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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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!

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Iedere vrijdag 
van 14.30 tot 

18.00 uur
Op Beckartplein 

Nijnsel
Prof. Kappers-

benodigdheden

EEN DEUKJE MEER DOEN 
WIJ NIET MOEILIJK OVER
ongeacht waar u verzekerd bent, bij ons 
kunt u altijd terecht:                

Alfred Nobelstraat 3, Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel: 0413-490161, www.autoschadelambert.nl

Onze zorg is u ontzorgen 

• Gratis leenauto
• Levenslange garantie
• Complete schadeafhandeling, ook voor WA schade’s 

Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

UW SEBASTIAN SALON
VOOR DAMES EN HEREN

      OPENINGSTIJDEN
DI  8.30-21.00u
WO-DO  8.30-18.00u
VR  8.00-18.00u
ZA  8.00-13.00u

HEREN EN 
KINDEREN 

OOK ZONDER 
AFSPRAAK

TIJDENS VAKANTIE GEOPEND

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

» lees verder op pagina  7

Bloemrijke bermen bezuiniging of 
ingezaaid?

De oplettende wandelaar en fietser 
heeft het zeker gezien. In de bermen 
van de Rooise wegen bloeien steeds 
meer bloemen. De bermen hebben 
er in jaren niet zo weelderig bij ge-
staan als dat nu het geval is. Vol-
gens het Roois Landschap en IVN- 
Rooi een positief gevolg van minder 
maaien door de bezuinigingen bij 
de gemeente.

“In het verleden werden de bermen 

twee keer per jaar gemaaid dan wel 
geklepeld”, zegt Theo Gottenbos 
van het Roois Landschap. “Door de 
bezuinigingen wordt er nu maar een 
keer per jaar gemaaid. Wij hebben 
altijd gezegd dat, door de bermen 
alleen in het najaar te maaien en het 
maaisel af te voeren andere planten 
kansen krijgen. 

» lees verder op pagina 33

Rooise creatievelingen ontwikkelen 
offi ciële WK oranjepenningoffi ciële WK oranjepenningoffi ciële WK oranjepenning
De lancering van 
deze nieuwe WK 
oranjepenning, 
ter herdenking 
van de goede 
prestatie van 
het Nederlands 
Elftal in Brazi-
lië, is deze da-
gen volop in het 
nieuws. Voor Sint-
Oedenrode is het een 
munt met een Roois 
randje. Rooienaar 
Hennie Bouwe nam het initiatief en 
ontwierp de penning. Dorpsgenoot 
Wesley van der Heijden heeft de uit-
voering en technische aanlevering 
verzorgd. Ze noemen het ‘een knap 
staaltje teamwork’.

Dat is zeer toepasselijk nu het Ne-
derlands Elftal door goed samen te 
werken puike prestaties levert. Na het 

halen van de halve finale besloot 
de Koninklijke Nederlandse 

Munt (KNM) om een nieu-
we herdenkingspenning te 
slaan. De KNM is de enige 

officiële producent van 
ons Nederlandse 

muntgeld en 
werkt al dertien 
jaar samen met 
Canday, een 
creatief bureau 
voor interactie-

ve merkcommu-
nicatie. Bij dat bu-

reau werken Hennie 
Bouwe en Wesley van der Heijden.

“Voor de Koninklijke Nederlandse 
Munt ben ik al jaren aanspreekpunt 
voor alle herdenkingsmunt cam-
pagnes die sinds 2002 zijn uitgeko-
men.”, vertelt Hennie.
» lees verder op pag. 7 

voorzijde

achterzijde

film: tv meierij

Beveilig uw huis voor u op vakantie gaat 
» kijk op pag. 16-17
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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

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat
maar ook het spoor dat je achterlaat.

Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft betekend, 
delen wij u mede dat thuis, in het bijzijn van zijn gezin, 

op zijn eigen manier afscheid heeft genomen 
mijn lieve man, ons pap en opa

Gijs van den Boogaard
Gijsbertus Johannes 

∗ Sint-Oedenrode, 25 augustus 1941            

† Sint-Oedenrode, 3 juli 2014 

echtgenoot van

Diny van den Boogaard - Merkx

Manon
Stan

William en Gitte

Ollandseweg 51
5491 GP Sint-Oedenrode

Op dinsdag 8 juli hebben we afscheid genomen van Gijs 
en hem te rusten gelegd op het Sint Martinuskerkhof te 
Sint-Oedenrode.

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden 
van onze vrijwilliger

  

Gijs van den Boogaard

Wij zullen ons Gijs blijven herinneren als een zeer 
betrokken vrijwilliger van ons centrum. Vooral bij 

Kopie & Print en als coördinator was hij acti ef.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte 

met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en vrijwilligers  Kringloopcentrum “d’n einder“

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print

 
Erg verdrietig, maar dankbaar voor alle door haar gegeven liefde en 
warmte, nemen wij afscheid van onze geweldige moeder, echtgenote, 
dochter en zus

Heleen Postmes – Alkemade
echtgenote van 

Frans Postmes
Sint-Oedenrode, 10 april 1960                                  Eindhoven, 4 juli 2014

Frans, Lieselotte en Floris 
Frans en Mathilde Alkemade
Jeroen, Frans, Heika, Floris, Natascha, Godelieve, Arne
Neven en nichten

De uitvaartdienst is op woensdag 9 juli om 10.00 uur in de                                       
Sint-Martinuskerk, Kerkplein, Sint-Oedenrode. Aansluitend dragen we 
haar naar haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof aldaar. 

Lindendijk 6, 5491 GB Sint-Oedenrode

Leef het leven met liefde en humor.
Liefde om het te begrijpen 
en humor om het glans te geven.

Na een liefdevol en zorgzaam leven is van ons 
heengegaan, in de leeftijd van 87 jaar

ons pap, schoonvader en opa

Walter de Paepe
∗ Hulst, 7 juni 1927 † Sint-Oedenrode, 4 juli 2014

echtgenoot van

Nini de Paepe – Lansens †

Karina en Dick
Jasper, Lara

Stefan en Linda
Brechtje, Renske, Teun, Imke

Birgit en Adrie
Louke, Syb

Correspondentieadres:
Leeuwerik 37
5492 PD Sint-Oedenrode

De crematiedienst zal worden gehouden op zaterdag 
12 juli om 14.00 uur in crematorium Uden, Belgenlaan 11 
te Uden.

Hierbij willen wij iedereen bedanken 
voor de belangstelling ti jdens haar ziekte 

en na het overlijden van ons mam en mijn vriendin

Riek de Koning- van Zandbeek

Speciale dank aan: familie, vrienden en bekenden, 
thuiszorg Pantein: palliati eve afd. de ”de Goudsbloem”, 

de Watersteeg. Begrafenisonderneming Kuis, i.h.b. Marion
Verder voor alle kaarten, bloemen en lieve woorden, 

het was hartverwarmend.
Bedankt

Marijke-Henny-Tiny

ROUWBERICHTEN

Demooirooikrant biedt u iets unieks. Wilt u uw steun 
betuigen aan de familie van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen onder het rouwbericht 
op www.rooisefamilieberichten.nl.

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl
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Gezonde discussies over vorm nieuwe gemeente

Toekomstig gemeentegenoten bakken samen 
bouwstenen

Een oude fabriek aan de Noord-
kade  in Veghel fungeerde woens-
dagavond als oven. Ongeveer 
honderdvijftig inwoners van Veg-
hel, Schijndel en Sint-Oedenrode 
bakten tijdens rondetafelgesprek-
ken bouwstenen die als fundament 
moeten dienen voor een nieuwe 
gemeente. Het is aan de drie bestu-
ren om er een sterke woning van te 
maken.

Hoe die woning er precies uit komt 
te zien is allerminst duidelijk. De 
eerste aanzet om een globale schets 
te kunnen maken is woensdag-
avond gezet. De gemeenten Sint- 
Oedenrode, Veghel en Schijndel or-

ganiseerden samen een brainstorm-
sessie voor burgers. Ondernemers, 
architecten, leraren, zorgverleners, 
centrummanagers, cultuurbewa-
kers en nog veel meer betrokkenen 
spraken vol enthousiasme over eco-
nomische, ruimtelijke en sociaal-
maatschappelijke kwesties. De aan-
wezigen verdeelden zich in groepen, 
verspreid door het gebouw. Ze spra-
ken ruim een uur met elkaar en wil-
den naar elkaar luisteren, al was dat 
door de slechte akoestiek soms am-
per mogelijk.
Honderden oneliners, goede ideeën, 
minder goede ideeën, rake opmer-
kingen, domme opmerkingen. Alles 
kwam voorbij. Gespreksleiders pik-

ten de krenten uit de pap. Aan veel 
tafels werd dezelfde rode draad ge-
weven. ‘Kijk wat je gemeenschap-
pelijk hebt, maar kijk ook wat je niet 
hebt. Vind niet een wiel opnieuw uit 
wat al uitgevonden is, maar gebruik 
het beste wiel om samen verder te 
komen.’ Ook kwam sterk naar vo-
ren dat instanties, (ondernemers)
verenigingen en andere partijen de 
noodzaak zien dat samenwerking 
aan moeten worden  gegaan om 
sterker te worden in de regio en 
daarbuiten. 

De gedachte over de toekomstige 
werkwijze van de nieuwbakken ge-
meente was eveneens redelijk eens-
gezind. Minder regelgeving, minder 
protocollen en praten op normaal 
niveau. Luisteren naar wat de bur-
ger wil en daar op inspelen. Jetty  
Eugster, burgemeester van Schijn-
del: “Ik heb heel veel fragmenten 
gehoord. Er is veel gesproken over 
bereikbaarheid en over hoe belang-
rijk de centra zijn. Het bruiste be-
hoorlijk aan de tafels. Ik hoop dat 
straks ideeën opgehaald en gebruikt 
worden waar deze mensen zich in 
herkennen.” Uiteindelijk wordt de 
input van alle rondetafelgesprekken 
samengevat en verwerkt in een vi-
siedocument. Dat wordt onderdeel 
van een herindelingsontwerp dat 
naar de Provincie en de minister van 
Binnenlandse Zaken gaat.  

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

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 
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16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
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do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 
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(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 09/07  t/m wo 16/07/2014
Walking on Sunshine (€ 7,50) do. 20:00, za. 21:15, ma. 21:15 - Heksen bestaan niet (€ 6,50) 
(wo.9 juli) 13:45, za. t/m (wo.16 juli) 11:15 - Hoe Tem Je Een Draak 2 3D NL  (€6,50) (wo.9 juli) 

16:00, za./ma./ (wo.16 juli) 13:30 - Hoe Tem Je Een Draak 2 2D NL  (€6,50) vr./zo./di. 13:30
Oorlogsgeheimen (€ 7,=) (wo.9 juli) 19:00, vr./za. 15:45 & 19:00, zo. 15:45 ma./di./(wo.16 juli) 

15:45 &19:00 - 22 Jump Street (€ 7,50) vr. 21:15, zo. 18:00 & 20:15, di./(wo.16 juli) 21:15
Mocht het Nederlands elftal de finale spelen op zondag 13 juli dan vervalt de voorstelling 

van 22 Jump Street 20:15 u
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
- kllikgebit

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

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED
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Goblet 1L 
nu €10,99 per fles
actieprijs ook van toepassing 
op Dujardin 1L
vraag naar de actievoorwaarden in onze slijterij.
Aanbieding geldig t/m 19-07-2014

Drankenhandel
van Boxmeer
Drankenhandel
van Boxmeer

Drankenhandel van Boxmeer

Deken van Erpstraat 20/24
5492 CB Sint-Oedenrode
Tel/Fax. 0413 - 47 51 33

www.wijnslijterijvanboxmeer.nl
info@wijnslijterijvanboxmeer.nl
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Drankenhandel van Boxmeer
Deken van Erpstraat 20 
5492CB Sint-Oedenrode
Tel. 0413 475133
 

Huis-aan-Huis-blad met het officiële gemeentenieuws.
Oplage 13.000: Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel, 

Olland, Liempde, Sonnniuspark (Son).
Aflegplaatsen: Schijndel, Lieshout, Mariahout, Son, 

Breugel, Eerde en Zijtaart
De krant is cross mediaal en gekoppeld aan: 
www.mooirooi.nl / www.DeMooiRooiKrant.nl
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Boskanter sinds 1 juni zelfstandig ondernemer

Falco Visser elektrotechniek staat voor vakmanschap

Hij heeft een belangrijke en voor hem 
logische stap gemaakt. Falco Visser 
uit Boskant is sinds 1 juni zelfstan-
dig ondernemer. De bezige bij met 
twee rechtse handen is elektrotech-
nicus. De mensen die hem kennen, 
weten hoe kundig en betrouwbaar 
hij is. Voor de mensen die hem niet 
kennen… Heeft u een klus op elektro-
technisch gebied? Aarzel dan niet om 
Falco in te schakelen. Hij laat zien wat 
vakmanschap inhoudt.

Falco pakt het behendig aan pienter 
aan. Een nette bus, met dito inhoud. 
Werkkleding waar je mee voor de dag 
kunt komen en mooie visitekaartjes. 
Tel daar zijn papier en enveloppen met 
logo bij op en het plaatje is compleet. 
Falco is er helemaal klaar. “Ik vind het 
belangrijk om goed voor de dag te 
komen”, geeft de jonge ondernemer 
aan. “Je hebt tenslotte maar één goe-

de kans om je voor te stellen.” Daar 
heeft de Boskanter gelijk in. Het feit 
dat hij er zo mee bezig is, geeft aan 
dat hij serieus met zijn werk bezig is. 
Dat vertaalt zich ook op de werkvloer. 
Voor klanten haalt hij alles uit de kast 
om het resultaat te doen slagen.

Na het slagen voor de opleiding elek-
trotechnicus is Falco zo’n zeven jaar 
geleden gaan werken in de branche. In 
al die jaren deed hij de nodige ervaring 
op en leerde hij het wereldje kennen. 
Daar plukt hij nu de vruchten van. 
“Ik richt me vooral op woningbouw, 
kleine utiliteit, renovatie en verbou-
wingen. Ook voor alle storingen ben 
ik te bereiken. Alles kan ik zelf maken. 
Dat is dus een heel breed pakket. Van-
daag de dag hoort daar ook domotica 
bij. Daar is steeds meer vraag naar. 
Bijvoorbeeld naar elektronische bestu-
ringen via de I-pad. Ik wil daar steeds 

meer mee gaan doen. Maar wat de 
wensen nu ook zijn. Ik kan dat realise-
ren”, zegt Falco resoluut. De techneut 
is op de hoogte, maar kan altijd nog 
bijleren. Iedere mogelijkheid daarvoor 
grijpt hij aan. Voor cursussen deinst 
hij niet terug. Falco: “Daarnaast houd 
ik alle ontwikkelingen goed in de ga-
ten. Ik heb laatst nog een rondleiding 
gehad in een Duitse fabriek en ik lees 
veel op internet. Dat vind ik heel inte-
ressant. Vooral ook als ik het daarna 
toe kan passen.”

Falco houdt van hard werken. Het 
liefst is hij altijd bezig. Heeft u nog 
een goede elektrotechnicus nodig? 
Bel Falco Visser en vraag naar de 
mogelijkheden. 

Falco Visser elektrotechniek, 
Pastoor Teurlingstraat 8, 
06-53886372.

advertorial
Nieuw onder de zon: Diëtistenpraktijk De Dieeterij

Bijzondere werkwijze werpt vruchten af
Wanneer mensen willen gaan afvallen of om een 
andere reden een dieet nodig hebben, denken ze 
niet meteen aan….eten. Toch kun je eten gebrui-
ken om een doelstelling te bereiken. Dat bewijst 
de Rooise Lianne van Hal. Sinds 18 jaar is ze 
met plezier diëtist. Vanaf 1 maart runt ze haar 
eigen praktijk: de Dieeterij.

“Toen ik wist dat ik voor mezelf ging begin-
nen als diëtist, ben ik over een naam voor 
mijn diëtistenpraktijk gaan nadenken. 
Wat wil ik uitstralen? Als je voor je ge-
zondheid of gewoon voor jezelf een 
dieet moet gaan volgen is er maar 
één manier waarop het lukt om dat 
vol te houden: het moet lekker 
zijn en je moet uiteindelijk niks 
gaan missen. En dat is ook pre-
cies waar mijn voedingsadvie-
zen op gebaseerd zijn: op een 
lekkere manier leren gezonder 
te gaan eten. Vaak door bewus-
ter te eten, te proeven en goed te 
voelen. Want ook bij mij staat lekker 
eten heel hoog op mijn prioriteitenlijstje. 
Toen moest ik aan een kennisje op Sardinië 
denken. Zij heeft het altijd over Eeterij maken 
als het lekker en gezellig is. Een tafel vol met 
heerlijke, eerlijke gerechten. Dat moet ook 
voor mensen met een dieet binnen handbe-
reik blijven: en toen was de naam De Dieeterij 
geboren: lekker diëten. Want eten verzadigt 
niet alleen als je buik vol zit, maar zeker ook 
als je met aandacht en plezier hebt gegeten”, 
zegt Lianne uit.
De specialist vertelt verder. “Bij een diëtist 

denkt men meestal aan lijnen en afvallen. Maar 
ons werk omvat zoveel meer. Dieetadviezen bij 
diabetes mellitus, darmaandoeningen, hart- en 
vaatziekten of adviezen voor slecht-etende kin-

deren of zwangeren. Een dieet lijkt een nood-
zakelijk kwaad, maar ik wil mensen leren hoe 
een dieet ook lekker kan zijn. Lekker omdat 
eten lekker moet zijn. Maar je moet het ook 
vol kunnen houden. Eten moet een rustmo-

ment zijn in je dag. Een moment van genieten, 
van bewust proeven, van je lekker voelen. Dat 
bereik je met een goed dieet. Dat is geen strak 

regime van eentonige maaltijden. Het is juist 
een ontdekkingsreis van nieuwe smaken, 
verrassende combinaties en echt proeven 
en genieten. Een diëtist kan je helpen om 
het voor jou perfecte voedingspatroon te 
ontwikkelen.”

Lianne, die ondervoeding als specialisme 
heeft, geeft altijd advies op maat omdat 

iedere persoon anders is. Wat is de situatie? 
Wat zijn de klachten? Wat wil iemand berei-
ken? Lianne luistert en gaat adequaat en ge-
richt aan de slag. “Het contact met de mensen, 
dat vind ik het mooiste”, geeft ze toe. Ze is 
nog maar sinds maart zelfstandig aan de slag, 
maar ze heeft het lekker druk. Haar werkwijze 
wordt alom geprezen. Ook door plaatselijke 
huisartsen die graag mensen naar haar door-
verwijzen.

De Dieeterij, 
Sint-Oedenrode-Schijndel, 0413-287404, 
info@dedieeterij.nl, www.dedieeterij.nl

advertorial

Algemene ledenvergadering 
Wovesto
Twee keer per jaar heeft Wovesto 
een algemene ledenvergadering. 
Dinsdag 24 juni was de eerste alge-
mene ledenvergadering van 2014. 
Huurders en woningzoekenden wa-
ren welkom in “De Ontmoeting” in 
Odendael.

Agenda
Diverse onderwerpen stonden op de 
agenda. Het jaarverslag en de jaarre-
kening van 2013 werden toegelicht 
aan de leden. De leden hebben una-
niem het jaarverslag en de jaarreke-
ning goedgekeurd. Het jaarverslag 
met de titel ‘Duurzaam en betaal-
baar wonen’ is digitaal te bekijken 
op jaarverslag.wovesto.nl. 
Op voordracht van de huurdersbe-
langenvereniging is een nieuw lid 
voor de Raad van Toezicht aange-
dragen. De ledenvergadering heeft 
met ruime meerderheid voor de 
benoeming van het nieuwe lid, me-
vrouw E. Smulders, gestemd. 
Ook stond er een statutenwijziging 
op de agenda. De huidige statuten 

van Wovesto dateren van 2005. In 
de afgelopen jaren is veel nieuwe 
wet- en regelgeving van toepassing 
geworden.  De huurdersbelangen-
vereniging heeft een positief advies 
gegeven over de voorgenomen sta-
tutenwijziging. De leden hebben dit 
advies gevolgd waardoor zij met 
ruime meerderheid voor de voorge-
nomen statutenwijziging stemde. 
Verder werden de leden geïnfor-
meerd over de uitslag van de visita-
tie en het project aan de Lieshoutse-
weg in Nijnsel. 

Gastspreker
Tot slot was er een gastspreker, Annie 
Jansen van Welzijn de Meierij. Zij gaf 
toelichting op de cursus “Grip op de 
knip” die Wovesto haar huurders gra-
tis aanbiedt. Wovesto maakt zich zor-
gen over de betaalbaarheid door de 
hoge heffingen die zij opgelegd krij-
gen door het Rijk. Zij hoopt met deze 
cursus haar huurders te helpen met als 
doel van de cursus het vinden van de 
balans tussen inkomsten en uitgaven. 

Platform Ondernemend Rooi omarmt 
door alle ondernemersverenigingen
Sint-Oedenrode heeft maar liefst 
negen ondernemersverenigingen. 
Bedrijventerreinen hebben zich ver-
enigd, evenals de centrumonderne-
mers en de boeren. Om gezamenlijk 
een goede gesprekspartner te zijn 
voor andere partijen zoals de ge-
meente en intergemeentelijke onder-
nemingen is de BtB gekomen met een 
initiatief: het Platform Ondernemend 
Rooi (POR). Afgelopen woensdag 
vond de eerste bijeenkomst plaats in 
de Gouden Leeuw.

Daaruit kwam naar voren dat het 
POR kan rekenen op veel steun. 
Verschillende afgevaardigden van 
ondernemersverenigingen wisselden 
met elkaar van gedachten. De vraag 
was niet of het POR er moet komen, 
maar hoe er invulling aan gegeven 

moet worden. Arent van Dijk: “We 
moeten gezamenlijk standpunten 
in gaan nemen, vooral met het oog 
op de fusie.” Samen met zijn opvol-
ger als BtB-voorzitter, Arthur Frieser, 
leidde hij het gesprek. De hoofdreden 
om het overleg met de gemeente be-
ter te structureren was voor iedereen 
duidelijk. Er is een sterk front nodig 
om straks meer voor elkaar te krij-
gen als er een samenvoeging komt 
met Schijndel en Veghel. Het POR wil 
ongeveer vier tot zes keer met elkaar 
vergaderen om belangrijke thema’s te 
bespreken. Drie vaste afgevaardigden 
zullen die onderwerpen dan met de 
gemeente bepraten. “Door die kor-
te lijnen zal de effectiviteit omhoog 
gaan. Nu levert het bilateraal overleg 
met de gemeente te weinig op”, weet 
Frieser. 

  

Beatrixstraat 9 | 5491 HN  Sint-Oedenrode | 06-46266930

 

SUMMERSALE
BIJ

BEAUTY BASICS 
 

De gehele maand Juli  TAX FREE  SHOPPEN 
op onze vaste collectie met de bekende merken 
Matis, Skeyndor, Pupa Milano en Belleza Violeta*

Tevens diverse producten afgeprijsd tot wel 75%
 

Ook kunt u in deze actie periode bij ons terecht voor een 
gratis huidanalyse en make-up advies.

 
Wij hebben een vrije inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur

*m.u.v. actie artikelen. 
*Aanbiedingen zijn geldig tot 26 juli 2014

Graag tot ziens bij Schoonheidssalon Beauty Basics 
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Hertog Hendrikstraat 1a | 5492 BA Sint Oedenrode
T: 0413-477722 | www.bikecenterrooi.nl

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Zomerkorting
15% 

op alle Vivaria 
vijverproducten

Rabobank wederom hoofdsponsor 
Ondernemer van het Jaar

Net als twee jaar geleden is de Ra-
bobank wederom hoofdsponsor van 
het Lions initiatief Ondernemer van 
het Jaar Sint-Oedenrode. 

De nieuwe directeur bedrijven, Jorrit 
van Eck, schudde afgelopen vrijdag-
middag de hand met bestuursleden 
Bart van Gerwen en Mark Wijger-
gangs. Ze maakten direct van de 
gelegenheid gebruik om kennis te 
maken. Beide Lions, Bart en Mark, 
vertelden vol overgave over de vorige 
editie van het evenement. Aangezien 
Van Eck pas net in Sint-Oedenrode/
Schijndel is begonnen, kent hij het 
ondernemerslandschap nog niet he-
lemaal. Toch is hij druk doende om 
zich daar in te verdiepen. Dit gesprek 
heeft daar zeker in bijgedragen. De 
uitnodiging om in november de prijs-
uitreiking te verzorgen, greep de di-

recteur met beide handen aan.
Van Eck is een echte ‘rabo-man’. 
Hij is al twintig jaar werkzaam bij 
de bank. Na zijn studietijd in Tilburg 
bleef hij er hangen bij Rabobank Til-
burg. Vervolgens zijn er diverse gro-
te en kleine Rabobanken op zijn pad 
gekomen. Ook maakte hij eerder 
een fusie mee. Een hectische maar 
ook leerzame periode, die hem een 
schat aan ervaring heeft opgeleverd. 
In zijn vorige functie was Van Eck di-
rectievoorzitter bij één van de klein-
ste Rabobanken in de organisatie. 
Na vijf jaar vond hij de tijd rijp voor 
een nieuwe uitdaging. Aangezien 
zijn hart bij bedrijven ligt, had hij een 
functie als directeur Bedrijven voor 
ogen bij een bank die in beweging 
is. “Die heb ik gevonden“, aldus van 
Eck. “Ik merk dat er ontzettend veel 
positieve energie loskomt.“

Aanmelden bedrijven
De eerste bedrijven zijn inmiddels 
genomineerd, maar aanmeldingen 
zijn nog steeds welkom. Bedrijven 
mogen zich zelf inschrijven, maar 
kunnen ook aangedragen worden. 
Iedereen kan dus een onderneming 
aanmelden voor deze wedstrijd. De 
organisatie gaat dan kijken wie er 
in aanmerking komt voor kandida-
tuur. Uiteindelijk zullen ongeveer 
tien bedrijven gaan strijden om de 
prestigieuze titel. Ze zullen wor-
den beoordeeld door een groep 
studenten en een jury.  Twee jaar 
geleden won Roel van der Zanden 
van VDZ trading. Volgende week 
vertelt hij er in DeMooiRooiKrant 
meer over. Aanmelden kan via 
l.gerwen@kpnmail.nl of 
info@avanliempd.nl

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

Pullesterrein tijdelijk hoofdkwartier voor revitalisering A50

Vanaf komende week vindt er 
grootschalig onderhoud plaats 
aan de A50. Op vrijdag 11 juli om 
23 uur tot zaterdag 19 juli gaat 
de A50 van Knooppunt Ekkersrijt 
tot afrit 11 Veghel dicht. De te-

genovergestelde rijrichting naar 
Veghel – Eindhoven is dicht van vrij-
dag 19 juli tot maandag 28 juli 5.00. 
Daarna volgt nog een reconstruc-
tie van het viaduct over de Zuid-
Willemsvaart. Voor deze grootscha-

lige operatie was het voor de aan-
nemer noodzakelijk om een zenuw-
centrum vlakbij de A50 te hebben. 
Dit wordt tijdelijk gevestigd op het 
industrieterrein in Nijnsel.

De voormalige locatie van Pulles-
Olie wordt het hoofdkwartier van 
de hoofdaannemer van dit project: 
MNO Vervat uit Nieuw Vennep. Zij 
waren op zoek naar een geschikte, 
tijdelijke en strategische locatie als 
uitvalsbasis voor de werkvoorberei-
ders, uitvoerders en bouwdirectie en 
een opslagplaats voor het materieel 
. Daarnaast worden alle werkzaam-
heden met betrekking tot het on-
derhoud gecoördineerd vanuit het 
kantoor.

Projectontwikkelaar STIVO, een 
samenwerking tussen Gebr. van 
Stiphout en Voss, is eigenaar van 
dit pand. Zij zijn verheugd dat ze als 
Roois bedrijf een bijdrage kunnen 
leveren aan de revitalisering van de 
A50. “Het Pullesterrein ligt in het 
midden van het tracé dat onderhan-
den genomen wordt. Het is uitste-
kend bereikbaar voor en heeft een 
groot en overzichtelijk buitenterrein 
met veel parkeerruimte. Tijdens de 
zomerperiode wordt er 24/7 ge-
werkt vanuit het pand, dat betekent 
dat er (tijdelijk) weer bedrijvigheid 
is. Dagelijks zullen er circa 20 per-
sonen werkzaam zijn op de locatie. 
Wat wellicht veel mensen niet weten 
is dat het deze kantoorruimten ge-
meubileerd zijn en voor zowel korte 
als lange tijd verhuurd kunnen wor-
den” aldus Harold Bouwmans van 
projectontwikkelaar STIVO. 

v.l.n.r. Bart van Gerwen, Jorrit van eck en markt Wijgergangs

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



Woensdag 9 juli 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe6 

WK in Rooi

k3 nummers komen offi cieel op DvD

Oranje-hit voor doven en 
slechthorenden

Ongeveer een jaar geleden 
kwam Rosanne van Esch uit Sint-
Oedenrode uitgebreid in het nieuws 
omdat ze K3-nummers omtoverde 
tot videoclips. Speciaal voor dove 
en slechthorende kinderen. Nu het 
Nederlands Elftal zo goed presteert 
komt ze met iets nieuws. Ze heeft er 
een nacht niet van kunnen slapen.

“Na de wedstrijd van Nederland te-
gen Costa Rica bedacht ik ’s nachts 
om een videoclip te maken van het 
nummer Viva Hollandia. Een clip 
voor doven en slechthorenden. Ik 
kon niet meer in slaap komen en ben 
meteen aan de slag gegaan. Binnen 
acht uur had ik hem klaar”, zegt 
Rosanne trots. Het is niet zomaar 
een clip geworden. Ze riep de hulp 
in van bevriende doven. Van alle 
kanten kreeg ze foto’s en filmpjes 
van juichende mensen. Met haar 
eigen nieuwe camera nam Rosanne 
zichzelf op. Het is een vrolijk geheel 
geworden waar niet alleen doven 

en slechthorenden blij van wor-
den. Download de Layar app met je 
smartphone, scan deze pagina in en 
bekijk het filmpje van Rosanne.

300 dvd’s
De glimlach van Rosanne werd nog 
breder toen ze goed nieuws kreeg 
over de productie van 300 dvd’s met 
de K3-nummers. Kentalis, een grote 
landelijke hulpaanbieder voor doven 
en slechthorenden, en de Rooise 
Lionsclub hebben besloten om de 
productie te bekostigen. Rosanne: 
“Het is echt geweldig dat zij alles 
willen betalen. Daar ben ik ze enorm 
dankbaar voor. Vooral ook omdat 
nu de gehele opbrengst naar goede 
doelen gaat. Namelijk naar Theater 
voor doven - het zogenaamde Jean 
Couprie Theaterfonds – en naar pre-
schooling Zambia.” Het is de bedoe-
ling dat de DVD eind dit jaar klaar is 
om verkocht te worden. Waarschijn-
lijk wordt er een speciale webshop 
voor aangemaakt.

Column
Sassefratsen

saskia van den eshof

Op de ochtend van de wedstrijd 
Nederland-Costa Rica doemde een 
dilemma op.  Tijdens de groepswed-
strijden en 1/8 fi nale droeg ik geen 
oranje. Op de bewuste 5 juli stond ik 
op en pakte zonder na te denken een 
oranje shirt uit mijn kast. Ik twijfelde. 
Was het verstandig om oranje dra-
gen? ‘Stom bijgeloof’, dacht ik. ‘We 
gaan gewoon makkelijk winnen van-
daag, dus het oranje shirt kan aan’. 

Bijgeloof en sport. Er zijn genoeg 
voorbeelden bekend van voetballers 
die allerlei rituelen hebben voor de 
wedstrijd. Eerst de linkersok, dan de 

rechter. Daarna de linkerschoen aan, 
dan de rechterschoen. Bijgeloof is iets 
ontastbaars. Door bepaalde hande-
lingen uit te voeren, zou je krachten 
kunnen neutraliseren, oproepen of 
bijsturen. Ik probeerde er voor mezelf 
een draai aan te geven. Als ik vandaag 
oranje draag,  dan gaat Kuyt scoren. 
Mijn keuze was gerechtvaardigd. In-
middels kent iedereen het wedstrijd-
verloop. Ik werd tijdens de wedstrijd 
geappt: ‘Weer billenknippen?’ Uhhh 
ja…en een hartslag van 180+. 
In de tweede helft van de verlenging 
heb ik mijn oranje shirt uitgetrokken 
en ergens ver weggestopt. Ik ben op 
de WC gaan zitten bij de eerste drie 
penalty’s. Daarna heb ik van een af-
standje de rest bekeken. De ontlading 
die volgde….hoef ik niet te beschrij-
ven. Die voelen we nu nog. Weder-
om een prestatie van formaat van 
het hele Nederlandse team. En daar 
zit onze kracht. Teamspirit. Eerder op 
dag had ik naar de Belgen gekeken. 
Stuk voor stuk fantastische voetbal-
lers. Het enige probleem is dat die 
Belgen nog niet altijd een team zijn. 
In aanloop naar het WK had de Bel-
gische voetbalbond een missie. Nadat 
ze de laatste jaren niet gekwalifi ceerd 
waren voor een groot toernooi, wil-
den ze dat Belgie weer trots op de 
Rode Duivels kon zijn. Een van de 
kreten die daarbij hoorde was ‘Samen 
vooruit’. Met een goede en interac-

tieve campagne zowel op social me-
dia als in de kranten ontstond er een 
hype rondom het team. Trots vertelde 
het marketingbureau dat dit allemaal 
bedacht had dat alle commerciële- en 
communicatiedoelstellingen behaald 
zijn. Maar ergens wringt er iets. Ik 
zag, als buitenstaander, in de kwart-
fi nale België-Argentinië een verzame-
ling Belgische individuen op het veld 
staan. Spelers die voor eigen succes 
gingen. Spelers die met hun handen 
in de lucht stonden als het even niet 
lukte. Teamgevoel ontstaat niet van-
uit een marketinggedachte. Daar 
is toch echt wat meer voor nodig. 
Kernwaarden als echtheid en gedre-
venheid moeten vanuit het hart ko-
men. Dat is het grote verschil met 
het Nederlands team. Je ziet oprechte 
gedrevenheid en intense en echte 
teamspirit. Telkens hoor je ‘We doen 
dit met 23 man’. Ik geloof als suppor-
ter in het Nederlands elftal. Oranje 
gelooft in elkaar. En daarom worden 
‘we’ wereldkampioen. 

saskia van den eshof is eigenaar van 
sassupport, het communicatie- en 
marketingbureau in sint-oedenrode. 
voor Demooirooikrant schrijft zij 
regelmatig over haar gezin en soms 
over haar werk. volg haar ook twit-
ter: @saskiavdeshof.

