17.00 uur

10 juni  
Doopvoorbereiding 
20.00-21.30 uur

12 juni  
Ziekenbezoekgroep H. Martinus
13.30-15.00 uur

15 juni  
Openluchtviering processiepark
Nijnsel 11.00-12.30 uur

16 juni  
Mogelijkheid gesprek Odendael
13.30-17.00 uur

17 juni  
Pastorale Raad
20.00-21.30 uur

22 juni  
Televisiemis KRO-viering
10.30-11.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

Kom, Heilige Geest! Help ons om het egoïsme te overwinnen.

Paus Franciscus

genda

Bezoek voor meer informatie en nieuws 
over Kerk en parochie onze website: 
www.heiligeodaparochie.nl

“Samen Sterk” 
Peuter- en kleuterviering 

Zondag 8 juni  “Pinksteren” 
09.30 uur St Petrus’ Bandenkerk in Son 

11.00 uur Goede Herderkerk in Sint-Oedenrode 
 

 
 

 

 

We horen een verhaal over het visje Zwemmie dat 
zo bang is dat hij niet meer alleen in de grote zee 
durft te zwemmen, maar hij vindt er een oplossing 
voor. Welke? Dat hoor je wel in het verhaal.  

Eerste Heilige Communie
Son
Zondagmorgen ontvingen in een 
bomvolle Sint Petrus’ Bandenkerk 
29 kinderen voor het eerst de Hei-
lige Communie. De kerk was prach-
tig versierd en alle communicanten 
werkten mee om er een heel fees-
telijke viering van te maken. Onder 
leiding van mevr, Annette van den 
Broek zongen de communicanten 
zelf alle liedjes, ondersteund door 
de laatste Notenkrakertjes en com-
municanten uit Breugel. De muzikale 
begeleiding was in handen van Rob 
van Stuivenberg.

We feliciteren alle communicanten:
Maarten van den Berg, Gitte 
van den Boom, Robin Broeckx, 
Lorenzo Broks, Lout Cooijmans, 
Marijn Derks, Olav Dumoulin, Thijme 
Haaksman, Sanne van der Heijden, 
Laura Hofsink,  Sanne Hulsen, Lenne 
Keijzers, Dylan Kiel,  Marit van Kuik, 
Nils Kuipers, Hugo Lijding, Yannick 
van Loon, Francisca Maes, Matthijs 
Renders, Sara van Sloun, Julia Suy, 
Dylan Frimbos, Lars Verleg, Silke 
Vogels, Thijs Vogels, Iris Wennekers, 
Daphne Witlox, Nikki en Renée van 
Zitteren.

Boskant
Voor de laatste keer ontving de Rita-
kerk in Boskant de communicantjes 
en hun gezinnen, om het feest van 
de Eerste Heilige Communie te vie-
ren. De kerk was prachtig versierd 
met broden en vissen, en het kinder-
koor uit Nijnsel zong. We luisterden 
naar het verhaal van de leerlingen 
die na Jezus’ dood gingen vissen. Ze 
vingen niets. Op aanwijzing van Je-
zus, die ze niet herkenden, wierpen 
ze het net uit aan de andere kant 
van de boot. Het net raakte toen vol 
met grote vissen. Samen met pater 
Pushpa kwamen we erop uit dat de 
communicanten nieuwe visjes van 
Jezus waren.

Dag nieuwe visjes: Gijs Dohmen, 
Mirthe van Kollenburg, Lars van 
Kollenburg, Noa Saris, Tygo Saris, 
Fenna Doreleijers, Niels Welvaarts, 
Lola Canters, Mats Canters, Rosan 
Smulders, Lenne van Roosmalen, 
Mirthe Kuypers, Jesse Versant-
voort, Lana Hoevenaars en Fem 
Scheepens: van harte gefeliciteerd!

Werkgroep Eerste Heilige 
Communie Heilige Oda

Inzegening gerestaureerde 
kruisbeeld Nijnsel

Voorbijgangers zal het zijn opgeval-
len dat het markante kruisbeeld bij 
het viaduct van de A50 in Nijnsel in 
de voorbije weken een flinke op-
knapbeurt heeft gekregen. Veel 
dank aan allen die hier aan hebben 

bijgedragen. Graag willen we 
in een korte plechtigheid het 
gerestaureerde kruis opnieuw 
zegenen en bidden voor de 
velen die te voet, op fiets, 
per auto dit kruisbeeld passe-
ren. Daarnaast staat dit kruis 
op het punt waar de wegen 
van Sint-Oedenrode, Son en 
Breugel samenkomen. Het 
staat dus symbolisch in het 
hart van de Odaparochie.

Op vrijdag 13 juni, feestdag van de 
heilige Antonius van Padua, zullen 
we ’s avonds om 19 uur het kruis-
beeld inzegenen. U bent van harte 
uitgenodigd deze korte plechtigheid 
mee te maken. 

Van de pastores

Geloven is niet moeilijk
Vaak wordt er nogal ingewikkeld 
gedaan over geloven. Je zou een 
hele studie gedaan moeten hebben 
en dan nog raak je de weg kwijt in 
het woud van regels en godsdien-
stige spitsvondigheden. Aan de 
andere kant zijn er dan weer men-
sen die beweren dat het allemaal 
onzinnig is en kinderlijk om dingen 
zomaar aan te nemen enkel omdat 
iemand ooit iets bedacht heeft.

Zo kan je makkelijk uit het oog ver-
liezen dat geloven helemaal niet zo 
moeilijk is. Geloven is een zaak van 
het hart, van jouw hart. Geloven 
doe je wanneer je zegt dat je in je 
kinderen gelooft, of in je vriend of 
vriendin, man of vrouw. Geloven 
is overgave en vertrouwen aan ie-
mand waar je hart warm voor is. 
Dat is niet moeilijk. Dat hoef je ook 
niet helemaal zelf te bedenken, je 
wordt er altijd bij geholpen. De we-
reld om ons heen, de mensen die 

dicht bij ons staan, ze vragen erom, 
ze roepen het in ons op.

Veel moeilijker is het te leven van-
uit dat geloof. Werkelijk te luisteren 
naar wat de ander van je vraagt en 
niet zelf zo hard te spreken dat je 
je hart niet meer kunt horen. Dat is 
pas lastig.

In de Kerk geloven we in Jezus, Zijn 
Geest helpt ons daarbij en roept 
ons van hart tot hart (Pinksteren) 
Ik denk dat veel mensen Hem wel 
horen maar dat het moeilijk is onze 
eigen stem stil te laten zijn. Dan is 
er altijd wel iets te vinden dat niet 
klopt, een reden of excuus.

Geloven is niet moeilijk maar het 
vraagt wel moed en durf te luiste-
ren met je hart.

Diaken Tim Bangert.
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Roois Gemengd Koor zingt de lente uit
Op zondag 15 juni geeft het Roois Ge-
mengd Koor een lichtvoetig concert in 
lentesfeer onder de titel La Primavera. 

Met de lenteliederen van Felix 
Mendelsohn, liederen uit het Bei-
erse hoogland van Edward Elgar en 
een reeks gekke en vertrouwde Ita-
liaanse liederen wuift het koor deze 
prachtige lente uit met de hoop op 
veel zomerzon. Margaret Forrest zal 
het feest opluisteren met haar harp. 

Van oorsprong Australische, speelt 
zij al vele jaren met allerlei orkes-

ten en koren in Nederland en geeft 
harples aan het Factorium  te Tilburg. 
Het koor staat onder de leiding van 
haar vaste dirigent Ad Vergouwen 
en wordt begeleid door Henk van 
Riel. Zondag 15 juni, 12.00 uur in 
Cultureel centrum Mariëndael, Laan 
van Henkeshage 2, Sint Oedenrode.
Toegang: € 9,50 (incl. koffie/thee); 
kinderen tot 12 jaar gratis. Kaarten 
in voorverkoop bij ’t Paperas of via 
0623233874.

Petra Thoen exposeert in Zaken- en Bestuurscentrum 
Sint-Oedenrode
Vanaf maandag 2 juni kunt u in het 
Zaken- en bestuurscentrum Sint-
Oedenrode de expositie bezichtigen 
van kunstenares Petra Thoen. Zij zal 
daar haar schilderijen en keramiek 
tentoonstellen. 

Petra laat zich vooral inspireren door 
mensen, dieren en de natuur. In 
haar eigen, abstract-figuratieve stijl 

komen door middel van expressief 
kleurgebruik en lijnenspel de voor-
stellingen tot leven. 

Schilderen en keramiek is voor Petra 
een passie en een uitlaatklep. Naast 
haar eigen kunst zet ze zich ook in 
voor andere kunstenaars, onder 
andere door het mede organiseren 
van de kunstroute ”Kunstinrooi” in 

Sint-Oedenrode. Ze is trots om haar 
werken de komende weken aan u te 
mogen tonen en nodigt u uit deze 
vooral te komen bekijken. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.
petrathoen.nl. De expositie is vanaf 
maandag 2 juni  tot en met 31 juli 
te bezichtigen  tijdens kantooruren 
in het Zaken- en Bestuurscentrum, 
Bastion 1-5 te Sint-Oedenrode

Donateursactie Ollandse Dorpskapel
Op zaterdag 7 juni a.s. houdt de 
Ollandse Dorpskapel haar jaarlijkse 
donateursactie in Olland. Op deze 
dag zullen de leden tussen 10.00 
uur en 16.00 uur bij u aan de deur 
komen voor een kleine bijdrage ten 
behoeve van onze vereniging. 

De opbrengst van deze dag zal ge-
bruikt worden voor het opleiden van 
nieuwe jeugdleden waar we na de va-
kantie mee starten, de aanschaf van 
nieuwe muziek, instrumenten en nieu-
we tenues. De donateursactie wordt 
muzikaal begeleid door niemand min-
der dan de Ollandse Dorpskapel zelf.  

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Zaterdag 7 juni
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) intentie: Harrie Peters, Mariette 
Heusschen-Hofman, Martien 
Roestenburg
Zondag 8 juni
9.30 uur: Eucharistieviering Hoog-
feest Pinksteren
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) intentie: Mies Merks - van 
de Rijt, Jo Vermeulen, Tiny Saris-van 
Leuken, Netty Cornelissen-Wijn, Piet 
Swinkels, ouders Swinkels-Gruithuyzen, 
ouders Meulendijks-Vermeulen.
Maandag 9 juni
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor.
Zondag 15 juni
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst. intentie: overleden ou-
ders Verbruggen-Brugmans en dochter 
Doortje, Nell Vrenssen Sol, Thea Vos-
Dikker, Monique Brok-Ruijsbroek, Loes 
Luijben-Schouten, Mien Brands-vd 
Laar, Bertus van Kroonenburg, Cato 
van den Boogaard, Mien Mühlstaff-
van Duijvenbode.

PAROCHIE LIEMPDE

Zaterdag 7 juni 18.30 uur 
Miet en Pieta Smulders (mgd)
Bertha vd Velden – vd Biggelaar
Riek Simons – vd Spank (sterfdag)
Wim, Betje en Dirk vd Meijden en 
overige fam.Jan Bekkers
Zondag 8 juni  09.30 uur 
Ouders v Vlokhoven – vd Schoot
Martinus en Maria Schellekens – 
Bekkers en overige fam. Fam. v Haaren 
– Beerens Ouders Putmans – v kasteren 
(verj) Ouders Kreijveld – Roestenburg 
(verj)
Maandag 9 juni 09.30 uur
Dinsdag 10 juni 19.00 uur 
Woensdag 11 juni 19.00 uur 
Johannes Timmermans – Jansen (jgt)
Donderdag 12 juni 09.00 uur 
Vrijdag 13 juni 09.00 uur 

OVERWEGING PINKSTEREN
Dit weekeinde vieren we het hoogfeest 
van Pinksteren. We staan stil bij de gave 
van de heilige Geest, die de Trooster en 
Helper is – niet alleen van de apostelen, 
vlak na Jezus’ verrijzenis en hemelvaart, 
maar ook van ons vandaag. Wij zijn als 
gedoopten dragers van die Geest en we 
mogen rekenen op zijn bijstand om te 
doen wat God van ons vraagt. Zo kan 
die heilige Geest ons en daarmee de 
Kerk en de wereld bezielen om te leven 
in geloof in Christus, met de hoop op 
de komst van Gods Koninkrijk en ver-
bonden in liefde met onze Vader in de 
hemel en onze broeders en zusters op 
aarde. Kom schepper, Geest, daal op 
ons neer en maak van ons oprechte en 
vurige christenen! 

MARTINUSKERK (CENTRUM)

Zaterdag 07 juni 18.30 uur:  Eucharis-
tie met Goede Herderkoor.
Intenties: Mien en Thies Verhagen-
van Schijndel.
Zondag 08 juni Eerste Pinksterdag:  
9.30 uur: Eucharistieviering met Mar-
tinuskoor. Intenties: Jan Poels, Piet 
Verhagen, Annie en Sjef Essens-van 
de Wetering, Cor de Bever, Gerard 
van Overbeek, Ingrid van der Heijden 
en haar ouders, Jan en Annie van de 
Berkmortel, Piet van Hoof, Jan van 
Acht, Sjaantje van Nostrum-Rovers, 
Harrie van Beljouw, Marinus van den 
Berk, Toon Bekkers, Gerard Persoons, 
Kee van der Schoot-van der Heijden, 
Mevrouw Bullens-van Genugten, 
Wim Jansen, Ine van den Brand- 
Linders, Antoon Ophei, Huward  
Bekkers, Jan van den Elsen, Harrie en 
Mari Schepens, Harrie van den  
Bersselaar, Tiny Habraken, Silke  

Habraken en overleden familieleden.
Doopviering: Anoek van Damme,  
Lucas Schenk.
Maandag Tweede Pinksterdag:  
9.30 uur: Eucharistieviering.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.
Donderdag 9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag 9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 7 juni
Geen eucharistie.

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  8 juni om 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd koor.  
Intenties:  
Dina v.d. Laar- Vos, Jans v.d.  
Meerakker,  Toon van Erp.   
Dinsdagavond 10 juni 19.00 uur.
9de Noveen H. Antonius van Padua 
Zondag 15 juni om 11.00u. Open-
luchtmis met Harmonie, onze koren, 
de 1ste communicantjes en vormelin-
gen.
Intenties: Wim Merks, Jans v.d. Meer-
akker, Sjaan Janssen- Merks, Mien 
v.d. Brand- van Oorschodt, Ad Ver-
hagen, Martinus en Anna Aarts- v.d. 
Heijden, Door Aarts en Grard Aarts, 
Jan, Martina en Pieter Pepers, Nol en 
Annie Latijnhouwers, Tonia v.d. Burgt- 
v.d. Oever, Bert Schoenmakers, Fam. 
v.d. Boogaard - van de Heuvel, Jan 
Hulsen. Noud en Maria van der Aa-
Vogels, Overleden ouders Martinus 
Sanders  en Mechelina Verschuiten, 
Adrianus v. Lieshout, Adriana v. Lies-
hout v.d. Linde, Gertruda v. Lieshout, 
Ouders v. Kessel v.d. Wetering, Jan en 
Tony v. Kessel, Theo en Gerard Vos, 
Jan v. Balkom, Bert Langewerf, Theo 
v.d. Wijst, Martien v. Kessel.
         
SINT PETRUS’  BANDEN-KERK, SON

Woensdag 4 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 6 juni, Eerste Vrijdag van de 
maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 7 juni, Pinksterzaterdag
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel 
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Zondag 8 juni, Eerste Pinksterdag
09.30 uur: Peuter- en kleuterviering
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor
Collecte Week Nederlandse Missio-
naris (via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
intenties: Leo en Corrie van de  
Ven-van den Hurk, Corrie van Hal, 
Wolf Edlinger, Jozef Teunissen, Bert 
Kol, Mien Basten-Gevers, Wiesje  
Spit-Fijen, Mientje Mühlstaff-van 
Duivenbode, Jan Sanders.
Maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag
11.00 uur: Eucharistieviering (via de 
analoge UPC kabel FM 94.4 MHz)
Woensdag 11 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 14 juli
geen viering in Son of in Breugel

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN

Pinksteren Zondag 8 juni
10.00 uur, Predikant Ds Bas Stigter
Dienst van Schrift en Tafel met mede-
werking van De Cantorij

ODENDAEL

Vrijdag 6 juni, 10.00 uur. Eerste vrij-
dag van de maand, eucharistieviering 
met Odendael-koor.
Zondag 8 juni, 10.00 uur. Eerste Pink-
sterdag, eucharistieviering met Oden-
dael-koor.
Maandag 9 juni, 10.00 uur. Tweede 
Pinksterdag met Odendael-koor.

Viva la donna verwendag druk bezocht
Afgelopen vrijdag 30 mei zijn er weer 12 dames in het 
zonnetje gezet bij Schoonheidssalon Eindeloos, tijdens de 
jaarlijkse verwendag voor dames met de diagnose kanker. 
Het was weer een groot succes.

 De 12 dames hebben een hele mooie ontspannende dag 
gehad en er van genoten. Lizet heeft samen met Christie 
en Sharon de dames in de watten gelegd maar zonder hulp 
van de andere ondernemers was het niet gelukt.  Daarom 
wil Lizet alle ondernemers bedanken voor hun Hulp. Femke 
van Kapsalon Unique, Mien van Rooij en Ans van Bakel 
voor hun fantastische sieraden workshop, Nance taarten, 
cafetaria Die2, restaurant Osteria, helma verkampen Livage 
haarwerken, Steengoedkado, jewelgift.nl, Welten juwelier,  
You! Fashion for women & more, Caprice damesmode, Bol-
sius Nederland, Pari Bodyfashion, Bloembinderij de Keizers-
kroon en DeMooiRooiKrant.



