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Vera Meijers
Amazing Kapsalon en Nagelstudio

Boeken/tijdschriften:
Linda
Grazia
BeauMonde

Films:
Feelgood fi lms
Waargebeurde verhalen
Comedy

Sport: 
Hardlopen
Wandelen
Zwemmen

Drinks: 
Goede champagne
Lekkere rosé
Droge witte wijn

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

De 
favorieten van 

G

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

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

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

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

Plan je tijd
Neem de 

t i j d 
om je 

tijd te orga-
niseren. Schaf 

een agenda 
aan zodat je 

het overzicht 
over je afspraken 

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

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

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

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

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

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

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

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

ouden tijd-tips

   Nu bij Amazing

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

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

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

THINK DOUBLE
   Nu bij Amazing

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

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

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

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

BIJ AANKOOP VAN DEZE 3 PRODUCTEN 

ONTVANGT U EEN STRANDTAS KADO!

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

29 juli t/m 16 augustus 
15% KORTING 

op een kleurbehandeling!

V rije tijd

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

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl
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Folders deze week:
Primera

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

SINT OEDENRODE
 
OPENINGSTIJDEN:     
MA. T/M VR.  9:00 TOT 20:00
ZATERDAG 9:00 TOT 17:00

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 
sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 
en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

ZATERDAG 22 SEPTEMBER VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

UW SEBASTIAN SALON
VOOR DAMES EN HEREN

      OPENINGSTIJDEN
u
u
u
u

HEREN EN KINDEREN OOK ZONDER AFSPRAAK 

Airco
TIJDENS VAKANTIE GEOPEND

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Harmonie Zonder Zaal on tour

Rooise muziekklanken galmen door Zwitserland

“Ze zullen weten dat we geweest zijn.” 
Met deze opvatting toert de Rooise ka-
pel Harmonie Zonder Zaal (HZZ) op dit 
moment door Zwitserland. 

In Sint-Oedenrode staat HZZ be-
kend om haar gezellige en met 

humor doordrenkte optredens. 
Ook de Zwitsers worden daar nu 
van overtuigd. De zelfgemaakte 
alpenhoorn van Ludo Gerits gaf de op-
tredens tussen de hoge bergen extra 
Zwitsers elan. Het viel in de smaak bij 
de lokale bevolking van onder andere  
Untertertzen. HZZ werd op meerdere 
plekken hartelijk ontvangen. Dat be-
loonden ze met optredens waar de 
sfeer direct in zat. 

Zandhoefs oogstfeest: warm, druk, 
en vooral gezellig

Het oogstfeest van buurtvereniging de 
Zandhoef in Nijnsel wint nog ieder jaar 
aan populariteit. Ook zondag was het 

weer ontzettend druk op Hoeve Strobol. 

» Lees verder op pag. 8

Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

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

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

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

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

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

schadeherstel 
alle merken caravans en campers

4 jaar garantie 
op originele onderdelen

van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

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

CARAVAN & CAMPER
SCHADE HERSTEL!!!

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

4 jaar garantie
op originele onderdelen

Van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

WMO-rapport steunt wethouder 
Hendriks 
Vanaf 1 januari worden zorgta-
ken overgeheveld naar de ge-
meenten, de zogeheten decen-
tralisaties. Van de participatie 
(reïntegratie van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt), 
tot onderbrengen van AWBZ 
bij de WMO en de jeugdhulp. 
Naar aanleiding van deze de-
centralisaties heeft een regionale 
WMO-raad een adviesrapport 
uitgebracht voor de gemeente 
Sint-Oedenrode. Die ploft deze 

week bij wethouder Hendriks op 
de deurmat. Er zal weinig verras-
sends in staan.

» Lees verder op pag. 5

Kijk voor ons zomermenu 
op pagina 11
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

ROUWBERICHTEN

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

www.uitvaartverzorgingkuis.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

Huis-aan-huis krant 
heeft ontzettend groot bereik

Bedankt voor alle belangstelling na het overlijden van

Tom van Heeswijk

‘t is een fi jn gevoel te weten hoeveel hij heeft  betekend.

Annie
Yvonne en Dennis

Marc en Ilse
kleinkinderen

Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was heel je leven
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen

Na een gelukkig leven, vervuld in liefde en zorg voor zijn 
gezin en warme belangstelling voor vele anderen, 

is onverwacht overleden, mijn man, ons pap en lieve opa

Tom van Heeswijk
∗ Sint-Oedenrode, 24 mei 1945    

† Eindhoven, 18 juli 2014

echtgenoot van 

Annie van Heeswijk - Mettler

Yvonne en Dennis
Tess
Guusje

Marc en Ilse
Kevin
Wesley

Hazelaarstraat 20
5492 ES Sint-Oedenrode

De crematiedienst zal worden gehouden op vrijdag 
25 juli 2014 om 11.00 uur in de Lux-zaal van crematorium 
Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Donderdagavond om 19.00 uur is er een avondwake in de 
H. Martinuskerk van de H. Odaparochie, Kerkplein te 
Sint-Oedenrode.

Tom is opgebaard in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te 
Sint-Oedenrode. U kunt van hem afscheid nemen 
donderdag na de avondwake.

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, 
wilt u dan deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Na een leven van eenvoud, goedheid, bezorgdheid,  
eerlijkheid en liefde is van ons heengegaan  

ons mam en oma 
 

Betsie van Schijndel Betsie van Schijndel Betsie van Schijndel Betsie van Schijndel ––––    van Berkelvan Berkelvan Berkelvan Berkel        
ElisabethElisabethElisabethElisabeth    

 
∗ Sint-Oedenrode, 9 oktober 1928 

† Oirschot, 1 augustus 2014 
 

echtgenote van 
 

Jas van Schijndel † 
(Adrianus) 

 
 

Theo en Ria 
 Frank 

 Hilde 
 
Tonnie 
 Mike en Nadja 
 Jimmy en Inge 
 
Jan 
 
Carien en Tony 
 Tom 
 Lotte 
 Loes 

Correspondentieadres: 
Schijndelseweg 11a 
5491 TA Sint-Oedenrode 
 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 9 augustus 
om 10.30 uur in de H. Martinuskerk van de Heilige 
Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode. Aansluitend wordt 
ons mam te rusten gelegd bij ons pap op het parochiekerkhof. 
 
Ons mam is in rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te  
Sint-Oedenrode. Gelegenheid om afscheid te nemen op 
donderdag 7 augustus van 19.00 tot 19.45 uur. 
 
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieve deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen. 

Het medeleven, de bezoekjes de vele prachti ge woorden, 
kaarten en bloemen bij het afscheid van

 Karel van der Velden

hebben ons diep geraakt. 
Voor ons als familie was het van grote waarde 

en we willen iedereen hiervoor graag bedanken. 
Onze speciale dank gaat uit naar de afdelingen

”de Passiebloem” en “de Klaproos” van Odendael .
 

An van der Velden van de Laar
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Hartelijk dank voor uw belangstelling en warmte die wij 
hebben ondervonden ti jdens het ziek-zijn en na het 

overlijden van mijn vrouw, ons moeder en oma

Betsie Vermeer – Verhagen
Dank ook aan huisartsen Van de Heuvel en Heineman 

en Uitvaartverzorging Kuis, met name Jean, 
voor de liefdevolle verzorging.

Dit alles heeft  ons zeer goed gedaan.

Hartelijk dank daarvoor.

Jan Vermeer, kinderen en kleinkinderen.

Heel lang is het huis-aan-huis blad 
uitgemaakt voor het lokale suffer-
tje. Een geweldige onderschatting 
van dit ijzersterke medium. 

Eigenlijk kan met het huis-aan-huis 
blad ongelooflijk veel. Het kan heel 
fijnmazig worden ingezet en je 
kunt er volop mee testen. Het be-
reik is gigantisch. Er zijn meer dan 
800 verschillende titels. Het totaal-
bereik is meer dan 90%. Daar kan 
bijvoorbeeld een Facebook lange na 
niet aan tippen. Het bereik via so-
cial media ligt nog steeds veel lager. 
Mannen lezen toch geen huis-aan-

huisblad? Dat zou je misschien wel 
denken, maar niets is minder waar. 
Globaal gezien lezen net zoveel 
mannen als vrouwen hun huis-aan-
huisblad.

Waarom zijn de bladen zo populair?
Onder andere vanwege het lokale 
nieuws, de gemeenteberichten, de 
kerkdiensten, info over artsen, lokale 
bioscopen en theaters en niet te ver-
geten de aantrekkelijke advertenties 
die aanzetten tot actie. Slechts 6% 
heeft een 'nee' sticker voor huis-
aan-huis bladen. (bron: Hellenique 
Media)

Heel veel sterkte 
in deze moeilijke tijd

Soms is er zoveel 
wat we voelen, 

maar zo weinig wat 
we kunnen zeggen

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. 
Wilt u uw steun betuigen 

aan de familie van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen 

onder het rouwbericht op 
www.rooisefamilieberichten.nl.
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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 

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

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

Speelweek van wo 06/08  t/m wo 13/08/2014
Heksen bestaan niet (€ 6,50) (wo.06 aug.) t/m (wo.13 aug.) 11:15 - Hoe Tem Je Een Draak 
2 3D NL  (€6,50) (wo.06 aug.) do./za./ma./ (wo.13 aug.) 13:30 - Hoe Tem Je Een Draak 2 2D 

NL  (€6,50) vr./zo./di. 13:30 - Oorlogsgeheimen (€ 7,-) .(wo.06 aug.) t/m za 19:00 zo 18:00 ma./
di.(wo.13 aug.) 19:00 - 22 Jump Street (€ 7,50) (wo.06 aug.)  21:15 - The Fault In Our Stars 

(€ 7,50) do. t/m za. 21:15, zo. 20:15, Ma./Di./(wo.13 aug.) 21:15 - Planes 2: Redden & Blussen 
3D NL (€ 6,50) vr./ zo./di. 15:45 - Planes 2: Redden & Blussen 2D NL (€ 6,50) (wo.06 aug.) do./

za./ma./ (wo.13 aug.) 15:45
PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

Hét adres voor uw kunstgebit!
- reparaties
- aanpassingen
- nieuwe prothese
- klikgebit

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

28 augustus a.s.: Inloopdag van 9.30 - 15.30 uur!
Gratis advies/beoordeling van uw gebitsprothese met
Gratis prothese reiniging ! In samenwerking met 

                            www.tpsintoedenrode.nl

Campingtour Rooi

Een goede gewoonte moet je 
koesteren en dat is wat DeMooi-
RooiKrant doet met haar jaarlijkse 
rondje langs de Rooise campings. 
De afgelopen drie jaar hebben we 
daar leuke, niet zelden zelfs en-
thousiaste, reacties op gehad. En 
voor het redactieteam is het rondje 
een verademing na de vaak seri-
euze, zware onderwerpen waarbij 
sommigen vallen over een woord, 
halve artikelen willen herschrijven 
of een Aviertje met sponsors erbij 
vermeld wil hebben. 
Ons doel deze keer: ’t Roois 
Klumpke

Ja, ’t Roois Klumpke. Nooit van 
gehoord? Niet zo vreemd. In de 
eerste plaats ligt de camping op 
een onopvallende plek: pal achter 
camping De Kienehoef, met de in-
gang aan de Vliegden. Bovendien 
vermeldt het kleine aanwijzings-
bord alleen: NCC-camping, geen 
naam. De camping is ook alleen 
voor NCC-leden, en afgesloten 
door een groot hek. Wie daaruit de 
indruk mocht krijgen dat het een 
naar binnen gericht clubje is, zit er 

echter naast. Het team van DMRK 
is er minstens zo welkom als op 
openbare campings. Niet alleen bij 
de kampeerders: een eekhoorntje 
is amper mensenschuw en zelfs de 
eksters scharrelen tot op twee me-
ter afstand hun kostje bij elkaar. 
We belanden bij een, zo te zien, wat 
ouder stelletje voor een caravan. 
Stelletje? Nee, bij onze aankomst 
vertrekt de man, die de buurman 
blijkt te zijn van onze gesprekspart-
ner: Ria van der Sluijs uit Dordrecht. 
“Een besloten club heeft veel voor-
delen,” steekt ze van wal. “Ik ben 
senior, ik ben alleen, dat voelt wel 
zo veilig hier. Het zijn hier ook veel 
kortere lijnen, als je iets wilt is het 
zo geregeld.. Iedereen staat hier 
voor elkaar klaar.” Onze vraag of 
er misschien ook nadelen zijn, blijft 
onbeantwoord. Dat ’t Roois Klump-
ke in haar ogen “een groot grijsge-
halte” heeft en “geen toeters of 
bellen”, ziet zij tenminste als een 
voordeel. “Het gedoetje hier is ook 
niet armlastig” herneemt ze, een 
veelbetekenende blik werpend op 
de veelal wat grotere luxe caravans 
die er staan. “Ik zou hier best wil-

len wonen.” Die wens heeft ze zelf 
al aardig in vervulling laten gaan: 
ze staat er regelmatig van april tot 
oktober. “In een appartement zit 
iedereen maar te koekeloeren, hier 
pak je ’s morgens samen al koffie 
met elkaar. Je ziet bij de NCC ook 
regelmatig dezelfde mensen op 
een andere plek. We ontplooien 
hier veel activiteiten samen. Laatst 
bijvoorbeeld hebben we met z’n al-
len een grote Hongaarse pan soep 
gemaakt.”
Ria fietst graag, en heeft de eerste 
twee Rooise fietsvierdaagses mee-
gereden. “Veel mensen hebben 
van Brabant het idee dat er alleen 
varkens, koeien en geiten te zien 
zijn. Maar er is natuurlijk nog veel 
meer. Ik heb hier op een fietstocht 
met een vriendin zelfs een vos ge-
zien. Wat ik ook echt leuk vind zijn 
al die kapelletjes hier, al ben ik zelf 
protestant. Maar die kunst- kitsch 
van die grot, ja, in Mariahout ge-
loof ik, daar moest ik wel om la-
chen, dat stelt echt niks voor.” 
Tussen de sociale contacten door 
vermaakt Ria zich met haar iPad, 
met wordfeuden en bijhouden wat 
er verder op de wereld gebeurt. “Al 
zal de papieren krant nooit verdwij-
nen” voorspelt ze. “Daar bepaal je 
zelf wat je leest.”
Als de voorbereidingen voor de foto 
worden genomen, stellen we voor 
dat Ria haar benen lekker relaxt op 
een krukje legt. De reactie rolt er 
lekker spontaan uit. “Dat doen we 
maar niet, dan krijg ik zulke grote 
voeten op de foto!” 

CAMPING
TOUR

ROOI

Bibliotheek ondergaat metamorfose

Bibliotheek Sint-Oedenrode 
vanaf 18 augustus weer open
Na een rigoureuze verbouwing van 
het Martinushuis, heropent op 18 
augustus de bibliotheek in Sint-
Oedenrode in de compleet ver-
nieuwde Martinuspassage. 

Deze verbouwing biedt de kans om 
een bibliotheek in te richten die hele-
maal up-to-date is volgens de nieuw-
ste inzichten in bibliotheekwereld, 
waarbij bibliotheken worden inge-
richt op basis van kennis en ervarin-
gen uit de detailhandel. Boeken en 
andere materialen worden aantrek-
kelijk gepresenteerd op displays en 
gerangschikt naar interessegebied. In 
de nieuwe formule heten de interes-
segebieden ‘beleefwerelden’ en wor-
den de romans en de informatieve 
boeken samen binnen een interes-
segebied gepresenteerd. In Overijs-
sel zijn al veel bibliotheken volgens 
deze formule ingericht, van Biblio-
theek De Meierij is de vestiging in 
Sint-Oedenrode de eerste die vol-
gens dit concept is ingericht. 

Beleefwerelden
In de Bibliotheek Sint-Oedenrode 
worden de werelden Liefde & Leven, 
Spannend & Actief, Literatuur & Cul-
tuur, Kids 0-8 en Jong 8-12 gereali-
seerd. Om een voorbeeld te noemen: 
liefhebbers van detectives vinden 
alles van hun gading in de ‘wereld’ 
Spanning & Actief. Historische bio-
grafieën en informatieve boeken 
over gezondheid staan in de ‘wereld’ 
Liefde & Leven. 
Daarnaast komen er natuurlijk leesta-
fels en computerplekken. 

De collectie vormt het hart van het 
nieuwe concept en is nauw afge-
stemd op de vraag van de leners uit 
Sint-Oedenrode. Frisse, populaire 
titels worden in steeds wisselende 
presentaties gerangschikt. Met de 
nieuwe formule wil de Bibliotheek 
Sint-Oedenrode lezers op ideeën 

brengen, verrassen met aantrekke-
lijke titels die passen bij hun interesse 
en verleiden om veel te lezen en veel 
te lenen.

Minder oppervlakte, groter bereik
De totale oppervlakte van de nieuwe 
bibliotheek is flink kleiner dan de 
voormalige ruimte. Daarom is het 
erg belangrijk dat de collectie goed 
aansluit bij de wensen van de leners. 
Door de nieuwe manier van indelen 
en presenteren verwacht de biblio-
theek haar leners goed van dienst te 
kunnen zijn.

Feest
Maandag 18 augustus is iedereen 
weer van harte welkom. Van 18 
t/m 25 augustus gelden nog de zo-
meropeningstijden: de bibliotheek is 
dan geopend op maandag-, woens-
dag-, vrijdag- en zaterdagochtend 
van 10.00 tot 13.00 uur. Vanaf 25 
augustus gaan de normale openings-
tijden weer in. Om inwoners van 
Sint-Oedenrode te attenderen 
op de heropening van de biblio-
theek worden op diverse plekken in 
Sint-Oedenrode boeken neergezet. 
Hieruit mag iedereen een keuze ma-
ken. Deze boeken hoeven niet terug 
naar de bibliotheek. Deze cadeautjes 
van de bibliotheek zijn bijvoorbeeld 
te vinden bij Odendael en Mariënda-
el. In de boeken zit een bon waarmee 
mensen kans maken op een boeken-
bon. Ook bezoekers van de bibliotheek 
maken kans op deze prijs. Er worden 25 
boekenbonnen verloot. Daarnaast is er 
in de week van 25 t/m 30 augustus 
elke dag dat de bibliotheek geopend is 
een leuke attentie voor 10 volwassen 
en 10 jeugdklanten die iets lenen.   
In oktober wordt er een open dag ge-
organiseerd waarop alle inwoners uit 
Sint-Oedenrode met de vernieuwde 
bibliotheek kunnen kennismaken. De 
precieze datum wordt later bekend ge-
maakt.
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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.

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

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

niveau aan het MKB en particulieren.

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

Groep 8 vliegt uit

Het is vakantie. Tijd om lekker te 
spelen, te lamballen en stiekem 
te gaan piekeren over volgend 
schooljaar. Voor de kinderen die 
afgelopen jaar in groep acht zaten, 
breken er spannende tijden aan. 
Een nieuwe school, een nieuwe 
omgeving. DeMooiRooiKrant is 
erg benieuwd wie komend school-

jaar het kersverse avontuur van de 
brugklas induiken. In deze ronde 
de groepen 8 van basisschool Kie-
nehoef en Sint Antonius van Pa-
dua.

BS Kienehoef
Hendrik Huijben (leerkracht) ver-
telt over zijn klas. “Het is een su-

perleuke klas die er een geweldig 
jaar van heeft gemaakt in groep 8. 
Natuurlijk waren het schoolkamp 
aan het begin van het jaar, de 
musicaluitvoeringen en de laatste 
schooldag (in gala) hoogtepun-
ten die de kinderen lang bij zullen 
blijven. Toch vind ik de fijne sfeer 
in de groep het absolute hoogte-
punt van het jaar. Hierdoor werd 
het voor iedereen een leuk jaar en 
is er bovendien keihard gewerkt. 
Er zitten 25 kinderen in deze klas. 
Daarvan gaan er 15 naar het Elde 
College, 4 naar het Zwijsen Colle-
ge, 2 naar het Heerbeeck College, 
1 naar het Fioretti College, 1 naar 
het Stedelijk College, 1 naar het 
Jacob-Roelandslyceum en 1 naar 
het Rodenborch college.”
  
Vera van Eijk: “Mijn vriendin Elke 
uit groep 7 ga ik missen omdat 
ze zo aardig is en ik altijd  lol met 

haar heb. Ook ga ik mijn leuke klas 
missen, omdat mijn klasgenoten 
allemaal aardig zijn. Verder ga ik 
de leraren missen. Meneer Harrie 
uit groep 7 en meneer Hendrik uit 
groep 8 omdat zij zoveel voor me 
gedaan hebben. Ik ga het zeker 
missen om (bijna) geen huiswerk te 
hebben en niet naar school te fiet-
sen. Want op de basisschool krijg je 
(bijna) geen huiswerk en mijn ba-
sisschool is een halve minuut lopen 
(volgend jaar fiets ik drie kwartier 
tot een uurtje).”
Roel van de Ven: “Ik ga de gezel-
ligheid en de bijzondere activiteiten 
zoals de sportdag en het school-
reisje missen. Ook de kleuters ga ik 
missen met hun schattige dansjes. 
Natuurlijk ga ik ook mijn vrienden 
missen, maar het meeste van alles 
ga ik mijn klas missen omdat we 
een gezellige en geen zeurderige 
klas hadden.

Sint Antonius van Padua
Leerkracht Annette Lathouwers: 
“Dit was een fijne groep om mee 
te werken. Bij activiteiten waren ze 
enthousiast, spontaan en betrok-
ken. Ze zochten mee naar oplossin-
gen indien nodig. We hebben een 
bijzonder fijn kamp gehad en bij 
de afsluitende musical hebben ze 
laten zien waartoe ze in staat zijn. 
Nu zijn ze klaar om een nieuwe uit-
daging aan te gaan. Wij hebben er 
alle vertrouwen in.”
Op de vraag “Wat ga je missen” 
antwoordde Jurre: “Mijn vriendin-
netje en mijn vrienden, de leraren 
en de lessen, maar ook de sfeer en 
de speelplaats en de oudste van 
school zijn.” Simone antwoordde: 
“Ik ga de kinderraad missen en 
mijn vrienden in de klas, maar na-
tuurlijk alle leuke dingen die we 
hebben gedaan.”