(Bij)geloof

Op weg naar Derksen en Van der Gijp

Pieter van Gastel, Paul van der Rijt, 
Leon Peeters uit Sint-Oedenrode 
en Pascal Scheepens uit Son en 
Breugel beleefden afgelopen 
woensdag een bijzondere dag. Als 
heuse Vips mochten ze de uitzen-
ding van het voetbalpraatprogram-
ma VI-Oranje bijwonen. 

Het vervoer was al helemaal bijzon-
der te noemen. Een flinke limousine 
bracht de voetbalfreaks naar Sche-
veningen. Doordat een familielid 

van Pieter de prijs had gewonnen 
en er zelf niets mee wilde doen, 
belandden ze allemaal in de mega-
auto die – volgens eigen zeggen – 
helaas niet gevuld was met bier. Die 
schade werd ’s avonds echter ruim-
schoots ingehaald. Het bleef niet bij 
alleen de heenrit. Voor de uitzen-
ding kregen de mannen een heerlijk 
diner voorgeschoteld en na de uit-
zending en een avond goed stappen 
mochten ze blijven overnachten in 
het Kurhaus.  

leon peeters op de foto met Wilfred 
Genee.

v.l.n.r: pieter van Gastel, 
pascal scheepens, leon peeters en 
paul van der rijt.

Wesley sneijder arjen robbenklaas Jan huntelaar

Mooi Oranje TV deel 5

Natuurlijk waren Roel en Emile afge-
lopen zaterdag ook op de markt met 
Mooi Oranje. Spanning, romantiek, 
humor en een loeiende koe, noem het 
en het is te zien in aflevering 5. Ga 
snel naarMooiRooi.nl en klik op het 
Mooi Oranje-logo aan de linkerkant 
van de site.

Rooi kleurt Oranje fotowedstrĳ d
Wie had dat nu gedacht! Dat we 
nu nog bezig zouden zijn met de 
Rooi kleurt Oranje fotowedstrijd. 
Dat is te danken aan de mannen 
van tovenaar Van Gaal.

We kregen deze weken al tiental-
len prachtige Oranjefoto's bin-
nen. Juichende mensen, jonge 
kinderen met oranje uitdossing. 
Zelfs dieren met maffe oranje 
kledij en hele juichende vrien-
dengroepen. Toch is het nog 
niet voorbij. Maak een originele, 
grappige en uitdagende juichfoto 
en win een BBQ-pakket voor vier 
personen. Stuur uw foto naar 
redactie@demooirooikrant.nl of 
tweet naar @demooirooikrant. 
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WK in Rooi

GROTE WK AKTIE !!!
TIJDENS WK WEKEN 30% KORTING 

OP DE GEHELE COLLECTIE MEUBELEN 
EN WE WAREN AL DE GOEDKOOPSTE !!!

NU 
€ 1049,- 

MAATWERK ZONDER MEERPRIJS!!

OP ALLE GETOONDE PRIJZEN IN ONZE WEBSITE GAAT DUS 
NOG DE 30% KORTING AF !!! 

NU 
€ 230,- 

TEAK TAFELS VOOR BINNEN EN BUITEN:
   Nieuw teak       Oud teak 
200x100x78 cm  van € 385 NU €269  van € 495  NU €346
240X100X78 cm van €459  NU €321  van € 599  NU €419 
260X100X78 cm  van € 525 NU €367  van € 679  NU €475

TEAK STOELEN 
VAN € 69

Brit collectie vitrinekast wit met teak 
250 cm lang van €1799 NU €1259

Brit collectie dressoir wit met teak 
150 cm lang van €499 NU €349

Brit collectie tv kast, wit met teak 
130 cm lang van €329 NU €230

NU 
€ 48,30

vervolg voorpagina

Waar eindigt dit Oranje sprookje?

Het Oranje-sprookje blijft maar duren. Na de zinderende kwartfinale 
tegen Costa Rica - die door een legendarische penaltyserie werd be-
slist - moet het Nederlands Elftal vanavond weer aan de bak. Nu 
tegen Argentinië. Dat betekent dat ook Sint-Oedenrode zich weer 
klaar mag maken voor een avond bloedstollend voetbal.

Thuis voor de buis, bij vrienden, in het café of op de Markt, waar het 
al vijf wedstrijden dolle pret is. Ook afgelopen zaterdagavond weer. 
Rooi Events heeft de zaakjes goed voor elkaar en de organisatie sprong 
dan ook een gat in de lucht toen Tim Krul de beslissende strafschop 
keerde. Ook de supporters waren door het dolle heen. De fikse regen-
bui kon veel van hen niet deren. Natuurlijk zochten enkelen beschut-
ting in aangrenzende cafés, maar de echte die hards bleven voor het 
scherm staan. Poncho’s werden tevoorschijn getoverd, jassen gebruikt 
als bescherming tegen nattigheid en zelfs de DJ tafel werd omgetoverd 
tot schuilplaats. Vanavond om 22.00 uur start de halve finale tegen 
Argentinië. Ook ditmaal zal er een groot scherm geposteerd staan in 
het centrum van Rooi.  Kijk voor foto's op www.mooirooi.nl.

“Tevens maak ik muntontwerpen. 
Muntontwerpen voor Aruba en Ne-
derlandse Antillen en diverse pennin-
gen. Het meest bekende ontwerp is 
een officiële herdenkingsmunt (wet-
tige betaalmiddel) uit 2006, ter ere van 
200 jaar belastingdienst: het Belasting 
Vijfje. Omdat we al zo lang en nauw 
samenwerken is er een nauwe band 
tussen Canday en KNM. Voetbal is een 
veel besproken onderwerp, het zou 
zo leuk als… Juist nu Van Persie die 
prachtige goal maakte tegen Spanje 
en de hype echt is losgebarsten, sprak 
ik weer met de KNM en de mogelijk-
heden om hier op in te haken. Toen 
Nederland won van Mexico heb ik of-
ficieel opdracht gekregen om een ont-
werp te mogen maken. Er was niet veel 
tijd, maar het is gelukt om een prachtig 
ontwerp te maken en het is gelanceerd 
na de wedstrijd tegen Costa Rica.” 

De creatieve verantwoording van het 
ontwerp luidt als volgt:
Nederland is een land dat in meer-

dere opzichte positief aanwezig is tij-
dens het WK voetbal. Enerzijds door 
het spraakmakend voetbal van ons 
Nederlands Elftal, anderzijds door 
ons Oranje legioen dat overal waar 
het komt een positieve indruk weet 
achter te laten. Deze combinatie ver-
dient het om vereeuwigd te worden 
op een munt. Een beloning voor het 
volk, een herinnering aan een mooie 
periode. De voorzijde van de munt 
bestaat uit de duikende Robin van 
Persie. Dit spraakmakend beeld heeft 
de hele wereld veroverd, met name 
op social media. Het begin van iets 
moois wat velen lang zal bijblijven. 
De keerzijde van de munt bestaat 
uit ons Nederlands Elftal, de staf, de 
spelers en de Nederlandse leeuw. Zij 
staan allen symbool voor ons Oranje 
en de positieve uitstraling die we 
achter hebben gelaten. De verbin-
dende factor is het publiek, het volk 
ofwel onze geweldige Oranje fans. 
Enerzijds de trouwe fans die naar 
Brazilië zijn afgereisd en overal het 
oranje virus positief verspreiden. 

Anderzijds het trouwe Nederlandse 
volk dat elke wedstrijd onvoorwaar-
delijk achter ons Nederlands Elftal 
staat en dit samen zeer uitbundig 
viert. Deze munt verbindt ons Oranje 
op alle fronten met elkaar. Een munt 
om trots op te zijn. Op dit moment 
is de munt al uitverkocht. Kijk voor 
meer info op www.knm.nl

vervolg voorpagina
Rooise creatievellingen ontwikkelen 
nationale ‘Oranje’ herdenkingsmunt

hennie Bouwe

robin van persie

Dirk kuijt
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Mooi op  leeftijd

PVGE fi etst langs de Linge tussen Leerdam en Gorinchem

Op woensdag 16 juli organiseert 
de fietsclub van de PVGE Son en 
Breugel e.o. een schitterende fiet-
stocht aan weerszijden van de 
Linge en wel het traject Leerdam – 
Gorinchem. De fietstocht neemt een 
volle dag in beslag, doch de lengte 

is niet meer dan 40 km., zodat er 
veel tijd overblijft om Gorinchem en 
Leerdam te bekijken.

We pakken om 9.30 uur eerst de 
auto vanaf het 17 Septemberplein 
om naar het startpunt van onze 

fietsroute in Leerdam te rijden. 
Om 10.30 uur is dan in Leerdam 
de koffiepauze, direct aan het wa-
ter, om daarna om 11.15 uur naar 
Gorinchem te fietsen via de rechter-
oever van de Linge.
De geschatte aankomsttijd is 12.30 
uur.  We lunchen op de Markt met 
zijn vele monumentale gebouwen 
en er is tijd om door het centrum te 
wandelen langs de Grote Kerk en de 
Dalempoort. Om 14.00 uur fietsen 
we terug naar Leerdam via de linker-
oever van de Linge, om ca 15.30 uur 
in Leerdam te arriveren. Om 17.00 
uur zijn we terug in Son en Breugel.
Verdere inlichtingen bij de coördina-
tor: Herman Hendriks, 
tel.: 0499-473042, 
email: herman.j.hendriks@planet.nl

Lekker genieten tijdens de wandeling

Voor de bewoners van Odendael die 
aan de rolstoel zijn gekluisterd is de 
wereld vaak niet groter dan Oden-
dael zelf. Het is dan ook mooi dat 
er verschillende initiatieven zijn van 
mensen die de moeite nemen om 
een paar keer per jaar de wereld voor 

deze mensen wat groter te maken. 

Afgelopen donderdag en vrijdag nam 
het team van de kinderboerderij de 
mensen van Odendael mee op pad. 
Donderdag hielp het smartlappenkoor 
'Rooise Dommelklanken' hen daarbij. 

De wandeltocht ging toen naar een 
verscholen plekje aan de Dommel. 
Vrijdag was er ondersteuning van de 
Ollandse Dorpskapel. Toen waren de 
Odendaelers te gast op de kinderboer-
derij. Beide dagen was er wat lekkers 
van Bakker Bekkers bij de koffie.

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.

insturen van wensen kan nog steeds

“Het was echt een geweldige dag”
Gerda Huijberts geeft toe dat ze met 
regelmaat eenzaam is. Vooral in de 
winter ziet de 82-jarige Rooise maar 
weinig mensen. De Nationale Ou-
derendag van vorig jaar was voor 
haar een ideale uitkomst om onder 
de mensen te komen. Voor die dag 
mochten ouderen een wens instu-
ren. Gerda deed dat ook. Daarom 
belandde ze uiteindelijk in dieren-
park Overloon.

Wanneer Gerda de foto’s van de 
dag terugkijkt, verschijnt er nog 
steeds een glimlach op haar gezicht. 
“Het was een geweldige dag”, zegt 
ze overtuigend. Samen met vrien-
din Mia Nouwens en begeleidster 
Martje v.d. Elzen trok ze er op uit. Ze 
werden als koninginnen ontvangen, 
kregen koffie met gebak, genoten 
van een lekkere lunch, maar vooral 
ook van de dieren. De inschrijving is 
alweer even gestart en je kunt wel 
raden dat Gerda er als de kippen bij 
was om een nieuwe wens te drop-
pen. Ditmaal hoopt ze naar dieren-

park Beekse Bergen te gaan.

Steeds meer gemeenten in Neder-
land zijn druk in de weer om een 
Ouderendag te organiseren. Op vrij-
dag 3 oktober zullen zoveel mogelijk 
persoonlijke- en groepswensen wor-
den ingewilligd. Dan is het echter 
wel belangrijk dat er genoeg vrijwil-
ligers zijn. Ook nu weer hebben die 

zich aangemeld, maar nog niet ge-
noeg. Wilt u zich inzetten? Kijk dan 
op www.st-oedenrode.nationaleou-
derendag.nl en bepaal voor u zelf 
bij welke wens u wilt assisteren. U 
bewijst senioren een enorme dienst, 
maar ook u zelf, want het wordt hoe 
dan ook een geweldige dag. Gelooft 
u dat niet? Bel dan maar even met 
Gerda. Zij zal het bevestigen. 

Nationale Ouderendag

Nationale Ouderendag

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

Laat uw wens in vervulling gaan
op vrijdag 3 oktober 2014

plak hier 

een

postzegel

Nationale Ouderendag

Dommelrodelaan 33

5492 GH  Sint-Oedenrode

5492GH33

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

Naam: Voorletter(s):

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

e-mail (niet verplicht):

Wens:

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

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

WAT GAAT ER GEBEUREN?
• U stuurt uw wens in voor 1 juli 2014.
• U wordt gebeld door iemand van de Nationale 
 Ouderendag Sint-Oedenrode om uw wens te bespreken.
• Noteer vrijdag 3 oktober in uw agenda als Nationale 
 Ouderendag.
• Wij regelen iemand uit Sint-Oedenrode die uw wens 
 in vervulling laat gaan.
• U hoort dan even een tijdje niets van ons, maar wij 
 zijn hard bezig om alles te organiseren.
• Als er een wensvervuller is gevonden voor uw wens, 
 wordt u door hem/haar gebeld. 
• Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.C
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Gerda huijberts (r) met begeleidster martje v.d. elzen en vriendin mia Nouwens (l)
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Jim
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

“Onzen Ad” ziet Abraham

Denise 
Beerens,

Gefeliciteerd 
met je 

diploma 
Bachelor 

of 
Social 
Work

Om een lang verhaal kort te maken.....
Ik ben er!

Willem
Johannes Henricus

Alex Quinten en Korien Verhagen
Broertje van Nienke

Eerschotsestraat 10
5491 AC Sint-Oedenrode

Onze jongste nu ook 40!!!

Nooit gedacht en 
toch nog gekregen. 

Patrick en Hilde 
proficiat met jullie 

dochter

Julia
En ons eerste 

kleinkind. 
We hopen er nog 

lang van te kunnen 
genieten. 

Jan en Rina van Erp

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

Mobiel: 06-43581407
e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

1e KEER GESLAAGD 
Jessie van Aarle

Gefeliciteerd

Bekende Rooienaar ontmoet 
beroemde actrice

Zij zal hem niet herkend hebben als 
bekende Rooienaar, maar andersom 
was er wel een herkenning. Vooral 
toen omstanders Karel Aarts er op 
attendeerden dat die mooie blonde 
dame een wereldberoemde actrice 
is. Hij greep zijn kans om met Jane 
Krakowski op de foto te gaan.

Jane Krakowsky is een wereldbe-
roemde Amerikaanse toneel, tele-
visie en filmactrice. Ze werd zowel 
in 1986 als 1987 genomineerd voor 
een Daytime Emmy Award en in 
1999 voor een Golden Globe voor 
haar rol van Elaine Vassal in Ally 
McBeal. Behalve in vaste rollen 
in tv-series en bioscoopfilms ver-
scheen de actrice ook in series zo-
als Due South, Law & order, Letters 
to Santa en nog meer. Daarnaast 
is Krakowski onder ander bekend 
van de films Fatal Attraction, The 
Rocker, Pretty Persuasion, The 
Flinstones in Viva Rock Vegas en 

Dance with me.
Karel was aanwezig bij een ope-
ningsfeestje van een golfbaan in 
The Hamptons in de Verenigde Sta-
ten. Hij heeft ervoor gezorgd dat de 
beplanting er goed bij ligt.    

The Voice of Rooi bijna vol
De inschrijvingen van de talentenjacht 
The Voice of Rooi verlopen voorspoe-
dig, maar er zijn nog wel enkele plaat-
sen beschikbaar. Ben jij een talent-
volle zanger of zangeres? Meld je dan 
aan en doe een gooi naar de titel.

Er is een categorie t/m zestien jaar en 
een categorie voor zeventien jaar en 
ouder. Voor elke categorie zijn nog 
twee tot drie plaatsen beschikbaar. 
Het talent is dit jaar van een behoor-
lijk hoog niveau. Geen enkele aan-
melding is tot nu toe afgewezen of 
in twijfel getrokken. Dat zegt genoeg 
over de deelnemers. De kandida-
ten mogen zich dit jaar ook eventu-
eel begeleiden met een instrument! 
Wil je ook meedoen? Mail dan naar 
mvandenb30@hotmail.com.

Jelte

Welkom kleine ukkepuk,
jij bent ons meesterstuk

Jelte
Cornelis - Anthonius

7 juli 2014
Chris van Hoof - Nikki Frissen

Colijnstraat 40, 5491 CN Sint-Oedenrode

Raadgevers TipMooiRooi opgelet
In uw mailbox zit enquête nummer 5. Laat uw mening horen over de 
Fusie en over Eindhoven Airport. De komende weken vindt u een weer-
spiegeling van de uitslag in DeMooiRooiKrant.

www.facebook.com/demooirooikrant

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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Steunpilaren vertrekken door de voordeur
Basisschool Dommelrode neemt 
morgen afscheid van vier steunpi-
laren. In de loop van dit schooljaar 
werd duidelijk dat er leerkrachten 
zouden moeten vertrekken. Joop 
van Eijk (42 jaar in dienst), Ine 
Smits (23 jaar in dienst) en Ans 
van Grotel (17 jaar) staken de 
koppen bijeen. Ze besloten om 
zelf op te stappen en via de voor-
deur te vertrekken. Met hen mee 
gaat Emely Teeuwen. Zij is pas 
vijf jaar lerares op Dommelrode, 
stopt niet, maar gaat aan de slag 
als directrice in Oirschot.

Humor, dat is het codewoord. 
Volgens de vier leerkrachten niet 
alleen in dit groepje. Het hele per-
soneel gaat op een aangename 
manier met elkaar om. “Er wordt 
hier samen gehuild, maar vooral 
heel veel gelachen. Bovendien is 
er altijd respect voor elkaar. Jong 
en oud gaan op een geweldige 
manier met elkaar om. Dat zal ik 
zeker wel gaan missen”, zegt Ine. 
Toen het schooljaar begon, wis-
ten de vier niet dat dit moment 
nu al zou komen. Ze vinden het 
prima. Joop: “Je weet nooit hoe 
het volgend jaar weer is. Mis-
schien moet je dan vertrekken of 
ben je gedwongen door gezond-
heidsproblemen. Nu ben ik nog 
gezond en kan ik van andere din-
gen gaan genieten. Daar kies ik 
met volle overtuiging voor.” Twee 
jaar geleden vierde Joop zijn veer-
tigjarig jubileum. Nu komt er een 
einde aan zijn kleine fietstochtjes. 
Vier keer per dag pendelt hij op 
en neer van Eerschot naar Dom-
melrode. Dat zijn aardig wat kilo-
meters.

Ook Ans spreekt van een grote 
beslissing. Toch heeft ze er naar 
eigen zeggen niet heel lang over 
hoeven na te denken. “Natuurlijk 
heb ik persoonlijke overwegingen. 
Eén daarvan is plaats maken voor 
jongere mensen. Voor hen doe 
ik graag een stap opzij. Ik kijk in 
ieder geval met een bijzonder fijn 

gevoel terug op deze periode. Ik 
heb me altijd gerespecteerd ge-
voeld en dat is heel prettig”, rede-
neert de ervaren lerares. Ine knikt 

instemmend en prijst nogmaals de 
teamgeest binnen de groep leer-
krachten. “Het is een raar idee om 
te stoppen, maar we zullen straks 

v.l.n.r.: Joop van eijk, emely teeuwen, ine smits en ans van Grotel

Dommelrode bedankt vrijwilligers voor bijzonder 
schoolkamp en afscheidsweek
Afgelopen week ging groep 8 van 
basisschool Dommelrode op school-
kamp. Dit jaar blonk de organisatie 
opnieuw uit met het programma de 
TV-kantine, vol entertainment en 
spellen. 

De samenwerking tussen leerkrach-
ten Rolf Vonk, Neeltje van Kaathoven 
en de 'superkookprinsessen' Marga 
van Acht, Janine van der Linden en 
Benita van Summeren staat als een 
huis. Deze leiding, waarvoor niets 

teveel was, wil hierbij speciale dank 
uitspreken voor de bijdragen van Bak-
kerij Bekkers, Slagerij Kluijtmans, Res-
taurant Vlas-Graan & Koffie,  Twins, 
Connie Simons en natuurlijk de team- 
en ouderraadleden van basisschool 
Dommelrode. Zeer bijzonder werd dit 
schoolkamp doordat leerlinge Sterre 
van Esch, bijna hersteld van een ern-
stig verkeersongeval, door begelei-
ding van ouders deel kon nemen aan 
deze speciale week. Ook straalde zij 
samen met haar klasgenoten in hun 

afscheidsmusical, de TV-kantine 'op 
locatie'. De inmiddels landelijk beken-
de musical werd door Rolf Vonk en 
Marga van Acht herschreven en gere-
gisseerd op de 'Rooise leest'. Marie-
Louise van Heijst zorgde voor de per-
formance van zang en dans en Benita 
Broers regelde een fantastisch decor. 
We bedanken VideoTwins voor het fil-
men en Pieter Foolen voor het geluid. 
Op de planken van Cultureel Centrum 
Mariendael stond een knalmusical 
met veel zang- en acteertalent! 

Weer over het weer

Het weer is één van de meest be-
sproken onderwerpen in ons land. 
Een goede reden om eens terug 
te kijken op het weer van de af-
gelopen maand. Viel er meer of 
juist minder regen dan normaal? 
Was het te warm of veel te koud. 
Hadden we reden om te klagen 
of kregen we gewoon dat wat we 
verdienden? Net als de eerste vier 
maanden van dit jaar deed juni 
weer mee in het rijtje van mooier 
dan normaal.

Wat lagere 
minimumtemperaturen
De minimumtemperatuur was in 
juni met 9,6°C net wat lager dan 
de gemiddelde, want die bedraagt 
10,3°C. Maar de gemiddelde en 
de maximum temperatuur waren 
weer hoger dan normaal. Gemid-
deld hebben we recht op respec-
tievelijk 16,0°C en 21,3°C maar 
we noteerden voor de afgelopen 
maand 16,4°C en 22,1°C.
De laagste temperatuur van juni 
werd op 2 juni afgelezen. Toen 
daalde het kwik tot 5,6°C. Nog 
geen week later op 7 juni werd 
het met 30,1°C tropisch warm.

Opnieuw een droge maand
De vorige maand viel er weinig 
regen. In een gemiddelde maand 
tappen we in onze regio 65 mm 
regen af. Deze maand stokte het 
turven al bij 46 mm neerslag. De 
natste dag was zaterdag 28 juni, 
toen viel er ruim 10 mm regen. 
In totaal regende het op elf da-
gen, maar  van die elf dagen viel 
er op vijf dagen minder dan een 
millimeter regen. Ook was er de 
afgelopen maand een paar keer 
een donderslag te horen. Tweede 
pinksterdag sneuvelde er tijdens 
zo'n onweer nog een paar bomen.

De zon was ook weer volop van 
de partij
Zeker de eerste helft van de 
maand konden we volop genieten 
van de zon. Er waren weinig wol-
ken en de zon maakte overuren. 
De tweede helft van de maand 
ging de zon wat vaker schuil ach-
ter de wolken. Toch hadden we in 
totaal zo'n 220 uur zon tegen 185 
uur normaal. De zonnigste dag 
hadden we vrijdag 6 juni, die dag 
konden we maar liefst 15 uur en 6 
minuten van de zon genieten.

Kort samengevat zien we in juni 
weer een herstel van de lijn van 
warmer, droger en zonniger dan 
normaal weer.

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Wij zijn per direct op zoek naar een verkoper binnendienst 
Voor onze locatie in Sint-Oedenrode, Van Aarle Houtbedrijf B.V., zijn wij per direct op zoek naar een verkoper voor de binnendienst.
Het betreft een fulltime functie waarin je verantwoordelijk bent voor de verkoop en advisering via de website én de balie van hout- en houtproducten.  
Je beantwoordt de telefoon en verzorgt de verwerking van de verkopen. 
Ook zorg je voor het aanvullen en onderhouden van producten op de website en maak je verkoopadvertenties aan.

Wij zoeken een enthousiaste persoon met minimaal een MBO werk- en denkniveau met een commercieel gehalte (verkregen door opleiding 
en/of ervaring), waarbij ervaring met een ERP systeem een pre is. Affiniteit met hout is een absolute must!

Uw reactie graag vóór 18 juli 2014 richten aan erik@vanaarlehoutbedrijf.nl

Personeel
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Gevraagd,
Voor de regio Uden/Veghel

Vrijwilligers voor de Palliatieve Terminale Zorg

Wie?
• Ieder die zich wil inzetten om het thuis sterven mogelijk te maken.
• Er is geen speciale vooropleiding noodzakelijk.
• Het is niet aan leeftijd gebonden.
• Zowel dames als heren zijn van harte welkom.
• Mensen die een uitkering ontvangen kunnen dit zonder gevolgen doen.

Wat kunnen wij u bieden?
• De basis training VPTZ: cursus “Palliatieve Terminale Zorg” Deze start op 23 September 2014
• Intensieve persoonlijke begeleiding.
• Groepsbegeleiding.
• Een onkosten vergoeding.
• Een zinvolle invulling van een gedeelte van uw vrije tijd.
• Sociale contacten.
• Door professionele aansturing en begeleiding is persoonlijke groei mogelijk.
• 2 keer per jaar themadagen.
• 2 keer per jaar een ontspanningsdag.
• Na een jaar praktijkervaring zijn vervolgcursussen van de VPTZ mogelijk.

Voor meer informatie kijk op onze website: www.vptz-uden-veghel.nl 
En u kunt bellen of mailen naar: Telefoonnummer: 0413-820305 of naar  06-12 11 46 06, Emailadres: info@svptz.nl

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in de volgende plaatsen:
Boekel, Venhorst, Erp, Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch, 
St Oedenrode, Zeeland, Uden, Volkel, Odiliapeel, Veghel, Eerde, Zijtaart, Mariaheide, Keldonk en Schijndel  
 

PERSONEEL

beslist nog wel contact hebben en 
zo nu en dan hier binnenvallen”, 
kijkt ze vooruit. Plannen heeft ze 
ook al. Na haar werkzame leven 
zal ze meer gaan reizen. “Canada, 
Sri Lanka, ik heb nog zoveel reizen 
op de planning staan. Daar kijk ik 
erg naar uit.” Ook Ans denkt haar 
tijd makkelijk te kunnen gaan vul-
len. “Hoe? Dat weet ik nog niet 

precies, maar dat komt goed. Mis-
schien ga ik wel naar mijn zus in 
Nieuw-Zeeland. Dat heb ik altijd 
al een keer willen doen.”

Emely hoeft nog lang niet na te 
denken over hoe ze zeeën van 
vrije tijd in moet vullen. Ze staat 
aan het begin van haar carrière 
in vergelijking met haar collega’s. 

“Vorig jaar heb ik een opleiding 
afgerond en dus vond ik het tijd 
om te gaan solliciteren als direc-
trice. Ik heb mijn blik verruimd en 
ben naar een specifieke school op 
zoek gegaan. Eentje die vergelijk-
baar is met hier. Een dorpsschool 
die gemoedelijkheid uitstraalt. Het 
kleinschalige, dat past bij mij. Ik 
kwam uit in Oirschot. Volgens mij 
een school die goed bij mij past.” 
De talentvolle onderwijzeres heeft 
het geluk gehad dat ze nog een 
paar jaar met ervaren mensen als 
Joop, Ine en Ans heeft mogen 
werken. “Rust bewaren. Dat heb 
ik van ze opgepikt.” Ans geeft 
haar een pluim. “De laatste jaren 
heeft ze zich ontzettend goed ont-
wikkeld op het gebied van leider-
schap. Ik ben er van overtuigd dat 
ze het in Oirschot gaat redden.”

“Nu BeN ik NoG 
GezoND eN kaN ik 

vaN aNDere 
DiNGeN GaaN 

GeNieteN. 
Daar kies ik met 

volle overtuiGiNG 
voor.”

Het afscheidsfeest willen de vier 
vooral bescheiden houden. “Wij 
zijn meer mensen van de achter-
grond”, zegt Ine. “We willen al-
leen feest met het team en met de 
kinderen.” Die wens zal in vervul-
ling gaan, maar hoe dat wordt in-
gevuld is natuurlijk een verrassing. 
Uiteindelijk hebben ze allemaal 
nog een boodschap voor de hele 
school, voor leraren en leerlingen. 
Joop, die aangeeft dat hij vooral 
de kinderen ontzettend zal gaan 
missen, wil op het hart drukken 
dat iedereen respectvol met elkaar 
om moet blijven gaan. Ine wenst 
het team heel veel succes. “Het 
kind, dat moet centraal blijven, 
want daar doe je het voor”, voegt 
Ans er aan toe. Emely tot slot: “Ik 
zal heel Dommelrode gaan mis-
sen.”

TAALCOACHES EN KLASSE-
ASSISTENTEN GEZOCHT

Vind je het leuk om mensen met een andere cul-
turele achtergrond te helpen met de Nederlandse 

taal en het vinden van een plekje in de 
Nederlandse samenleving? Wordt dan vrijwilliger bij VluchtelingenWerk.

Na de vakantie start VluchtelingenWerk met het aanbieden van 
inburgeringscursussen vanuit ‘t Spectrum in Schijndel, waar wij samen 

met onze collega’s uit Schijndel en Sint-Michielsgestel sinds kort 
gehuisvest zijn.

Om ons aanbod kwalitatief zo goed mogelijk vorm te geven zijn wij 
op zoek naar vrijwilligers die inburgeraars extra ondersteuning bieden 

tijdens de inburgering.

TAALCOACHES, die als ondersteuning op de lessen, gedurende een 
dagdeel in de week 1- op 1 begeleiding bieden aan de inburgeraar.

KLASSE-ASSISTENTEN, die  aanwezig zijn tijdens de lessen. Zij bieden 
daar ondersteuning aan de NT2 docent en houden contact met de 

individuele taalcoaches. Afhankelijk van de tijdsinvestering, die je wilt 
leveren, ben je hier 1 – 4 lessen per week mee bezig.

Wij bieden begeleiding door een beroepskracht en gratis deelname aan 
trainingen en cursussen van VluchtelingenWerk WOBB.

Ben je geinteresseerd mail ons dan 
sint-oedenrode@vluchtelingenwerk-wobb.nl 

of bel op maandag t/m donderdag naar 0413 476999.

Vacature

Wegens uitbreiding van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Vrachtwagenchau� eurs
functie-eisen: 

- In het bezit van rijbewijs voor vrachtwagen met oplegger;
- Flexibel in werktijden;

- Enige ervaring in het vervoeren van bloemen en planten 
heeft de voorkeur.

We zoeken 2 full-time chau� eurs voor de volgende werktijden:
- Van +/-13.00 uur tot  +/- 23.00 uur
- Van +/- 23.00 uur tot +/- 7.00 uur

Wanneer je interesse hebt in bovenstaande vacature, 
kun je je sollicitatie sturen naar jeroen@centralpointbrabant.nl

 
Central Point Brabant

Liempdseweg 31
5492 SM Sint-Oedenrode

PERSONEEL

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade
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D’r kan gin vuggelke vurbij vliege of 
ze moet ‘r ’n virreke van hebbe.
Ze is gauw afgeleid en wil overal bij betrokken worden. 
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 12 - 13 juli 2014, Veldschieten
Ik ga

toch weer op
die roos schieten.

Dat veld raken
is wel heel
makkelijk.

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Louis van Gaal

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Joris van Loon
Nachtegaal 17

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

‘Annabel’

het is de nacht 
die al voor de avond
het licht heeft besmeurd
en in zwijgen is vermomd

als ik plots, uit de verte,
een stem hoor roepen
“kom op, Julius, geen zelfbeklag, 
ik mis de humor,
jouw onweerstaanbare lach”

vandaag, Annabel, is weer zo’n dag
het ene been schuift dan uit bed
terwijl de ander weerstand biedt en
zegt, ik volg later, het kan nu even 
niet

ik heb weet van de dagelijkse plicht
toch blijf ik desondanks dromen

mijn blik blijft als vanzelf
naar binnen gericht

het is deze ochtend, Annabel,
die de nacht verder draagt
en de scheiding tussen
slapen en ontwaken
onweerstaanbaar vertraagt

julius

10 verschillen Zonder vleugels? Zij wel...

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:
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solexrace 2014

Veel lachen, maar ook serieus

De Ollandse solexrace zorgde 
dit weekend wederom voor veel 
vertier. De humor droop er vanaf 
tijdens de hilariteitenrit. De ma-
rathonrit daarna werd serieuzer op-
gepakt. Er werd dus gelachen, maar 
natuurlijk werd het menens toen 
het om de prijzen ging. 