Woensdag 4 juni 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe24 

Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

* Actieperiode 1 mei tot 14 juni 2014
 Vraag naar de voorwaarden

Nu uw CV-ketel vervangen is 
gratis 10 jaar comfortgarantie

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nl

Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint Oedenrode
T: 0413-472108, F: 0413-479007, E: lvdb@lvdb.nl, www.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl
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Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

3
“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl
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Bekijk de website van….
Van den Berg autogroep. Niet alleen het 
mooie pand van Citroën van den Berg 
op bedrijventerrein de Kampen heeft 
een inhoud om van te smullen. Ook de 
overzichtelijke website staat boorden-
vol. Op zoek naar een nieuwe auto? Kijk 
dan eens naar het brede aanbod Citro-
ens. Wilt u meer weten? Loop eens bin-
nen of bel naar Citroën van den Berg.

1

Alfred Nobelstraat 2
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel: 0413  477284
Fax: 0413 470579

mail@vanengeland.info

2

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

ZORGELOOS OP VAKANTIE? 
LAAT UW AUTO DOOR ONS NAKIJKEN. 

6

De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030

1a
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

* Actieperiode 1 mei tot 14 juni 2014
 Vraag naar de voorwaarden

Nu uw CV-ketel vervangen is 
gratis 10 jaar comfortgarantie

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nl

Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint Oedenrode
T: 0413-472108, F: 0413-479007, E: lvdb@lvdb.nl, www.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

12

TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl
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Percussie en DJ gaan prima samen

Bezoekers van het centrum zullen 
zondag wellicht verbaasd hebben 
gekeken toen ze ineens een hele 
percussiegroep zagen staan. Har-
monie Nijnsel had het Kerkplein in-
genomen om mensen te vermaken.

De deelnemers waren de percus-
siegroep en de jeugdpercussiegroep 
van Harmonie Nijnsel en de jeugd-
percussiegroep en percussiegroep 
van muziekvereniging Hertog uit 
Oss. De groepen staan onder leiding 

van Heino Ploegmakers  (Harmonie 
Nijnsel) en Paul Schepers (Muziek-
vereniging Hertog uit Oss). Optre-
dens waren onder andere met een DJ 
en slagwerkinstrumenten samen. De 
DJ draaide muziek en daarbij werd de 
melodielijn door slagwerk gespeeld. 
Verder zag je optredens van o.a. de 
blue man group en de jeugdige slag-
werkers lieten horen hoe goed ze alle 
technieken al beheersen. Het bleek 
een groot succes. Het was natuurlijk 
zonnig met veel publiek.

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 6 juni liggen de kaarten voor 
het jokeren en rikken weer op tafel. 
Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom. 
Deze avond begint om 20.00 uur in 
Meerschot Heistraat 22. Maar ieder-
een is vanaf 19.30 welkom want dan 
is de koffie en thee al klaar.
Ook wordt er weer een loterij ge-
houden. Heb je geen geluk in de 
loterij. Na afloop van het kaarten 
gaat iedereen weer met een vlees-
prijs naar huis. Woensdag 11 juni 

hebben bij weer onze straatspeeldag 
in de Hertog Janstraat van 13.30 tot 
16.30 uur.
Voor het kinderreisje op zaterdag 14 
juni naar Bobbejaanland, is de bus 
nog niet vol. de kinderen van groep 
2 tot en met 8 van de basisschool 
kunnen zich tot 7 juni aanmelden bij 
Tonnie en Riny van Zoggel, Hertog  
Janstraat 62. Dit wordt weer een ge-
zellig dagje voor onze jeugd. Maar  
ben er snel bij, want vol = vol. 

2 SpecialiSten op 1 adreS
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Wat doen we met ons huisdier
De vakanties staan weer voor de 
deur, maar wat doen we met onze 
hond, kat of konijn? De meeste huis-
dieren kunnen of mogen niet met 
hun baasje mee op vakantie. Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor 
de verzorging van uw dier tijdens de 
vakantieweken. U kunt uw dier naar 
een pension brengen, bij familie of 
vrienden onder brengen of oppas 
aan huis regelen. Informeer tijdig bij 
uw pension naar de eisen die gesteld 
worden  aan vaccinatie en registratie.

Mee naar het buitenland? 
Sommige huisdieren mogen mee op 
vakantie naar het buitenland. Houd er 
rekening mee dat door alle landen eisen 
worden gesteld aan de invoer van een 
huisdier. Denk hierbij aan onder andere 
een verplichte vaccinatie tegen rabiës 
(hondsdolheid), een identificatiechip 
en een Europees dierenpaspoort. De ei-
sen en de hierbij gehanteerde termijnen 
verschillen per land. Tijdig informeren – 
hoe eerder hoe beter – is erg belangrijk 
om teleurstelling te voorkomen.

Verblijf in het buitenland kan gezond-
heidsrisico’s voor uw huisdier met zich 
meebrengen. Teken, muggen en zand-
vliegjes kunnen met name in warme 
landen lokaal voorkomende ziekten 
overdragen. Met een goede teken- en 
insectenbestrijding kunnen deze ziek-
ten gelukkig meestal worden voorko-
men. Op onze website leest u meer 
over de middelen die voorhanden zijn 
om uw huisdier te beschermen tegen 
teken, wormen en insecten.

Tijdig informeren is het sleutel-
woord en daarvoor kunt u bij  
Dierenartsenpraktijk Schijndel-
St.-Oedenrode terecht. Onze mede-
werkers kunnen de exacte eisen van 
het land van uw bestemming op-
zoeken en u op maat adviseren om 
buitenlandziekten bij uw huisdier te 
voorkomen. Meer informatie over 
dit onderwerp leest u tevens op onze 
website: 
www.dapschijndel.nl en 
www.dapstoedenrode.nl en ook op 
www.licg.nl. 

Juni is weer Chipmaand
Maak van je huisdier geen asielzoeker, 
chip je dier en laat het registreren! Dit 
is het motto van de Juni Chipmaand 
die jaarlijks wordt georganiseerd door 
het Landelijk Informatiecentrum Ge-
zelschapsdieren (LICG). Zoals hier-
boven vermeld is een chip verplicht 
bij reizen naar het buitenland. In Ne-
derland worden pups met stamboom 
reeds verplicht gechipt in het nest. 
Echter de belangrijkste reden voor 
een chip is dat een dier wat voorzien 
is van een geregistreerde chip bij ver-
missing weer snel bij de eigenaar kan 
worden teruggebracht. Ook in het 
buitenland! Meer informatie over de 
Juni Chipmaand is te vinden op 
www.chipjedier.nl.

In juni ontvangt u bij Dierenartsen-
praktijk Schijndel-St.-Oedenrode 
10% korting op het chippen van uw 
huisdier!Tot slot wensen wij u en uw 
huisdier(en) een heerlijke vakantie 
toe!

  Thuis feesten?
            Drankenhandel en verhuur van o.a.:

Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/glaswerk

www.partyservicedeleijer.nl / Sint-Oedenrode
   Partyverhuur en drankenhandel

      de Leijer

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode
tel: 0413-490000
Mobiel: 06-22119811
info@dekoningmakelaardij.nl

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Starterswoningen 
gevraagd

Voor ons aanbod:

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad, I-phone  en Android

Te bestellen via www.oudevrijheid.nl

Jubileumboek ‘Sint-Oedenrode 100 jaar in beeld’ 

De historie van Sint-Oedenrode is 
rijker dan rijk. Er is maar één ver-
zameling amateurhistorici en be-
langstellenden die er honderduit 
met veel kennis over kan vertellen: 
Heemkundige Kring De Oude Vrij-
heid. Deze vereniging bestaat dit 
jaar zestig jaar. Een fortuinlijke situ-
atie voor heel Rooi, want De Oude 
Vrijheid komt met een zeer bijzon-
der boek op de markt. ‘Sint-Oeden-
rode 100 jaar in beeld’.

Het boek bevat ruim 300 pagina’s in 
kleurendruk en is voorzien van een 
stevige kaft. Kortom, de uitgave is 
van zeer goede kwaliteit. Het ge-
heel geeft een prachtig beeld van de 
ontwikkelingen en veranderingen in 
Sint-Oedenrode. Zeer betrokken bij 
de vervaardiging van het boek is Ri-

chard de Visser. Hij geeft kort tekst 
en uitleg. “Het ligt voor de hand dat 
we voor een dergelijk jubileum iets 
bedenken dat voor alle inwoners van 
Rooi en voor de heemleden interes-
sant is. We zijn ervan overtuigd dat 
dit zeker gelukt is. Voor zowel men-
sen die al hun hele leven in Sint-Oe-
denrode wonen als burgers die hier 
pas net wonen is het prachtig om 
het lezen en te bekijken. We gaan 
het succes van de dubbele uitgave 
van het Heemschild – uitgegeven tij-
dens het veertigjarig jubileum – ver 
overtreffen.”
In het boek zijn vele honderden fo-
to’s en ansichten uit de collectie van 
Tiny en Bep van Lieshout-Happe en 
uit de archieven van Leo van Lies-
hout opgenomen. Hij is degene die 
het boek technisch in elkaar heeft 

gezet. Aangevuld met nieuwe foto's 
van Patrick Sanders, Eddy van Lies-
hout, Leo van Lieshout en met be-
geleidende teksten van Richard de 
Visser, geeft het geheel een prach-
tig beeld van de ontwikkelingen en 
veranderingen van Sint-Oedenrode 
gedurende de afgelopen 100 jaar.

De verkoopprijs van het boek is vast-
gesteld op € 32,50. Bij vóórinteke-
ning - tot 1 augustus as. - krijgt u 
€ 7,50 korting en betaalt u € 25,00. 
Hierbij is automatische incasso een 
verplichting. Het jubileumboek is 
vanaf eind november verkrijgbaar. 
Nadere informatie hierover volgt te 
zijner tijd. Genoemde bedragen zijn 
exclusief verzendkosten. Ga naar 
www.oudevrijheid.nl voor voorin-
schrijving.

advertorial
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5. Nachtvlinders

Detective Rien Raavens parkeert 
haar zwarte autootje bij Annie van 
Hoof in Olland. De hele ochtend is 
ze druk geweest met boodschap-
pen doen. Nou nog ‘n pondje as-
persies en dan kan die naweek 
uiteindelik begin, denkt ze. Als ze 
uit de auto stapt, komt een knappe 
man  haar richting uit, een zak as-
perges in de hand. Ze herkent tot 
haar plezier Bart, de vader van Rik. 
Bart had haar hulp een paar maan-
den geleden gevraagd omdat zijn 
zoon zich wel erg vreemd gedroeg 
in de tijd van de gemeenteraads-
verkiezingen. Ze heeft die zaak 
toen goed opgelost.  

‘Ha Rien, hoe is het?’ roept Bart, 
en wijzend op de asperges voegt 
hij eraan toe: ‘Het is tijd om me-
zelf eens lekker te verwennen.’ 
‘Twee zielen één gedachte’, zegt 
Rien, ‘Ik had precies hetzelfde idee. 
Ik ben gek op asperges, maar niet 
zo’n beste kok. Heb jij een lekker 
recept?’ Bart lacht gul, ‘als je dat 
wilt proeven, dan nodig ik je uit om  
vanavond asperges au saumon à la 
Bart te komen eten.’ ‘Zo’n heerlijke 
uitnodiging kan ik niet weerstaan 
natuurlijk’, zegt Rien terwijl ze een 
blos omhoog voelt kruipen. ‘Ik zorg 
voor de wijn.’  Even later staat ze in 
de plaatselijke slijterij en besluit tot 
een frisse Riesling. 

Terwijl ze zich mooi maakt voor de 

avond, bedenkt  Rien dat ze van-
avond eigenlijk naar Nijnsel wilde 
gaan om daar onder leiding van de 
IVN nachtvlinders te gaan kijken. 
‘Jy moet kies, Raaf, een mooi man 
of  mooi motte’, knipoogt ze tegen 
haar spiegelbeeld. Met  vlinders in 
haar buik, stapt ze even later van 
haar fiets en belt bij Bart aan. ‘Kom 
verder, Rien’, zegt Bart. ‘Lekker 
flesje’, knikt hij goedkeurend. ‘Ik 
heb op de veranda de tafel voor 
ons dineetje gedekt.’ ‘Wat heb jij 
het hier gezellig’, roept Rien uit. 
‘Leuke tuin heb je ook.’ ‘Dank je. 
Na de scheiding heb ik dit huis hier 
op Dommelrode gekocht. Ik woon 
er met veel plezier.’ Bart schenkt 
twee glazen  wijn in: ‘Proost, op 
onze hernieuwde kennismaking. 
Gelukkig zonder zakelijk randje dit 
keer,’ zegt hij lachend. ‘Ik had me 
op een eenzame avond voorbereid, 
maar dit is wel een heel leuke wen-
ding.’
Het etentje verloopt heel gemoe-
delijk. Bart blijkt een prima kok en 
is een enthousiaste verteller. Hij 
praat over zijn werk als ICT’er bij 
de gemeente Boxtel alsof het een 
spannende jongensroman is. Op 
de achtergrond klinken bekende 
melodieën uit de jaren zestig.  Als 
het gesprek op muziek komt, weet 
Bart: ‘In het dorp is vanavond een 
muziekavond met als thema: Back 
to the Sixties.’ Rien knikt enthousi-
ast. Ze kijken elkaar aan, het hoeft 

niet gevraagd. ‘Oké dan, zegt Bart, 
‘we gaan swingen bij de Ossekop.’

Rien heeft in tijden niet meer zo ge-
noten. ‘Het lijkt wel of ik weer een 
tiener ben’,  giechelt ze, terwijl ze 
haar glas leegt drinkt. ‘En ik weet 
warempel nog hoe het moet, dat 
dansen.’ Ze kijkt Bart glazig aan: 
‘Hou jij van nachtvlinders? Van-
nacht kun je op camping de Gras-
pol nachtvlinders kijken.’ ‘Het is 
twaalf uur, middernacht dus’, zegt 
Bart baldadig met een blik op zijn 
horloge: ‘Kom, we gaan.’ Ze halen 
hun fietsen op en zetten koers naar 
Nijnsel. In de buurt van de camping 
slenteren ze langs de Dommel. Dat 
de excursie al is afgelopen en dat 
de natuurliefhebbers al huiswaarts 
zijn, komt ze goed uit. Intens ge-
nietend staren ze naar de lucht. 
‘Kijk, hoe mooi daar die vlinders’, 
zwijmelt Rien. ‘De zachte kant van 
de stoere speurder’, fluistert Bart 
terwijl hij Rien zachtjes naar zich 
toetrekt.
Wordt vervolgd
Door S. Coops (met  goedvinden 
van Rien Raavens)  
  
Volg ons op Twitter: @rooiseraaf

Het kan ook 
anders!

ookook 

návóór

Vervanging?

Oók voor het 
bekleden met stof!

WWW.LEDERDOKTER.NL

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

Doe niet 
onnodig 
afstand van
uw vertrouwde 
meubelstuk.

TE HUUR 
REPRESENTATIEVE BEDRIJFRUIMTEN 
Handelsweg 29 en 27 in Nijnsel

   
 Handelsweg 29             Handelsweg 27 
Entree-kantoorruimten 33  m2 70  m2
Kantine- keuken-2x wc  boven 25  m2 
Keuken-2x wc beneden 12 m2
Begane grondvloer bedrijfsruimte 83  m2 90  m2
6 m hoog          
Begane grondvloer bedrijfsruimte  82  m2 75 m2
2.50 m hoog    
Zolder ruimten 110 m2 85 m2
                                                                              ---------------                   ---------------
  Totaal    320 m2     345 m2

Kan als één pand verhuurd worden
Verder aanwezig:

Alarm-Heater-Glasvezel-Parkeerruimte-Enz

Voor info bel: 06-50670197

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Je krijgt wat je verdient. De af-
gelopen dagen heb ik met mijn 
schoonfamilie doorgebracht in 
Zeeland. Een keer in de zoveel jaar 
huren we een huis dicht bij zee. 
Helaas voor degenen die dachten 
dat dit de hel op aarde was...nee 
dan zitten jullie er helemaal naast. 
Het waren heerlijke dagen. 

Een korte samenvatting: we had-
den zon, zee, strand, een fi jn huis-
je, leuk gezelschap, plezier en lek-
ker eten. Het is grappig om te zien 
dat er tijdens zo’n weekend de rol-
len snel zijn verdeeld. Mijn schoon-
zus is het type bezige bij. Die staat 
voor dag en dauw de vaatwasser 
uit te ruimen, dekt de ontbijttafel 
en gaat daarna lekker een rondje 
hardlopen. Als ze terugkomt, ko-

men wij net met onze slaperige 
hoofden om de hoek kijken. Mijn 
zwager regelt de avondshift. Ko-
ken is een grote hobby van hem en 
hij weet altijd iets lekkers op tafel 
te toveren. Opa en oma worden 
tijdens het weekend zoveel moge-
lijk ontzien van huishoudelijke ta-
ken. Zij hebben maar een taak en 
dat is volop genieten van de klein-
kinderen. Mijn man is hoofd enter-
tainment. Hij gaat met de kids naar 
het zwembad en put zichzelf en 
de kinderen op het strand uit met 
beachtennis en voetballen. Mijn 
taak tijdens het familie-uitje is om 
het weekend op de gevoelige plaat 
vast te leggen, zodat we altijd nog 
de foto’s hebben om terug te kij-
ken. Daarnaast stel ik mijn chauf-
feurskwaliteiten graag ter beschik-

king om iedereen rond te rijden. 
Naar Domburg voor een kopje 
koffi e op het terras, nog een keer 
naar Domburg om een zwembroek 
te kopen omdat ik deze niet in een 
van de vijf koffers had gestopt en 
gezellig naar de supermarkt in een 
typisch Zeeuws toeristenplaatsje. 
Hoewel mijn schoonzus en ik best 
doorgewinterde supermarktgan-
gers zijn, werden wij afgelopen 
vrijdag onderworpen aan een heu-
se stresstest. Het feest begon al 
op de parkeerplaats van de plaat-
selijke C1000. Deze was door een 
verbouwing half opgebroken. Met 
een snelle manoeuvre wist ik een 
Belgische medesupermarktganger 
net iets te slim af te zijn en was 
missie auto parkeren volbracht. 
Binnen was het druk, heel druk! 