Bovenste rij: Lars Bakker, Jacques Raaijmakers. Tweede rij (staand): Timo Limbourg, Rob Foolen, Roel vd Ven, Wout 
Rovers, Daan Zomers, Ryan Kreeft, Daan van Rooij, Dane Coenraad, Cas vd Linden, Maikel vd Heijden, Martin vd Ven. 
Derde rij (zittend): Eline vd Sterren, Elja Nooijen, Femke Habraken, Tess Sanders. Vierde rij (zittend): Lynn Vervoort, Janne 
Santegoeds, Ai Ting Evers, Meike vd Sterren, Lynn Vorstenbosch, Jade Kluijtmans, Vera van Eijk. Liggend: Melissa Verbeek

Op de foto staan: Rosa van Heesch, Bibi de Vries, Tessa Riem, Aniek van der Vleuten, Sabine van Happen, Syl 
van Heesch, Joep Stamps, Rachel Peters, Inge Korsten, Marieke van den Berg, Mathijs Verhagen, Quint Rovers, 
Guus van de Pasch, Carlo Schuurmans, Simone Jacobs, Anouk van den Brand, Martijn van Kemenade, Mirna 
Jacobs, Cita Raaijmakers, Jurre de Greef, Luke, Bouwmans, Jan Scheepens, Max Oerlemans, Kevin van der 
Heijden, Nina van Enckevort, Marit Hoppenbrouwers. Leerkrachten: Marjan Rovers, Annette Lathouwers Van 
deze kinderen gaan er 16 naar het Stedelijk College in Eindhoven, 7 leerlingen gaan naar het Fioretti College in 
Veghel. 2 naar het Elde College in Schijndel in 1 leerling gaat naar het Zwijssen College in Veghel.

Klaar voor het middelbaar
In de laatste week van de school-
vakantie (van 18 t/m 22 augustus) 
start De Voorsprong in samenwer-
king met psychologenpraktijk De 
Sprong Veghel-Eerde de cursus 
“Klaar voor het middelbaar”. 

Deze cursus bestaat uit twee dagde-
len voor kinderen die na de zomer-
vakantie naar de middelbare school 
gaan. Er wordt extra ondersteuning 
en bagage aangereikt voor een goe-
de start op hun nieuwe school. Veel 
kinderen zijn onzeker of weten niet 

wat hen te wachten staat en maken 
zich daardoor vaak onnodig zorgen. 
Onder begeleiding van een ortho-
pedagoog en een kinder- en jeugd-
psycholoog worden de kinderen op 
een speelse en plezierige manier 
goed voorbereid op hetgeen wat 
komen gaat. Ze leren sociale vaar-
digheden en krijgen tips om stevig in 
hun schoenen te staan, zodat zij zich 
echt ‘klaar voor het middelbaar’ kun-
nen voelen. Voor verdere informatie 
en aanmelding kunt u mailen naar 
klaarvoorhetmiddelbaar@gmail.com.

Taalwerkplaats krijgt plek 
in Martinushuis
De invulling van het vernieuwde 
Martinushuis krijgt steeds meer 
vorm. Eerder werd al bekend dat 
de apotheek en de bibliotheek een 
plek krijgen in het gebouw. Over 
de invulling van de maatschappe-
lijke ruimte was nog niets duidelijk. 
Tot vorige week, toen naar buiten 
kwam dat de Taalwerkplaats er on-
derdak krijgt. 

Eén á twee keer per week zal de Taal-
werkplaats de plek benutten. “Het 
klopt dat de taalwerkplaats een plek 
krijgt in de maatschappelijke ruimte 
van het Martinushuis. Momenteel 
vindt er overleg plaats met stichting 
Mariëndael over het beheer van de 
ruimte. Wij kunnen momenteel geen 
mededeling doen of meerdere initia-
tieven daar een plek krijgen”, aldus 

een woordvoerder van de gemeen-
te. Mia van Boxtel, één van de men-
sen die de Taalwerkplaats runt, is erg 
blij met de nieuwe locatie. “Voor ons 
is het hartstikke fijn. We zitten vlak-
bij de bieb. Het maakt het ideaal om 
samen te werken”, reageert ze.
Taalwerkplaats Sint-Oedenrode is er 
om te oefenen met de Nederlandse 
taal.Voor mensen die het Nederlands 
niet of nog niet zo goed verstaan, 
spreken, lezen en schrijven. De Taal-
werkplaats is een ontmoetingsplek 
voor mensen uit verschillende lan-
den en culturen, die veel van elkaar 
kunnen leren. 
Het is ook een plek voor verdere 
kennismaking met de Rooise ge-
meenschap en de Nederlandse sa-
menleving. Elke week komen ze bij 
elkaar.

BS Kienehoef
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ZONNEBRILLEN 
21% KORTING*
ZONNEBRILLEN 

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

ZONNEBRILLEN 
21% KORTING
ZONNEBRILLEN 

F R E E
S H O P P E N

Kan gewoon in 
Sint-Oedenrode

ZICHTBAAR BETER

* Vraag naar de voorw
aarden.

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

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

Mensen komen niet speciaal voor Sint-Oedenrode naar Rooi

“Als mensen hier zijn, zien ze hoe mooi het is”
Bed and Breakfast (B&B) is een lo-
gieformule die uit Engeland is komen 
overwaaien. Slapen bij particulieren 
die een kamer of een gedeelte van 
hun huis voor één of meerdere nach-
ten aan vakantiegangers verhuren. 
Ook Sint-Oedenrode kent verschil-
lende mogelijkheden om te over-
nachten met de volgende ochtend 
een goed ontbijt erbij.

Het zal geen toeval zijn dat de meeste 
Rooise Bed and Breakfastlocaties te-
gen de Dommel of dicht bij natuur-
gebieden liggen. Voor Jadzia en Ad 
Hendriks van ‘’t Nagtegaeltje’ aan de 
Vresselseweg was het natuurschoon 
rond hun huis een reden om ook an-
deren daarvan te laten genieten. Zij 
hadden voor zover zij het weten het 
tweede B&B in Sint-Oedenrode en 
ontvangen alweer zestien jaar gasten.

We ontvangen al zestien jaar gasten
“Toen wij zestien jaar geleden met 
B&B begonnen was de formule in Ne-
derland nog onbekend. Wij kenden 
het van onze vakanties in Engeland”, 
vertellen Jadzia en Ad. Het overkoe-
pelende “Bed and Breakfast Neder-
land bestond toen nog niet”, vervol-
gen zij.

Jan en Gerrie van Berkel runnen sinds 
juli 2011 B&B ‘t Tussehuiske in Nijn-
sel. “Je bent van hieruit meteen in het 
buitengebied. Vanaf het Bakkerpad 
lopen onze gasten via het Hooibeem-
denpad snel naar Vressel. Je bent hier 
meteen in de natuur”, vertelt Jan.

Aan de Ollandseweg hebben Joan en 
Anja van Gorkum sinds drie jaar B&B 
‘de Bimd Hoeve’. Joan en Anja bouw-

den daar een nieuwe boerderij met 
drie appartementen. “Rust, ruimte en 
natuur zijn onze kernwaarden, deze 
komen zeker tot hun recht als je ’s 
morgens gewekt wordt door 23 ver-
schillende vogelsoorten”, zegt Anja.

“Veel mensen komen 
hier met een bijzondere 

reden.”

Niet alleen vakantiegangers
Wat opvalt is dat in tegenstelling tot 
wat veel mensen denken, het niet 
de vakantiegangers zijn die massaal 
van B&B gebruik maken. Nee het zijn 
vaak zakelijke gasten die de Rooise lo-
gies bezoeken, vertellen de uitbaters. 
“Ook maken veel mensen van B&B 
gebruik, waarvan kinderen of ouders 
in Sint-Oedenrode wonen, en die zelf 

verder van Rooi wonen. Zij komen 
dan op familiebezoek en zitten toch 
niet de hele dag op de lip van hun 
gastgezin”, vertelt Gerrie van Berkel. 
Er zijn maar weinig mensen die vol-
gens Ad Hendriks speciaal naar Bra-
bant komen. “Veel mensen komen 
hier met een bijzondere reden, bij-
voorbeeld een bruiloft. Als ze dan hier 
zijn, ontdekken ze pas hoe mooi en 
afwisselend onze omgeving is”. Ook 
de andere uitbaters van B&B delen 
deze ervaring.

“Tijdens de reconstructie van de A50 
enkele weken geleden, hebben hier 
enkele wegwerkers overnacht”, ver-
telt Joan van Gorkum van de Bimd 
Hoeve. “Toen ze een keer vrij waren 
ben ik met hen op een paard gestapt. 
We hebben de omgeving bekeken en 
zij waren verbaasd over hoe mooi het 
hier is”.

Van over de hele wereld
Overigens zijn het niet alleen Neder-
landse gasten die Sint-Oedenrode be-
zoeken. Vanuit de hele wereld weten 
de gasten ons dorp te vinden. “Inter-
net speelt daarbij zeker een rol” vertelt 
Jadzia Hendriks van ’t Nagtegaeltje. 
“ Wij hebben hier gasten gehad uit 
Canada, Israël, Schotland en zelfs uit 
Tanzania”. Daarmee is ‘t Nagtegaeltje 
niet uniek want ook de andere B&B’s 
hebben gasten uit India en ander verre 
buitenlanden over de vloer gehad. 

Shampoo in plaats van bodylotion
Gerrie van Berkel herinnert zich nog 
dat een van hun gasten de tekst op de 
shampoofles niet kon lezen. “Hij dacht 
dat het bodylotion was, maar toen 
het spul niet in de huid wilde trekken, 
ging hij zich toch nog maar een keer 
douchen. Het was toen een complete 
schuimparty”. 

Ondanks dat veel van de gasten van 
de Rooise B&B niet naar Brabant of 
Sint-Oedenrode in het bijzonder ko-
men, zijn de meesten van hen wel on-
der de indruk van verscheidenheid in 
landschappen in onze regio. “Pas had-
den we hier nog mensen die aan zee 
wonen. Zij vonden het hier geweldig, 
dat kunnen wij ons nauwelijks voor-
stellen”, zo sluit Jan van Berkel af.

Maak ook eens kennis met de drie 
B&B, die DeMooiRooiKrant bezocht:
www.bimdhoeve.nl, 
www.tussehuiske.nl, 
www.nagtegaeltje.nl.

Zondag 10 augustus 

Je eigen nestkastje timmeren op 
Kinderboerderij Kienehoeve
Tal van vogels gaan jaarlijks op 
zoek naar nestgelegenheid. Som-
mige vogels maken een nest in een 
boom, in een dichte haag of tussen 
de begroeiing op de grond, al naar-
gelang de soort. 

Voor soorten die nestelen in holtes, 
de holenbroeders, is het vaak moei-
lijk een geschikte plek te vinden. 
Deze broedplaatsen zijn in de natuur 
niet altijd aanwezig en ook moderne 
gebouwen lenen zich niet om er een 

geschikt nest in te bouwen. De kin-
deren kunnen deze vogels helpen 
door het plaatsen van nestkastje in 
hun tuin. Kom zondag 10 augustus 
vanaf 13.30 uur naar de kinderboer-
derij en timmer je eigen nestkastje. 
Dat kastje kun je daarna ophangen 
in je eigen tuin . In de lente zullen je 
inspanningen worden beloond met 
het gezellige gedoe van de vogels 
die druk bezig zijn met het opvoe-
den van hun kroost. Activiteit & en-
tree gratis 

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Kossen | Design

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

’t Tussehuiske

de Bimd Hoeve

‘t Nagtegaeltje

De Rooienaar Toon van der Wijst 
is lid van de WMO-raad die be-
staat uit KBO’ers, mantelzorgers 
en nog meer experts ‘uit de prak-
tijk’. De laatste weken is het team 
met regelmaat bij elkaar geko-
men om het rapport te voltooien. 
Hij beseft dat gemeente Sint-
Oedenrode niet zal opkijken 
van de inhoud. “Gemeente 
Sint-Oedenrode ligt al aardig 
op koers”, geeft Van der Wijst 
aan. In het rapport staan advie-
zen over huishoudelijke hulp, de 
nieuwe normen van de bijdrage-
regeling, het wijkteam, het PGB 
en nog veel meer. Alles moet 
goedkoper en dichterbij huis. Iets 
waar de gemeente achter staat. 
Van der Wijst: “De grootste ver-
anderingen zitten hem meer aan 
de zachte kant. Daarmee doel ik 
op de kanteling. Mensen moeten 
meer zelf gaan doen. We moeten 
weer af van het maatwerk. Als 
dat besef er niet komt, dan mis-
lukt de decentralisatie. Het gaat 
langzaam, maar gelukkig zit er 
vooruitgang in. Er komen meer 
en meer initiatieven vanuit bur-
gers. Vanuit de KBO bijvoorbeeld, 
of vanuit de wijkraden. Voor de 
gemeente is het de kunst om 
deze initiatieven zijn gang te la-
ten gaan. Dan moet het lef heb-
ben om het los te laten.” Met de 
harde kant lijkt het allemaal goed 
te komen. “Als WMO-raad con-
stateren we dat het ambtelijk ap-
paraat er hard aan trekt”, geeft 
de Rooienaar aan.
In Sint-Oedenrode is wethouder 
Hendriks verantwoordelijk voor 
de decentralisatie. Ze zet zich 
al jaren in om de kanteling door 
te laten dringen bij de burgers. 

Ondertussen pakt ze met beide 
handen de ‘harde kant’ van het 
verhaal aan. “Het rapport steunt 
me in wat ik denk en wat ik wil”, 
vertelt de bestuurder. “We moe-
ten terug naar zoals het vroeger 
ging. Goedkopere zorg, goede 
controle, dichtbij huis. Wat heeft 
iemand écht nodig? We hebben 
nog tijd om het allemaal voor 
elkaar te krijgen. Waarschijnlijk 
krijgen we er 54 nieuwe AWBZ 
cliënten bij. Dat kunnen we zeker 
aan. Natuurlijk zal het vast en ze-
ker niet allemaal meteen vlekke-
loos verlopen. Daarom heb ik de 
gemeenteraad destijds gevraagd 
voor tijd en ruimte om fouten te 
mogen maken.”
Verschillende concepten liggen 
nog bij de cliëntenraad waar 
goedkeuring aan gegeven moet 
worden. Een onderdeel wat zo 
goed als rond is, is het wijkteam. 
Het Rooise wijkteam gaat be-
staan uit maatschappelijk wer-
kers, jeugd- en jongerenwerkers, 
ouderenwerkers en medewerkers 
van het consultatiebureau. Alle-
maal bekende gezichten die nu 
al in het werkveld actief zijn. Als 
één team gaan ze problemen te 
lijf. Van een heel gezin, of van ie-
mand individueel. Op 18 septem-
ber wordt het team voorgesteld 
aan Sint-Oedenrode.  
De WMO-raad heeft in het rap-
port het plan geopperd om een 
regionale WMO-ombudsman 
aan te stellen. Hendriks vindt dat 
niet noodzakelijk. “Het zal slechts 
gaan om enkele gevallen per jaar. 
Bovendien vertrouw ik er op dat 
er binnen onze eigen mogelijkhe-
den genoeg ruimte is om klachten 
en bezwaren te behandelen.”    

Vervolg voorpagina

WMO-rapport steunt 
wethouder Hendriks 
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Mooi op  leeftijd

Eetpunt Nijnsel geniet van barbecue
Normaal gesproken worden de ge-
rechten van Eetpunt Nijnsel aange-
leverd door de keuken van Oden-
dael. Afgelopen woensdagmiddag 
bij de Beckartwas dat anders. Toen 
werd de barbecue aangestoken om 
de senioren én de vrijwilligers van 
lekker gebakken vlees te voorzien.

Een mooi initiatief om nog meer 
aandacht te schenken aan het 
Eetpunt. Dat draait prima, maar 
er mogen best wat meer deelne-
mers bij komen. In de uitnodiging 
van de barbecue (die mede door 
Puur Brabant tot stand kwam) 
stond vermeld dat de mensen die 
normaal altijd aanwezig zijn een 
introducé mee mochten nemen. 
Helaas bleef dat tot twee beperkt. 
Dat viel volgens de organisatie 
wat tegen, maar dat wil niet zeg-
gen dat het bij de pakken neer 

gaat zitten. “In samenwerking 
met de Dorpsraad gaan we waar-
debonnen uitgeven”, vertelt vrij-

willigster Ria Dortmans. “De hui-
dige deelnemers mogen die aan 
iemand geven waarvan zij denken 
dat het iets voor hem of haar zou 
kunnen zijn. Zo proberen we de 
drempel te verlagen. Sommige se-
nioren hebben een reden om niet 
te komen. Zo is er een 90-jarige 
Nijnselnaar die de paarden bui-
ten moet doen en zich niet alleen 
voor het Eetpunt om wil kleden. 
Prachtig natuurlijk, maar er zijn 
ook genoeg senioren die wel de 
mogelijkheid hebben om deel te 
nemen. Voor hen willen we de 
drempel verlagen.”
De cadeaubon is een goed initi-
atief om het Eetpunt van nieuw 
bloed te voorzien. De huidige 
deelnemers zien de meerwaarde. 
Ze komen iedere woensdag bij 
elkaar om lekker te eten en bij te 
praten. 

Welzijn de Meierij en KBO Sint-
Oedenrode centrum zijn op zoek 
naar mensen die zich in hun vrije 
tijd willen inzetten voor de me-
demens op een prettige manier 
met veel voldoening.

Welzijn de Meierij zoekt vrijwil-
lige thuishulp. Welzijn De Meierij 
heeft al ruim vijftien  jaar vrijwil-
ligers voor de oppasservice voor 
dementerenden en langdurig zie-
ken. Ook zijn er vrijwilligers,  die 
zich op de één of andere manier 
inzetten om ouderen te onder-
steunen en/of mantelzorgers te 
ontlasten.  Door alle nieuwe ont-
wikkelingen en veranderingen in 
de samenleving neemt de vraag 
naar vrijwilligers alleen maar toe. 
Door de bezuinigingen zijn veel 
mensen genoodzaakt om in hun 
eigen familie, buurt, of anders-
zins zelf de hulp te zoeken die 
zij nodig hebben. Vaak kan dit, 
maar niet voor alle mensen is dit 
dichtbij mogelijk. 
Heeft u misschien een paar uur-
tjes tijd en wilt u die inzetten 
voor een ‘kwetsbare’ medebur-
ger: Bij het vrijwilligerssteunpunt 
zijn heel gericht vragen binnen-

gekomen m.b.t
-  eens op te passen, een luiste-

rend oor bieden 
-  een bezoekje te brengen, een 

kopje koffie te drinken of een 
gezamenlijke hobby op te pak-
ken

-  samen te fietsen op een duo-
fiets

-  samen met een oudere naar 
buiten te gaan

- boodschappen doen 

Kortom veel vragen die niet al 
teveel tijd kosten maar wel heel 
veel opleveren.
U bent van harte welkom en kunt 
contact opnemen met het steun-
punt vrijwilligerswerk  van Wel-
zijn de Meierij, 073-5441400, 
info@welzijndemeierij.nl  en vra-
gen naar Gerry Jochems
Bij KBO Sint-Oedenrode zoeken 
we mensen die willen helpen bij 
diverse activiteiten voor oude-
ren. Je kan in een groepje mee-
denken over nieuwe activitei-
ten of meehelpen bij uitvoering 
van bestaande activiteiten. Voor 
meer informatie kunt u terecht 
bij Marianne van der Wijst tel. 
473823.

Geef op een prettige manier 
invulling aan uw vrije tijd

Fietstocht KBO beeldengalerij Heeswijk

In het kader van de zomeractivitei-
ten van de KBO stond donderdag 31 
juli gepland als activiteit nummer 7: 
‘Fietstocht naar 25 jaar Beeldentuin 
& Galerie ‘Interart’ in Heeswijk’.

Senioren konden zich inschrijven 

voor een langzame of een snel-
lere versie, of ook zonder deel te 
nemen aan de fietstocht. Het werd 
prachtig weer die donderdag 31 
juli en ruim vijftig deelnemers had-
den zich ingeschreven om van het 
weer en de prachtige beeldentuin 

te kunnen genieten.
Om half twaalf vertrok de ‘lang-
zame’ groep. Onderweg konden 
ze picknicken en de ‘snelle’ groep, 
onder aanvoering van wethouder 
Jeanne Hendriks, vertrok om half 
een naar Interart.
In de prachtige aangelegde tuin wa-
ren veel beelden te zien, van klein 
tot groot en uitgevoerd in allerlei 
materialen zoals brons, keramiek, 
glas, roestvrij staal, hout en andere 
duurzame uitvoeringen.

Ook talrijke plantensoorten en fruit-
bomen waren er te bewonderen. In 
het overdekte gedeelte, van de tuin, 
‘de Orangerie’, was een expositie 
van schilderkunst, kleiner glaswerk 
en de meer kwetsbare objecten. 
Ook is in deze galerie, door Interart 
ruimte gegeven aan jongere kun-
stenaars die met nieuwe technieken 
bezig zijn.

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

MEGA ROMMELMARKT
ZONDAG 10 AUGUSTUS

BOXTEL | Parkeerter. De oude ketting | Bosscheweg 74 | 5283 WB
Inl. 0416 530 502 | 9.00 - 16.30

www.deevenementenlijn.nl | » 2e kraam € 10,-  « 
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Terwijl Bernie de Brouwer door 
zijn map bladert komt hij pos-
ters tegen van de Elvis Memorial 
Day in 2007. Hij glimlacht en 
mompelt ‘dat is lang geleden’. 
Bernie bladert verder en ziet dat 
de posters steeds professione-
ler worden. Zo is het ook ge-
gaan met het evenement. Klein 
van stuk bij start, inmiddels niet 
meer weg te denken. 