Maar liefst dertien teams (waaron-
der drie damesteams) deden mee 
aan de wedstrijd rondom café d’n 
Toel. Familie Toelen en de organisa-
tie van het evenement hadden weer 
veel en goed werk geleverd om alles 
op tijd klaar te hebben. Het resul-
taat mocht er zeker wezen. Een leuk 
aangekleed parcours, met uiteraard 
de befaamde kuipbocht. Een uitda-
gend traject ook, met enkele lastige 

bochtjes, soms door het zand. Met 
sterk teamwork deden de teams al-
lemaal een gooi naar de titel. De één 
had wat meer pech dan de ander. 
Dat zorgde voor verschillen. Uit-
eindelijk won Kantoormeubelland 
bij de mannen. De Snelle Slak werd 
tweede, terwijl Spaak 11 de derde 
prijs pakte. Bij de dames won De 
Snelle Slak. Café d’n Toel was de 
runner-up en na uren racen werd 
Op het leste nippertje derde.

kijk voor meer 
foto´s op 

www.mooirooi.nl

Sint - Oedenrode  
06 - 547 537 95

www.HeerkensBouw.nl

Ook voor:
onderhoud, reparatie, 

diagnose, banden, 
airco check,
apk keuring

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

We wensen 
u een veilig 

2014!
 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

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

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 

 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

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

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 

A U T O B E D R I J F
Martien de Louw
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De Dubbelen | Heuvel 20 | 5492 AD   Sint Oedenrode

Aktie:
Vrijdag  11 en zaterdag 12 juli

3 zakjes a 600 stuks is 
totaal 1800 elastiekjes 

voor slechts € 5,00

Loomset inclusief 
4200 elastiekjes  

voor slechts € 20,00

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zoekt vrijwilligers
Het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk van Welzijn De 
Meierij is steeds op zoek 
naar vrijwilligers voor uit-
eenlopende vragen. 

Zorgboerderij ’t Binnen-
veld in Schijndel zoekt 
mensen die het leuk vin-
den om een handje te helpen bij de 
activiteiten met de gasten. De acti-
viteiten zijn zowel binnen als buiten 
op dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 14.00 tot 16.00 uur. (vaca-
ture 11641) Diezelfde zorgboerderij 
zoekt mensen die het leuk vinden 
om maaltijden te koken. Taken en 
tijden worden in overleg afgespro-
ken.(vacature 11638)

Het Mgr. Bekkershuis in Schijndel 
zoekt een vrijwilliger die wil assis-
teren bij het avondeten op afdeling 
De Linde. Wilt u helpen bij het dek-

ken van de tafel, koffie schenken 
en begeleiden van de broodmaal-
tijd samen met de verzorgende? Na 
het eten is er tijd voor een spel of 
gewoon gezellig wat buurten.(va-
cature 11643) 

Ook zijn we op zoek naar enthou-
siaste vrijwilligers die bereid zijn 
om een ochtend of middag vrijwil-
ligerswerk te verrichten bij stichting 
d’n einder in Sint-Oedenrode. Dit 
is een organisatie die door middel 
van kringloopactiviteiten de ont-
moeting tussen mensen stimuleert. 

Zij zoeken op dit moment 
vooral mannen en vrou-
wen voor het beheer van 
de winkel (vacature 11496) 
en ze zoeken mensen, die 
gastvrouw/-heer willen zijn 
in de ontmoetingsruimte 
(vacature 10781). Een me-
vrouw in Schijndel heeft pas 

leren fietsen, maar durft nog niet zo 
goed alleen…Wie fietst er enkele 
keren met haar mee om haar wat 
meer zelfvertrouwen te geven?

Voor aanmelding of informatie kunt 
u contact opnemen met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, Welzijn De 
Meierij, telefoon 073 – 544 14 19 
of stuur een e-mail naar: vrijwilli-
gerswerk@welzijndemeierij.nl 
Bezoek ook onze website voor al 
onze vacatures en activiteiten 
(www.welzijndemeierij.nl).
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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
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

Speciaal voer voor:
AlpAcA’s, Geiten

Honden, Rundvee etc..

TevenS leveren wij u:
cHlooR, zwembAdzout

OOk aan particulieren!

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm? Van Acht Plaag-
dierenbestrijding 0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Heijmans Schilders
De specialist voor uw pand
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------

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

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

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

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa 
€ 10 korting. 
Massage, massagetherapie, 
voetreflex en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Bemiddeling bij import voor uw auto 
uit het buitenland
06-83249245
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Heijmans Schilders
Voor onderhoudsschilderwerk aan uw 
woning
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.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 renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden 
voor al uw textiel
Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------

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.
--------------------------------------
Te huur; 
2 paardenstallen,
auto ambulance.
Interessante prijzen
06-83249245
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Aanbieding: Hedera voor tuinafschei-
ding 30% korting!!
tevens kas leegverkoop
Bloeiende lavendel 13 cm pot € 1,20
Stamrozen vanaf € 2,50, Volop zomer-
bloeiers en vaste tuinplanten, diverse 
kortingen.
Prei- en groenteplanten. 
Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk Zuid 7b, Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oeden-
rode, € 493,58 incl. p.m. Info: Van 
Kuringe Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave) 
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Te huur: Garage met zolder aan de 
Materlemmenstraat. 06 53415820
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
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) 
--------------------------------------

   

Een gezelschap deze week. Herkent iemand deze personen? We horen 
het graag. 

De reacties mogen worden doorgebeld naar nummer 0413-479322, 
doorgemaild naar redactie@demooirooikrant.nl of worden afgegeven 
op ons kantoor. Heuvel 17. 

De koffie staat klaar.

Historische beelden

Marktplein
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

Gezocht

Gevr ambitieuze man en/of vrouw die 
serieus extra inkomen willen.
www.extra-inkomen.nl 
tel: 06-53159966 0499-477224
--------------------------------------
Chauffeur gevraagd voor het ophalen 
van kinderen voor 1,5 of 3 uur per 
dag. Flexibele tijd gevraagd. Leeftijd 
onbelangrijk. Reageer op 
info@zorgokee.nl. Info 0413-473034
--------------------------------------
Op woensdagmiddag 2 juli heeft op 
de Ollandseweg om plm. 13.15 uur 
een tractor mijn auto geraakt. Graag 
zou ik in contact willen komen met 
de mevrouw die dit heeft zien gebeu-
ren en de bestuurder van de tractor 
staande heeft gehouden.Lia Bekkers, 
Lindendijk 10, tel: 06-53348357
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden: 3 juli in de Brahmsstraat 
heren colbert, kleur beige. 
info: 0413 475025
--------------------------------------
Gevonden:
Bij het beachvolleytoernooi bij 
De Streepen. 1 sleutel met blauwe 
grip. Inscriptie: multi-lock patented. 
Af te halen bij DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17.
--------------------------------------
Gevonden op de Markt; 
boekje met postzegelverzameling
Info; 06-15484859
--------------------------------------

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

Verhuisd

Verhuisd: 
KRALENATELIER Sint-Oedenrode naar 
Borchmolendijk 24a. Voor: reparaties 
(parels knopen) sieraden, kinderfeest-
jes, kralen. tel. 0631230566
--------------------------------------
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Diversen

13 JULI VLOOIENMARKT
Sporthal de eckart
Airbornelaan 1
eindhoven. 9-16 uur.
€ 1 p.p. bomvol!
06-20299824.
--------------------------------------

Museum Hoeve Strobol is nu ook open 
voor kleine groepen en individuen op 
de volgende zaterdagen in 2014 vanaf 
14.00 uur:
14 juni, 12 juli, 16 augustus, 13 sep-
tember, 11 oktober.
Entree € 5,- per persoon. Aanmelden 
telefonisch: 0413 477144 
of 06 538 176 69.
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen.Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------

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

De verademing

De avond ronkt, de lange arm van tijd drukt
schedeldak en schouders, een boerenhuis middenin
het land wordt weerloos ingesponnen, prooi van de 
nacht

over de grond groeit een immens niet-weten, verborgen
in wind die waakzaam als een hond opstaat, weer met
een zucht gaat liggen, op iets dat nog geen naam hee�  wacht

boven het huis hangt huiver voor een antwoord door de lucht
en alles luistert naar een onbestemd beraad dat mompelend
ijler wordt

er trekt een rilling door het gras, ergens verschui�  en knapt
een tak, het hoge duister wijkt voor een aarzelend lichtbegin

er is geplons in water, een visser die zijn fuiken licht?
over de sloten glijdt een uil achter zijn schaduw aan

wanneer de laatste rimpelingen schemer zijn verdreven, staat
een nog ongeleefde dag over het huis uitgeschreven

      Kees Hermis

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Jan van Berkel bedankt door lieke Berkers

Taxi als rustpunt op hectische dagen

Het leerlingenvervoer staat de 
laatste jaren behoorlijk onder 
druk. Wegens gemeentelijke be-
zuinigingen wordt er nogal eens 
geschoven in aanbieders en in de 
vervoersmogelijkheden voor leer-
lingen van speciaal onderwijs. Dat 
het ook anders kan, heeft Lieke 
Berkers aan den lijve ervaren. 

Door: ria Balk

Lieke heeft een klassieke vorm van 
epilepsie en gaat sinds haar 4e jaar 
naar de Berkenschutse in Heeze. 
Inmiddels maakt ze tien jaar lang 
gebruik van het leerlingenvervoer. 
Iedere dag stapt ze, samen met nog 
een aantal andere leerlingen, in de 
taxi. Aangezien de reis wel even 
duurt, is dat lang niet altijd een 
pretje. Maar gelukkig kan ze altijd 
op iemand rekenen. Jan van Berkel 
rijdt sinds 1998 op de taxi. Heel be-
wust koos hij juist voor die route en 
daar hield hij al die jaren aan vast. 

 “Je moet met kinderen kunnen 
omgaan en van autorijden hou-
den”
“Regelmaat is belangrijk”, vindt 
Jan van Berkel. Gedurende de afge-
lopen jaren bleef hij de meeste tijd 
als chauffeur in dienst bij Rima. Eén 
keer wisselde hij zelfs van werk-
gever om dezelfde route te kun-
nen blijven rijden. Inhoudelijk kon 
hij veranderingen in zijn dagelijkse 

rit niet tegengaan. Jan: “Vroeger 
was de route uitgebreider, maar 
omdat het vervoer per gemeente 
werd ondergebracht, gaat het nu 
alleen nog om Rooise kinderen.” 
Daarnaast worden de kinderen nu 
op een vast opstappunt opgehaald 
en mag Jan ze nu niet meer thuis 
ophalen. Vooral dat laatste betreurt 
de chauffeur: “Je mist toch een 
stukje contact met de mensen.”

"Je hoeft Niet Druk 
te GaaN prateN of 
zo. Dat leiDt Juist 
tot oNrust. vaak 

hoef Je alleeN 
maar te luistereN."

Desondanks biedt Jan van Berkel 
zijn jonge passagiers nog steeds 
een rustpunt op hectische dagen 
en een houvast waar ze allemaal op 
bouwen kunnen. Voor de chauffeur 
is dat heel gewoon. “Je moet met 
kinderen kunnen omgaan en van 
autorijden houden”, zegt hij een-
voudig. “Je rijdt natuurlijk in drukke 
tijden, dus je moet wel blijven op-
letten. Maar je hoeft niet druk te 
gaan praten of zo. Dat leidt juist tot 
onrust. Vaak hoef je alleen maar te 
luisteren. Je moet gewoon respect 
hebben voor je passagiers.”

“Het gaat om de kleine dingen”
Lieke’s moeder kan de inzet van 
de chauffeur erg waarderen. Rian  
Berkers werkt zelf in Eindhoven in het 
bijzonder onderwijs en ziet ook daar 
heel wat leerlingen per taxi arriveren. 
“Het gaat om de kleine dingetjes”, 
vertelt Rian. “De eerste keer dat Jan 
ons Lieke kwam halen, heeft hij zich 
netjes voorgesteld. Hij parkeert altijd 
aan de goede kant van de weg, zo-
dat iedereen netjes uit kan stappen. 
Er is altijd een goede sfeer in de taxi. 
De kinderen hebben een duidelijke 
plaats en ze weten altijd waar ze aan 
toe zijn. Al die kinderen hebben hun 
eigen gebruiksaanwijzing. Juist voor 
hen is die structuur erg belangrijk.” 

Extra in het zonnetje gezet
Deze week rijdt Lieke nog mee. Daar-
na is het voor haar afgelopen. Samen 
met haar moeder maakter ze van deze 
gelegenheid gebruik om Jan eens extra 
in het zonnetje te zetten. Afgelopen 
donderdag moest het gaan gebeuren. 
Helaas kreeg Lieke die ochtend een 
epileptische aanval en werd het geen 
gemakkelijke dag. Toch verraste ze Jan 
diezelfde middag met een flesje wijn. 
Volgend jaar gaat Lieke naar het Elde 
College en mag ze op de fiets. Lieke 
kijkt er erg naar uit, maar Rian vindt 
het wel spannend: “We hebben na-
tuurlijk goede afspraken gemaakt en 
we zijn aan het kijken voor een app’je 
op de telefoon. Als er dan onderweg 
iets gebeurt, kunnen we haar altijd 
vinden.” 

Wie jarig is, trakteert.

Rijsingen Royaal. Kleine buurt, 
groot gebaar

Ongetwijfeld weet menig Rooienaar 
zich te herinneren hoe Buurtschap 
”Oud Rijsingen” uitpakte middels 
een Luchtballonnenfestival toen het 
twintigjarig bestaan werd gevierd. 
Dit jaar viert zij het vijfentwintigja-
rig bestaan en pakt het nog grootser 
aan. De Ollandseweg wordt op 31 
augustus omgetoverd tot een heuse 
straattheater boulevard.

Wat dat precies inhoudt wil het 
buurtschap u de komende tijd dui-
delijk maken in DeMooiRooiKrant. 
De heren en dames van de verschil-
lende commissies nemen u wekelijks 
mee op een virtuele rondgang over 
de boulevard om zo een klein tipje 
van de sluier op te lichten. Diegene 
die regelmatig zijn of haar oud pa-
pier komt brengen aan de Ollandse-
weg is het natuurlijk al opgevallen. 
Daar staat iets te gebeuren.  Eén van 
de containers heeft een kleurtje ge-
kregen met daarop  onder andere de 
tekst ‘Dinner in the Sky’. Deze tekst 
verwijst naar de eyecatcher op 31 
augustus. Op een groot billboard 
staat met grote letters ‘Rijsingen Ro-
yaal.’ Natuurlijk ook de datum van 
dit evenement: 31 augustus.

Wat is het geval?
Buurtschap Oud Rijsingen, gelegen 
aan de Ollandseweg, viert haar vijf-
entwintigjarig bestaan. En dat doet 
het groots, tenminste voor zo’n klein 
buurtje (26 gezinnen). Het wordt 
een groot gebaar.
Graag willen de bewoners iets terug-
doen voor de mensen uit Rooi die 
trouw hun oud papier brengen  bij 
een van de containers. Overigens 
kiezen ze elk jaar enkele goede doe-
len uit die een financiële bijdrage 
tegemoet kunnen zien. De Ollandse-
weg wordt op 31 augustus omgeto-

verd tot een boulevard waarover u 
die dag rustig rond kunt lopen, zeg 
maar gerust flaneren. Rustig is ove-
rigens betrekkelijk. U hoeft dan niet 
op het verkeer te letten, want de 
Ollandseweg is die dag afgesloten, 
maar u zult uw aandacht nodig heb-
ben voor al het andere dat er die dag 
te zien is en te beleven valt.

De mensen die vijftig meter boven 
de grond hangen, genieten niet al-
leen van het prachtige uitzicht, maar 
ook nog eens van een heerlijk diner. 
Met beide benen op de grond kunt 
u genieten van straatmuzikanten, 
theatergroepen, poppenspelers, por-
trettekenaars, kunstschilders, beeld-
houwers, zangkoren, goochelaars, 
of zomaar personen die u aanspre-
ken of vragen mee te figureren in 
hun optreden. 
Ook zijn er diverse verenigingen die 
een bijdrage leveren in de vorm van 
een spel. Kortom, alle ingrediënten 
zijn voorhanden om van 31 augus-
tus een onvergetelijke dag te maken. 
Alle zintuigen van de bezoekers, 
groot en klein, die op die dag te gast 
zijn, zullen worden geprikkeld. 

De komende weken zal de organi-
satie u virtueel rondleiden over deze 
“boulevard” en zal het u proberen 
wat tips te geven over dingen die u 
zeker niet mag missen. Leuke din-
gen, spannende dingen, humoris-
tische, uitdagende en lekkere din-
gen. Rijsingen vervolgt het verhaal 
volgende week met de entree, de 
kassa, waar u een programmaboekje  
en een wedstrijddeelnameformulier 
wordt aangereikt door enkele ac-
teurs en actrices. U hoeft niet af te 
rekenen, want de toegang is gratis. 
De dag heet niet voor niets “Rijsin-
gen Royaal.” 

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
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Rondje Rooi alweer voor de twaalfde keer op pad

Zondag ging alweer voor de twaalf-
de keer Rondje Rooi van start. Deze 
oldtimerautotocht laat de bestuur-
ders en hun passagiers genieten 
van het fraaie Brabantse land in 
de omgeving van Sint-Oedenrode. 
Maar ook de toeschouwers aan de 
kant van de weg kunnen genieten 
van alle bijzondere automobielen 
die aan de tocht deelnemen.
Al rond een uur of negen meldden 
de eerste oldtimers zich met hun 
eigenaar bij de Vresselse Hut. In 
het daarop volgende anderhalf uur 
volgden er nog zo’n honderzestig 
oldtimers. Daar waren oldtimers bij 
die velen van ons in hun jeugd nog 

dagelijks op de weg hebben zien rij-
den, maar ook waren er auto’s bij die 
al meer dan zeventig jaar oud zijn.
Onder de deelnemers waren, hoe 
kan het ook anders, verschillende 
Rooienaren. Onder andere Harrie 
Bongers met zijn Porsche uit 1963. 
Daarmee was hij onlangs nog in 
Portugal bij een meeting. Ook Jan 
Verhagen en Rob Roxs, die beiden 
in het bezit zijn van een oude kever 
lieten zich aan de start zien. De ke-
ver van Rob is een heel bijzondere. 
Het originele bouwjaar is 1972, 
maar Rob heeft de kever zodanig 
verbouwd, dat die bijna niet van een 
kever uit 1963 is te onderscheiden. 

Toon Bekkers uit Nijnsel deed met 
zijn Triumph uit 1968 mee aan deze 
oldtimertocht.

Vanaf half elf vertrokken de eerste 
deelnemers aan Rondje Rooi. Via 
een fraaie rit door het Brabantse land 
reden zij naar Valkenswaard. Daar 
konden de liefhebbers een bezoek 
brengen aan het Mercedesmuseum. 
Tegen de klok van twee uur waren 
de snelste rijders weer terug op de 
Markt in Sint-Oedenrode. Daar kon-
den ze gezellig met elkaar napraten 
en wellicht alweer een afspraak ma-
ken voor volgend jaar.

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Vanaf 16 juli 

GEVRAAGD
VAKANTIEWERKERS (M/V) 

(vanaf 13 jaar)
voor het plukken van  blauwe bessen

Aanmelden op 
www.gezondblauw.nl

 

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Te koop blauwe bessen 
(ook zelfpluk)

Vanaf 16 juli 

GEVRAAGD
VAKANTIEWERKERS (M/V) 

(vanaf 13 jaar)
voor het plukken van  blauwe bessen

Aanmelden op 
www.gezondblauw.nl

 

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 
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TE KOOP
BLAUWE BESSEN
(OOK ZELFPLUK)
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VOF ‘t Kampke
Vernhout 10

St. Oedenrode
Inl. 0413-479614

mob. 06-22507940

Vakantiesluiting Steunpunt 
Vrijwilligerswerk
In de periode van 14 juli tot en met 
10 augustus is het Steunpunt Vrij-
willigerswerk van Welzijn De Meierij 

gesloten vanwege de zomervakan-
tie. Vanaf maandag 11 augustus 
kunt u weer bij ons terecht.

film: tv meierij

zondag 13 juli van 11.00u tot 16.00u

Open Dag Imkers Vereniging 
De Honingbij Liempde
Op zondag 13 juli opent de 
Liempdse Imkers vereniging haar 
bijenstand voor het publiek tijdens 
de vierde Landelijke Open Imker-
dagen. 

Op meer dan tweehonderd plaat-
sen in het land kan het publiek een 
kijkje nemen in de bijzondere  we-
reld van de bijenhouderij . Dus ook 
bij u in de buurt. Enthousiaste im-
kers vertellen over het fascinerende 
leven van de  honingbij en demon-
streren graag wat er komt kijken bij 
hun mooie hobby .

Wat is er zoal te beleven ? Bijen 
houden is meer dan een bijenvolk 
met 40.000 – 50.000 bijen in een 
kast onderbrengen en verzorgen. 
Vers  gewonnen honing is te proe-
ven en nog twee soorten , u kunt 
in een bijenvolk kijken en misschien 

laat de bijen koningin zich zien  het 
is best wel wennen aan al dat ge-
zoem om je heen maar veilig in een 
bijenpak zult u merken dat bijen he-
lemaal niet eng zijn

Honingbijen en vele soorten so-
litaire bijen en hommels maken 
moeilijke tijden door. We hebben 
er allemaal wel over gehoord. On-
der andere door een gebrek aan 
bloemen lopen de aantallen van 
deze belangrijke bestuivers terug . 
Daarom besteden imkers tijdens de 
Landelijke Open Imkerijdag   

Ook aandacht aan de wilde bijen in 
Nederland.  Voor nadere informa-
tie kunt u kontact opnemen met: 
Jan v.d. Langenberg, Oude Post-
baan 41, 5298AS, Liempde, Tel: 
0411632177  of  mail naar: corry-
enjan@ziggo.nl.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Schiphol voert vanaf gisteren extra controles uit 

op directe vluchten naar de Verenigde Staten. 

Tijdens de controle moeten passagiers bij de 

gate hun elektrische apparatuur uit de tas 

halen en aanzetten. De luchthaven voldoet 

daarmee aan de verscherpte veiligheids-

maatregelen die de Amerikanen hebben in-

gevoerd. De VS wil zeker weten dat er geen 

explosieven in de behuizing van

apparaten zitten. 

Bron: www.beveiliging.nl

•  Kijk voor u uw deur open doet, 
eerst wie heeft  aangebeld. Kent 
u de persoon niet en vertrouwt u 
het niet? Vraag dan eerst wie hij/
zij is en wat hij/zij komt doen. 
Vertrouwt u het nog niet? Bel 
dan 112.

•  Open de voordeur bij woonge-
bouwen met een centrale toegang 
alleen voor uw eigen bezoek. 
Kijk door het raam, de deurspi-
on of gebruik de intercom.

•  Zorg dat u de deur op een kier 
kunt zetten, bijvoorbeeld met 
een deurketting of kierstand-
houder. Of laat een kijkgaatje in 
uw deur maken. Zo kunt u zien 
wie er voor uw deur staat zonder 
uw deur open te doen.

•  Babbeltrucs en overvallen vin-
den niet alleen ‘s avonds plaats. 
Blijf ook overdag alert op men-
sen met verkeerde bedoelingen

Beveiligingsnieuws

Wees alert voor de Babbeltruc

De top 3 van fraudes tijdens vakantietijd, 

samengesteld op basis van de impact die deze 

hebben op organisaties:
1 ICT-gerelateerde fraudes (passwords en 

toegangscodes worden gedeeld bij afwezig-

heids-overdracht)2 Fraude met tijd (gebrek aan toezicht)

3 Diefstal van geld en goederen 

(eenvoudiger te ontvreemden i.v.m. minder of 

tijdelijk toezicht)

Top 3 fraudes

Computerservice Rooi, het adres voor 
• draadloze beveiliging van uw router/modem 
• controle en inzage van het internet gedrag van uw kinderen 
• verwijderen van virussen en malware, denk aan het politievirus 
• nu gratis controle van uw computer/laptop op bovenstaande zaken 
• mail ons voor een afspraak 

Nachtegaal 39, 5492PG Sint-Oedenrode, tel. 06-41437284
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Computerservice Rooi, het adres voor 
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Computerservice Rooi, het adres voor 
• draadloze beveiliging van uw router/modem 
• controle en inzage van het internet gedrag van uw kinderen 
• verwijderen van virussen en malware, denk aan het politievirus 
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• mail ons voor een afspraak 

Nachtegaal 39, 5492PG Sint-Oedenrode, tel. 06-41437284
• gdata antivirus (als beste getest door de consumentenbond) 
  van €29.95 voor €9.95

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Tel : 0413-47 72 84   Fax : 0413-47 05 79  mail@vanengeland.info   www.vanengeland.info

VOOR INBRAAKPREVENTIEF
HANG- EN SLUITWERK

	  

	  

	  

	  

 

	  

-‐ Uw	  bestaande	  houten	  deur	  voorzien	  van	  
een	  IVANA®	  meerpuntssluiting	  

-‐ Inclusief	  IVANA®	  veiligheidsdeurbeslag	  	  
PC	  72	  mm	  met	  kerntrekbeveiliging	  

-‐ In	  meerdere	  modellen	  te	  leveren	  

Wilt	  u	  met	  een	  veilig	  gevoel	  op	  vakantie?	  
Laat	  uw	  huis	  beveiligen	  en	  houdt	  tijdens	  
de	  vakantie	  de	  inbrekers	  buiten	  de	  deur.	  
	  

Achterdeur	  inclusief	  montage	  

Voordeur	  inclusief	  montage	  

www.klusbedrijfraaijmakers.nl	  |	  06-‐53674993	  |	  info@klusbedrijfraaijmakers.nl	  

ZOMERACTIE!!!

Actie: 
Meerpuntsluiting

•  Uw bestaande houten deur voorzien van 
een IVANA® meerpuntsluiting

•  Inclusief IVANA® veiligheidsdeurbeslag
  PC 72 mm met kerntrekbeveiliging
•  In meerdere modellen te leveren

Wilt u met een veilig gevoel op 
vakantie? Laat uw huis beveiligen 
en houdt tijdens de vakantie de 
inbrekers buiten de deur.

Achterdeur inclusief montage

Voordeur inclusief montage

www.klusbedrijfraaijmakers.nl | 06-53674993 | 
info@klusbedrijfraaijmakers.nl

€ 249,-
incl. BTW

€ 259,-
incl. BTW

RAAIJMAKERS

Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor 
een speciaal geschikt slot aan.

Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).

Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis hebt.

Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in 
een kluisje of huur bijvoorbeeld een bankkluisje.

Op uw mobiele apparaten kunt u track&trace soft -
ware installeren zodat u op afstand uw 
apparaten kunt lokaliseren.

Registreer en fotografeer uw kostbare bezittingen. 
Op http://www.dnavaneensieraad.nl kunt u stap 
voor stap een goede, uniforme beschrijving van uw 
sieraden maken en uitprinten. Deze beschrijving 
kan de politie helpen gestolen juwelen bij u terug 
te bezorgen. U kunt ook het kostbaarhedenregis-
tratieformulier van Politiekeurmerk downoloaden 

Zorg voor voldoende verlichting om uw woning.

Extra beveiligingstips voor thuis

 Doen:

- Sluit ramen en deuren goed af.
-  Berg sleutels van raam- en deursloten 

goed op.
-  Waarschuw de buren wanneer u gaat en 

terugkomt.
-  Parkeer een eventuele tweede auto op de 

inrit.
-  Laat regelmatig de post uit uw brieven-

bus halen.
- Berg opklimmaterialen goed op.
-  Zorg dat uw huis een bewoonde indruk 

maakt.
-  Laat met behulp van schakelklokken, 

lampen aan- en uitspringen.
-  Laat uw eigendomspapieren niet rond-

slingeren.

 Laten:

-  Een touwtje uit de brievenbus laten han-
gen of sleutels onder een bloempot leg-
gen.

-  Waardevolle goederen goed zichtbaar in 
je huis plaatsen.

-  Als u op vakantie gaat dit melden op soci-
ale media en uw antwoordapparaat.

-  Planten van de vensterbank halen als u 
lang weggaat of laten afsterven.

- Uw schuur of berging onafgesloten laten.

Wat u moet doen en laten als u op vakantie gaat…

Lees de tips en de nieuwsfeitjes goed door!

Wilt u
 zich op welke manier dan ook (extra)

beveiligen? De bedrijven op deze

pagina kunnen u daarbij helpen.
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Schiphol voert vanaf gisteren extra controles uit 

op directe vluchten naar de Verenigde Staten. 

Tijdens de controle moeten passagiers bij de 

gate hun elektrische apparatuur uit de tas 

halen en aanzetten. De luchthaven voldoet 

daarmee aan de verscherpte veiligheids-

maatregelen die de Amerikanen hebben in-

gevoerd. De VS wil zeker weten dat er geen 

explosieven in de behuizing van

apparaten zitten. 

Bron: www.beveiliging.nl

•  Kijk voor u uw deur open doet, 
eerst wie heeft  aangebeld. Kent 
u de persoon niet en vertrouwt u 
het niet? Vraag dan eerst wie hij/
zij is en wat hij/zij komt doen. 
Vertrouwt u het nog niet? Bel 
dan 112.

•  Open de voordeur bij woonge-
bouwen met een centrale toegang 
alleen voor uw eigen bezoek. 
Kijk door het raam, de deurspi-
on of gebruik de intercom.

•  Zorg dat u de deur op een kier 
kunt zetten, bijvoorbeeld met 
een deurketting of kierstand-
houder. Of laat een kijkgaatje in 
uw deur maken. Zo kunt u zien 
wie er voor uw deur staat zonder 
uw deur open te doen.

•  Babbeltrucs en overvallen vin-
den niet alleen ‘s avonds plaats. 
Blijf ook overdag alert op men-
sen met verkeerde bedoelingen

Beveiligingsnieuws

Wees alert voor de Babbeltruc

De top 3 van fraudes tijdens vakantietijd, 

samengesteld op basis van de impact die deze 

hebben op organisaties:
1 ICT-gerelateerde fraudes (passwords en 

toegangscodes worden gedeeld bij afwezig-

heids-overdracht)2 Fraude met tijd (gebrek aan toezicht)

3 Diefstal van geld en goederen 

(eenvoudiger te ontvreemden i.v.m. minder of 

tijdelijk toezicht)

Top 3 fraudes

Computerservice Rooi, het adres voor 
• draadloze beveiliging van uw router/modem 
• controle en inzage van het internet gedrag van uw kinderen 
• verwijderen van virussen en malware, denk aan het politievirus 
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• mail ons voor een afspraak 

Nachtegaal 39, 5492PG Sint-Oedenrode, tel. 06-41437284
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• gdata antivirus (als beste getest door de consumentenbond) 
  van €29.95 voor €9.95

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Tel : 0413-47 72 84   Fax : 0413-47 05 79  mail@vanengeland.info   www.vanengeland.info

VOOR INBRAAKPREVENTIEF
HANG- EN SLUITWERK

	  

	  

	  

	  

 

	  

-‐ Uw	  bestaande	  houten	  deur	  voorzien	  van	  
een	  IVANA®	  meerpuntssluiting	  

-‐ Inclusief	  IVANA®	  veiligheidsdeurbeslag	  	  
PC	  72	  mm	  met	  kerntrekbeveiliging	  

-‐ In	  meerdere	  modellen	  te	  leveren	  

Wilt	  u	  met	  een	  veilig	  gevoel	  op	  vakantie?	  
Laat	  uw	  huis	  beveiligen	  en	  houdt	  tijdens	  
de	  vakantie	  de	  inbrekers	  buiten	  de	  deur.	  
	  

Achterdeur	  inclusief	  montage	  

Voordeur	  inclusief	  montage	  

www.klusbedrijfraaijmakers.nl	  |	  06-‐53674993	  |	  info@klusbedrijfraaijmakers.nl	  

ZOMERACTIE!!!

Actie: 
Meerpuntsluiting

•  Uw bestaande houten deur voorzien van 
een IVANA® meerpuntsluiting

•  Inclusief IVANA® veiligheidsdeurbeslag
  PC 72 mm met kerntrekbeveiliging
•  In meerdere modellen te leveren

Wilt u met een veilig gevoel op 
vakantie? Laat uw huis beveiligen 
en houdt tijdens de vakantie de 
inbrekers buiten de deur.

Achterdeur inclusief montage

Voordeur inclusief montage

www.klusbedrijfraaijmakers.nl | 06-53674993 | 
info@klusbedrijfraaijmakers.nl

€ 249,-
incl. BTW

€ 259,-
incl. BTW

RAAIJMAKERS

Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor 
een speciaal geschikt slot aan.

Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).

Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis hebt.

Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in 
een kluisje of huur bijvoorbeeld een bankkluisje.

Op uw mobiele apparaten kunt u track&trace soft -
ware installeren zodat u op afstand uw 
apparaten kunt lokaliseren.

Registreer en fotografeer uw kostbare bezittingen. 
Op http://www.dnavaneensieraad.nl kunt u stap 
voor stap een goede, uniforme beschrijving van uw 
sieraden maken en uitprinten. Deze beschrijving 
kan de politie helpen gestolen juwelen bij u terug 
te bezorgen. U kunt ook het kostbaarhedenregis-
tratieformulier van Politiekeurmerk downoloaden 

Zorg voor voldoende verlichting om uw woning.

Extra beveiligingstips voor thuis

 Doen:

- Sluit ramen en deuren goed af.
-  Berg sleutels van raam- en deursloten 

goed op.
-  Waarschuw de buren wanneer u gaat en 

terugkomt.
-  Parkeer een eventuele tweede auto op de 

inrit.
-  Laat regelmatig de post uit uw brieven-

bus halen.
- Berg opklimmaterialen goed op.
-  Zorg dat uw huis een bewoonde indruk 

maakt.
-  Laat met behulp van schakelklokken, 

lampen aan- en uitspringen.
-  Laat uw eigendomspapieren niet rond-

slingeren.