Iedereen had maar een doel: snel 
iets uit de schappen gritsen voor-
dat iemand anders dat kon doen. 
Mijn schoonzus betrapte een dikke 
Duitser die Nederlandse suppor-
tersshirts uit de Jupilerkratten aan 
het trekken was en haar -en pas-
sant- stoïcijns meldde dat er in 
haar krat in ieder geval geen shirt 
meer zat. In de rij voor de kassa 
keken schoonzus en ik elkaar to-
taal verbaasd aan: zo kan de hel op 
aarde er dus uitzien.

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

De hel op aarde

Schrijf je in voor Dinner in the Sky 
op 31 augustus

Buurtschap Oud Rijsingen heeft 
een flinke publiekstrekker in huis 
gehaald voor het grote 25-jarig 
jubileumfeest op 31 augustus. Na 
een wereldtournee strijkt Dinner 
in the Sky via Sydney, Toronto, 
Dubai, Las Vegas, Monaco en Pa-
rijs neer in Sint-Oedenrode. Twee-
honderd mensen kunnen gaan ge-
nieten van een lunch of diner op 
50 meter hoogte. De inschrijvin-
gen zijn inmiddels begonnen.

Buurtschap Oud Rijsingen heeft 
een nieuwe website gemaakt rond-
om het grote evenement op 31 
augustus wat bol staat van theater, 
sport, muziek en ander volksver-
maak. Neem alvast een kijkje via 
www.rijsingenroyaal.nl 

Heeft u al interesse om plaatsen te 
reserveren voor Dinner in the Sky? 
Doe dat dan bij voorkeur via de 
website of bel naar Chris Buiting 
0413-476135 of Jan Jansen 
06-22370835.

MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
De behandeling door een diëtiste wordt 
vergoed vanuit de basisverzekering voor 
3 uur per kalenderjaar

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Tussen Lieshout en Mariahout, achter Jos Martens en Zn.

2e Pinksterdag geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur.
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Mooi in de regio

Schijndel Julianastraat 7 T 073 - 549 55 38

www.kapsalonkoppig.nl

Koppig Schijndel  
opent haar deuren 
dinsdag 17 juni

MAANDAG gesloten

DINSDAG 09.00 - 18.00 uur

WOENSDAG 09.00 - 18.00 uur

DONDERDAG 09.00 - 20.00 uur

VRIJDAG 09.00 - 20.00 uur

ZATERDAG 08.30 - 14.00 uur

Liemdpse troubadour op het Dialectenfestival
A.s. zondag, Eerste Pinksterdag, vindt de 
11e editie van het Brabants Dialectenfestival 
plaats in Lieshout. Op ca 13 podia, verspreid 
in het centrum van Lieshout, vinden een aan-
tal optredens plaats door Brabantse artiesten. 
Ook de Liempdse troubadour, Jan van der 
Heijden, is van de partij. 

Zijn optreden zal plaatsvinden bij café de Koe-
koek. Bij mooi weer, waar van uitgegaan wordt, 
is het optreden buiten en in geval van regen 
wordt het optreden naar binnen verplaatst. De 
officiële opening van het festival vindt plaats om 
12:00 uur. Daarna zijn er per podium 3 artiesten 
gepland. De optredens vinden plaats van 12:30 
uur tot 16:55 uur en zijn gratis toegankelijk. 

Ladiesnight in Biobest Theater
Op 11 juni a.s. organiseert het Biobest The-
ater in Best weer een Ladies Night en wel de 
première van de engelse musicalfilm Walking 
on Sunshine ! Als u genoten heeft van Mama 
Mia, dan mag u deze film niet missen!

Op uitnodiging van haar zus vliegt de Britse 
Taylor naar de zonovergoten Italiaanse kust 
waar ze ooit een heerlijke vakantie had. Op 
het strand ontmoet ze haar vrienden van 
toen, waaronder Elena die nog altijd gelukkig 
is met haar vakantievriendje. Zou Taylor haar 
eigen vakantieliefde Raf nog terugzien? Lang 
hoeft ze niet naar hem te zoeken, want zuslief 

Maddie stelt Raf aan haar voor als haar verloof-
de! In blinde paniek doet Taylor net of ze hem 
niet kent. Maar als de hele vriendenclub een 
week lang de bruiloft moet voorbereiden, komen 
alle romantische kriebels onherroepelijk terug.

De Ladies Night is speciaal bedoeld voor dames 
en staat altijd garant voor een gezellig avondje 
uit met vriendinnen, moeders, tantes, dochters, 
collega’s enz,.
De voorstelling begin om 20:00 uur. En-
treekaarten incl. welkomstdrankje, consump-
tiebon en lekkere hapjes a € 13,50 zijn gratis te 
reserveren via biobest-theater.nl.

advertorial

Brabantse Oldtimerdag Liempde
Ook dit jaar organiseert vereniging Terug in 
d’n Ted uit Liempde, weer haar jaarlijkse Bra-
bantse Oldtimerdag.

Dit jaar zal de Brabantse Oldtimerdag plaats-
vinden op: 9 juni 2014, in het centrum van 
Liempde, Aanvang 10 uur tot ongeveer 18 uur. 
Tijdens deze dag zullen er weer een groot aan-
tal klassieke voertuigen te bewonderen zijn in 
het mooie centrum van Liempde. Wat dacht u 
alleen al van de Unieke Historische Fietsenshow 
van de Familie Bouman, of de unieke Nummer-
platencollectie van de Familie Smulders! Ook 
het Daf museum zal weer een prachtige stand 
verzorgen. www.dafmuseum.nl

Er zullen deze dag diverse toertochten star-
ten en eindigen. Toertochten speciaal uitgezet 
voor: Bromfietsen, Klassiekers, Oldtimers, Mo-
toren, Solex en Tractoren. Verder zal er ook dit 
jaar weer een spetterend optreden zijn van een 

een spectaculaire gelegenheidsformatie 
‘Remember the sixties’, met een vette knipoog 
naar de jaren 60!

Tijdens dit optreden zullen een groot aantal 
“Rock en Roll Dansers en Danseressen” hun 
danskunsten vertonen! Inschrijven voor de toer-
tochten kunt u via de Site: www.terugindunted.nl 
Op deze site, vindt u ook diverse links naar im-
pressies van eerdere edities van dit prachtige 
evenement! Het evenement zal opgeluisterd 
worden met nostalgische kermisattracties, en 
veel demonstraties. Dit alles in een prettige 
sfeer, een sfeer uit de tijd, “Toen geluk nog heel 
gewoon was.“ Ook voor de inwendige mens 
slaagt u tegen een prettige prijs. De Toegang 
is gratis!
Brabantse Oldtimerdag. Jaarlijks 2e pinksterdag 
in het centrum van Liempde. Hét evenement 
voor oldtimers, klassiekers, motoren, tractoren, 
solex en bromfietsen. www.terugindunted.nl

Zomeravondbridge in Liempde
Vanaf 12 juni  t/m 28 augustus 2014 is er elke 
donderdagavond bridge in De Serenade aan de 
Oude Dijk 117 in Liempde. 

Bridgeclub Liempde nodigt u van harte uit deel 
te nemen aan deze zomeravond bridgedrives. 
Ieder bridgepaar is van harte welkom. Als u lid 
bent van een bij de NBB aangesloten bridgeclub 
dan ook graag uw bondsnummer doorgeven. 
Er worden namelijk ook meesterpunten toe-
gekend. Inschrijven per paar kan tot donder-
dagmiddag 17.00 uur bij de spelleider de heer 

Gerard Bekkers, telefoonnummer 0411-
632684. We starten om 20.00 uur en de sluiting 
van de bridgeavond zal rond 23.00 uur zijn. Er 
worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld. 
We vragen een bijdrage van € 2,00 per persoon 
te voldoen bij het inschrijven. Zomeravond-
bridge tijdens deze weken biedt bij uitstek aan 
elke bridger de mogelijkheid om op een pret-
tige en ontspannen manier met zijn sport bezig 
te zijn. Graag tot ziens op een van deze don-
derdagavonden, Bridgeclub Liempde (tel. nr. 
van de Serenade luidt 0411-633219).

 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
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De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

8 Dagen vakantie in Oostenrijk Tirol
Er zijn nog enkele plaatsen vrij

- week van 19 t/m 26 juli en
- week van 30 augustus t/m 6 september

En dat voor een prijs van
€ 469,-

Hotel is halfpension - prijs incl. alle excursies

OOSTENRIJK                 HOPFGARTEN

 WIL MAAS            Tel. 06 - 53 722 628  
Al jaren organiseren wij reizen naar Oostenrijk en ook in de zomer van 2014!
De reizen zijn op basis van half-pension met elke dag excursies.
Alle bezienswaardigheden zijn goed bereikbaar voor 55+. 
Deze 8 daagse reis kunnen wij u aanbieden voor maar € 469,00 p.p
De prijs is incl. logies, ontbijt, diner (4-gangen) en alle entree's van de 
bezienswaardigheden.
Moch u meer willen weten over deze perfect verzorgde reis neem dan 
contact op met bovenstaande 06-nummer!!

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de Seniorenmarkt welke plaats
vindt op vrijdag 11 April van 16.00 - 21.00 uur en op zaterdag 12 April  
van 10.00-16.00 uur Locatie: Ingang Odendael in St. Oedenrode
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TIROL

De ochtenden zijn hier - net als overal 
denk ik - een routinegebeuren. De wekker 
gaat om 6.10 uur, ontbijt maken, lunch 
klaarzetten…ik drink een kopje overheer-
lijke Zuid-Afrikaanse Rooibos thee met 
een rusk. Een soort van beschuitje maar 
dan anders. Jan brengt Floris naar school 
en ik duik terug in bed, lees wat of check 
facebook en de mail.

En in die mail tref ik met regelmaat 
vragen van mensen die in Zuid-
Afrika willen gaan reizen. Super 
vind ik dat en heerlijk is het om 
me erin te verdiepen wat mensen 
willen zien en doen. Om een beter 
idee te krijgen skype ik graag even. 
Ja, en dan weet ik het eigenlijk al. 
De opsomming die er komen gaat 

van wat ze willen zien. Niet waar alle toeristen komen, beetje de af-
gelegen bijzondere plekken, maar wel veilig…. Kun je wel met eigen 
auto er op uit? want met de bus willen we eigenlijk niet…  En dan 
volgt het lijstje met alle natuurparken, een city bezoek ‘oh ja’ en niet 
te vergeten walvissen zien en met haaien duiken.
De big-5 moet absoluut in het programma en waren er ook geen 
pinguïns? We willen niet elke dag er op uit. Ook wel eens heerlijk 
relaxen bij het zwembad, lekker uit eten en misschien als het mogelijk 
is Swaziland of Lesotho meepakken.
Natuurlijk zeg ik dat is allemaal mogelijk en hoe lang mag de reis 
zijn… wow 14 dagen. Dat moet je dan vergelijken met reizen door 
West-Europa. Het kan hoor, we plannen wat binnenlandse vluchten 
in en dan is het overal één overnachting. Gaandeweg maken we de 
afstanden wat korter, slaan we wat 
parken over, informeer ik nog bij mijn 
vrienden van De Zuid-Afrika Specia-
list en sprokkelen we er nog een klein 
weekje bij.
Op die momenten realiseer ik me dat 
we wel heel erg bevoorrecht zijn. In 
al die jaren zijn wij het land rustig aan het ontdekken en nemen daar 
dan per tripje 4 tot 9 dagen voor. Soms luxe en soms héél erg Basic, 
want van allebei is iets te zeggen. Ons volgende winter tripje is in 
voorbereiding. We gaan op Road-trip naar Kruger en daar kamperen. 
Dan moet je weten dat dit voor ons drieën de allereerste keer is dat 
we ons eigen tentje gaan opzetten. Ben al uren op het internet aan 
het surfen voor de juiste campingspullen en mocht het geen succes 
worden dan zijn er vast wel Nederlanders die heel veilig in Zuid-Afri-
ka willen kamperen….wilde dieren verzekerd als je de tent open laat 
of je eten buiten laat staan. Een betere garantie is er niet!

Warme najaarsgroeten uit Stellenbosch, Astrid van Zeeland

Meer lezen over ons leven in Zuid-Afrika 
kijk dan op www.zeelandhuys.blogspot.com 
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Twee kampioensploegen bij 
TV Nijnsel

tennis

Tennisvereniging Nijnsel heeft met 
maar liefst veertien teams deelge-
nomen aan de externe competitie, 
twee teams zijn kampioen gewor-
den. 

TV Nijnsel 3, een dames dubbel-
team van de dinsdagmorgen, werd 
zeer overtuigend kampioen door 
alle wedstrijden te winnen en maar 
1 van de 28 punten af te geven. TV 
Nijnsel 1, een heren dubbelteam van 
de vrijdagavond, snoepte op de laat-
ste wedstrijddag een puntje weg van 
de mede titelkandidaat en dat was 
voldoende voor het kampioenschap. 
TV Nijnsel gaat zich nu opmaken 
voor de clubkampioenschappen. De 
dames: Martje van den Biggelaar, 
Mimy Warnecke, Helga van Steen-
hoven, Helmie van Duijnhoven, 
Anke Kremers en Monique Witlox. 
De heren: Willy Kremers, Co Stamps, 
Arent van Dijk, Toon van den Heu-
vel, Tonnie Dortmans, Arie Verbakel 
en Mari Vervoort.

Vrijdagavond Dames TV Kienehoef 1 kampioen
De vrijdagavondploeg van dames 
TV Kienehoef 1 zijn kampioen ge-
worden na een laatste en spannen-
de wedstrijd tegen Bladel. Een 2-2 
uitslag zou voldoende zijn voor de 
uiteindelijke eerste plek.

Bij een 1-2 achterstand, moest dus 
nog één punt gepakt worden. Het 
werd een erg spannende laatste 
wedstrijd: met een achterstand in de 
tiebreak in de 1e set met 5-2, kwa-
men de dames terug en wonnen ze 
de tiebreak met 8-6. De tweede set 
verliep wat overtuigender en ein-
digde in 6-3 voor de Kienehoef . Het 
kampioenschap was binnen.
 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

v.l.n.r.: Rian Bouw, Esmiralda van de Tillaart, Marianne Schotte, Monique 
van Abeelen, Mirjam van de Vossenberg en Monique van de Ven
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 4 JUNI

T/M DINSDAG 10 JUNI 2014
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TOPKWALITEIT!

GEEFT DOFFE 
LAK WEER 

GLANS!

3 PAAR

2-PACK

VADERDAGTIP!

SET/2

LEUK IN HUIS OF TUIN!

POETS
DOEKEN
8 stuks

0.79

SOLAR
TUINLAMP
RVS
hoogte 36 cm

0.72

TELESCOOP
VISHENGEL
complete set 
incl. tuigje
3m fiberglass

2.49

ADIDAS
DEODORANT
spray, 200 ml

1.49
ADIDAS
EAU DE TOILETTE
100 ml

3.69

JONGENS
T-SHIRT
maten 92-164

1.99

40x40 cm

5.95

haarextensions 

of diadeem 0.99
ballonnen 50 st. 1.19 
vlag holland  1.19
dames short 1.99
dames t-shirt 2.49
jongens t-shirt 2.49
dansende hoed 4.99

IMPULS SOLAR
GRONDSPOTS
RVS, Ø 12 cm
breng sfeer 
in uw tuin!

TRENDY
WANDBLOEMBAK
diverse kleuren
met spiegel
hout
25x25 cm

KINDER
TUINSCHOENEN
diverse kleuren
met rupsje
EVA
maten 24-29

BADMINTONSET
IN DRAAGTAS
2 badmintonrackets 
en 2 shuttels
professionele 
kwaliteit

TECHNO 
AUTO SUPER CLEANER
voor verweerde 
of beschadigde 
lakken
500 ml

SPECTRUM
ZIJDEGLANSLAK
diverse kleuren
voor binnen- en
buitengebruik
op synthetische basis
extra dekkend
blik 750 ml

JONGENS SHORT
OF POLOSHIRT
diverse kleuren en prints
100% katoen
maten 92-164

LOTTO
SNEAKERSOKKEN
zwart of wit
maten 35-46

VARO
SCHUURMACHINE
in handige opbergkoffer
incl. 10 schuurvellen
2 jaar garantie
180 Watt

ADIDAS 
SHOWERGEL
for men
diverse varianten
hair&body
250 ml

WK VOETBAL
ARTIKELEN

vanaf:

UNIVERSELE
WIFI VERSTERKER
vergroot het bereik 
van uw draadloos 
netwerk
zeer eenvoudige 
installatie
ultra fast 
300 MBPS

ZIKI
HEREN BOXER
uni en print
katoen/elastan
maten XS-XXL

GO&CAMP
VOUWSTOEL
diverse kleuren
in opbergtas
gemakkelijk 
mee te nemen

4.95

1.99

3.99

2.99

2.95

1.89

4.99

2.99

13.95

12.49 4.99

1.35

3.29

0.99

Elders
3.95
4.49

Elders
7.95
9.95

Elders
3.95
4.99

Elders
7.95
9.95

Elders
9.95
14.95

Elders
24.95
39.95

Elders
7.95
8.95

Elders
4.99
5.95

Elders
19.95
24.95
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Familievoetbaltoernooi sportief 
en spannend

voetbal

De organisatie van het familievoet-
baltoernooi en het “kratje” schieten, 
naast de Rommelmarkt de twee an-
dere activiteiten op Hemelvaartsdag,  
kan ook dit jaar terugkijken op een 
zeer geslaagde dag.  