Elvis Memorial Day is hét kindje 
van Bernie de Brouwer. De ho-
recaexploitant is idolaat van The 
King. Met hem miljoenen mensen 
op deze wereld. Om die reden be-
gon de Rooienaar het evenement 
in het hart van Sint-Oedenrode. 
Het format is enigszins hetzelfde 
als andere jaren. De Elvis-fanclub 

is van de partij. Dat willen zeg-
gen dat er fans van over heel 
Nederland en zelfs uit Duitsland 
naar Rooi zullen komen. Op het 
Kerkplein staan kraampjes met 
Elvis-kleding en Elvis-spullen. 
Dansers en danseressen gaan 
tussen de flora van tuincentrum 
Krans, dansen op de muziek van 
uiteenlopende sixties artiesten. 
Wat te denken van Mark Elbers. 
Deze Elvis ‘tribute-zanger’ is de 
beste in zijn soort, bekend in 
Nederland en daarbuiten en bo-
vendien een vaste gast van de 
Elvis Memorial Day. Hij brengt 
de aanwezigen in vervoering met 
zijn prachtige stem. Meezingen 
mag en dat wordt dan ook met 
liefde gedaan. Al is het niet bij 
Mark Elbers, dan wel bij de Roc-

king Navigators. Een spetterende 
rockabilly Elvis-band. Naast dit 
alles rijdt een Amerikaanse truck 
op schaal rondjes over het plein. 
Dat maakt het gevarieerde pro-
gramma compleet.
Dat café van Ouds inmiddels in 
de etalage staat, weten heel veel 
mensen, maar dat wil niet zeg-
gen dat de Elvis Memorial Day 
ter ziele zal gaan. Bernie heeft 
het voornemen om het evene-
ment hoe dan ook plaats te la-
ten vinden. Al is het niet op het 
Kerkplein, dan wel ergens an-
ders. Toch is dat nog niet aan de 
orde. Eerst staat het Elvis-feest 
van zondag op het programma, 
17 augustus van 13 tot ongeveer 
18 uur op het Kerkplein in Sint-
Oedenrode. 
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Nieuw MIK seizoen: open lessen

MIK gaat van start met een nieuw 
cursusseizoen. De eerste twee we-
ken van het nieuwe schooljaar kan er 
gratis kennis gemaakt worden. MIK 
roept iedereen op om de creatieve 
‘ik’ te komen ontdekken. Wat kun je 
bij MIK? 

Als kunstenaar in de dop worden 
cursisten begeleid om ideeën om te 
zetten in bijzondere kunstwerken. 
Men kan energie kwijt op de dans-
vloer: hiphop, streetdance, modern 
tot klassiek. Podiumbeesten en the-
aterdieren kunnen bij de theater/

musical-afdeling terecht. Men kan 
les nemen op ongeveer elk  instru-
ment. Bij Multimedia wordt geleerd 
hoe foto’s, graphics en filmpjes op 
de computer gemaakt worden. Groot 
pluspunt van les nemen bij MIK is dat 
er vaak meer te doen is. Optredens, 
exposities en/of deelnemen aan een 
voorstelling. In de eerste twee leswe-
ken van het nieuwe schooljaar mag 
men één keer gratis komen kijken of 
meedoen, waar mogelijk. MIK in Sint-
Oedenrode is actief vanuit 
Mariëndael en MIK Schijndel vanuit ’t 
Spectrum. Meer info: www.mikweb.nl.

Achtste Elvis Memorial Day bij café van Ouds
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De Organisatie van Rondje 
Rooi bedankt alle sponsors:

Van Gerwen weg en waterbouw

Gritstra metaalconservering

Rooyse Autobedrijven

Koel en Vriesopslag Van Acht

Lambert BV Autoschade

Cafe Van Ouds

Automotive Kluijtmans

Auto Christiano

DeMooiRooiKrant

en

Alle Vrijwilligers

Bedankt namens Rondje Rooi

Ad Peeters

Frans Mabesoone

Theo Gevers

Peter van de Kerkhof

Michiel van den Boomen
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Tegen inlevering van deze bon* ontvangt 
u 4 vis spiezen voor de prijs van 3!

*) max. 1 bon per klant

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

De bezoekers kwamen zeker niet al-
leen uit Nijnsel, maar ook uit andere 
dorpen, te oordelen naar de vele auto’s 
ondanks het mooie fietsweer. De men-
sen keken de ogen uit bij alles wat er 
te doen was. Een muziekje zorgde voor 
de sfeer, de kinderen vergaapten zich 
aan een Belgische knol, terwijl de wat 
ouderen discussieerden over hoe het er 
vroeger op het land aan toe ging, ge-
inspireerd door enkele interessante de-
monstraties. Ondertussen had iedereen 
de tijd om gezellig bij te buurten onder 
de stralende zon.
Dat bijbuurten lijkt trouwens een steeds 
belangrijker rol te gaan vervullen op het 
Zandhoefse oogstfeest, aldus organisa-
tor Bert Verbakel, die sinds 2008 jaar-
lijks zijn erf beschikbaar stelt voor het 

feest. “Het wordt hier steeds meer een 
reünie.” 

Ook de hoek met Oudhollandse 
spelen is ieder jaar meer gevuld. 
Zo draaide de minidraaimolen met 
- uiteraard - minitractoren dit jaar 
voor de tweede keer mee, kreeg het 
boogschieten extra aandacht en ook 
spelen die menig seniorbezoeker 
niet meer in zijn of haar jeugd had 
meegekregen waren er te zien en te 
doen. 
Al was het weer op zondag schit-
terend, voor het oogsten was het 
allemaal wat minder omdat het za-
terdagavond had geregend, aldus 
Bert Verbakel. De bezoekers waren 
echter niet zo geïnteresseerd in de 

opbrengst van de oogst, meer in 
het ‘hoe’. En daarin werden ze op 
hun wenken bediend, hoewel velen 
ondanks de brandende zon graag 
zelf een handje meehielpen en daar 
kregen ze alle gelegenheid voor. De 
regen had het weiland alleen wat 
modderig gemaakt aan de bosrand, 
waar niemand iets te zoeken had.
De worstenbroodjes en “strobollen” 
vonden zo gretig aftrek dat bakker 

Gijs van Aarle met zijn collega’s om 
14.00 uur al door de voorraad heen 
waren. 
De cijfers spreken duidelijke taal. 
Met ruim 3.000 bezoekers, dank zij 
de inzet van 124 vrijwilligers, is het 
Zandhoefse oogstfeest niet langer 
zomaar een uitje maar een belang-
rijk evenement, dat niet meer weg 
te denken is van de Rooise jaarka-
lender.

Vervolg voorpagina

Zandhoefs oogstfeest: warm, druk, en vooral gezellig
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Plaats gratis 
uw reactie op 

de familieberichten 
voor:

· Geboortes
· Dankbetuigingen

· Felicitaties

kijk op 
rooisefamilieberichten.nl

1

T

Ise
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

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

Authentieke letters prijken 
op voormalig melkfabriek

In januari kwam in DeMooiRooi-
Krant al in het nieuws dat het rech-
tergedeelte van de oude St. Oda 
melkfabriek verbouwd werd. Na 
maanden van bouwwerkzaamheden 

is onlangs de ‘finishing touch’ toe-
gepast. Op de gevel zijn de authen-
tieke letters van stoomzuivelfabriek 
St. Oda geschreven. Het neemt je 
direct mee terug in de geschiedenis.

Tel en win kaartjes voor Oldtimer 
Zomerbeurs in het Autotron
In het weekend van 16 en 17 au-
gustus aanstaande vindt in het Au-
totron van Rosmalen Oldtimerbeurs 
'Automobielen, Motoren en Brom-
fietsen' plaats. Zowel in de tuin van 
het Autotron als in de expositiehal-
len kunt u genieten van de pracht 
en praal van weleer.

Voor de lezers van DeMooiRooi-
Krant heeft het Autotron weer vijf 
keer twee toegangskaarten beschik-
baar gesteld. Omdat het vakantie is 
hoeft u dit keer geen moeilijke vra-
gen te beantwoorden om voor deze 
kaarten in aanmerking te komen. 
Het enige dat u moet doen, is alleen 
maar te tellen of te schatten. Als u 
kunt vertellen uit hoeveel karakters 
dit bericht bestaat liggen de toe-
gangskaarten klaar op de redactie. 

Als het juiste aantal karakters niet 
wordt geraden, zijn de kaartjes voor 
diegene die het dichtst bij het aantal 
juiste karakters zit. Oja, de spaties, 
punten, komma's, leestekens en 
dergelijke tellen gewoon mee.

Zou u buiten de prijzen vallen, dan 
kunt u toch naar het Autotron. De 
kosten voor een toegangskaartje 
zijn 12,50 euro per persoon. Kinde-
ren tot 15 jaar hebben onder bege-
leiding van een volwassenen gratis 
toegang. De Beurs is op zaterdag 
en zondag van 10.00 tot 17.00 uur 
geopend.

U kunt het antwoord tot uiterlijk 
zondag 10 augustus aanstaande 
sturen naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

Seniorenorkest Dommelvolk fl eurt Rooise markt op

Het optreden van seniorenorkest 
Dommelvolk tijdens de Rooise 
markt is al jaren een traditie in 

Sint-Oedenrode. In 
de zomer kiezen de 
heren en dames een 
moment om voor het 
pand van de Rabo-

bank muziek te maken. 

Dat gebeurde vrijdagmorgen ook 
weer. Na een goede voorberei-

ding werd vanaf tien uur enkele 
uren muziek gemaakt. Verschil-
lende bezoekers van de markt 
liepen neuriënd voorbij of bleven 
even staan om te luisteren. De 
klanken van het seniorenorkest 
fleurden het marktbezoek op 
deze manier op. 

Bert en Ria 
62 jaar

Staan altijd voor 
ons klaar

Nu trekken wíj 
aan de bel

En zeggen : 
DANK JE WEL!

J. D. en R.

Advertentie 11

Geboren
3 augustus 2014

zoon van 
Leonie Janssen & 

Nick van der Brugh

Bryan

Jouk Lukassen & Marieke Fransen
broertje van Fedde

De Koperwiek 8, 5738 BP Mariahout

Advertentie 10

Trots en blij verwelkomen wij 
onze dochter

Jenske
29 juli 2014

Rob & Joyce 
Vermeulen-vd Zanden

Malborg 15
5741 MT Beek & Donk

1

T

IseBert

Verrassend Veelzijdig

Vrijwilligers (voor 4 uur per week) gevraagd om 
wereldcadeaus te verkopen

Kofferen 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

Maandag open van 13:30 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. In 
de zomer kiezen de 
heren en dames een 
moment om voor het 
pand van de Rabo-

bank muziek te maken. 

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Schijndel.nl

Het laatste nieuws 
als eerste te lezen

nieuws kijk op 
www.mooirooi.nl
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Alles op z’nnen tijd en botterbontjes 
in augustus.
Gezegd om tot rust te manen.
Uit: ’t Brabants spreekwoordenboek 
van Mandos BRABANTSE SPREUKEN

Bijbuurten of helpen met oude ambachten 
bij oogstfeest op de Zandhoef

Heerlijk!
Zo echt even

terug in
de tijd

Er 
is hier zelfs
geen WiFi!!!!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Hard

6 1 2 7

6 7

7 4 5 9

7 2 8 9

6 3

3 1 6 2

9 8 6 4

7 4

4 2 5 3

Puzzle #185447

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Ad van de Wetering

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Myriam van Hoof

Dommelrodelaan 13 
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 vakantie: oost west, thuis best.

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Lucht

de stilte, naakt
de stilte laakt
het haakt
losgeslagen gedachten
zij lijken uitgebraakt

mijn oren zijn dichtgemaakt
de wereld
is toegedaan

de tong verzaakt
en likt een verre maan
de wonden
ongebonden
een zin, 
reeds ongeschreven 
in lucht opgegaan

gaat henen
naar deze of gene 
met gesloten monden
waar enkel lippen ronden

de stilte, naakt
zij laakt
raakt

julius

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

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

zien wat de burgers van een 
bepaald vraagstuk vinden…”

- Jos Kapteijns
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Mooi
voor vrouwen

Mooi
voor vrouwenvoor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooi
5

Vera Meijers
Amazing Kapsalon en Nagelstudio

Boeken/tijdschriften:
Linda
Grazia
BeauMonde

Films:
Feelgood fi lms
Waargebeurde verhalen
Comedy

Sport: 
Hardlopen
Wandelen
Zwemmen

Drinks: 
Goede champagne
Lekkere rosé
Droge witte wijn

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

De 
favorieten van 

G

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

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

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

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

Plan je tijd
Neem de 

t i j d 
om je 

tijd te orga-
niseren. Schaf 

een agenda 
aan zodat je 

het overzicht 
over je afspraken 

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

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

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

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

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

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

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

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

ouden tijd-tips

   Nu bij Amazing

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

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

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

THINK DOUBLE
   Nu bij Amazing

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

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

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

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

BIJ AANKOOP VAN DEZE 3 PRODUCTEN 

ONTVANGT U EEN STRANDTAS KADO!

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

29 juli t/m 16 augustus 
15% KORTING 

op een kleurbehandeling!

V rije tijd

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

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Comedy Night
zaterdag 16 augustus 20:30 uur

Kindervoorstellingen:
 Circusdrome

Gijs en Guus wereldberoemd
maandag 11 augustus 14:30 uur

Arno Huibers
De glimlach en de bom

donderdag 14 augustus 14:30 uur

Lezerspodium....

Een bekend spreekwoord luidt “Een ezel stoot 
zich in het gemeen, niet twéémaal aan eenzelfde 
steen”. Onze Rooise politici denken daar anders 
over. Zij menen dat de geringe opkomst tijdens 
de fusie-inloopavonden gezien kunnen worden 
als brede instemming van de Rooise bevolking 
met hun fusieplannen. 

Uit de TipMooiRooi peiling van 23 juli blijkt dat 
er voor de fusie met Schijndel en Veghel wei-
nig draagvlak is: 75% van het panel wil hooguit 
ambtelijke samenwerking – géén fusie. In plaats 
van hiernaar te luisteren en zich nog eens goed 
op hun plannen te bezinnen, zeggen onze po-
litici op 30 juli: “We gaan het nog eens goed 
uitleggen”. Opnieuw moeten wij met 17.000 
luisteren naar een minderheid van 17. Dat heet: 
“arrogantie van de macht”.
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 
was iets meer dan 50%. Onze politici menen 
daarmee een stevig draagvlak te hebben. “De 
democratie heeft zijn werk gedaan”, denken zij. 
Maar, beste raadsleden, verkiezingen is maar 
een aspect van democratie. Ook Vladimir Poetin 
is ‘democratisch’ gekozen, en ook Abdel Fattah 
el-Sisi wijst op het ruime mandaat dat hij heeft 
van de Egyptische bevolking. Bij democratie gaat 
er veel meer om wat er door politici ná de verkie-
zingen wordt gedáán! 

Bespaar u – maar vooral ook ons – uw moeite 
om het nog eens uit te leggen. Daar wordt niet 
naar gevraagd. Er wordt aan u gevraagd naar 
de mensen in Rooi te luisteren. Begint u daar nu 
eens mee.
De inloopavonden zijn slecht bezocht. Dat klopt. 
De mensen hadden gelijk:
1.  Allereerst omdat er ook toen niet naar hén is 

geluisterd. Raadsleden en collegeleden zijn op 
die avonden als ouderwetse predikanten te-
keer gegaan: we moesten luisteren naar uw 
‘goede nieuws’.

2.   Op de tweede plaats omdat dit dat toch geen 
zin meer had. U had het fusiebesluit toch al-
lang unaniem genomen. 

Uw inloopavonden hadden helemaal niets met 
democratie en burgerparticipatie van doen. U 
wilt doordrukken wat u in kleine kring hebt be-

sloten. Dat heeft natuurlijk helemaal niets met 
democratie van doen.
Beste raadsleden, als uw besluit echt zó ver-
standig is, hoe komt het dan toch dat zo weinig 
andere gemeentes het navolgen? Die dappere 
plannen van minister Plasterk dat gemeentes 
toe moesten groeien naar 100.000 inwoners 
en dat er een superprovincie moest komen – als 
een nachtkaars is het uitgegaan. Het overgrote 
deel van de gemeentes wil niet en provincies al 
evenmin. 
“Er is geen weg meer terug”, zegt Roois Burger-
belang - onze voormalige anti-fusie-held! Met dit 
denken hebben Rooise politici ons tal van finan-
ciële problemen bezorgd: exploitatieproblemen 
van Kienehoef, van Zwembad de Neul, van Ma-
riëndael, van Sporthal De Streepen, enzovoort. 
Elke keer ‘omdat er geen weg terug zou zijn’. 
Binnen de Nederlandse politiek bestaat er sinds 
kort de mogelijkheid via een burgerinitiatief een 
onderwerp op de agenda van de Tweede Ka-
mer te plaatsen. Hiervoor zijn de handtekenin-
gen nodig van 40.000 stemgerechtigden. Dat is 
0.32% van het totale aantal Nederlandse stem-
gerechtigden (= ruim 12½ miljoen). In Rooi zijn 
er 7.593 stemgerechtigden. Het panel van Tip-
MooiRooi bestaat uit 450 deelnemers; dat is 6% 
van het aantal stemgerechtigden. Van die 450 
paneldeelnemers wil 75% hoogstens een amb-
telijk samengaan (= 337). Dat is 4,4% van alle 
Rooise stemgerechtigden.
Het is voor u, als raadsleden, tijd om te luisteren 
– niet om uit te leggen. De tegenstanders van 
uw fusieplannen willen dat u zich op uw fusie-
plannen bezint. Dat u luistert naar de bezwaren 
die er bij ons leven.  U hebt gekozen voor het 
politieke handwerk omdat u wilt (be-)sturen, 
omdat u ónze belangen wilt behartigen en denkt 
dat u dit goed kunt. 
Stel nu, dat u meent ‘dat er geen weg meer te-
rug is’ en om die reden de fusieplannen – tegen 
uw zin - mee helpt realiseren, dan nemen de 
fusietegenstanders het u echt niet kwalijk als u 
zich – omwille van uw persoonlijke integriteit - 
uit de politiek terugtrekt. Integendeel, dat wordt 
gewaardeerd. 

Richard de Visser, Korenlaan 80

Rooise politici: Arrogantie van de macht

De grote bonte specht

Deze bonte specht is op de foto gezet door 
Lisette van Helden. Het was even met kleuren 
puzzelen om te zien wat voor soort specht het 
is: een kleine, een middelste of een grote bonte 
specht. De foto laat niet zien hoe groot de vogel 
in werkelijkheid is. 

Door: Peter Verhagen

Een volwassen mannetje van de grote bonte 
specht heeft een rode kuif op zijn achterhoofd, 
een vrouwtje helemaal geen rode kuif. Deze 
specht heeft een rode kuif op het voorhoofd en 
een roze kontje, net als de middelste bonte specht. 
De middelste bonte specht ligt niet voor de hand. 
Die komt niet veel voor in Nederland en heeft 
meer wit op zijn kop. Een kleine bonte specht is 
het zeker niet. Die hebben wel een rode kuif op 
het voorhoofd, maar geen  roze kontje. Kunt u het 
nog een beetje volgen? Onze specht hier verraadt 
zich door het restje dons op zijn borst: Het is een 
jonge grote bonte specht (dendrocos major), net 
uit het nest. Die hebben, anders dan pa en ma, 
een rode kuif over hun hele kop.  

Een specht is de bouwvakker van het bos die zelf 
een nestholte hakt in de stam van een boom. Zijn 
timmerwerk is nuttig voor andere vogels.  Nest-

holten van spechten worden regelmatig gekraakt 
door spreeuwen, halsbandparkieten, kauwen, ho-
lenduiven of een eekhoorn. De grote bonte specht 
komt overal voor waar bomen zijn. Hij eet insec-
ten, zoals houtkevers. Die hakt de specht uit dode 
bomen en takken. Dennenappels klemt de specht 
in de vork van een tak en hakt met zijn snavel de 
zaden er uit. Houthakken doet de specht ook voor 
zijn plezier. Hij roffelt op dode takken om aandacht 
van soortgenoten te trekken. U begrijpt het wel: 
mannetjes, vrouwtjes en zulk gedoe. In Rooi kunt 
u de grote bonte specht in levenden lijve zien in 
het bosje langs de Lindendijk, grenzend aan het 
gazon bij de Hambrug.  Onze grote bonte specht 
blijft het hele jaar hier. In uw tuin met vetbollen 
en pindasnoeren is hij liever lui, dan moe door het 
uithakken van houtwormen in het bos. 

Op 25 november 2015 is het 75 jaar geleden 
dat specht  Woody Woodpecker voor het eerst 
figureerde op het witte doek: in de Andy Panda 
cartoon Knock Knock, geproduceerd door Wal-
ter Lantz en uitgegeven door Universal Pictures. 
Een jaar later speelde Woody zijn eerste hoofdrol, 
waarna er nog 193 volgden. De laatste in Bye Bye 
Blackboard uit 1972. Laten we het Vressels Bos 
dan volhangen met pinda’s en vetbollen om dit 
jubileum op gepaste wijze te vieren.
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Ook deze week weer oude foto’s met historische waarde. Deze heb-
ben trouwe lezers van onze krant doen toekomen. Weet u wie deze 
mensen zijn en waar deze foto is gemaakt? Geef het dan door aan 
onze redactie via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 
of loop eens binnen in ons kantoor; Heuvel 17. Zoals gewoonlijk staat 
de koffie klaar.

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

Woensdag 16 juli 2014
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

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

Te koop/Te huur

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

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

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

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

 

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

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

Gevraagd

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

   

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

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

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

Historische beelden

Marktplein

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

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

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

    Kees Hermis

Interieur

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

Hulpverlening

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

Gevonden/verloren

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

Diversen

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

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

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

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

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Laatste uitzending Mooi Oranje TV

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

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

ZWEMMEN ? 
Bij ons verkrijgbaar:

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

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

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

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

Voor aanleg en onderhoud van uw tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
gesloten van 18 t/m 30 augustus

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

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

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

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

Administratiekantoor

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

Verzorging

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

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud Tel. 06-
11236472, www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Te huur:
één stallingsplaats voor camper of ca-
ravan. Info: L Eykemans, Bus 1, 
tel: 0413-474770
--------------------------------------

Aanbieding: Aardbeienplanten !!
Hedera voor tuinafscheiding 30% kor-
ting!!
tevens totale kas leegverkoop
Bloeiende lavendel 13 cm pot € 1,20
Stamrozen vanaf € 12,50, Volop zo-
merbloeiers en vaste tuinplanten, di-
verse kortingen.
Prei- en groenteplanten. 
Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode 
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 493,58 incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------
Ma t/m zat geopend vanaf 08.00 u. 
Ook tijdens de vakantie bezorgen wij 
uw bloemen. Brekelmans Tuincen-
trum, Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
Te koop:
Tegen elk aannemelijk bod: Jamet 
vouwwagen. Bouwjaar 1991, in goe-
de staat. Nieuwe banden. Niet verder 
weg geweest dat 1x per jaar naar de 
Eiffel. Tel: 06-48489167 
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave) 
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933 
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl 
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953. 
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren.
Verkoop montage reparatie renova-
tie. Bel of mail voor informatie 0413-
476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

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

Interieur
 

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 
--------------------------------------
Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------

Gezocht

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

Gevonden/verloren

Gevonden:
vrijdag 1 aug: op het kerkhof: 2 sleu-
tels aan sleutelringetje
--------------------------------------
Verloren: 
Vrijdag 25 juli, zilveren halsketting met 
kruisje en sterrenbeeld tweeling. info 
tel: 473639
--------------------------------------

Diversen

10 aug. VLOOIENMARKT
Sporthal de Genderbeemd
Sterkenburg 616
Eindhoven. 9-16 uur.
€ 1 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------

Geef uw MooiRooitje door via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop binnen op ons kantoor: 
Heuvel17.