 Laten:

-  Een touwtje uit de brievenbus laten han-
gen of sleutels onder een bloempot leg-
gen.

-  Waardevolle goederen goed zichtbaar in 
je huis plaatsen.

-  Als u op vakantie gaat dit melden op soci-
ale media en uw antwoordapparaat.

-  Planten van de vensterbank halen als u 
lang weggaat of laten afsterven.

- Uw schuur of berging onafgesloten laten.

Wat u moet doen en laten als u op vakantie gaat…

Lees de tips en de nieuwsfeitjes goed door!

Wilt u
 zich op welke manier dan ook (extra)

beveiligen? De bedrijven op deze

pagina kunnen u daarbij helpen.
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Algemene beschouwingen 
programmabegroting 2015

Ondanks het uitermate korte tijdsbe-
stek waarbinnen het collegeprogram-
ma en de Kadernota 2015 moest wor-
den gepresenteerd en de complexiteit 
van de te behandelen onderwerpen, 
bleek al meteen dat Sint-Oedenrode 
dit keer te maken heeft met een col-
lege dat van aanpakken houdt.
De noodzaak tot ombuigen en bezuini-
gen wordt recht in de ogen gekeken en 
naast ambitieus is de realiteitszin ervan 
op waarde geschat.
DGS-BVT Rooi is er erg content mee 
dat het college niet voor de gevolgen is 
weggelopen en dat in plaats van voor-
uitschuiven, de diverse problemen bij 
de wortel worden aangepakt. 
Dat hierbij zelfs nog kans is gezien om 
ruimte te creëren voor noodzakelijke 
investeringen getuigt van moed en an-
ticipatievermogen.
Op gedegen en tegelijk pragmatische 
wijze worden de diverse onderwerpen 
gewikt en gewogen, zonder daarbij 
voorbij te gaan aan belangrijke zaken 
als burgerparticipatie, verbondenheid, 
transparantie en integriteit.
Dit is precies zoals DGS-BVT Rooi het 

voor zich ziet en wat ons betreft de 
enige manier om de komende periode 
met vertrouwen tegemoet te zien en 
de inwoners van Sint-Oedenrode niet 
alleen gerust te stellen, maar vooral 
ook hoop te geven voor de toekomst.

DGS-BVT Rooi acht het van het groot-
ste belang dat er bij de invoering en 
uitvoering van de diverse transities 
grote aandacht is voor de positie van 
de minder-zelfredzamen en zwakkeren 
in de samenleving. 
Het kan en mag niet zo zijn dat juist 
deze groep de dupe gaat worden van 
noodzakelijke bezuinigingen binnen 
het Sociale Domein.
Dat er echter bezuinigd moet worden 
staat buiten kijf en dat er daardoor op 
zorg ingeleverd gaat worden lijkt ook 
ons onvermijdelijk.
Wij geven het college echter mee, dat 
er in eerste instantie vooral gekeken 
moet blijven en gaan worden naar be-
zuinigingen in de uitvoering van zaken, 
waarbij op slimme, financieel verant-
woorde en commercieel doordachte 
wijze zorg moet worden georganiseerd 

en ingekocht.

Niet alleen op het gebied van het Soci-
ale Domein, maar binnen alle program-
ma’s van het Collegeprogramma en de 
Kadernota 2015 is samenwerking wat 
ons betreft het grote sleutelwoord.
Niet alleen met gemeentelijke overhe-
den onderling, maar vooral ook tussen 
overheden met plaatselijke instanties, 
bedrijven, verenigingen en vooral niet 
te vergeten…. onze burgers. De reeds 
in gang gezette trend van het college 
om wijk- en dorpsraden te bezoeken 
en daarmee in gesprek te gaan dient 
in 2015 en verder structureel te wor-
den voortgezet. Initiatieven en nieuwe 
ideeën vanuit de inwoners moeten op 
waarde worden geschat en door snel 
en adequaat hierop in te spelen laten 
zien dat het menens is en dat de me-
ning van de burger er daadwerkelijk 
toe doet voor dit college.

Over de voorgenomen bestuurlijke 
fusie met de gemeenten Schijndel en 
Veghel kunnen wij kort zijn:
De intentie om er iets moois van te ma-

ken is er overduidelijk, in alle drie de 
gemeentes. 
College, zet deze intentie om in daden. 
Daden waardoor wij als groen, gast-
vrij en gemoedelijk bekend staande 
gemeente onze waarden en speciale 
uitstraling behouden en aantrekkelijk 
blijven als recreatieve en toeristische 
trekpleister.
In dit licht bezien dienen adequate 
voorzieningen met betrekking tot ons 
fietspaden- en wegenwerk de volle-
dige aandacht te hebben, ook in het 
belang van de verkeersveiligheid.

Bij het onderdeel “Beheer, onderhoud 
en instandhouding buitensportaccom-
modaties” wil
DGS-BVT Rooi het college aanraden 
om in 2015 middels evaluatie van het 
huidige sportbeleid te komen tot de 
ontwikkeling van een nieuwe visie op 
langere termijn voor de buitensport-
voorzieningen, inclusief het beheer van 
groen, de voorzieningen op de sport-
parken, de tarieven en de zelfwerk-
zaamheid binnen de verenigingen. In 
dat kader past ook de eventuele aanleg 

van kunstgrasvelden.
Verder dienen de voortgang en ont-
wikkelingen met betrekking tot het Be-
stemmingsplan Buitengebied nauwlet-
tend in het oog te worden gehouden 
en vragen wij het college aandacht te 
houden voor voldoende en adequate 
woningbouw in de kleine kernen, 
waardoor de eigen inwoners in hun 
vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen.

Tot slot spreekt DGS-BVT Rooi de ver-
wachting en het vertrouwen uit dat de 
huidige coalitie in staat is haar in het 
collegeprogramma benoemde en in de 
Kadernota omlijnde ambities waar te 
gaan maken. 
Het begin is al gemaakt en in 2015 zal 
daaraan met bezieling en elan een ver-
volg dienen te worden gegeven.

fractie DGs-Bvt rooi:
Jos Beerens
Will van Gerwen
Bert ernest
hans hulsen

Algemene Beschouwingen DGS / BVT

Uitgebreide beschouwingen zijn te vinden op 
www.sint-oedenrode.nl

Nu de stofwolken van de verkiezin-
gen zijn opgetrokken en we weer vol 
enthousiasme aan de slag zijn ge-
gaan, ligt er de kadernota voor het 
jaar 2015. Ook is inmiddels het
collegeprogramma voor de periode 
2014-2018 klaar. Een college waar 
Hart voor Rooi opnieuw onderdeel 
van uitmaakt. We zijn erg blij en trots 
met het in ons gestelde vertrouwen. 
We zien een groot deel van ons ver-
kiezingsprogramma terug in de bo-
venstaande stukken. Dit alles bete-
kent natuurlijk niet dat we het college 
niet kritisch zullen volgen.

2015 Zal een zeer belangrijk jaar zijn 
waarin enkele grote ontwikkelingen 
gestalte zullen krijgen zoals
de decentralisaties van het Rijk naar 
onze gemeente en de voorberei-
dingen van de voorgenomen be-
stuurlijke fusie met de gemeenten 
Schijndel en Veghel. Dan is er ook 
nog een ombuigingsopdracht van 

€ 750.000,-. 

We zijn op weg van een zorgzame 
samenleving naar een participatieve 
samenleving. In het beheersen van 
kosten en processen komen we via 
schaalvergrotingen en marktwerking 
bij de participatieve samenleving uit. 
Prijs, effectiviteit van de zorg, mense-
lijke maat in de zorg zijn de drijvers in 
het proces. Er is een groot (nationaal) 
politiek draagvlak voor decentrali-
satie. Lokaal willen we als Hart voor 
Rooi niet voor een voldongen feit 
komen staan en onze lokale invloed 
moet goed ingebed zijn. We worden 
er graag op tijd bij betrokken. Dit om-
dat wij de menselijke maat duidelijk 
terug willen zien komen in de stuk-
ken. Zo willen wij ons sterk blijven 
maken voor kwetsbare groepen in
onze gemeenschap. De ontwikkelin-
gen moeten niet ten koste gaan van 
deze groep!

Voor ons is het erg belangrijk dat we 
het accent van bezuinigingen niet 
leggen bij verenigingen en welzijns-
subsidies. De verenigingen zijn de 
laatste jaren al meer dan voldoende 

‘geraakt’. Nu bezuinigen op welzijn 
is niet bespreekbaar. Minder inzet-
ten op welzijn betekent namelijk dat 
je de duurdere zorg als een boeme-
rang terug krijgt. We leggen het ac-
cent van bezuinigingen o.a. op de 
gemeenschappelijke regelingen, we 
willen als gemeenteraad hier invloed 
op blijven houden. Daarnaast willen 
we in 2015 het onderhoud van groen 
in het buitengebied versoberen, het 
gaat dan vooral over de piekopvang, 
slootonderhoud en minder snoeien. 
Daardoor gaan we als gemeente 
minder beheren en daardoor geven 
we de natuur meer kans om te bloei-
en, dit zal de biodiversiteit ten goede 
komen. En als laatste willen we het 
accent leggen op de verschillende ac-
commodaties.

De bezuinigingen zijn nodig omdat er 
ook geïnvesteerd moet worden., Wel 
is het hierbij belangrijk om de nood-
zaak van deze investeringen goed in 
beeld te hebben. Investeringen die 
genoemd worden: AgriFoodCapital 
We geloven in de werkwijze van deze 
samenwerking en zien vele mooie 
initiatieven ontstaan ten aanzien 

van de pijlers Agri en Food. Maar wij 
blijven kritisch, gewoonweg omdat 
Rooi deze kritische blik van ons mag 
verwachten! Toerisme: In de mind-
set van de gemeente moet toerisme 
meer gezien worden als economische 
pijler in plaats van enkel vrije tijd. 
Ple1n-samenwerking: “Als we toen 
wisten, wat we nu weten”. Dat is een 
veel gehoorde zin als het gaat over 
de Ple1n samenwerking (ambtelijke 
samenwerking op het terrein van be-
lastingen, P&O en ICT tussen de ge-
meenten Haaren, Sint-Michielsgestel 
en Sint-Oedenrode). Ons streven is 
om hier op zo’n kort mogelijke ter-
mijn op zo’n slim mogelijke manier 
van af te geraken. Sportbeleid: In 
2014 wordt gestart met een evaluatie 
(masterplan) van het sportbeleid. Dit 
masterplan zien wij met veel belang-
stelling tegemoet. Want dat er iets 
moet gebeuren op het gebied van 
sport is wel duidelijk.

Om onze krachten te bundelen, onze 
expertises te waarborgen en onze be-
lastingen niet de pan uit te
doen rijzen is fusie van groot belang. 
Wij hanteren voor Rooi de volgende 

uitgangspunten: 
•  Als groen recreatief dorp willen we 

een aantrekkelijk woongebied be-
houden; 

•    Faciliteiten blijven dicht bij de inwo-
ners beschikbaar; 

•  Ondernemerschap is belangrijk 
maar mag ons groene hart niet ver-
drukken; 

•  De nieuwe gemeente is vooruitstre-
vend en durft inwoners mee aan 
het roer te laten; 

•  Het gemeentehuis kent geen 9 tot 
5 mentaliteit maar zorgt voor maat-
werk: 

•  We zijn complementair aan elkaar 
en niet teveel van hetzelfde.

Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar: www.hartvoorrooi.nl en www.
facebook.com/hartvoorrooi
volg ons ook op twitter 
@hartvoorrooi. 

Janneke van vugt, 
Janine heisterkamp,
 rik Compagne en
toon van der Wijst

Algemene Beschouwingen Hart voor Rooi
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Niet alleen werken aan fuseren is het 
devies! Er zijn in onze gemeente voor-
zieningen nodig in de zorg, jeugdhulp 
en arbeidsparticipatie. We moeten een 
inhaalslag maken in de sport, en wer-
ken aan versterking van het centrum 
en de leefbaarheid van onze wijken en 
kernen. Het welzijn, binden en boeien 
van jongeren vindt CDA Rooi daarbij 
essentieel. Dat vraagt om daadkracht 
en die missen we. En daartoe roept 
CDA Rooi het College van B&W en de 
gemeenteraad op. 

Nieuwe taken AWBZ/ WMO, jeugd-
zorg en participatiewet: opschieten!
Een flinke klus, met minder geld en 
met grote gevolgen voor onze inwo-
ners. Met alleen de uitspraak ‘zorgen 
dat’ in plaats van ‘zorgen voor’ komen 
we er niet. De tijd dringt en ondui-
delijkheid zingt nog rond. Wanneer 
krijgen onze inwoners informatie? 
Hoe worden burgers en maatschap-
pelijk middenveld betrokken? De uit-
voering van deze taken zal het CDA 

kritisch toetsen op vraaggerichtheid 
en maatwerk, dicht bij mensen en op 
een menslievende manier. Hoe denkt 
B&W dit concreet te realiseren? Man-
telzorgers en vrijwilligers vormen de 
spil en verdienen erkenning. Snel in-
ternet, ook in het buitengebied, on-
dersteunt duurzame zorg thuis. Ge-
bruik het provinciaal Breedbandfonds 
hiervoor.

Financiële vertaling coalitieakkoord: 
kampioen doorschuiven?
Nog steeds zijn de financiële gevolgen 
van coalitieakkoord en collegepro-
gramma niet bekend. Komt dit door 
het wollige collegeprogramma of ont-
breekt besluitvaardigheid? Onze in-
woners worden intussen wel al gecon-
fronteerd met extra bezuinigingen en 
lastenverhoging en weten niet waar 
ze aan toe zijn. Dit vindt het CDA niet 
te verteren.

Ook ombuigen vraagt om daadkracht
Gelukkig gaan de ombuigingen niet 

ten koste van verenigingen en wel-
zijnsinstanties. De intenties om te bui-
gen in accommodaties, gemeenschap-
pelijke regelingen, bedrijfsvoering en 
groenonderhoud moeten wel omge-
zet worden in toetsbare afspraken en 
een voortvarende aanpak vindt CDA 
Rooi. Anders worden deze bezuini-
gingsdoelstellingen niet gehaald.

Eén ding is wat betreft CDA Rooi dui-
delijk: beheer en onderhoud van onze 
sportaccommodaties dulden geen uit-
stel meer. De inventarisatie van het 
sportbeleid van de fusiepartners vin-
den wij een non-discussie. College, 
in onze buurgemeenten ligt al overal 
kunstgras. De urgentie en noodzaak 
voor VV Rhode en Nijnsel is meer dan 
aangetoond. De verkiezingsbeloften 
van diverse partijen waren duidelijk. 
Kunstgras is beloofd en belofte maakt 
schuld. Kom, samen met de vereni-
gingen, snel tot zaken! CDA Rooi 
stelt voor de meevaller van 100.000, 
- (meicirculaire 2014) alvast als extra 

aanzet te reserveren voor de aanleg 
van kunstgras. 
In de kadernota staan losse opmer-
kingen over Fioretti-college (woning-
bouw)’, ‘Mariendael (verhuur on-
dernemers)’, ‘brandweergarage’ (?), 
‘verhuur deel gemeentehuis’. CDA 
Rooi wil geen hap snapbeleid, maar 
weloverwogen keuzes. Uitgangspunt 
daarbij is niet de vraag welke gebou-
wen, maar welke functies wij nu en in 
de toekomst in Sint-Oedenrode willen 
behouden en versterken. Mét speciale 
aandacht voor jongeren en leefbaar-
heid. Onderwijs in iedere kern/dorp 
is er één van. En die aandacht is ook 
nodig in wonen: dring wachtlijsten 
terug door betaalbare huurwoningen 
te bouwen, maak hiervoor prestatie-
afspraken met Wovesto en zorg dat 
jongeren betaalbaar kunnen bouwen, 
juist in de dorpen. 

Lastenverhoging: Toeristen en mi-
granten als melkkoe?
Naast de cumulatieve belastingverho-

ging met 1.65% gaat de toeristenbe-
lasting met maar liefst 25 % omhoog. 
Prima, maar gebruik extra opbreng-
sten wel om recreatie en toerisme te 
versterken en niet als melkkoe. De in 
te voeren migrantenbelasting lijkt het-
zelfde lot beschoren. Waarop is de op-
brengst van deze belasting (100.000,-) 
gebaseerd? Controle en handhaving 
lijken ons een lastige, net als bij de 
toeristenbelasting nu al het geval is.

Investeringen 2015 en volgende jaren
CDA Rooi kan zich vinden in de inves-
tering van de renovatie van het Vern-
hout. De vervanging van gemeentelijk 
materieel en voertuigen kost veel geld 
en moeten we kritisch bezien in het 
licht van de fusie.
CDA Rooi mist in de Kadernota 2015 
het gevoel van urgentie en de concre-
te actie waaraan onze inwoners be-
hoefte hebben. De wittebroodsweken 
zijn voorbij, breng de vaart erin!

fractie CDa rooi

Breng de vaart erin!Rooi

Uitgebreide beschouwingen zijn te vinden op 
www.sint-oedenrode.nl

De eerste 100 dagen van de nieuwe 
gemeenteraad zijn voorbij.  De VVD 
maakt na acht succesvolle jaren, we-
derom deel uit van de Rooise coalitie. 
Gesterkt door het vertrouwen van de 
kiezers  zal de VVD ook de komende 
jaren haar status als betrouwbare, 
consistente coalitiepartner voortzet-
ten. Het coalitieakkoord “Met ver-
trouwen de toekomst in”, wat tot 
stand is gekomen in samenwerking 
met Hart voor Rooi en DGS-BVT 
Rooi, zal hierbij de leidraad vormen.

Voor de huidige raad én ambtelijke 
organisatie liggen flinke uitdagingen 
te wachten. Het valt ons zwaar dat 
de aangekondigde additionele om-
buiging van 500.000 euro voor onze 
gemeente niet voldoende blijkt te 
zijn, maar dat deze verhoogd dient te 
worden naar 750.000 euro structu-

reel. Het wordt steeds moeilijker om 
de juiste keuzes te maken om de be-
groting sluitend te maken. Laat staan 
het realiseren van nieuw beleid. Ge-
lijktijdig vinden grote veranderingen 
plaats, zoals de transities in  het so-
ciaal domein en de bestuurlijke fusie 
met Schijndel en Veghel.

Kansen voor de toekomst
Toch kijkt de VVD vooruit en met 
vertrouwen naar de toekomst.  De 
bestuurlijke fusie biedt kansen om 
te komen tot een krachtige robuuste 
organisatie. Samen met Veghel en 
Schijndel moet er een krachtige, meer 
efficiënte organisatie ontstaan. Een 
organisatie die ook de verantwoor-
delijkheid voor de transities op het 
sociale domein goed aankan.

De Rooise burger moet  de vruchten 
plukken van de fusie. Dienstverle-
ning heeft voor de VVD hoge prio-
riteit. Vooralsnog worden burgers te 

veel van het ‘kastje naar de muur 
gestuurd’. De VVD staat voor een 
integrale aanpak. Eén aanspreekpunt 
als intermediair tussen burger en or-
ganisatie.

Handhaving
De VVD ziet graag niet meer regels 
dan noodzakelijk, maar als er regels 
zijn dan moeten ze ook worden na-
geleefd. De VVD staat voor een hel-
der beleid op het gebied van hand-
having. Hondenpoep is voor veel 
Rooise burgers een doorn in het oog. 
Hoewel handhaving op hondenpoep 
lastig is, vraag de VVD wel aandacht 
om te handhaven op datgene wat bij 
de burgers voor de grootste erger-
nis zorgt. Burgers moeten worden 
betrokken bij de prioritering van het 
handhavingsbeleid.

Rooise sportvoorzieningen op peil
Tot slot vraagt de VVD ook aandacht 
voor de Rooise voorzieningen. De 

VVD omarmt sport en beweging, 
vooral in relatie tot de ontwikkeling 
van de jeugd. Daar waar het mogelijk 
is, moet de gemeente sport stimule-
ren en verenigingen faciliteren. De 
VVD wil dat de gemeente meedenkt 
aan een structurele oplossing voor de 
veldenproblematiek van sportvereni-
gingen. In Nijnsel is hier reeds een 
mooie aanzet aan gegeven.

Ook de komende jaren zal de VVD 
alles in het werk stellen om de ge-
meente financieel gezond te maken. 
En volgens de VVD kan dit zónder de 
lasten op de Rooise burger af te wen-
telen.  Er moet daarnaast voldoende 
ruimte blijven om dingen te realise-
ren. Niet weglopen voor moeilijke 
keuzes, maar keuzes durven maken. 
Keuzes die niet ten koste zullen gaan 
van de Rooise identiteit en keuzes die 
waarde hechten aan de Rooise voor-
zieningen.

Rooi moet mooi blijven.

De complete Algemene Beschouwin-
gen van de VVD zijn na te lezen op 
onze website 
www.lokaleliberalen.nl .

Voor vragen en/of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met de fractie:
Nick de Laat, fractievoorzitter: 
telefoon 06-14548747 
of per e-mail nickdelaat@gmail.com
Wilma Wagenaars: 
telefoon 0413-473822 of 
per e-mail booh@xs4all.nl
Michiel van Seventer: 
telefoon 0413-478583 of 
per e-mail m.vanseventer@chello.nl
Piet Klaasen, commissielid: 
telefoon 0413-473572 of 
per e-mail p-klaasen@hotmail.com
Hans van der Heijden, commissielid: 
telefoon 06-10412293 of 
per e-mail hans@zwembadenbouw.nl 

Lokale liberalen, VVD Sint-Oedenrode kijkt vooruit!

Nederland is in rep en roer. Door alle 
veranderende regels en wetten we-
ten de Nederlanders niet meer waar 
ze aan toe zijn. Vele taken worden 
nu afgeschoven naar de gemeenten 
waaronder WMO, AWBZ en Bij-
stand. Het is aan ons de taak om in 
deze chaos orde te brengen.

Dit zal niet zonder slag of stoot kun-
nen gebeuren. Het zal op verschillen-
de plaatsen pijn gaan doen. Wij pro-

beren om de burgers van Rooi zoveel 
mogelijk te ontzien zodat zij niet al te 
hard geconfronteerd worden met de 
bezuinigingen en ombuigingen.

WMO, AWBZ en Bijstand zijn de 3 
grote veranderingen die op ons af 
komen. Gelukkig heeft de vorige ge-
meenteraad hier al het nodige aan 
gedaan. Maar door wederom aan-
passing van de wet worden wij nu 
opnieuw geconfronteerd met een 
nieuw dilemma. De bijstand is dus-
danig veranderd dat er in de nieuwe 
wet sprake van is dat men moet ver-
huizen als men ergens anders een 
baan kan krijgen. Welke werkgever 

geeft in deze tijd nog een contract 
voor onbepaalde tijd. Hoe en wat er 
tegenover staat wordt niet vermeld. 
Daarom is het van belang dat wij als 
gemeente daarop anticiperen.

De aanstaande fusie baart ons ook 
zorgen door het recentelijk geplaatst 
artikel door het VNG. Fusie is geen 
must meer maar is vrijwillig. Herinde-
ling leidt niet tot kosten besparing en is 
ook niet zo efficiënt als men ons doet 
denken. Nieuwe projecten kunnen we 
alleen nog maar doen in samenspraak 
met onze toekomstige fusie gemeen-
ten Schijndel en Veghel. Wat gaat er 
gebeuren met de overtollige ambtena-

ren als de drie gemeentes worden sa-
mengevoegd? We zullen zeer kritisch 
moeten zijn met wat we gaan doen.

Ook zijn de inkomsten van het sport-
bedrijf minder. Dit hebben wij groten-
deels aan ons zelf te danken door de 
huur te verhogen waardoor de con-
tributies ook omhoog zijn gegaan. 
Sporten is van belang voor jong en 
oud. Je kunt beter een volle zaal heb-
ben met 10 % minder aan contribu-
tie dan een halfvolle. Sport en cultuur 
zijn voor ons zeer belangrijk.

Om Rooi weer bruisend te krijgen 
moeten we misschien niet grootscha-

lig dingen gaan doen maar eerder 
iets unieks. Ook het winkelcentrum 
baart ons zorgen door de vele leeg-
stand. Het openbaar vervoer komt 
niet meer door de kern waardoor de 
passagiers niet kunnen zien wat voor 
leuke winkels er nog in Rooi zijn.

Al met al is er veel werk te verzet-
ten voor het huidige college. Ik ben 
een ras echte PSV supporter maar de 
spreuk van Feyenoord moet ons aan 
het werk zetten:
Geen woorden maar daden.

roois Burger Belang: 
henri raaijmakers

B
B

RooisBurgerBelang

 Algemene Beschouwingen Roois Burger Belang
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Meldingen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 21 juli 2014 vervalt.

Bestemmingsplan Huisakkerweg 16-18 
Sint-Oedenrode

Bestemmingsplan Huisakkerweg 16-18 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening bekend, dat de gemeen-
teraad op 26 juni 2014 het bestem-
mingsplan Huisakkerweg16-18 
(NL.IMRO.0846.BP2014NIJ01HSAK16-
vg01) gewijzigd heeft vastgesteld. 

Informatie over het plan
Het bestemmingsplan biedt een ju-
ridische regeling voor het wijzigen 
van de bestemming op de locatie 
Huisakkerweg 16-18 van ‘Wonen- twee 
aaneengebouwd’ naar ‘Wonen- vrij-
staand’. In de eindsituatie zal dit resul-
teren in twee vrijstaande woningen in 
totaal, waaronder de bestaande woning 
aan de Huisakkerweg 18.

Inzage
Het bestemmingsplan Huisakkerweg 
16-18  is met ingang van donderdag 10 
juli 2014 tot en met woensdag 20 au-
gustus 2014 in te zien op het publieks-
plein van het gemeentehuis aan het 
Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-
Oedenrode. Het gemeentehuis is op 
werkdagen geopend tussen 9.00 en 
12.30 uur. Tevens is het bestemmings-
plan raadpleegbaar op de landelijke 
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van 

het bestemmingsplan kan geduren-
de de termijn van terinzagelegging 
schriftelijk beroep worden ingesteld 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA  ’s-Gravenhage. Van deze mo-
gelijkheid kunnen gebruik maken:
 
•  Een belanghebbende die tijdig zijn 

zienswijze bij de gemeenteraad naar 
voren heeft gebracht;

•  Een belanghebbende die kan aanto-
nen dat hij redelijkerwijs niet in staat 
is geweest zijn zienswijze tegen het 
ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad naar voren te brengen;

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

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

Vragen 
Wanneer u vragen heeft kunt u contact 
opnemen met de heer J. van de Wijde-
ven van het team Ruimtelijke ordening, 
telefoonnummer: 0413-481911 / e-mail: 
J.vd.Wijdeven@sint-oedenrode.nl.

Bekendmaking wijziging Verordening 
leerlingenvervoer Sint-Oedenrode 2014

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Sint-
Oedenrode maakt bekend dat  de 
raad op 26 juni 2014 de gewijzigde 
“Verordening leerlingenvervoer Sint-
Oedenrode 2014” heeft vastgesteld. 
De Verordening treedt per 1 augustus 
2014 in werking en ligt met ingang van 

9 juli 2014 gedurende 6 weken ter inza-
ge op het publieksplein in het gemeen-
tehuis. Het publieksplein is iedere werk-
dag geopend van 9.00 tot 12.30 uur.

Tegen betaling van leges kan een af-
schrift van de Verordening worden ver-
kregen.

Inbrekers gaan niet met vakantie
De zomerperiode is een fijne tijd waarin 
veel mensen op vakantie zijn of dagjes uit. 
Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toe-
slaan, omdat ze weten dat bewoners van 
huis zijn. De gemeente Sint-Oedenrode 
vraagt al haar inwoners mee te doen met 
de zomercampagne tegen inbraken. Om 
een inbraak te voorkomen is het belang-
rijk dat bewoners deze tips opvolgen:

• Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw va-
kantieplannen. Zij kunnen op uw woning 
letten en deze een bewoonde indruk ge-
ven. Dit door de post weg te halen, de 
plantjes water te geven, de auto af en toe 
eens op de oprit te zetten en een lampje 
aan te doen. 

• Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte 
situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw 
woning terwijl u er niet bent) direct de 
politie via telefoonnummer 112 moeten 
bellen. Snel alarm slaan, betekent een 
grotere kans om de inbrekers te pakken.

• Voor de thuisblijvers; let op insluipers
Ramen en deuren staan vaker open met het 
mooie weer. Een insluiper kan dan zonder 
in te breken uw woning binnenkomen en 
er binnen enkele minuten met uw spullen 
vandoor gaan. Doe uw deuren en ramen op 
slot; ook al gaat u maar heel even naar de 
buren, boodschappen doen of even naar 
boven om bijvoorbeeld de was op te han-
gen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.

Naast deze tips, blijft het natuurlijk van 
belang om te zorgen voor goedgekeurd 
hang- en sluitwerk op ramen en deuren. 
Een goedgekeurd slot voldoet aan de ei-
sen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW) en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 
of 3 sterren en het ® teken. Vraag hierover 
advies aan een PKVW-bedrijf.

Voor informatie over het Politie-
keurmerk Veilig Wonen en meer pre-
ventietips om veilig te wonen zie
www.politiekeurmerk.nl/bewoner.

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

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Sterrebos 9-9a 5491 TL Zes weken Omzetting bedrijfswoning in 
     plattelandswoning
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Bus (perceel M612) ------ 02-07-2014 Kappen van populieren (92,55 are)
Eimbert 19 5492 NH 02-07-2014 Bouwen van woning en   
     aanleggen van inrit 
Leerlooierspad 3  5492 AX 03-07-2014 Bouwen van woonhuis
Nieuwstraat 34 en 36 5491 VD 03-07-2014 Splitsen van woonhuis 
Rijtvenweg 8 5491 PJ 04-07-2014 Bouwen van loods / kas
Past. Smitsstraat 8 e 5491 XN 04-07-2014 Plaatsen erker met luiffel
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode   Omschrijving
Sterrebos 13 5491 TL   Veranderen van melkveehouderij
Boskantseweg 43 5492 BV   Oprichten van supermarkt
Koevering 12 5491 SX   Veranderen van veehouderij
Slophoosweg 8 5491 XR   Oprichten van gasolietank
Wolfswinkel 8 5491 PP   Oprichten van propaantank

Vergunningen

Huisvuil

Inzameling oud papier
Zaterdag 12 juli
•  Nos Jungit Apollo; container op de 

parkeerplaats aan de Zwembadweg 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, Cathalijne en Kienehoef 

ten noorden van de Florisstraat, en 
een gedeelte van de Zwembadweg.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Huisvuil in de vakantie
Zet uw huisvuil om 7.30 uur aan de 
straat. In een vakantieperiode worden 
er minder containers en kunststofver-

pakkingsafval aangeboden. Uw huisvui-
linzamelaar is dan ook eerder bij u in de 
straat.

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
•  Sleutelbos met metalen uiltje waarin 

strass steentjes zitten
•  Zilveren armband met bedels waarvan 

een met as
• Zwarte fietssleutel met ringetje

Geen gevonden voorwerpen

Rectifi catie Bruisend Dorpshart Nijnsel
De plannen voor het Bruisend Dorpshart 
van Nijnsel liggen tot en met woensdag 
30 juli 2014 ter inzage. In de publica-

tie van 2 juli stond per abuis 19 juli als 
einddatum genoemd.

Marina Hulsman

’n Gezellige fietstocht…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

De raadsvergadering 
van a.s. donderdag 
gaat van start om 

19.00 uur i.p.v. 20.00 uur.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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.

Verleende evenementenvergunningen en 
ontheffingen 
•  Aan Stichting Rooi Events een aanvul-

ling op de verleende vergunning voor 
het plaatsen van een groot beeldscherm 
voor het tonen van de voetbalwedstrij-
den van Oranje. Dit in verband met het 
bereiken van de volgende rondes op 9 
juli 2014, 12 juli 2014 (3e of 4e plaats) 
of 13 juli 2014 (1e of 2e plaats).

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van KBO voor het houden van een brunch 

op 20 augustus 2014 in de kasteel-
tuin van kasteel Henkenshage  te Sint-
Oedenrode.

Verkeersmaatregel
•  In verband met een groot beeldscherm 

op de Markt tijdens het WK Voetbal zijn 
op 9 juli 2014 tussen 21.00 uur en 01.00 

uur de daaropvolgende dag de rijbanen 
op de Markt (aan weerszijden ter hoogte 
van de Neulstraat en de Stompersstraat) 
afgesloten voor het verkeer. Tevens geldt 
er op 9 juli 2014 een verkeersverbod op 
het rechtergedeelte van het Marktplein 
tussen 17.00 – 01.00 uur de daaropvol-
gende dag. Deze verkeersmaatregelen 
gelden ook voor de eventuele finale op 
13 juli 2014 vanaf  20.00 uur of anders 
voor de wedstrijd om de 3e of 4e plaats 
op 12 juli 2014 vanaf  21.00 uur.

•  In verband met De Zevensprong zullen de 
volgende wegen afgesloten zijn voor het 
verkeer: 

    -  15 + 16 juli 2014: 08.00 – 16.00 uur: 
parkeerverbod manege de Pijnhorst

    -  15 + 16 juli 2014: 08.00 - 10.00 
en 15.00 – 16.00  uur: afsluiten 
Paardebloem en Vogelwikke

   -   16 juli 2014: vanaf 19.00 uur tot en met 
donderdag 19.00 uur: parkeerterrein de 
Neul

    -  18 juli 2014: 08.00 – 17.00 uur: parkeer-
terrein bij sporthal de Streepen.