Misschien had het voor de toeschou-
wers een graadje of vijf warmer mo-
gen zijn, maar voor de deelnemers 
van het 23e familievoetbaltoernooi 
waren de omstandigheden perfect. 
Slechts enkele druppeltjes regen en 
een temperatuur waarbij het uitste-
kend voetballen was. De animo voor 
het familietoernooi lijkt nog niet te 
minderen, gezien de aanmelding van 
een nieuwe deelnemer: de familie 

Versantvoort. Negen teams dit jaar 
dus en meteen wat “kopzorgen” 
over de indeling.

Voor deze editie werd ervoor gekozen 
om elk team 6 wedstrijden te laten 
spelen, wedstrijden van 20 minuten 
elk. Na het spelen van de wedstrij-
den is de (tussen)stand opgemaakt. 
Ook dit jaar is de eindstand bepaald 
door de penalty reeks.  Dat laatste 
met name is het meest kenmerkende 
voor het Boskant Familievoetbaltoer-
nooi; de eindstand komt tot stand na 
het nemen van minimaal 11 penalty’s 
per team. Bij twee ervan plaatst een 
dame zich achter de bal; logisch om-
dat een team voor dit toernooi be-

staat uit 9 heren en 2 dames! 

Omdat het deelnemersveld oneven 
was, kon de familie die op de 9e plek 
was geëindigd in de (tussen)stand 
gelijk naar de douche. Daarna was 
het duelleren tussen de teams op de 
plaatsen 7-8, 5-6, enz. De finale ging 
dit jaar tussen de teams vd Heijden/
vd Linden en de familie Brans. De fa-
milie Brans was voetballend duidelijk 
het sterkste team, maar na afloop 
bleek dat niet voldoende voor de 1e 
plek in de eindstand. Met één penalty 
verschil besliste familie vd Heijden/vd 
Linden het toernooi in haar voordeel.

Een 2e belangrijke beker, de spor-
tiviteitsprijs, werd, op basis van de 
punten die waren toegekend door de 
scheidsrechters, gewonnen door de 
familie Rovers. 

Tussen de bedrijven door, was er 
ruimte voor het “kratje trappen”. Een 
activiteit waarbij de echte “schut-
ters” (positief bedoeld!) boven zou-
den moeten komen drijven. De deel-
nemers waren unaniem na afloop: 
er was veel ruimte langs! De familie 
Brans bleek ook op dit onderdeel 
goed te scoren. Zodanig zelfs dat ze 
met 40 punten verschil de familie Ot-
ten achter zich hielden en dus win-
naar werden van de “bonnen”. 

Halve triatlon van Leuven

Viswedstrijden ERHV
Vrijdag 6 juni is er voor de jeugd 
een gratis viswedstrijd. Vissen van 
18.45 tot 20.15 uur, altijd prijs. 
Graag op tijd aanwezig zijn en een 
bakje meebrengen voor het voer. 

Op zaterdag 7 juni is het dames-
vissen. Ook deze wedstrijd is gratis 
inschrijven aan het water, tot 13.15 
uur. Beide wedstrijden worden ge-
houden op de Armenhoef achter 

de brandweerkazerne. Zaterdag 14 
juni is de jaarlijkse koppelwedstrijd in 
Rijswijk, inschrijven t/m 7 juni.

vissen

vissen

BHV-nieuws

Leo van der Heijden wint 
Vriendschapsbokaal
De vis liet het absoluut afweten. 
Slechts hier en daar werd een visje 
gevangen. Desondanks wist Leo 
toch een paar visjes op het droge te 
krijgen. Iedereen genoot in ieder ge-
val van het mooie weer op de laatste 
lentedag. Na afloop van de wedstrijd 
mocht Leo onder het genot van een 
heerlijk drankje op het terras van De 
Vriendschap de bokaal in ontvangst 
nemen.

Voorjaarswedstrijden
Vier voorjaarswedstrijden zijn er 
gevist. De stand over de drie best 
geviste wedstrijden van de beste 
vijf is als volgt: 1. L. v.d. Heijden 
7 punten. 2. G. Rovers 8 punten.  
3. J. Verhoeven 8 punten
4. Annie Rovers  9 punten. 5. W. 
van Breugel 10 punten. De volgende 
wedstrijd is op zaterdag 7 juni 14.00 
– 16.30 uur.

triatlon

Afgelopen zondag stond 
Lex Habraken aan de 
start van de halve triatlon 
in Leuven (B). De wed-
strijd ging over 2.5 km 
zwemmen, 88 km fietsen 
en 21 km lopen. 

Na iets meer dan 33 mi-
nuten kwam Lex als 6e 
uit het water, als eerste 
niet professionele atleet. 
Het fietsen bestond uit 
een aanloopstuk en vier rondes. 
Het parcours was technisch en be-
vatte veel verschillende elementen, 
kaarsrechte asfaltwegen, typisch 
Belgische betonplaten, enkele korte 
kasseienstroken, stukken met veel 
bochten door het centrum van Leu-
ven en twee zeer pittige heuvels. Dit 
alles maakte het fietsen zwaar, maar 
ondanks dat wist Lex na 2,5 uur van 
de fiets af te komen met een gemid-

delde van ruim 35 km/h. 
In de laatste ronde kreeg 
Lex helaas een straf voor 
het te dicht achter een 
andere atleet rijden (na-
tuurlijk onterecht). Deze 
straf was vijf minuten en 
dit betekende dat de wis-
sel tussen het fietsen en 
lopen iets langer duurde 
dan gepland. Het lopen 
ging over drie rondes van 
zeven km en ook hier zat 

weer een pittige heuvel in. De 21 km 
werd door Lex gelopen in een tijd 
van 1 uur en 39 minuten, waarmee 
hij zijn doelstelling van een tijd onder 
de 1 uur 40 minuten had gehaald. 
De totale tijd kwam op 4 uur 50 mi-
nuten en 30 seconden wat goed was 
voor een 101e plaats (van de 271). 
Rekening houdend met de vijf minu-
ten straf was Lex erg tevreden over 
zijn tijd en plaatsing. 
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Th. was putjesschepper, gewoon in de letterlijke betekenis van het 
woord. Wanneer er ergens iets verstopt zat of het wilde niet goed 
meer doorstromen of weglopen kwam hij eraan te pas, meestal met 
onorthodoxe methoden. Th. behoorde op de fabriek tot de finefleur 
van het werknemersgilde, samen met Marte B., ook wel Marte d’n 
Bok genoemd, P. oftewel Poetje en Willem. V. Die Marte was de 
enige op de fabriek die de directeur bij zijn voornaam durfde te noe-
men, zonder het voorvoegsel “mijnheer”. Hij zag altijd zo grauw als 
wat, had ’n lelijk en kwaai wijf en sukkelde op zijn manier door het 
leven. Het verhaal ging dat ie vroeger bokken hield om te dekken, 
vandaar zijn bijnaam. Voor ons, kinderen, was hij ’n zonderling, met 
z’n zwalkende gang, z’n hese stem, z’n slechte tanden en z’n onmis-
kenbare flaporen. Toch was ie ’n goeie kerel; “d’r zat gin spier kwaod 
in de rotzak in” zei mijn vader altijd. En zonderlingen had je vroeger 
genoeg, zoals de vrijgezel Tommy de Malle, die als mallenvulder op 
de gipsen-beeldenfabriek werkte, de zwaar overgeciteerde Jan Lieg, 
die inderdaad zo onwaarschijnlijk loog over van alles en nog wat 
dat ik er een column mee zou kunnen vullen, maar dat doe ik niet, 
want veel komt uit overleveringen, hoewel ik de man nog wel heb 
gekend.  Oké dan, hierbij ’n paar voorbeelden: (over een bezoek aan 
Canada) “konijnen, zoveul, dà ge ze opzij moest douwe om unne 
strik te kunne zette!”; “akkerland, zó groot, eene vôor geploegd en 
’t pèrd waor verslete!” (en over zijn eertse autorijles) “links stonden 
êrpel en rechts prei, ’t waor één en al petaozie…”.  De beroepsleu-
genaar kon niet lezen, maar ook dat ontkende hij, en toen hij ooit 
in een café de krant vóór zich had vroeg de kastelein of er nog iets 
bijzonders was gebeurd. “Jao-hao, unne meule umgewaojd”. Had 
ie de krant op z’n kop…. Verder was er de ambtenaar en verstokte 
vrijgezel Hein H., wiens vriendenkring constant meende hem aan 
een vrouw te moeten helpen. Wanneer hij dan informeerde naar de 
leeftijd van de verloofde in spé, sprak hij, beducht op eventuele na-
komelingen, “Da’s nog verrekt gevaarlijk!” Dan had je natuurlijk ook 
nog Seraar S., - “haontjes mi appelemoe-oes”-, de slome en kindse 
thuisblijver. Over Willem V. heb ik al ‘ns geschreven en ook over zijn 
strapatsen op de fabriek. Toen mijn vrouw en ik net getrouwd waren 
troffen wij de oude tuinman bij mijn vaders huis. “Hoe is ‘t, Tineke?” 
sprak hij mijn eega steevast met een verkeerde naam aan, “’t zèn 
skôn naachte, nie, die uurste? Mar misskien bend’r wel nie vrimd 
van gewist”, voegde de schavuit er zachtjes aan toe. Ach ja, we 
konden ’t van hem lijden, thuis had ie immers niks. Goed, die putjes-
schepper was ’n mooie kerel, ’n aparte, en toen ie met pensioen ging 
maakte hij van z’n beroep z’n hobby. Hij schafte een tractor aan, met 
aanhangwagen, en zo tufte hij van verstopping naar verstopping, 
eeuwig vergezeld van de deunen van “Op losse toeren” of zoiets, 
in ieder geval smartlappen  van de ergste soort en aldus werd zijn 
komst aangekondigd, compleet met oranje zwaailicht. Ik woonde 
destijds in het buitengebied en was derhalve aangewezen op een 
septic tank voor de restanten van onze stofwisseling. Dat werkte 
allemaal niet zoals het zou moeten en daarom moesten wij regelma-
tig een beroep doen op Th.’s vaardigheden. Terwijl de drollen over 
de badkamervloer dreven stopte hij zijn arm met grote concentratie 
in de afvoerbuis en schatte al doende de ernst van de situatie in. 
En wanneer we dan vroegen of ie koffie wilde had niemand gezien 
dat ie z’n handen had gewassen en graaide hij zó ’n koekje uit de 
trommel. Jan S. vertelde: Toen op de fabriek de afvoerputten leeg-
gemaakt moesten worden bood Th. zijn diensten aan om de grote 
putdeksels alvast vrij te maken. Blijkbaar was tijdens die werkzaam-
heden zijn jasje ongelukkigerwijs in de beerput gewaaid en stond hij 
ernaar te vissen toen de directeur hem daar trof. “Zeg, Th., laat dat 
in godsnaam, wij hebben heus wel een ander jasje voor jou!” “Jao, 
meneer”, antwoordde hij, “mar m’n brôod zaat ‘r nog in…”

Pain perdu (verloren brood of wentelteefjes) dessert 4 pers.
2 eieren, scheut volle melk, 2 eetlepels suiker, 1 vanillestokje
1 zakje vanillesuiker, 4 dikke sneden briochebrood van 2 cm dik
Klop de eieren met de melk , suiker en vanillesuiker los in een schaal. 
Schraap de vanille uit het stokje en klop dit ook door het eimengsel. 
Snijd de korsten van het brood. Smelt een klont roomboter in een 
koekenpan, haal de sneeën door het mengsel en bak ze in ’n paar 
minuutjes twee aan twee aan beide zijden bruin en licht krokant. 
Let op dat het vuur niet te hoog staat en de boter niet zwart wordt. 
Serveer ze warm, eventueel begeleid met een bolletje vanilleijs en 
verse aardbeien of gekarameliseerde, gebakken appeltjes. (je kunt 
het briochebrood vervangen door krentenbrood, gaat ook goed.)

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

Putjesschepper

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Winst voor team 2, 4 en 5 in 
NJBB Zomeravondcompetitie

jeu de boules

In de NJBB Zomeravondcompetitie 
wist team 2 in de hoofdklasse in 
haar uitwedstrijd tegen Cochon-
netclub 1 in Loon op Zand een 6-3 
winst te behalen. 

Hiervan nam het triplet Anny 
Hartman/Johan van Kuijk/Rob van 
Berkel drie winstpartijen voor haar 
rekening. Team 1 (6 +15) staat nu op 
een voorlopige 2e en team 2 (6 +11) 
op een 3e plaats in het klassement 
hoofdklasse met 3 punten achter-
stand op de PV Tilburg . Hierbij kan 
worden aangetekend dat team 1 nog 
wel een wedstrijd moet inhalen. In de 
1e klasse vochten team 3 en 4 het 
thuis onderling tegen elkaar uit. Team 
4 ging daarbij met een 7-2 overwin-
ning met de eer strijken, waaraan 
het triplet Jeanne Sanders/Harrie 

van Genugten/Albert van Schijndel 
met drie winstpartijen een belang-
rijk aandeel leverde. Team 4 (4 +14) 
staat nu 4e en team 3 (4 +11) 5e in 
het klassement, beide met 5 punten 
achterstand op de klassementsleider 
PC Oisterwijk 1. In de 2e klasse won 
het triplet Frenk van Mierlo/Maria 
Thijssen/Huub van Abeelen ook haar 
drie partijen en mede hierdoor ging 
de overwinning van team 5 in haar 
thuiswedstrijd tegen PC Oisterwijk 
5 met 6-3 naar Cloeck & Moedigh. 
Team 5 (6 +17) voert nu het klasse-
ment in 2e klasse aan met een lichte 
partijwinst voordeel op Oisterwijk 5 
(6 +14) en Dongen 3 (6 +12).

Mgr. Bekkerstoernooi op zaterdag 
14 juni
Op zaterdag 14 juni wordt op de 

banen van Cloeck & Moedigh het 
jaarlijkse Mgr. Bekkerstoernooi ge-
speeld. Dit toernooi staat open voor 
alle inwoners van de Gemeente 
Sint-Oedenrode alsmede voor leden 
van de Rooise jeu de boules vereni-
gingen. Voorinschrijving voor dit 
toernooi is verplicht en dit kan tot 
en met dinsdag 10 juni in het club-
gebouw van Cloeck & Moedigh of 
per e-mail op wedstrijdsecretaris@
cloeckenmoedigh.nl . Inlichtingen bij 
Ad Ketelaars op 0413-475824.  Men 
moet zich op de dag zelf melden om 
10.00 uur en de eindtijd is naar ver-
wachting rond 17.00 uur. Er worden 
5 wedstrijden gespeeld, waarbij de 
deelnemers middels loting worden 
ingedeeld. Er is een wisselbeker en 
er zijn mooie prijzen in natura. 

Vreugde en verdriet op park TV 
de Kienehoef

Van de 13 deelnemende zondag-
teams is er dit jaar 1 kampioen en 1 
degradant. Vreugde was er voor de 
kampioen Gemengd 1, verdriet voor 
Heren 2. 

Gemengd 1 met Fleur, Frank, Mas, 
Mark, Dylan, Daisy en Vera heeft 
door de 5-3 overwinning het kam-
pioenschap behaald. Dit was niet op 
basis van de meest behaalde punten, 
maar op basis van winst op iedere 
wedstrijddag. Erg knap. Dit betekent 
namelijk dat de heren en dames als 
echt team hebben gefunctioneerd en 
volgend jaar een niveau hoger gaan 
spelen. Vera behoeft nog een extra 
compliment. Zij heeft door 11 van 
de 11 wedstrijden te winnen het best 
gepresteerd van alle competitiespe-
lers! Hiervoor is ze tijdens de afslui-

tende BBQ uitgebreid gehuldigd.
Heren 1 heeft zondag gedaan wat 
het moest doen. Een koude en za-
kelijke 3-3 heeft ervoor gezorgd dat 
volgend jaar de beste heren van TV 
de Kienehoef weer in de 3de klas-
se mogen uitkomen. Luuk mocht 
zich man van de dag noemen met 
2 overwinningen, beide in straight 
sets. Arne liet zich wederom (louter) 
gelden in de dubbel en Frank impo-
neerde voldoende met zijn handdruk 
ter kennismaking aan de tegenstan-
der, waarna de man uit Landgraaf 
direct de handdoek in de ring wierp. 
Heren 2 is helaas gedegradeerd door 
het onderlinge degradatieduel tegen 
Merletten met 4-2 te verliezen. Tot 
en met de laatste bal was de span-
ning om te snijden. De thuisspelende 
heren uit Boxtel waren iets koelbloe-

diger dan de onze en wonnen de 
allesbepalende dubbels in drie sets. 
Door deze degradatie van Heren 2 
bestaat volgend jaar de kans dat ze 
het in de competitie moeten gaan 
opnemen tegen Heren 3. Zij wisten 
zich namelijk knap te handhaven in 
de 5de klasse. Heren 3 startte de 
dag zoals gewenst. Direct werden 
er uit de singles 3 van de 4 punten 
behaald. Dit gaf zo’n positieve im-
puls, dat ook voor het eerst in de 
competitie beide dubbels gewonnen 
werden. Deze 5-1 was meer dan ge-
noeg om te handhaven. De jeugd 
gemengd teams en de jeugd jongens 
teams hebben allen een leuke, spor-
tieve en goede competitie gedraaid. 
Zij gaan nu op naar de toernooien. 
Daar wensen we ze heel veel succes 
mee. Mocht er tijdens de toernooien 
gewonnen worden dan zullen jullie 
zeker weer informeren. Extra: mocht 
je interesse hebben in tennis? Kom 
naar de kennismakingslessen op 7, 
14 en 21 juni. 

tennis

Kampioensteam Gemengd 1

Winnares competitiebattle 
Vera, 11 vd 11 wedstrijden 
gewonnen.