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

Historische beelden

Marktplein

Arjan Mooij bespeelt Smitsorgel
Op zaterdag 9 augustus as. bespeelt 
organist Arjan Mooij het Smitsor-
gel van de Sint Martinuskerk Sint-
Oedenrode (centrum)

Arjan Mooij volgt in Helmond or-
gellessen bij Jan van de Laar op het 
Robustelly orgel uit 1772. 
Sinds 1994 is hij actief bij diverse ko-
ren en kerken in de omgeving van 
Helmond. 
Momenteel is hij organist van Ge-
mengd Koor “De Klokkengieters” 
in Aarle-Rixtel, alwaar hij regelmatig 
het Smitsorgel uit 1854 bespeelt. 
Tevens is hij dirigent en pianist van 
oecumenisch koor “Lighthouse” 
in Helmond. Daarnaast is hij als or-
ganist onder andere actief binnen 
de Bethlehemkerk in Helmond, en 
bij kamerkoor “Sine Nomine” in 
Aarle-Rixtel. In het dagelijks leven 
werkt hij als wetenschapper bij TNO 
in de onderzoeksgroep Embedded 

Systems Innovation (ESI).
Op het programma staan werken 
van o.a.: C.Ph.E. Bach, J.S. Bach, en 
B. Matter.

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

TE HUUR:
HELFT 

WOONBOERDERIJ, 
GELEGEN IN 

BUITENGEBIED,
AANVAARDING PER DIRECT, 

EVENTUEEL LANGERE TERMIJN
INL: 06-53130515

Volop klompen 
en bbq-schorten

 (collectors item) 
te koop

DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
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Luc van Gorkum (18) Olland – Odendael 
Sinds twee jaar help ik hier op Odendael mee in de keuken 
en dat bevalt me erg goed. Ik heb gezellige collega’s en 
leuk werk. Mijn moeder en mijn zus werkten hier al en zo 
ben ik hier eigenlijk ook terechtgekomen.’’

Rik van der Velden (21) Olland – De Wit Schijndel
‘’Ik was opzoek naar een nieuwe bijbaan en vrienden van 
me werkten ook bij De Wit. Sinds het begin van de zomer-
vakantie werk ik hier. Ik help klanten bij het vinden van een 
goede tent. Ik heb het hier erg naar mijn zin.’’

Aniek der Kinderen (21) Sint-Oedenrode – Albert Heijn
‘’Via een advertentie in de krant ben ik hier bij de Albert 
Heijn terechtgekomen. Ik werk nu al bijna 3 jaar hier op de 
brood- en vleesafdeling. Ik heb het hier erg naar mijn zin en 
heb hele leuke collega’s.’’

Brian Louwers (16) Sint-Oedenrode – Em-Té
‘’Sinds een half jaar ben ik hier nu vakkenvuller en verdien 
hier lekker bij. Ik ben gewoon eens binnengelopen en zo 
ben ik hier eigenlijk terechtgekomen. Het is hier gezellig en 
leuk werken.’’ 

Nerses Meledian (19) Nijnsel – Jan van Erp Schijndel
‘’Ik doe een administratieve opleiding en ben hier via een 
stage voor school terechtgekomen. Het beviel goed en ik 
werk hier nu als administratief medeweker in de zomerva-
kantie. Ik heb het goed naar mijn zin, iedereen is aardig en 
behulpzaam en mijn werk vind ik erg leuk.’’

Jessie van Bommel (18) Sint-Oedenrode – Pan & Cook
‘’Ik ben hier pas 4 maanden geleden begonnen met 
werken. Ik sta in de keuken en help mee door de afwas te 
doen. Het restaurant is van mijn vader, dus zo ben ik hier 
aan het werk gekomen. Ook vind ik het hier gezellig en leuk 
werken.’’

Nikki van Rooij (15) Sint-Oedenrode – De Gouden Leeuw
‘’Ik werk nu 3 maanden bij de Gouden Leeuw en sta in de 
keuken. Ik doe voornamelijk de afwas maar heb ook al eens 
hapjes gemaakt. Ik ben hier gaan solliciteren, omdat een 
vriendin van me er ook werkt..’’

Max Gordijn (16) Sint-Oedenrode – De Beurs
‘’Al anderhalf jaar werk ik hier bij De Beurs in de bediening 
en sta ik achter de bar. Ik vind het erg leuk om te doen. Ik 
ben hier via mijn familie terechtgekomen.’’

Kirsten Bax (19) Sint-Oedenrode – Kruidvat 
Vier jaar geleden begon ik hier met werken als vulploeg-
medewerker. Inmiddels doe ik eigenlijk alles, van vullen tot 
aan kassa draaien. Ik ben hier eigenlijk terechtgekomen, 
omdat mijn ouders vonden dat ik wel een bijbaantje moest 
proberen.’’

Joey van Rooij (18) Sint-Oedenrode – Mars Veghel
‘’Ik werk hier nu sinds februari dit jaar en heb het goed naar 
mijn zin. Het werk is best gevarieerd, het gaat van dozen in-
pakken tot storingen oplossen. Ik ben hier terechtgekomen 
via mijn vader, die hier al werkte en zo voor mij dit baantje 
heeft geregeld.’’

Bericht uit de Morvan

Aarde in leisteen en de kleur van roestig
ijzer. Dorpen haast uitgestorven, slechts
door verlatenheid bewoond.
Muren half uit de grond gegroeid,
gepleisterd en gevoegd, als monumenten
van verval en menselijk tekort.
Aandoenlijk aards, vergankelijk.

Veel huizen gaan gekleed
in een voortdurend afscheid.
Achter hun stijf gesloten luiken
lijkt iedere levensvorm gedoofd,
elke bewoner ongezien vertrokken.
Niets duidt op terugkeer maar
zekerheid daarover allerminst.

    Kees Hermis

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

Zomerwandeling IVN Rooi

Op zondag 10 augustus heeft het 
IVN Sint-Oedenrode een wan-
delroute uitgezet door het Rooise 
landschap. Tijdens deze wande-
ling worden alle elementen van 
het zomerlandschap doorkruist 
en besproken. Van bloeiende 
planten tot voorkomende insec-
ten, vogels, bomen en struiken 
enz. Doordat we hetzelfde land-
schap ook bezocht hebben tijdens 
de winterwandeling kunnen we 
het verschil in beleving van een 
landschap tijdens de verschillende 
jaargetijden meemaken. 

Iedereen, jong en oud, is van 
harte welkom op deze ontspan-
nen zomerochtendwandeling die 
wordt begeleid door de Rooise 
IVN gidsen Peer van Bakel en 
Henri van Weert. 

Vanwege het onstuimige karakter 
van het weer van de afgelopen 
weken is waterbestendig schoei-
sel een must en ook een paraplu 
kan mogelijk geen overbodige 
luxe blijken te zijn. 
We verzamelen op de parkeer-
plaats van het Kienehoef park aan 
de zwembadweg om 10.00 uur.
IJs en weder dienende zijn we 
daar om ±12.00 uur weer terug. 
Website:  www.ivnrooi.nl. Inlich-
tingen: Henri van Weert,  tel.06-
29027765

Een van de zandwegen in het buitengebied met oude knotberken
Foto: Henri van Weert

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Meldingen

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 

Erik Verhoeven

Relaxed…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Viering en herdenking 70 jaar bevrijding

In september 2014 is 70 jaar geleden dat 
Sint-Oedenrode is bevrijd. Daarom ge-
denken wij ieder jaar in september het 
verleden, vieren we onze vrijheid en staan 
we stil bij hoe waardevol vrede en veilig-
heid is. Het 70 jarig jubileum is een reden 
om hier extra aandacht aan te besteden. 
Ook omdat dit vermoedelijk het laatste 
jubileumjaar is dat er veteranen bij zijn.

Programma:
•  Zaterdag 13 t/m zondag 28 september 

2014: expositie Hans Vervoort van zijn 
prachtige oorlogsverzameling in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

•  Zondag 14 september 2014: 70 Jaar 
Operation Market Garden

Operatie Market Garden was één van de 
meest cruciale operaties in de strijd van 
de geallieerden om Nederland te bevrij-
den van de bezetters in WOII. 70 jaar later, 
op zondag 14 september 2014, trekken 
600 oude legervoertuigen van Valkens-
waard, via onder andere Sint-Oedenrode 
naar Veghel. In Veghel slaan zij een his-
torisch basecamp op. Een week later ver-
trekt het konvooi dan van Veghel richting 
Arnhem.
•  Woensdag 17 september 2014: 200 Jaar 

Koninklijke Landmacht
Op woensdag 17 september wordt door 
de Koninklijke Landmacht, die haar 200 
jarig bestaan viert, een historisch konvooi 
van  Son, via Sint-Oedenrode en verder 
noordwaarts. De Koninklijke Landmacht 
werkt hierin samen met de Britse Libe-
ration Task Force, om tijdens het jubi-
leum van 70 jaar de warme relatie tussen 

Nederlanders en Britten te eren. De route 
wordt op vier verschillende manieren 
gereden door steeds een peloton van 50 
Britse voertuigen. 

Vooraankondiging: 
LET OP!!! Graag vragen wij nu alvast uw 
aandacht voor de grote colonne die dwars 
door onze gemeente trekt op zondagmid-
dag 14 september. De colonne komt onze 
gemeente binnen via de Sonseweg en 
volgt dan de route Nijnselseweg, Corridor, 
Lindendijk, Schijndelseweg, Damianen-
weg en Koeveringsedijk. Deze wegen zul-
len van ca. 13.00 uur tot 18.00 uur worden 
afgesloten voor verkeer. Dit betekent dat 
het westelijk deel van dit traject alleen 
bereikbaar is via de A2. Het oostelijk deel 
van dit traject is enkel bereikbaar via de 
A50 en Eversestraat. De genoemde wegen 
kunnen dus ook niet van links naar rechts 
worden overgestoken!! Dit grootse evene-
ment heeft een behoorlijke impact voor 
de bereikbaarheid van onze gemeente op 
deze zondagmiddag. We denken hierbij in 
ieder geval aan omwonenden, sportcom-
petities (thuis- en uitspelende teams), 
(verenigings)activiteiten, ondernemingen 
langs de route en openbaar vervoer. 

Gelet op de grootsheid van het evene-
ment en de vele en diverse partijen die 
hierbij betrokken zijn, is het op dit mo-
ment nog niet helemaal duidelijk wat 
precies de consequenties zijn voor onze 
gemeente. Wij houden u hiervan op de 
hoogte.  

Voor meer informatie zie ook de volgende 
websites: 
www.dewegnaardebevrijding.nl , 
www.omg2014.nl , www.defensie.nl 

Inzameling oud papier
Donderdag 7 augustus
•  Buurtvereniging Vressel; container 

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

Vrijdag 8 augustus
•  Buurtvereniging Vressel; container 

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

Zaterdag 9 augustus
•  Nos Jungit Apollo; container op 

de parkeerplaats aan de Zwem-
badweg bij de ingang van het 
park van 9.00 uur tot 13.00 uur. 

Tevens zal vanaf 9.00 uur oud papier 
worden opgehaald in de gebruikelijke 
wijken, te weten Kinderbos, Catha-
lijne en Kienehoef ten noorden van 
de Florisstraat, en een gedeelte van de 
Zwembadweg.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

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

Verloren voorwerpen
•  Zilveren halsketting met gekleurd 

kruisje en sterrenbeeld Tweeling
•  Een ronde  een vierkante sleutel aan 

een ring
•  Sleutelbos met 8 sleutels en flesopener
•  Zwarte heren portemonnee met pasjes
•  Mobiele telefoon Samsung Grijs/Zwart

•  Blauw/grijs damesfiets Gazelle

Gevonden voorwerpen
•  Klein sleuteltje aan rood  rond dopje
•  Kapje van achterlicht van een fiets
•  Beige damesvestje maat large met 

opengewerkt voorpand
•  Heren colbert beige met licht geruit

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Ontwerp wijzigingsplan 
Bakkerpad 17, Sint-Oedenrode 

Melding incidentele festiviteit

Versoepeling welstandsbeleid voor bouwplannen

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken bekend 
dat met ingang van donderdag 7 augustus 
2014 tot en met woensdag 17 september 
2014 het ontwerp wijzigingsplan “Bakker-
pad 17 Sint-Oedenrode” (NL.IMRO.0846.
WP2014BUI01BAKPD17-ow01) met bijbe-
horende stukken ter inzage ligt. 

Informatie over het wijzigingsplan 
Het wijzigingsplan heeft betrekking op 
de bouw van een bedrijfswoning aan het 
Bakkerpad 17, kadastraal bekend als ge-
meente Sint-Oedenrode, sectie N, nummer 
961 en 962.

Inzage 
Het ontwerp wijzigingsplan is vanaf don-
derdag 7 augustus 2014 tot en met woens-
dag 17 september 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 wijzigingsplan raad-
pleegbaar op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de ge-
meentelijke website is het wijzigingsplan 
raadpleegbaar via een rechtstreekse link 
naar de landelijke voorziening.

Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden schriftelijk 
of mondeling een zienswijze indienen op 
het ontwerp wijzigingsplan. Schriftelijke 
zienswijzen dienen te worden gericht 
aan: het college van burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode, Postbus 
44, 5490 AA te Sint-Oedenrode. Tevens 
is het mogelijk om na het maken van een 
afspraak een mondelinge zienswijze in te 
dienen. Daarvoor kunt u telefonisch con-
tact opnemen met Jan den Otter van het 
team Ruimtelijke Ordening, telefoonnum-
mer: 0413-481337. 

Op 4 augustus 2014 heeft de heer 
R.I.Barclay een kennisgeving ingediend 
voor het melden van een incidentele fes-
tiviteit. De kennisgeving omvat het organi-
seren van een festiviteit op zaterdag 9 en 
zondag 10 augustus 2014. De festiviteit zal 
plaatsvinden op het terras van de inrich-
ting van Voetbalvereniging Rhode, gelegen 
in Sportpark “De Neul”, Dommelpark 3 te 
Sint-Oedenrode.

Een recreatie-inrichting mag maximaal 4 
keer per jaar gebruik maken van een rege-
ling welke de ruimte geeft om af te wijken 
van de geluidsnormen die voor de normale 
bedrijfsvoering gelden (geregeld in het 
Activiteitenbesluit). In het evenementen-
beleid zijn de exacte geluidsnormen om-
schreven, waaraan moet worden voldaan 
tijdens een incidentele festiviteit. Het eve-
nementenbeleid kunt u vinden op onze in-
ternetsite (www.sint-oedenrode.nl).

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

Evaluatie
De gemeente heeft het huidige welstands-
beleid geëvalueerd. De gemeenteraad wil 
het welstandsbeleid verder versoepelen 
door vermindering van het aantal welstand-
splichtige situaties. Er wordt  wel een ex-
cessenregeling opgenomen. Op die manier 
kunnen we optreden tegen situaties die in 
ernstige mate in strijd zijn met redelijke ei-
sen van welstand.

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

Reactie
U kunt schriftelijk reageren vóór donderdag 
18 september 2014 bij burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode, Postbus 
44, 5490 AA te Sint-Oedenrode. Wilt u lie-
ver mondeling reageren of verdere uitleg 
krijgen? Bel dan voor een afspraak met het 
team Bouwen en Milieu, (0413)481343.

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en verleen-
de vergunningen, ontheffingen en te tref-
fen verkeersmaatregelen op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 23 juli tot en met 4 au-
gustus zijn de volgende aanvragen bij de 
gemeente ingekomen:
•  Van ZLTO voor de organisatie van een 

Aardbeien Demodag op 5 september 
2014 aan de Rijtvenweg 8.

•  Van café ’t Straotje voor de uitbreiding 
van het terras tijdens de kermis.

Verleende evenementenvergunningen en 
ontheffingen 
•  Aan de Vlotters voor de organisatie van 

een vlottentocht over de Dommel, van de 
de Jongsingel naar Hulst, op zaterdag 16 
augustus en zondag 17 augustus 2014.

•  Aan ZLTO voor de organisatie van een 
Aardbeien Demodag op 5 september 
2014 aan de Rijtvenweg 8.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Aan mw. M.Nouwens voor het houden van 

een straatbbq op zaterdag 16 augustus 
2014 in de C. van Rossemstraat.

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

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl
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In september 2014 komt er een over-
zichtstentoonstelling van de Rooise 
kunstenaar, Hans van Engeland, over-
leden in 1982 in Kathmandu (Nepal).

Het idee voor deze expositie is ont-
staan tijdens de opening van de ten-
toonstelling Harrie Eijkemans in 2011. 
Het idee werd overgenomen door de 
werkgroep tentoonstellingen van het 
RooisKultuurKontakt en na overleg 
met de familie van Engeland werd 
besloten tot het maken van een over-
zichtsexpositie. In september 2013 be-
gon de werkgroep met het voorberei-
den van deze expositie. De werkgroep 
werd aangevuld met Frans en Jan 
van Engeland, Ruud Dijkers en Gerrit 
Duran.
Met deze tentoonstelling wil de 
werkgroep de kunstenaar Hans van 
Engeland doen herleven. Niet alleen 
zijn kunst maar ook de persoon Hans 
van Engeland.
Hans van Engeland werd geboren in 
1950 aan de Rooise Markt nr. 9 (des-
tijds de Boerenleenbank). In 1956 
gaat hij naar de lagere “Odaschool’ 
en vervolgens in 1962 naar de HBS in 
Veghel. Daarna studeerde Hans tot 
1967 aan de Grafische school in 
Tilburg. (In1965 werd hij medeoprich-
ter van ‘Den Drup’ bij Glaudemans.)
In het schooljaar 1967/1968 gaat 
Hans terug naar de MULO in Rooi en 
maakt de deze af in 1969. Ook was 
hij, in die tijd, medeoprichter van het 
‘Open Huis’. In 1969 begint hij in het 
basisjaar van de Academie in Tilburg 
maar onderbreekt zijn studie tot au-

gustus 1972, thuis doet hij ‘van alles 
en nog wat’. In 1971 richt hij samen 
met 4 anderen een commune op in 
Olland. 
In augustus 72 gaat hij naar de Kunst-
academie in Den Bosch en studeert 
grafiek, in het voorjaar van 1973 ver-
huist hij naar Den Bosch en begint 
in september 1973 met het 2e jaar 
beeldhouwen aan de Kunstacademie. 
Niet alleen beeldhouwen heeft zijn 
belangstelling zoals metalen objecten, 
maar ook het schilderen, het maken 
van collages, fotografie en filmen. 
Hans krijgt op de academie o.a. les van 
de bekende beeldhouwer, David  Van-
dekop (1937-1994). Hij werkt graag 
met metaal en ijzer. Ook gaat hij re-
liëfs maken. 
In zijn derde academisch jaar (1974-
1975) gaat Hans, versleten, vervorm-
de, verwrongen en verroeste voorwer-
pen verzamelen. In dit jaar ontstaan 
de kunstwerken  ‘schrikdraad’, het 
object  ‘Raam’ en de ‘Fiets’. Zelf vond 
Hans, dat dit ook een belangrijk jaar 
voor hem was, omdat voor hem ‘een 
bepaalde lijn ‘zichtbaar werd en mede 
door zijn gesprekken met zijn do-
centen gaar hij van het maken van 
abstracte werken over naar meer fi-
guurlijke sculpturen. In de zomer van 
dit jaar maakt hij een reis door Noor 
Amerika.
Het vierde of stagejaar (1975-1976) 
speelt zich vooral buiten de Acade-
mie af. Hij maakt nu, in het voorjaar 
van ‘76, een studiereis naar Noord-
Amerika waar hij veel ervaringen en 
ideeën opdoet. Hans bezoekt verschil-

lende galeries en musea in New York 
en in Detroit. Hij begint met nieuw 
materiaal te werken,  ijzer en beton en 
het object ‘2 figuren’ komt tot stand. 
Later dat jaar maakt hij  het kunstwerk 
de ’Stoel met Jas’. Met dit werk keert 
hij weer terug naar ‘staal’, het materi-
aal waar hij voorheen mee werkte.
Het vijfde academisch jaar (1976-
1977): In zijn verslag schrijft  hij; ‘voor 
het eerst waag ik me aan het maken 
van een menselijk figuur’ en Hans 
deed er vijf maanden over. In januari 
1977 kwam het beeld (Cornelis van 
Riel) af en met het maken van  3 doos-
achtige kubussen sluit hij met succes 
de Kunstakademie in Den Bosch af.
Daarna begint hij een eigen atelier in 
Den Bosch en neemt deel aan ver-
schillende exposities, waaronder  in 
1978 in huize De Kolk met 3 andere 
kunstenaars, Hans Theuns, Kees 
Weevers en Ruud Dijkers. (deze
tentoonstelling werd georganiseerd 
door het RooisKultuurKontakt).
In 1979, maakt hij in Italië de film 
‘Tweeslachtig”. Hij  exposeert in 
Frankrijk, 1980, en opent samen met 
5 collega’s ‘De Beeldruimte’ in Den 
Bosch. 1981 begint hij een wereldreis, 
Polen, Rusland, Japan, Hongkong, 
Singapore, Thailand, Birma, India en 
Nepal, samen met Henk Swanenberg 
en daarvan komt Hans niet meer te-
rug. 31 maart 1982 overlijdt hij in 
Karhmandu, 32 jaar oud. De opening 
van deze bijzondere expositie is op 13 
september en er komt een gecombi-
neerde catalogus, Liber Amicorum en 
een dvd van zijn films.