•  In verband met een Voetvolleytoernooi 
zal op 20 juli 2014 tussen 10.00 uur en 
18.00 uur de Pastoor Smitsstraat ter 
hoogte van de Dorpsherberg afgesloten 
zijn voor het verkeer.

EvenementenVerkeershinder A50
van 11 juli tot en met 8 augustus verkeershinder in sint-oedenrode.

Rijkswaterstaat voert van 11 juli tot 
een met 8 augustus werkzaamheden 
uit aan en rond de A50 tussen Eindho-
ven en Veghel. Hierbij worden op beide 
rijbanen voegovergangen en het asfalt 
vervangen. Omdat de werkzaamheden 
niet gecombineerd kunnen worden 
verhoogt Rijkswaterstaat pas daarna de 
brug in de A50 over het kanaal in Veghel 
met ongeveer 1 meter. Na de verhoging  
kunnen straks grote schepen over de 
Zuid-Willemsvaart varen. 
Weggebruikers en de omgeving moe-
ten rekening houden met verschillende 
wegafsluitingen en forse verkeershin-
der.

De werkzaamheden op een rij:
•  Vrijdag 11 juli tot zaterdag 19 juli 

23.00 uur:
De A50 is gesloten van knooppunt 
Ekkersrijt tot afrit 11 Veghel in de rich-
ting van Oss/Nijmegen.
•  Zaterdag 19 juli 323.00 uur tot maan-

dag 28 juli 05.00 uur:
De A50 is dicht van oprit 11 tot knoop-
punt Ekkersrijt in de richting van 

Eindhoven.
•  Maandag 28 juli 05.00 uur tot vrijdag 1 

augustus 21.00 uur:
Ter hoogte van Julian J. Ewellbrug over 
de Zuid-Willemsvaart bij Veghel worden 
weggebruikers over verschoven en ver-
smalde rijstroken geleid. 
•  Vrijdag 1 augustus 21.00 uur tot maan-

dag  4 augustus 06.00 uur:
De A50 is tussen oprit 11 Veghel en af-
rit 10 Eerde dit weekend afgesloten in 
beide richtingen.
•  Maandag 4 augustus 06.00 uur tot vrij-

dag 8 augustus 21.00 uur:
Ter hoogte van Julian J. Ewellbrug over 
de Zuid-Willemsvaart bij Veghel worden 
weggebruikers over verschoven en ver-
smalde rijstroken geleid. 

Weggebruikers worden vroegtijdig ge-
waarschuwd over de afsluitingen en de 
omleidingsroutes. 

De A2 (Eindhoven – Den Bosch) en de 
A59 (Den Bosch – Oss) vormen de wes-
telijke vervanger van de A50.
Aan de Oostkant zijn dat de A67 

(Eindhoven – Asten –Venlo) en de N279 
(Asten – Den Bosch). 
Hoe het verkeer binnen die oostelijke 
en westelijke omleidingsroutes zich 
gaat ontwikkelen is vooraf lastig in te 
schatten. Om sluipverkeer tussen Sint-
Oedenrode en Veghel te voorkomen 
worden de Veghelseweg en de Postdijk 
afgesloten voor doorgaand verkeer. De 
route wordt vrij gehouden voor hulp-
diensten en de bus.  Fietsers worden 
omgeleid via de Koeveringsedijk en de 
Molenweg. 
Het verkeer met een bestemming in het 
gebied tussen de Veghelseweg en de 
Schijndelseweg wordt geacht gebruik te 
maken van de Schijndelseweg.
 
Voor het overige zullen we de ontwik-
kelingen in Sint-Oedenrode goed volgen 
en als daar aanleiding toe is zullen we 
handelen naar bevindt van zaken. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? 
Kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl of 
www.vananaarbeter.nl of bel met de gra-
tis informatielijn 0800-8002.

Kindermarkt haalt mooi bedrag 
op voor Stichting Dichterbij

Lekkere ranja, appels happen, leuke 
muzikale optredens en een spette-
rende loterij. De kinderen van groep 
zeven van basisschool Kienehoef hiel-
den vrijdagmiddag een markt voor het 
goede doel. In dit geval is het goede 
doel Stichting Dichterbij en dan met 

name voor de mensen met een beper-
king die helpen bij Kinderboerderij 
Kienehoeve.

ActivityShop, zo heet het fictieve 
bedrijf wat de kids zijn gestart. In 

het kader daarvan organiseerden ze 
samen een markt, waar ze zoveel 
mogelijk ouders, vrienden en beken-
den naar toe lokten. Dat lukte, want 
tientallen mensen bezochten de 
markt. Ze kwamen niet alleen om te 
kijken. Ze kochten ook producten en 
lootjes. In totaal werd maar liefst 390 
euro opgehaald. Een bedrag waar de 
kinderen trots op mogen zijn. 

Heuvel 26 | 5492AD Sint-Oedenrode | Tel. 0413 47 24 63   
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Barbecue 
Aktie:

4 Rooise steaks 
+ 

4 varkenssaté
+ 

4 hamburgers
Aktie is geldig tot en met zaterdag 12 juli a.s.

SÁMEN 
VOOR
€ 13,00

Sterrenrestaurant de Springplank

“Heeft tafel tien al het hoofdgerecht 
gehad?” De maître is een beetje ge-
strest. Loopt het in de soep? Geluk-
kig kan dat niet meer, aangezien het 
hoofdgerecht aan de beurt is , maar 
toch. Een restaurant runnen is best 
wel hard werken. De kinderen van 
groep acht speelden maandagavond 
een sterrenrestaurant na. 

De hele avond door druppelden be-
zoekers binnen. Ze werden netjes 
ontvangen en naar hun plaats ge-
dirigeerd. Ondertussen kwam het 
stoom onder de deuren van enkele 
klaslokalen vandaan. In de keukens 
werd gebakken, geroepen, ge-
schept, gelachen, geknoeid en ge-
braden. Alle ingrediënten van een 
echt restaurant werden door elkaar 

gegooid met een goed eetbaar re-
sultaat tot gevolg. Trots, dat waren 
de jongens en meiden, als weer een 

lekker gerecht het restaurant in werd 
gedragen. De leraar natuurlijk ook. 
Al had die amper tijd om trots te zijn, 

want zijn rijst mocht natuurlijk niet 
aanbranden. 

film: tv meierij
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10 juli    
ziekenbezoekgroep H. Martinus
13.30-15.00

14 juli    
mogelijkheid gesprek Odendael
13.30-17.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: Dmrk ©

genda

Bezoek voor meer informatie en nieuws 
over Kerk en parochie onze website: 

www.heiligeodaparochie.nl

van de pastores

Een baken van geloof

13 juni jongstleden hebben wij het 
gerestaureerde wegkruis in Nijnsel 

ingezegend. Bij gelegenheid van 
die inzegening spraken we over 

het kruis als baken. Het Nijnselse 
wegkruis staat, zoals zovele an-
dere wegkruisen, letterlijk op een 
kruispunt van wegen. Bij ons kruis 
komen de wegen uit Son, Breugel, 
Sint-Oedenrode en Nijnsel samen. 
Daarmee staat dit kruis letterlijk in 
het hart van onze Odaparochie. 
Het is ook een baken voor de vele 
voetgangers, fietsers, automobilis-
ten en weggebruikers van de A50. 
Duizenden mensen per dag pas-
seren het kruis of rijden er ‘onder-
door’.  Jezus spreekt als het ware 
vanaf het kruis de woorden tot ons: 
“Komt allen tot Mij, die uitgeput 
zijn en onder lasten gebukt. Ik zal U 
rust en verlichting schenken.” Het 
zijn woorden die passen bij mensen 
onderweg, het zijn woorden die 
passen op de drempel van de zo-
mervakantie. De komende weken 
zijn immers weken waarin we die 

rust en verlichting mogen ervaren. 
De vakantietijd wordt ons gegeven 
als een tijd van ontspanning en be-
zinning. Even loskomen uit de sfeer 
(of de sleur) van alle dag. Je mag 
de bakens opnieuw verzetten. Dat 
geldt voor ons gewone leven, dat 
geldt ook voor ons gelovige leven. 
Vakantie is vrij zijn van wat moet. 
Probeer ook vrij te zijn voor God. 
Ook in de schepping, in de natuur 
en de cultuur kan Hij tot ons spre-
ken. Wanneer u er op uit trekt, in 
eigen land of in buitenland, zult u 
op veel plaatsen de kruisen langs 
de wegen zien staan. Bakens van 
geloof, hoop en liefde. Tekens ook, 
dat er altijd Iemand is die over ons 
waakt en op ons wacht. Goede 
reis!

pastoor vincent Blom

Eerste Communie of Vormsel 
gemist?
Het kan zijn dat uw kind  om aller-
lei redenen de voorbereiding op de 
Eerste Communie of Vormsel gemist 
heeft, toen de kinderen van zijn of 
haar klas daar mee bezig waren. Dat 
hoeft geen enkel probleem te zijn. 
In september is er een stoomcursus 
Eerste Heilige Communie voor ou-
dere kinderen. Wat betreft de vorm-

selvoorbereiding zijn ook tieners op 
het voortgezet onderwijs welkom. Er 
is altijd een klein groepje brugklassers 
en ouder. Kijkt u voor meer informatie 
op de website van de parochie onder 
Eerste Heilige Communie of Vormsel.

Werkgroepen eerste heilige
Communie en vormsel h. oda

Voorbereiding Eerste Heilige 
Communie 2015
Na de schoolvakantie gaat de voor-
bereiding op de Eerste Heilige Com-
munie 2015 van start. In de eerste 
helft van september zijn de verschil-
lende informatieavonden. Deze we-
ken ontvangt uw kind via school, 
of via de post een uitnodigingsbrief 
voor de communievoorbereiding. 
Heeft u deze brief gemist, of zit uw 

kind op een school waar de brieven 
niet zijn uitgedeeld, dan vindt u de 
benodigde informatie op de web-
site van de parochie onder ‘Eerste 
Heilige Communie’.

Werkgroep eerste heilige 
Communie h. oda

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Zondag 13 juli
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor
intentie: Loes Luijben-Schouten, Mien 
Brands-vd Laar, Bertus van Kronenburg, 
Jo Vermeulen, Tiny Saris-van Leuken, 
Netty Cornelissen-Wijn, Mien Mühl-
staff-van Duijvenbode, Han Verhagen.
Zaterdag 19 juli 18.30 uur: Eucharis-
tieviering (via de analoge UPC kabel 
FM 94,4 MHz) Intentie: Harrie Peters, 
Fransje van den Hoven-Martens, ouders 
van Engeland-Swinkels en Annelies Jan-
sen-van Engeland, Mariette Heusschen-
Hofman.
Zondag 20 juli 09.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. het Breugelse Kerkkoor. 
Kinderwoorddienst. (via de analoge 
UPC kabel FM 94,4 MHz) intentie: The-
resia Vroonhoven en overleden ouders 
Vroonhoven-vd Boogaard, Liza Teunis-
sen-Feijen, Cato van den Boogaard, ou-
ders Harrie en Doortje van den Oever-
Migchels, Ietje van Dinther-Raeven.

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 12 juli:  ORGELCONCERT.
18.30 uur:  Eucharistieviering mmv. 
Goede Herderkoor.
Intenties: Wim Passier vanwege zijn 
sterfdag, overleden ouders Passier en 
Baak, Coby van de Klok – Baak en over-
leden ouders van de Klok.
Zondag 13 juli 9.30 uur: Eucharistie-
viering mmv. Martinuskoor. Intenties:  
Elisabeth van Heeswijk – Versantfoort, 
John Harks en Carla van Kaathoven – 
Havinga, overleden familieleden Harks 
en van der Meijden, Maria van Bree, 

Sjaantje van Nostrum – Rovers, Marinus 
van den Berk, Rita en Piet van der Vleu-
ten, Sjaan en Gerard Wenting – Kreté en 
Annemiek, Jan van Roosmalen en Leen-
tje van Roosmalen – Verspagen, overle-
den leden van de KBO in de maand juni, 
Carina van Engeland, Riek Gevers – van 
Alebeek, Adriaan Brugmans, overleden 
ouders Brugmans – Merkx en overleden 
ouders van der Linden – Swinkels.
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: Rozenkransge-
bed. 9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag 9.00 uur:  Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND
Zaterdag 12 juli 17.30 u.
Eucharistie met kerkkoor.
Intentie: Martinus Witlox

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
Zondag 13 juli, Dienst in Son, 10.00 
uur, Predikant Ds. G. Baerends, Dienst 
van Schrift en Tafel.

SINT ANTONIUS NIJNSEL
Zondag  13 juli om 11.00u. Eucharis-
tieviering met volkszang en om 12.30 
doop van Bas Smolders.  
Intenties:  Wim Merks,  Martien Raaij-
makers, An Schepens- v.d. Velden,  Jans 
v.d. Meerakker, Pastoor Elbers, Sjaan 
Janssen- Merks, Mien v.d. Brand- van 
Oorschodt, Anneke Sanders, Ad Verha-
gen, Toon van Erp.
Vrijdag 18 juli om 13.00u. huwelijks-
viering van Yvonne Verbakel en Dennis 

van Zutphen.             

KERKDIENSTEN SINT PETRUS’
BANDEN-KERK, SON
Woensdag 9 juli 19.30 uur: Eucharistie-
viering
Zaterdag 12 juli Geen Eucharistieviering 
in Son of in Breugel
Zondag 13 juli 11.00 uur: Eucharistie-
viering. intenties: Dianne van Geffen, 
Riky van den Hurk-van de Kerkhof, An-
nie Heijmans-Bogaerts (1e jaargetijde), 
Ad van Dongen, Bertha de Groot-Jans-
sen, Gerrit Ribbers, overleden ouders 
Royackers-Faassen, Jet, Margriet en 
Mia, ouders Houwen-van de Sterren, 
Frans van Aspert, Francien van den 
Berg-Heijmans, Onno van Buul, Nana 
van Diest-Lathijnhouwers, Tom en 
Betsy van de Ven-Hooijmaijers, Joan-
nes van Och, ouders Kapteijns-van de 
Weideven, Harrie Kuijpers, Frans Pan-
galila, Wim Saris, Broor van de Ven, 
Frida v.d.Heijden-Verbakel, ouders Van 
Dinter-Kemps, Jozef Teunissen, Bert van 
Kol, Nico Jonker, Mien Basten-Gevers, 
ouders Vogels-Sanders.
13.30 uur: Doop Loïs de Ridder en Vit-
torio Papagni
Maandag 14 juli 19.30 uur: Eucharistie-
viering
Woensdag 15 juli 19.30 uur: Eucharis-
tieviering
Zaterdag 19 juli 18.30 uur: Eucharistie-
viering in Breugel (via de analoge UPC 
kabel FM 94.4 MHz)

PAROCHIE LIEMPDE
Zaterdag 12 juli 18.30 uur 
Mien Verdonk – Raaimakers (eerste jgt)
Bart vd Brand (verj)

Zondag 13 juli  09.30 uur 
Ward en Diena v Abeelen en overige 
fam. Antoon v Esch (verj)
Maandag 14 juli 09.00 uur
Dinsdag 15 juli 19.00 uur 
Woensdag 16 juli 19.00 uur 
BaltJjennissen (verj)
Donderdag 17 juli 09.00 uur 
Vrijdag 18 juli 09.00 uur 
OVERWEGING 12 EN 13 JULI
Heeft de Kerk nog toekomst? Op het 
eerste gezicht ziet het er wat dat betreft 
somber uit: parochiefusies, kerksluiting, 
vergrijzing, dat is al wat de klok slaat 
(zeker in de media). Moeten wij als ge-
lovigen dus de moed verliezen? Nee, 
want Jezus zelf geeft aan – op basis van 
zijn eigen ervaringen - dat het woord 
van God bij de meeste mensen niet in 
goede aarde valt. Sommigen zijn bij 
voorbaat niet ontvankelijk, anderen wil-
len het wel opnemen maar alleen als dat 
geen moeite kost, weer anderen nemen 
het wel aan maar in de drukte van het 
dagelijks leven (en al helemaal in tijden 
van zorgen, lijden en nood) kwijnt het 
weg en gaat het verloren. Er is echter 
nog een vierde groep en daar mogen 
we hoop uit putten: bij mensen in wier 
hart het geloof echt wortel schiet brengt 
het overvloedig vrucht voort. Dáár 
moeten we het dus voor doen, daarom 
moeten we ons blijven inspannen voor 
Gods Rijk, daarom is er ook nu nog toe-
komst voor de Kerk. 

ODENDAEL
zondag 13 juli
eucharistieviering 10.00 uur met Oden-
dael-koor.
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Concert Wouter van der Wilt

Muziek op en rond het Smitsorgel              

Zaterdagmiddag om 15.30 uur 
startte de reeks zomerconcer-
ten 2014, georganiseerd door de 
Stichting Smitsorgel. Wouter van 
der Wilt had de primeur om deze 
reeks  zomerconcerten te openen.

Door: Bert de Graaf

Hij deed dat met een fraai hoog-
staand muzikaal orgelprogramma. 
Naast de bekende werken had hij 
ook een improvisatiewerk op zijn 
programma gezet en dit klonk 
werkelijk fantastisch. Geen wonder 
dat hij tot twee keer toe de eerste 
prijs ophaalde  bij het nationaal im-

provisatieconcours in Amsterdam 
(2009 en 2011). Het was improvi-
satiekunst van hoog niveau, crea-
tief en eigentijds. Ook heeft hij een 
vriendelijke speelstijl. 

Wouter van der Wilt (1980) stu-
deerde hoofdvak orgel aan het Bra-
bants Conservatorium in Tilburg bij 
Bram Beekman. In 2008 behaalde 
hij zijn bachelordiploma cum laude. 
Zijn masterdiploma volgde in 2010. 
Ook studeerde hij improvisatie bij 
Jos van der Kooij. Nu is hij parttime 
werkzaam als docent beeldende 
vorming en CKV in het voortge-
zet onderwijs. Op zijn programma 
stonden verder werken van C.P.E. 
Bach , J.S. Bach, D. Buxtehude, G. 
Bohm en W.A. Mozart 

De volgende orgel zomerconcerten 
zijn op:  12 juli, Tannie van Loon, 
19 juli, Jan Berkers, 26 juli, Bert 
Bech, 2 augustus, Alex Wenstedt 9 
augustus, Arjan Mooij, 16 augus-
tus, Tiona de Jong en 30 augus-
tus Els Althuizen, blokfluit en Bert 
Augustus. Deze concerten worden 
mede mogelijk gemaakt door de 
Rabobank Hart van de Meierij en 
DeMooiRooiKrant.

Primeur in Sint-Oedenrode: ‘Tour de Kiosques’
Behalve de Tour de France startte 
zaterdagmiddag ook een tour in 
Sint-Oedenrode. Weliswaar geen 
wielertour, maar een Tour de 
Kiosques. 

Pianist Leo Willems, autodidact 
pianist, speelde twee uur lang 
in de muziekkiosk op de markt. 
Deze tour is een initiatief van de 
stichting Elbrimale Fonds te Vught, 
die al jarenlang muziekevenemen-
ten organiseert, zoals huisconcer-
ten en Elbrimale Musicale. (Elbri-
male is een samenvoeging van 
namen).

Deze zomer maakt Leo Willems 
een muzikale  rondgang langs elf 
dorpen waar een kiosk staat en met 
medewerking van onze gemeente, 
had Sint Oedenrode de primeur op 
zaterdag 5 juli. Om twee uur nam 
hij plaats in de kiosk en begon op 
zijn instrument te spelen. Het was 
een breed repertoire. Van classics, 
licht klassiek tot evergreens, luister-
liedjes en populair. Ook speelde hij 

Brabantse muzikaal erfgoed. Luis-
teraars konden ook verzoeknum-
mers indienen. Zittend op één van 

de terrasjes was het aangenaam 
toeven met op de achtergrond 
deze Elbrimale muziek. 

zaterdag 12 juli a.s.

Zomerconcert Tannie van Loon op Smitsorgel 

Op zaterdag 12 juli as. bespeelt 
organist Tannie van Loon (1974) 
het Smitsorgel (1839) van de 

H. Martinuskerk te 
Sint Oedenrode.  

Muziek- en orgelliefhebbers kun-
nen hun hart ophalen aan het pro-
gramma dat door de organiste zelf 
zal worden toegelicht. 

Op het concertprogramma staan 
werken van oa.: Sweelinck, Tun-
der, Böhm, Larrañaga en Rhein-
berger.

Tannie van Loon studeerde school-
muziek, piano en orgel in Tilburg. 
In het kader van de 2e fase op-
leiding ‘orgel’ volgde zij interpre-
tatielessen in Amsterdam, Hilva-
renbeek, Leeuwarden en Parijs. Zij 
treedt regelmatig op als soliste en 
begeleidt op projectbasis diverse 
koren. Tannie van Loon is orga-
niste van de Maria Presentatiekerk 
in Aalst en concerteerde in de ka-
thedralen van Den Bosch, Brugge, 
Brussel, de Grote Kerk in Breda, de 
Thomaskirche te Leipzig, de Seve-
rikirche te Erfurt, de Dom van We-
nen en het klooster in Melk. Ook 
dit gratis toegankelijk concert be-
gint om 15.30 u.

vrouwennetwerk 
sint- oedenrode: 

van bloem tot 
bijenkorf en van 
ridder tot kartuizer

Hoe maak ik nou eigenlijk een 
bloemstuk? Met die vraag gin-
gen in maart onze leden aan de 
slag in een workshop bloemsier-
kunst. Marie-José Habraken, lid 
van het Vrouwennetwerk en in 
het dagelijks leven werkzaam als 
bloembindster, begeleidde deze 
workshop aan de hand van een 
zelfgemaakt voorbeeldwerkstuk. 
Het resultaat mocht er zijn, aan 
het einde van de avond stonden 
er ruim 20 bijzonder gevarieerde 
bloemstukken te pronken. En hoe 
uitdagend is het dan om ieders 
bloemstuk afzonderlijk te bewon-
deren en daarbij ieders zoektocht 
naar een eigen bloemsierkunststijl 
te bespreken! Over zoektocht ge-
sproken. In een volgende bijeen-
komst gingen de netwerkleden 
op zoek naar antwoorden op 
spannende vragen als ‘Wie ben 
ik?’ en ‘Waar sta ik?’. Danielle 
Wagemaker, eveneens lid van het 
Vrouwennetwerk, nam iedereen 
mee in een tour door de genera-
ties heen, van babyboomers tot 
generatie X, Y en Z. Zij schetste 
daarbij de belangrijkste rollen die 
deze generaties kenmerken. Hier-
na discussieerden de leden rond-
om de rollen die we vervullen ten 
opzichte van anderen. Het devies: 
‘neem die rol op je die jou zoveel 
mogelijk één op één past’. Hierna 
gingen de dames aan de slag in 
een netwerkspel, de bijenkorf. 
In dit spel zoeken zogenaamde 
werkbijen om en om voor elkaar 
naar iemand die een antwoord 
kan geven op persoonlijke vragen. 
Het werd een intensief gezoem in 
het tot ‘Bijenkorf’ omgedoopte 
restaurant Pan & Cook, thuisloca-
tie van het VNW, om voor deze 
vragen zoveel mogelijk antwoord-

gevers te vinden. Waar gelukkig al 
eerder het verlossende antwoord 
op kwam was de Koninklijke on-
derscheiding voor vicevoorzitter 
Riky de Roo, die het Vrouwennet-
werk samen met Stichting HOPE 
en andere organisaties had aan-
gevraagd. Riky werd op 25 april 
maar liefst benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
Een welverdiende pluim voor haar 
grote inzet de afgelopen 15 jaar 
voor vooral Stichting HOPE en, 
naast haar inzet voor nog andere 
organisaties, voor het Vrouwen-
netwerk. Het VNW is trots op 
deze fiere ridder in ons midden! 
Van ridder tot kartuizer, de laat-
ste activiteit van dit seizoen. Met 
als thema ‘Olland...Kartuizerdorp’ 
fietsten zo’n 30 vrouwen vanuit 
het centrum van Sint-Oedenrode 
naar de Dorpsherberg in Olland. 
Daar werden zij verwelkomd door 
Henk Prins, voorzitter van het 
RCE en bestuurslid van Stichting 
Kartuizerklooster Sinte Sophia van 
Constantinopel. Henk leidde alle 
dames al fietsend rond langs het 
Kartuizererfgoed in en rond Ol-
land. Hoewel de monniken hier 
slechts twee jaar hebben geleefd, 
roept het landschap een indruk-
wekkende cultuurhistorische sfeer 
op. Na de fietstocht volgde, onder 
het genot van een kruidenwijn-
tje, een boeiende presentatie van 
Henk in de herberg. Een mooie 
afsluiting van het seizoen. Het 
Vrouwennetwerk wenst iedereen 
een fijne zomer!

Geïnteresseerd in het vrouwen-
netwerk sint-oedenrode? Bezoek 
dan onze website www.vrouwen-
netwerksint-oedenrode.nl

  

20% KORTING
MET DE GRATIS ZOMERPAS 8 WEKEN LANG

op jouw favoriete tijdschriften!

...even naar Primerawww.primera.nl

Haal de 
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode
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Eversestraat 47J 5491SR Sint-OedenrodeHandelsweg 25a 5492NL Sint-Oedenrode

25a

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

        

 

Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode | T 0413 47 66 60
F 0413 47 61 77 | info@interieurenstijl.nl | www.interieurenstijl.nl

Pa s s i e   •   G e v o e l   •   I n s p i r a t i e

KUNSTWERK 
foto op 

plexiglas 
120x180cm

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
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• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

aanverwante artikelen
• cv ketels & onderhoud
• dakwerk & onderhoud
• loodgieterswerk
• airco-systemen
• zonne-energie systemen
• nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

MAAK UW
DROOMBADKAMER

WAAR 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

Bekijk de website van….

Baderie Voss.  Dit is één van de meest bekende 
bedrijven uit Sint-Oedenrode. Praat u in Rooi en 
in de regio over complete badkamers en instal-
latiewerkzaamheden dan zullen veel mensen u 
wijzen op Baderie P. Voss. De website is duidelijk 
en overzichtelijk en helpt u alvast op weg. Wilt u 
meer zien? Dan is een bezoekje aan de enorme 
showroom meer dan de moeite waard.

14

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff .nl

24
11

t. 0413 474286

Ook voor 
alle renovatie 

werkzaamheden 
aan uw bestaande 
kozijnen, kunt u 
bij ons terecht.

GLAS

14

25
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Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl
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KUNSTWERK 
foto op 

plexiglas 
120x180cm

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
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loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

aanverwante artikelen
• cv ketels & onderhoud
• dakwerk & onderhoud
• loodgieterswerk
• airco-systemen
• zonne-energie systemen
• nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

MAAK UW
DROOMBADKAMER

WAAR 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

Bekijk de website van….

Baderie Voss.  Dit is één van de meest bekende 
bedrijven uit Sint-Oedenrode. Praat u in Rooi en 
in de regio over complete badkamers en instal-
latiewerkzaamheden dan zullen veel mensen u 
wijzen op Baderie P. Voss. De website is duidelijk 
en overzichtelijk en helpt u alvast op weg. Wilt u 
meer zien? Dan is een bezoekje aan de enorme 
showroom meer dan de moeite waard.

14

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff .nl

24
11

t. 0413 474286

Ook voor 
alle renovatie 

werkzaamheden 
aan uw bestaande 
kozijnen, kunt u 
bij ons terecht.

GLAS

14

25
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Rooise Fietsvierdaagse,  Groen, gemoedelijk en gastvrij voor iedereen

In Sint-Oedenrode gaat voor de 
derde keer een grandioze fietsvier-
daagse van start tussen van 15 t/m 
18 juli aanstaande. 

De eerste en tweede  Rooise Fiets-
vierdaagse waren een ongekend suc-
ces. Het enthousiasme van een paar 
duizend deelnemers motiveerde de 
organisatie om dit fietsevenement tot 
een terugkerende Rooise belevenis te 
maken. Want de ligging van Sint-Oe-
denrode leent zich uitstekend voor 
fietstochten in elke windrichting: rou-
tes door bossen, langs akkers, voorbij 
schilderachtige dorpjes en historische 
Brabantse bouwwerken.
De Hartstichting afdeling Sint-
Oedenrode gaat ook dit jaar dit inita-
tief weer van harte ondersteunen en 
vrijwiligers zullen aanwezig zijn bij de 
startplaats om informatie te verstrek-
ken over preventie van hart-en vaat-
ziekten. Dat beweging door fietsen 
hierbij een belangrijke rol speelt mag 
duidelijk zijn. Dit jaar is er overigens 
ook nog een extra sponsor-aktie 
waarbij, als men zich registreert via 
de aangegeven website, Becel 5 euro 
aan de Hartstichting overmaakt. We 
hopen op veel registraties!  
Inschrijven:

Inschrijving na 27 juni: 12 euro.
Gezinstarief: 25 euro voor vier dagen.
Dagdeelname: 3,50 euro voor vol-
wassenen, 1 euro voor kinderen tot 
twaalf jaar.
Info extra activiteiten, scootmobie-
len en arrangementen: 
www.rooifietst.nl of via de actie-site 
van Becel: http://fietsen.becel.nl/

Afstanden: 30, 45 en 60 km
Voor scootmobielen: 15 km 

Vertrektijden 15 t/m 18 juli tussen 
9.00 en 13.00 uur. 

Voor scootmobielen vanaf 11.00 uur 
op dinsdag en vrijdag

Start en finish:
Camping ‘De Kienehoef’
Zwembadweg 37
5491 TE Sint-Oedenrode

7  Toeren in Het Groene Woud
7.1 een 5-sterrenverzoek

Detective Rien Raavens heeft als 
afsluiting van haar Boskantse op-
dracht een bezoek gebracht aan 
de Ritakapel. Thuis nestelt ze zich 
op haar favoriete stoel bij het 
raam en laat de gebeurtenissen 
van de afgelopen tijd nog eens 
de revue passeren. Wat wonen 
er in Rooi toch veel interessante 
mensen, mijmert ze. Dan hoort 
ze Nkosi Sikelele Africa, het Zuid-
Afrikaanse volkslied, en neemt 
direct haar mobieltje op: ‘Rien 
Raavens’. Ze hoort een prettige 
stem die zich bekend maakt als de 
voorzitter van de Rooise Fietsvier-
daagse. ‘Ik zal maar met de deur 
in huis vallen. Wij als bestuur heb-
ben een eervolle opdracht voor u 
mevrouw Raavens.’ Vlot wordt er 
een afspraak gemaakt en de vol-
gende avond zit Rien aan tafel 
met het voltallige bestuur. Hoewel 
de temperatuur zomers is valt het 
haar op dat alle ramen en deuren 
potdicht zitten. Er hangt een ze-
kere spanning ondanks de ami-
cale sfeer. De voorzitter neemt 
het initiatief: ‘RooiFietst heeft een 
niet alledaags verzoek ontvangen. 
Het is een kwestie die wat ge-
heimhouding en discretie betreft, 
code oranje heeft. Wij zijn er zeer 
vereerd mee, maar als organisatie 
kunnen wij dit niet zelf oplossen. 
Die dagen zijn we druk alles te re-
gelen en in goede banen te leiden. 
We hebben hulp nodig. Vanwege 
je goeie naam dachten we meteen 
aan jou.’ Alle ogen richten zich op 
Rien. Die zegt: ’Ik ben reuze be-
nieuwd. Wat is er aan de hand?’ 
‘Een week geleden kregen we een 
brief van een bekende Nederlan-
der die graag incognito de ope-
ningsdag van RooiFietst wil mee-
maken,’ antwoordt de secretaris.
Rien begint door te krijgen dat 
dit geen gewone opdracht is. Als 
ze hoort om wie het gaat, veert 
ze op. ‘Dit kan ek nie weier nie, 
dit is uniek en ‘n groot eer vir my. 
Vertel maar wat ik moet doen.’ 
‘Weet wel, het is allemaal vrijwil-
ligerswerk,’ zegt de penningmees-
ter. ’Wij kunnen je hier niet voor 
betalen. Een gezellige slotavond, 
met je eventuele partner, is het 
enige wat we te bieden hebben.’ 

‘Helemaal prima,’ jubelt Rien. De 
voorzitter legt de werkwijze uit:  
’Rien, we willen je vragen deze 
BN’er, die hier naar toe komt met 
een persoonlijke vriend en twee 
medefietsers, te begeleiden. Je 
mag ze niet uit het oog verliezen. 
Jij bent hun aanspreekpunt en ver-
trouwenspersoon. De deelname 
mag absoluut niet uitlekken en 
nieuwsjagers mogen er geen lucht 
van krijgen.’ ‘Waarom kiezen ze 
eigenlijk voor RooiFietst?’ vraagt 
Rien. ‘De precieze redenen weten 
we niet. Ze willen genieten van de 
mooie natuur en de gezellige dor-
pen van Het Groene Woud. Ken-
nelijk spelen onze reputatie en het 
feit dat we bekroond zijn met drie 
sterren een rol. De prachtige rou-
tes, de gemoedelijke sfeer en de 
grandioze inzet van ruim honderd 
vrijwilligers zijn ongeëvenaard. En 
er schijnen nog banden vanuit het 
verleden met deze streek te zijn.’ 
Duidelijk wordt dat het selecte 
gezelschap al op maandag zal ar-
riveren en de intrek zal nemen in 
kasteel Henkenshage. Daar wordt 
onder meer de bruidssuite in orde 
gebracht. Een plaatselijke restau-
ranthouder met sterrenallure zal 
zorgen dat ze culinair niets tekort 
komen. 

Nadat er geproost is op de goede 
afloop, gaat Rien de deur uit met 
een plastic zak vol routebeschrij-
vingen, plattegronden en flyers.  
‘Die lewe is goed. Ek is ’n innig 
tevrede mens,’ zegt Rien tegen de 
voorzitter bij de voordeur. Die kijkt 
haar wat glazig aan bij dit bijzon-
dere taalgebruik. 