Jeugd TV De Kienehoef laat van zich horen
Afgelopen weekend vonden de 
voorrondes plaats van de Districts 
Jeugdkampioenschappen (DJK) op 
het gemalen baksteen van TV Fris-
selstein in Veghel. Namens TV De 
Kienehoef namen Tim Heijmans, 
Koen van den Oever, Ruben Plaat 
en Zara Schellekens deel. Simon 
Tersmette wist zich door zijn goe-
de resultaten in jeugdranglijsttoer-
nooien afgelopen seizoen direct 
geplaatst voor de eindronde.

Heijmans – pas twaalf jaar – moest 
in zijn poule afrekenen met drie te-
genstanders om zich te verzekeren 
van deelname aan het finaleweek-
end. In zijn eerste wedstrijd trok hij 
in een spannende partij nipt aan het 
langste eind door de derde set met 
6-3 te winnen. In zijn tweede par-
tij, die na slechts een halfuur rust 
op het programma stond, bleek 

de tegenstander net een maatje te 
groot. Hoewel Heijmans’ opponent 
op papier de sterkere was, leek Tim 
lange tijd met de overwinning naar 
huis te gaan. Een ellenlange game 
na een gefakete blessure van de te-
genstander bleek echter het begin 
van de nederlaag. Een klinkklare 
overwinning in de laatste wedstrijd 
(6-0 6-0) was helaas niet meer vol-
doende voor kwalificatie. 

Van den Oever wist zich via twee 
zeges en één nederlaag wel te 
plaatsen. Hij had het geluk enigs-
zins aan zijn zijde, doordat er nie-
mand in de poule was die drie ze-
ges wist te behalen. Desondanks 
liet hij – evenals gedurende de 
competitie - vaak degelijk tennis 
zien, wat in de eindronde hopelijk 
tot een hoogtepunt gaat komen. 
Hij zal dan worden vergezeld door 

Ruben. Voor Zara Schellekens volg-
de helaas uitschakeling door haar 
verlies tegen het vijfde reekshoofd 
Tessa van der Meer (2-6 7-5 6-2). 
Ondanks deze nipte nederlaag kan 
zij terugkijken op een zeer geslaagd 
toernooi.
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Rhode MK2 Clinic en 6x6 toernooivoetbal

Afgelopen donderdag (Hemel-
vaartsdag) vond op sportpark de 
Neul de jaarlijkse MK2 clinic voor 
de E-F en Mini”s plaats.  Er de-
den 105 kinderen aan mee. Op 
het hoofdveld waren verschillende 
voetbalspellen uitgezet. Onder lei-
ding van de trainers Theo van Lies-
hout en Michel Markgraaff en de 
spelers van Rhode 1 en 2 leerden 
ze nog verschillende technieken. 
Na afloop kregen alle kinderen een 
oorkonde en een lekker frietje.

6x6 toernooi voor de grotere jeugd
Zo’n 40 jongens en 20 meiden kwa-
men naar Rhode om aan dit jaarlijkse 
evenement deel te nemen. Het weer 
leende zich uitstekend voor deze 
dag. Nadat een ieder wist in welk 
team ze zaten kon het startsein ge-
geven worden. Elke wedstrijd duurde 
20 minuten en de spelers gaven dan 
ook in die tijd alles. Elk team wilde 
natuurlijk graag winnen. Uiteinde-
lijk werd de finale gespeeld door de 
teams FC Barcelona - Chelsea bij de 
jongens en PSV - Ajax bij de meiden. 
Het waren spannende wedstrijden. 
Bij de jongens won Chelsea met 3-2. 
Bij de meiden werd de wedstrijd be-
slist door penalty's. Daar kwam Ajax 
als de winnaar uit. Nadat iedereen 
voorzien was van een frietje met een 
snack konden ze beginnen met de 
finale van de Martien van Lieshout 
penaltybokaal.

Martien van Lieshout Penaltybokaal
Na voorrondes kwam er van elk 
team 1 speler uit die hier om mocht 
strijden. Er was een beker voor de 
pupillen  en een beker voor de ju-
nioren. Bij de pupillen was  winnaar 
Stijn van Esch van de E4 en bij de 
junioren Ruben Aalders van de B2.  
Spelers en trainers  rhode 1 en 2 en 
vrijwilligers bedankt, het was weer 
een geslaagde en gezellige middag 
voor onze jeugd. Foto’s van deze 
dag zijn te zien op www.rhode.nl

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

een opbergmeubel 
-heel funktioneel en 

praktisch

Soms is 1 
gewoon niet 

genoeg

Goede resultaten Rooise rennerswielersport

In de Ronde van ’t Gin-
neken (Breda) ontstond er 
al vroeg in de wedstrijd 
een kopgroep van 8 ren-
ners. Daarbij zat ook Erik 
Lathouwers. Samen met 
o.a. profveldrijder Bart 
Aernouts bouwden ze de 
voorsprong snel uit. 

De kopgroep dubbelde 
bijna het voltallige peloton 
maar bleef op 50 meter 
achter het peloton rijden. 
In de laatste ronde nam 
een van de renners in de 
kopgroep teveel risico en 
kwam samen met nog 3 
renners ten val. Erik eindig-
de als 5e. Zijn eerste top-5 klassering 
bij de elite/beloften. Frank  Lathou-
wers streed vooraan mee in het pe-
loton en werd 16e.
Op Hemelvaartsdag werd deelge-
nomen aan een wedstrijd in Herk de 
Stad (B). De benen waren niet zoals 
zondag in Breda. Erik en Frank kwa-
men in het peloton over de streep 
als respectievelijk 40e en 42e. Roy 

van Heeswijk stond aan het vertrek 
van de klassieker de Omloop van 
de Hoekschewaard. Deze klassieker, 
meetellend voor de clubcompetitie, 
eindigde Roy als 51e.
Zondag 1 juni, de wedstrijd in het 
centrum van Achel, had Sander 
Schuurmans aangevinkt in zijn pro-
gramma om te laten zien wat hij in 
zijn mars had. Bijna bij elke ontsnap-

ping was Sander betrokken 
en uiteindelijk lukte het 
hem om samen met nog 5 
andere renners om te ont-
snappen uit het peloton. 
Met nog 10 km te gaan 
bleven de drie sterkste ren-
ners over in de kopgroep 
waaronder ook Sander. 
Maar helaas zoals zo vaak 
kwam het peloton sterk 
terug in de finale. Op de 
streep  vloog het peloton 
over de kopgroep heen. 
Sander werd als 6e geklas-
seerd. Wat voor Sander zijn 
beste prestatie is in het eli-
te/beloften peloton. Frank 
en Erik Lathouwers bevon-

den zich in het peloton en kwamen 
als 22e en 27e over de streep. Op 
zaterdag 24 mei behaalde Marco 
van Esch een podiumplaats bij de 
wedstrijd voor Amateurs/masters 
40+. Marco werd 3e in dit avondcri-
terium in Veldhoven. Youri van Esch 
behaalde in zijn thuiswedstrijd, het 
Jan van Erp jeugdtoernooi, in cate-
gorie 7 een 36e plaats.

Sander Schuurmans pakte een knappe zesde plek.

Hyundai Van den Brand winnaar tiende 
Jan Vervoort Bedrijventoernooi

Het tiende Jan Vervoort Bedrijven-
toernooi is op naam gekomen van 
Hyundai Mark van den Brand uit 
Nijnsel. Het team was in de finale 
te sterk voor het team van de fami-
lie Van Duijnhoven; 4-1.

De derde plaats kwam in handen van 
Varkenshandel Antoon Verhagen. 
Zondag 1 juni was een zonovergo-
ten (voetbal)dag. Er hadden opnieuw 
dertig teams van sponsoren zich aan-
gemeld voor deze jubileumeditie.
Organisatoren van het eerste uur, 
Henk Oerlemans en Erik Hoppen-
brouwers, zijn nog steeds erg geluk-

kig met de grote 
belangstelling. Het 
geeft ook aan dat 
het toernooi goed 
is georganiseerd 
en bij hen in goede 
handen is. Op-
nieuw waren veel 
vrijwilligers op de 
been die zowel in de organisatie, in 
de kantine als in de hamburgertent 
actief waren. Het was de heel dag 
flink aanpoten voor deze tientallen 
leden die zich belangeloos inzetten, 
onder wie ook de scheidsrechters die 
alles in goede banen leidden. Het 

sportpark lag er dankzij de inzet van 
diverse vrijwilligers pico bello bij. He-
laas gaven twee zwaardere blessures 
wel een zwart randje om dit evene-
ment. Het waren weliswaar geen 
blessures ten gevolge van overtre-
dingen maar de fysieke en mentale 
schade is daar niet minder om. 
Mieke, Nicole en Joost Vervoort reik-
ten traditioneel, samen met voorzit-
ter Arent van Dijk, de prijzen uit. 
Mark van de Brand was vanzelfspre-
kend een gelukkig man. “Ik had een 
gebalanceerd team samengesteld 

dat van meet af aan in het juiste 
ritme zat. Dat was, denk ik, wel het 
verschil met andere kanshebbers. 
We zaten snel in het juiste ritme en 
René Oosterholt verstaat als coach 
de kunst om de poppetjes goed neer 
te zetten. Nu Louis nog….”

De winnaars van het toernooi.

Tot slot vermaakten echte Afrikaanse dansers het publiek.

Odisco D1 in het nieuw
Vanaf het afgelopen seizoen spon-
sort Christian Veldt de D’tjes met 
Veldt’s Pannenkoeken.. Het D-team 
is inmiddels een stabiele middenmo-
ter. Dit jaar zijn ze in de drie compe-
tities twee maal 4e en éénmaal 3e 
geworden. Een knappe prestatie! Dat 
komt natuurlijk mede door de mooie 
nieuwe shirts.Christian bedankt!!

Korfbalvereniging Odisco bestaat 
dit jaar 50 jaar. En dat wordt ge-
vierd. Op vrijdag 29 augustus is er 
een uitdagende Pubquiz. Opgeven 
voor de Pubquiz kan nog tot 1 juli 
via pubquizodisco@gmail.com. Op 
zaterdag 30 augustus is de receptie 
en de grandiose feestavond.
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Sponsoractie KV Rooi 1 

Terugkijkend op een seizoen vol 
leermomenten, spanning, hard wer-
ken, verlies, en natuurlijk winst, 
willen KV Rooi 1 graag de volgende 
sponsoren bedanken voor de in-
speelshirts.
Van Boxtel groep, Brasserie de Be-
leving, Kapteijns party verhuur, 
Cafetaria de Koffer, Albert Heijn 
Koopman, Café van Ouds, www.
rooiviertfeest.nl, Oetelaar schoen-
mode, Van Hoof Zachtfruit, Skinle 
Projects, VDZ trading, Houthandel 

Smetsers, VDMakelaar, Taxi van de 
Doelen BV, Progress, Forum, John 
Nooijen, Hypotheken Financieel Ad-
vies Centrum en Baku Design. 

Ze willen in het speciaal Café van 
Ouds bedanken voor de mooie lo-
catie van het Stoplichtfeest. Daar-
naast willen de dames Baku design 
bedanken voor de posters. En na-
tuurlijk ook de coach en trainer John 
Nooijen bedanken voor het bedruk-
ken van de prachtige inloopshirts. 

Daarnaast hebben veel vrienden/ 
familie en bekenden de club gehol-
pen door een zin te sponsoren op 
het aanmoedigingsbord. Het doel 
voor volgend jaar is kampioen wor-
den in de hoofdklasse. Dit zal voor 
de meiden betekenen dat ze deze 
lijn door moeten zetten en komend 
jaar hard moeten werken om dit te 
kunnen bereiken. Ze zullen ervoor 
knokken en aan de inspeelshirts zal 
het niet liggen!

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Duif Van Houtum wint 
nek-aan-nek race
Afgelopen zaterdag stond de vlucht 
uit Sens (405 km) op het program-
ma. Vanuit Rooi hadden 16 liefheb-
bers 277 duiven ingemand, onder 
goede weersomstandigheden wer-
den ze met een noorden wind om 
7.00 uur gelost.

Als eerste klokte W. v. Houtum om 
12.30 uur met een snelheid van 
1244.865 meter per minuut. Deze 
duif klopte de duif van A. v. Sinten 
nipt (snelheid van deze duif was 

1244.156 meter per minuut) Ook in 
de duivensport wordt het op de cen-
timeter beslist.

De eerste 15 in Sint-Oedenrode wa-
ren: W. v. Houtum: 1,8. A. v. Sinten: 
2.12. H. v. Boxmeer: 3,4,5,10. J. v. 
Laarhoven: 6,9. J. v. Boxmeer: 7. J. 
Lathouwers: 11,15. R. v/d Brand: 
13. A. v/d Heyden: 14. Volgende 
week staat de tweede eendaagse 
vanuit Argenton op het programma. 
Een ieder veel succes.

duivensport

Uitslagen HBV Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Deze 
week was de winnaar Jan Gordijn 
met 221 punten. De overige uitsla-
gen: Jan van Bergen 219, Antoon 
Vervoort 215, Jan van Erp 209, Wim 
Boonstoppel 191, Antoon Hermes 
175, Albert van Ofwegen 146 en 
Jan Lathouwers 136.

Op vrijdagavond hebben we de 
tweede wedstrijd voor de Face-to-
face cup geschoten. De winnaar bij 
de jeugd was Piet van den Berg en 
bij de senioren William Huyberts. De 
verdere rangschikking: Simon Boers-
broek, Mart Verhoeven, Jan Gordijn, 
Antoon Vervoort, Toon Hermes, 
Marjelein Verhoeven, Agnes Vissers, 
Michael Moonen en Jos van den 

Berg.
Op zondag hebben Dione en Floris 
Mesu een jeugdfita geschoten in 
Berkel-Enschot. Zij schieten op 60, 
40 en 30 meter. Dione schoot 223, 
266 en 304, totaal 793 punten. Zij 
werd hiermee 2e bij de dames cadet-
ten. Floris schoot 258, 285 en 298, 
totaal 841 punten. Hij werd hiermee 
9e bij de jongens cadetten.
Piet en Sjef van den Berg schoten 
een Olympische ronde in Haaksber-
gen. Piet schoot 312 (PR) en 282, 
totaal 394 punten. Hij ging als 12e 
geplaatst naar de finales. In de fi-
nales ging het erg goed. De eerste 
twee rondes wist Piet te winnen met 
7-1. In de halve finale verloor hij he-
laas met 3-7. In de bronzen finale 
schoot Piet weer sterk en hij wist 

te winnen met 6-2. Sjef schoot 326 
en 323, totaal 649. Hij ging als 3e 
geplaatst naar de finales. Sjef stond 
sterk te schieten en won alle rondes 
met 7-1, 7-3, 6-5 en 6-2. Hij was 
dus de winnaar van de derde ronde 
in de Lowland Series.  
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond en op dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer haar clubmiddag. 
Vrijdagavond is de clubavond voor 
de senioren. Voor het trainen van 
FITA afstanden zijn buitenbanen ge-
huurd bij Landsman Unie. De leden 
hebben een eigen sleutel en kun-
nen vrij trainen als de accommodatie 
niet bezet is. De jeugdtraining is op 
woensdagavond, bij mooi weer bui-
ten.

Van Kuringe adviesgroep stelt auto beschikbaar 
voor Rooise handboogschutter

Misschien heb je hem al wel zien rij-
den: Rick van den Oever. Sinds en-
kele weken rijdt hij namelijk rond in 
een auto die beschikbaar is gesteld 

door Van Kuringe Adviesgroep. Ei-
genaar Koen van Kuringe ging daar-
om deze week met de Rooise schut-
ter op de foto. De komende jaren 

gaat Van den Oever een gooi doen 
naar een Olympisch ticket.

“Ik wil graag iets doen voor een Roois 
talent als Rick. Wie weet gaat hij wel 
naar de Olympische Spelen. Daar wil 
ik een steentje aan bijdragen”, vertelt 
Koen van Kuringe. Rick is trots op zijn 
auto. Het is een duidelijk uithangbord 
voor enkele sponsoren. De laatste 
maanden is de talentvolle schutter op 
zoek gegaan naar sponsoren om zijn 
jacht op Olympische deelname te ver-
gemakkelijken. Veel (Rooise) bedrij-
ven hebben hun toezegging verleend. 

De sponsoren van 
Rick van den Oever zijn:
Van Kuringe adviesgroep
TVE Reclameproducties
DeMooiRooiKrant
café 't Pumpke
Joost de Vaan fysiotherapie
Mark van den Oever Timmerwerken
Heijmans Schilders
Team EuropeArchery   

Koen van Kuringe. Rick is trots op zijn 
auto. Het is een duidelijk uithangbord 
voor enkele sponsoren. De laatste 
maanden is de talentvolle schutter op 
zoek gegaan naar sponsoren om zijn 
jacht op Olympische deelname te ver-
gemakkelijken. Veel (Rooise) bedrij-
ven hebben hun toezegging verleend. 