Tentoonstelling beeldhouwer Hans van Engeland 
(1950-1982)        

Tentoonstelling beeldhouwer 
Hans van Engeland (1950-1982)        De grafi sche school in de jaren zestig

Barokensemble geeft concert in Martinuskerk

Op het concertprogramma 
van stichting Smitsorgel Sint 
Martinuskerk Sint Oedenrode stond 

afgelopen 2 augustus een concert 
met Axel Wenstedt gepland. De 
aanwezigen werden verrast met 

een bijzonder concert van hem 
met het Barokensemble Scordatura. 
Wenstedt is lid van de artiestenploeg 
van het ensemble, dat in 2011 is op-
gericht om nieuwe wegen te ver-
kennen in de presentatie van oude 
muziek.

‘Scordatura’ is van oudsher de mu-
ziekterm voor een ongebruikelijke 
verstemming van de snaren. De 
artiestenploeg bestaat uit enkele 
‘professionals’ en enkele doorge-
winterde amateurs.  Per optreden 
wisselt de samenstelling. Zaterdag-
middag bestond het ensemble uit 
Axel Wenstedt (orgel en klavier), Jos 
Koning (vijfsnarige altviool en ze-
vensnarige viola d’amore) en dichter 
Julius Dreyfsandt zu Schlamm.

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

112 Sint-OedenrOde

Twee gewonden na botsing 
tegen boom Lieshoutseweg
Afgelopen zondagmiddag zijn twee 
inzittenden van een auto gewond 
geraakt na een botsing tegen een 

boom aan de Lieshoutseweg, pal 
voor de bocht met de Weievense-
weg.
De wagen raakte maar liefst twee 
bomen. Eén aan de ene kant van 

de weg en daarna één aan de an-
dere kant. De inzittenden klommen 
zelf uit de auto, maar werden voor 
onderzoek meegenomen door de 
ambulance.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Paardebloem 2 5491 TA 15-07-2014 Legaliseren reeds gebouwde 
     carport
Damianenweg 26 5491 TJ 17-07-2014  Het aanleggen van een terras 

t.b.v. dagrecreatieve voorziening
Lieshoutseweg 15 5492 HS 17-07-2014 Verbouwen woonhuis
Vresselseweg 17 a  5491 PA 18-07-2014  Het bouwen van een garage 

met overkapping
Houtsestraat 20 5492 TM 21-07-2014  Het gedeeltelijk intrekken van 

de milieuvergunning
Mahlerplein 1  5491 MS 25-07-2014  Het plaatsen van een dakop-

bouw op aanbouw en op garage
Vresselse-Akkers 7 5491 PG 25-07-2014  Het bouwen van een bijgebouw 

t.b.v. hobby- en recreatieruimte

De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergun-
ning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Hertog Janstraat 62a 5491 BV 6 weken    Verbouwen bijgebouw tot man-

telzorgwoning

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Korenlaan 41 5491 NE 21-07-2014 Bouwen uitbouw voorgevel
Wielewaal 8 5492 PC 22-07-2014 Uitbouwen voorkant woning
Koriander 8 5491 KD 30-07-2014  Gewijzigde vergunning realise-

ren aanbouw voorgevel
Oudeweg 2 5492 VG 01-08-2014 Bouwen woonhuis
Struikheide 6 5491 LS 04-08-2014  Legalisering paardenbak met 

hekwerk en 2 lichtmasten
Struikheide 6 5491 LS 04-08-2014 Legalisering paardenstal

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving 
Nieuwenhuizen 2-9 5491 VM    Het oprichten/veranderen van 

een agrarisch bedrijf, activiteit 
milieu (1e fase)

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

Intrekking weigering huisvestingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Past.   5492EE 23-07-2014  Intrekking weigering 
Teurlingsstraat 26/28   huisvestingsvergunning
Kofferen 20/20a 5492BN 23-07-2014  Intrekking weigering 
     huisvestingsvergunning
Azaleastraat 3 5492JA 23-07-2014  Intrekking weigering 
     huisvestingsvergunning
C. Rossemsstraat 18 5491BG 23-07-2014 Intrekking weigering 
     huisvestingsvergunning
Liempdseweg 24 5492SM 23-07-2014 Intrekking weigering 
     huisvestingsvergunning
Mgr. Bekkersplein 8a 5491EB 23-07-2014 Intrekking weigering 
     huisvestingsvergunning
Ollandseweg 5491 XC 23-07-2014 Intrekking weigering 
172/172a    huisvestingsvergunning

Hierop is procedure 1 van toepassing

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Nieuwstraat 46 5491 VD   Het veranderen van veehouderij met 

dagrecreatie
Dommelpark 3 5492 DD   Het veranderen van een sportaccommodatie
Struikheide 6 5491 LS  Het oprichten van een propaantank
Schijndelseweg 55 5491 TA  Het veranderen van een autobedrijf

Vergunningen
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode
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Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

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

Website: www.tve.nl
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3

6
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Bekijk de website van….
Wanneer je de website van Trined bezoekt (www.trined.nl) 
dan is de kans groot dat je een bekend gezicht tegenkomt. 
Rooise mensen die vertellen over hun ervaringen met het 
bedrijf. Toch gaat Trined voortaan ver over de grenzen. Dat 
zie je ook op de website. Trined biedt glasvezel, televisie, te-
lefonie en nog veel meer. Bezoek de site en word wijzer.

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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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 6 AUGUSTUS

T/M DINSDAG 12 AUGUSTUS 2014
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KIJK OP ACTION.NL

VAKANTIE

OP KAMERS TIP! UITZOEKEN!

STUNTPRIJS!

FESTIVALTIP!

32 LITER

2 VOORSET/5

3 PAAR

SPAGHETTI 
TOP

1.99
T-SHIRT 
KORTE MOUW

2.49

SWEAT
VEST
100% katoen
maten 92-146

4.99

vanaf:

vanaf:

IMPULS
SCHEERAPPARAAT
oplaadbaar 
met 4 koppen

SCHOOL
SCHRIFT
diverse decors
lijn A5 80 blz.

GARDEN COLLECTION
BALKONTAFEL
60x40 cm

SPIRAAL
COLLEGEBLOK
lijn A5 160 blz.

COLGATE TANDPASTA
OF TANDENBORSTEL
diverse soorten
uitzoeken!

REGEN
LAARZEN
diverse prints 
en kleuren
maten 36-41

SPORT
SOKKEN
dames en heren
zwart, wit of grijs
maten 39-46

UNIVERSEEL
KLUSTAPE
geschikt voor alle
toepassingen
waterbestendig
50 mm x 25 m

KAFT
PAPIER
uni of décor
80 gram
50x300 cm

KUNSTSTOF
OPBERGBOX
met klemdeksel
39x39x26 cm

DYMOND
LED SCHIJNWERPER
10 watt high power led 
met instelbare bewegingssensor
schrikt ongewenst bezoek af

0.79

DAMES
BASICS
katoen/elastan
diverse zomerse kleuren
maten S-XXL

1.59

1.09

5.95

4.95 0.47

0.49

29.95

1.99

0.49

2.99 3.39 11.95

0.78

SENSEO
BEKER
diverse uitvoeringen

IMPULS
STIJLTANG
keramische 
platen
32 watt

5.49

RENE
KOFFIEPADS
regular
36 pads

1.39

KAFT
PAPIER
transparant
zelfklevend
45 cm x 2.5 m

0.69

PROJECT
BOEK
tabbladen
A5 125 vel

0.89

SCHOOL
SET
etui met 8 mini markers 
en 60 zelfklevende notes

0.79

KUNSTSTOF
OPBERGBOX
verrijdbaar
57x39x35 cm
60 liter

5.79

SCHILDER
AFPLAKTAPE
acryl belijming 
38 mm x 50 m

0.89

INTEX
LUCHTBED
met ingebouwde pomp
157x203x47 cm
2-persoons

4.99

KINDER
JOGGINGBROEK
100% katoen
diverse trendy kleuren
maten 92-146
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Dennis Ketelaars: “We zijn een bedrijfje, 
maar timmeren wel aan de weg”

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

- week van 30 augustus t/m 6 september
En dat voor een prijs van

€ 469,-
Hotel is halfpension - prijs incl. alle excursies

Bel voor info naar Wil Maas
T: 06- 53 722 628

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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TIROLOOSTENRIJK

Een tevreden reisverslag 
over Oostenrijk
In DeMooiRooiKrant stond 
maanden geleden dat er op 11 
en 12 april 2014 een senioren-
beurs was op Odendael. 
Daar stond ook een reisorga-
nisator, Wil Maas, die een reis 
aanbood naar Oostenrijk. Door 
een praatje te maken met Wil, 
wekte hij onze belangstelling. 

De prijs was gunstig en alle 
excursies waren daarbij inbe-
grepen. Na een paar nachtjes 
erover geslapen te hebben, 
belden we Wil en stelden we 
hem de vragen die wij hadden. 
Hij heeft ze naar tevredenheid 
beantwoord. Dus hebben we 
toen meteen ingeschreven voor 
de reis van 19 juli t/m 26 juli j.l. 
naar Oostenrijk. 
We vertrokken ‘s morgens 
om 5.30 uur vanuit Sint-
Oedenrode via Venlo-Keulen-
Frankfurt-München naar Hop-
fgarten in Oostenrijk. Het was 
zeer warm die dag, maar in zo’n 
fijne bus van de Fa. Dortmans 
uit Schijndel was het aange-
naam vertoeven met alles erop 
en eraan. Bij aankomst in het 
hotel stond er een prima diner 
klaar. Daarna met de koffers en 
de sleutel naar de kamer. Prima 
bed, douche en toilet. 

Onderweg hadden we het pro-
gramma gekregen voor de hele 
week. Het was voor elk wat wils 
en dat zag er prima uit. In hotel 
Tirolerhof was het goed toeven 
met vriendelijk personeel, lek-
ker eten met elke dag een drie-
keuze menu. Elke dag konden 
we genieten van de zeer mooie 
natuur. Wat is Oostenrijk toch 
mooi met zijn bergen en dalen, 
glooiingen, bomen en op veel 
plaatsen nog ongerepte natuur. 
Om enkel punten te noemen 
van het programma: Frühshop-
pen, alpenspecktakel, met de 
boot mee, klammlopen en nog 
veel meer. Al met al hebben we 
een hele mooie en interessante 
week gehad. Heel veel gezien, 
gehoord en vooral gelachen. 
We hadden ook een heel fijn 
reisgezelschap. Met heel veel 
genoegen kijken wij terug op 
een zeer geslaagde vakantie-
week. Heeft u nog vakantie-
plannen, dan kunnen wij u deze 
reis zeker aanbevelen. 
Wij willen graag Wil, Tonny en 
Bert (chauffeur) hartelijk dan-
ken voor alle goede zorgen. 
Twee tevreden medereizigers. 
Dhr en mevr. v.d. Broek uit 
Schijndel. 

Advertorial

Wilhelminastraat 20c  |  Mariahout  |  Tel: 0499-422126 
www.huurbijharold.nl

Wij zijn OPEN tijdens de 
bouwvakvakantie!

Maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 10.00 uur 

Op zaterdag en zondag gesloten.

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Zondag 10 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: overleden ouders 
Verbruggen-Brugmans en dochter 
Doortje, Frans van de Wijdeven, Jo 
Vermeulen, Harry en Nell vd Mee-
rendonk, Tiny Saris-van Leuken, Mien 
Mühlstaff-van Duijvenbode, Tiny van 
Grotel-van der Velden, Piet Buur.
16.00 uur: Concert Orgelkring: Anne 
Gabriëlle Chanon
Vrijdag 15 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering Maria-
Ten-Hemel-Opneming m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor.
Openluchtmis in de pastorietuin, en 
na afloop koffiedrinken. 
Zaterdag 16 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Fransje van den Hoven-
Martens, Mariette Heusschen-Hofman
Zondag 17 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst.
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Loes Luijben-Schouten, 
Mien Brands-vd Laar, Bertus van 
Kroonenburg,, Riky van Rulo-Keijzers, 
Cato van den Boogaard, Gijsje Bee-
len-van de Laar, Hennie Huijbers.
Zondag 24 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Liza Teunissen-Feijen, Ietje 
van Dinther-Raeven

PAROCHIE LIEMPDE
Zaterdag 9 augustus 18.30 uur 
Fam. v haaren – Koppens
Jan Roovers (sterfdag)
Gerard en Vir Saris – Jennissen (verj)
Zondag 10 augustus  09.30 uur 
Ouders Gijsbertus en Adriana 
Verhagen – den Otter (jgt)
Lies Bressers – Verhagen 
Maandag 11 augustus 09.00 uur
Dinsdag 12 augustus 19.00 uur 

Woensdag 13 augustus 19.00 uur 
Donderdag 14 augustus 09.00 uur 
Vrijdag 15 augustus 09.30 uur (hoog-
feest Maria tenhemelopneming)
Pastoor v Adrichem
Ouders Sassen – Stassen
Uit dankbaarheid

Overweging 9 en 10 augustus
Misschien kent u het liedje ‘Suzanne’ 
van Herman van Veen (een verta-
ling van het nummer van Leonard 
Cohen). Daarin komt het zinnetje 
voor “Hij zei: als je blijft geloven kan 
de zwaarste steen niet zinken” - een 
rechtstreekse verwijzing naar het 
evangelie van dit weekeinde. Daarin 
wil Petrus hetzelfde doen als Jezus, 
namelijk lopen over het water. En in-
derdaad, aanvankelijk lukt het hem 
ook – tot zijn geloof het begeeft en 
Petrus, die rots, dreigt te zinken als 
een baksteen, als Jezus hem niet de 
hand reikt en redt. Om dat laatste 
gaat het ook voor ons: we moeten 
beseffen dat we dankzij ons geloof 
tot veel in staat zijn, maar dat we 
zonder dat geloof in Christus verlo-
ren dreigen te gaan. Gelukkig mogen 
we altijd in nood roepen tot de Heer 
en Hij zal onze noodkreet verstaan 
en ons redding brengen. Dat geloof 
mogen we ook dit weekeinde weer 
vierend belijden.

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 09 augustus 18.30 uur:  
Eucharistieviering met Volkszang.
Intenties:  
Zondag 10 augustus 9.30 uur: 
Eucharistieviering met Volkszang.
Intenties: Nelleke en Janus Smetsers 
– Hubers, Toos Timmermans – van 
den Broek, Sientje van Laarhoven 
– Klerkx, Wies van de Wijdeven – 
van den Einden, Truus en Johan van 
Gerwen – Lathouwers en overleden 
familieleden, Marinus van den Berk, 
Gerard Persoons, Mevrouw Bullens 
– van Genugten, Kee van der Schoot 
– van der Heyden, Wim Jansen, Ine 
van den Brand – Linders, Antoon 
Ophei, Piet en Rita van der Vleuten, 
Jan van den Elsen, Overleden ouders 

van der Heijden – den Ouden en 
hun vier zonen, Overleden ouders 
Coolen – Messing, hun overleden 
kinderen, hun overleden kleinzoon 
Rogier, Theo en Anna Jansen – van 
Gerven en Annelies Jansen – van En-
geland.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur:  Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.

E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
Zondag 10 augustus, Dienst in Son, 
10.00 uur, Predikant Ds. De Leeuw.

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON
Woensdag 6 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 9 augustus
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel
Zondag 10 augustus
11.00 uur: Eucharistieviering
intenties: Ad van Dongen, Gerrit 
Ribbers, Bertha de Groot-Janssen, 
Broor van de Ven, Frida v.d. Heijden-
Verbakel, Jozef Teunissen, Bert van 
Kol, Nico Jonker, Mien-Basten-
Gevers, Riky van den Hurk-van de 
Kerkhof, Henk Boleij.
Maandag 11 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 13 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 15 augustus, 
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
19.00 uur: Eucharistieviering in de 
pastorietuin in Breugel
Zaterdag 16 augustus
18.30 uur: Eucharistievering in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

ODENDAEL
Zondag 10 augustus 10.00 uur.
Eucharistieviering met Odendaelkoor.
Intentie: Jan de Wit.

Samen sterker

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

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

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

binnenlopen op ons Adviescentrum voor een kosteloos oriënterend gesprek. 

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

zitten onze
adviseurs voor 
u klaar! 

Iedere eerste 
maandag van 

de maand

Onder het mom van ‘dat moet 
beter kunnen’ startte Dennis 
Ketelaars in 2007 zijn eigen be-
drijf, Kemabo. Het is tekenend 
voor zijn karakter, en dat van zijn 
broer en compagnon Martin. Ie-
dere dag weer houden ze vast aan 
deze filosofie. Iedere keer weer 
streven ze perfectie na en komen 
ze met nieuwe ideeën. Dat is één 
van de redenen waarom ze geno-
mineerd zijn voor de titel ‘Onder-
nemer van het Jaar’.

Waren jullie verrast?
Dennis: “Hoewel ik wist waar ze 
voor kwamen was ik wel verrast. 

We zijn tenslotte maar een be-
drijfje. Maar ja, we timmeren wel 
aan de weg. Dat is gewoon zo.”

Dennis, jij bent uit eigenwijsheid 
zelf gestart. Meteen op deze lo-
catie?
“Nee nee, Ik ben thuis in een 
schuur begonnen. Met een draai-
bank uit 1916. Het ging eigenlijk 
vrijwel meteen goed en binnen 
1,5 jaar kon ik een nieuwe draai-
bank kopen. Na een half jaar 
haalde ik een enorme klus bin-
nen. De grootste tot nu toe. Vanaf 
dat moment huurde ik Martin in 
als ZZP’er. Even later is hij mee in 

het bedrijf gestart. Het ging goed 
onderling, dus we durfden het wel 
aan.” 

Hoe kun je jullie bedrijf het best 
typeren Martin?
“We doen aan machinebouw, on-
derhoud, revisie en hydrauliek van 
machines in de breedste zin van 
het woord. Daarnaast doen we 
ook aan waterbeheer. Een bekend 
voorbeeld is de stuwen die we le-
veren voor waterschappen. Het 
is erg afwisselend wat we doen. 
We verdiepen ons in machines die 
auto’s produceren, maar ook in 
machines die voedingsmiddelen 
of tabak verpakken.”

Jullie moeten dus constant inno-
vatief zijn?
Dennis: “Dat klopt. We denken 
veel na over hoe we problemen 
op moeten lossen. Soms komen 
we met compleet nieuwe dingen. 
Die ideeën ontstaan op de bank of 
als we op vrijdag met zijn allen na 
het werk aan een biertje zitten.”  

Wat onderscheidt jullie?
Dennis: “We denken mee met 
onze klanten. Als we iets weten 
waardoor een machine langer 
mee zal gaan, dan zeggen we 
dat eerlijk. Of als we het echt niet 
kunnen maken, dan zeggen we 
‘daar moet je zijn’.”   

Dennis (l) en Martin Ketelaars.
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Mooi in de regio
Laat je DJ-skills zien en horen

Nederland staat bekend om hun 
kwalitatieve aanbod in Dj’s en 
veel mensen zijn ook bezig met 
draaien om uiteindelijk hun plek 
te veroveren binnen de Neder-
landse en internationale top. He-
laas krijgen ze vaak niet de kans 
om gehoord te worden of om 
voor publiek te draaien. Daar is 
nu echter wel de kans voor! Niet 
alleen om ervaring op te doen 
op een locatie op Stratumseind, 
maar ook om feedback en tips 
te krijgen en om je netwerk te 
vergroten! Dit kan namelijk door 
Show Your Skills wat georgani-
seerd is door Shock Talents en 
Beachclub Mixed.

Shock Talents is een aftakking 
van het Schijndelse Shock Events, 
wat bekend is van hun plaatse-
lijke feesten en een eigen podi-
um op Paaspop en focust zich op 
de opleiding en ontplooiing van 
Dj talent. Dit doen ze o.a. met 

talenten een podium te willen 
bieden en binnenkort met semi-
nars te beginnen, waar aandacht 
wordt besteed aan alle aspecten 
die een Dj/Producer tegenkomt.

De vaste partner hierin voor 
Shock Talents is Beachclub 
Mixed. Deze nieuwe locatie op 
Stratumseind, Eindhoven wil zich 
niet alleen onderscheiden door 
het verscheidde aanbod in cock-
tails en shotjes, maar ook door 
een echte club ervaring neer te 
zetten op de stapavonden met 
onbekend en bekend talent, de 
nieuwste beats en kwaliteit Dj’s. 

Show Your Skills is een Dj Con-
test van Shock Talents in samen-
werking met Beachclub Mixed. 
Zij geven hierbij de kans om voor 
een vakkundige jury hun skills te 
laten zien, feedback te krijgen en 
om een optreden te winnen tij-
dens de introweken in Eindhoven 
of op een reguliere stapavond.

Iedereen kan meedoen en aan-
melden kan door te mailen naar 
thomas@Shock-events.com. Ver-
meld hierbij je naam, artiesten-
naam, stijl muziek en eventuele 
ervaring.

Meer info is te vinden op de eve-
nementen pagina van Beachclub 
Mixed op Facebook. 