Als ze terug naar huis fietst, wap-
pert er een vrolijk vlaggetje met 
het logo van RooiFietst aan haar 
stuur. Rien denkt aan haar allang 
overleden moeder, wat zou die 
geweldig trots op haar zijn.    

Wordt vervolgd
Opgetekend door  S. Coops  

Volg ons op twitter: @rooiseraaf

Toeren door De Meierij en Het Groene Woud

Rooi Fietst werd vorig jaar al door 
de NTFU bekroond met drie ster-
ren. Een prestatie van formaat. 
Aan de top blijven is vaak het 
moeilijkst, maar daar gaat de or-
ganisatie wel weer voor. De routes 
die aanstaande dinsdag, woens-
dag, donderdag en vrijdag worden 
gereden, zijn wederom van onge-
kende schoonheid. Het wordt een 
boeiende toer door de Meierij en 
Het Groene Woud.

Op dag één van het vierdaagse eve-
nement worden de fietsers richting 
Oirschot en Spoordonk gestuurd. 

Ook de centra van Sint-Oedenrode 
en Liempde worden meegepikt. De 

scootmobielen blijven wat dichter-
bij huis, maar ook zij zullen genie-
ten. Enkele mooie plekken waar 
de fietsers voorbij komen zijn de 
Spoordonkse Watermolen, Land-
goed Velder en de Kapel van de 
Heilige Eik. Dat is nog steeds een 
populair bedevaartsoord.

Een dag later brengen de pijlen de 
deelnemers naar het achterland 
van Olland, Gemonde en Sint-
Michielsgestel. Ook dit gebied is 
kenmerkend Brabants. Natuurge-
bied Kampina wordt doorkruist en 
fietsers komen oog in oog met Kas-
teel Nemerlaer, boerderij ’t Dom-
meltje en de Ollandse Sint-Petrus 
kapel.
Rondom Heeswijk staan even-
eens prachtige gebouwen die 
een bezoek zeker waard zijn. De 

Kildonkse Molen is bekend, maar 
ook de Looz Corswarem Hoeve en 
Landgoed Zwanenburg. Iets dich-
terbij – in Eerde – ligt de Sint-An-
toniusmolen en de Eerdse Bergen. 
Kortom, ook de derde dag wordt 
weer genieten. 

De slotdag voert richting Nuenen. 
Natuurlijk mag Kasteel Hen-
kenshage niet ontbreken tijdens 
deze Vierdaagse dus de route loopt 
voorbij dit Rooise pronkstuk. Met 
die indruk in de fietstas koersen de 
rijders naar onder andere de Op-
wettense Watermolen en naar Soe-
terbeek. Een buitenplaats van een 
voormalig nonnenklooster. Rooi 
Fietst heeft dus ook dit jaar weer 
veel moois te bieden. 

spoordonkse watermolen

kasteel Nemerlaer

kapel heilige eik
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De foto toont een rij bedienden, van piccolo tot maître d’hotel. Zij staan 
in het gelid om ons welkom te heten, als een erehaag, de laagsten in rang 
met gestreept gillette, de hogeren in rokkostuum met witte vlinderstrik. 
Al bij aankomst werden onze autosleutels als het ware uit onze handen 
gerukt en werden de auto’s door studenten in pak naar de parkeerplaats 
gereden, terwijl de piccolo’s onze koffers naar binnen sleurden. Dat was 
voor ons, provinciaaltjes, wel even schrikken, zoveel uiterlijk vertoon en 
opgeblazen deftigheid. Goed, we waren in het mekka van de vaderland-
se gastronomie, in de tempel die “Vreugd en Rust” heette, midden in 
het sjieke Wassenaar. Patron-cuisinier Henk Savelberg wist zich welhaast 
verzekerd van een cliëntèle van diplomaten, kamerleden, Shellbonzen 
en andere lieden die het wat breder hadden. Dat merkten wij ook toen 
wij ’s avonds in het restaurant de crème de la crème, de fine fleur, of-
tewel the rich and the famous om ons heen ontwaarden. Enige verschil 
was dat wij met ons gezelschap twee jaar voor deze uitspatting hadden 
gespaard, terwijl onze omgeving deze aderlating met haar creditkaarten 
wegwuifde. Daarentegen werden wij niet met minder égards behandeld 
en deed men zijn best ons verblijf tot een onvergetelijke ervaring te ma-
ken. Ik had inmiddels het kookboek van Savelberg aangeschaft en was 
blij verrast enkele prachtige gerechten in ons menu aan te treffen, ook 
daar had men niet op beknibbeld. We aten onder andere een kunstig 
gevormde terrine van kreeft en foie gras in gelei van Sauternes en de 
volgende dag reerug, maar dan gebraden aan één stuk, als zadel, en aan 
tafel aangesneden, poeh poeh…. Ook het wijnarrangement was dik in 
orde en na afloop van het diner bekeek ik een theekaart die minimaal 10 
pagina’s besloeg. “De bedauwde blaadjes voor deze witte thee worden 
’s morgens door jonge herderinnetjes op de flanken van het Nepalese 
voorgebergte geplukt”, las ik in de beschrijving. “Doet u mij maar zo’n 
potje”, dacht ik. Een beetje rozig van de wijn en het digestief - in die tijd 
namen wij nog een eau-de-vie van het een of het ander – bedacht ik 
dat die gezichten met hun deftige plooi wel eens het gevolg konden zijn 
van een nerveuze spanning. Want  de Quote bestond nog niet, internet 
amper en dus viel het niet mee om in te schatten hoe rijk of voornaam 
de familie was, onder wier naam ons gezelschap had gereserveerd. Ik 
vermoed ook dat ze niet vaak te maken hadden met “spaarclubjes” als 
de onze, maar dat hielden we mooi geheim. Tot die ene keer dat één van 
ons dat uitvoerig aan een van obers uit de doeken deed en wij moesten 
ingrijpen omdat zo’n man daar natuurlijk helemaal niets mee te maken 
heeft.
Voor Frankrijk hanteer ik een stelregel: Hoe chiquer de tent, des te groter 
de kans op teleurstelling!
Bij Belgen ligt dat anders en het lijkt dat Michelin hier zijn sterren echt 
uitdeelt om de kwaliteit van het eten en minder om de ambiance. Veel 
mensen zijn het erover eens dat de bandenfabrikant voor het buitenland 
andere normen hanteert dan voor het eigen vaderland. Wij aten daar 
in restaurants met één ster, met niemand meer dan moeder-de-vrouw 
in de bediening en manlief in de keuken, met een zeer beperkte kaart, 
zelfs één met een kaart waarop slechts een menu van vier gangen stond 
en hooguit keus uit 8 verschillende wijnen. Dat is in Nederland totaal 
ondenkbaar, terwijl het juist dat soort gelegenheden is waar ik het liefste 
eet, de opsmuk en de ellenlange litanieën en voordrachten aan tafel 
voorbij. Doe maar gewoon en verder heel goed je best, elke dag. Alvast 
bedankt!

Gegrilde mul “Côte d’Azur” (4 pers.)
filets van 4 verse mulletjes (rougets), ontschubd, 1,5 dl olijfolie extra 
vierge
0,5 dl sherryazijn, 0,5 dl visfumet (supermarkt of zelfgemaakt)
½ rode en ½ groene paprika, gegrild en ontveld,
16 groene en 16 zwarte olijven, ontpit, olijfolie om te bakken,
Gesmolten boter, peper en zout
Verwarm de oven voor op 240˚C. Maak de vinaigrette:  Verwarm de 
extra vierge olijfolie met de azijn en de visfumet tot max. 60˚C . Snijd 
de gegrilde en ontvelde paprika, waarvan je natuurlijk ook de zaadjes 
etc. hebt verwijderd in kleine dobbelsteentjes, evenals de ontpitte olij-
ven. Doe deze groenten bij de warme vinaigrette en laat zo 15 minuten 
staan. Als je een grillpan of grillplaat met ribbels hebt gril dan kort een 
ruitjespatroon op de velkant van de vis. Bestrijk deze kant met gesmol-
ten boter en plaats, afhankelijk van de dikte, de filets ca. 1 minuut in de 
oven. Bestrooi met zout en peper. Breng ook de vinaigrette op smaak 
met zout en peper. Leg op ieder (voorverwarmd) bord 2 filets en verdeel 
de groentenvinaigrette er omheen.
Dit recept komt uit het boek “De vier seizoenen van Vreugd en Rust” 
van Henk Savelberg (1991). Ik ga er van uit dat de copyright na 23 jaar 
wel zal zijn vervallen. Anders kook ik ’n keer voor hem.

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

Chique

De Beckart ontwikkelt zich verder   

Met de kermis heeft het nieuwe 
bestuur inmiddels de eerste echte 
krachtmeting achter de rug. De 
kermis die in samenwerking met 
de Harmonie werd georganiseerd 
werd goed bezocht. De opening 
op zaterdagavond met live muziek 
trok redelijk wat publiek en de 
zondagmiddag was van ouds druk 
bezocht, niet op de laatste plaats 
door het enthousiaste optreden van 
de Kneuterkapel en Tiona.  Frans 
Sijbers, de nieuwe voorzitter, kijkt 
tevreden terug en is voorzichtig op-
timistisch voor de komende jaren.  
Er is een nieuw begin gemaakt. Hij 
geeft aan dat een en ander de kans 
moet krijgen uit te groeien naar een 
volwassen evenement.

Activiteitencommissie                                                                                                          
Ter ondersteuning van het bestuur is 
een activiteitencommissie ingesteld 
die zich expliciet gaat bezig houden 
met het bedenken en organiseren 
van een aantal jaarlijkse evenemen-
ten. Deze commissie is al een aantal 
malen bijeengeweest en hebben al 
een aantal concrete plannen, zoals 
het organiseren van een Keeztour-
nooi, een quizavond, een Holland-
se avond en een “open podium”. 
Wanneer wat precies gaat plaatsvin-
den daar wordt u nog over bericht. 
Het is in ieder geval bijzonder te er-
varen dat veel dorpsgenoten willen 
meedenken.

Instelling horecacommissie
Het bestuur heeft zich verder bera-

den over de vraag hoe er meer pu-
bliek kan worden bereikt en de Bec-
kart het middelpunt wordt van het 
“bruisend dorpshart”. Daarvoor is 
naast de activiteitencommissie een 
horecacommissie ingesteld  ter on-
dersteuning van de beheerster. Die 
commissie, bestaande uit een aantal 
enthousiaste vrijwilligers, gaat bin-
nenkort van start en zal zich in het 
bijzonder richten op het horecage-
deelte. Inmiddels is al een begin ge-
maakt  met de openstelling van een 
terras en het structureel  openstel-
len van het café op de vrijdagavond. 
Inmiddels hebben zich ook een 
tweetal vaste huurders gemeld. Zo 
gaat Tiona iedere maandagavond 
repeteren in de Beckart en heeft 
zich naast de bestaande bridgeclub 
een tweede gemeld die structureel 
gebruik wil gaan maken van de ac-
commodatie
• Openstelling terras                                                                                                                                          
Sinds de kermis is er een terras aan 
de voorzijde van het gebouw. Na-
tuurlijk is de openstelling afhankelijk 
van het weer, maar in ieder geval is 
het van 1 mei tot 1 nov. geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Verdere 
momenten van openstelling worden 
overwogen, maar daar zullen ze dan 
nadere bekendheid aangeven.
•“Bruin cafe” open                                                                                        
Binnenkort wordt bekend gemaakt 
wanneer het bruin café iedere week 
geopend zal zijn.

Vrijwilligers                                                                                                                                
Het is  voor iedereen duidelijk dat, 

willen ze alle plannen uitvoeren, het 
bestuur nog een aantal enthousiaste 
vrijwilligers nodig heeft. Ze zullen 
alles zelf moeten bekostigen en dat 
betekent dat de Beckart niet alles 
door betaalde krachten kan laten 
uitvoeren. De middelen zijn beperkt.  
Vrijwilligers voor deelname aan de 
genoemde commissies of voor de 
horeca, maar ze kunnen zich te al-
len tijde melden bij Frans Sijbers. 
Te bereiken onder nummer 06-
53703702. Schroom niet, je kunt 
allicht iets betekenen.

Openingsweekend 12, 13 en 14 
september                                                                                
Tenslotte, een nieuw begin vraagt 
ook om een formeel startmoment. 
Daarvoor is gekozen voor het 
weekend van 12, 13 en 14 sept. 
as.. Er is een concept programma 
gemaakt en dat ziet er als volgt 
uit. Op vrijdag 12 sept. is er bij The 
Joy een schuimparty (ook buiten). 
Op zaterdag 13 sept. is er de kwis-
avond. Op zondag 14 sept. willen 
ze een soort inloopdag organiseren. 
Alle zalen zijn dan geopend en bui-
ten is er een terras. Doorlopend is 
een programma met muziek-dans 
e.d. in de verschillende zalen. De 
gebruikers van De Beckart kunnen 
zich dan een keer laten zien en kun-
nen eventueel van de mogelijkheid 
gebruik maken om leden te wer-
ven. Dit is een voorlopig program-
ma. Als het definitief is vastgesteld 
zullen ze u daar nader over infor-
meren.

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

De Wit Schijndel
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel

www.dewitschijndel.nl 
facebook.com/leblancschijndel
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Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

Sint–Oedenrode                                                 Wereldwinkelrooi@gmail.com   
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Kampioen van de mooiste cadeaus
                                                      

Koff eren 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

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

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               
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WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 9 JULI T/M DINSDAG 15 JULI 2014
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KIJK OP ACTION.NL

3 PAARUITZOEKEN! UITZOEKEN!

vanaf:

3 POTJES
BELLENBLAAS
met spelletje
60 ml per potje

GILLETTE VENUS
SCHEERMESSEN
wegwerp
6 stuks

OPTISCHE 
MINI-MUIS
eenvoudig mee te nemen
met scroll-functie
USB-aansluiting
diverse kleuren

HEREN
SNEAKERSOKKEN
diverse kleuren 
en dessins
maten 39-46

ZOMER
KLEDING

PICKNICK
ZOMERPLAID
coral fleece 
150x200 cm of
XL picknickplaid 
180x240 cm

KINDER
T-SHIRTS
diverse kleuren 
en prints
maten 
92-152

TRENDY
RINGBANDEN
PP met glossy finish
design of uni
A4-formaat
2-RINGS

KOELTAS
MET SCHOUDERBAND
extra stevig nylon
inhoud 8 liter

VANISH
VLEKVERWIJDERAAR

2.49

0.492.39 9.49

1.39

17.95

0.95

1.99

4.49

1.99

5.95

2.19
DAMES
ROK
diverse trendy prints
maten S-XL

2.09

KOEL
TAS
inhoud
30 liter

3.98

BELLENBLAAS
NAVULLING
1 liter

0.79

KOUDE
WAXSTRIPS
voor normale of 
gevoelige huid
12 x 2 stuks

1.29

VLOEIBAAR
gekleurd en wit
1 liter

2.19
POEDER
Oxi Action Sensitive
940 gram

3.99
POEDER
Oxi Action Crystal White
1.2 kilo

4.49

DAMES
ESPADRILLES
met sleehak
maten 36-41

3.99

4-RINGS
1.19

23-RINGS
1.49

POP-UP TENT OF
HIKING BAG
POP-UP TENT 
2-persoons 250x150x110 cm
in 2 seconden opgezet
lichtgewicht: nog geen 2 kg
volledig gesealde naden

PRO-MAX
KABELHASPEL
met 4 contacten, randaarde 
en thermische beveiliging
3x1.5 mm2

max. 3000 Watt
10 meter snoer

HIKING BAG 
inhoud 60 liter 
70x40x25 cm
lichtgewicht 1345 gram
apart afsluitbaar schoenenvak
afsluitbare vakjes op de heupbelt
rugplaat met schuimvulling voor
bevordering draagcomfort

IN DE WINKEL NOG 
MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!
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Inwoners van Nijnsel bijgepraat over 
Bruisend Dorpshart

Tijdens een goed bezochte in-
formatiebijeenkomst hebben de 
dorpsraad van Nijnsel en de ge-
meente de inwoners vorige week 
dinsdagavond bijgepraat over de 
plannen met en rond de Beckart. In 
het kader van het iDOP (integraal 
Dorpsontwikkelingsplan) Nijnsel 
zijn enkele jaren geleden globale 
plannen ontwikkeld voor het ge-
bied rond de Beckart en de kerk. 
Het afgelopen anderhalf jaar zijn 
deze plannen door de dorpsraad in 
samenspraak met bewoners en de 
gemeente verder uitgewerkt. Dit 
uitgewerkte plan is dinsdag aan de 
gehele Nijnselse bevolking gepre-
senteerd.

De belangstellenden waren in het 
algemeen positief over de plannen. 

Toch waren er nog wel enkele klei-
ne verbeterpunten en wensen. Zo 
bleven vooral enkele aanwonenden 
van de Oude Lieshoutseweg zorgen 
houden over een toename van het 
verkeer door hun straat. Verder was 
verkeer sowieso een heet hangijzer 
en waren ook verkeerssituaties bui-
ten het plangebied onderwerp van 
discussie. Stan Elings, de ontwerper 
die het plan toelichtte, moest dan 
ook regelmatig de aanwezigen vra-
gen om bij het onderwerp zelf te 
blijven. Jan van Burgsteden, die als 
'wethouder voor Nijnsel' bestuurlijk 
verantwoordelijk is voor het ont-
werp, zegde toe serieus naar alle 
opmerkingen te kijken.

Het plan 'Bruisend Dorpshart voor 
Nijnsel' wordt mede mogelijk ge-

maakt door een subsidie van de pro-
vincie. Een van de subsidievoorwaar-
den daarvoor is dat ook de Beckart 
een update krijgt. Na de presentatie 
van de plannen voor 'buiten', lichtte 
de dorpsraad bij monde van voor-
zitter René Voss, de plannen voor 
de Beckart toe. Daarbij staan vooral 
energiebesparing en toegankelijk-
heid centraal. Zo zijn er plannen om 
de entree van de Beckart aan te pas-
sen, zodat deze toegankelijker wordt. 
Ook worden de toiletten als het aan 
de dorpsraad en de Beckart ligt ge-
moderniseerd. Verder staat er een 
zonwering op het wensenlijstje van 
de Dorpsraad en de beheerder van de 
Beckart. Om de stookkosten te verla-
gen moet de lambrisering die nu de 
verwarmingsradiatoren afdekt wor-
den aangepast.

De Hop

Deze hop is op de foto gezet door 
Mario Bullens. Een toevalstreffer, zo 
op het dak. In Nederland is de hop 
(latijnse naam: upupa epops) in de 
vrije natuur een zeldzame waarne-
ming. De vogel komt vooral voor 
in Zuid Europa (Spanje, Italië, Grie-
kenland). Verder in uitgebreide ge-
bieden in  Afrika en Azië, behalve 
in woestijnen en in dichte wouden. 
Voor Nederland telde ik tot 5 juli op 
de site www.dutchbirdalerts.nl voor 
dit jaar 14 waarnemingen. 

Door: Peter Verkuijlen

Vogelaars zijn enthousiaste hobbyis-
ten. U mag er dan ook vanuit gaan 
dat het vaak dezelfde vogel is die 
wordt gemeld. Af en toe is er een 
broedgeval in Nederland. Zeker niet 
elk jaar. De hop is ongeveer zo groot 
als een tortelduifje. Een keer gezien 
vergeet je hem nooit meer. Een op-
vallende verschijning met de zwart 
witte blokken op de vleugels, een 
lange snavel en een grote kuif. De  
hop heeft zijn naam te danken aan 
zijn geluid. Hij roept zijn eigen naam, 
dat klinkt als oep, oep, oep. De hop 
is geen schuwe vogel. Vergelijkbaar 

met een merel, tortelduif en andere 
tuinvogels. In Athene zag uw schrij-
ver er regelmatig een op een gazon-
netje in de stad bij een sproeier. Een 
handige plek om pieren te vangen. 
Een hop heeft open ruimte nodig om 
voedsel te zoeken. Hij scharrelt op de 
grond in het gras zijn kostje bij elkaar: 
wormen, insecten en soms ook kleine 
gewervelde dieren zoals hagedissen. 
De hop is een holtebroeder. Meestal 
zal dat in een boom zijn. Hoppen 
gebruiken ook nissen in gebouwen 
en in bergachtige gebieden holten 
in rotsen. Een hop legt ongeveer vijf 
eieren. Rond het nest treffen we een 
enorme stinkzooi aan. In tegenstelling 
tot de meeste andere vogels worden 
uitwerpselen van de jongen niet af-
gevoerd.  De hop heeft een geurklier 
waarmee een scherp ruikende stof 
kan worden weg gesproeid. Daarmee 
verdedigt de hop zijn nest. In puzzel-
woordenboeken vinden we de wei-
nig vleiende synoniemen drekhaan, 
stinkhaan, schijthop of stronthaan. 
De culinair belangstellenden moet 
ik teleurstellen: geen Nederlandse 
receptuur of culinaire commentaren 
gevonden. Wellicht wel in Italiaanse 
kookboeken.

foto: mario Bullens
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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 Duitse radiozender en lichtbaken in het Everse (1 van 3)
In de noordwestelijke oksel van 
de kruising Bikkelkampen – Bie-
zenweg (5O 30' 04'' OL, 51O 34' 
24,5'' NB) was ik niet welkom. Het 
perceel was in bezit van mijn baas 
Dorus Swinkels, maar het was door 
de Duitsers gevorderd. 

tekst van Janus van kuijk

Ze hadden het langs de gehele om-
trek, tot ongeveer twee meter hoog, 
laten omrasteren met veel prikkel-
draden. Aan die draden kwamen, 
allengs, heel veel lege conserven-
blikjes van één liter inhoud hangen, 
met daar vlakbij een dito dekseltje. 
Het was de bedoeling dat die dingen 
alarm sloegen als iemand de draad 
beroerde, door te rammelen als een 
soort klokjes. Dat rammelen deden 
ze natuurlijk ook als het wat waaide. 
In de zuidwestelijke hoek van het 
terrein was langs de Bikkelkampen, 
een ongeveer twee meter hoge 

poort gebouwd. Die was ook voor-
zien van het nodige prikkeldraad. Er 
stond nooit iemand op wacht.

Een poos later leken de Duitsers tot 
de conclusie te zijn gekomen dat 
het binnen die afrastering niet veilig 
genoeg meer was voor Duits spre-
kende mensen in een grijs uniform. 
Ze hebben er toen nog drie of meer 
prikkeldraadspiralen omheen laten 
leggen die elk ongeveer 70 cm hoog 
waren. Ik meen dat het twee spi-
ralen waren die langs elkaar op de 
grond lagen en een daar bovenop.

Op het terrein stond een houten 
barak, waarin zoiets van vier of zes 
soldaten logeerden. 
Een eindje van de barak maar op 
hetzelfde stuk grond, stonden naar 
schatting, op ongeveer 20 meter 
van elkaar, twee naar schatting 8 
meter hoge houten palen. Tussen 
die palen hing een antennedraad. 

Vanaf die antenne hing een draad 
naar beneden, die via een isolator 
leek te zijn verbonden met appara-
tuur die in de barak stond. 

Ten zuiden van dat afgerasterde ter-
rein, aan de overkant van de weg, 
stond op 60 à 80 meter van de ba-
rak, een lichtbaken (~5O 30' 06'' 
OL, ~51O 34' 20'' NB). Dat baken 
werkte precies zoals een lichttoren, 
met een draaiende lichtbundel. Er 
zat echter geen toren onder. De 
lamp bevond zich op ongeveer an-
derhalve meter boven het maaiveld 
en stond verankerd op een ruimte-
lijke staalconstructie. Als het baken 
bij duisternis in gebruik was, dan zag 
je bij ons thuis op Zwijnsbergen, dus 
op ongeveer zes kilometer afstand, 
de bundel door de lucht glijden.

Lees binnenkort meer in
DeMooiRooiKrant

Wilfred Alan Jarman (Legernummer 14711753)

In de periode van september en ok-
tober 1944 hebben 23 Britse solda-
ten die in en om Sint-Oedenrode 
vochten, hun leven voor onze vrij-
heid gegeven. Zij rusten sinds die 
tijd hier op het St. Martinuskerkhof. 
De verhalen 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?

Alan werd op 26 maart 1925 gebo-
ren als zoon van Alexander G. en 
Grace M. Jarman. Hij had een zus 
die Milly heette. In 1943 moest Alan 
in militaire dienst, want toen werd 
hij 18 jaar. Aanvankelijk wist de 
schrijver van dit artikel, Rooienaar 
Louis Kleijne, alleen dat Alan op 27 
september 1944 in Sint-Oedenrode 

was en daar ergens door een gra-
naatscherf was getroffen waardoor 
hij sneuvelde. Alan behoorde toen 
tot de Royal Northumberland Fusi-
liers en wel de 3de compagnie van 
de "Independent Machine Guns".
Een aalmoezenier schreef aan zijn 
ouders dat Alan op 27 september 
1944 was gesneuveld en dat hij 
hem de volgende dag had begra-
ven op het plaatselijk kerkhof, dat 
zijn graf duidelijk gemarkeerd was 
en dat er een kruis op was gezet. In 
een tweede brief schreef hij dat Alan 
door een granaatscherf in het hoofd 
geraakt was en dat het grootste 
gedeelte van de zijkant ervan was 
"weggeblazen." Hij vertelde verder 
dat Alan geen pijn had geleden, om-
dat hij niet meer bij bewustzijn was 
gekomen en dat hij stierf nog voor 
de dokter de weg was overgestoken, 
terwijl dit vlakbij een medische post 
gebeurde. Dat was lange tijd alles 
wat we over Alan Jarman wisten. 
In de oorlogsdagboeken van hun 
regiment, die pas in 1995 openbaar 
toegankelijk werden, staat bij 27 
september 1944 onder andere: “De 
voortdurende beschietingen van de 
vijand maakte het leven in het ge-
bied tussen de twee wegen erg on-
plezierig (Hier worden de Veghelse-
weg en de Schijndelseweg bedoeld) 
Dit bleek een ongelukkige dag te 
zijn omdat fuselier Jarman, die als 
versterking pas de vorige nacht bij 
ons was gekomen, sneuvelde en 
fuselier Lannon een akelige wond 
in de schouder kreeg." In septem-
ber 1996 kreeg Kleijne onverwacht 
telefoon van de man die in het 
oorlogsdagboek op 27 september 
1944 vermeld staat, namelijk fuse-
lier Lannon, nu Mr. Patrick Lannon. 

Hij wist pas sinds 1995, na het lezen 
van het dagboek van zijn regiment, 
dat degene die bij hem was, toen hij 
ernstig gewond raakte, Alan Jarman 
heette en dat die toen sneuvelde. 
Die dagboeken waren pas in 1995 
openbaar geworden en door ieder-
een te raadplegen. Vóór die tijd had 
hij dit nooit kunnen of mogen lezen.                
Hij vertelde enkele details over Alan 
Jarman en sprak af om spoedig naar 
Nederland te komen als eerbetoon 
aan zijn kameraad en om hem hier 
te herdenken. Patrick Lannon heeft 
in september 1997 een bezoek ge-
bracht aan Sint-Oedenrode en het 
graf van zijn kameraad Alan Jarman 
bezocht. Hij heeft de plaats des on-
heils teruggevonden en een recon-
structie kunnen geven van wat er 
toen gebeurde. Patrick vertelde dat 
hij met Alan samen in een  carrier op 
de Schijndelseweg was ter hoogte 
van de vroegere uitspanning ‘Bui-
tenlust’, zo ongeveer halverwege 
tussen Sint-Oedenrode en Schijndel. 
Het mortier- en granaatvuur van de 
Duitsers uit Schijndel werd op zeker 
moment zo hevig dat ze in hun car-
rier rechtsomkeer maakten en snel 
in de richting van Sint-Oedenrode 
terugreden. 

Ter hoogte van de boerderij aan de 
Schijndelseweg 43, even voor de 
plaats waar nu de rotonde van de 
noordelijke randweg bij de wijk Kie-
nehoef ligt, werd de beschieting zo 
intensief, dat ze stopten en bij die 
boerderij wilden schuilen. Tijdens het 
oversteken van de weg werden bei-
den door granaatscherven geraakt. 
Patrick raakte dus zwaargewond en 
Alan sneuvelde ter plaatse. Hij werd 
slechts 19 jaar.                        

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

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties
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Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

www.openluchttheater-mariahout.nl

Zomerton!
vrijdag 11 juli 20:30 uur

Kindervoorstellingen;
Elke maandag en donderdag in de zomervakantie!

De nieuwe kleren van de keizer
zaterdag 12 juli 19:00 uur

Ronja de roverdochter
maandag 14 juli 14:30 uur

De grote poepshow
donderdag 17 juli 14:30 uur

... en nog veel meer! (zie website)

Boxtelseweg 24 – 5481 VG 
Schijndel - 0735495005 

Op woensdag en vrijdag in de periode van 12 juli t/m 24 aug. is, bij 
inlevering van deze advertentie, de 2e kinderpannenkoek gratis. 

Op alle dinsdagen en donderdagen in de zomervakantie, kunnen 
kinderen tussen 11.00 en 16.00 uur, geheel gratis komen knutselen! 

5481 VG 
0735495005

Gratis binnen- en buitenspeeltuin !  
Kijk voor onze  openingstijden op www.fabula.nl 

Mooi in de regio
Beleef kindervoorstellingen in 
Openluchttheater Mariahout

De zomervakantie is begonnen en dat bete-
kent heel veel leuke voorstellingen voor de 
kinderen. We trappen de vakantie af met de 
nieuwe voorstelling van Jeugdtoneelvereni-
ging Mariahout. Hierna zijn er iedere maan-
dag en donderdag van de vakantie kinder-
voorstellingen te zien. 

De nieuwe kleren van de keizer
Op zaterdag 12 juli om 19:00 uur speelt 
Jeugdtoneelvereniging Mariahout voor de 
eerste keer met hun nieuwe voorstelling in het 
openluchttheater. Dit jaar met het sprookje de 
Nieuwe Kleren van de Keizer. 

Het leven van de keizer van Kwalaloempië 
draait slechts om één ding: zijn uiterlijk. De 
hele inhoud van de schatkist gaat er aan op. 
En dat leidt tot een hoop problemen. In 'De 
Nieuwe Kleren van de Keizer' is niets wat 
het lijkt en blijkt niemand te zijn wie je dacht 

dat hij was. Een spannend, hu-
moristisch sprookje in Oosterse 
sferen. 

Ronja de Roversdochter
Op maandag 14 juli kun je om 
14:30 uur komen kijken naar 
Jeugdtheatergroep De Kersou-
we. Zij spelen de voorstelling 
Ronja de Roversdochter, naar 
een boek van Astrid Lindgren.

Ronja groeit op als dochter van 
roverhoofdman Mattis. Zij leidt 
een roversleven samen met 
haar wilde familie. De sterke 
en brutale mannen leren haar 
dat ze nergens bang voor 
hoeft te zijn. Een woeste en 
ontroerende voorstelling vol 

dansende rovers, een zingende mistband, de 
geur van bos en een schreeuw van de lente.

De grote Poepshow
We kennen Hakim allemaal van Sesamstraat, 
maar nu heeft hij ook een eigen voorstelling; 
De grote Poepshow. Op donderdag 17 juli is 
deze om 14:30 uur te zien in Openluchtthea-
ter Mariahout. 

De Poepshow is een onsmakelijke en grappige 
voorstelling over en met de rotzooi die we da-
gelijks produceren. In deze nieuwe solovoor-
stelling van Hakim worden de kinderen actief 
betrokken en op het podium gevraagd om mee 
te denken en spelen met de sympathieke vuil-
nisman.

Voor kaarten en meer informatie ga je naar 
www.openluchttheater-mariahout.nl. 
Openluchttheater Mariahout, beleef meer!

dat hij was. Een spannend, hu-
moristisch sprookje in Oosterse 
sferen. 

Ronja de Roversdochter
Op maandag 14 juli kun je om 
14:30 uur komen kijken naar 
Jeugdtheatergroep De Kersou-
we. Zij spelen de voorstelling 
Ronja de Roversdochter, naar 
een boek van Astrid Lindgren.

Ronja groeit op als dochter van 
roverhoofdman Mattis. Zij leidt 
een roversleven samen met 
haar wilde familie. De sterke 

hakim

Etos bedankt klanten voor leuke afscheid

Henk en Trea van Etos van 
Wijk bedanken iedereen voor 
het leuke afscheid wat ze 
gehad hebben en voor het 
vertrouwen dat de klanten 
al die jaren in de Etos gehad 
hebben. Het echtpaar vertelt: 
“We hebben het al die jaren 
met erg veel plezier altijd ge-
daan en gaan nu lekker genie-
ten. Marcia en John gaan met 
veel plezier en vol vertrouwen 
verder met het voorzetten van 
de Etos in Schijndel.” De re-
acties van de klanten waren 
afgelopen week al erg positief 
over deze overname. We zien 
jullie graag weer terug bij Etos 
Schijndel.
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Beach Party bij jongeren-
centrum HONK1224
Woensdag 16 juli is er in jongeren-
centrum Honk 1224 aan de Laan 
van Henkenshage 2 in Sint-Oeden-
rode een Beach Party. Deze te gekke 
avond vindt plaats van 17.00 tot 
22.00 uur.