De sponsoren van 
Rick van den Oever zijn:
Van Kuringe adviesgroep
TVE Reclameproducties
DeMooiRooiKrant
café 't Pumpke

Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
Bavos 1-Boskant  3-0

Uitslagen jeugd
Erp A3-Boskant A1 3-0

hardlopen

SV Fortuna ’67 

18 mei Terheijden Terheijdenloop 
Mannen35 15.000 m
Jeffrey van Hout 1.00.38 (3e)
 
20 mei Valkenswaard Circuit 14 
MeisjesJC 1.000 m
Inge Timmermans 4.29,76
MeisjesJB verspringen
Sanne van Lieshout 3.93 (1e)
MeisjesJB 200 m
Sanne van Lieshout 30,68 (1e)
MeisjesJB 400 m
Sanne van Lieshout 1.08,14 (2e) (PR) 
(Clubrecord)
MeisjesJB 3.000 m
Simone van Wieringen 14.32,14 (2e) 
(PR)
JongensJA 1 Engelse mijl
Marco Verbeek 5.114,42 (1e) (PR) 
(Clubrecord)
Mannen 1 Engelse mijl
Patrick Sanders 5.08,70 (1e)
Mannen verspringen
Patrick Sanders 4.82 (PR)

Mannen35 1 Engelse mijl
Thijs Thielemans 5.16,70 (PR) (Club-
record)

20 mei Geldrop Trimloop 
MannenTrim 5.000 m
Peter Hellings 33.43
VrouwenTrim 5.000 m
Rikie Huyberts 23.03 (1e)
MannenTrim 10.000 m
Peter van Rooij 59.36
VrouwenTrim 10.000 m
Tineke Mous 50.23

22 mei Woudrichem Ronde van 
Woudrichem georganiseerd door A.V. 
Altena Road Runners
Mannen45 8.000 m
Peter van Rooij 39.02
Vrouwen45 8.000 m
Tineke Mous 37.43 (3e)

25 mei Den Bosch Vestingloop 
Mannen55 15.000 m
Jos van Uden 1.19.11

bridgen

BC Rooi750

Uitslag  28/5:
A lijn: 1 Hetty van Geffen & Lieke 
Pieters 54,17% 2 Jan Verbunt & Tino 
Hillenaar 52,78 (3) Anneke Majoor & 
Toon Majoor 50,69 (3) Jan Machielsen 
& Henk Schakenraad 50,69
B lijn: 1 Nancy Lathouwers & Anni Op-
pers-van Boxtel 64,19%

2 Willem Pieters & Rien Voets 62,81%
3 Yvonne Daemen & Antony Maat 
61,88%
C lijn: 1 Will van Rooij & Mieke Vugs 
61,67% 2 Lia van Ham & Leny Kremers 
60,00% 3 Hermien Botter & Dick Botter 
56,25% 
Eindstand cyclus 7:
A lijn: 1 Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 57,82% 2 Jos van Rijbroek 
& Harrie van Rijbroek 57,24% 3 Hetty 
van Geffen & Lieke Pieters 54,45%
B lijn: 1 Nancy Lathouwers & Anni Op-
pers-van Boxtel 55,77% 2 Yvonne Dae-
men & Antony Maat 54,83%
3 Marion Konings & Thea v.d. Laar 
54,42% 
C lijn: 1 Jetty van der Velden & Dirk Gil-
lissen 57,99% 2 Mieke van Lankveld & 
Ton Soons 55,34% 3 Nelleke Kappen & 
Jeanne Swinkels 54,98%

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 28/5:
1 Mevr. J.v.d.Meerakker-Hr.  H.v.Erp 
71,88 % 2 Dms. B.v.d.Laar- 
M.v.Schijndel 60,94 % 3 Dms. 
W.v.Gerwen- A.v.Genugten 55,21 %.

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 27/5
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 59,90 % 
2.Mien v.Berkel & Mien Verhoeven 
59,38 % 3.Albert & Petra v.d.Hurk 
54,17. B-lijn: 1.Henk v.d.Linden & 
Mien Vissers 61,25 % 2.Adriaan 
v.d.Tillart & Jack Sebrechts 56.67 %  
3.Noud & Toos v.Zutven 56,25 %.

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 30/5
A-lijn: 1.Tonnie Kivits & Jan Langen-
huijzen en Chris & Christien v.Helvoirt 
60,76 % 3.Mien Verhoeven & Mien 
Vissers 59,38 %. B-lijn: 1.Piet Thijs-
sens & Riek Rijkers 68,75 % 2.Ad 
& Riet Koevoets 63,13 % 3.Marcel 
v.d.Akker & Wim v.Os 54,38 %.

BC de Neul 

2/6: A-lijn: 1. Nettie Passier en Ans 
Wagenaar 58.65%  2. Nettie van 
Heeswijk en Jan van Heeswijk 58.02 
% 3. Mien van Rooij en Jan van Rooij 
56.88 % . B-lijn: 1 . Hannie de Laat en 
Zus van de Rijt 57.64 % en Wilmien en 
Albert van Gastel 57.64 % 3. Tineke 
Klomp en Lenie Tijsma 57.29 %. C-lijn: 
1. Nel Dielemans en Riki de Poorter 
59.23 % 2. Nel van Hout en Riet van 
de Laar 55.65 % 3. Truus Vissers en  
Wim van Iersel 55.36 %. Einduitslag 7 
e cyclus : A-lijn : 1. Mia Poels en Peter 
Wagenaar 57.62 % 2. Harrie van Erp 
en Harry Hutschemaekers 54.28% 3. 
Mien van Rooij en Jan van Rooij 53.44 
%. B-lijn: 1.Toon Majoor en Jan Wou-
ters 57.42 % 2. Jan van Gerwen en 
Betsie van Gerwen 56.93 % 3.Hannie 
de Laat en Zus van de Rijt 51.91 %. 
C-lijn: 1. Guus Plevier en Fried van de 
Laar 57.75 % 2. Nel van Hout en Riet 
van de Laar 57.01 % 3. Gerda Schel-
lekens en Bert Schellekens 56.99 %.

Argo zwemmers naar Duitslandzwemmen

Komende zaterdag reizen 12 zwem-
mers en zwemsters van de Wed-
strijdgroep samen met hun begelei-

ders af naar het Duitse Werne om 
daar op zaterdag en zondag in het 
buitenbad van het Natur-Solebad 

deel te nemen aan het  Salinensch-
wimmfest.
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Goed weer garantie voor succes Vresselse Ruiters
Het begon al op Hemelvaartsdag bij 
het concours in Moergestel. In de 
vroege morgen was het de jonge com-
binatie, Georgina Maas, die met haar 
pony Quinto's Kasper de eer hoog 
hield en na een foutloze eerste ronde 
in de barrage de nodige stijlpunten in 
de CB klasse bij elkaar verzamelde.

Dit resultaat was goed voor een vierde 

plaats. Ook Nina Van Enckevort kwam 
in actie met Enjoy in de klasse Cl pro-
gressief met een zeer snelle ronde was 
de eerste plaats voor de combinatie in 
vorm. Later op de dag was het Mistery 
in de DM klasse waarmee Nina de eer-
ste plaats scoorde na een foutloze rit 
en de snelste barrage.
In ons eigen Sint-Oedenrode was het 
de goede organisatie en het prima ter-

rein bij de Pijnhorst dat ervoor heeft 
gezorgd dat we weer een dag van 
mooie sport hebben genoten. Ook 
hier was het weer Nina van Enckevort 
die met de goed springende Enjoy 
weer voor het erelint ging in de CL 
klasse. Na een snelle barrage liet Nina 
zien dat ze echt de eerste plaats had 
verdiend met een snelle tijd waar nie-
mand meer in de buurt kwam.

Springconcours tijdens 
Hemelvaartweekend vaste traditie

paardensport

Het is al jaren een traditie dat tij-
dens het weekend van Hemelvaart 
op de terreinen van manege de 
Pijnhorst een springwedstrijd wordt 
gehouden. De beste ruiters van Bra-
bant en Noord Limburg laten dan 
drie dagen lang zien waartoe zij met 
hun paard in staat zijn. Zondag, de 
vierde dag, is voor de ponyruiters. 
Ondanks dat de wedstrijd donder-
dag wat het weer betreft wat som-
ber begon, kunnen de Rooise Rui-
ters en -Ponyruiters terug kijken op 
een geslaagd evenement.

Mede of misschien juist wel door de 

inzet van de tientallen vrijwilligers 
viel er op het outdoor springtoernooi 
van de Rooise Ruiters en Ponyruiters 
niets aan te merken. “We organise-
ren dit toernooi vooral voor de rui-
ters en amazones ”, vertelt voorzitter 
Ard van den Eertwegh. “Onze leden 
zijn het hele jaar onderweg naar 
wedstrijden bij andere verenigingen 
en het is dan mooi als wij hier in Rooi 
die verenigingen ook een prachtig 
evenement kunnen bieden”. 

Nationale top
Ondanks dat het donderdag aan de 
frisse kant was en de zon zich niet liet 

zien was de springwedstrijd niet al-
leen voor de deelnemers een mooie 
happening. Ook het publiek genoot 
zichtbaar van de prestaties die de 
combinatie van paard en ruiter lieten 
zien. Zo waren er ook verschillende 
Rooise Ruiters actief zoals onder an-
dere Bram van Gaal en Fried van Stip-
hout. Maar donderdag waren ook de 
nationale ruiters in Sint-Oedenrode 
actief. Zij sprongen over hindernis-
sen van 140 centimeter en dat is 
zelfs voor een paard een behoorlijke 
hoogte.

Mede dankzij de inzet van 
vrijwilligers
Ondanks de regen, die Sint-
Oedenrode vorige week dinsdag en 
woensdag teisterde, was het terrein 
aan de Pijnhorst het afgelopen week-
end nog steeds goed. “We hebben 
dat terrein gedraineerd en we zijn 
er sowieso zuinig op”, zegt Van den 
Eertwegh. “Eigenlijk gebruiken we 
dit terrein een paar keer per jaar voor 
wedstrijden en keuringen, verder niet. 
Het resultaat daarvan is te zien op een 
dag als vandaag, we hebben hier een 
perfecte grasmat liggen”. 

Maar niet alleen de grasmat was het 
afgelopen weekend perfect. Dankzij 
de inzet van de tientallen vrijwilligers 
liep het hele evenement op rolletjes. 
“Alles doen we hier met vrijwilligers. 
Dat gaat van het bouwen van het 
parcours tot de catering en alles wat 
er nog meer nodig is om het spring-
concours tot een succes te maken”.

Eveline van de Ven en Allure winnen in Eersel 
Tijdens een dressuurwedstrijd in Eer-
sel startte Eveline van de Ven haar 
paard Allure twee maal in de klas-
se Z1. De eerste proef resulteerde 
in 61.47% en een vierde prijs. In 
de tweede proef waren Allure en 
Eveline nog beter in vorm en behaalde 
ze 62.21% en de eerste prijs.

De springruiters en amazones waren 
vier dagen te gast bij de Rooise rui-
ters in Sint Oedenrode. Ze beleefden 
prachtige sport en behaalde diverse 
prijzen. Op vrijdag tijdens een wed-
strijd voor 5 jarigen paarden behaalde 
Marwin van de Nieuwenhuijzen een 
tweede prijs met het paard Demorc. 
In dezelfde klasse startte Marwin het 

paard  E.R.P. van www.olland.biz en 
behaalde de achtste plaats. Nicole 
Gevers startte haar paard Bentley in 
de klasse L en behaalde na een bar-
ragerit de vierde prijs. Op zaterdag 
startte Marwin van de Nieuwenhuijzen 
het  paard  E.R.P. van www.olland.biz 
nogmaals in de klasse M en behaalde 
een achtste plaats. Suzan van Gastel 
startte haar paard Coco Flanel ook in 
deze klasse en eindigde op de acht-
ste plaats.  In de klasse B startte Teun 
Kluijtmans zijn paard Emily. Na twee 
succesvolle rondjes behaalde zij een 
zesde prijs. 

Op zondag was er een springwedstrijd 
voor pony’s ook in Sint Oedenrode. 

Anouk van de Nieuwenhuijzen startte 
haar pony Lachelle in de klasse DM. Ze 
behaalde een derde plaats.

Interview met Nofal Kahook

Overal het Arabisch 
Volbloedpaard achterna

Tientallen Arabische volbloedpaar-
den zullen in het weekend van 
14 en 15 juni neerstrijken in Sint-
Oedenrode. Daartussen galopperen 
de meest prachtige exemplaren. Het 
is zeker dat enkele paarden afkom-
stig zijn uit de beroemde stallen 
van Nofal en Muntaha Kahook uit 
Jordanië. DeMooiRooiKrant kreeg het 
bijzondere genoegen om met Nofal in 
contact te komen. 

Kunt u zich voorstellen aan onze le-
zers?
“Ik, Nofal Kahook, en mijn vrouw 
Muntaha zijn de eigenaars van NK Ara-
bians in Amman, Jordanië. Het is een 
prachtige mediterrane ranch van zo’n 
vijftien hectaren groot, gelegen in het 
mooie buitengebied van Jordanië. We 
hebben er hengsten, merries en veu-
lens.”

Hoe bent u terecht gekomen in de we-
reld van de Arabische Volbloedpaarden?
“Ik zie het niet als ‘business’, maar meer 
als een passie voor merries. Ik heb altijd 
gehouden van Arabische paarden, van 

jongs af aan. Gedurende mijn zakelijke 
carrière heb ik me altijd voorgenomen 
dat ik op een dag zelf Arabische vol-
bloedpaarden in mijn bezit zou hebben. 
Ik probeer zoveel mogelijk tijd vrij te 
maken voor mijn hobby.”

Met hoeveel landen doe u zaken op 
het gebied van de Arabische Volbloed-
paarden?
“Het Arabische Volbloedpaard heeft 
ons naar hele bijzondere plekken op 
aarde gebracht en geïntroduceerd bij 
vrienden, verspreid over alle hoeken 
van de planeet. We zijn gefortuneerd 
dat we onze passie met zoveel mensen 
kunnen delen binnen de Arabische vol-
bloedgemeenschap. Zelf ben ik blij om 
te constateren dat die contacten geba-
seerd zijn op liefde voor het dit prach-
tige schepsel.”   

Reist u veel?
“Teveel. Het Arabisch Volbloedpaard 
zorgt er voor dat we reizen maken naar 
Amerika, overal in Europa en het Mid-
den-Oosten.”
 
Wat dacht u toen u voor het eerst Sint-
Oedenrode bezocht?
“Sint-Oedenrode is een typisch en 
charmant dorp. Een perfecte plek voor 
een Arabische Volbloedshow.”

Wat vindt u van de show in Sint-
Oedenrode?
“De kwaliteit van de show en de enor-
me gastvrijheid maken The Arabian 
Horse weekend een evenement waar 
we ieder jaar bij willen zijn.”

Dhr. en mevr. Kahook

Een voordrager met een Arabisch 
volbloedpaard

Romy Peijen wint Grand Prix Kür U25 in München
De laatste jaren gaat het steeds beter 
met de Rooise amazone Romy Peijen. 
Haar dressuurprestaties zijn alsmaar 
vooruit gegaan. Afgelopen weekend 
betaalde zich dat uit in een overwin-
ning. Peijen schref de Grand Prix kür 
U25 in München op haar naam. Dat 
deed ze met haar paard Rex (v. Jazz).

Deelnemers uit diverse Europese lan-
den  moesten uiteindelijk strijden om 
drie finaleplaatsen op zondag. Met 
duidelijke verschillen in de beoordelin-
gen werd heel goed zichtbaar wie het 
beste was. Peijen scoorde bijna 71% 
en  bleef hierdoor haar concurrenten 
voor met precies drie procent.. 
Chantal van Lanen werd tweede en 
Danielle van Mierlo derde.

Vierdaagse springwedstrijd tijdens 
Hemelvaart weer groot succes
De vierdaagse springwedstrijd in Sint-
Oedenrode was weer een succes. 
Door de mooie weersomstandighe-
den wisten vele ruiters en amazones 
de weg naar het prachtige terrein van 
manege de Pijnhorst te vinden.

Velen vielen in de prijzen, waaronder 
ook een aantal Rooise combinaties. 
Op vrijdag reed Miranda twee fout-
loze omlopen in de klasse L, waar-

mee ze met Eugenique een 2e prijs 
behaalde. Op zaterdag eindigde Ju-
lia Geers met Alexander in de klasse 
M op een 10e plaats. Een 9e plaats 
was er voor Judith Gilsing-Fernhout 
en Goofie W in de klasse L. Pu-
bliekslieveling Ben Jansen werd toe-
gejuicht in de klasse B. Met Madiba 
wist hij tweemaal foutloos te blijven 
en mocht zich op een 7e plek in de 
prijzenreeks opstellen. 

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Corrigeren of (her)schrijven van uw tekst?
Niets is ons teveel
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Ollandia sluit seizoen 2013-2014 groots afvoetbal

Het eindejaarsfeestje dat sinds jaar 
en dag bij Ollandia wordt gehouden 
voor alle vrijwilligers is uitgegroeid 
tot een grote happening. Dat bleek 
zaterdagavond wel, toen de kantine 
van onze vereniging zich vulde met 
de genodigde sponsoren, ereleden, 
een groot aantal vrijwilligers aange-
vuld met een groot aantal leden die er 
graag bij wilde zijn. Bekend was dat 
Ollandia op deze avond na 3 succes-
volle seizoenen officieel afscheid zou 
nemen van trainer/coach Gerard van 
Zutphen.