Lichtprocessie 15 augustus 
Maria Tenhemelopneming 

Toen de parochiekerk van Maria-
hout op 10 juli 1933 werd inge-
zegend, kreeg zij de naam Onze 
lieve Vrouw van Lourdeskerk. 
Hiermee is de Mariaverering 

voor de parochie begonnen.
Op 15 augustus 1932, slechts 11 
maanden voor de inzegening, is 
de parochie gesticht. Pastoor van 
Eijndhoven, de bouwpastoor, 

heeft in die korte tijd een grote 
klus geklaard. Er waren immers 
nog geen hoogwerkers, geen 
bouwliften en er was nauwelijks 
telefoonverkeer mogelijk. Veel 
werk werd gedaan met paard en 
kar en verder moest alles met de 
hand gedaan worden.
Aan het feest van Maria Hemel-
vaart is vanaf het begin bijzon-
dere aandacht geschonken. Tot 
in de jaren 60 was deze dag een 
verplichte zondag voor de katho-
lieke kerk. In onze buurlanden is 
dat nog steeds zo. 
Veel vieringen op 15 augustus 
vonden in het verleden plaats 
in het Openluchttheater Maria-
hout. 
Na de heropening van de Lour-
desgrot is de Mariatraditie voort-
gezet bij en rondom de grot.
De gebedsviering begint om 
20.00 uur in de parochiekerk van 
Mariahout. Aansluitend met een 
lichtprocessie door het park  en 
een afsluitende plechtigheid bij 
de Lourdesgrot. De kaarsen voor 
de processie liggen klaar in kerk. 
Bij slecht weer is de gehele vie-
ring in de kerk en gaan we na 
afloop een kaars opsteken bij de 
grot.
Lectoren zullen in deze viering 
voor gaan. Samen met het oMa-
se-koor zullen er bekende Maria-
liederen gezongen worden. 
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De onDerneming

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

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

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

Functie-eisen

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

AAnboD

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

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

brAbAnts centrum
t.a.v. directeur a.i. ir. L.F.M. van Besouw 
Postbus 81
5280 aB Boxtel
louis.vanbesouw@cmenp.nl
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WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!
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Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

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

Laat je DJ-skills zien en horen 70 jaar bevrijding
In de periode van september 
en oktober 1944 hebben 23 
Britse soldaten die in en om Sint-
Oedenrode vochten, hun leven 
voor onze vrijheid gegeven. Zij 
rusten sinds die tijd hier op het 
St. Martinuskerkhof. De verha-
len van Rooienaar Louis Kleijne 
zullen hen een gezicht geven, 
de lezer een passend gevoel van 
diepe dankbaarheid en mogelijk 
ook een antwoord op de vraag: 
Is het goed om deze mensen te 
blijven herdenken, of moeten we 
hen maar vergeten?

Albert George Henry Shepherd 
(Legernummer 14705047)

Albert werd op 15 februari 1924 
geboren en was een zoon van 
Daniel Isaac en Caroline Eliza-
beth Shepherd. Hij had een broer 
en zus. Na zijn schoolperiode 
ging Albert werken bij de Aus-
tin Motor Co., een autofabriek. 
Hij was een sportieve jongen en  
enthousiaste voetballer. Toen hij 
als militair in ons land kwam, be-
hoorde hij tot de 71ste Infante-
rie Brigade, Workshop, R.E.M.E. 
(Royal ElectricalandMechanical 
Engineers). De militairen van dit 
regiment hadden tot taak om 
alle soorten voertuigen die zich 
in het oorlogsgebied bevonden, 
te verzorgen en/of repareren. 
Zij moesten ook diverse defecte 
voertuigen naar hun werkplaats 

brengen en beschikten over 
zwaar materieel om die trucks of 
tanks te vervoeren. William, de 
broer van Albert, wist Kleijne al-
leen te vertellen dat Albert op 6 
oktober 1944 tijdens een trans-
port door granaatvuur was ge-
troffen. In officiële documenten 
staat dat hij was overleden aan 
zijn verwondingen. Dat hield 
meestal in dat hij eerst nog over-
gebracht was naar een noodhos-
pitaal en daar hoogstwaarschijn-
lijk korte tijd later is gestorven. 
Albert is 20 jaar oud geworden. 

Robert Wardrop 
(Legernummer 10576485)

Bert werd in 1921/1922 in het 
zuiden van Schotland geboren 
als zoon van Robert en Mary 
Wardrop. Hij had een veel jon-
gere broer die in 1944 pas 5 jaar 
was. Voordat  Bert eind 1941 in 
dienst ging, was hij chauffeur 
van een bestelauto bij een firma 
in de buurt. Hij werd in militai-
re dienst ingedeeld bij de 71ste 
Infanterie Brigade Workshop 
R.E.M.E. en had in het najaar van 
1944 de functie van korporaal. 
Kleijne neemt aan dat Bert en Al-
bert Shepherd op dezelfde plaats 
waren toen granaatvuur hen 
trof. In een klein artikel uit een 
Schotse krant van 1944 stond de 
hier afgebeelde foto van Bert en 
werd vermeld dat hij aan zijn ver-

wondingen was overleden op 6 
oktober 1944.

Stanley Leister 
(Legernummer 14417579)

Stanley werd omstreeks maart 
1925 in Leeds geboren als 
zoon van Ansell Edward en 
MinnieChristella Leister. Stanley 
was een sportieve jongen en hield 
zich, net zoals zijn vader, bezig 
met de scouting. In een motorfa-
briek in de buurt had hij zijn tech-
nische opleiding gekregen.
In 1993 ontmoette Kleijne bij 
het graf van Stanley in Sint-
Oedenrode een Britse oorlogsve-
teraan en vroegere kameraad van 
Stan. Die vertelde wat hij over 
zijn kameraad wist. Stanley en hij, 
George Traill, moesten in de peri-
ode dat ze in Son gelegerd waren 
ook als motorordonnans werken. 
De ene dag reed de één met de 
motor naar Leopoldsburg (B.) en 
de ander naar Uden, een korte 
maar gevaarlijke rit. Bij toerbeurt 
reden ze de korte of lange route. 
Op 6 oktober ruilde Stanley van 
route met George en ging hij naar 
Uden. Toen George ‘s avonds te-
rugkwam, hoorde hij dat Stan-
ley was omgekomen. Hij wist 
tot kort geleden niet hoe, maar 
dacht door granaat- of mortier-
vuur.
Door toeval is Kleijne jaren later 
in contact gekomen met Stan-
ley’s beste vriend, Leslie Dean, in 
West-Australië en zijn vroegere 
captain L. Buckby, die in Nieuw-
Zeeland woonde. Pas toen wer-
den de echte details bekend.

De informatie van captain Buckby 
luidt als volgt: “Op de zesde ok-
tober 1944 kwam Stanley op zijn 
motorfiets terug uit Uden. Het 
was regenachtig weer en Stanley 
begeleidde een Mack-transporter 
van het regiment en enkele amfi-
bievoertuigen. Stanley reed naast 
deze transporter. Vlakbij Sint-
Oedenrode wilde een legertruck 
die vanuit tegenovergestelde 
richting kwam, gaan passeren en 
ging op de linker weghelft rijden. 
Hier reed Stanley naast de trans-
porter! Het legervoertuig min-
derde geen vaart en gaf de jon-
gen geen enkele kans. Hij moest 
plotseling uitwijken en kwam 
vlak voor de Mack-transporter te 
rijden. Op dat moment slipte hij 
op het natte wegdek, gleed van 
zijn motorfiets en werd aangere-
den door de eigen Britse truck.”

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Duitse radiozender en lichtbaken 
in het Everse (2 van 3)
Janus van Kuijk beleefde de oorlog 
als tiener. De onlangs overleden 
Nuenenaar woonde op Zwijnsber-
gen maar werkte bij Dorus Swinkels 
op het Everse. Op het perceel van 
zijn baas hadden de Duitsers een 
radiozender gebouwd dat als baken 
voor vliegveld Welschap diende.

Het baken was door middel van 
een ondergrondse kabel verbonden 
met de barak. Aan de gele grond 
die daar tijdens het ploegen tevoor-
schijn kwam, kon je zien waar hij 
lag. Het baken werd vanuit de ba-
rak bediend, of vanaf elders, via de 
barak. Het was waarschijnlijk een 
voorziening voor het Eindhovense 
vliegveld. Ik weet niet of de antenne 
daar ook toe diende. Ik vermoed dat 
zowel de antenne als het lichtbaken 
fungeerden als naderingsbaken voor 
de vliegtuigen die op het Eindho-
vense vliegveld wilden landen. De 
antenne en het lichtbaken stonden 
ongeveer in het verlengde van een 
van de Eindhovense start- en lan-
dingsbanen. In het begin werd het 
lichtbaken af en toe gebruikt, maar 
hoe verder de oorlog vorderde, hoe 
minder je het in werking zag. Gedu-
rende de laatste twee jaar was het 
maar amper in gebruik. 

Net zoals op het Eindhovense vlieg-
veld, leken de Duitsers ook hier nogal 
zuinig te zijn op hun personeel. We 
schreven hiervóór al dat de moffen 

zich op het terrein dat ze zich had-
den toegeëigend, beschermden met 
een welverzorgde prikkeldraadafras-
tering die later nog werd verbeterd. 
Dat moest de onwelkome gasten te-
genhouden die hun terrein over de 
grond binnen wilden dringen. Het 
bleef echter een koud kunstje om 
vanaf een plaats buiten de afraste-
ring, de houten barak met kogels te 
doorzeven. Zoiets voelt daar binnen 
dan niet lekker; vooral niet als je in je 
bed lag. Ze voelden zich ook steeds 
meer bedreigd door gevaren van-
uit de lucht. Hun luchtmaarschalk, 
rijksmaarschalk, enz., enz., Herman 
Göring, had hen wel verzekerd dat 
de geallieerde luchtmacht, de Duit-
sers geen haar zou kunnen krenken. 
Herman was echter vergeten er voor 
te zorgen dat zijn Duitsers geen 
ogen en oren hadden. Als ze naast 
het gerief van die ogen en oren, ook 
een beetje verstand hadden en dat 
gebruikten, dan konden ze horen en 
zien dat het niet allemaal Duits was 
wat er dagelijks door de lucht vloog. 
Dat deed tot hier, trouwens niets af 
aan de verzekering van hun mijnheer 
Göring, tenminste zolang het maar 
bij vliegen bleef. Ze moesten echter 
al erg dom zijn om te kunnen ver-
onderstellen dat het allemaal Duits 
was, wat er aan bommen en kogels 
van boven naar beneden kwam en 
dat ze dat allemaal te danken had-
den aan hun kameraden. Lees bin-
nenkort meer in DeMooiRooiKrant.

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 
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Ik ben nu 63 jaar, de Fransoos zegt: ”ik heb 63 jaar”, zegt u maar wat 
het meest logische is. Ik heb er even wat omringende talen op na ge-
slagen maar de meeste hebben het over “zijn” in plaats van “hebben”. 
Waarom vermoei ik u met deze prietpraat? Welnu, wij zijn op onze oude 
dag opnieuw co-ouder geworden, en wel van een waarschijnlijk zeer 
getalenteerde en veelbelovende Duitse staande langharige hond, aan 
wie wij de naam Aras gaan toekennen, stoer en mannelijk, want het 
betreft een reu. Nu met de aandoenlijke grootte van amper een mol, de 
ogen dicht van blindheid en met roze neusje en dito voetzolen, die later 
zullen gaan veranderen in donkerbruin. Net zoals zijn ogen, overigens, 
want die gaan tijdens dat schattige puppystadium langzaam over van 
lichtblauw maar amberkleurig. Mijn huidige hond, Tiras, in een melige 
bui ook wel Tirazinje (met Russische klankvorm) genoemd, wordt door 
mijn jachtmaten een zoveelste wereldwonder genoemd. Hij is (heeft) 
veertien en ’n half en gaat nog steeds mee op jacht. Wee, als hij me in 
m’n groene kostuum heeft zien vertrekken zonder hem, dan is het huis 
en de buurt te klein. Nog steeds komt hij ’s morgens vroeg ruiken wat 
voor broek ik aan heb, om dan bij de zoveelste spijkerbroek gerustge-
steld in z’n mand te gaan liggen. Zelfs op zijn hoge leeftijd laat hij op 
jacht fantastische prestaties zien, maar ik zie met enige pijn in m’n hart 
ook z’n toenemende beperkingen. Bovenal waardeer ik in hem zijn lieve 
karakter – hij heeft nog nooit tegen wie dan ook gegromd, laat staan 
gebeten – en daarom ben ik voor de vader van mijn nieuwe hond op 
zoek gegaan naar de oorspronkelijke fokker.
Theo Carbijn woont op een mooi gedoetje buiten het plaatsje Grathem, 
net boven de Maas in Limburg. Hij beschikt over een fantastische lijn 
Duitse staande langharen, is een innemende, ervaren en rechtschapen 
jager en heeft een prijzenkast waarvoor in mijn huis geen plek zou zijn. 
De vader van Tiras was wereldkampioen! En nu is de vader, Iron, van 
mijn nieuwe hondje ook al Europees kampioen. De moeder is een prach-
tig zwartbruin langhaartje, ook al uit een getalenteerd nest, en is onze 
favoriete logé, een schetebeest, maar olalah, wat fel op jacht. Amaaj, 
dat belooft wat te gaan worden en natuurlijk is de zwakste schakel in de 
opvoeding en africhting de baas, dat ben ik dus.
Lieve honden hebben wij altijd gehad, er was geen plaats voor akelig 
gekef en gegrom, dat hebben we van meet af aan gecorrigeerd. Wel 
was altijd duidelijk dat mijn vrouw en ik de leiders van de roedel waren 
– op gegeven moment hadden wij 5 honden in huis – en dat overwicht 
heeft altijd goed gewerkt. Net zo goed als mensen een product van hun 
opvoeding en liefde van de ouders zijn, zo gaat dat ook bij honden; 
valse honden worden niet geboren, ze worden zo gemaakt. Aldus zijn 
er superlieve pitbulls en dobbermannen maar bijvoorbeeld ook valse en 
onbetrouwbare golden retrievers, met dito enge baasjes etc. Dat zie je 
wel meer: honden die precies bij hun baas passen of andersom. Het zijn 
ook vaak dezelfde types die kiezen voor bepaalde rassen, let maar eens 
op, bij Duitse en andersoortige herdershonden. Meer zeg ik er niet over.
Al bijna 40 jaar hebben wij (jacht)honden gehad, nog los van de hon-
den bij ons thuis tijdens mijn jeugd. En ook de hond van mijn zwager 
heb ik nog afgericht toen ik bij hem op kamers zat, een geweldig beest 
met de fantasierijke naam Camillo (genoemd naar de pastoorcreatie van 
Fernandel). 
Ik studeerde toen nog en kwam op onregelmatige tijden thuis, uit Eind-
hoven op m’n brommertje. En weet u, dat hondje was zó aan mij ver-
knocht geraakt dat ie 5 minuten voor ik thuiskwam al aan de voordeur 
zat te wachten, ongeacht het tijdstip van de dag, sterk hè?
Over 8 weken komt de kleine Aras, ik heb mijn oude hond alvast ge-
waarschuwd voor de reuring..
Hotdog, de enige echte
Dit is natuurlijk geen echt recept, maar ik wilde ’n gerechtje dat iets met 
hond te maken moest hebben. Het idee van de originele hotdog komt 
uit Amerika, waar de Frankfurter worstjes door Duitse immigranten wer-
den geïmporteerd en later op straat als fastfood voor de werkende klasse 
werden verkocht (het woord “dog” had te maken met de volkse roddels 
dat er hondenvlees in worst werd verwerkt). Het begint natuurlijk met 
een mooie stevige knakworst, liefst een originele Frankfurter. Als brood-
je kun je kiezen  tussen een zacht puntje of het hardere pistoletje, mijn 
voorkeur gaat uit naar de laatste, omdat zo’n puntje eerder klef wordt 
door de zuurkool. Goed, die zuurkool, daar moet je niet op bezuinigen, 
die moet je gewoon bereiden zoals in de Elzas, met gesnipperde ui en 
knoflook, ganzenvet, geraspte appel, witte wijn, bouillon, wat karwei-
zaad en peperbolletjes, en dan lekker ’n paar uur zacht op laten staan.  
Laat de zuurkool kort uitlekken voor je ‘m op het broodje legt. Dan de 
warme worst er op en het liefst serveren met scherpe Keulse mosterd. 
Tijdens de lunch op jacht is het in ieder geval een succes gebleken.

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

Nieuw leven

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

Het ontwaken/herleven van het Sint Jorisgilde

 

In de 19de eeuw zijn er heel veel gilden 
“verdwenen”, zo ook in Sint Oedenro-
de. Voorheen zijn er minstens vijf gilden 
geweest, te weten: Sint Jorisgilde in de 
kom, Het Sint Catharinagilde en Barba-
ragilde in Eerschot, het Sint Anthonius-
gilde in Eerde en het Sint Petrusgilde in 
Olland.

In de vorige eeuw zijn er verschil-
lende pogingen geweest om in Sint  
Oedenrode weer een gilde te laten ont-
waken; in 1974 werd er door enkele 
Rooienaren een oproep geplaatst in het 
toenmalige Rooise weekblad “de Han-
delsvriend” om te komen tot een her-
leven van een gilde in Sint Oedenrode. 
Reacties hierop bleven uit en het initiatief 
stierf een snelle dood. Een tweede po-
ging is in 1976 ondernomen. In dat jaar 
heeft de Heemkundig Kring bijzondere 
aandacht aan Sint Oda geschonken. In 
dat jaar was het –volgens de legende- 
1250 jaar geleden dat Sint Oda in het 
dorp was overleden. Op 19 september 
had het gilde Onze Lieve Vrouw en het 
gilde Sint Margaretha uit Aarle-Rixtel de 
eucharistieviering opgeluisterd, gevolgd 
door een vendelgroet en geïmproviseerd 
Koningschieten. Dit had een tweeledig 
doel: een waardige afsluiting van de Sint 
Oda-vieringen verzorgen én belangstel-
ling wekken voor de herleving van een 
Roois gilde. Maar ook deze poging is 
vruchteloos gebleven. Zou het laten 

herleven van een Roois Gilde dan steeds 
gedoemd zijn te mislukken?

Toen pastor Jos van den Bosch in Sint-
Oedenrode kwam werken, kreeg Rooi 
met hem een gedreven gildebroeder/
gildeheer vanuit het Veghelse Sint Bar-
bara gilde. Van hem kwam dan ook de 
vraag aan Richard de Visser of het geen 
uitdaging was om in Rooi een gilde te 
laten herleven. Het duurde nog tot 1994 
voor er iets met die vraag gebeurde. 
Toen opperde Richard in een bestuurs-
vergadering van de Heemkunde Kring 
het idee van een gildeherleving. Daar 
zou toch voldoende draagkracht voor 
moeten zijn? Maar scepsis was het eni-
ge dat hij er ontmoette; “dat is al een 
paar keer geprobeerd en telkens op-
nieuw op niets uitgelopen.”Toch bleef  
Richard volhouden en samen met Jos 
van den Bosch en nog enkele geïnteres-
seerden kwam er een groepje van vier 
personen die de kar gingen trekken.
Op 29 maart 1995 hield dit groepje zijn 
eerste vergadering in de voormalige pas-
torie op De Heuvel. Resultaat van dit 
overleg: er moet een groep  van mini-
maal acht personen komen die de herle-
ving van een gilde zouden voorbereiden. 
Op zondag 23 april 1995 (Sint Jorisdag) 
is de groep bij elkaar gekomen en heb-
ben elkaar verzekerd dat er op 23 april 
1996 weer een levend Sint Jorisgilde in 
Rooi zou zijn. Belangrijkste actiepunt 

was het zoeken van versterking van de 
voorbereidingsgroep. Dit had nog veel 
voeten in aarde; het eerste lijstje met 
namen leverde niets op {al waren er wel 
positieve geluiden te horen). In augustus 
werd er opnieuw een lijstje met namen 
gemaakt en deze keer hadden ze meer 
succes. Op de bijeenkost van decem-
ber 1995 waren er al vijftien personen. 
Vanaf toen is hard gewerkt om er voor 
te zorgen dat er op 21 april 1996 het Sint 
Jorisgilde kon herleven. Nog enkele data 
en feitjes:14 maart 1996 passeert bij de 
notaris de Gilde-kaart (soort reglement). 
21 Maart overleg met College van B&W 
voor de ontvangst op het gemeentehuis 
voor de erewijn (en een ev. medefinan-
ciering van een Vaandel). Begin april 
bericht van het Kwartier van Oirschot 
dat het Sint Jorisgilde in de oktoberver-
gadering als kandidaat-lid zou worden 
voorgedragen.

Toen op woensdag 17 april in alle Rooise 
brievenbussen de Midden-Brabant plof-
te, wist iedereen in de gemeente het: 
Rooi heeft weer een gilde, bestaande  uit 
zeventien gildebroeders. In de eucha-
ristieviering van 21 april hebben deze 
broeders de eed van trouw afgelegd, 
de gezegende sjerpen omgehangen en 
het Sint Jorisspeldje gekregen. Volgende 
keer gaan we dieper in op de betekenis 
van het vaandel en vendel.

Interesse om vrijwilliger in terminale zorg te worden?  
Sinds enige tijd ben ik werkzaam als 
vrijwilliger bij de Vrijwilliger Palliatieve 
Terminale Zorg. (VPTZ)
Ik ben voorheen jarenlang vrijwilliger 
geweest bij de Zonnebloem en heb daar 
veel ervaring opgedaan. Dat heeft mij 
veel voldoening gegeven.

Door: een vrijwilliger

Ik heb nu voor deze organisatie gekozen, 
omdat ik vanwege mijn zorgachtergrond 
mij zeer betrokken voel met terminale 
zorg.Vooral het thuis sterven in de ei-
gen omgeving, te midden van dierba-
ren, is vaak een uitdrukkelijke wens en 
ook zeer goed mogelijk. Met hulpmid-
delen en met behulp van de thuiszorg 
die ondersteuning kunnen bieden met 
persoonlijke verzorging is het haalbaar. 
Als de ziekte van de cliënt achteruit gaat, 
wordt het voor de familie ook moeilijker 
en is de zorg niet meer 24 uur per dag 
vol te houden.Ik had me aangemeld bij 
de VPTZ en kwam toen in aanmerking 
voor een interne cursus, waarin alle as-
pecten van stervensfasen en basiszorg , 
begeleiding en ondersteuning, ook aan 
mantelzorg ruim aan bod zijn gekomen. 

Na die cursus ben je volledig toegerust 
om ingezet te worden in een terminale 
thuissituatie.
Ik ben een nacht in de week inzet-
baar en kan zelf aangeven welke 
nacht mijn voorkeur heeft. Voor de 
inzet ontvang ik gegevens van de  
cliënt en zijn mantelzorg en kan nadien 
ook weer bij mijn coördinator terecht om 
de nacht door te praten en word daar 
ook in begeleid en zonodig bijgestuurd.
Als ik word ingezet is de mantelzorger 
vaak al overbelast en erg moe, omdat 
de zorg voor de cliënt is toegenomen, 
zorgelijker is geworden. Ik ben dan aan-
wezig om de mantelzorger te ontlasten, 
zodat zij kunnen slapen. Mijn taak is dan 
om de zorg van de mantelzorger over 
te nemen, een vervangende mantelzor-
ger te zijn. Ik wil alles zoveel mogelijk in 
overleg met de cliënt/mantelzorger af-
spreken. Ik kan voor eventuele verpleeg-
kundige handelingen altijd een beroep 
doen op de thuiszorg en bellen naar de 
huisarts of huisartsenpost.
Het afscheid nemen is vaak heel pijnlijk 
en verdrietig voor de cliënt, maar ook 
voor zijn of haar partner of mantelzor-
ger. Ik wil hen steunen en bijstaan in 

deze moeilijke situatie, maar ook een 
luisterend oor bieden. Elke stervenssitu-
atie is uniek en is vaak verdrietig en dat 
raakt je. Je kan een stukje meegaan en 
meeleven en een steun voor ze zijn. Het 
geeft mij veel voldoening om dit mooie 
werk te doen.