Tijdens deze Beach Party zullen de 
Crazy Summer Games gespeeld wor-
den. Daarnaast is er een zwembad 
aanwezig. Dus breng je zwemkle-
ding mee en maak een duik. Ook zal 

er een heerlijke barbecue zijn. Neem 
voor de zekerheid je eigen vlees mee. 
Wij zorgen ook voor eten, maar we 
verwachten een behoorlijke toeloop. 
Verder draaien we zomerse muziek 
en zal er een muziekquiz gehouden 
worden verspreid over de avond. 
Dus ben jij een jongere in de leeftijd 
tot 24 jaar? Kom dan naar deze ge-
zellige Beach Party.
Voor informatie kun je mailen naar 
ongerenwerk@welzijndemeierij.nl

Meidenevenement Jongerenwerk Welzijn 
De Meierij
Woensdag 25 juni was er in het Jon-
gerencentrum van Welzijn De Meie-
rij een bijzonder Meidenevenement, 
De  Meidendag. De vaste bezoekers 
van de Meidenplaza hebben op het 
schoolplein en in de klassen veel 
meiden aangesproken om ook te 
komen. En ook in supermarkten, 
kledingwinkels en op school waren 
posters door deze meiden opgehan-
gen. De inschrijvingen lieten nog 
even op zich wachten maar dat was 
slechts schijn. Het harde werken  
van deze meiden is beloond.

Jeugd voor jeugd is een ontzettend 
effectief middel wat zijn kracht ook 
deze dag weer heeft bewezen. Aan 
verschillende activiteitentafels kon-
den de meiden kennis maken met 
bekende activiteiten van het mei-
denwerk. Beauty, haar, nagels of 
een pagina maken voor het nieuwe 
Meidenmagazine van Welzijn de 
Meierij van het nieuwe seizoen. De 
vaste Meidenplaza bezoekers van 
ong. 12 jaar oud hebben deze mid-
dag ontzettend hard gewerkt als 
kanjers van vrijwilligers. Het leiden 
van een groot spel, het krullen van 

haren van de bezoekers of het zet-
ten van hele mooie nailart bij de jon-
gere meiden. Rondgaan met lekkers 
of alcoholvrije cocktails maken voor 
de meiden achter de bar. Wat uitein-
delijk klein is neergezet is uiteindelijk 
een knotsgezellig en groots spektakel 
geworden! Meidenmissie Geslaagd!

Kom jij ook uit Sint-Oedenrode, 
Boskant, Nijnsel of Olland? En ga jij 
naar groep 8? Dan is de Meidenp-
laza ook echt iets voor jou! Meld je 
aan voor de Meidenactiviteiten via 
meidenplaza@outlook.com

Maatschappelijke Stage b(l)oeit : 

Terugdenken aan een Maatschappelijke Stage

De "maatschappelijke stage", zoals 
die in 2011 is geïntroduceerd, heeft 
als doel jongeren tijdens hun oplei-
ding bekend te maken met vrijwil-
ligerswerk en het maatschappelijk 
nut daarvan te laten zien. Lynn 
Rovers ( 16 jr.) uit Schijndel heeft 
haar  Maatschappelijke Stage gedaan 
bij Zorgcentrum Odendael in Sint-
Oedenrode. Ze neemt ons mee in 
haar ervaring van haar Maatschap-
pelijke Stage. 

´Mijn Maatschappelijke Stage´ deed 
ik samen met een vriendin . Samen 
hebben we gekeken waar we alle-

maal een Maatschappelijke Stage 
zouden kunnen doen.  We hebben 
toen Odendael uitgekozen en zijn 
samen daar naartoe gegaan om te 
vragen hoe zij het vinden als wij mee 
zouden draaien bij het Kienen. We 
waren van harte welkom.
Voordat ik met deze Maatschappe-
lijke stage begon, ging er van alles 
door me heen. Ik vond het vooral 
spannend. Misschien zou er wel iets 
mis kunnen gaan maar tegelijkertijd 
keek ik er ook wel  heel erg naar uit. 
Het was een hele andere richting 
dan waar ik normaal voor zou kiezen 
maar ik stond er erg voor open. Ik 
wilde graag ervaring op doen in het 
werken met ouderen.  Mijn taak was 
vooral het bieden van ondersteu-
ning. En het was erg belangrijk goed 
om te gaan met de deelnemers. Ik 
heb wel even moeten wennen ik 
was nog niet erg bekend met deze 
doelgroep. 
Bij Zorgcentrum Odendael onder-
steunden wij de deelnemende ou-
deren tijdens  de Kienavonden . Met 
iedere oudere  ging ik anders om, 
niet iedereen is hetzelfde. Sommige 
ouderen wilden graag een praatje 
maken. Anderen vroegen mij hulp 
bij het doorstrepen van de Kien-

cijfers. Ook zag ik lichte dementie. 
Deze veelzijdigheid onder de oude-
ren is mij het meeste bijgebleven. En 
hoe ik daarmee ben omgegaan. We 
hebben erg veel complimenten en 
positieve reacties gekregen waar ik 
erg blij mee ben. Later hebben we 
weer officieel afscheid genomen van 
´onze´ Kiengroep. Ik vond deze stage  
erg leuk.
Door de Maatschappelijke stage heb 
ik kennis gemaakt met vrijwilligers-
werk. Ik heb geleerd tijdens deze 
avonden om altijd te blijven lachen, 
wat er ook gebeurt. Ieder mens is 
uniek en anders. Ieder mens verdient 
respect. Ik heb ontzettend genoten 
en veel samen gelachen tijdens deze 
avonden bij Zorgcentrum Odenda-
el.  De mensen die ik ondersteunde 
straalden gewoon. Dat maakte mijn 
dag goed! 

Ik kijk er met veel plezier naar terug. 
Vrijwilligerswerk is heel erg  leuk om 
te doen. Ieder werk en ieder mens 
is anders en dat maakt het speci-
aal.  Het mogelijk wegvallen van de 
Maatschappelijke Stages voelt on-
eerlijk. Iedere oudere verdient het 
beste  en daar zijn vrijwilligers hard 
bij nodig.´

Zomerstop van ´t Pluugske
In verband met de zomervakantie is het 
jeugdwerk in Boskant eventjes geslo-
ten. En wel vanaf 9 juli.

Op 27 augustus opent het jeugdwerk 
weer haar deuren. De Boskantse jeugd 
is dan weer wekelijks van harte welkom!

  

 

Maatwerk in tuinhout 
 

In eigen werkplaats maken 
wij allerlei toepassingen van 
hout voor in de tuin zoals 
schuttingen, tuinhuisjes, 
terrasoverkappingen en 
vlonders. 

Specialist in tuinverlichting 
 

In onze showroom vindt u de 
grootste collectie buitenverlichting 
voor huis & tuin waarvan 1000 
modellen zijn opgesteld. Kom langs 
voor lichtadvies en een lichtplan. 
NIEUW: verduisterde led-garden! 

Uitgebreide informatie op onze site   Berkdijk 14 
   Sint Michielsgestel 
WWW.TUINTOTAAL.NL   073 - 551 42 51   

Wat is duurzaam hout?

Gebruik duurzaam hout van 
belang voor behoud bos

Duurzaam, volgens het Van Dale woor-
denboek 'het milieu weinig belastend', 
moet eigenlijk al genoeg zeggen. Net als 
bij duurzaamheid in het algemeen gaat het 
ook bij duurzaam bosbeheer om de drie 
P's: People, Planet en Profit. Dit betekent 
niet alleen de leefomgeving van flora en 
fauna behouden en rekening houden met 
de sociale aspecten, maar ook zorgen voor 
een duurzame, economische waarde van 
het bos.

Duurzaam hout is afkomstig uit bossen 
die duurzaam wor-
den beheerd. Dit be-
tekent dat zodanig 
wordt gekapt dat de 
ecologische functie 

van het bos als leef-
omgeving van zowel 
planten- als diersoor-
ten behouden blijft. 
Duurzaamheid heeft niet alleen een 
ecologisch aspect, maar ook een sociale 
dimensie. Hiermee wordt bedoeld dat de 
rechten van de betrokken arbeiders en van 
de inheemse bevolking in de bossen wor-
den gerespecteerd. Voor de instandhouding 
van het bos is het tot slot belangrijk dat het 
economische waarde krijgt. Alleen dan kan 
het bos beschermd worden te-
gen de omzetting naar andere 
landgebruiksvormen, zoals 
landbouw en soja- en palmolie-
plantages. 
Bron: www.bewustmethout.nl 
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Landbouwwerktuigen van gisteren 
vandaag nog in bedrijf

Op het terrein tegenover de Vressel-
se Hut werd afgelopen weekend het 
plattelandsfestival gehouden. Enkele 
honderden bezitters van klassieke 
tractoren en andere landbouwwerk-
tuigen waren daar te gast. Zij lieten 
het talrijk toegestroomde publiek in 
volle teugen genieten van de 'goede 
oude tijd'. 

“Het doel van de 'Klassieke Landbouw 
Werktuigen Vereniging' is om de ken-
nis over deze machines levend te 
houden. Wij dragen onze kennis over 
aan de jongeren. Vooral bij deze oude 
techniek is nog goed zichtbaar hoe al-
les precies werkt”, vertelt Piet van der 
Poel, de voorzitter van KLW. “We zijn 
dan ook best wel trots dat een groot 
deel van onze leden bestaat uit jonge-
ren, die ook daadwerkelijk binnen de 
vereniging actief zijn”.

Net als vorig jaar was de opzet van het 
festival ruim en overzichtelijk. Zo wa-
ren er voor tractoren, vrachtwagens en 
de landbouwwerktuigen elk een eigen 
terrein ingericht. De naar schatting 

vier- tot vijfduizend bezoekers konden 
met eigen ogen zien hoe de landbouw 
de afgelopen eeuw van pure paarden-
kracht en handarbeid mechaniseerde 
naar tientallen en later honderden 
paardenkrachten in één machine. 

Natuurlijk ontbraken ook de oude 
ambachten niet. De smid, de schrijn-
werker en de bakker lieten zien hoe 

zij vroeger hun werk deden. Maar 
ook moeder de vrouw liet zien hoe 
het huishouden er zo'n zeventig jaar 
geleden nog aan toe ging. Meester-
stuk van het weekend was het maken 
van een replica van een oude houten 
ploeg. Met behulp van oude machines 
werd een eiken ploeg gemaakt, zoals 
die nog in de tijd van de paarden-
kracht in gebruik was.

*Actie is geldig van 30-06-2014 t/m 31-07-2014

Quiz voor puppies

Een oud vloerkleed, wat 
campingstoelen, drinken 
met hapjes en een goed stel 
hersenen. Meer heb je niet 
nodig en de leeftijd van de 
hersenen maakt tijdens de 
zogenaamde ‘puppiequiz’ 
niets uit. Jong en oud zijn 
even belangrijk. Want 
welke veertiger kent nou 
de tunes van populaire te-
kenfilmseries? 

Afgelopen zondag werd het veld 
voor Kasteel Henkenhage bevolkt 
door de mannen van De Natte Plek. 
De heren staan normaal café d’n 
Dommel te woord tijdens de be-
faamde quizavonden die ze organi-
seren. Als afsluiter van het seizoen 

trokken ze dit weekend net als vorig 
jaar naar het grote veld. Vragen wer-
den gevuurd op complete gezinnen, 
pakjes Wicky en ontbijtkoeken von-
den gretig aftrek. De zomerpauze is 
nu begonnen. Tijd om de boeken in 
te duiken. Om nog sterker terug te 
komen in het nieuwe seizoen.

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

Auto-inbraken in de
Eerschotsestraat

Vannacht is aan de Eerschotsestraat te Sint-Oedenrode ingebroken in 
twee auto’s. 

Van beide auto’s werden de ruiten ingeslagen. Er zijn ook spullen buit-
gemaakt, namelijk een navigatiesysteem en sleutels. Heeft u iets gezien? 
Bel dan naar 0900-8844.

film: tv meierij

Dat zie je nu al langs de randwegen 
gebeuren, daar toont zich nu al een 
scala van gele bloemen zoals Rol-
klaver, Boterbloem,  Vlasbekje en  
diverse kruidsoorten als Biggekruid, 
Sint Janskruid en Jacobs Kruiskruid 
als wel witte Margrieten en Dui-
zendschoon en roze bloemen zoals 
Rode klaver en Knoopkruid.

Een woordvoerder van de gemeen-
te wilde de gedachten dat de vele 
bloemen een gevolg zijn van min-
der maaien wat nuanceren. “Deels 
klopt het dat als je minder maait dat 
bloemen dan meer kansen krijgen. 
Maar we moeten niet uit het oog 

verliezen dat we als gemeente de af-
gelopen jaren de bermen niet alleen 
met graszaad in hebben gezaaid, 
maar dat we bewust voor mengsels 
met bloemen hebben gekozen. Dat 
werpt nu vruchten af. Sterker als we 
nog minder zouden gaan maaien, 
kan het zo maar gebeuren dat de 
bloemen in het gras weer het onder-
spit delven”.

Omdat de bezuinigingen bij de ge-
meente nog niet ten einde lijken, 
zullen we met zijn allen de komen-
de jaren wel te zien krijgen hoe het 
verder gaat met de bloemen in de 
Rooise bermen.

vervolg voorpagina

Bloemrijke bermen bezuiniging of 
ingezaaid?
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Polyhymnia op festival Fabriek Magnifi que

Op zondag 13 juli treedt Gemengd 
koor Polyhymnia uit Olland op tij-
dens het festival Fabriek Magnifique 
in Veghel. 

Het koor Polyhymnia heeft de traditie 
om elk voorjaar een concert te  ver-
zorgen. Dit jaar is het plan opgepakt 
om op te treden op het Culturele Fes-
tival Fabriek Magnifique te Veghel, 
onze toekomstige gemeentepartner. 

Dat was natuurlijk gemakkelijker 
gezegd, dan gedaan, want voor dit 
Festival melden zich heel wat muzi-
kanten en gezelschappen.  Maar nu 

gaat het dan toch gebeuren: Zondag 
13 juli treedt Polyhymnia op, en tot 
vreugde van de  leden zijn ze door 
de organisatie ingedeeld  op het 
hoofdpodium JP01,  het “Groots in 
genieten podium”  in het Julianapark 
te Veghel. 

Het koor, dat onder leiding staat van 
dirigente Nicole Friedrich-Krijnen, 
heeft de afgelopen maanden hard ge-
repeteerd om een mooi en gevarieerd 
programma in te studeren.  Naast en-
kele vrolijke Franse en Schotse volks-
liedjes  komen ook stemmige liederen 
aan bod, zoals het prachtige Evening 

en de negrospiritual Steal-Away.  
Ook luchtige Nederlandstalige liedjes 
staan op het programma, afgewisseld 
met hele bijzondere Estlandse liedjes. 
We zullen het concert op een mooie 
manier afsluiten. Hoe? Daarvoor 
moet u echt komen kijken.

Wij nodigen U dan ook van harte uit 
om naar ons concert te komen luis-
teren. Zondag 13 juli 11.00 – 11.45 
uur in het Julianapark te Veghel. 
Voor meer informatie over ons koor 
kunt U terecht op onze website 
www.koorpolyhymnia.nl. Over het 
festival : www.fabriekmagnifique.nl 

Rooise kunstenaars op Fabriek Magnifi que

De Rooise kunstenaars Annie 
Dortmans en Annie Veldkamp ex-
poseren bij het culturele festival 
Fabriek Magnifique in Veghel. Dat 
vindt plaats van 11 t/m 13 juli. 
Veldkamp laat vooral haar viltkunst-
werken zien. Dortmans voorname-
lijk haar schilderijen.

“Annie, dat moet je proberen, expo-
seren in de CHV, bij de meelfabrieken 
in Veghel.  Dat is een heel passende 
plaats voor jouw werk.”  Dat geluid 
vernam Annie Dortmans meermalen 
vanuit haar omgeving. En het is haar  
gelukt. Dit jaar tijdens Fabriek Mag-
nifique aan de Noordkade  in Veghel, 
hangt haar werk  in de ruimte ”De 
Apotheek”, boven restaurant  “De 
Afzakkerij.”       
                                                                                                                                             
Ze heeft altijd al gedroomd om te 
exposeren in een grote industriële 
ruimte en die heeft ze nu dan gevon-
den in haar eigen woonomgeving.  
Ze is dol enthousiast  geworden. 
Ideeën kwamen gelijk bovendrijven 
toen ze in het voorjaar een bezoek 
bracht aan de locatie. Wat voor haar 
een mooie bijkomstigheid is? Ze is 
een dochter van een voormalige  
molenaar uit Zijtaart. Annie is op-
gegroeid tussen de meelzakken, dus 

die plek daar in Veghel, voelt en ruikt 
voor haar enorm vertrouwd. 

Ze merkt nog wel op; “Voor mijn 
overleden vader was de CHV zijn 
grote concurrent. Hij heeft zijn leven 
lang zijn best gedaan voor de  boe-
ren, die niet bij de coöperatie van de 
CHV waren aangesloten. In zijn ogen 
kon hun product natuurlijk niet tip-
pen aan het zijne. Zal hij het me kwa-
lijk nemen dat ik nu hier exposeer? 
Haar dorpsgenoot Annie Veldkamp 
is de afgelopen tijd veelvuldig in het 
nieuws geweest. Dat komt omdat ze 
flink aan de weg timmert met haar 
viltkunstwerken. Tot ver over de 
grens is ze bekend. Annie wordt op 
veel plekken gevraagd om te expose-
ren. Zelfs tot in Sint-Petersburg toe. 
De bloemen op de foto heeft ze niet 
voor niets vast. Samen met zesen-
veertig kinderen van basisschool De 
Uilenbrink maakt ze deze exempla-
ren om te laten zien tijdens het cul-
tureel evenement. Daarnaast zal op 
zondagmiddag de befaamde stelten-
loopjurk te zien zijn.

Kom kijken in Veghel, 11, 12 en 13 
juli bij Fabriek Magnifique, cultuur 
en food festival 2014. 
www.fabriekmagnifique.nl

annie veldkamp (l) en annie Dortmans. 

Zevensprong 2014 bijna van start

Dinsdag 15 juli start de 28e editie 
van de Zevensprong, de Rooise kin-
dervakantieweek voor alle kinderen 
uit groep 3 en 4 van het basis- en 
speciaal onderwijs. De kerngroep is 
al sinds september vorig jaar druk 
met het organiseren van deze week. 
Vanaf dinsdag staan zo’n 58 vrijwil-
ligers klaar om de kinderen iedere 
dag te begeleiden en een onverge-
telijke week te bezorgen.

Programma
Dinsdagochtend gaat de Zeven-
sprong om 9.30 uur van start bij 
manege de Pijnhorst. Na een fees-
telijke opening beginnen de kinde-
ren aan een sport- en knutselcircuit. 
Alle opdrachten en spellen heb met 
het thema “de Zevensprong tovert 
met kleuren” te maken. In de loop 
van de middag gaan alle 280 kinde-
ren met hun begeleiding te voet in 
een lange stoet naar Mariendael. De 
Zevensprong is uitgenodigd om te 
komen kijken naar een toneelvoor-
stelling ”Ronja, de roversdochter” 
die speciaal voor de kinderen van 
de Zevensprong wordt uitgevoerd 
door jeugdtheatergroep Kersouwe 
en wordt aangeboden door Marien-
dael.

Woensdag is het tijd voor een Zes-
kamp waarbij een obstakelbaan, sur-
vivalbaan reuzenglijbaan natuurlijk 
niet ontbreken. Ook krijgen de kin-
deren een slagwerkworkshop. Deze 
wordt aangeboden en gegeven door 
Beat it. Daarnaast is er een foto-
speurtocht in park de Kienehoef en 
de wijk Kinderbos. Aan het eind van 
de middag, rond 15.30 uur, zullen 
alle kinderen een optreden verzor-
gen bij de manege.

Donderdag vindt de traditionele 

busreis plaats. Waar we naar toe 
gaan blijft nog even geheim...  Snel 
weten waar de bus de kinderen naar 
toe heeft gebracht? Volg de Zeven-
sprong dan op Twitter en Facebook.
Vrijdagochtend starten de kinderen 
vanaf de Streepen met een vossen-
jacht door het centrum. ’s Middags 
is er een voorstelling van een clown. 
Daarna is er natuurlijk de prijsuitrei-
king en vindt een grandioze afslui-
ting plaats waarbij een fantastische 
prijs te winnen is. Iedereen mag bij 
de afsluiting aanwezig zijn. U bent 
vanaf 15.20 uur van harte welkom 
bij sporthal de Streepen.

Feestavond
Voor de kerngroep en de vrijwilli-
gers start de Zevensprong maandag 
al. Na de voorbereidingen overdag 
vindt er ’s avonds een feest plaats in 
café Van Ouds. Deze avond wordt 
gesponsord door café Van Ouds, Ca-
fertaria de Mert en Drankenhandel 
van Boxmeer. De avond is bedoeld 
om alle vrijwilligers bij voorbaat te 
bedanken, maar ook de onderlinge 
kennismaking staat tijdens deze 
avond centraal.
Gedurende de week is iedereen van 
harte welkom om een kijkje te ko-
men nemen. Ook kunt u de Zeven-
sprong volgen via Twitter 
@zevensprongROOI, Facebook
”Stichtingdezevensprong” of 
www.zeven-sprong.nl .

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Jade Kluijtmans en Ruben Plaat 
winnen Ivo Verharen JRT

tennis

Afgelopen week hebben Jade Kluijt-
mans en Ruben Plaat deelgenomen 
aan het Ivo Verharen toernooi in 
Eindhoven. Jade won de Meisjes 
Enkel t/m 12, Ruben de Jongens 

Dubbel t/m12. Jade kwam boven-
dien in het bezit van de Ivo Verha-
ren wisseltrofee.

Nadat Jade haar poule had gewon-

nen, wachtte in de halve finale Vera 
Schuurmans. Hoewel Jade niet de 
grote vorm te pakken had, wist ze 
deze wedstrijd toch redelijk eenvou-
dig te winnen met 6-3, 6-0. Ook in 
de finale tegen Nika Beukers ontbrak 
de vorm en de eerste set ging met 
7-5 verloren. Op pure wilskracht wist 
Jade toch nog de overwinning uit het 
vuur te slepen. Met 6-4 en 6-2 won 
zij de volgende sets.
Ruben deed mee aan de Jongens 
Enkel t/m 12 en de Jongens Dubbel 
t/m 12. In het enkelspel wist hij zijn 
poule te winnen, maar strandde hij in 
de achtste finales.  In de dubbel werd 
Ruben samen met Wout Vermeer uit 
Erp winnaar. Nadat zij de poule had-
den gewonnen, wachtte in de finale 
Max Greefhorst en Tijn Kolstee. In de 
poule hadden zij hier een zware dob-
ber aangehad. In de finale wonnen 
Ruben en Wout de eerste set met 
6-0, om de tweede set met dezelfde 
cijfers te verliezen. De beslissende set 
wonnen ze met 6-2.

Jade kluijtmans ruben plaat

Slaapfeest voor de jeugd van TV Boskant

Al voor 16.00 uur was iedereen bin-
nen bij het eerste slaapfeestje van de 
jeugd van TV Boskant. Twintig kin-
deren hadden zich opgegeven om dit 
eerste jeugdweekend mee te maken. 

Sommige kinderen hadden thuis al 
de hele week geroepen “ik ga op 

kamp!!” Eerst wer-
den alle slaapplaat-
sen in orde gemaakt. 
Luchtbedden, ma-
trassen en hele bed-
den kwamen naar 
binnen gereden. Op 
naar de eerste wed-
strijden. De kinde-
ren werden in twee 
groepen verdeeld 
van ongeveer gelij-
ke sterkte. Iedereen 
trok een nummer-
tje uit de pot en de 
eerste wedstrijden 

konden beginnen. 

Er werd fanatiek gespeeld. De ham-
burgers en frieten waar Silvia Oliesla-
ger voor gezorgd had, gingen er goed 
in. Na het eten weer de baan op voor 
de derde ronde tennissen. Er waren 
hele leuke wedstrijden waar het gelijk 

op ging. Het was goed te zien dat de 
kinderen al weer de nodige tennisles-
sen hadden gehad.

Na de fotospeurtocht de hoogste tijd 
voor DE wedstrijd, Nederland – Costa 
Rica. Wat een kansen, wat een kan-
sen, maar de bal wilde er maar niet in!! 
Daarna ook nog strafschoppen…..de 
spanning steeg. Het geluid ook na elke 
strafschop die er in ging. Pffff… door 
na de halve finale! Hoogste tijd voor 
het kampvuur met marshmallows om 
de avond (eh.. nacht) mee af te slui-
ten. Het duurde even, maar uiteinde-
lijk sliep iedereen. Na een korte nacht 
en een ontbijt ging iedereen moe maar 
voldaan naar huis!

kamp!!” Eerst wer-
den alle slaapplaat-
sen in orde gemaakt. 
Luchtbedden, ma-
trassen en hele bed-
den kwamen naar 
binnen gereden. Op 
naar de eerste wed-
strijden. De kinde-
ren werden in twee 
groepen verdeeld 
van ongeveer gelij-
ke sterkte. Iedereen 
trok een nummer-
tje uit de pot en de 

Mix triplette clubkampioenschap 
van start

jeu de boules

Gedurende 5 donderdagavonden in 
juli wordt er bij Cloeck & Moedigh 
gestreden om het mix triplette club-
kampioenschap 2014. 

Er wordt individueel ingeschreven 
en middels loting worden triplet-
ten samengesteld waarmee tijdens 
het toernooi wordt gespeeld. Op de 
eerste donderdagavond speelde ie-
der triplette 3 van de in totaal 11 te 
spelen wedstrijden. Op deze eerste 
avond bleven 3 tripletten ongesla-
gen, te weten het triplet Gerrie vd 
Rijdt/Rob v Berkel/Huub v Abeelen 
(3 +32), het triplet Nelly Hendriks/
Karel Verschuijten/Ronald Thijssen 
(3+ 17) en tenslotte het triplet Dora 

v Hastenberg/Wim vd Rijdt/Frans 
Fransen (+ 14). De overigen triplet-
ten liepen al tegen 1 of meerdere 
nederlagen aan. 

Vrijdagavondcompetitie
Ondanks het voetballen waren er 
toch nog redelijk veel spelers aanwe-
zig op deze vrijdagavond. Hiervan 
bleef alleen Rob v Berkel ongeslagen 
(3 +18). Met 2 winstpartijen eindig-
den achtereenvolgens Wim vd Rijdt 
(+17), Martin Gerritsen (+16), Gerrie 
vd Rijdt (+16) en Frenk van Mierlo 
(+14). Wim vd Rijdt staat bovenaan 
in het klassement (+13) met op de 
2e plaats Rob van Berkel (+11).

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

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

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

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

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

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

 
  

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

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

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

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

 
  

            

/deviswinkelschijndel     Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

naast Slagerij Dennis vd Ven

Openingstijden tijdens kermis 
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ma t/m woe: 10.00 - 22.00 uur

KERMIS AANBIEDING: 
gratis frites bij gebakken vis of kibbeling

Wim Bekkers krijgt gouden 
KWPN-speld

paardensport

Wim Bekkers uit Sint-Oedenrode 
kreeg afgelopen week een bijzon-
dere onderscheiding om trots op te 
zijn. De Rooienaar ontving de gou-
den KWPN-speld tijdens een cen-
trale keuring van Brabant in Schaijk, 
omdat hij zich vijftig jaar heeft inge-
zet als schetser/paspoortconsulent 
en ringmeester.

KWPN staat voor Koninklijk Warm-
bloed Paard Nederland. Een KWPN-
paard is een paard dat door het 
gelijknamige stamboek wordt goed-
gekeurd en ingeschreven. Zoals wel 
meer warmbloedfokprogramma's in 
Europa en de Verenigde Staten han-
teert het KWPN een 'open' stam-
boek. Hierdoor zijn er nauwelijks 
specifieke kenmerken te omschrij-
ven qua exterieur en karakter. Het 
KWPN is geen oud paardenras maar 
een modern type warmbloedpaard 
dat speciaal gefokt wordt om te kun-
nen presteren in de top van de he-
dendaagse paardensport. 
Helaas voor Wim moet hij noodge-

dwongen stoppen, omdat hij de res-
pectabele leeftijd van zeventig jaar 
heeft bereikt. Aangezien hij zelf paar-
den heeft zal hij uiteraard niet uit de 
paardenwereld verdwijnen. Daarom 
blijft hij ook lid van de KWPN. 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00
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beachvolleybal Eerste beachvolleybaltoernooi 
voor herhaling vatbaar

Het eerste Rooise beachvolleybal-
toernooi is voor herhaling vatbaar. 
Ondanks de regen die het toernooi 
zaterdag voor de middag plaagde, 
hadden de 24 teams het naar hun 
zin. Na de middag kregen de droge 
perioden steeds meer de overhand 
en dat deed het publiek en de spe-
lers goed. Toen tegen halfzes mo-
torrijder Hans Vogels, de Rooise 
deelnemer aan de Dakar Rally, de 
prijsuitreiking deed was de zon er 
helemaal bij en het feest compleet.

Met wat fantasie had het parkeer-
terrein voor sporthal de Streepen 
wel iets weg van een strand. De be-
groeide helling voor het sportcafé 
had zo maar een duin kunnen zijn, 
maar deed nu vooral dienst als tri-
bune. De toeschouwers vooral be-
staande uit ouders en deelnemers 
konden dan ook als echt VIP’s van 
de wedstrijden genieten.

“VV Rooi liep al langer met het idee 
rond om in de zomer een buiten-
toernooi te houden. In samenwer-
king met sportcafé ‘De Streepen’ 
zijn we tot dit beachvolleytoernooi 
gekomen. Er hadden zich al snel 24 
teams ingeschreven, dat zijn vooral 

vriendenteams die doorgaans niet 
elke week volleyballen. Meer teams 
konden we op twee velden niet 
kwijt. We hebben zelfs nee moeten 
verkopen”, zegt Daniëlle Gooskens. 
Zij is één van de organisatoren van 
het eerste Rooise beachvolleybal-
toernooi. 

“Maar we doen het hier net wat an-

ders dan bij het officiële beachvolley. 
Zo hebben we onze eigen regels: 
normaal staan er bij beachvolley 
maar twee mensen op het veld, dat 
zijn er hier vier. Ook gelden er voor 
beachvolley andere regels, dan voor 
zaalvolley, maar om het voor ieder-
een makkelijk te houden, hanteren 
we de regels uit de zaal”, zo sluit 
Gooskens af.

Wat is het verschil tussen een kroe-
gentocht en een bridge drive? Heel 
simpel. Bij een kroegentocht sjouw 
je van de ene kroeg naar de ande-
re met een routebriefje. Een drive 
speelt zich af in een ruimte, met een 
loopbriefje.

Eerst wat drives in de buurt van 
Rooi. 27 September: Heeswijk- 
Dinther, Open Klotbeek toernooi. 
11 Oktober: Den Bosch, De Bos-

sche Rode kruisdrive. 12 Oktober:  
Boxtel, De Walnootdrive. 8 No-
vember: Uden, De Phoenix Keien 
drive. 15 November: Berlicum, Bal-
kenbreitoernooi. Wat verder weg 
zijn er ook nog drives: 26 augustus 
Ede, 30 augustus Soest, 31 augustus  
Schoonhoven, 6 september Tiel. Er zijn 
er nog veel meer. Een volgende keer 
over het bridge fenomeen ‘bridge-
weekends.’ Meer informatie?:  
jan@compi.nl.

bridgen

i      bridge 

Bridgedrives in de regio 
en daarbuiten

EHBO cursus voor Rooise 
Tourspel deelnemers

wielersport

Dit jaar heeft het Roois Tourspel 
725 deelnemers die meestrijden 
om de felbegeerde hoofdprijs. 
Gezien het grote aantal deelne-
mers kan zeker niet iedereen win-
nen. Blijkt dat er nu al renners 
uit je team zijn afgestapt zoals  
Cavendish of Modolo? Geen 
nood! Ook dit jaar is er tijdens de 
prijsuitreiking van het Roois Tour-
spel weer veel te winnen. Naast 
de vele goederen die Rooise on-
dernemers massaal beschikbaar 
stellen, waaronder een geweldige 
Fondriest racefiets, kun je dit jaar 
iets totaal anders 'winnen'.

EHBO vereniging Sint-Oedenrode 
wordt dit jaar gesponsord door 
het Roois Tourspel. Het spel wil 
12 deelnemers de kans geven om 
tegen sterk gereduceerd tarief een 
EHBO cursus te volgen. Doelstel-
ling van deze cursus is om deelne-
mers te leren adequate eerste hulp 
te verlenen aan iemand in nood ten 
gevolge van een plotselinge stoor-
nis in de gezondheidstoestand als 

gevolg van ziekte of een ongeval. 
Zo leer je reanimeren en hoe de 
AED te gebruiken. Door het volgen 
van deze cursus weet je dus hoe te 
handelen als thuis, bij vrienden of 
kennissen, op het sportveld of er-
gens op straat iemand acuut medi-
sche hulp nodig heeft. EHBO ver-
eniging Sint-Oedenrode start op 2 
oktober een nieuwe opleidingscur-
sus. Deze cursus duurt 12 avonden 
inclusief een examen. De cursus zal 
gehouden worden op zorgboerde-
rij Dommelhoeve. De kosten voor 
deze cursus bedragen normaal ge-
sproken € 195,- Het Roois Tourspel 
geeft 12 deelnemers de mogelijk-
heid om deze cursus te volgen voor 
€ 95,- 

Het Roois Tourspel en de Rooise 
EHBO willen hierbij dan ook jou 
oproepen om je hiervoor aan te 
melden want vol is vol. Het kost 
zeker tijd en inspanning maar je 
kunt hiermee wel iets betekenen 
voor anderen in je omgeving of 
binnen Rooi. Wil jij je hiervoor aan-
melden of wil je meer informatie 
over deze cursus, stuur dan een 
email met onderwerp EHBO naar  
info@rooistourspel.nl Let op want 
er zijn slechts 12 plaatsen beschik-
baar.

Naast deze cursus is het Roois 
Tourspel, vanwege de vele aan-
meldingen voor het spel, in staat 
om de Rooise EHBO vereniging 
verder te ondersteunen. Tijdens de 
prijsuitreiking op maandag 28 juli 
aanstaande om 20.00 uur in café 
’t Pumpke kun je zien op welke 
wijze hier invulling aan gegeven 
gaat worden. In de tussentijd wen-
sen wij alle deelnemers veel suc-
ces met het Tourspel. De uitslagen 
worden dagelijks bijgebouden op  
www.rooistourspel.nl Daar tref je 
ook iedere dag een dagaanbieding 
aan van Fondriest en Mutsaars. 
Zeer de moeite waard dus om 
ook daar dagelijks even naar toe 
te gaan. Is het niet voor de stand 
of de dagaanbieding dan vast wel 
voor de dagelijkse column met 
een knipoog van onze Jerôme de  
Rooise Fransman!

Prijzen blijven binnenstromen 
voor Rooise Ruiters

paardensport

Het zomerseizoen kent vele suc-
cesvolle combinaties. Wekelijks 
stromen de prijzen binnen voor de 
Rooise Ruiters en Ponyruiters. Ook 
dit weekend gingen zij niet met lege 
handen naar huis. In Mariahout, 
Liempde en Volkel werden plaatsen 
veroverd in de prijzenreeks. 

In Mariahout werd dit weekend een 
dressuurwedstrijd georganiseerd 

voor de paarden. Wies Willekens 
reed met Dzsudzsa een tweetal 
proeven in de klasse B. Beide proe-
ven sloten zij af met de overwinning. 
In de klasse M1 liet Willeke van der 
Velden met Enjoy een goede proef 
zien. Zelf was ze dit keer echter min-
der tevreden over haar optreden. 
Toch leverde deze proef haar een 
ex-aequo 1ste plaats op. 

Afgelopen vrijdag nam Ben Jansen 
deel aan de springwedstrijd in Vol-
kel. Dat Ben goed op dreef is bleek 
ook dit weekend. Hij reed met Ma-
diba twee foutloze omlopen in de 
klasse B en eindigde daarmee op een 
6e plaats.  Evelyne Evers kwam af-
gelopen maandagavond aan de start 
op de dressuurwedstrijd in Liempde. 
Ze behaalde hier een 2e plaats in de 
klasse Z1/Z2 met haar paard Ohlala. 

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

Aanbieding
 

Verf, behang,  
plafond- en muurdecoratie

www.boschdecoratie.nll

Onze
prijs
€50,-

(1 ltr. kleur naar 
keuze)

Aanbieding
 

Verf, behang,  
plafond- en muurdecoratie

www.boschdecoratie.nl

Winkelprijs: 72,40 euro

film: tv meierij
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Nieuwe trainingspakken voor 
Odisco F1 en F2

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

In de loop van het afgelopen sei-
zoen, toen de F’jes van één naar 
twee teams groeide, hebben Corjan 
en Ingrid van Van Hoof Tegelwerken 
besloten ze ook allemaal nog nieu-
we trainingspakken te sponsoren. 
Komend seizoen zullen er inmiddels 
drie teams gaan starten, twee in de E 
en één in de F. De meiden lopen er in 
elk geval geweldig mooi bij! Corjan 
en Ingrid bedankt!!

Korfbalvereniging Odisco bestaat dit 
jaar 50 jaar. En dat wordt gevierd. 
Op vrijdag 29 augustus is er een 
uitdagende Pubquiz. Het gaat de 
grootste pubquiz worden ooit ge-
houden in de gemeente Rooi. Opge-
ven voor de Pubquiz kan nog steeds 
via pubquizodisco@gmail.com. 

Korfbal leeft weer bij jarig Odisco
Het afgelopen seizoen is er in Ol-
land veel gebeurd bij de korfbalver-
eniging Odisco, die dit jaar 50 jaar 
bestaat. Er is een tweede dames-
team bijgekomen, er zijn drie jeugd-
teams bij gekomen, diverse oud le-
den zijn weer opnieuw betrokken 
bij de club, ze hebben een zeer druk 
bezocht straatkorfbaltoernooi ge-
had en met grote regelmaat zijn er 
vrijwilligers voor de club op pad om 
geld te verdienen. Mede daardoor 
ziet het er financieel gezien weer 
een stuk beter uit. 

Er is weer structuur in de club. Ieder-

een weet wat hij of zij moet doen. 
Er zijn weer een heleboel meer vrij-
willigers actief geworden. Tijdens de 
jaarvergadering bleek dat uit de op-
komst. Kortom, korfbal leeft weer in 
Olland. Om dat zo te houden, blijft 
Odisco actief bezig. Met het werven 
van nieuwe leden, met het werven 
van nieuwe sponsoren en het be-
denken van nieuwe activiteiten. Al-
les met als doel om korfbal in Olland 
te kunnen houden.
In augustus viert Odisco het vijftig-
jarig bestaan met een Pubquiz op 
vrijdag 29 augustus. De zaal zit bijna 
vol, wat wil zeggen: veertig teams. 

Er kunnen nog slechts een paar 
teams bij, dus als je nog wilt... via  
pubquizodisco@gmail.com kun je 
nog je team aanmelden. Op zaterdag 
30 augustus is iedereen welkom op 
de receptie. Van 18:00 tot 20:30 uur 
is deze gepland in De Loop'r in Ol-
land. Diezelfde avond zal G@ZZerop 
bij de feestavond gaan knallen. Ook 
in De Loop'r, vanaf 20:30 uur.

Overweeg je ook te gaan korfbal-
len? Wil je op enige wijze ook een 
bijdrage leveren, als sponsor of vrij-
williger? Odisco hoort het graag! 
(odiscoolland@gmail.com) 

Nederlands Kampioenschap BMX 
in Haaksbergen

bmx

Op zondag 6 juli zijn de Nederlands 
Kampioenschappen BMX verreden in 
Haaksbergen. Uiteraard waren er ook 
enkele Rooise rijders van de partij. 
 
Kyro van Schijndel reed bij de boys 
11 jarigen en werd in de manches 
3,5,4. In de halve finale had Kyro 
een goede start, maar maakte hij 
een paar foutjes en werd daarom 
7e. Wessel van Dijk reed bij de boys 

13 jarigen en werd in de manches 
3,2,2. Tijdens de halve finale pakte 
hij een 6e stek. Koen van der Wijst 
reed bij de boys 15/16 jarigen. Daar 
werd hij in de manches 1,1,4. In de 
halve finale reed Koen van de acht-
ste plaats naar de 4e plek en in de 
finale werd hij uiteindelijk 7e. Alex 
Veldt werd bij de cruissers all 45+ in 
de manches 4,4,5. Net een punt te 
kort om door te gaan.

Sam Zweegers naar 
EK Reining

paardensport

Sam Zweegers gaat deelnemen aan de Euro-
pese Kampioenschappen Reining die van 9 tot 
13 juli in Le Pin Frankrijk gehouden worden. 
Sam traint in Nijnsel, bij André Verbakel.

Op slechts een half uur van Parijs en 15 minuten 
van Euro Disney zullen op het prachtige evene-
mententerrein “Le petit Far West” talloze com-
binaties aan de start verschijnen.  Op dit mo-
ment staan 170 combinaties uit heel Europa en 
natuurlijk ook Nederland ingeschreven.
Sam Zweegers heeft zich samen met haar paard 
“Pocos Burning Kit” gekwalificeerd om deel te 
nemen in de categorie "Youth 13 year and un-
der".  

Sam is twee jaar geleden per toeval bij André 
Verbakel in Nijnsel terechtgekomen waar al 
snel het uitzonderlijke talent van Sam bleek 
en ze op Kit (Andre ‘s eerste Quarter Horse) 
mocht gaan rijden. 
Pocos Burning Kit is het eerst paard dat André 

gefokt heeft. Reining is 
een competitie in het wes-
ternrijden waarbij de rui-
ters hun paarden door een 
precies patroon van cirkels, 
spins en stops moet leiden. 
Al het werk gebeurt in de 
lope (langzame galop) en 
galop. Reining wordt vaak 
vergeleken met de wes-
ternvorm van dressuurrij-
den aangezien het paard 
goed moet reageren en in 
overeenstemming moet 
zijn met zijn ruiter. 

Toen in juli 2013 de rij-
bak van Andre helemaal 
doordrenkt was, heeft hij 
Sam meegenomen naar  
Boekel. Daar heeft Sam 
haar eerste training bij  
Olivier van den Berg  
Quarter Horses afgewerkt. 
Deze samenwerking be-

viel zo goed dat Sam met Kit vanaf september 
2013 wekelijks trainen onder leiding van Oli-
vier van den Berg. In oktober 2013 heeft Sam 
haar eerste wedstrijd gereden en werd meteen 
duidelijk dat Sam en Kit in de jeugd klasse kan-
sen konden maken. 

Omdat Kit niet op naam van Sam stond was 
het niet mogelijk om aan officiële wedstrijden 
deel te nemen. In januari 2014 is Kit met hulp 
van het familiebedrijf “Zweegers Onderhouds  
Groep” overgenomen van André Verbakel en 
kan Sam deelnemen aan officiële wedstrijden 
voor Youth 13 year and under. Als doelstelling 
werd het deelnemen aan het EK 2015 bepaald.  
Maar Sam had na twee kwalificatiewedstrijden 
al genoeg punten verzameld om aan het EK 
2014 deel te mogen nemen.  Toen eind mei 
dan ook de officiële uitnodiging van de Dutch 
Reining Horse Association binnenkwam was 
het feest in huize Zweegers.

Rick van den Oever steeds beter 
in vorm

handboogschieten

De Rooise handboogschutter Rick 
van den Oever raakt steeds beter in 
vorm. Hij beleefde afgelopen week 
een bevredigende trainingsstage in 
Duitsland. Daar oefende de top-
sporter met het Nederlandse, Duit-
se, Turkse en Engelse team om zich 
klaar te stomen voor de Wereldbe-
kerwedstrijd in Polen. Die wedstrijd 
vindt over een week plaats.

De trainingsweek bestond vooral 
uit trainingspartijen. Voor wat het 
waard is, Rick werd derde van alle 
schutters die aanwezig waren. Rick 
van de Ven eerste en een Duitse 
schutter tweede. Een mooie afspie-
geling van de vorm van dit moment. 
Toch is de Rooienaar nog steeds 
niet waar hij wil zijn. Daarom blijft 
hij schaven aan zijn techniek en zijn 
materiaal. Deze week is Rick bezig 
geweest met beter ‘uitlijnen’ van zijn 
schot. Dat houdt in dat hij nog be-
ter kan richten. De komende weken 

gaat Rick verder met trainen om zo 
hoog mogelijk te eindigen in Polen, 
waar hij met Rick van de Ven en Sjef 
van den Berg aan de start zal staan.
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Uitslagen
bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 2/7
1 Dms. W.v.Gerwen- A.v.Genugten 
59,00 % 2 Dms. B.v.d.Laar- M.v.Schijndel  
en Hrn. Van Erp  58,33 % 3 Mevr. 
N.Lathouwers- Hr. H.v.Zon  54,17 %.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerbridge woe 2/7:
A-lijn: 1. Willem Pieters & Rien Voets 
60,42 2. Hetty van Geffen & Lieke 
Pieters 59,58 3.  Theo Janssen & Robert 
Janssen  56,50 
B-lijn: 1. Jetty van der Velden & Dirk 
Gillissen 68,75 2. Evert Vugs & Geert van 
der Zanden  66,15 (3) Will van Rooij & 
Mieke Vugs 53,13 (3) Christ Verhoeven 
& Jan Derks van de Ven 53,13
Iedere woensdagavond in Mariendael 
vrij bridgen voor leden en niet leden (be-
ginners en gevorderden).

Bridgeclub Beckart

Uitslag 3/7:
A-lijn: 1.Toon v. Schaijk & Harrie v. Erp 
59.89; 2.Riet & Cees v. Hout 58.33; 3. 
Guus Plevier & Fried v.d. Laar 53.64.
B-lijn: 1. Bertha v.d. Laar & Ad v.d. Brand 
62.86; 2. Anny & Lena v. Acht en Thea 
v.d. Heijden &  Hans v. Hoof 50.71.
Donderdag 10 juli laatste speeldag van 
deze competitie. Donderdag 21 augus-
tus start nieuwe seizoen.

Zijtaartse Bridgeclub ZBC01

Zomerdrive 1/7:
A-lijn: 1.Hilly v.Bosbeek & Ria Swinkels 
63,89 % 2.Bert & Diny Kanters 63,19 
% 3.Albert & Petra v.d.Hurk 60,42 % 
B-lijn: Clasien Nolle & Trudy Smulders 
61,46 & 2.Noud & Toos v.Zutven57,81 
% 3.Hein & Jo de Wit 56,77 %   

Bridgeclub KBO Zijtaart

Zomerdrive 4/7:
A-lijn: 1.Tonnie Kivits & Jan 
Langenhuizen 59,38 % 2.Toos v.Berlo 
& Willemien Verhoeven 53,65 % 3.Piet 
Thijssens & Riek Rijkers 52,08 %. B-lijn: 
1.Jan v.Helvoirt & Mien v.Asseldonk 
68,33 % 2.Mien v.d.Crommenacker 
& Maria Rijken 57,50 % 3.Ad & Riet 
Koevoets 54,86 %.

Bridgeclub de Neul

Uitslag 7/7
A-lijn: 1. Annie van de Sangen en 
Gerarda van Oirschot 70.57; 2. Jan  en 
Betsie van Gerwen 61.46; 3. Harry van 
Rijbroek en Willem Pieters 58.33.
B-lijn: 1. Gerda Lathouwers en Riek 
Prinsen 63.39; 2. Annie Kastelijn en Jan 
van Lanen 61.61; 3. Jo Verhoeven en 
Hans van den Brand 56.55.
C-lijn: 1. Ria Damen en Bert Schellekens 
64.30; 2. Maria en Bert Foolen 56.95; 3. 
Tineke en Jan Nuyten 56.54.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

Argobokalen voor Anne, 
Niek en Dennis

Tijdens de laatste training werden de 
winnaars van de Argobokalen bekend 
gemaakt. Dit jaar zijn deze voor Anne, 
Niek en Dennis. Bij zowel de Recre-
atieven als bij de Wedstrijdgroep en 
de Waterpolo werd een wisselbokaal 
uitgereikt.

Zwemmen
Zoals bekend sluiten we elk jaar het 
seizoen af met de Argobokalen welke 
bij de Recreatieven wordt bepaald in 
gezamenlijk overleg van de trainers, 
waarbij inzet een belangrijke factor is. 
Dit jaar is de bokaal bij de Recreatie-
ven voor Anne Janssen.

Bij de Wedstrijdgroep wordt de win-
naar bepaald door een formule waar-
bij de geleverde prestatie, de voor-
uitgang en het volgen van trainingen 
van zware invloed zijn. Ook dit jaar 
bleek dat veel wedstrijden zwemmen 
je een hoge score oplevert. Niek Joos-
ten heeft de hoogste score behaald en 

mag deze beker dus een jaar houden. 

Waterpolo
Bij het waterpolo is de bokaal gewon-
nen door Dennis Brugmans. Voor het 
winnen van de bokaal bij het water-
polo wordt gekeken naar de opkomst 
bij de trainingen en wedstrijden. Ook 
wordt gekeken naar de uitkomsten 
van de testen die tijdens twee water-
polotrainingen aan het begin en aan 
het eind van het seizoen zijn gehou-
den. Alle kinderen hebben tijdens het 
afgelopen seizoen natuurlijk hun uiter-
ste best gedaan en iedereen is harder 
(en dus verder) met de bal gaan gooi-
en, sneller gaan zwemmen en tech-
nisch beter gaan spelen. Dennis heeft 
het afgelopen seizoen bij de D-jeugd 
gespeeld en is bij bijna alle trainingen 
en wedstrijden aanwezig geweest. Hij 
heeft tijdens de trainingen en wedstrij-
den uitstekend zijn best gedaan en in-
zet getoond en is bij de testen als een 
van de besten uit de bus gekomen. 

Kortom: Dennis heeft de Argobokaal 
dik verdiend.

Open Water Wedstrijden
Afgelopen zaterdag hebben Luc, Fleur, 
Dana, Roel en Antwan deelgenomen 
aan de 21ste Harense Smid Zwemrace 
die werd gehouden in het Burg. De-
lenkanaal te Oss. Luc van Eindhoven 
behaalde een 2e plaats op de 500m 
vrije slag in 08.14.10. Ook de anderen 
hebben goed gezwommen: Fleur Gib-
bels: 1000m vrije slag in 16.19.55 
; Dana Janssen: 500m vrije slag in 
08.03.50, een clubrecord en 1000m 
vrije slag in 16.31.75; Roel Janssen: 
500m schoolslag in 10.34.25 en 500m 
vrije slag in 09.32.70; Antwan Peijnen-
burg: 1000m vrije slag in 16.03.75. 
Afgelopen zondag heeft Fleur Gibbels 
deelgenomen aan de Scheldestroom 
2014 die werd gehouden in het Kanaal 
Hoeke-Sluis te Sluis. Zij zwom daar 
de 2500m vrije slag die ze aflegde in 
44.04.90.

Komend weekend wordt er deelge-
nomen aan OWW de Binnenmaas 
die wordt gehouden op Recreatieoord 
“Binnenmaas” te Mijnsheerenland, 
aanvang 11.00 uur.

zwemmen

anne en Niek

 Dennis

Mats van den Brand winnaar bij Ford 
Fiesta Sport Trophy in GTC Rally

autosport

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 juli is 
in de omgeving van Etten-Leur de 
Internationale GTC Rally verreden. 
Deze legendarische wedstrijd in het 
westen van Brabant stond dit jaar 
ook op de kalender van de Ford Fie-
sta Sport Trophy. Ook  KNAF Talent 
First Mats van den Brand en zijn 
navigator Eddy Smeets, met de Ford 
Fiesta R2 uit de stal van Verkooijen 
Rally Sport, behoorden tot het deel-
nemersveld van de rally. 

Voorafgaand aan de wedstrijd waren 
de verwachtingen dat er een heftige 
strijd zou zijn tussen de twee KNAF 
Talent First rijders, Mats van den 
Brand en Leo van der Eijk, en met 
Kevin van Deijne. Dat werd al be-
waarheid op de vrijdagavond na de 
eerste ronde van drie klassements-
proeven welke drie keer op snelheid 
moesten worden gereden. Dat be-
tekende ook drie keer de beruchte 
20 km lange KP “De Hel”, in en 
rondom het dorpje Achtmaal. Aan 
het einde van de eerste dag had de 
VRS equipe Van den Brand  en na-
vigator Eddy Smeets met hun Fiesta 
R2 bolide na negen  KP’s  een kleine 
voorsprong opgebouwd t.o.v. de an-
dere Fiesta deelnemers waarmee ze 
als eerste Trophy rijder en 12e alge-
meen werden geklasseerd in het al-
gemeen klassement. Na de herstart 

op zaterdag kon van den Brand, met 
nog  8 KP’s op het programma zijn 
voorsprong verder uitbouwen en hij 
wist daarbij zelfs elf keer de snelste 
tijd (scratchs) te realiseren. KNAF 
talent First Mats van den Brand was 
dan ook de terechte winnaar bij de 
Ford Fiesta Trophy deelnemers. 

KNAF Talent First 
Mats van den Brand:
“We hadden de notes erg goed voor 
elkaar. Ik vertrouwde hier blind op en 
met name in het donker konden wij 
het verschil maken ten opzichte de 
concurrentie. Deze rally beloofde een 
zware te worden en daarvoor heb ik 
hard aan mijn conditie gewerkt de 
laatste paar maanden.  Hierdoor kon 
ik zowel vrijdag tot diep in de nacht, 
als zaterdag de hele dag, goed gefo-
cust blijven en was mijn concentratie 
top. We hebben eigenlijk geen fouten 
gemaakt. Op zaterdag hebben we tij-
dens een aantal klassementsproeven 
nog een tandje bij gezet waardoor 
we de meeste scratches in de Fiesta 
Sport Trophy hebben gereden. Naast 
de punten voor de winst hebben we 
daardoor nog extra bonuspunten in 
de Trophy gescoord. Het team van 
Verkooijen Rally Sport had het echt 
weer super voor elkaar, de auto reed 
geweldig!” 
Bron bericht: verkooijen rally sport.

foto: emiel Brinkman / rallystart.nl

Nieuwe clubkampioenen bij 
Tennisvereniging Nijnsel

tennis

Afgelopen zondag  zijn op het ten-
nispark in Nijnsel de finales ge-
speeld van de jaarlijkse clubkam-
pioenschappen. Onder een mooie 
zomerzon werden 12 finales ge-
speeld, in 7 finales waren er drie sets 
nodig om de winnaar aan te kunnen 
wijzen.  Al met al was het weer een 
zeer geslaagd kampioenschap.

Guusje vd Pol is clubkampioen in de 
Meisjes 14 categorie, Yvonne van 
Kollenburg was hierin tweede. Roy 
van Kessel versloeg Joep Stamps in 
de Jongens 14 categorie in een span-
nende drie-setter en prolongeerde 
hierdoor zijn clubtitel. Bij de Jongens 
16 categorie bleek Wouter vd Elsen 
over het langste uithoudingsvermo-
gen te beschikken in een lange strijd 
tegen Rody van Langen.
Bij de senioren dubbels kunnen we 6 
kampioenen optekenen.  Eric Franc 
en Anne-Marie Voets waren te sterk 

voor William en Monique  Witlox. In 
de Zandhoef-derby  wonnen Andre 
Verbakel en Mark van Happen nipt 
van Piet vd Sande en Ad Kelders. 
Danielle Marinus en Corine vd Vleu-
ten verrasten met hun Braziliaans 
ogende outfit het koppel Monique 
Witlox en Petra van Oorschot. Met 
8-6 in de derde set  waren Ine Berk-
vens en Leentje vd Ven de uiteinde-
lijke winnaar in een zeer gelijkwaar-
dige strijd tegen Anja Taks en Mieke 
Vervoort. Johan vd Pas en Nicole 
Vervoort overtuigde in de gemengd 
dubbel tegen Erik Hoppenbrouwers 
en Malou Oosterholt. Johan vd Pas 
was samen met  Koen Berkvens ook 
te sterk tegen Harrie Taks en Co 
Stamps.
Bij de heren enkel 8 was de druk in 
de finale voor Frans vd Burgt uitein-
delijk te groot en werd Paul van Gas-
tel overtuigend winnaar.
Clubkampioen 2014 bij de dames 

werd Kelly Vervoort die in een mooie 
eindstrijd Malou Oosterholt versloeg 
met 6-2 en 6-3. Johan vd Pas won in 
de finale tegen Co Stamps met 6-2 
en 7-5.
Deze finales  waren de laatste wed-
strijden op een kunstgrasmat die 
mede door goed onderhoud  15 jaar 
dienst heeft gedaan, maar nu wel 
aan vervanging toe is.

Nieuwe tennisbanen in Nijnsel
Maandagochtend 7 juli, klokslag 
06:00 uur, stond een groep vrijwil-
ligers van Tennisvereniging Nijnsel 
klaar om vrij baan te gaan maken 
voor de firma Rooden die de tennis-
banen ging renoveren. Deze banen 
hebben dienst gedaan vanaf de op-
richting van Tennisvereniging Nijnsel 
in 1999, nu al weer 15 jaar geleden. 
Onder goede weersomstandigheden 
is de klus binnen een week geklaard. 
In het weekend van 10/11/12 okto-
ber 2014 zullen ze de banen inzege-
nen en het 15-jarige bestaan vieren. 
Het exacte programma wordt nog 
uitgewerkt.

kelly vervoort (l) en 
marlou oosterholt 

Co stamps (l) en 
Johan van der pas 
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Dansshow time flies 

Dansend een reis door de tijd 
maken, hoe leuk is dat?!

dansen

De dansers van Sportcentrum 
van den   - onder leiding van  
Neeltje van Kasteren en Claudia van 
Gorkum - presenteren ook dit jaar 
weer een spectaculaire show waar-
bij je als publiek geen moment stil 
zal zitten. Herkenbare opzwepende 
nummers en vooral ook meezingers 
voor alle leeftijden zijn de basis. 
Niet voor niets heeft de show dan 
ook de naam Time Flies gekregen, 
want de tijd vliegt inderdaad. 

Na het overweldigende succes van 
vorig jaar is het nu tijd om een stapje 
verder te gaan. Dit jaar zal de show 
worden gedanst in Theater De Blau-
we Kei in Veghel. Voor de dansers 
een bijzondere ervaring, want zo’n 
groot theater maakt indruk. Vooral 
op de allerkleinste dansers. Wat heb-
ben ze er veel zin in! Iedere week 
worden de dansers enthousiaster.. of 
zijn het de zenuwen?! Op zaterdag 
12 juli zullen 180 dansers in de leef-
tijd 4 jaar t/m 25 jaar met grote trots 
aan een groot publiek laten zien wat 
zij de afgelopen maanden geleerd 
hebben en samen genieten van deze 
mooie show. 

Maandenlange voorbereiding gaat 
aan de show vooraf. Voor velen 
blijft deze voorbereiding onzichtbaar 
tot aan het moment van de show, 
want met name in het maken van 
de dansen, de kleding en het decor 
gaat veel tijd zitten. Gelukkig zijn 
er veel vrijwilligers die helpen met 
de kleding en het decor. Tevens een 
groot dank-je-wel naar alle sponso-
ren (particulieren en bedrijven), want 
zonder deze sponsoren zou het niet 
lukken om zo’n grote show te ma-
ken en alle dansers te voorzien van 
nieuwe kleding. De dansers bedan-

ken daarom Sportcentrum van den 
Oever, Synergie International Re-
cruitment, Willem cijfers en advies, 
Heijmans Timmerwerken, Horst 
Stucadoorsbedrijf, Arlas lastechniek, 
Wielen & de Leeuw, Huwa Interna-
tional, MK2, SNL, Formido, Langen-
huizen interieurbouw, Verfonline, 
Onlineverfwinkel, Sportbizz, Verha-
gen Rietdekkersbedrijf, vloerenbe-
drijf van Rijbroek, Schoonheidssalon 
Eindeloos, Kinderopvang De Verbin-
ding & Keizerskroon Bloembinderij 
voor hun bijdrage.

Maar er is nog meer… Afgelopen 
jaar is een samenwerking ontstaan 
met de Lithse Revu. De meiden van 
de showgroep hebben in november 
een bijdrage geleverd aan de Lithse 
Revu. Resultaat: als tegenpresta-
tie nemen vier van de spelers van 
de Revu deel aan deze show. Deze 
spelers nemen, met een flinke dosis 
humor en vermaak, het publiek mee 
tijdens een bijzondere reis door de 
tijd. Daarnaast hebben ze twee ge-
weldige zangeressen in het midden 
die een aantal nummers ten gehore 

brengen. Steffie van den Braak en 
Lesley van der Aa. Al met al pakken 
ze flink uit deze show, zodat u een 
mooie tijd tegemoet gaat. De organi-
satie is dan ook erg blij met de nieu-
we aanwinsten en kan niet wachten 
tot het 12 juli is.

En het is bijna zo ver! De laatste lood-
jes… De voorbereidingen gaan in een 
versnelling hoger, de laatste hand 
wordt gelegd aan de kleding, het de-
cor wordt klaargemaakt, de laatste 
danspassen worden aangeleerd en 
nog heel veel geoefend om op zater-
dag 12 juli te gaan knallen in Theater 
De Blauwe Kei te Veghel. De show zal 
dan twee keer vertoond worden, om 
11.00 uur en om 15.00 uur. 

Vorig jaar waren alle shows com-
pleet uitverkocht en dat gaat ook 
dit jaar zeker weer gebeuren! Wil 
je er nog bij zijn? Reserveer dan 
snel de allerlaatste kaarten via  
dansshowtimeflies@hotmail.com of 
neem contact op met Neeltje van 
Kasteren. De kaartprijs is €10,00 (in-
clusief 1 consumptie). VOL = VOL! 

Handboogvereniging Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Deze 
week was de winnaar Jan van Ber-
gen met een score van 232. 

Verdere uitslag: Jan van Erp 222, Jan 
Gordijn 211, Wim Boonstoppel 204, 
Ron Spijker 192, Antoon Hermes 
191 en Jan Lathouwers 115. 
Vrijdagavond is er op de clubavond 
de Randjesbeker verschoten. Als tij-
dens deze wedstrijd de lijn tussen 
2 scores wordt geraakt tellen beide 
punten. De winnaar van de beker 
werd Jos van der Veer met een score 
van 256. De overige schutters: John 
van Mulukom 251, Jan van Bergen 
248, Jan Gordijn 234, Wim Boon-
stoppel 224,  Agnes Vissers 207, 
Beppie van Bergen 194, Toon Her-
mes 186 en Jos van den Berg 127. 
Buiten mededinging als jeugdlid Piet 
van den Berg 254.
Woensdagavond bij de jeugdtraining 
heeft de jeugd buiten geschoten. 
Het doel was om een zo lang moge-
lijke reeks (van 1 t/m 10) te schieten. 
Er werden 30 pijlen geschoten op 
20 meter. De winnaar van de wed-

strijd was Floris Mesu met een reeks 
van 20. De verdere uitslag: Martijn 
de Kok 14, Bas van de Laak 12,  
Thomas Mesu 11, Remco Boleij en 
Dione Mesu 10, Roos Staals 9, Simon  
Roumen 7 en Ray Matuszewski 6. 
Op woensdag heeft de jeugd van 
Ontspanning de laatste training ge-
daan, prettige vakantie.
Op zaterdag en zondag hebben  
Simon Boersbroek en Jos van den 
Berg een outdoor fita geschoten in 
Baarschot. Zij schieten allebei op 70, 
60, 50 en 30 meter. Simon schoot op 
zaterdag 831 en op zondag 752, to-
taal 1583 punten. Hij werd hiermee 
vierde bij de heren cadetten. Jos 
schoot op zaterdag 1022 punten. 
Op zondag schoot hij een short me-
tric (50 en 30 meter) met Longbow. 
Zijn score was 230 punten.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer haar clubmiddag. Vrij-
dagavond is de clubavond voor de 
senioren. Vrij trainen voor leden als 
de accommodatie niet bezet is.

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

Vakantieprogramma’s
Jubileum 150 jaar Nos Jungit Apollo
Ter gelegenheid van dit jubileum 
maakte TV Meierij een speciaal  pro-
gramma over verleden en heden van 
fanfare NJA waarbij muziek niet ont-
breekt.

Uitzending van 7 tot en met 20 juli 
op de volgende tijden:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Promotiefilm gemeente 
Sint-Oedenrode.
In deze korte film worden diverse fa-
cetten in beeld gebracht: o.a. natuur, 
cultuur, sport en spel, bedrijvigheid.

Rooi, een dorp om “gruts” op te zijn.
Deze film maakt duidelijk waarom in-
woners trots op hun dorp zijn.

Uitzending van deze 2 films van 10 
tot en met 23 juli op de volgende 
tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Blik op Het Groene Woud deel 1
Geniet mee met een reportage over 
natuur en streekproducten vanuit 
Het Groene Woud; het prachtige ge-
bied binnen de driehoek Den Bosch, 
Tilburg en Eindhoven

Uitzending van 12 tot en met 25 juli 
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 momenteel 
niet digitaal). OnsBrabantNet digi-
taal via kanaal 38, analoog op 792 
MHz. Via UPC analoog op 256 MHz.

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

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

2 juni - 31 juli 
Petra Thoen exposeert

Zaken- en Bestuurscentrum 

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

9 juli 
Bezoek natuurtuin 

‘Open Tuin Molenwiel’
vertrek Markt 

9 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

9 juli 
Nederland - Argentinië
Markt Sint-Oedenrode 

9 juli 
IVN-Rooi Nachtvlinders 
kijken met Joep Steur

Parkeerplaats de Moerkuilen 

11 juli 
Openingsavond 

KBO zomerprogramma 
met Blue Stars

Odendael 

12 - 13 juli 
Veldschieten

Donderdonksedijk 

12 juli 
10 Jaar Sportpark Ekkerzicht

Olland 

12 juli 
Dansshow Time Flies

Blauwe Kei Veghel 

12 juli 
Orgelconcert 

Tannie van Loon
Martinuskerk 

12 juli 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

13 juli 
Concert Polyhymnia 
Fabriek Magnifi que
Julianapark Veghel 

14 juli 
KBO zomer: 

Documentaire Earthfl ight
Odendael 

15 - 18 juli 
Rooi Fietst

Camping Kienehoef 

15 - 18 juli 
Zevensprong 

Sint-Oedenrode 

16 juli 
Workshop beeldhouwen 

met mergelsteen 
voor kinderen
Gasthuishoeve 

16 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

17 juli 
Smartphone / I-phone – 

Jong leert Oud
Odendael 

19 juli 
De nieuwe kleren 

van de keizer 
Mariendael 

19 juli 
Orgelconcert Jan Berkers

Martinuskerk 

20 juli 
Nut van bijen & vlinders

Gasthuishoeve 

23 juli 
KBO zomer: Keramiekworkshop

Odendael 

23 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

24 juli 
KBO zomer: trip naar Amsterdam

Rooi - Amsterdam 

26 juli 
Orgelconcert Bert Becht

Martinuskerk 

26 juli 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

27 juli 
Streekdranken proeverij

Gasthuishoeve 

29 - 31 juli 
Zomerschool

Damiaancentrum 

29 juli 
KBO zomer: Jeu de Boules

Odendael 

30 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

31 juli 
KBO zomer: 

fi etstocht naar Beeldentuin 
& Galerie Interart

Rooi - Heeswijk Dinther

2 augustus 
Orgelconcert Axel Wenstedt

Martinuskerk 

3 augustus 
Streekmuziekmiddag 

Gasthuishoeve 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

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