Een gegeven waar de voltallige se-
lectie voor naar de kantine was ge-
komen, om hiermee te onderstrepen 
hoe bijzonder en uniek persoon Ge-
rard van Zutphen was, is en altijd voor 
ons zal blijven aldus aanvoerder Carlo 
Siemons. 

Afscheidswedstrijd
De avond begon om 18.00 uur met 
een afscheidswedstrijd voor Bart van 
den Tillaart en Ruud Hagelaars. Bei-
de heren hadden aangegeven vanaf 
volgend seizoen plaats te maken in 
de selectie voor onze aanstormende 
talenten. De wedstrijd werd hen aan-
geboden door hun collega spelers van 
het 1ste en het 2de elftal, leuk en spor-
tief initiatief. De wedstrijd werd nipt 
gewonnen door ons huidige 1ste elftal 
die speelde tegen het oud coryfeeën 
elftal van Ollandia. Niemand maalde 
over de einduitslag, gebroederlijk en 

met een brede glimlach werd de wed-
strijd met veel hilarische momenten in 
de kantine met een pilsje in de hand 
vakkundig nageanalyseerd.  

Afscheid Gerard van Zutphen
Door voorzitter Erik Huijbregts werden 
hartelijke woorden gesproken over de 
prettige samenwerking, mooie woor-
den over de manier van het terugbren-
gen van de spelvreugde, vreugdevolle 
woorden over de behaalde successen, 
maar vooral warme woorden voor 
Gerard van Zutphen als persoon. Hoe 
Gerard zich 3 jaar geleden nestelde bij 
Ollandia om samen met zijn team elke 
week weer vol vertrouwen te bou-
wen aan een nieuw Ollandia. Gerard 
geloofde in de talenten bij Ollandia. 
Dat Gerard zelf, met zijn onbevan-
genheid, zijn humor, zijn positieve 
instelling en zijn kwaliteiten om met 
spelers om te gaan, combineerde met 
zijn voetbalinzicht en de wil om te 
winnermentaliteit, aan de basis stond 
van de Ollandia successen daar twij-
felt niemand aan. De beste prestatie 
leverde Gerard van Zutphen met zijn 
team op zondag 16 juni 2013. Op 
deze dag promoveerde Ollandia naar 
de 4de klasse van de KNVB. Historisch 
moment voor Ollandia, want in haar 
bijna 60-jarig bestaan had Ollandia 
tot dan niet op dat niveau geacteerd. 

Erik Huijbregts bedankte Gerard en 
zijn vrouw Ardie  voor de 3 mooie sei-
zoenen.

De bloemen waren voor Ardie en 
Gerard kreeg een Ollandia fotoboek 
overhandigd, gemaakt als mooie en 
tastbare herinnering aan zijn trainers-
periode bij Ollandia. Tevens werden 
Gerard en zijn vrouw 2 seizoenkaar-
ten overhandigd die geldig zijn tot het 
2024, want wij hopen je nog vaak op 
de Ollandse velden te kunnen begroe-
ten aldus Erik Huijbregts. Jullie zijn al-
tijd van harte welkom.

Namens de selectie nam aanvoerder 
Carlo Siemons het woord en met een 
komische noot schetste hij de bevin-
dingen van de spelers over Gerard zijn 

uitspraken tijdens trainingen,  voorbe-
sprekingen en wedstrijden. Iedereen 
weet  dat er boekjes zijn met Cruijf-
fiaanse uitspraken, maar niemand 
weet nog dat er ook zo’n boekje is 
met Zutpheniaanse uitspraken en ver-
sprekingen. Het is gister van de pers 
gerold en wij als selectie willen graag 
het 1ste exemplaar aan Gerard over-
handigen. Carlo bedankte namens de 
selectie Gerard voor alles wat hij voor 
de Ollandia selectie heeft gedaan en 
de manier waarop hij dat heeft ge-
daan. Je hebt ons naar een hoger ni-
veau getild, ons voetballend beter ge-
maakt. Dankjewel. Wij beloven je dat 
we er vanaf nu alles aan zullen doen 
om te zorgen dat het niet voor niets 
is geweest. 

In de kantine was het muisstil toen 
Gerard de microfoon nam voor zijn 
toespraak. Maar deze keer kon de 

altijd zo spraakzame Gerard van Zut-
phen niet geheel zonder emotie zijn 
Ollandia toespreken. Zijn speech was 
kort maar krachtig, dit zijn de 3 mooi-
ste seizoenen geweest uit mijn trai-
ningscarrière, wat ik bij Ollandia heb 
ervaren aan saamhorigheid, verbon-
denheid, clubgevoel en de   onder-
steuning die ik kreeg van bestuur en 
technische staf ben ik nog niet eerder 
tegengekomen. Het is uniek, ik heb 
er geen woorden voor en kan alleen 
maar zeggen dat ik er een geweldige 
Ollandse familie heb bij gekregen. 

Jubilarissen

2 Jubilarissen had Ollandia dit jaar. 
Bart van den Tillaart en Maurice Kas-
telijn, beide 25 jaar lid van Ollandia. 
Twee vaste spelers van het vaandel-
team van Ollandia met een groot Ol-
landia hart. De onderscheidingen wer-
den uitgereikt door de voorzitter, en 
de bloemen waren voor de partners.
Als extraatje werd Tiny Vervoort ge-
huldigd met haar 25-jarige Ollandia 
loopbaan.
Samen met haar naaste collega zorgt 
Tiny Vervoort voor het welzijn van 
spelers en de Ollandia gasten. Het 
lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat 
kleedlokalen en kantine er altijd pico-
bello uitzien, maar dat is het natuur-
lijk niet. Daarvoor heb je vrijwilligers 
nodig met een grote Ollandia inslag, 
Tiny is er daar een van en dat verdient 
een bloemetje.
 

Voetballer van het jaar

Rond dit item is er altijd volop span-
ning onder de spelers van Ollandia. 
Wie heeft zich afgelopen seizoen het 
meest in de picture gespeeld bij de 
vaste supporters ?
Tom Wouters – voetballer van het 
jaar vorig seizoen – maakte de uit-
slag bekend. Voetballer van het jaar 
2014 is Jos Leenderts. Jos Leenderts 
speelde afgelopen seizoen het meest 
constant. Jos is een harde werker en 
een grote  plaag voor al zijn directe te-
genstanders. Je komt hem altijd 3 keer 
tegen is een gevleugelde uitspraak 
van zijn trainer en medespelers. Dat 
de keuze van de keuzecommissie juist 
was bleek uit het grote applaus voor 
Jos Leenderts. Ik had er geen reke-
ning mee gehouden maar ik vind het 
fantastisch dat ik hier nu mag staan. 
Met zichtbaar veel genoegen nam Jos 
Leenderts de felicitaties in ontvangst 
om vervolgens zijn levensgroot even-
beeld toe te voegen aan de eregalerij 
van beste spelers. Jos van harte gefe-
liciteerd

Jos Leenderts

Erik Huijbregts overhandigt Gerard van Zutphen een boek.

Bart van den Tillaart – zijn vriendin Kim – Maurice Kastelijn.

VV Boskant blijft vierdeklasser

Boskant heeft geen revanche kunnen 
nemen voor de 2-3 thuisnederlaag 
tegen Bavos. Ook de 2e wedstrijd 
eindigde in een overwinning voor de 
ploeg uit Bakel. 

Met de wetenschap dat het verschil 
na het eerste treffen slechts één doel-
punt was, ging Boskant voor de return 
op bezoek bij tegenstander Bavos. 
Vanaf de eerste minuut was het een 
spannende wedstrijd met aan beide 
kanten veel inzet. Boskant vanzelf in 
haar zoektocht naar de “gelijkma-
ker”, Bavos met de wetenschap dat 
een gelijkspel weliswaar voldoende 
zou zijn, maar een extra doelpunt wat 
meer lucht zou geven. In de 21e mi-

nuut, Bavos had nog geen kansje ge-
had, viel de 1-0. De Boskant doelman 
kon een harde schuiver van een van 
de middenvelders niet voldoende ver-
werken, waarna een attente Tim van 
Lierop er als de kippen bij was om dit 
buitenkansje te verzilveren: 1-0. On-
danks die teleurstelling ging Boskant 
niet bij de pakken neerzitten. De mou-
wen werden nog eens opgestroopt en 
het strafschopgebied van Bavos was 
regelmatig het toneel van veel strijd, 
maar de bal wilde maar niet goed val-
len. In de 30e minuut was Maikel een 
eind op weg, maar z’n schot eindigde 
op de voet van een van de verdedi-
gers. Hetzelfde overkwam Maarten 
van der Linden na een goede aan-

val in de 37e minuut. Misschien nog 
wel de beste kans was er in de 41e 
minuut voor Mike van der Heijden na 
een corner van Ron van Uden. Helaas 
schampte de bal in kansrijke positie 
slechts de bovenkant van z’n hoofd.
Er was dus nog hoop toen scheids-
rechter Sahiner na 45 minuten floot 
voor de rust.

Het moet de thee zijn geweest, want 
hoe is anders te verklaren dat de wed-
strijd binnen 2 minuten in de 2e helft, 
met een 3-0 voorsprong voor Bavos, 
gelopen was. Vanaf de aftrap, veel 
toeschouwers zullen het doelpunt ge-
mist hebben,  bezorgde Christian Sey-
kens de bal bij Tim van Lierop die vrij 
eenvoudig de verdediging omspeelde 
en onhoudbaar voor doelman Van 
Haaren de 2-0 binnenschoot. En een 
afwachtende houding van de Boskant 
verdediging bij een pass die over de 
zijlijn leek te gaan, werd door de (gre-
tige) aanvallers van Bavos meteen af-
gestraft zodat de wedstrijd, opnieuw 
door Tim van Lierop, op slot ging: 3-0.  
In de 20 minuten die volgden had Bos-
kant geluk dat het vizier van de Bavos 
aanvallers wat minder scherp stond en 
dat doelman Tim van Haaren tot drie 
keer toe met een fraaie redding  een 
doelpunt kon voorkomen, anders was 

de score nog flink hoger uitgevallen. 
Daarna kwam Boskant weer wat be-
ter in de wedstrijd en wist het zelf ook 
nog enkele kleine kansjes te creëren. 
In de 68e minuut was Pieter van de 
Warenburg dicht bij een treffer, maar 
z’n inzet had nauwelijks kracht en in 
de 86e minuut ging een schot van 
Edo Brans “slechts” een half metertje 
naast. Gescoord werd er echter niet 
meer zodat Boskant op vakantie kan 
om zich daarna op te maken voor de 
volgende competitie in de 4e klasse. 
Bavos speelt volgende week een be-
slissingswedstrijd voor één plek in de 
3e klasse. Tegenstander is Venhorst 
dat Mariahout over 2 wedstrijden dui-
delijk de baas was.

Edo Brans tussen meerdere spelers van Bavos in.

Gouden Schoen 
voor Britt van 
den Oetelaar

Tijdens het zonovergoten bedrijven-
toernooi van afgelopen zondag zijn 
bij VV Nijnsel / TVE Reclame de prij-
zen voor de Amateurcoach uitgereikt. 

De grote wisselbeker werd een prooi 
voor Marc Vervoort die met zijn team 
afgelopen seizoen 991 punten wist 
te behalen. Lars van Zutphen en Erik 
Hoppenbrouwers vergezelden Marc 
op het podium. 

Het Gouden Schoen-klassement werd 
gedomineerd door twee dames. Britt 
vd Oetelaar bleek dit seizoen de meest 
waardevolle speler van VV Nijnsel / 
TVE Reclame. De middenvelder van 
Dames 1 bleek zéér doeltreffend en 
had een zéér belangrijk aandeel in de 
goede prestatie van de Dames. Vol-
komen terecht verdiende zij hiermee 
de Gouden Schoen. Haar teamgenote 
Nicole Vervoort legde keurig beslag 
op de derde plaats en verdiende hier-
mee de Bronzen Schoen. Tussen de 
dames moest de winnaar van afgelo-
pen seizoen Mark van Happen genoe-
gen nemen met de Zilveren Schoen. 

v.l.n.r.: Nicole Vervoort, Britt van den 
Oetelaar en Mark van Happen

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Nu € 250,- voor 
uw oude fi ets
In juni krijgt u voor uw oude fiets 
minstens € 250,- terug.
Actievoorwaarden in de winkel.
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 
Eerst een hapje eten? Reserveren gewenstOnze menukaart is vernieuwd!

za. 7 jun
optreden van

zo. 8 jun
optreden van

aanvang 21.30 uur aanvang 21.30 uur

The 
Sharpees

Rockin 
Daddy

*  Actieperiode 17 mei t/m 22 juni 2014. 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel 
of kijk op auping.nl/boxspringweken

Nieuwe Eerdsebaan 10, Schijndel
Tel. 073-611 37 94
www.boonmanbedden.nl

Bordeaux Milano Monaco Maximus

Auping BoxspringwekenNu extra voordeel tot € 600,-*én 2 kussens cadeau t.w.v. € 150,-

Criade

Doe mee aan de 
Vaderdaglopen

Loop je zelf wel eens hard in het 
mooie Sint-Oedenrode en wil je 
eens meedoen aan een hardloop-
evenement in je eigen gemeente? 
Doe dan mee aan de Vaderdaglopen 
op zondag 15 juni!

Ieder jaar organiseert Fortuna ’67 dit 
hardloopevenement op Vaderdag. 
Circa 500 deelnemers zullen aan de 
start komen: van jong tot oud, van 
beginner tot wedstrijdatleet. Met 
de nadruk op sportief plezier met 
een persoonlijke uitdaging voor ie-
dereen. Er zijn speciale jeugdlopen 
voor de jongere deelnemers, deze 
starten vanaf 10:30 uur. De volwas-
senen kunnen kiezen tussen 5, 10 
en 21,1 kilometer, deze starten om 
11:00 (21,1km) en 11:10 uur (5 en 
10km). De parkoersen zijn uitgezet 
door het prachtige buitengebied van 
Sint-Oedenrode. Tijdens en na het 
hardlopen zijn verzorgingsposten 
ingericht, waar je sponzen, water 
en sportdrank krijgt aangereikt. De 
wegen zullen verkeersvrij gemaakt 
worden.

Meer informatie kan je vinden op 
www.Fortuna67.nl. Hier kun je je 
ook inschrijven, maar dat kan ook 
nog op de dag zelf, in het clubge-
bouw van Fortuna ’67 aan de zwem-
badweg. Dus tot ziens op 15 juni! 

hardlopenKano- en raftwedstrijden in Rooise dommel

HKC dertig jaar met peddel en kajak water te lijf
kanoën 

De Hooidonkse Kano Club (HKC) 
gaat al dertig jaar met peddel en 
kajak het (dommel)water te lijf. 
Bij de start in 1984 was het bij de 
Hooidonkse watermolen in Neder-
wetten. Later eventjes in Nijnsel 
aan de Vresselseweg, om in 1994 
neer te strijken op De Neul in Rooi. 
Op Hemelvaartsdag werd voor de 
leden een feest- en sportdag gehou-
den, waarbij het water op een spet-
terende manier werd opgezocht.

Eddy Rode Parcours
De naam Eddy Rode doet vermoe-
den dat het een bekend persoon zou 
zijn, maar dat is niet zo. Eddy is En-
gels voor keerwater (draaikolk), en 
Rode komt van Sint-Oedenrode.
Het HKC-lid René Surminsky (48) uit 
Veghel vertelt enthousiast over het 
Parcours. “De slalombaan is uniek in 
Nederland. Dit door het stromende 
water, de gebouwde schotten, de 

lichtinstallatie en de drie op- en af-
stapplaatsen. De schotten zorgen 
voor keerwater (water dat tegen de 
hoofdstroom in gaat), zodat goed 
op techniek kan worden getraind. 
En dat is voor de meeste van de 
ongeveer 70 actieve varende leden 
heel belangrijk. Ook een pluspunt is 
de ligging van de kano-opslagplaats 
met clubhuis. Direct naast het par-
cours.” Jaarlijks organiseert de HKC 
kanowedstrijden. Zaterdag was er 
gelegenheid tot trainen en ’s avonds 
waren er sprintwedstrijden met hin-
dernissen. Zondag waren er de der-
de van vijf kano- en raftwedstrijden 
in het kader van de Holland Cup.

Leuk
De 9-jarige Bas Wessels uit Woerden 
(bij Utrecht) voer dit weekend zijn 
eerste kajakwedstrijd in de categorie 
Smurfen. In 145 seconden legde hij 
het parcours af. Gezeten in de ka-

jak dook hij vanaf een soort glijbaan 
letterlijk de Dommel in, waarna met-
een de eerste hindernis moest wor-
den genomen. Bas: “Het was leuk. 
En ik ben overeind gebleven! Ik zal 
wel straftijd krijgen, want ik heb en-
kele poortjes gemist.” Dat blijkt later 
ook: 310 strafseconden worden toe-
gevoegd.

Rooienaren
Mouhriz Boulghalgh (15) had dui-
delijk veel minder moeite met het 
ongeveer 100 meter lange parcours. 
Na 95 seconden bereikte hij de finish 
en hoefde slechts 2 strafseconden 
aan zijn totaal toe te voegen. Hij 
tikte één van de 18 poortjes aan. 
Er deden nog drie Rooise jongens 

meer mee. De debutanten Bram 
van der Vleuten (13) en Thijmen de 
Vree (19), en Bart Brugmans (16). 
Mouhriz blijkt al een aardige palma-
res opgebouwd te hebben en gaat 
na de vele buitenlandse avonturen 
het nu wat rustiger aandoen. Hij was 
o.a. Nederlands kampioen in 2012, 
en tweede in 2011 en 2013. 