Elke twee maanden zijn er bijeenkom-
sten, waar actuele situaties en nieuwe 
dingen in teamverband worden be-
sproken. Ook zijn er tweemaal per jaar 
themadagen, waarin nieuwe onderwer-
pen worden uitgediept en besproken op 
een andere leuke locatie, wat verbonden 
is aan een leuke activiteit, waar je ook 
goed contact hebt met je collega’s. Jaar-
lijks zijn er scholingen om de vrijwilligers 
meer kennis en vaardigheden bij te bren-
gen en deskundigheid van de vrijwilliger 
te bevorderen.

Op 23-09 2014 start er weer een nieuwe 
basiscursus en er is nog plaats voor en-
kele vrijwilligers..
Stichting VPTZ regio Uden/Veghel
Tel 0413-820305of 06 12 11 46 06
Email: info@svptz.nl
www.vptz-uden-veghel.nl

De MooiRooiKrant BBQ schorten
alleen deze zomer te koop

€ 7,95

   Heuvel 17
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



Woensdag 6 augustus 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 23

Weer over het weer

Het weer is één van de meest 
besproken onderwerpen in 
ons land. Een goede reden om 
eens terug te kijken op het 
weer van de afgelopen maand. 
Viel er meer of juist minder 
regen dan normaal? Was het 
te warm of veel te koud. Had-
den we reden om te klagen of 
kregen we gewoon dat wat we 
verdienden?

Juli was duidelijk warmer
De afgelopen maand was op-
nieuw een warme maand. De 
gemiddelde temperatuur lag 
met 19,7°C zo’n anderhalve 
graad hoger dan normaal. Net 
als de gemiddelde tempera-
tuur lagen ook de minimum- 
en maximumtemperatuur 
ruim twee graden hoger dan 
die van het langjarige gemid-
delde. Normaal koelt het in juli 
‘s nachts af tot 12,7°C, maar 
dit jaar was gemiddeld 14,1°C. 
Ook overdag werd het met 
25,2°C bijna twee graden war-
mer dan normaal. De warmste 
dag hadden we zaterdag 19 
juli met 33,6°C. Op dinsdag 1 
juli hadden we met 4,4°C de 
koudste nacht van de maand.

Een paar extreem natte dagen
In juli viel er veel regen. Veel 
meer dan normaal. Toch was 
het aantal verregende dagen  

 
maar beperkt. De afgelopen 
maand regende het op twaalf 
dagen en toen viel er maar 
liefst 107 millimeter regen en 
daarbij was ook regelmatig 
bliksem te zien. Op zeven da-
gen viel er meer dan één mil-
limeter neerslag. Op 8, 9 en 28 
juli viel er respectievelijk 31, 17 
en 27 millimeter regen.

De zon was ook weer volop 
van de partij
Ondanks dat de zon vorige 
maand net wat vaker scheen 
dan normaal, kenmerkte de 
maand zich wel door extreem 
zonnige en extreem sombere 
dagen. Zo liet de zon zich op 
8 en 9 juli niet zien, iets dat in 
juli niet vaak voorkomt. Daar 
stond tegenover dat er ook 
een groot aantal zonovergoten 
dagen was. In totaal scheen 
de zon 210 uur, tegen nor-
maal 202 uur. Donderdag 3 juli 
scheen de zon 13 uur en 33 
minuten. Daarmee was dat in 
absolute zin de zonnigste dag 
van de maand. Omdat de da-
gen alweer korter worden, was 
vrijdag de 18e met 13 uur en 
30 minuten relatief de zonnig-
ste dag. De zon scheen toen 
83,5% van het maximaal mo-
gelijke uren tegen 81,2% op 
de derde juli.

Kort samengevat was juli een 
warme en zonnige maand, 
maar wel een met extreem 
natte dagen er tussendoor.

Rijsingen Royaal; dames en heren neemt u plaats 

De lichten worden gedoofd, het doek 
wordt geopend, thans gaat de voorstel-
ling  een aanvang nemen. Zo ongeveer 
begint iedere theatervoorstelling, maar 
niet bij Rijsingen Royaal. Daar is de 
Ollandseweg, de fietspaden en oprit-
ten van aanwonende buurtgenoten uw 
theaterzaal en podium in één. Hier wor-
den optredens verzorgd door een groot 
scala aan diverse straatartiesten.

Graag wil de organisatie deze week en-
kele tot de verbeelding sprekende groe-
pen aan u voorstellen. Het DAT-theater 
uit Tilburg bijvoorbeeld. De aan dit thea-
ter verbonden acteurs en actrices weten 
u al meteen in de juiste sfeer te brengen. 
Zij zullen u verwelkomen aan de kassa 
en u er op wijzen dat deze kassa geen 
echte kassa is (gratis entree). Wel zul-
len zij u een programmaboekje en een 
spel- formulier in de handen proberen 
te frommelen met een aannemelijk ver-
haal. ‘Waar ben ik nu weer beland?’ zult 
u zich afvragen.
Dan het Vestzak theater. Deze groep 
brengt een ludieke voorstelling die be-
werkt en aangepast is om het wel en 
wee van buurtschap “Oud Rijsingen”in 
beeld te brengen. Verder zal het diverse 
types en creaties ten tonele voeren die 
zeker een bewonderenswaardige glim-
lach op het gezicht weten te toveren. 
Zeker als er bij vermeld wordt dat nie-
mand minder dan Marga van Acht één 
van de toonaangevende figuren is van 
dit gezelschap.

Theatergroep de Narrenkap uit Best zal 
het straatbeeld van” Rijsingen Royaal” 
totaal veranderen door talent en impro-
visatievermogen. Ook heeft Rijsingen 
de Koningstheateracademie uit Den 
Bosch naar Rooi weten te halen om een 
viertal verschillende optredens te verzor-

gen. Deze academie is een van de meest 
succesvolle cabaretopleidingen  van het 
Nederlandse taalgebied. Bekende na-
men zijn Pieter Derks en Katinka Pol-
derman. Tijdens Rijsingen Royaal zullen 
jonge artiesten voorstellingen verzorgen 
welke u zeker niet mag missen. Deze  
voorstellingen zullen gedurende de dag 
meerdere malen in kleine aangepaste 
”theaterzaaltjes” gespeeld worden.
Luuk’s poppentheater, illusionist en goo-
chelaar Martijn van Berkel  en Joris van 
Esch als wandelende bartafel behoeven 
geen verdere introductie. Deze zijn na-
melijk al wereldberoemd in Rooi en om-
streken. Net als Connie Simons, die met 
een beetje schmink de gezichten van 
kinderen, maar zeker die van de vaders 
en moeders een andere uitstraling weet 
te geven. 

Op het hoofdterrein zal de Dutch Show 
Compagnie u de gehele dag laten ge-

nieten van een show die zijn weerga 
niet kent. De Dutch Show Compagnie 
is een flying entertaiment team dat met 
diverse acts en niet van echt te onder-
scheiden uitvoeringen van musicals hun 
optredens vorm geeft.

Tijdens Rijsingen Royaal zijn er twaalf 
entertainers te zien in diverse 30 mi-
nuten acts, zoals The Dolly Dot`s, Luv, 
Andre Hazes, Maywood, Pussycats, The 
Blues Brothers en Robin Mc Ray. Ook 
zullen deze artiesten in de pauzes het 
straattheater mee verzorgen. Dames 
en heren, op 31 augustus om klokslag 
10.00 uur is het theater aan de Ol-
landseweg geopend. Alleen voor u!

P.s. Voor een brunch, High Tea of uit-
gebreid diner op grote hoogte in het 
meest bizarre en unieke restaurant “Di-
ner in the Sky” zijn nog enkele kaartjes 
beschikbaar. (www.rijsingenroyaal.nl)

Nu ook 
nieuwe oogst
blauwe bessen

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

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

“Nieuwe oogst”  

Frambozen

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

Frambozen

zondag 
29 juni 

geopend

V O L O P  Z O M E R F R U I T ! ! !

Frambozen, blauwe bessen, rode- of aalbes en bramen

De lekkerste jams en sappen hebben wij op voorraad!
Ook volop fruit om dit zelf te maken!

Kijk voor openingstijden op www.vanhoofzachtfruit.nl

Annie van Hoof  |  Roest 2a  |  Olland  |  0413-473608

Zomerschool extra

Na een gezellige, leerzame week nog vier da-
gen te gaan voor de Zomerschool.
Wilt u het prachtige terrein rond het Damiaan-
centrum (Schijndelseweg 46) verkennen? Dan 

staat donderdag om 11 uur IVN-gids Henri 
van Weert klaar om u mee te nemen voor een 
natuurwandeling. De rest van het programma 
vindt u op: www.taalwerkplaatsrooi.nl 

Online gamen en digitaal televisie kijken 
populair bij Nederlander
Nederlanders maken vooral gebruik van online 
diensten om in hun mediabehoefte te voorzien. 
Zo kijken bijna vier op de vijf Nederlanders di-
gitale televisie en speelt ruim driekwart van de 
gamers vooral games online. Alleen het luiste-
ren naar radio wordt door meer dan de helft 
van de Nederlanders nog ‘traditioneel’ via de 
ether gedaan.

Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope in op-
dracht van Reggefiber onder duizend Neder-
landers. Vooral Nederlanders ouder dan 35 
jaar luisteren muziek op de radio via de ether. 
Onder jongeren is het percentage dat muziek 
via streamingdiensten zoals Spotify of Deezer 
luistert aanzienlijk hoger: 20% van de respon-
denten jonger dan 25 jaar luistert meestal op 
deze manier naar muziek.

Een tiende van Nederland kijkt nog analoog
Digitale televisie heeft zijn plek veroverd in de 
Nederlandse huiskamer: 78% van de respon-
denten kijkt digitale televisie. Netflix en andere 
streaming-diensten zijn nog geen gemeengoed 
als belangrijkste manier om televisie te kijken: 
in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar is dit bij-
voorbeeld onder 3% populair. Televisie kijken 
via een analoge verbinding heeft de voorkeur 
onder 12% van de Nederlanders, vooral bij res-

pondenten ouder dan 45 jaar is dit de eerste 
keus.

Vrouwen gamen meer dan mannen
Meer dan de helft van de Nederlanders speelt 
wel eens een computergame. Online gamen 
wordt voornamelijk op een tablet gedaan, ge-
volgd door de pc. Het spelen van games op de 
smartphone staat op de derde plek. Opvallend 
is dat Nederlandse vrouwen vaker gamen dan 
mannen: 62% ten opzichte van 54% van de 
mannen. Vooral het spelen van games op een 
tablet of smartphone is populairder onder vrou-
wen.

Ewoud Overduin, Manager Sales en Marketing 
bij Reggefiber: “Nederlanders zijn steeds vaker 
voor hun mediagebruik afhankelijk van een on-
line verbinding. Zo wordt er in veel huishou-
dens niet alleen digitale televisie gekeken, maar 
ook online gegamed. Daarnaast luisteren con-
sumenten ook via internetradio naar muziek, 
vooral onder jongeren is dit populair. Het is 
dus belangrijk om over voldoende bandbreedte 
te beschikken om dit allemaal soepel te laten 
verlopen. Ook omdat je daarnaast gewoon 
wil kunnen blijven surfen, zonder dat de inter-
netverbinding hapert. Een glasvezelaansluiting 
biedt hier voldoende bandbreedte voor.”
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De opkomst en teloorgang van het wegracen bij de NMB
Er werden hier in het zuiden in 
de zestiger jaren geen wegraces 
gehouden. Daarom besloot een 
aantal wegracers in 1966 uit on-
vrede, een verzoek in te dienen 
of zij onder de auspiciën van de 
Nederlandse Motorsport Bond, de 
NMB aan wegraces zouden kun-
nen deelnemen. Die bond was 
bijna twintig jaar eerder door de 
motorcrossers opgericht, omdat 
de landelijke KNMV ook voor hen 
in het zuiden bijna niets deed. 
Oud-Rooienaar Mari van Kaste-
ren schreef een boek over de op-
komst en ondergang van de NMB 
als wegracebond.

Voor veel Rooienaren is Van 
Kasteren geen onbekende. Zo was 
hij voorzitter van tafeltennisver-
eniging Attaque en bestuurslid van 
de supportersclub van zijn broer 
Rinus van Kasteren. Ook stond 
hij aan de wieg van de Veteranen 
Motoren Vereniging (VMV). On-
danks dat hij nu niet meer in Rooi 
woont voelt hij zich nog steeds 

verbonden met ons dorp. Naast 
het schrijven van het boek ‘N.M.B. 
wegraces 1967-1981’ is Mari ook 
nog actief als secretaris van de 
Stichting Koeveringse molen.

Eerste wegrace in 1967
“Motorsport zat er bij ons al 
vroeg in. Als klein manneke ging 
ik al met mijn vader mee naar de 
motorrace. Later ging mijn broer 
racen en waren mijn vader en ik 
hulpje en supporter”, vertelt Mari 
terwijl hij vol trots een aantal her-
inneringen uit die tijd laat zien. 
Een van de herinneringen is de 
aankondiging van de TT in Reusel 
op 2 april 1967, dat was de eerste 
wegwedstrijd die de NMB hield, 
nadat de NMB een wegraceafde-
ling had opgericht.

“De belangstelling voor die wed-
strijd in Reusel was groot”, ver-
volgt Mari van Kasteren. “Tot die 
tijd was de Koninklijke Neder-
landse Motorrijders Vereniging 
(KNMV) leidend in Nederland. 

Wie wilde racen moest daarvoor 
naar Zandvoort en daar kwamen 
wij uit het zuiden nauwelijks aan 
de bak. Daar moesten rijders toen 
toelatingsexamens rijden. Het 
ging er toen niet over of iemand 
kon rijden. Als je minder dan tien 
procent langzamer was dan de 
besten, dan was je geslaagd. Min-
dere goden met snelle motoren 
kwamen door, goede rijders met 
minder materiaal bleven achter. 
Bij de NMB reden we op straten-
circuits en er waren overal wed-
strijden. Iedereen mocht rijden en 
de motorsport kwam nu voor de 
mensen dichtbij en ik ben er zeker 
van dat veel talenten zonder de 
bond niet waren ontdekt”.

Niet kritiekloos
“De NMB had haar zaakjes goed 
voor elkaar. Zo waren er opgeleide 
bochtcommissarissen, eigen artsen 
en eigen ambulances, dingen die 
de KNMV toen nog veel minder 
goed had geregeld”, vertelt Van 
Kasteren enthousiast. Hij is een 
echte NMB-man en aan zijn ver-
haal kun je horen dat hij het nog 
steeds jammer vindt dat de NMB 
uiteindelijk het onderspit heeft 
moeten delven. “Toch ben ik in 
mijn boek niet kritiekloos, er gin-
gen bij de bond ook dingen min-
der goed en die noem ik ook in 
mijn boek”, zo vervolgt hij.

In de beginjaren van het wegra-
cen bij de NMB had alleen de re-
gionale pers belangstelling voor 
de wedstrijden. Dat veranderde 
toen in Oss 24-uursraces werden 

gehouden. Daar kwam de lande-
lijke pers ook naar toe. Begin ja-
ren zeventig waren de hoogtij da-
gen. Het omslagpunt kwam met 
een reeks dodelijke ongevallen in 
1980. Ongevallen gebeurden er 
regelmatig, maar 1980 was een 
zwart jaar. Het dodelijke ongeval 
in het Belgische Sint-Joris werd 
de NMB fataal. Van Kasteren be-
schrijft in zijn boek uitgebreid over 
het geharrewar en de listen, die 
plaatsvonden om de NMB rijders 
aan die wedstrijd deel te laten ne-
men. 

De nasleep van wat de telegram-
affaire zou gaan heten betekende 
het einde van de NMB. Het leek er 

even op dat de NMB met wegra-
ces door zou kunnen gaan, maar 
er ontstond al snel reuring en in 
januari 1982 werd de wegrace 
afdeling van de NMB opgeheven 
en moesten de wegracers zich bij 
de KNMV melden. Een jaar later 
gingen de motorcrossers dezelfde 
weg.

Mari van Kasteren presenteert zijn 
boek ‘N.M.B. Wegraces 1967-
1981’ op zaterdag 23 augustus 
aanstaande bij het zwembad in 
Son en Breugel. Daarna is het voor 
20,= euro te koop. Ook is het 
boek nu al te bestellen bij Mari van 
Kasteren via e-mail: 
m.kasteren2@chello.nl

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

motorsport
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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

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

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Nu € 50,- aan 
accessoires cadeau
Wanneer u in augustus een nieuwe 
fiets koopt.
Actievoorwaarden in de winkel.

De Nijnselse ruiters

Tweede plek voor Larissa Laenen
Larissa Laenen startte dit weekend 
met haar pony Kasandera  het con-
cours van het Zwarte water in de 
Mortel. Nadat ze haar eerste ronde 
foutloos had gereden mocht ze als 
laatste starten in de barrage van de 
klasse D-B. Larissa had al gezien dat 
de tijd zeer krap stond en enig risico 
moest dan ook genomen worden. 
Larissa kwam de ring uit 1.51 se-
conde langzamer en  wist alsnog 
een tweede plaats te behalen.

In Moergestel was een wedstrijd 
voor vierjarige paarden. De Nijn-
selse ruiters waren goed verte-
genwoordigd. Thom van Dijck be-
haalde met zijn paard Cinderella 
de achtste plaats. Annette van En-
geland en haar paard Files de Rêve 
een zevende plaats. Mandy Jansen 
kwam in deze rubriek aan start met 

haar paard Firoza S en behaalde een 
derde prijs. Thom van Dijck startte 
tevens in de klasse Z/ZZ en behaal-
de met zijn paard Archer een derde 
plaats. Met zijn paard Albin kwam 
hij als winnaar over de streep.

paardensport

BMX-talent defi nitief bestempeld als groot talent 

Papendal als tweede thuis

bmx

Koen van der Wijst uit Sint-
Oedenrode, werd al enkele ja-
ren bestempeld als een potenti-
ele topper in zijn sport, maar na 
het WK BMX en de derde plek 
op het EK, is die status definitief 
bevestigd. De tiener is officieel 
gevraagd om zich bij de jonge-
renselectie van Nederland te 
voegen. Dat houdt in dat Koen 
op Papendal gaat trainen. 

Dat niet alleen. Hij verlaat Rooi 
om er te gaan wonen. Dat komt 
door de dagelijkse trainingen 
die op het bord van Koen te-
recht komen. Bovendien gaat hij 
vanaf september in Arnhem zijn 
vervolgopleiding genieten. Het 
doel? De Olympische Spelen van 
2020. Voor de 16-jarige Rooi-
enaar moet dat haalbaar zijn. Zo 
denken zijn professionele bege-
leiders die vanaf september iede-

re dag om hem heen zwermen.

Niet alleen zal Koen worden om-
ringd door begeleiders, maar ook 
door zo’n zeven leeftijdsgenoten 
die hetzelfde doel nastreven en 
door nationale toppers als Twan 
van Gendt. Hij is een groot voor-
beeld voor Koen. “Het kan zijn 
dat ik straks World Cups moet 
gaan rijden en dan kan het zo-
maar voorkomen dat ik tegen 
Twan moet. Haha, dat is wel een 
raar idee”, zegt Koen enigszins 
beduusd. Op dit moment geniet 
hij van een vakantie met zijn fa-
milie, maar over een paar weken 
barst het avontuur los. Het talent 
krijgt zeker drie jaar om zich te 
bewijzen. Een mindere periode 
wordt dus niet meteen afgestraft. 
Vooral omdat de bond weet wat 
hij nu kan en wat hij in potentie 
in zich heeft. 

Iemand die een topsportdroom 
na wil jagen zal met geld over de 
balk moeten komen. 

Dat is voor Koen niet anders. Ge-
lukkig staat het hele gezin achter 
de droom van Koen. Vader en 
moeder springen financieel bij. 
“Het hele gezin ‘lijdt’ eronder”, 
vertelt vader Jos. “Een oplei-
ding als deze kost namelijk heel 
veel geld. We zullen er wel eens 
iets voor moeten laten, maar ja, 
we willen er met zijn allen voor 
gaan.” Mede daarom zijn Koen en 
zijn vader op zoek naar sponsoren. 
Mensen, bedrijven, die hem ver-
der willen helpen in de sport. “We 
moeten het nog meer op poten 
gaan zetten, maar we zijn er druk 
mee bezig”, aldus Jos.       

Deze Australiër werd vorige week 
wereldkampioen BMX. Iets wat Koen 
nastreeft. U ziet het goed. Hij zit in de 
grote klomp van MooiRooi. 

Koen van der Wijst werd onlangs nog derde op het EK.

Detective Rien Raavens 
is tot 27 augustus op vakantie.

Detective Rien Raavens 
is tot 27 augustus op vakantie.

Detective Rien Raavens
is tot 27 augustus 

op vakantie

Eindelijk weer duiventochten voor PV de Vredesduif

duivensport

Na vier weken uitstel en afge-
lastingen vanwege weersom-
standigheden, ging het duiven-
seizoen op 26 juli verder met 
de marathonvlucht vanuit Dax 
(1000 km). Met acht deelnemers 
en zestig duiven werd daar aan 
deelgenomen. 

Gelost op vrijdag 13.00 uur werd 
de eerste geklokt  op zaterdag 
om 12.48 uur door J. v. Houtum 
(snelheid 1010 m.p.m.) De eer-
ste vijftien in Sint Oedenrode: J. 
v. Houtum: 1,6,7,11,12. W. v. 
Santvoort: 2. O. Roeters: 3. Fam. 
Hendriks: 4. Gar. v. Santvoort: 
5,8,15. Verhagen v/d Steen: 
13.14.
In dat weekend werd ook de 
vlucht vanuit Feluy (144 km) ge-
houden met jonge en oude dui-
ven.
Voor de jonge was dit de eer-
ste echte wedvlucht. Gelost om 
10.00 uur gingen de 238 duiven 

van 12 liefhebbers richting Rooi. 
Eerste werd geklokt door A. v. 
Sinten om 11.39 uur (snelheid 
1447 m.p.m.)
De eerste vijftien: A. v. Sinten: 1. 
A. v/d Heyden: 2. H. Janssen: 3. 
W. v. Houtum: 4. H. v. Boxmeer: 
5,6,10,11. TH. v. Noutum: 7. J. 
Lathouwers: 8. J. v. Laarhoven: 
9. J. v. Boxmeer: 12,13,14,15. Bij 
de oude werd de eerste geklokt 
door H. v. Boxmeer, om 11.39 
uur (snelheid 1436 m.p.m.) De 
eerste vijftien: H. v. Boxmeer: 
1,5,6,10,14. W. v. Houtum: 
2,3,4,11,12,13. H. Janssen: 
7,8,9,15.
 
Op vrijdag 1 augustus stond de 
laatste marathonvlucht op het 
programma vanuit Bergerac (af-
stand 832 km). Gelost om 13.15 
uur werd de eerste geklokt door 
J. v. Houtum op 2 augustus om 
8.11 uur (snelheid 1224 m.p.) 
De eerste vijftien waren: J. v. 

Houtum: 1,5.6,7,10,13,14,15. B. 
Giebels: 2. M. Sips: 3. W. v. Hou-
tum: 4,8,9,11. J. Toelen: 12.
 
Dan nog de vlucht vanuit Chi-
may (187 km) met jonge en 
oude duiven. Te beginnen met 
de jonge. Elf liefhebbers met 
251 duiven. Gelost om 8.20 uur 
werd de eerste geklokt door W. 
v. Houtum om 10.26 uur (snel-
heid 1516 m.p.m.) De eerste vijf-
tien:  W. v. Houtum: 1,11,15. A. 
v. Sinten: 2,6,8,13. H. Vos: 3. J. v. 
Boxmeer: 4,12. J. v. Laarhoven: 
5. Comb. G. & H. v. Dijk: 7. TH. 
v. Houtum: 9,10. A. v/d Heyden: 
14. Bij de oude duiven werd de 
eerste geklokt door W. v. Hou-
tum. om 10.24 uur (snelheid 
1545 m.p.m.) Hier stonden 67 
duiven van vier liefhebbers aan 
de start. De eerste vijftien: W. v. 
Houtum: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,15. H. Janssen: 14.
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beugelen

Beugelkampioenen (H)Olland Zomertoernooi 

De beugelkampioenen (H)Olland 
Zomertoernooi 2014 zijn bekend. 
Bij Beugelclub “De Lustige Spe-
lers” aan de Misse te Olland zijn op 
woensdag 30 en donderdag 31 juli 
de wedstrijden gespeeld voor dit 
jaarlijks terugkerende toernooi. 

In een geweldige ambiance en onder 
grote belangstelling van vele toe-
schouwers is er fanatiek en sportief 
gestreden om de voor dit zomer-
toernooi bekende vleesprijzen in de 
wacht te slepen. De winnaars kun-
nen de BBQ gaan opwarmen.

Uitslag Tweede klas:
1ste: Jurre Verhagen, De Lustige 
Spelers, Olland
2e: Wim v.d. Sande, Weidonk, 
Schijndel 
3e: Ad Verkuijlen, De Lustige Spe-

lers, Olland

Uitslag Derde klas:
1ste: Sjef Beijens, D’n Heuvel,  

Hoogeloon
2e: Carin Bovee, De Kuiters, Tegelen
3e: Toon Claassen, D’n Heuvel, 
Hoogeloon

zwemmen

Open water wedstrijden
Afgelopen zondag heeft Fleur  
Gibbels deelgenomen aan de Ter 
Rede van Hoorn. Zij verscheen aan 
de start voor de 1000m vrije slag 
die ze aflegde in 16.22.35.

Komend weekend staan er twee 

open water wedstrijden op het pro-
gramma: Zaterdag de Open Water 
Wedstrijd in ’t Waaltje te Heerjans-
dam, aanvang 10.00 uur en zondag 
de Singelzwemtocht in de Singels 
en haven van Breda, aanvang 11.00 
uur.

jeu de boules

Jeu de boules uitwisseling  
J.B.C. Boskants Boeleke – 
’t Trefpunt Mariahout

Dinsdagavond 29 juli is onder een 
zomers temperatuurtje met 36 deel-
nemers 3 wedstrijden jeu de boules 
gespeeld. De nieuwe tafel/banken 
en de grote parasols voor de zon 
waren een welkome aankleding bij 
de buitenbanen. 

Na 3 wedstrijden was de uitslag 
voor J.B.C. Boskants Boeleke zeer 
gunstig, van de 5 prijzen bleven er 4 

in Boskant. De winnaars hebben alle 
wedstrijden gewonnen. 1: Gerard 
v.d. Berk J.B.C. Boskants Boeleke + 
28 punten. 2: Ties Brans, J.B.C. Bos-
kants Boeleke + 25 punten. 3: Henk 
Verhoeven, ’t Trefpunt Mariahout + 
22 punten. 4: Annie v. Lierop, J.B.C. 
Boskants Boeleke + 22 punten. 5: 
Betsie v.d. Berk, J.B.C. Boskants Boe-
leke + 19 punten.

Uitslagen

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 30 juli
1 Hrn.Van Erp 64,58 % 2 Echtpr. See-
gers 61,11 % 3 Echtpr. Van Gerwen 
54,17 %.

Zijtaartse Bridgeclub ZBC01
Zomerdrive dinsdag 29/7:
A-lijn: 1.Toon & Marieje v.Schaijk 
59,50 % 2.Riet Koevoets & Cor Mol-
len 57,92 % 3.Noud & Toos v.Zutven 
57,50 %.    

Bridgeclub KBO Zijtaart
Zomerdrive donderdag 31/7:
A-lijn: 1.Cor v.d.Berg & Cor Mollen 
57,29 % 2.Adriaan v.d.Tillart & Wil-
lemien Verhoeven 56,25 % 3.Toon & 
Piet v.Schaijk 55,90 %. 

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag zomerbridge woensdag  30 juli
A-lijn 
1. Willem Pieters & Rien Voets 59,82 
2. Anneke Majoor & Toon Majoor 

58,93 3. Ria Habraken & Toon Habra-
ken 57,14
B-lijn  
1.  Francine Versantvoort & Romano 

van der Meyden  62,76 
2.  Bep Machielsen & Joost van Heer-

tum 61,98 3. Ad van Kaathoven & 
Harrie Hol   59,64

Iedere woensdagavond 20.00hr in 
Mariendaal  vrij bridgen voor leden en 
niet leden (beginners en gevorderden) 

Bridgeclub De Neul
Uitslag 4/8, 8e zomerdrive
A-lijn: 1. Ann ie Kooimans en Els Frans-
sen 61.11; 2. .Jan van Lanen en  Ad v. 
Helvoort 59.03; 3. Toon Majoor en Jan 
Wouters  57.87.
B-lijn: 1. . Pieta Timmermans en Aagje 
van den Boogaard 65.28; 2. Wilhel-
mien Braken en Nellie van de Meer-
akker 64.58; 3. Chris Verhoeven en 
Netty Leijtens 61.11.
C-lijn: 1. Pieter van Kaathoven en Henk 
van Walbeek 60.42; 2 en 3 gedeeld: .  
Wim van  Iersel en truus Vissers en Jo 
en Frans Bouwdewijns 59.82.
Voor alle uitslagten: www.bcdeneul.nl

handboogschieten

Handboogvereniging Ontspanning
Vorige week is bij de Rozelaer ge-
schoten voor de competitie. De 
dagwinnaar was Jan Gordijn met 
een score van 223. Verdere uitslag: 
Jan van Erp 212, Leo van Breu-
gel 208, Wim Boonstoppel 191,  
Antoon Hermes 189, Ron Spijker 
172, Jan Lathouwers 163 en Jan van  
Bergen 113.

In het weekend was er een outdoor-

fita in Schijndel. Namens Ontspan-
ning deden er vijf schutters mee: Piet 
en Jos van den Berg, Floris en Dione 
Mesu en Agnes Vissers. Piet schoot 
bij de heren cadetten op 70, 60, 50 
en 30 meter. Met een score van 1278 
werd hij tweede in deze categorie. 
De andere vier schoten een short 
metric op 50 en 30 meter. Floris en 
Dione bij de cadetten, Jos en Agnes 
bij de houtschutters. Floris werd eer-

ste met 529 punten en Dione werd 
derde met 498 punten. Agnes werd 
tweede bij de houtschutters met 133 
punten en Jos won deze klasse met 
225 punten.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubwedstrijden, op dinsdagmiddag 
de Rozelaer en op vrijdagavond de 
senioren. Vrij trainen voor leden als 
de accommodatie niet bezet is.

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Triplet Nelly Hendriks/Karel Verschuijten/
Ronald Thijssen clubkampioen
Op de laatste speelavond van het 
mix triplette clubkampioenschap 
werd het nog heel spannend aan de 
top van het klassement. 

In de eerste partijronde wisten de 
nummers 1 en 2 hun partij te win-
nen. In de laatste partijronde moest 
de koploper, het triplet Gerrie vd 
Rijdt/Rob v Berkel/Huub v Abeelen, 
aantreden tegen het triplet Toon van 
Erp/Jan vd Schoot/Jan Verschuijten, 
de nummer 3 van het toernooi.  Het 
laatste triplet wist in een zenuwslo-
pende partij de winst naar zich toe 
te trekken (13-8). Hierdoor werd het 
triplet Gerrie vd Rijdt/Rob v Berkel/
Huub v Abeelen 2e in het toernooi 
(9 +58). Het triplet Nelly Hendriks/
Karel Verschuijten/Ronald Thijssen 
wist namelijk wel de laatste partij 
te winnen (13-0) en daarmee de 
1e plaats veilig te stellen (10 +59). 
Het triplet Nelly Hendriks/Karel Ver-

schuijten/Ronald Thijssen werd hier-
mee de nieuwe mix triplette club-
kampioen. Het triplet Toon van Erp/

Jan vd Schoot/Jan Verschuijten wist 
beslag te leggen op de 3e plaats (8 
+21). 

jeu de boules
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Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

v.v. Boskant selectie 
gestart met trainingen

voetbal

Afgelopen zondag is de Boskant se-
lectie gestart met de voorbereiding 
op het seizoen 2014-2015. De op-
komst op de eerste training was zeer 
behoorlijk, mede gezien het feit dat 
we nog midden in de vakantieperi-
ode zitten.

“Ik was blij dat we weer konden 
beginnen en blij met de goede op-
komst, we waren met 19 op een to-
taal van 39”, aldus trainer Henry van 
Wanrooij. “De overige spelers waren 
nog op vakantie, maar eind volgende 
week (deze week voor de lezers) heb 
ik op enkele personen na, de selectie 
compleet. Kunnen we zaterdag  mooi 
nog een keertje trainen met degenen 
die nog niet die mogelijkheid heb-
ben gehad”! De selectie is voor het 
komend seizoen wel wat veranderd 
omdat  een aantal oudere spelers 
hebben aangegeven lager te willen 
voetballen. De selectie is aangevuld 
met spelers die afgelopen jaar in de 
lagere teams hebben gevoetbald en 
met twee nieuwe leden, Tom van 
der Heijden die voorheen bij Blauw 
Geel het doel verdedigde en Sjoerd 
van Galen die, na een aantal jaren 

rust, de schoenen ook weer uit het 
vet heeft gehaald.  Het trainingspro-
gramma krijgt deze week dinsdag en 
donderdag nog een vervolg, waarna 
op zaterdag en zondag een drietal 
oefenwedstrijdjes zijn gepland in het 
kader van DeMooiRooiSchaal.

De dames en de lagere teams heb-
ben nog een weekje rust. De eerste 
training voor de dames staat gepland 
op dinsdag 12 augustus om 19.30 
uur, de lagere teams beginnen 2 da-
gen later op donderdag 14 augustus 
om 19.30 uur. Voor de jeugd begin-
nen de trainingen op maandag 18 
augustus.

Op zaterdag 9 en zondag 10 augus-
tus speelt Boskant dus een aantal 
wedstrijden in het kader van De-
MooiRooiSchaal, dat dit jaar wordt 
georganiseerd door v.v. Rhode. 
Programma senioren zaterdag 
9 augustus
Boskant 1-Ollandia 1 18.30 u.
Programma senioren zondag 
10 augustus
Rhode 1 -Boskant 1 13.00 u., Nijnsel 
1- Boskant 1 15.30 u.

Komend weekend op sportpark De Neul 

Wie wint DeMooiRooiSchaal 2014?

De voetbalclubs van Sint-
Oedenrode, Boskant, Rhode, 
Ollandia en Nijnsel (BRON), 
besloten vorig jaar om een on-
derling toernooi in het leven te 
roepen. De eerste editie van De-
MooiRooiSchaal werd direct al 
een regelrecht succes. Honder-
den mensen wisten de weg naar 
sportpark De Scheken in Boskant 
te vinden. 

Van alle kanten kreeg VV Bos-
kant vorig jaar de loftrompet 
toegestoken. Waarom? Omdat 
de organisatie puik in elkaar zat. 
Op een soort ‘funplein’ kwamen 
de supporters bij elkaar voor een 
hapje, een drankje en muziek. Er 
werd druk gespeculeerd en ge-
discussieerd over de prestaties 
van alle vaandelteams. Spelers 
passeerden de revue, trainers 
kregen er van langs of juist niet. 
Gewoonweg de heerlijke voetbal 
prietpraat die hoort bij een suc-
cesvol toernooi. Met het nieuwe 
seizoen voor de deur is DeMooi-
RooiSchaal een ideale manier 
voor voetbalfans om te kijken 
hoe de lokale teams er voor 
staan.

Rhode pakte vorig jaar als eer-
ste club de prestigieuze schaal. 
Met trots toonden de spelers 
deze aan het massaal opgeko-
men publiek. Nijnsel volgde als 
goede tweede, daarna Boskant 
en Olland. Dit jaar kunnen de 
kaarten zomaar weer anders ge-
schud worden. Natuurlijk hopen 
de supporters van iedere club dat 
hun vaandelteam wint. De trai-
ners stiekem ook, maar voor hen 
staat het toernooi vooral voor 
een ideaal moment om spelers 
aan het werk te zien. De vaste 
basis staat namelijk nog lang niet 
vast. Een coach wil wel eens wat 
uitproberen op tactisch gebied 
en omdat sommige spelers ge-
nieten van vakantie worden an-
dere spelers ingepast. Een nieuw 

seizoen zorgt voor getergde spe-
lers, die zich allemaal in de ba-
sis willen spelen. De wedstrijden 
zullen dan ook op het scherpst 
van de snede worden afgewerkt. 
Al is het alleen al omdat er een 
gezonde rivaliteit heerst. Eerst 
strijden om de titel, daarna sa-
men aan de bar.

Het programma luidt als volgt: 
op zaterdagavond speelt vanaf 
18.30 uur VV Boskant tegen Ol-
landia op veld 1. Rhode bindt de 
strijd aan tegen VV Nijnsel TVE/
Reclame op veld 2. Na deze wed-
strijden is er een knallend feest in 
de totaal vernieuwde kantine van 
de organiserende vereniging. Een 
mooiere manier om het nieuw-
bakken clubhuis in te zegenen 
is er niet. Op zondag starten de 
wedstrijden om 13.00 uur. Ollan-
dia en VV Nijnsel / TVE Reclame 
op veld 1. Rhode en VV Bos-
kant op veld 2. Vanaf 15.30 uur 
staan de laatste twee wedstrij-
den op het programma. Rhode 
en Ollandia strijden dan op het 
hoofdveld en VV Boskant en VV 
Nijnsel / TVE Reclame gaan van 
elkaar proberen te winnen op het 
tweede veld. ’s Avonds vindt de 
prijsuitreiking plaats bij de kan-
tine van Rhode. 

Er wordt nu al veel gesproken 
over het toernooi. Wie wordt 
winnaar van DeMooiRooiSchaal? 
Wie wordt de beste speler van 
VV Boskant, van Rhode, VV 
Nijnsel / TVE Reclame of Ol-
landia. Komend weekend wordt 
dat duidelijk. U bent van harte 
welkom om te komen kijken. De 
toegang is gratis.    

Voetballen bij VV Boskant

Ben je op zoek naar een teamsport, 
zoek je meer sociaal contact, wil 
je voetballen met je vrienden of 
met andere personen  van je eigen 
leeftijd, dan is v.v. Boskant de ver-
eniging die jij zoekt! 

We kunnen ons voorstellen dat je 
aarzelt om je nu meteen aan te 
melden. Dat is ook nog niet nodig; 
als je interesse hebt kun je vrijblij-
vend meetrainen en alvast enkele 
oefenwedstrijdjes spelen om te er-
varen of voetbal en natuurlijk ook 
of v.v. Boskant wat voor je is.

Wat wij je als v.v. Boskant bieden?
Nou in ieder geval een mogelijk-
heid om als jeugdige de voetbal-
sport te bedrijven in de leeftijds-
klasse mini’s (5-6 jaar) tot en met 
A-junioren (17-18 jaar), zowel 
voor meisjes als jongens.

Afgelopen seizoen zijn we trou-
wens gestart om het meisjesvoet-
bal bij v.v. Boskant meer te pro-
moten. De eerste proeftrainingen, 
afgelopen juni, zijn goed verlopen. 
We zijn blij te kunnen melden dat 
de eerste nieuwe leden zich al 
hebben aangemeld! De trainingen 
voor de meisjes zullen in augus-
tus, voordat de nieuwe competitie 
begint, een vervolg krijgen (één 
keer trainen per week). Hopelijk is 
de opkomst zodanig dat we in de 
loop van het komende seizoen bij 
v.v. Boskant kunnen starten met de 
eerste meisjesteams.
 
Natuurlijk is er voor senioren, zo-

wel voor heren als voor dames, de 
mogelijkheid om de voetbalsport 
actief uit te oefenen. Nieuwe leden 
in deze categorieën zijn van harte 
welkom. Komend seizoen start 
v.v. Boskant met 6 jeugdteams, 6 
heren senioren teams en 1 dames 
seniorenteam.

Naast het voetballen biedt v.v. 
Boskant ook een heleboel andere 
activiteiten. Activiteiten die be-
doeld zijn om de sfeer binnen de 
vereniging te vergroten, zodat 
onze leden zich bij v.v. Boskant 
thuis voelen!
 
Indien je interesse hebt en meer 
informatie wilt, neem dan telefo-
nisch contact op met Huub van 
der Zanden (tel 06-22714266) 
of  Willy van der Heijden (tel 06-
20011071) of stuur een berichtje 
via de mail: info@vvboskant.nl

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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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, actualiteiten 
en trends in korte uitzendingen. Ge-
durende de vakantieperiode besteden 
we extra aandacht aan actualiteiten.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle 
andere programma’s.

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

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

Zomer in onze omgeving
Trek met de cameraploeg van Leo van 
de Veerdonk mee en verwonder u 
over flora en fauna in De Meierij. Een 
zomers genoegen.

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

Wandelen in Het Groene Woud
Het natuurgebied “De Mortelen” 
biedt wandelaars én fietsers een ont-
dekkingstocht met onverwachte uit-
zichten. Een uitnodiging om er zelf 
eens naar toe te gaan. 

Uitzending van 9 tot en met 23 au-
gustus op de volgende tijden:
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 KPN 
op kanaal 559.TRINED z.s.m. op ka-
naal 12.
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, veel foto’s en 
films is TV Meierij wereldwijd te vol-
gen via www.tvmeierij.nl 

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

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO – 1e zaterdag vd maand

De Ontmoeting 

18 juli - 30 september 
Expositie oud-medewerkers

Odendael 

5 - 7 augustus 
Zomerschool

Damiaancentrum 

5 augustus 
KBO zomer: kookworkshop

d’n einder 

6 augustus 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

9 augustus 
Poppenkast in het centrum

Kerkplein 

9 augustus 
Orgelconcert Arjan Mooij

Martinuskerk 

9 - 10 augustus 
DeMooiRooiSchaal

Rhode 

9 augustus 
KBO zomer: 

Ein abend in Wien
Atrium Odendael 

10 augustus 
Vogelkastjes in elkaar zetten

Kinderboerderij De Kienehoeve 

10 augustus 
KBO zomer: 
rondleiding

Kasteel Henkenshage 

10 augustus 
Dagje jong & oud

Gasthuishoeve 

11 augustus 
KBO zomer: 

familiefi lm Kuifje
Odendael

 12 - 13 augustus 
Zomerschool

Damiaancentrum 

12 augustus 
KBO zomer: Naaldschilderwerk

Streepenstraat 24 

13 augustus 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

13 augustus 
IVN-Rooi: Nachtvlinders kijken met 

Joep Steur
Parkeerplaats bij Moerkuilen 

15 augustus 
KBO zomer: 

workshop Yin Shin Jyutsu
Odendael 

16 augustus 
Beach Hockey Rooi presenteert 

‘A day at the Beach’
Evenemententerrein 

De Neul 

16 augustus 
Poppenkast in het centrum

Kerkplein 

16 augustus 
Orgelconcert Ilona de Jong

Martinuskerk 

17 augustus 
Bonsai binnen & buiten

Gasthuishoeve 

17 augustus 
Elvis memorial day

Kerkplein, café van Ouds 

20 augustus 
KBO zomer: Brunch

Kasteeltuin 

20 augustus 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

23 - 27 augustus 
Kermis

Sint-Oedenrode 

23 augustus 
Burgerkoning schieten

Sportpark “De Neul”; Veld 6 

23 augustus 
Dansen KBO 

met live muziek
De Ontmoeting 

24 augustus
Workshop voor kinderen

Gasthuishoeve 

24 augustus 
Koningsschieten

Gildeterrein 
Ollandseweg 123 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

ONDERNEMERS OPGELET!
Alles onder één dak.
Uw advertentie doorgeplaatst in de regio, 
voor gunstige tarieven.

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

Doorplaatsen in Nuenen, Laarbeek, Mierlo, Maasdriel, 
Bernheze, Veghel, Schijndel, Boxtel, Best, Son en Breugel? 
Doorplaatsen in heel de regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