Wereldkampioen
In 2010 en 2011 was de Rooise 
Anne van der Velden regelmatig in 
het nieuws. Ze zat, als enig HKC-lid, 
in het zeven dames tellende raft-
team Fl’eau. Hiermee werd Anne 
meermalen Nederlands kampioen, 
behaalde brons op de Europese kam-
pioenschappen en in 2011 eveneens 
brons op het WK in Costa Rica. Op 
sprint, één van de vier onderdelen, 
werd het team zelfs wereldkampi-
oen. Anne doet nu aan onderwater-
hockey en geeft bij de HKC training 
aan twee raftteams. Voor uitslagen 
zie website HKC: 
www.hooidonksekanoclub.nl

De Rooienaren: 22. Mouhriz Boulghalgh, 83. Bart Brugmans, 
9. Thijmen de Vree en 6. Bram van der Vleuten
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Rhode Clubdag: ook van alles voor de jeugd
Misschien heb je het al gehoord... er wordt dit 
jaar weer een Rhode clubdag georganiseerd. 
Super leuk! 

Ook voor de jeugd hebben we iets leuks in 
petto.  We hebben deze dag verschillende 
leuken spelen, je kunt je laten schminken, 
spelen op een springkussen, er is een ballon-
nenclown en nog heel veel meer. 
We vragen een bijdrage van 5 euro per kind. 
Hiervoor krijg je een knipkaart. Deze kaart 
bevat enkele tegoeden. Bv. gratis frietje, drin-

ken, snoepzakje, kleurwedstrijd, pony rijden, 
meet je schot. Als je de kaart ‘vol’ hebt, dan 
kun je deze inleveren en maak je ook nog een 
kans op een leuke prijs met de loterij. Gega-
randeerd voor elk wat wils! Het belooft een 
gezellige dag te worden met veel ruimte voor 
plezier en sportiviteit. Heb je nog geen knip 
kaart, deze kun je op de dag zelf ook kopen.
De Rhode clubdag wordt gehouden op zater-
dag 7 juni. Het jeugdprogramma vindt plaats 
van 11.00 tot 14.00 uur op het evenementen-
terrein bij sportpark de Neul. 

voetbal

biljarten

In Het Wapen van Eerschot van 4 t/m 23 augustus 

Het Roois kermis Driebandentoernooi

Van 4 t/m 23 augustus vindt wederom het 
traditionele Rooise kermisdriebandentoernooi 
plaats.
 
Er wordt gespeeld op 3 tafels (115-230) volgens 
het driepunten systeem. Partijlengtes worden 
berekend over 25 beurten plus 2 caramboles 
minimaal 8. Spelers met een recent bondsge-
middelde worden tijdens het toernooi niet aan-
gepast. Aanvangstijden door de week om 19.00 
uur en op zaterdag om 13.00 uur. Men dient 15 
minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor de 

loting. We starten met maximaal 
96 deelnemers. Deze worden in-
gedeeld in poules van vier spelers. 
Op 23 augustus wordt de finale 
gespeeld met twaalf spelers. Deze 
worden door loting ingedeeld in 
poules van 4 spelers. De poule 
winnaars en de beste nummer 2 
spelen daarna de halve finale en de 
finale. Speeldata 1e ronde:4, 5, 7, 
8, 9, 11 ,12 en 14 augustus 2014. 
Dagen dat je niet kan spelen kun je 
op het inschrijfformulier aangeven. 
Alle poule wedstrijden worden op 

één avond gespeeld. Totaal prijzengeld: € 1125,-

Inschrijven :Schriftelijk:  Het Wapen van Eerschot. 
Mgr.Bekkersplein 2,  5491 EB Sint Oedenrode. Of  
via e-mail: 
wapenvaneerschot@live.nl. Inschrijfgeld € 10,- 
Inschrijven tot uiterlijk 13 juli a.s. Inschrijfformu-
lieren zijn te downloaden via www.bcwapenva-
neerschot.nl of op te halen tijdens openingstijden 
bij Het Wapen van Eerschot. Nog vragen bel 
Lianne Smetsers 06-12459336 of Toon v.d.Ven 
06-25520582.

 

 
Programma Pinksterweekend 6 t/m 9 juni: 
 
Vrijdag 6 juni: Feestavond NJA 
19:45uur Tent open 
20:30uur Feestavond NJA  
01:00uur Einde feestavond NJA 
 
Zaterdag 7 juni: Rhode Clubdag & Beach Soccer Rooi 
09:00uur Aanvang Jeugdtoernooi Beach Soccer Rooi 
11:00uur Aanvang jeugdactiviteiten Rhode Clubdag 
14:00uur Einde jeugdactiviteiten Rhode Clubdag 
16:00uur Wedstrijd veteranen Rhode vs veteranen vv Nijnsel 
16:30uur Ontvangst vrijwilligers en genodigden opening nieuwbouw 
17:00uur Ontvangst leden en andere geinteresseerden opening nieuwbouw 
17:15uur Opening nieuwe kleedaccommodatie Rhode 
18:00uur Aanvang Club-BBQ Rhode 
20:00uur Einde wedstrijden jeugdtoernooi Beach Soccer Rooi 
20:00uur Einde Club-BBQ Rhode 
20:00uur Aanvang Feestavond Rhode 
20:00uur Huldigingen Sportman-, Sportvrouw, Topscoorder & Kampioenen 
01:00uur Einde Feestavond Rhode 
 
Zondag 8 juni: Beach Soccer Rooi 
09:00uur Aanvang wedstrijden Beach Soccer Rooi 
18:30uur Einde wedstrijden Beach Soccer Rooi 
19:00uur Aanvang Beachparty 
20:00uur Optreden Rave van Fortuin 
22:00uur Optreden Hiddem-Up 
23:30uur Optreden Hilversum House Maffia 
01:00uur Einde Beachparty 
 
Maandag 9 juni: Beach Soccer Rooi 
09:00uur Aanvang wedstrijden Beach Soccer Rooi 
18:00uur Finales Beach Soccer Rooi 
19:00uur Prijsuitreiking Beach Soccer Rooi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhode ClubdagRhode ClubdagClubdag ‘13 - ’14
Rhode Seizoen

voor alle leden, trainers, leiders, vrijwilligers, 
supporters en sponsors. Meer info: www.rhode.nl

Rhode clubdag voor alle leden, jong en oud

Za 7 juni 2014 
Ochtend en middag

Diverse jeugdactiviteiten
(voor de mini’s & pupillen)

Middag

Beachsoccer toernooi
(voor de junioren)

Einde middag / begin van de avond

Grootse Club BBQ
(Gezelligheid en een goede bodem voor de feestavond)

Avond

Feestavond
(met optreden van Die Milka’s, Four Inspiration, 

Voice of Rhode en diverse huldigingen)
Locatie: Evenemententerrein Sportpark ‘De Neul’
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

139,-
NU

Barbecues

9 JUNI 2E PINKSTERDAG OPEN van 10-17 uur
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

Campingaz 
2 Classic L

Gasbarbecue met twee branders, 
twee zijtafels en warmhoudrek

Bardani Arcade
Royale loungeset inclusief kussens. Kwalitatief hoogwaardige platte 
wicker in combinatie met een extra stevig aluminium frame.

899,-
1269,-

Meer dan 150 modellen

Bardani Vita
Luxe stapelbare tuinstoel

Lichtgewicht aluminium frame
en textileen doek

DWS Calypso
Trampoline met een gegalvaniseerd frame

Verkrijgbaar in 305, 366 en 426cm

OP=OP

84,99
129,99

Campingaz Powerbox
Thermo-elektrische (Peltier) koelbox
met een inhoud van 36 liter.
Kan verticaal en horizontaal
worden gebruikt.

Nederlands
elftalshirt

Originele bedrukking 14,99

49,99
VANAF

99,99
VANAF

39,99
NU

Meer dan 100 setsTuinmeubelen

Stratenkorfbaltoernooi Odisco 
opmaat naar gouden jubileum

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Met zes uitgelegde velden, tien 
jeugd- en dertien volwassenen-
teams is het zevende stratenkorf-
baltoernooi van de Ollandse korf-
balvereniging afgelopen zondag 
van start gegaan. Het toernooi is 
ooit begonnen als een toernooi 
tussen verschillende stratenteams, 
maar die hebben inmiddels bij-
na allemaal plaats gemaakt voor 
vrienden- en familieteams.

Met het antwoord op de vraag, 
waarom het stratentoernooi op het 
gras wordt gespeeld, helpt Martijn 
de Roo, de voorzitter van Odisco, 
meteen het misverstand rondom 

het stratenkorfbaltoernooi uit de 
wereld. “Het toernooi wordt niet 
op straat gespeeld en dat is ook 
nooit geweest. Het oorspronkelijke 
idee was om met korfbalteams uit 
de verschillende Ollandse buurten 
en straten een toernooi te houden. 
Maar in de praktijk werden dat al 
snel vrienden- en familieteams. 
Kenmerkend is nu nog steeds dat 
de teams door de bank genomen 
voor 70% uit niet korfballers be-
staan”.

Opmaat naar gouden jubileum
Het toernooi is de opmaat voor 
de viering van het vijftigjarige be-

staan van Odisco dit jaar. Dat wordt 
grootst gevierd op 29 en 30 augus-
tus van dit jaar. Vrijdag 29 augustus 
is er in de Loop'r een feest voor alle 
Ollandse basisschoolleerlingen met 
aansluitend een pubquiz. Aan die 
kwis mag iedereen deelnemen, ook 
niet-leden van Odisco.

Zaterdag 30 augustus is er een pro-
gramma dat is afgestemd op de 
jeugdleden van Odisco. Er zal die 
dag een speciale dans in worden 
gestudeerd, maar het hoogtepunt is 
natuurlijk de korfbalclinic die op die 
zaterdag wordt gehouden. De trai-
ners van Odisco hebben daarvoor 
een programma opgezet met top-
spelers van de grote competitie. 's 
Avonds is er aansluitend een feest in 
de Loop'r voor de leden met daarbij 
een optreden van de regionale band 
'Gas er op' 

Bondsonderscheiding 
voor Arno Bloks

dammen/schaken

Afgelopen  zaterdag 31 mei werd 
tijdens de algemene vergadering 
van de Provinciale Noord Brabantse 
Dambond in het clubhuis van de 
Rooise dam- en schaakvereniging 
“Dommelzicht “ RDS’er Arno Bloks 
onderscheiden met de gouden 
bondsspeld.

Naast het lidmaatschap van RDS is 
Arno lid van DOG uit Uden. Arno is 
bijna 38 jaar lid van de dambond en 
heeft zich gedurende vele jaren inge-
zet als voorzitter, penningmeester en 
secretaris voor DOG. Een groot aan-
tal jaren heeft hij zelfs meerdere be-
stuursfuncties tegelijkertijd bekleed. 
Door zijn niet aflatende inzet is Arno 
één van de drijvende krachten die er 
voor heeft gezorgd dat DOG is kun-
nen blijven bestaan en is uitgegroeid 
tot een stabiele vereniging met een 
jeugdafdeling.
Daarnaast is Arno de afgelopen 3 

jaar wedstrijdleider voor de Noord 
Brabantse Dambond geweest. In die 
functie heeft Arno het dammen in Bra-
bant weer een flinke impuls gegeven 
en als het ware weer  “opnieuw” op 
de kaart gezet. Zijn passie en enthou-
siasme zorgde ervoor dat de diverse 
toernooien weer gingen opbloeien.
Helaas speelt  zijn gezondheid hem 
dusdanig parten dat hij zich niet her-
kiesbaar kon stellen voor een vol-
gende termijn. Zijn verdiensten voor 
de damsport waren  voor de PNDB 
meer dan voldoende aanleiding om 
Arno de bondsspeld uit te reiken. 
Onder groot applaus kreeg  Arno 
van voorzitter Harm van der Veen 
de onderscheiding opgespeld en 
mocht de bijbehorende bos bloemen 
in ontvangst nemen. Naast zijn ver-
dienste als bestuurder is Arno Bloks 
één van de betere dammers van Bra-
bant. Afgelopen december werd hij 
nog Brabants bekerkampioen.

Links voorzitter Harm van de Veen, rechts Arno Bloks.

Klazienaveen toneel voor 
Rooise BMX rijders

bmx

De Rooise rijders van de befaamde 
BMX-fiets hebben EK voorrondes gere-
den in Klazienaveen.

Op zaterdag 31 mei werd Kyro van 
Schijndel bij de boys 11/12 jarigen in de 
manches  4,5,3, in de 1/8 finale 8e. Lex 
Veldt reed in de manches 3 x naar een 

6e plaats. Koen van der Wijst reed bij 
de boys 15/16 jarigen. Daarin werd hij 
in de manche s 3 x 2e, in de 1/8e finale 
2e, in de kwartfinale 2e en in de halve 
finale 3e. Tijdens de finale werd hij 5e.
Alex Veldt reed bij de cruissers all (45+). 
In de manches pakte hij 5,5,6. Op zon-
dag 1 juni reed Kyro bij de boys 11/12 

jarigen in de manches naar 5,5 en 6. Lex 
Veldt werd in de manches 5,6,6, terwijl 
Koen bij de boys 15/16 jarigen in de 
manches 3 x 1e werd. In de 1/8e finale 
werd hij wederom 1e.  In de kwartfinale 
2e, in de halve finale 3e en in de finale 
6e. Alex Veldt (cruissers all) werd in de 
manches 4,5,6.



Woensdag 4 juni 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Tot en met 11 juni kunt u kijken 
naar: - Scootmobieltraining met 
verkeerstheorie en praktijkoefe-
ningen - Leerlingen groepen 7 en 
8 op verkeersexamen - Open dag 
voor de jeugd bij VV Rhode - Pelo-
ton wielerliefhebbers Rondom Rooi 
voor KWF - Nadere kennismaking 
met het nieuwe college - Expositie 
Rooise beeldhouwers voorplein ge-
meentehuis - Pop & Co. op buiten-
podium Mariëndael - Nieuwe dicht-
bundel Kees Hermis - Nationale 
Kinderboerderijendag
Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Rondje Rooi Specials
Kennismaking wethouders
Tot en met 8 juni een nadere ken-
nismaking met de wethouders die 
onlangs voor de nieuwe raadspe-
riode zijn geïnstalleerd. Ze stellen 
zich voor en lichten delen van hun 
takenpakket toe.
Uitzending op de volgende tijden:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Bezopen.
Nu de vakantieperiode en eindexa-
menfeesten naderen is overmatig 
alcoholgebruik door jongeren extra 
actueel. TV Meierij zendt daarom 
de docu-film Bezopen in herhaling 
vanaf zaterdag 7 juni uit.
Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 – 
08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 
20:00 en 23:00 uur.

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

Internet
Met nieuws, informatie, weer, foto’s 
en films is TV Meierij wereldwijd te 
volgen via www.tvmeierij.nl 

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

4 mei - 24 juni 
Tentoonstelling 

Els van der Mierden
Mariendael 

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

2 juni - 31 juli 
Petra Thoen exposeert

Zaken- en Bestuurscentrum 

3 t/m 6 juni 
Rooise wandel4daagse

Sint-Oedenrode

4 juni 2014 - 3 juni 
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

6 juni 
Open kinderatelier

Kinderdagverblijf Dommeltoren 

6 - 7 juni 
NJA jongerenfeest
Beachsoccertent 

7 - 9 juni 
Beach Soccer Rooi

Evenemententerrein 
De Neul 

7 juni 
Optreden Roois Theater
Centrum Sint-Oedenrode 

7 juni 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

7 juni 
The Sharpees (Engeland)

de Ossekop 

8 juni 
Fietstocht 

Heemkundige Kring
Sint-Oedenrode 

en omgeving 

8 juni 
Rockin’ Daddy 

de Ossekop 

9 juni 
Dag van het Kasteel
Kasteel Henkenshage 

11 juni
Open Coffee 

Het Groene Woud
Gasthuishoeve 

11 juni 
Roois biergilde
café van Ouds 

11 - 12 juni
Nachtvlinders kijken

Parkeerplaats Moerkuilen 

13 - 15 juni 
Ollend Dreijt Dur

Olland 

13 juni
Open kinderatelier

Kinderdagverblijf Dommeltoren 

13 juni 
Oranjeparty

The Joy 

14 - 15 juni
Tentoonstelling Joosje Wolf

Van Homberghlaan 5 

14 - 15 juni 
Arabian Horse Weekend 

Manege de Pijnhorst 

14 juni 
Mgr. Bekkerstoernooi
Cloeck en Moedigh 

14 juni 
Theaterstuk Doolhof - 

Theatrale legpuzzel over dementie
Mariendael 

15 juni 
Vaderdagloop
Fortuna ‘67 

15 juni
La primavera
Mariendael 

15 juni 
Roois Gemengd Koor 

zingt de lente uit
Mariëndael 

15 juni 
Orgelconcert 
Henk de Vries
Martinuskerk 

16 juni 
KBO fi lm: 

Ladies in Lavender
Odendael 

17 juni 
Lege fl essenacties 

KV Nijnsel
Nijnsel 

20 juni 
Open kinderatelier

Kinderdagverblijf Dommeltoren 

20 - 24 juni 
Nijnsel Kermis

Nijnsel 

21 juni 
De kleine zeemeermin 

openlucht theater Mariendael

21 juni 
Nijnsel Kermis: 

muziek van 2Rumble
De Beckart 

21 juni 
Ibizi Sushi Dance Night

Pan en Cook 

21 juni 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

22 juni 
Jaarmarkt

Sint-Oedenrode

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

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan




