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Folders deze week:
Huiskens optiek
Kapsalon Koppig

Primera

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

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

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

Avondwandel4daagse: feest voor jong en oud
Vier dagen wandelen met gemiddeld 
zo’n duizend mensen per dag, is toch wel 
reden voor een feestje. Vrijdagavond lag 
de rode loper dan ook uitgespreid op de 
markt voor de Gouden Leeuw. Met een 
mooie gerbera, een stevige versnapering, 

een enthousiast publiek en de verdiende 
medaille werden alle deelnemers feeste-
lijk binnengehaald bij de finish van de 
avondwandel4daagse.

» lees verder op pag. 26

Roois beachsoccer is het gezelligste

Het negende beachsoccertoernooi 
zit er weer op. Net voordat de gro-
te bui van maandagavond los zou 
barsten, konden 'De Sonsche He-
ren' de titel van 2014 op hun naam 
schrijven. Even daarvoor deed 'Bal 

op 't dak' hetzelfde, maar dan bij 
de dames. Met de twee finales 
kwam er een einde aan een zeer 
geslaagd weekend beachsoccer 
gecombineerd met de seizoensaf-
sluiting van Rhode.

Behoudens een flinke onweersbui 
op maandagmiddag, trof beach-
soccer 2014 het met het weer. Het 
was warm, grotendeels droog en 
vooral gezellig op het evenemen-
tenterrein op sportpark 'De Neul'. 
Met maar liefst zeventig teams had 
de organisatie de handen vol om 
het spelschema in de drie dagen 
te passen. “Een van onze wensen 
zou een tweede veld zijn”, vertelt 
medeorganisator Robert Barclay. 
“Maar daar is het terrein te klein 
voor. Op de parkeerplaats zouden 
twee velden passen, maar dan kun-
nen we de tent en andere zaken 
niet meer plaatsen. Anderzijds is er 

nu een echte arena en daar gebeurt 
het”, zo relativeert Barclay het ge-
mis van een extra veld.

Dank aan de Rooienaren
Ook het arbitrale team komt elk 
jaar met plezier naar Sint-Oeden-
rode. Dat bevestigt hoofdscheids-
rechter Roel Niesing, maar ook 
zijn collega Bram Korpel voelt zich 
ook al vele jaren content tijdens 
het pinksterweekend in het Rooise. 
“Het beachsoccertoernooi in Sint-
Oedenrode is altijd goed georgani-
seerd. 

» lees verder op pag. 35 I LOVE DAD

Verras je 
vader!
Kijk op pag. 17 
voor Rooise 
vaderdagacties

WK 
voetbal 
en 
barbecuetips 

Kijk op pag. 18 - 19
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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

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

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

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

Houden van is laten gaan, 
hoe moeilijk het ook is.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.  
Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is 
overleden mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Jack van Wershoven

Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Mariet van Wershoven-Otten
Kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, 9 juni 2014

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 13 juni om 
15.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 
te Helmond.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Jack op donderdag 12 juni 
van 19.00 tot 19.30 uur in rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te  
Sint-Oedenrode.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

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

Zaterdag 21 juni: Publieksopening voor hele gezin

Familie Bouwdewijns speelt rol in 
tentoonstelling Gezin XXL

Met gezellige activiteiten voor de 
hele familie opent op zaterdag 
21 juni de tentoonstelling Gezin 
XXL- een huis vol broers en zus-
sen, een tentoonstelling over grote 
gezinnen in Nederland. De familie 
Bouwdewijns, die gedeeltelijk in 
Rooi woont, speelt daarin een be-
langrijke rol.

Gezin XXL
Een gezin met 12 of 15 kinderen, 
wanneer zie je dat nog? Terwijl 
de meeste mensen zich er nu over 
verbazen, kwam het een generatie 
geleden nog vrij vaak voor. Wat 
motiveerde deze ouders? Hoe re-
gelde je in vredesnaam de dage-
lijkse praktijk? En waarom kiezen 
mensen tegenwoordig voor veel 
kinderen? Is het iets typisch Bra-
bants? Nee, grote gezinnen kwa-
men en komen in heel Nederland 
voor. Maar bijzonder is het wel. 
Met de tentoonstelling Gezin XXL 
- Een huis vol broers en zussen 
(21 juni t/m 21 sept 2014) belicht 
Het Noord-Brabants Museum het 
fenomeen ‘grote gezinnen in Ne-
derland’ en geeft het ruim baan 
aan herinneringen, bespiegeling en 
verwondering. 

Hartverwarmend
Aan de hand van objecten, foto’s, 
films en interviews, duikt u in het 
drukke leven van een huis vol 
broers en zussen. Veel van het ge-
toonde komt direct van grote ge-
zinnen zelf. Op een speciale inza-

meldag kwamen mensen in groten 
getale met verhalen en objecten. 
Van wiegjes met ingegraveerde 
namen en gedeelde jurkjes tot in-
genieuze tafels, grote pannen en 
een reuzenwip. Ook haalden ze 
herinneringen op aan discipline, 
alles samen delen en grote drukte 
en gezelligheid. Bijzondere ingredi-
enten voor een hartverwarmende 
tentoonstelling voor jong en oud. 
Annelies Uittenbogaard, multime-
dia medewerkster van het Noord-
brabants Museum, maakte kennis 
met enkele van de 19 kinderen van 
het gezin Bouwdewijns. “Heerlijke 
mensen”, glundert ze nog na. “Ze 
spelen een grote rol in de tentoon-
stelling. In één van de filmpjes fi-
losofeert Jan met zijn zus over het 
feit waarom ze uit zo’n groot ge-
zin komen. Hij grapt dat het komt 
door de vruchtbare grond. Ook 
vertelden ze over de oudste zus, 
die eigenlijk als tweede moeder 
fungeerde, omdat er zoveel kin-
deren waren. En over het gegeven 
dat op een gegeven de namen ‘op’ 
waren. Dat zijn natuurlijk prachtige 
anekdotes.” Ook bekende Neder-
landers als Albert West en Ed Nij-
pels vertellen over hun grote gezin-
nen waar ze uit voortkomen.

Het Noordbrabants Museum, Ver-
wersstraat 41, ’s-Hertogenbosch. 
Openingstijden: dinsdag t/m zon-
dag geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. Kijk voor tarieven en bereik-
baarheid op www.hnbm.nl

Het gezin Bouwdewijns is veel groter. Dit zijn de Rooise 
mannen en vrouwen die deel uit maken van de familie.

Vader en moeder van de kinderen Bouwdewijns.
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biobest-theater.nl
Uw best(s)e bioscoop - Stationsstraat 19 - Best

Voor programma en gratis reserveren ga naar
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Speelweek van wo 11/06  t/m wo 18/06/2014
Flits & magische huis  2D NL (€ 6,50) vr. 13:45, za. 13:30, /zo. 11:30, 

Maleficent 3D (€ 7,50) (wo.11 juni) 15:45 do. 20:00, vr./za. 19:00, zo. 17:45, ma. & 
(wo. 18 juni) 20:00 Rio 2 3D NL (€6,50) (wo.11 juni) 13:45  vr./za./zo./15:45, 

(wo. 18 juni) 15:45 Muppets Most Wanted (Ned. Gespr. Versie) (€6,50) za. 11:00, 
Walking on Sunshine (€ 7,50) vr./za. 21:15, zo. 20:00 Heksen bestaan niet 

(€ 6,50) zo. 13:30, wo. 13:45 

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 

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Kronen worden geheel in eigen laboratorium gemaakt. 
Al uw prothetische zorg onder één dak! In samenwerking met 

                            www.tpsintoedenrode.nl

2+1
gratis

Beste keus Petunia’s
Diverse soorten en kleuren, 
hoogte 20 cm, halfschaduw,
potmaat 13 cm.
Per stuk 2.49

Zondag 15 juni
Vaderdag open.

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

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

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

www.vierspan.nl Nieuwe Eerdsebaan 6
5482 VS Schijndel

Ter kennismaking
250 zakelijke A5 flyers 
fullcolour  

ACTIE Juni

Directeur Welzijn De Meierij Trix Cloosterman over eerste jaarverslag 

‘Onze kracht is welzijn door verbinden’

Het is inmiddels anderhalf jaar ge-
leden dat Brede Welzijnsinstelling 
Het Palet uit Schijndel en Stichting 
Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode 
samen verder gingen als Welzijn De 
Meierij. Nu het eerste jaarverslag er 
is, is het hoog tijd voor een gesprek 
met directeur Trix Cloosterman.

Door: Fieke van Doremalen

Op 1 januari 2013 ontstond Welzijn 
De Meierij. De twee kleine welzijns-
organisaties gingen destijds samen 
om de kwaliteit te verbeteren. “Ze 
werkten al samen maar we wilden 
een efficiëntie- en kwaliteitsslag ma-
ken”, aldus Trix Cloosterman. Het 
rapport over een jaar WDM  staat 
inmiddels online. “Het rapport heet 
‘Welzijn door verbinding’ en dat is 
ook precies onze kracht”, vertelt 
Cloosterman. 

Bijna 400 vrijwilligers in Schijndel en 
Sint-Oedenrode werken, met on-
dersteuning van professionals, sa-
men om de doelstellingen te halen. 
De professionals uit de voormalige 
fusieorganisaties konden elkaar al 
vrij snel vinden. Dat geldt ook voor 
de vrijwilligers, die op onderdelen 
ook samenwerken. Vanuit de ge-
meentes is dezelfde betrokkenheid, 
merkt Cloosterman op. “Het zit hem 
gewoon in de klik met elkaar.” In 
de afgelopen periode werden twee 
projecten van Welzijn De Meierij be-
loond met een prijs, onder andere 
vanwege het innoverende karakter 
en de betrokkenheid van de vrijwil-
ligers: het Repair Café in Schijndel en 
de klussendienst in Sint-Oedenrode. 

Inspelen op actuele ontwikkelingen
De focus van Welzijn De Meierij is 
om mensen zoveel mogelijk te be-
trekken bij de samenleving door hen 
aan te spreken op mogelijkheden. 

Daarbij inspelend op de actuele ont-
wikkelingen op het gebied van zorg, 
participatie en jeugdzorg. “We gaan 
meer de wijken in, zijn actief in de 
kerkdorpen en bouwen contacten 
op met bewoners om samen naar 
oplossingen te zoeken.” Een van de 
belangrijkste doelen van de organi-
satie is om mensen te ondersteunen 
om langer zelfstandig te laten wo-
nen. “Wij zijn een soort lijm tussen al 
die groepen.” Een van de voorbeel-
den is het kookpunt in De Vink in 
Schijndel, waar wekelijks voor elkaar 
gekookt wordt. Inmiddels hebben 
17 mensen zich al aangemeld. Een 
ander voorbeeld is het opzetten van 
eetpunten in Sint-Oedenrode samen 
met vrijwilligers van de KBO en Bra-
bant Zorg. 

WE MOETEN 
RUIMTE MAKEN 
VOOR NIEUWE 

ONTWIKKELINGEN

In een organisatie als Welzijn De 
Meierij is het altijd keuzes maken 
door nieuwe ontwikkelingen, zoals 
de deelname aan het sociaal wijk-
team. “We moeten ruimte maken 
voor nieuwe ontwikkelingen.” Dat 
komt het aankomend seizoen ook 
tot uitdrukking in het nieuwe pro-
grammaboekje. Een aantal cursus-
sen en activiteiten zijn komen te 
vervallen. 

Cloosterman: “Het accent ligt dit 
jaar op ontmoeten en vaardigheden 
opdoen voor mensen die een extra 
steuntje in de rug nodig hebben. Zo-
als computer op maat, het taalcafé, 
een cursus Nederlands voor Polen, 
leren lezen en schrijven.” Maar 
Spaans en Italiaans zijn komen te 
vervallen en de naam Volksuniversi-
teit wordt niet meer gebruikt. Wel-
zijn De Meierij heeft gewoon een 
cursusaanbod. Inschrijven voor de 
verschillende cursussen is vanaf nu 

mogelijk en kan via de website. 

Welzijn De Meierij blijft zich de ko-
mende tijd constant vernieuwen, iets 
wat volgens Cloosterman vanzelf-
sprekend is. “Er is een toenemende 
vraag naar ondersteuning van man-
telzorgers en vrijwilligers. De steun-
punten uit beide gemeenten werken 
daarin volop samen. Op dit soort 
thema’s hebben we al veel bereikt 
ten aanzien van kwaliteitsontwikke-
ling. Daarnaast vragen de transities 
(zorg e.d.) om extra integrale sa-
menwerking met alle partners in het 
sociale domein en met wijkbewo-
ners. Vernieuwen blijft gewoon erg 
belangrijk.” En nieuwe plannen zijn 
er altijd. Zo wordt nu samen met de 
seniorenraad in Schijndel onderzoek 
gedaan naar het plan van een vrij-
willige vervoersdienst in combinatie 
met een boodschappendienst. Zo 
blijft de organisatie altijd in bewe-
ging. 

Kijk voor meer informatie op 
www.welzijndemeierij.nl. 

Foto: Henk van Abeelen

VOOR DE TOTALE SERVICE VAN UW FIETS
OOK VOOR ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

www.bikeshoprenevdlaar.nl
Eerschotsestraat 90b

Tel 0413-490200
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Nieuwe burgemeester Alzenau 
bezoekt Sint-Oedenrode

Alexander Legler is sinds kort de 
nieuwe burgemeester van de Duitse 
stad Alzenau. Afgelopen weekend 
bracht hij een onofficieel bezoek 
aan Sint-Oedenrode. Samen met 
onze burgemeester Peter Maas ging 
hij op pad om Rooi te bekijken.

Burgemeester Legler was in Sint-

Oedenrode voor een informele ken-
nismaking. Sinds september 1967 
bestaat er een officiële jumelage tus-
sen de gemeente Sint-Oedenrode 
en de gemeente Alzenau, een stad 
in het Duitse Unterfranken. Op vrij-
dagmiddag gingen de heren op be-
zoek bij de wijngaard van Fons van 
Boxmeer. 

Fons van Boxmeer (midden) verwelkomde 
maar wat graag de beide burgemeesters.

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

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Afgelopen weekend was er in 
Nederland veel keus uit allerlei 
festivals. Pinkpop, 7thSunday, 
Jazz in Duketown en Lakedance 
om er maar een paar te noemen. 
De keus tussen een paar oude 
rockers of gave DJ’s was voor mij 
niet zo moeilijk. Dus afgelopen 
zaterdag was ik samen met mijn 
vriendinnen te vinden op Lake-
dance in Best. Omdat het lek-
ker weer was, stapten we op de 
fi ets. Best is immers niet zo ver, 
was onze gedachte. Nou….daar 
kwam ik halverwege op terug. 
Fietsen is dus blijkbaar niet zo 

mijn ding. Ik kreeg spontaan heel 
veel respect voor al die kinderen 
die iedere dag een kilometer of 
30 heen en weer trappen naar 
de middelbare school. Afi jn, het 
fi etsleed was al snel vergeten 
bij de eerste klanken van dance, 
techno en house. Het leuke aan 
Lakedance is dat het redelijk 
kleinschalig is (17.500 verkochte 
kaarten) en dus overzichtelijk 
met 5 verschillende podia. Daar-
naast tref je er een bonte verza-
meling van mensen aan. Jong en 
oud loopt vrolijk door elkaar. En 
dat maakt het festival voor de 
neutrale festivalganger juist zo 
leuk. De sfeer is gemoedelijk en 
iedereen is vrolijk. 

De zon en warme temperaturen 
doet veel met mensen. Vooraf 
hadden wij nog wat twijfels wel-
ke outfi t we moesten aantrek-
ken. Omdat wij als veertigers hier 
en daar inmiddels een vetrol heb-
ben, willen wij dat zoveel moge-
lijk lichaamsdelen gewoon bedekt 
blijven. Echter een groot deel van 
de festivalgangers denkt daar 
anders over. Zo hadden we daar 
het prachtige jonge vrouwvolk. 
Met hun perfecte lijven deden zij 
er juist alles aan om zoveel mo-
gelijk gebruind vel te laten zien. 
De dresscode was waarschijnlijk 
vooraf afgesproken: kort spij-

kerbroekje, bikinihesje en een 
weinig verhullend topje. Hoogst-
waarschijnlijk hebben de spray-
tanstudio’s of zonnebankstudio’s 
de afgelopen week overuren ge-
draaid. Ik kan me niet voorstel-
len dat het mogelijk is om na één 
mooi Hemelvaartweekeinde zo 
perfect gebruind te zijn. En dan 
waren er natuurlijk de mannen. 
Wat viel ons op? Heel veel breed-
geschouderde fi guren. De Jerom-
mekes van het festival hadden dit 
jaar collectief besloten om hun 
shirt uit te laten of zelfs thuis te 
laten. Want zaterdag hadden zij 
een fantastisch podium. Eindelijk 
kon het harde werken van 5 keer 
in de week naar de sportschool 
getoond worden. We hebben, 
met onze moederlijke blik, aan 
een paar jongens gevraagd of 
zij hun shirt aan konden trekken. 
Die poging hebben wij na Jerom-
meke nummer vier gestaakt. Ver-
volgens zijn we gaan doen waar-
voor we waren gekomen: dansen 
en feesten! 

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

Partypeople

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

20 JAAR
Acties voor de maand juni:

Voor de heren een knipbehandeling 
27,50 euro, nu met Sebastian Gel Forte 
t.w.v. 20,95 euro. 

Bij inlevering van de lege flacon 
15% korting op uw volgende 
aankoop. 

Voor de dames een knipbehandeling 
35,50 euro nu met Sassoon Shampoo 
t.w.v. 22,80 euro cadeau. Ook hier 
geldt: bij inlevering lege flacon, 
15% korting 
op uw volgende aankoop. 

Een handtekening in uw haar. 
Nieuwste hype op gebied van 
kleur. i.v.m. 20-jarig bestaan 
van 15 euro 
voor 9,95 euro.

SAVOHS:  Mgr. Bekkersplein 6a |  0413 - 478388 | www.savohs.nl

BODYTAN
€ 29,95

www.pinkpewter.nl

InmiddelsÊisÊPinkÊPewterÊeenÊbekendÊmerkÊgewordenÊenÊstaatÊ

hetÊsteedsÊmeerÊbekendÊalsÊeenÊmodernÊmodeproduct,Ê

waardoorÊhetÊveelÊvrouwenÊenÊmeisjesÊaanspreektÊdieÊerÊ

fashionableÊuitÊwillenÊzien.

FASHIONABLE

PinkÊPewterÊhadÊdeÊwensÊomÊeenÊlijnÊmodieuzeÊ

haaraccessoiresÊteÊontwerpen,ÊwaarmeeÊjeÊnietÊalleenÊeenÊ

compleetÊnieuweÊlookÊkanÊcre‘renÊofÊeenÊoudeÊlookÊnieuwÊ

levenÊinÊkanÊblazenÊmaarÊdieÊtegelijkertijdÊookÊnaadloosÊ

aansluitÊbijÊdeÊlaatsteÊmodetrends.Ê

BijÊPinkÊPewterÊwordenÊweÊge•nspireerdÊdoorÊdeÊnieuwsteÊ

stoffen,Êkleuren,ÊsnitÊenÊmaterialenÊmetÊalsÊresultaatÊprachtige,Ê

bijzondereÊontwerpenÊdieÊalsmaarÊpopulairderÊwordenÊinÊ

modekringenÊ(waaronderÊdeÊsterren).

Hair 
Jewelry

www.pinkpewter.nl

InmiddelsÊisÊPinkÊPewterÊeenÊbekendÊmerkÊgewordenÊenÊstaatÊ
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PinkÊPewterÊhadÊdeÊwensÊomÊeenÊlijnÊmodieuzeÊ

haaraccessoiresÊteÊontwerpen,ÊwaarmeeÊjeÊnietÊalleenÊeenÊ

compleetÊnieuweÊlookÊkanÊcre‘renÊofÊeenÊoudeÊlookÊnieuwÊ

levenÊinÊkanÊblazenÊmaarÊdieÊtegelijkertijdÊookÊnaadloosÊ

aansluitÊbijÊdeÊlaatsteÊmodetrends.Ê

BijÊPinkÊPewterÊwordenÊweÊge•nspireerdÊdoorÊdeÊnieuwsteÊ

stoffen,Êkleuren,ÊsnitÊenÊmaterialenÊmetÊalsÊresultaatÊprachtige,Ê

bijzondereÊontwerpenÊdieÊalsmaarÊpopulairderÊwordenÊinÊ

modekringenÊ(waaronderÊdeÊsterren).

Hair 
Jewelry

Voor de mooiste 
dag van uw leven 

verzorgen 
wij ook complete

bruidsarrangementen 
voor hem en haarvoor hem en haar

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

maandag gesloten
di 08.30-21.00u
woe 08.30-18.00u

do 08.30-18.00u
vrij 08.00-18.00u
za 08.00-13.00u

Binnenkort komen de gala’s en 
eindexamenfeesten er weer aan 
en hier heb jij natuurlijk al een 

fantastische out� t voor!
Hier hoort uiteraard een super 

kapsel  en een mooie
 make-up bij. 

Dit kan namelijk met de 

ULTIEME GALA & 
TOUCH UP  ACTIE 
VOOR MAAR €25,- 

Een Touch Up betekent dat juist 
je ogen en/of je lippen extra 

aandacht krijgen.

Het enige wat je hier voor moet 
doen is zelf thuis je haar wassen 

en drogen,  simpelweg een 
afspraak maken, en dan zorgen 

wij ervoor dat jij er op een 
eenvoudige manier 

fabulous en modern uitziet op 
dat gave feest !

Deze actie is alleen geldig voor 
studenten t/m eind juni.

G A L A  AC T I E  ! ! !

T: 0413-478388 
E: savohs@savohs.nl
W: www.savohs.nl

NIEUW EN HIP:
PINK PEWTER

Inmiddels is Pink Pewter een bekend merk 
geworden en staat het steeds meer bekend 
als een modern modeproduct, waardoor het 
veel vrouwen en meisjes aanspreekt die er 
fashionable uit willen zien.

vanaf 
€ 20,-
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ZATERDAG 14 EN  
ZONDAG 15 JUNI

Te gekke

verwen-acties 

voor jou en

jouw auto!

AVIA 
  De Kampen

bestaat 10 jaar!

GRATIS POPCORN EN SUIKERSPIN
Voor iedereen, groot en klein, GRATIS popcorn of suikerspin!
Kom tanken en verwen jouw kinderen en jezelf met iets lekkers

AVIA Sint Oedenrode

GRATIS WASSEN
Bij iedere tankbeurt vanaf 30 liter ontvang je GRATIS een prepaidwaskaart
t.w.v.  7,50

GRATIS SERVICEBEURT VOOR JE AUTO
Wij helpen je met tanken, wassen jouw voorruit en vullen 
GRATIS de ruitensproeivloeistof bij!

12 CENT* KORTING OP TANKEN 
I.c.m. Jouw Voordeelpas

AVIA SINT OEDENRODE                   ALFRED NOBELSTRAAT 20                    SINT OEDENRODE

Tussen 9:00 - 17:00 uur

St. Oedenrod
e

ALLE BROODJES € 1,- per stuk

Te gekke  

verwen-acties 

voor jou en  

jouw auto!

AVIA 
Sint Oedenrode 

bestaat 10 jaar!

* Korting geldt op de door AVIA uitgegeven landelijke adviesprijs.

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

den om te klagen of kregen we gewoon dat wat we verdienden?

Mei was een trendbreuk met de afgelopen maanden. Voor het eerst dit 
jaar was de temperatuur lager dan het langjarige gemiddelde en ook viel er 
meer regen dan normaal. De zon zagen we ook minder dan andere jaren.

Voor het eerst kouder
De gemiddelde temperatuur in april is 13,8°C en voor het eerst dit jaar 
lag de  temperatuur lager dan gemiddeld. We moesten genoegen nemen 
met 13,3°C. Ook de maximumtemperatuur lag met 18,2°C onder 18,8°C 
dat normaal is. De nachten bleven met 7,9°C in de buurt van gemiddeld, 
want dat is 7,7°C. De laagste temperatuur werd zondag 4 mei gemeten. 
Het vroor toen een halve graad. Op 19 en 20 mei hadden we de twee 
eerste zomerse dagen van dit jaar. Het werd toen respectievelijk 25,6°C 
en 27,9°C. 

Meer regen, maar nog steeds droog
Er viel in mei meer regen dan gemiddeld en dat was lang geleden. Normaal 
valt er in deze maand 65 mm neerslag. Dit jaar tapten we maar liefst 92,5 
mm regen af. De meeste regen viel vrijdag 9 mei, namelijk 17,5 liter per 
vierkante meter. Een dag later kwam daar nog eens 11,5 mm bij. Ook 
dinsdag 28 en woensdag 29 mei waren met 14 en 11 mm behoorlijk nat. 
Op veertien dagen bleef het droog.

De zon was vaker absent
In een gemiddelde mei schijnt de zon 199 uur. Dit jaar was dat met 186 uur 
en 27 minuten ongeveer een dag minder dan anders.  Vrijdag 16 mei was 
met 14 uur en 36 minuten zonneschijn de zonnigste dag van de maand. 
Van dinsdag 27 tot en met Hemelvaartsdag 29 mei, scheen de zon niet. 

Kort samengevat zien we in mei in alle opzichten een trendbreuk ten op-
zichte van de voorgaande maanden. Toen was alles steeds meer dan ge-
middeld. In mei was het kouder, natter en minder zonnig dan voorgaande 
jaren.

Weer over het weer

Benefietdiner in De Beurs op 3 juli

Kom eten voor veilig drinkwater

Het is vanzelfsprekend dat als je ’s 
morgens de douche instapt en de 
kraan open draait er schoon water 
uitkomt. Het is doodnormaal dat 
schoon water over je tandenbor-
stel  loopt wanneer je deze onder de 
kraan houdt. Voor ons is het de nor-
maalste zaak van de wereld, voor 
kinderen in het arme Afrika niet. 
Stichting KAP (Kleinschalige Afri-
kaanse Projecten) zet zich in voor 
veilig drinkwater. Op 3 juli is er een 
benefietdiner en een veiling in De 
Beurs. De eerste aanmeldingen zijn 
al binnen.

Het is dan ook een prima combi-
natie; heerlijk eten en ondertussen 
het goede doel steunen. De filoso-
fie van de stichting, opgericht door 

mannen die jarenlang in het conti-
nent gewerkt hebben, is duidelijk. 
KAP initieert en geeft financiële 
steun aan kleinschalige projecten in 
Afrika met als doel om samen met 
lokale partners, binnen de bestaan-
de sociale structuren en op basis 

van zelfredzaamheid en continuïteit, 
toegang tot veilig drinkwater te rea-
liseren. Stichting KAP is van mening 
dat ieder mens recht heeft op veilig 
drinkwater in zijn leefomgeving. Het 
realiseren van miniwaterzuiverings-
installaties, slaan van waterputten, 

zorgen voor was- en drinkgelegen-
heden. De laatste jaren zijn meerde-
re doelen gerealiseerd, op verschil-
lende plekken in Afrika. 

Een pril succes is het aanleggen van 
een waterleiding die vanuit een 

laaggelegen rivierbedding naar een 
Tanzaniaans dorp loopt plus het re-
aliseren van een regenwateropvang 
voor een dokterspost. Werkzaamhe-
den die ervoor hebben gezorgd dat 
vijfduizend inwoners van een dorp 
in Tanzania voortaan schoon drink-
water hebben. Stichting Waterfall, 
opgericht door het Rooise bedrijf 
HUWA, heeft hier een grote rol bij 
gespeeld door een flinke financiële 
ondersteuning te bieden. Stichting 
KAP is daar naar eigen zeggen erg 
dankbaar voor.

Reserveren
Wilt u een bijdrage leveren aan 
Stichting KAP en daarbij genieten 
van een sfeer- en smaakvolle avond? 
Voor 37,50 euro per persoon krijgt u 
een heerlijk driegangendiner voorge-
schoteld in De Beurs. Het zalencen-
trum doet dit geheel belangeloos. 
Reserveren kan via: information@
skap.nl of 0499-367699.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl
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Welkomstcocktail
Aantal sushi´s van Sushi-Thuis

Lounge en dancemuziek
DJ I AM JAN JANSSEN 

en mystery DJ EB

Kaarten te koop 
voor slechts € 17,50 

bij Pan & Cook
www.kiwanisrooi.nl of

facebook.com/kiwanisrooi

IBIZA SUSHI DANCE NIGHT
ZATERDAG 21 JUNI
Aanvang 20:30, locatie: Pan & Cook

FOOD, FUN & DANCE VOOR HET GOEDE DOEL…

Mede mogelijk gemaakt door:
- buiten en binnen schilderwerken      - tex spuiten wanden en plafonds
- lak spuiten binnendeuren etc.      - zeer scherpe tarieven

schilderwerken

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

Jonge bands spelen met opleidingsorkest NJA

Afgelopen vrijdag 6 juni was het 
zover. Om half 9 stonden de leden 
van het opleidingsorkest samen 
met dirigent Carlo Balemans klaar 
voor het jeugdevenement wat fan-
fare NJA had georganiseerd op het 
beachsoccerterrein van Rhode. 

Samen met drie bandjes van MIK 
POP&CO  en ‘the voice of Van 
Ouds’ Mily Jansen, gaf NJA een 
spetterend optreden. Het weer zat 
mee, dus was besloten het podium 
buiten neer te zetten. Als eerste 
speelde de band No Elevator. Aan-
gezien het laatste optreden van 
Not Just Apollo niet door kon gaan, 

heeft No Elevator zo’n drie kwartier 
gespeeld. Ze speelden zowel eigen 
geschreven nummers als covers, 
voordat het jeugdorkest van fanfare 
NJA kon aansluiten. Gezamenlijk 
speelden zij nog drie nummers, You 
Know I’m No Good, Nightwatch en 
Gossip Girl. Waarvan de laatste twee 
ook weer zelf geschreven zijn. Ver-
volgens betrad zangeres Mily Jansen 
het podium, samen met NJA bracht 
zij de nummers Mercy en Show Me 
How You Burlesque ten gehore. Na 
Mily was het de beurt aan de band 
Div Brian om samen met het oplei-
dingsorkest wat nummers te doen. 
Zij speelden samen Fireflies, Joy en 

Edwards Nummer, ook dit laatste is 
overigens zelf geschreven. Nadat Div 
Brian zelf nog een tijdje op het po-
dium heeft gestaan was het alweer 
tijd voor de laatste band, Juvenile. 
Ook zij hadden een zelf geschreven 
nummer, Would Like to Know You. 
Hiernaast speelden ze met NJA ook 
nog Love Me Two Times en Voo-
doo Mademoiselle. Toen ook zij zelf 
nog wat nummers gespeeld hadden 
was dit grandioze optreden alweer 
afgelopen.. Jammer dat niet meer 
publiek de weg naar het evenemen-
tenterrein wist te vinden. Voor de-
genen die wel aanwezig waren, was 
het een zeer geslaagde avond. 

Collecte Rode Kruis
In week 25 van 15 t/m 22 juni 
houdt Het Nederlandse Rode Kruis 
weer haar jaarlijkse huis-aan-huis 
collecte. Het werk van het Rode 
Kruis bestaat niet alleen uit inter-
nationale hulpverlening bij grote 
rampen en oorlogssituaties, maar 
heeft ook in allerlei vorm plaats op 
nationaal niveau in de vele plaatsen 
in Nederland.

Het afgelopen jaar heeft weer eens 
aangetoond hoe zeer de internatio-
nale hulpverlening gewenst is in de 

vluchtelingenkampen van de oor-
logsgebieden.

Maar ook in eigen land blijft het 
Rode Kruis actief op diverse terrei-
nen van hulpverlening Het mooie 
van de collecte is dat de opbrengst 
in zijn geheel beschikbaar is voor 
de plaatselijke activiteiten en dus in 
de eigen gemeenschap besteed kan 
worden. Een reden temeer dus om 
de collectant niet met lege handen 
te laten staan. Het Rode Kruis helpt; 
mogen wij op uw bijdrage rekenen.

Extra bekendheid Rooi Fietst door 
Becel Hartstochten

Becel heeft met de Hartstichting 
een afspraak gemaakt over een ac-
tie genaamd Becel Hartstochten. 
Dit in samenwerking met de Ne-
derlandse Toer Fiets Unie (NTFU). 
Allerlei organisaties van fietstoch-
ten zijn benaderd om er aan mee te 
werken. Ook Rooi Fietst, de Rooise 
fietsvierdaagse die van 15 t/m 18 
juli plaatsvindt, sluit zich er graag 
bij aan. 

Bij aankoop van Becel producten 
staat op het product een actiecode. 
Daarmee kan men zich op de site 
van Becel aanmelden voor de fiets-
vierdaagse. Voor iedere aanmelding 
geeft Becel €5,- aan de hartstich-
ting. Het botermerk begint volgende 
week met de levering van producten 

aan de supermarkten waar een code 
op staat. Dan zal ook de website 
klaar zijn, evenals de promotie die 
landelijk zal worden ingezet. Onder 
andere via de supermarkten Albert 
Heijn en Jumbo, maar ook via ra-
dio, tv en magazines. Op de Becel 
Hartstochten landingspagina vinden 
bezoekers informatie over de actie, 
de voorwaarden, de Hartstichting, 
Becel, NTFU en waar je de actiecode 
op de Becel verpakking vindt. Deel-
nemers kunnen hun actiecode acti-
veren. Per geactiveerde actiecode 
doneert Becel € 5,00 aan de Hart-
stichting. Deelnemers moeten dan 
wel echt hebben deelgenomen aan 
een van de Hartstochten die, door 
de bij de NTFU aangesloten organi-
saties, worden georganiseerd. 

A C T I E

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

3
HALEN 

2
BETALEN

* Actie geldig tot 16 april 2014

Heuvel 15a
5492AC Sint-Oedenrode 

T: 0413-330838

Foto: Patrick Sanders

* Actie geldig tot 27 juni 2014
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Teak 
stoel 
Ivy 
van 
€ 89,- 
voor

Teak 
stoel 
Balero 
van 
€ 69,- 
voor 

Rotan 
stoel 
Bimini 
incl. kussen 
van € 129,- 
voor

Teak Bair 
stoel dubbel 

Teak ‘‘tuin’’ 
tafels Blora

Setprijs:
240 cm met 6 
wicker 
stoelen 
Cuenos 
van 
€ 1373,- 
voor

€ 49,-

€ 369,-

€ 1299,-

€ 69,- € 99,-

STOELEN AKTIE!!! geldig t/m zondag 15 juni

Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 
Aansluitend een hapje eten? Reserveren gewenst

Onze menukaart 
is vernieuwd!Zondag 15 juni

optreden van

Vanaf 15.00 uur

Efkes 
Anders 

Jasskapel

Twaalfde traditionele ‘Rondje Rooi rit’ 
komt er weer aan

Op zondag 6 juli zal de traditionele 
klassieker rit ‘’Rondje Rooi’’ alweer 
voor de 12e keer verreden worden. 
Ongeveer 180 klassieke auto’s van 
30 jaar en ouder zullen vanaf de 
Vresselse Hut aan de Vresselse-
weg te Nijnsel vertrekken voor een 
rit van 100 kilometer door zuidoost 
Brabant. 

Natuurlijk worden de details nog 
niet verklapt maar zal onder andere 
het Mercedes museum in Valkens-
waard worden aangedaan. Vorig 
jaar lieten de klassieker liefhebbers 
al zien dat de autohobby in deze 
regio nog steeds springlevend is. 
Voor de poetsers, techneuten en 
buurters is er natuurlijk ook weer 
een mooie prijs te winnen. In 2013 
was het met name de Franse leeuw 
die in de prijzen viel. Een brute Peu-
geot 205 T16 won een trofee naast 
een Peugeot 203.

Wellicht wordt dit jaar wel uw auto 
in het zonnetje gezet. Er gaan ge-

ruchten dat een Daf 600 vanuit 
Zweden komt aan pruttelen. Na-
tuurlijk zullen de Muscle Mustang, 
Mightly Mini en amazing Mazda 
niet ontbreken. Rond half 3 zullen 
de eerste auto’s weer verschijnen 
op de Markt te St-Oedenrode. De 
in ere herstelde klassiekers met hun 
apetrotse eigenaren laten in af-
wachting van de prijsuitreiking om 
4 uur daar hun auto’s zien. Eigena-
ren van auto’s van voor 1984 mo-
gen zich weer inschrijven bij Frans 
Mabesoone, 
fammabesoone@onsbrabantnet.nl. 
Deelname kost wederom slechts 15 
euro per auto.

De organisatie is in handen van 
Ad Peters, Peter van de Kerkhof, 
Theo Gevers, Frans Mabesoone en  
Michiel van den Boomen.

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

Starttijden ruilen voor Nijmeegse 
Vierdaagse

De wandelfreaks die ieder jaar, of 
dit jaar misschien voor het eerst, de 
40km lopen tijdens de Nijmeegse 
Vierdaagse lopen er tegenaan: een 
starttijd die misschien niet zo goed 
uitkomt. DeMooiRooiKrant geeft 
de kans om te ruilen met andere 
lezers die ook meedoen.

De 40km start namelijk iedere och-
tend om 5.15 uur of een uur later. 
Aangezien iedereen een starttijd 
krijgt toebedeeld komt het wel 
eens voor dat mensen die samen 
willen lopen een aparte tijd krij-
gen toegewezen. Ruilen is dus ge-
noodzaakt om samen aan de start 
te kunnen verschijnen. Op Markt-
plaats is er vraag naar, maar ook 
in Sint-Oedenrode en omstreken 
zullen vast mensen zijn die dichtbij 
huis hun starttijd willen wisselen. 

Geef door aan DeMooiRooi-
Krant als u van nummer wilt 
wisselen door te mailen naar  
redactie@demooirooikrant.nl. 
Graag aangeven welke starttijd u 
heeft en waar u tegen wilt ruilen. 
DeMooiRooiKrant zal bemiddelen. 

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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1

T

LynnLy
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

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

BEDANKT!!! 
Lieve Nicky en Jan, Ria, Maria, José & Wim. 
Bedankt dat jullie er altijd voor mij waren de afgelopen 
5 zware lange jaren, bedankt voor jullie hulp en vooral 
steun!!! Ik hoop jullie nog lang om me heen te hebben! 

   Liefs Ine
en een pootje van Lobke

Het is echt 
Wendy: 40 

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

Sluisplein 60  5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 087-7841017 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

Sluisplein 60  5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 087-7841017 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

digitaal drukwerk
Sluisplein 60               
5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 0413-479787      
info@printservice-sint-oedenrode.nl   
www.printservice-sint-oedenrode.nl

Antwan Kuis

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 

Geslaagd
Robin Willems
Met grote waardering: 

Scheikundige Technologie 
aan TU/Eindhoven

OPROEP
Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De redactie van De-
MooiRooiKrant wil werkloze Rooienaren de kans geven om zich 
gratis te presenteren via dit medium. Bent u werkloos en wilt u 
een oproep plaatsen in DeMooiRooiKrant? Stuur dan een mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl, voorzien van twee bijlages, bestaan-
de uit een duidelijke (pas)foto en een tekstbestand (maximaal 100 
woorden). Vermeld uw contactgegevens in de tekst, zodat eventu-
ele geïnteresseerde bedrijven contact met u op kunnen nemen.

Rooise wint sloganwedstrijd Helmonds spoor
‘Nooit meer het spoor bijster zijn. 
Een enkeltje geluk.’ Dit is de win-
nende slogan van de Rooise jour-
naliste in de dop, Lisa van de Ven. 
Tijdens de opening van het Hel-
mondse spoor werd ze in het zon-
netje gezet.

Onder grote belangstelling werd vo-
rige week het nieuwe spoortraject in 
Helmond geopend. Speciaal voor de 
opening werd een sloganwedstrijd 
uitgeschreven. Lisa van de Ven deed 
daar aan mee. Samen met tweedui-
zend andere mensen. Uiteindelijk 
won ze de prijs. Een groot kunstwerk 
bij het spoor zal de tekstregel de ko-
mende tijd laten zien. 

Lisa van de Ven (l) won de sloganwedstrijd. foto: Pressvisuals.

Gezocht invalbakker
Voor ± 5 weken per jaar in de 

schoolvakanties
Ben je bv gepensioneerd 

of student….
Zoek je een leuke bijverdienste…..

Lijkt het je leuk om brood 
te bakken….

Hou je van aanpakken…

Bakkerij Bart 
Borchgrave 10 St Oedenrode

Tel 0413-478115

Personeel

Geert - Elke
Jip en Suze

06-06-2014

Wij willen iedereen hartelijk 
bedanken, die heeft 

bijgedragen aan een voor ons 
onvergetelijke trouwdag.

Wij zijn blij 
met onze kleinzoon

MORRIS

Opa en oma 
van de Meulengraaf

Opa en oma 
de Bruijn

Typies Dries treedt aanstaande vrijdagavond op

Goochelaar Martijn van Berkel op 
zaterdagmiddag in centrum Rooi

Zomerevenementen

In het kader van de Zomerevene-
menten worden in het centrum van 
Sint-Oedenrode verschillende ar-
tiesten geplaatst die het winkelend 
publiek vermaken. Muziek, dans, 
toneel en vele andere aspecten ko-
men voorbij. Komende zaterdag is 
het tijd voor topgoochelaar Martijn 
van Berkel. Deze rasechte Rooi-
enaar zal u verbluffen met zijn trucs.  

Martijn van Berkel zag op tienjarige 
leeftijd Hans Kazan een rood doekje 
laten verdwijnen met opgestroopte 
mouwen. Verbaasd en tegelijkertijd 
vastberaden om dit ook te kunnen, 
ging hij op zoek naar het antwoord. 
Eenmaal aangestoken met het goo-
chelvirus ging Martijn zich meer en 
meer verdiepen in het goochelen, 
bezocht goochelcongressen en sloot 
zich aan bij een goochelvereniging. 
Nog steeds is hij dagelijks nieuwe 
technieken en presentaties aan het 
oefenen en treedt hij regelmatig op. 
Martijn heeft zich gespecialiseerd in 

close-up goochelen, waarbij de ma-
gie recht onder uw neus plaatsvindt. 
A.s. zaterdagmiddag zal Martijn 
namens Centrummanagement en 
Stichting Rooi Promotie de terrassen 
en straten in het centrum afgaan en 
u meenemen in de wereld van de 
magie.

Typisch Dries
‘Zingen is mijn passie, typetjes mijn 
lust en mijn leven. Met andere 
woorden: mensen een onvergete-
lijke ervaring bezorgen!’ Dit is Typies 
Dries ten voeten uit. Zo omschrijft 
deze entertainer zich op zijn website. 
Aanstaande vrijdagavond zal hij het 
publiek in Sint-Oedenrode verma-
ken. Nog voor de wedstrijd van het 
Nederlands Elftal begint tovert hij 
een lach op de gezichten van winke-
lend publiek en van mensen die ge-
nieten van een drankje op het terras.

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

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

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

Zomer

ZOON VAN: 
DENNIS DE BRUIN EN 

SILVIE VAN DE MEULENGRAAF
ONS ADRES: 

CONSTANTIJNSTRAAT 14 
5491 HZ SINT-OEDENRODE
BEL, KOM EN BEWONDER! 

06-21550955 / 06-13851566
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Mooi op  leeftijd

VOOR HET BESTE HOORADVIES
• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig 

• Gratis parkeren voor de deur • Onafhankelijk

Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 
www.vanschijndelhoortechniek.nl

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

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

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

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

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

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig
 • Parkeren voor de deur • Onafhankelijk

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338 • Uden 0413-330905
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

Woensdag 18 juni, 9.30 uur

PVGE fi etsclub maakt dagtocht naar Handel en Gemert
Op woensdag 18 juni wordt door 
de fietsclub van de PVGE een fiets-
tocht naar Handel en Gemert geor-
ganiseerd. Deze fietstocht neemt 
een volle dag in beslag en de af te 
leggen afstand bedraagt ca 48 km..

Om 9.30 uur wordt met de fiets 
vertrokken vanaf het 17 September-
plein in Son naar Gerwen, om van-
daar via een prachtige bosroute naar 
Aarle-Rixtel te fietsen.
In het centrum van Aarle-Rixtel 
wordt de koffiestop gehouden . Zij, 
die slechts een ½ dag wensen te fiet-
sen, keren na de koffiepauze terug 
naar huis.
Hierna fietsen we eerst naar Handel, 
waar het Processiepark wordt aan-
gedaan. Hier kan de gerestaureerde 
kruisweg bekeken worden, om daar-
na door te gaan naar Gemert voor 
de lunch. In de loop van de middags 
wordt via Mariahout  teruggefietst 
naar Son en Breugel, waar we ca 

17.00 uur zullen aankomen.  
Ook nieuwe leden zijn op deze 
tocht van harte welkom. Verdere in-
lichtingen bij fietsclub coördinator: 

Herman Hendriks, 
tel.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl

Informatierubriek 
Welzijn de Meierij gaat samen met 
KBO Sint-Oedenrode een rubriek 
verzorgen die een keer per maand 
in DeMooiRooiKrant wordt opge-
nomen. In deze rubriek willen wij 
u op de hoogte brengen van we-
tenswaardigheden, tips en nuttige 
zaken voor mensen op leeftijd.
Er is een redactie gevormd die nog 
op zoek is naar een mooie naam 
voor deze rubriek.
Graag willen wij u erbij betrekken 
en vragen of u een naam weet, zo 
ja stuur die dan naar:
redactiekborooi@gmail.com  of 
stop uw vinding in de KBO brie-
venbus no 9 achter de receptie van 
Odendael. De redactie kiest dan uit 
de inzendingen een naam en de in-
zender krijgt een leuke prijs.

Keukentafelgesprekken met ge-
meente of zorginstelling
Gemeenten krijgen een steeds gro-
tere taak in de ondersteuning van 
burgers bij zelfredzaamheid. Vooral 
op vlakken waar mensen er zelf niet 
uitkomen. Daarvoor staat de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, 
de WMO. Vanuit de WMO is de 
gemeente verplicht te onderzoeken 
welke ondersteuning in elk indivi-
dueel geval nodig is. Daarvoor zijn 
de “keukentafelgesprekken” in het 
leven geroepen. Een onderdeel van 
het gesprek is wat de mensen zelf 
kunnen doen, al dan niet met be-
hulp van mantelzorgers en vrijwil-
ligers.
In het “keukentafelgesprek kan de 
hulpvrager aangeven welke onder-
steuning u nodig hebt om te kun-
nen (blijven) functioneren en deel 
te nemen aan de maatschappij.
Ook is een rol weggelegd voor 
mantelzorgers . Zij vinden  met een 
kleine 3,5 miljoen het heel nor-
maal om zorg te bieden en  elkaar 
te ondersteunen. Mantelzorgers 
participeren massaal en dat willen 
zij blijven doen. In het “keuken-
tafelgesprek” moet daarom maat-
werk geleverd worden. Er moet 
een balans gevonden worden in 
de afspraken tussen hulpvragers en 
gemeenten, en daarmee dus ook 
de professionele  zorg. Een van de 
allerbelangrijkste uitgangspunten 
moet dan ook zijn: De hulpvrager 

en de mantelzorger staan centraal. 
Let dus op uw zaak!
8 tips voor Keukentafelgesprek
1.  Zorg dat u goed voorbereid aan 

het gesprek begint.
2.  Maak een lijstje van dingen die u 

al extra doet.
3.  Bedenk wat u nodig heeft om uw 

taken goed uit te kunnen voeren.
4.  Bedenk welke dingen uw taak 

wat lichter kunnen maken.
5.  Stel uw grenzen; daarmee maakt 

u duidelijk wat u wel/niet kunt 
en wat u we/niet wilt.

6.  Van wie uit uw omgeving zou u 
extra hulp willen/kunnen ont-
vangen.

7.  Betrek iemand die u vertrouwt bij 
het gesprek.

8.  Vraag zo nodig een apart ge-
sprek aan.

Voorstelling  “Doolhof”
Op zaterdag 14 juni a.s. wordt 
in Mariendael om 20.00 uur een 
voorstelling gegeven genaamd 
"Doolhof" Kaarten a € 5,- incl. con-
sumptie verkrijgbaar bij VVV Sint-
Oedenrode (Sint-Paulusgasthuisjes 
Kerkstraat) of aan de zaal op 14 
juni. Het is een theatrale legpuzzel 
over dementie met acteurs van MIK 
Pieter Brueghel uit Veghel. U wordt 
meegevoerd in een poëtische, hu-
moristische en onthutsende voor-
stelling van de menselijke geest. Na 
de voorstelling is er de mogelijkheid 
voor nabespreking met de makers 
en betrokkenen.

Wist u dat?
Er elke week op woensdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur een sociaal 
spreekuur is in Odendael.
Waar u terecht kunt met formulie-
ren die u niet snapt.
Problemen met toeslagen ,  inkom-
stenbelasting, erfbelasting , thuis-
zorg of uw werkgever.
Maar ook problemen met  CAK ,  
uw Zorgverzekeraar, of Energiele-
verancier
Of u heeft een vraag en wil van de 
sociale raadslieden eens weten hoe 
iets nu in elkaar steekt.
Maak een afspraak met Welzijn 
de Meierij tel. 073 5441400 en u 
wordt ingepland.

Alzheimercafé: 

Omgaan met buren met geheugenklachten
Het Alzheimercafé is een plek, waar 
iedereen die op een of andere manier 
te maken heeft met dementie terecht 
kan om in een ontspannen sfeer ande-
ren te ontmoeten. 

Elke maand treffen mensen met de-
mentie, hun familieleden, vrienden en 
kennissen en hulpverleners elkaar. Er 
wordt iedere maand informatie gege-
ven over een bepaald aspect van de-
mentie. Op dinsdag 17 juni gaat het 
over de vraag “mijn buurvrouw heeft 
dementie, hoe kan ik het beste met 
haar omgaan?” Om 19.00 uur gaan de 
deuren van het Alzheimercafé in de Ei-

gen Herd in Uden open, om 19.30 uur 
begint het programma, dat rond 21.30 
uur is afgelopen. De toegang is gratis.

Handreikingen
De meeste mensen met dementie 
wonen gewoon thuis. Het is dan ook 
heel goed mogelijk dat in de buurt ie-
mand woont met geheugenklachten. 
Dementie is immers een veel voorko-
mende aandoening. Uit angst voor het 
onbekende zijn mensen soms geneigd 
om iemand met dementie en zijn part-
ner te gaan mijden. Terwijl degene 
met dementie en de familie vaak juist 
veel behoefte hebben aan contact en 

steun. Het Alzheimercafé besteedt op 
17 juni aandacht aan dit thema. Een 
consulente belevingsgerichte zorg zal 
met praktijkvoorbeelden laten zien 
hoe je om kunt gaan met iemand met 
dementie en met de verschillende as-
pecten die hieruit voortkomen. Door 
deze handreikingen hopen Alzheimer 
Nederland, afdeling Uden-Veghel, 
GGZ, BrabantZorg en Vivaan een brug 
te slaan tussen mensen met dementie 
en hun naaste omgeving. Iedereen die 
geïnteresseerd is, is dan ook van harte 
welkom. De eerstvolgende bijeen-
komst van het Alzheimercafé in Uden 
is op dinsdag 17 juni.

Maandagmiddag 16 juni

Film in Odendael: Ladies in Lavender

De Filmclub Senioren heeft voor u in 
zaal Maas & Dieze in Odendael weer 
een mooie film in petto, namelijk 
Ladies in Lavender. 

Het rustige leventje van de twee on-

getrouwde, oudere zussen Ursula en 
Janet Widdington (Judi Dench en 
Maggie Smith) wordt abrupt ver-
stoord, wanneer een onbekende 
schipbreukeling aanspoelt aan de kust 
van hun dorpje in Cornwall. Na het 

besluit de man in huis te nemen, tot-
dat hij weer sterk en gezond is, blijkt 
dat de charmante Andrea Marowski 
(Daniel Brühl) niet alleen welkom in 
hun huis is, maar ook in de harten van 
beide dames! De ongedwongen ver-
houding tussen de zussen verandert 
voelbaar.

De knappe Andrea heeft een grote 
passie voor viool spelen. Wanneer 
een Russische schilderes bij de dames 
op bezoek komt en zijn prachtige mu-
zikale spel ontdekt, neemt ze gelijk 
stappen om zijn gave wereldkundig 
te maken. Echter .... de zussen zijn 
doodsbang om 'hun waardevolle ca-
deau' kwijt te raken en doen er dan 
ook alles aan om 'hun Andrea' bij zich 
te houden... Duur van de film: 103 
minuten. Aanvang: 14:30 uur (zaal 
open 14:00 uur) Entree:  € 3,50 (incl. 
koffie/thee tijdens pauze)

Gezamenlijk eten met KBO-leden 
uit Liempde
Zoals veel mensen al weten is de 
mogelijkheid om te gaan eten in de 
Kloosterhof. Dit wordt georgani-
seerd door de Stg BOL (Belangen-
behartiging Ouderen Liempde).

Wij willen nu als KBO een eetclub 
oprichten en daar graag bij aan-
sluiten. De bedoeling is om 1x per 
maand in de Kloosterhof te gaan 
eten. De 1e keer is dat op dinsdag 
24 juni. De kosten zijn € 7,95 voor 
een driegangen menu. Aanvangstijd 
12.00 uur. Leden die hier belang-
stelling voor hebben kunnen zich 
aanmelden bij Tiny Dobbelsteen, tel 
632357 of bij Tiny Bax, tel 631818. 
Wel graag voor 16 juni, dit in tegen-
stelling tot wat in de Nieuwsbrief 
komt te staan. Deze komt nl pas 
rond 16 juni uit i.v.m. latere aanleve-
ring van de  “ONS”.

Verder  willen we bij voldoende be-
langstelling  ook nog 1x per maand 
ergens anders gaan eten bv bij ‘t 
Struifhuis, Chinees of onze andere 
restaurants. Dat wordt later gere-

geld.
Ook willen we op excursie gaan bij 
de Rooi Pannen in Eindhoven, de 
school voor Consumptieve Beroe-
pen. De planning is om dit te doen 
op dinsdag 14 oktober. De excursie is 
dan voor de middag met aansluitend 
een driegangenlunch. De kosten 
hiervoor zijn € 20,00. Hier komen 
we nog op terug in de Nieuwsbrief.
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Korte storm fataal voor boom 
Bestseweg

Het KNMI had al gewaarschuwd 
dat het pinkstermaandag gevaarlijk 
weer zou worden. En iets voor de 
klok van één uur nam de lucht drei-
gende kleuren aan. Vrij kort daarna 
trok gebied met regen, onweer en 
harde windstoten over de regio. 

Voor een boom aan de Bestseweg was 
de korte, maar krachtige storm fataal. 
Door een windvlaag werd de boom 
volledig ontworteld. Nadat de brand-
weer van Liempde de boom van het 
fietspad had gehaald, hebben mede-
werkers van de gemeente de ravage 
zoveel als mogelijk opgeruimd. 

Scan de pagina in met uw Layar app 
en bekijk het fi lmpje.

6  Rozen voor Rita
6.1  Mystieke splinter

Detective Rien Raavens rekt zich nog 
eens lekker uit. Gefilterd zonlicht 
valt door haar slaapkamergordijn. 
Rien ziet de avond met Bart weer 
voor zich. Heerlijk was het. Ze geniet 
nog altijd na. Tegelijkertijd spreekt 
ze zichzelf waarschuwend toe: Ro-
manse is fantasties, maar jy moet 
jou nie laat saamsleep. Jou vorige 
verhouding is ’n nagmerrie geword. 

Ze zwaait met een diepe zucht haar 
benen uit bed. ‘Rustig aan, Rien, een 
frisse douche zal je goed doen,’ zegt 
ze hardop. Na de waspartij maakt ze 
een gezond ontbijtje klaar, als de te-
lefoon gaat. Hoopvol denkt ze: Bart. 
Ze hoort: ‘Met het Bisdom ’s-Herto-
genbosch, mevrouw Raavens, ik ben 
Justus. Excuses dat ik zo vroeg op de 
morgen stoor, maar het betreft een 
bijzonder delicate kwestie waarvoor 
ik uw hulp wil inroepen en ik dacht 
dat ik u op de vroege ochtend wel 
het makkelijkst zou kunnen berei-
ken.’ Met groeiende verbazing luis-
tert Rien naar de plechtig klinkende 
stem. ‘Ik ben een en al oor,’ zegt  ze 
uitnodigend. ‘Ik zal u eerst even uit-
leggen in welke functie ik mij tot u 
wend. Ik ben staffunctionaris van het 
bisdom. Zoals u natuurlijk weet, zijn 
de kerken van Boskant en Eerschot 
recent aan de eredienst onttrokken. 
Het gaat in dit geval om de kerk van 
de Heilige Rita in Boskant. Ik ben be-

trokken bij de inventarisatie van de 
goederen van die kerk.’  ‘Juist ja,’ 
zegt Rien die nog niet zomaar kan 
bedenken waarom het bisdom een 
detective nodig heeft. Dat wordt snel 
duidelijk. ‘U weet dat in de kerk in 
Boskant een relikwie van de Heilige 
Rita wordt bewaard?’ vraagt Justus. 
‘Ik weet dat er een beeld van haar 
staat. Is dat wat u bedoelt?’ ‘Nee, 
een relikwie is iets wat aan een hei-
lige zelf heeft toebehoord. Hier gaat 
het om een klein stukje bot van Sint 
Rita.’ ‘En dat is weg?’ raadt Rien. ‘De 
theca is er wel, maar volgens mij is 
dat een andere dan er was. En er zit 
geen botsplinter in.’ ‘Wat is een the-
ca?’ vraagt Rien, ‘ik ben niet zo thuis 
in die zaken.’ ‘Een klein rond doosje 
met een glasdekseltje waardoor je 
de relikwie kunt zien.’ ‘U denkt dat 
het een ander doosje is en dat het 
originele stukje bot verdwenen is?’ 
Riens speurderszin is meteen aange-
wakkerd. Dan realiseert ze zich dat 
deze Justus haar eigenlijk nog niks 
gevraagd heeft. ‘Wat kan ik voor u 
doen?’ vraagt ze daarom snel. ‘Mis-
schien wilt u mij helpen uit te zoeken 
wat er gebeurd is. U kent veel men-
sen en u kunt discreet met informatie 
omgaan, heb ik vernomen. Dit soort 
kwesties ligt bij de kerk en haar ge-
lovigen uiterst gevoelig en voordat 
de kerkelijke instanties zich hiermee 
gaan bemoeien...’ Hij maakt zijn zin 

niet af, maar Rien begrijpt dat hij het 
zover niet wil laten komen. ‘Laten we 
beginnen met elkaar te ontmoeten. U 
kunt mij dan iets meer over Rita, reli-
kwieën en zo vertellen en ook de za-
kelijke kant van de zaak bespreken.’ 
‘Ja, natuurlijk zullen we het ook over 
uw stipendium hebben,’ antwoordt 
Justus haastig. Voor zover Rien zich 
uit haar schooltijd herinnert, is in 
kerkelijke kringen een stipendium 
een aalmoes. ‘Tijden zijn veranderd, 
maar we zullen elkaar wel weten te 
vinden,’ merkt ze daarom fijntjes op. 
Die zelfde middag hebben Rien en 
Justus ruimte in hun agenda. ‘Dat 
gaat naar Den Bosch toe,’ zingt Rien 
luidkeels, terwijl ze naar Den Bosch 
rijdt. Ze is zielsblij met een nieuwe 
opdracht. Bovendien heeft de hei-
lige Rita haar fantasie geprikkeld. Als 
Justus haar binnenlaat op de Parade, 
is ze oprecht verrast en is haar verle-
genheid op slag verdwenen. 

Wordt vervolgd
Door S. Coops (met  goedvinden van 
Rien Raavens)   
 
Volg ons op Twitter: @rooiseraaf
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Politieke bijeenkomsten
CDA Achterbanvergadering

Op maandag 16 juni om 20.00 uur houdt de CDA-fractie een achterbanvergadering. Besproken wordt de agenda 
van de eerstvolgende voorbereidingscommissie. Ook andere punten kunnen worden ingebracht. Iedereen is van 
harte welkom in lokaal 2 van Mariendaal, Laan van Henkeshage 2.

Net als elk kind tekende hij ook. Maar in de 
loop van de jaren, bleek al snel dat JNK ill 
meer in zijn mars had dan huisjes, boompjes 
en beestjes tekenen. Toch leerde hij een vak 
dat niets, maar dan ook helemaal niets, met 
tekenen te maken had. Zo kon het gebeuren 
dat JNK ill twee levens ging leiden. Eén on-
der zijn eigen naam en één onder zijn kun-
stenaarspseudoniem JNK ill. Daarbij verwij-
zen de letter JNK indirect naar de naam in 
zijn paspoort en staat ill voor illustrations.

“Ik heb nu sinds ruim twee jaar een eigen be-
drijf, maar eigenlijk is tekenen een uit de hand 
gelopen hobby. Ik tekende al jaren en regel-
matig vroegen mensen me of ik iets voor hen 
wilde tekenen”, vertelt JNK ill. “Aanvankelijk 
maakte ik alleen illustraties, maar in de loop 
van de tijd kwam daar ook graffiti, werken 
met markers en acrylverf bij. Toch ligt mijn 
hart nog steeds het dichtst bij het maken van 
illustraties”. JNK ill maakt veel vrijwerk, maar 
ook maakt hij kunst ‘op bestelling’. Mensen 
kunnen aangeven wat zij graag zouden wil-
len hebben, volledig naar eigen smaak in te 
richten. Zo wordt er momenteel gewerkt aan 
o.a. album art voor een artiest, een mural en 
een gitaar. 

Het werk van JNK ill heeft een bijzondere ei-
gen stijl. “In mijn werk komt vaak de anato-
mie van het menselijk lichaam aan de orde. 
Anatomie heeft mij altijd enorm gefascineerd 
en geïnspireerd. Hier geef ik graag een eigen 
draai aan in mijn werk, dat leidt tot eigenzin-
nige creaties”. Daarnaast is ook muziek een 
‘moodsetter’. 
Met mijn werk spreek ik niet alleen jonge 
mensen aan. Ik merk dat deze groep juist erg 
te spreken is over de JNK ill inslag, het eigen-
zinnige, meer bizarre werk. Anderen zijn juist 
meer te spreken over mijn abstracte werken. 
Smaken verschillen, maar al het werk is door-
drenkt met een JNK ill tintje”, aldus de kunst-
zinnige Rooienaar. 

JNK ill, die niet met zijn echte naam in de 
krant wil omdat zijn kunstenaarsleven los 
staat van zijn dagelijkse leven, exposeerde 
eerder o.a. al in Sittard en Eindhoven. Maar 
ook Londen staat nog op zijn verlanglijstje. 
Daarnaast heeft JNK ill een permanente ex-
positie op internet en facebook. Wilt u meer 
werk van deze Rooise kunstenaar zien, laten 
weten wat u ervan vindt en/of een bijdrage 
leveren, dan kan dat op de volgende adres-
sen: www.jnkill.com en facebook.com/jnkill

JNK ill: onbekende artiest van 
Rooise bodem
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PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

Behandeling van:
  -Voetklachten
  -Verkeerde stand voeten/tenen
  -Verkeerde houding/looppatroon
  -Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
  -Nagelproblemen
  -Diabetische/Rheumatische voeten

De praktijk podotherapie is direct toegankelijk, 
dus men kan een afspraak maken voor een consult 
of behandeling zonder verwijzing van de huisarts.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag: 
Laan van Mariendael 8a
5492GB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-478610/06-83598124
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

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

Bedrijfsongeval aan Eerschotsestraat: 
man valt van trap
In een bedrijf aan de Eerschotsestraat is dins-
dagmorgen een man van de trap gevallen. 
Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet dui-
delijk. Hij is door de ambulance meegenomen 
naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk of hij 
gewond is geraakt.

Het personeel van de ambulance mat in het 
pand een laag percentage CO. Om een nog 
betere meting uit te voeren werd de brand-
weer ingeschakeld. Een volgende meting gaf 
geen bijzonderheden aan. De politie was even-
eens aanwezig om ondersteuning te bieden.

Gala Fioretti College: 
blote armen, strikjes en bijzondere taxi’s      

Aan het begin van de donderdagavond moesten 
de galagangers van het Fioretti College er alles 
aan doen om geen nat pak te halen. Ook fami-
lie en vrienden, die opgesteld stonden voor het 
kasteel, doken weg onder een paraplu. 

Al snel brak de zon door. Voor de examen-
leerlingen fijn, omdat ze nu konden pronken 
zonder beschutting. Limousines in het rose, 

een heuse hoogwerker, tractors, een brommer 
met rolstoel als zijspan, sportwagens en bak-
fietsen. Alles kwam voorgereden als bijzondere 
taxi. Honderden blote armen, strikjes, stropdas-
sen en naaldhakken flaneerden de ophaalbrug 
over. Op naar een geweldige en onvergetelijke 
avond, op naar het galafeest.

Kijk op www.mooirooi.nl voor meer foto’s.
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’n Vaoder kan bittere tien keinder onderhauwe 
dan tien keinder ‘nne vaoder.
Ouderliefde is sterker dan kinderplicht.
Uit; ’t Brabants spreekwoordenboek 
van Mandos BRABANTSE SPREUKEN

15 juni is het weer Vaderdag.

Dit jaaar
hebben we hem

het gereedschap een
week eerder 

gegeven.

Zo kon
hij mooi op tijd
de stormschade

repareren..

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Pleun Hulsen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Freek Vervoort

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen Vrijdag....de 13e!

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

op schoot

zij zit
bij opa op schoot 
haar hoofd tegen mijn kin

ik voel even het begin
met dichte ogen
wat geluk mag heten

met haar duim in de mond
slaapt ze een wijle
in volle overgave

ik draag haar als het ware

ben teder licht 
over haar heen gebogen
te samen 
in een hemelse stoel gezeten

zou dit de eeuwigheid zijn;
zich zo aan zoete dromen laven
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WANG WEI LIN, Toekomstverkenner

Er loopt een man over een plein.
Hij draagt een witte vlag.

De stilte suist. Hij is alleen.
Zijn gang is vastberaden.

Er is geen weg, geen weg terug,
wellicht een pad begaanbaar.

De waanzin grijnst hem tegemoet,
verpakt in staal en ijzer.

De wereld houdt de adem in.
De wereld zwijgt, kijkt toe.

Dan staat hij stil. Een jongen nog.
Zwaait met zijn vlag van licht.

Het droge ratelen houdt op.
Naamloze vuist, zonder gezicht.

Dit ogenblik tienduizend volt
brandt zich in het geheugen.

Zijn vlag schrijft toekomst in de lucht,
verkent de dageraad.

Er loopt een man, een vrouw, een kind
over de pleinen van de tijd.

Haast roekeloos gedreven
trotseren zij de nacht.

Hun misdaad is een kruis, een lamp,
een witte vlag ten leven.

    Kees Hermis

Officiële opening nieuwe kleedaccommodatie Rhode

Het oudste Rhode-lid Toon van  
Sinten (89) knipte op zaterdag 7 juni, 
samen met de jongste Rhode-voet-
baller Mees Huisman (5) en voorzit-
ter Wim van Meijl het touwtje door 
van de Rhode-vlag ter onthulling 
van de laatste steen. Met de tekst: 
“Verbinding oud met nieuw 2014.” 
Daarmee werd de officiële opening 
van de nieuwe kleedaccommodatie 

een feit. Nadat Mees en Wim de 
deur met de sleutel hadden openge-
maakt kon iedereen naar binnen om 
het eindresultaat te bekijken.

Dank
Wim van Meijl, voorzitter, bedankte 
uitgebreid alle vrijwilligers, bouw-
commissieleden en sponsoren die 
bijgedragen hadden aan de realisatie 

van de nieuwbouw. 
De acht nieuwe 
kleedlokalen, even-
als de toiletgroep, 
opslag- en de be-
heerdersruimte kun-
nen met ingang van 
het nieuwe seizoen gebruikt gaan 
worden. Wim van Meijl benadrukte 
meermalen zijn waardering voor de 

geleverde prestaties en de grote be-
trokkenheid van iedereen bij Rhode. 
Daarop werd, als symbool van dank, 
het glas geheven.

Bouw
In juni 2013 ging de schop letterlijk 
de grond in en na een jaar waren de 
vernieuwingen afgerond. De nieuw-
bouw had al veel eerder opgeleverd 
kunnen worden, ware het niet dat de 
bouw een hele tijd had stilgelegen 
i.v.m. een mogelijk te behalen belas-
tingvoordeel. Deze nieuwbouw – de 
grootste uitgavenpost in de geschie-
denis van Rhode - is op begroting-
sniveau gerealiseerd. Een gedeelte 
van de oude kleedlokalen, waarvan 
de eerste symbolische steen is gelegd 
door Karel Vervoort op 15 april 1989, 
moet nog worden gerenoveerd. 
Deze opknapbeurt gaat binnenkort 
van start.

Wie wordt vriend van smartlappenkoor 
‘de Rooise Dommelklanken’?
De Rooise Dommelklanken, een 
bijna dertig zangers tellend man-
nenkoor, dat al bijna 16 jaar oude 
en hedendaagse smartlappen ten 
gehore brengt, is op zoek naar 
vrienden die ons koor financieel een 
handje willen helpen.
Het koor oefent iedere woensdag-
avond op een vaste plek oude en 
nieuwe nummers. Het huidige re-
pertoire is daarom voor zowel jong 
als oud meer dan geschikt. Dat be-
tekent dat we niet alleen optreden 
in verzorgingshuizen, maar ook bij 
openbare aangelegenheden, festi-
vals en dergelijke.

De contributiegelden hebben we 
hard nodig voor zaalhuur, dirigent, 
muziekrechten, verzekeringen, mu-
ziekmateriaal en muziekstukken. Dit 
betekent dat er geen reserves meer 
zijn voor vervanging van outfit, in-
strumenten etc.
De Rooise Dommelklanken heeft het 
plan opgevat om te komen tot een 

vriendenkring, die jaarlijks voor een 
financiële injectie kan zorgen om de 
genoemde vervangingen te kunnen 
realiseren. Voornamelijk de blouses 
en hesjes zijn echt aan vervanging 
toe. Dat vergt al snel een uitgave 
van € 5.500,-

Als U onze vorm van muzikale cul-
tuur ook een warm toedraagt, dan 
nodigen wij U graag uit om ook lid 
te worden van onze “Vriendenkring 
van de Rooise Dommelklanken”. 
Bij optredens zullen wij namen van 
onze vrienden zichtbaar vermelden 
op een reclamebord. Maar als U als 
vriend liever anoniem wilt blijven, 
dan kan dat uiteraard ook.
Om het U wat gemakkelijker te ma-
ken, hebben we de volgende inde-
ling bedacht: Categorie I: een jaar-
lijkse gift van € 25,- Categorie II: een 
jaarlijkse gift van € 50,- Categorie 
III: een jaarlijkse gift van € 100,- Ca-
tegorie IV : een jaarlijkse gift 
van € 250,- Categorie V : een jaar-

lijkse gift van € 500,- of meer.

Maar natuurlijk doen wij ook graag 
voor U wat terug. Eenmaal per jaar 
zullen wij voor al onze vrienden een 
exclusief optreden verzorgen, waar-
bij een hapje en een drankje niet zal 
ontbreken. En wie weet wordt U dan 
op een positieve manier “besmet” 
met het smartlappenvirus en wordt 
U zo enthousiast dat U ook deel wil 
gaan uitmaken van ons koor.

We horen graag of we U mogen 
begroeten als lid van de op te rich-
ten vriendenclub. Laat het ons we-
ten en een van de hieronder ge-
noemde leden komt dan graag bij 
U langs om U in te schrijven. Henk 
van Dijk – 0413-476545, Mari van  
Hamond - 06-22424289, Gerard van  
Kollenburg – 06-51879567 of Albert 
Franssen – 06-16904812. 

Alvast hartelijk dank namens bestuur 
en leden.

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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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

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

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

Administratiekantoor

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

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

--------------------------------------
Heijmans Schilders
De specialist voor uw pand
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Heijmans Schilders
Voor onderhoudsschilderwerk aan uw 
woning
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
Gesloten: Hemelvaartsdag 29 mei en 
zaterdag 31 mei

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

Te koop/Te huur

Te huur; 
2 paardenstallen,
auto ambulance.
Interessante prijzen
06-83249245
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

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

Thuisbezorgd in overleg

--------------------------------------
Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
Navulbare, huismerk cartridges
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en Sarah 
etc.
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, 
garagedeuren, horren.
Verkoop montage reparatie renovatie. 
Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave) 
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oeden-
rode, € 493,58 incl. p.m. Info: Van 
Kuringe Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Deze week iedere avond open tot 
20.00 uur. Aanbieding: Grote pot 
bloeiende lavendel € 1,49. Staande 
geranium € 0,99 per stuk. Alle soorten 
zomerbloeiers, kuipplanten. Groente- 
en kruidenplanten. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk-zuid..
--------------------------------------
Aanbieding: Stamrozen tot 25% kor-
ting. Op coniferen-heesters korting 
van 5 tot 25 %, Vaste planten 50 
soorten:
€ 1,00. Veel soorten bomen in contai-
ner-pot (op bestelling). Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk-zuid. Deze week 
iedere avond open tot 20.00 uur
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------

   

Ditmaal een groot gezelschap. Wie herkent deze club mensen? Waar 
is deze foto gemaakt? Er zijn mensen die dit heel graag willen weten. 
Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-
479322 of loop eens binnen in ons kantoor aan de Heuvel. Op nummer 
17 staat de koffie voor u klaar.

oplossing week 23:

Man op foto: Christ vd Rijt
Vrouw op foto: Bertha van Zutphen
Voorts staan hun zoons op de foto
Foto is waarschijnlijk gemaakt voor 
hun emigratie naar Canada. Laatste 
contact met hen is geweest in 1985.

Jana van Boxtel
Kapittelhof 3
(Bertha van Zuthpen is haar tante)

Op de foto zijn Ome Chrisje vd Rijt en tante Bertha van Zupthen met 
hun 5 zonen, Bertje, Leo, Martien, Han en Theo? Voor hun huis in Wij-
bosch. Zij zijn in 1953 geëmigreerd naar Canada, tante Bertha is een 
zus van mijn moeder:

Mijn moeder begon haar brief altijd met:
“Beste zus in het verre, verre Canada, ik maak het goed en hoop van 
jullie hetzelfde.”

Ome Chris placht altijd te zeggen:
“ons Bertha is hillemaol van zaachten dons” 

Martien van Boxtel
Kapittelhof 15

Deze foto betreft de familie van de Rijdt. Op de foto zit Christ van de 
Rijdt en Bertha van Zutphen. De kinderen achter zijn Martien, Theo en 
Johan en links en rechts staan Leo en Bert? De foto is gemaakt rond 
1950 voor de boerderij van Christ en Bertha in Mariahout. Begin jaren 
‘50 is het gezin geëmigreerd naar Canada. Mijn tante Bertha van Zut-
phen woonde voor haar huwelijk met Christ in het Vogelsven.  

Gina van der Loo – van Zutphen

Die mensen ken ik ja. Het zijn Cris Vanderijdt & Bertha van Zutphen. 
Die hebben eerst in Nederland gewoond waar ze ook geboren zijn. 
Later zijn ze geëmigreerd naar Canada. Die herken ik omdat het m’n 
oom en tante zijn, zus van mijn vader. Fam. Vanderijdt is geëmigreerd 
naar Canada op
14 maart 1953.

Tiny Huysdens van Zutpen

Historische beelden

Marktplein

Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel
Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - 
Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden:
Bij Wereldwinkel. Babyschoentje, wit. 
Af te halen bij DeMooiRooiKrant. 
Heuvel 17.
--------------------------------------
Wie heeft zaterdag bij de uitvaart van 
Mevr. Prinssen- van den Berg, per 
abuis de verkeerde rollator meegeno-
men?
Tel. 0413-473352
--------------------------------------
Gevonden in Leerlooierspad; sleutel 
aan rood keycord.
Op te halen bij DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17
--------------------------------------

Interieur

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

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Heeft u of uw kind moeite met het ge-
ven van kritiek? Kijk dan op 
www.jijeniktraining.com
--------------------------------------

Wie weet waar dit 
ruitje vandaan komt?
Heemkundige Kring de Oude 
Vrijheid heeft dit ruitje in haar be-
zit. Het is waarschijnlijk van een 
deur geweest. Niemand weet echter 
waar het vandaan komt. Heeft u een 
idee? Stuur dan een mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

Diversen

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

www.facebook.com/demooirooikrant

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Boskantseweg 59 // 5492 BV Sint-Oedenrode
T: 0413-472562 // E: info@tuincentrumbrekelmans.nl

www.tuincentrumbrekelmans.nl

VADERDAG-CADEAUTJES
BIJ 

BREKELMANS

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Totaal t.w.v. € 11,00
Nú voor 
€ 7,50

VADERDAG-AKTIE 
voor een ontbijt op bed!

- 1 ons achterham
- 1 ons boterhamworst
- 1 ons jong belegen kaas
- 1 doosje eieren
- Verheijen-koeltas

Vrijdag 13 juni i.v.m. WK
 tot 19.00 uur open.

OF kies voor een 

cadeaubon

Kom langs voor een leuk VADERDAG KADO

€4,9
5

€4,95
6

€8, 95
 1

kaarten v.a.75

 

     t
afeltje

€8,50 €8,40

Flesje/Blikje met snoep
Liefste Papa - Opa
meer teksten verkrijgbaar 

€4,11,50

Sint Oedenrode
Uw auto in vertrouwde handen...

Nu bij het inleveren van deze bon 

20% korting
op u totale werkplaats factuur

Alleen bij Suzuki Markgraaff en geldt voor ALLE merken
*geldt voor de maand juni

VADERDAG ACTIE

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode
0413-474059

www.garagemarkgraaff.nl info@garagemarkgraaff.nl

Uw mobil iteit onze zorg...

A SINT-OEDENRODE 
VERBOUWEN!

al zijn wij op maandag 11 en 
uari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

bouwing kunt u bij dit vernieuwde 
on terecht voor al uw postzaken en 

an het Postkantoor, zoals 

bouwing kunt u gewoon bij ons 
or het ophalen van wachtwoordbrieven, 

en, pincodes en betaalpassen.

dienstverlening van ING kunt u van 3 
12 februari terecht bij ING-kantoor 

t 23 in Veghel.

bent u hier welkom bij het 
or uw dagelijkse bankzaken van 

oals geld opnemen en storten.

T-OEDENRODE 
VERBOUWEN!

al zijn wij op maandag 11 en 
en. ( m.u.v. de postbussen)

ouwing kunt u bij dit vernieuwde 
ht voor al uw postzaken en 

an het Postkantoor, zoals 
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rlening van ING kunt u van 3 
uari terecht bij ING-kantoor 
eghel.

t u hier welkom bij het 
dagelijkse bankzaken van 

oals geld opnemen en storten.

PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 

Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 
3 februari tot en met 12 februari terecht bij 
ING-kantoor aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.

recht voor al uw postzaken en 
an het Postkantoor, zoals 

ouwing kunt u gewoon bij ons 
or het ophalen van wachtwoordbrieven, 

codes en betaalpassen.
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nt u hier welkom bij het 
uw dagelijkse bankzaken van 
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wachtwoordbrieven, 
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lening van ING kunt u van 3 
uari terecht bij ING-kantoor 
eghel.
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dagelijkse bankzaken van 

torten.

GAAT VERBOUWEN!
Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 

Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 
3 februari tot en met 12 februari terecht bij 
ING-kantoor aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.

Nieuw!

Onze cadeauti

H&M 
cadeaukaart

vanaf

5,00

Bespaar m
Jamie Oliver

29

Nieuw!

Onze cade

H&M 
cadeaukaart

vanaf

5,00

Jamie Oliver

29

Kijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurt

Nieuw!

Aanbiedingen zijn,

Onze cadeauti

H&M 
cadeaukaart

vanaf

5,00

Bespaar m
Jamie Oliver

29

Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-477049

...even naar Primerawww.primera.nl

Met een cadeaukaart geef je  
altijd een passend cadeau!

Altijd feestelijk verpakt.

Meer dan

70
cadeaukaarten

...even naar Primerawww.primera.nl

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODEPrimera, uw 
cadeaukaarten-specialist

I LOVE DAD

Rooise Vaderdagacties! 

verras je Vader!
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 Poulewedstrijden Oranje WK 2014:

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

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

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

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

DE LEKKERSTE SALADES VAN HEEL ROOI
Dagvers bereid en dat proef je!

WK 
TOPPERS

Hup Holland Hup salade 100 gr € 0,99

Chiquita bananen kg € 1,19

Heerlijke kersen 500 gr € 2,99

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

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

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

LIEMPDEVerrassend

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

Hoe compleet kun je als adviseur zijn?

 

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

www.hetraadhuisverzekeringen.nl

Bestel makkelijk en snel op

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

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

Zelf uw 
BBQ-pakket 

samen-
stellen?

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

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

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

Bouw
plannen?

vraag vrijblijvend een offerte aan

Boxtelseweg 47
5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328

www.meubelmakerijdenberg.nl

Een tafel 
om lekker na te tafelen

Moderne keuken 
met klassieke 

elementen

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

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

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

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

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

Liempde: verrassend dorp in Het Groene Woud

Keurslager Gerald 
Kluijtmans uit 
Sint-Oedenrode ontving 
een eervolle vermelding 
in de Spare Ribs Trophy 
2014. Op 2 juni ontving 
slager Kluijtmans deze 
prijs van de vakwedstrijd 
georganiseerd door de 
Koninklijke Nederlandse 
Slagersorganisatie. De 
spareribs van Keurslager 

Kluijtmans behoren hiermee tot de beste van Nederland. Gerald ontving de 
prijs tijdens de feestelijke uitreiking op het KNS Inspiratiecongres uit handen 
van juryvoorzitter en chef-kok Julius Jaspers. 

Keurslagerij en Catering William Hermanussen ontving de eerste prijs tijdens 
de feestelijke uitreiking op het KNS Inspiratiecongres. De tweede prijs is 
voor de Haagse Slagerij P. J. van den Broek. De derde prijs is gewonnen door 
Kwaliteitsslagerij Simon van Schaik in Leiden.

Op basis van een voorselectie, een � naleronde en een mysterieaankoop, 
waarbij dit jaar ook punten voor smaak en uiterlijk werden gegeven aan 
de mysterieaankoop, hebben de spareribs van Keurslager Kluijtmans een 
eervolle vermelding behaald. De jury, die bestond uit Rinus de Rijder (docent 
bij SVO), Marco van Strien (Keurslager in ’s Gravenmoer, winnaar van de Spare 
Ribs Trophy 2013) en juryvoorzitter Julius Jaspers, heeft alle inzendingen met 
veel zorg en aandacht gekeurd om tot dit oordeel te komen. Bij de 
beoordeling wogen alle onderdelen van een lekkere sparerib mee: uiteraard 
smaak, de geur en kleur, maar ook het ‘uiterlijk’. 

Juryvoorzitter Julius Jaspers is een fervent liefhebber van barbecueën en ei-
genaar van restaurant Julius Bar & Grill. Daarnaast is Julius nu te zien op tv bij 
Masterchef. “Een prachtige sparerib van goede kwaliteit, dat proef je!” aldus 
Julius over de spareribs van Slager Kluijtmans. Gerald Kluijtmans: “We zijn 
trots op ons vak en daarom willen we elke dag het lekkerste product 
a� everen. Daarom zijn we blij dat de jury onze spareribs heeft bekroond.” 

Over Keurslager Kluijtmans 
Onze Keurslagerij is onze trots. Iedere dag doen wij ons uiterste best om de 
beste ambachtelijke producten te bereiden. Of het nu gaat om een puur 
stukje vlees, de � jnste vleeswaren, de lekkerste specialiteiten of de heerlijkste 
maaltijden. Wij gebruiken altijd de verste ingrediënten voor het eindresultaat 
van de beste kwaliteit. Onze passie voor het slagersvak zie en proef je zonder 
meer in onze producten. Bij ons kun je altijd terecht voor iets meer, dus kom 
gerust langs in de winkel. Iedere dag staat ons deskundige team klaar om je 
te helpen en van persoonlijk advies te voorzien.

Het nieuwste Oranjetricot hangt inmiddels om zijn 
schouders, de zonnebrandcrème is ingeslagen en 
de zwembroek heeft een plekje gevonden in zijn 
ko� er. Roel Konings staat op het punt om naar 
Brazilië te vertrekken. 
Aanstaande vrijdagavond zit hij samen met zijn 
broer in het stadion waar Nederland speelt tegen 
Spanje. Saillant detail: wederhelft Tamara zit hoog-
zwanger thuis.

Eind vorig jaar deed voetbalfan Roel Konings mee 
aan een prijsvraag op Radio 538. Het leverde hem 
uiteindelijk de gewilde kaartjes op. “Heel de week 
konden mensen tickets winnen voor Nederland – 
Spanje”, doet Roel uit de doeken. “Ik deed pas op 
de laatste dag mee aan de prijsvraag. Ieder uur 
moest je een stukje van een wedstrijdverslag vol-

gen om zo te weten hoeveel de einduitslag was. 
Uiteindelijk werd ik gebeld dat ik kanshebber was 
en dat ik om 18.30 uur paraat moest zitten voor 
de Frank en Vrijdagshow. Toen ze belde dacht ik 
dat het een grap was, vooral omdat het interview 
niet helemaal goed ging. Ze noemde me telkens 
Koen. Toen ze riepen dat Koen gewonnen had, wist 
ik dus niet dat het om mij ging. Het bleef daarom 
even stil aan de lijn, haha.” Uiteindelijk werd het 
interview opnieuw gedaan en kon Roel blij zijn. 
Toch drong het nog steeds niet tot hem door. Pas 
toen Sunweb enkele weken geleden belde, kwam 
het besef. “En Tamara maar denken dat het om een 
wedstrijd in de Amsterdam Arena ging, haha.”  

Tamara vindt het best spannend, maar prima dat 
Roel gaat. Waarschijnlijk ook omdat de kans klein 

is dat ze in die vier dagen dat Roel weg is, gaat 
bevallen. Roel: “Bij de vorige bevalling was ze twee 
dagen later en ook nu zegt de verloskundige dat 
de kans heel klein is dat het kind een paar weken 
te vroeg komt. Ik durf het dus wel aan.” Roel 
bekijkt de zaak nuchter en maakt zich op voor 
misschien wel de reis van zijn leven. Gelukkig mag 
hij langer gaan dan in eerste instantie de 
bedoeling was. “Eigenlijk zouden we op 
donderdag vliegen om dan vrijdags direct na de 
wedstrijd weer naar huis te gaan”, legt de bofkont 
uit. “Enkele weken geleden belde het reisbureau 
op of we niet een dag eerder wilden vertrekken. 
‘Prima’, zei ik. Een paar dagen later belde ze weer. 
Nu met de vraag of we een dag later naar huis 
wilden. ‘Ook goed!’ “ Natuurlijk hebben meerdere 
vrienden van Roel gevraagd – misschien wel 

gesmeekt – om mee te mogen. Om problemen in 
zijn vriendenkring te voorkomen koos Roel direct 
voor broer Dirk. Die vond dat natuurlijk helemaal 
niet erg…. Altijd � jn, zo’n broer die met zijn neus 
in de boter valt en dat graag wil delen. 

“ Het Roois Kaashuis ”

Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, 
5492 AN Sint-Oedenrode, 
Tel. 0413-478791

Kom Proeven!!

WK-kaasstunt !!
Graskaas hele kilo € 7,95  kom proeven en scoor !

Extra voordeel Noord Hollandse 
jong belegen 500 gr. € 5,25 
Natuur gerijpt

De lekkerste lite kaas
Beemster kaas exclusief 25+
Jong belegen 500 gr. € 6,75
Extra belegen 500 gr. € 6,95

Ambachtelijke vleeswaren, 
vers van het mes
Berliner 100 gr. € 1,-
Ontbijtcervelaat 100 gr. € 1,75
Runderrookvlees 100 gr. € 2,30

WK Paté Brasileiro 
heerlijk pikant paté met jalapeno pepers 100 gr. € 2,29

WK Noten mix vers gebrand
Notenmix Brasil 250 gr. € 2,69
3 zakken € 6,95

Wijn van de maand
Fleur du Roc A.C. Rhone
Fleur du Roc rose grenache
Fleur du Roc gascogne 
per � es € 5,45 6 halen = 5 betalen (ook assortie)

Eervolle vermelding voor 
Keurslager G. Kluijtmans 
Spare Ribs Trophy 2014

“De verloskundige zegt dat de kans heel klein is”
Rooienaar naar WK, hoogzwangere partner thuis voor de buis

Rooi kleurt al langzaam Oranje. Dat is 
wel duidelijk. De oranjegekte zal alleen 
maar toenemen na het eerste � uitsignaal. 
Vooral als ook nog eens het resultaat 
goed is. DeMooiRooiKrant gaat Oranje en 
schrijft een fotowedstrijd uit. 

Maak kans op een barbecue-
pakket voor vier personen!

Uw creativiteit krijgt alle ruimte. Alle 
foto’s zijn welkom, als er maar veel Oranje 
in voorkomt. Een op en top versierde 
straat of voertuig, een oranjegekte rond 
de barbecue, een juichende buurman 
tijdens een wedstrijd van het Nederlands 

Elftal, een huilend broertje na een slechte 
pot waardoor zijn schmink van het 
gezicht drupt of iets nog veel originelers. 
We zijn benieuwd! Stuur uw foto naar 
redactie@demooirooikrant.nl onder de 
noemer Rooi kleurt Oranje en win een 
barbecuepakket voor vier personen. 
Vergeet uw naam en 
telefoonnummer niet 
te vermelden! 
Veel succes!

Fotowedstrijd Rooi kleurt Oranje

ORANJE 
BARBECUE

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

Ongelukje met uw barbece?

Wij zijn ook uw specialist in 

brandverzekeringen.

Gedurende het hele jaar maar zeker tijdens 
HET BBQ SEIZOEN maakt U gebruik van onze 

geweldige service en bezorging.
 

DORPSWINKEL BOSKANT 
 

BEZORGT OP ELK GEWENST TIJDSTIP EN PLAATS 
UW DRANK GEKOELD. 

 
U BESTELT GENOEG, WANT AL WAT 

ONGEOPEND IS GAAT WEER MEE TERUG.

DUS NOOIT IETS TE KORT EN NOOIT IETS 
OVERBODIG BESTELD.

 
UITERAARD LEVEREN WIJ OOK HET VLEES, DE 

GROENTES, SALADES EN  STOKBROOD OP MAAT !!
  

Dus bij elk feest of partij, haal bezorgservice 
JAN HELLINGS erbij !!!

06 13258514






























































 
 
 
 



          









 

































Woensdag 11 juni 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 19

 Poulewedstrijden Oranje WK 2014:

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

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

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

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

DE LEKKERSTE SALADES VAN HEEL ROOI
Dagvers bereid en dat proef je!

WK 
TOPPERS

Hup Holland Hup salade 100 gr € 0,99

Chiquita bananen kg € 1,19

Heerlijke kersen 500 gr € 2,99

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

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

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

LIEMPDEVerrassend

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

Hoe compleet kun je als adviseur zijn?

 

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

www.hetraadhuisverzekeringen.nl

Bestel makkelijk en snel op

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

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

Zelf uw 
BBQ-pakket 

samen-
stellen?

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

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

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

Bouw
plannen?

vraag vrijblijvend een offerte aan

Boxtelseweg 47
5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328

www.meubelmakerijdenberg.nl

Een tafel 
om lekker na te tafelen

Moderne keuken 
met klassieke 

elementen

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

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

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

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

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

Liempde: verrassend dorp in Het Groene Woud

Keurslager Gerald 
Kluijtmans uit 
Sint-Oedenrode ontving 
een eervolle vermelding 
in de Spare Ribs Trophy 
2014. Op 2 juni ontving 
slager Kluijtmans deze 
prijs van de vakwedstrijd 
georganiseerd door de 
Koninklijke Nederlandse 
Slagersorganisatie. De 
spareribs van Keurslager 

Kluijtmans behoren hiermee tot de beste van Nederland. Gerald ontving de 
prijs tijdens de feestelijke uitreiking op het KNS Inspiratiecongres uit handen 
van juryvoorzitter en chef-kok Julius Jaspers. 

Keurslagerij en Catering William Hermanussen ontving de eerste prijs tijdens 
de feestelijke uitreiking op het KNS Inspiratiecongres. De tweede prijs is 
voor de Haagse Slagerij P. J. van den Broek. De derde prijs is gewonnen door 
Kwaliteitsslagerij Simon van Schaik in Leiden.

Op basis van een voorselectie, een � naleronde en een mysterieaankoop, 
waarbij dit jaar ook punten voor smaak en uiterlijk werden gegeven aan 
de mysterieaankoop, hebben de spareribs van Keurslager Kluijtmans een 
eervolle vermelding behaald. De jury, die bestond uit Rinus de Rijder (docent 
bij SVO), Marco van Strien (Keurslager in ’s Gravenmoer, winnaar van de Spare 
Ribs Trophy 2013) en juryvoorzitter Julius Jaspers, heeft alle inzendingen met 
veel zorg en aandacht gekeurd om tot dit oordeel te komen. Bij de 
beoordeling wogen alle onderdelen van een lekkere sparerib mee: uiteraard 
smaak, de geur en kleur, maar ook het ‘uiterlijk’. 

Juryvoorzitter Julius Jaspers is een fervent liefhebber van barbecueën en ei-
genaar van restaurant Julius Bar & Grill. Daarnaast is Julius nu te zien op tv bij 
Masterchef. “Een prachtige sparerib van goede kwaliteit, dat proef je!” aldus 
Julius over de spareribs van Slager Kluijtmans. Gerald Kluijtmans: “We zijn 
trots op ons vak en daarom willen we elke dag het lekkerste product 
a� everen. Daarom zijn we blij dat de jury onze spareribs heeft bekroond.” 

Over Keurslager Kluijtmans 
Onze Keurslagerij is onze trots. Iedere dag doen wij ons uiterste best om de 
beste ambachtelijke producten te bereiden. Of het nu gaat om een puur 
stukje vlees, de � jnste vleeswaren, de lekkerste specialiteiten of de heerlijkste 
maaltijden. Wij gebruiken altijd de verste ingrediënten voor het eindresultaat 
van de beste kwaliteit. Onze passie voor het slagersvak zie en proef je zonder 
meer in onze producten. Bij ons kun je altijd terecht voor iets meer, dus kom 
gerust langs in de winkel. Iedere dag staat ons deskundige team klaar om je 
te helpen en van persoonlijk advies te voorzien.

Het nieuwste Oranjetricot hangt inmiddels om zijn 
schouders, de zonnebrandcrème is ingeslagen en 
de zwembroek heeft een plekje gevonden in zijn 
ko� er. Roel Konings staat op het punt om naar 
Brazilië te vertrekken. 
Aanstaande vrijdagavond zit hij samen met zijn 
broer in het stadion waar Nederland speelt tegen 
Spanje. Saillant detail: wederhelft Tamara zit hoog-
zwanger thuis.

Eind vorig jaar deed voetbalfan Roel Konings mee 
aan een prijsvraag op Radio 538. Het leverde hem 
uiteindelijk de gewilde kaartjes op. “Heel de week 
konden mensen tickets winnen voor Nederland – 
Spanje”, doet Roel uit de doeken. “Ik deed pas op 
de laatste dag mee aan de prijsvraag. Ieder uur 
moest je een stukje van een wedstrijdverslag vol-

gen om zo te weten hoeveel de einduitslag was. 
Uiteindelijk werd ik gebeld dat ik kanshebber was 
en dat ik om 18.30 uur paraat moest zitten voor 
de Frank en Vrijdagshow. Toen ze belde dacht ik 
dat het een grap was, vooral omdat het interview 
niet helemaal goed ging. Ze noemde me telkens 
Koen. Toen ze riepen dat Koen gewonnen had, wist 
ik dus niet dat het om mij ging. Het bleef daarom 
even stil aan de lijn, haha.” Uiteindelijk werd het 
interview opnieuw gedaan en kon Roel blij zijn. 
Toch drong het nog steeds niet tot hem door. Pas 
toen Sunweb enkele weken geleden belde, kwam 
het besef. “En Tamara maar denken dat het om een 
wedstrijd in de Amsterdam Arena ging, haha.”  

Tamara vindt het best spannend, maar prima dat 
Roel gaat. Waarschijnlijk ook omdat de kans klein 

is dat ze in die vier dagen dat Roel weg is, gaat 
bevallen. Roel: “Bij de vorige bevalling was ze twee 
dagen later en ook nu zegt de verloskundige dat 
de kans heel klein is dat het kind een paar weken 
te vroeg komt. Ik durf het dus wel aan.” Roel 
bekijkt de zaak nuchter en maakt zich op voor 
misschien wel de reis van zijn leven. Gelukkig mag 
hij langer gaan dan in eerste instantie de 
bedoeling was. “Eigenlijk zouden we op 
donderdag vliegen om dan vrijdags direct na de 
wedstrijd weer naar huis te gaan”, legt de bofkont 
uit. “Enkele weken geleden belde het reisbureau 
op of we niet een dag eerder wilden vertrekken. 
‘Prima’, zei ik. Een paar dagen later belde ze weer. 
Nu met de vraag of we een dag later naar huis 
wilden. ‘Ook goed!’ “ Natuurlijk hebben meerdere 
vrienden van Roel gevraagd – misschien wel 

gesmeekt – om mee te mogen. Om problemen in 
zijn vriendenkring te voorkomen koos Roel direct 
voor broer Dirk. Die vond dat natuurlijk helemaal 
niet erg…. Altijd � jn, zo’n broer die met zijn neus 
in de boter valt en dat graag wil delen. 

“ Het Roois Kaashuis ”

Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, 
5492 AN Sint-Oedenrode, 
Tel. 0413-478791

Kom Proeven!!

WK-kaasstunt !!
Graskaas hele kilo € 7,95  kom proeven en scoor !

Extra voordeel Noord Hollandse 
jong belegen 500 gr. € 5,25 
Natuur gerijpt

De lekkerste lite kaas
Beemster kaas exclusief 25+
Jong belegen 500 gr. € 6,75
Extra belegen 500 gr. € 6,95

Ambachtelijke vleeswaren, 
vers van het mes
Berliner 100 gr. € 1,-
Ontbijtcervelaat 100 gr. € 1,75
Runderrookvlees 100 gr. € 2,30

WK Paté Brasileiro 
heerlijk pikant paté met jalapeno pepers 100 gr. € 2,29

WK Noten mix vers gebrand
Notenmix Brasil 250 gr. € 2,69
3 zakken € 6,95

Wijn van de maand
Fleur du Roc A.C. Rhone
Fleur du Roc rose grenache
Fleur du Roc gascogne 
per � es € 5,45 6 halen = 5 betalen (ook assortie)

Eervolle vermelding voor 
Keurslager G. Kluijtmans 
Spare Ribs Trophy 2014

“De verloskundige zegt dat de kans heel klein is”
Rooienaar naar WK, hoogzwangere partner thuis voor de buis

Rooi kleurt al langzaam Oranje. Dat is 
wel duidelijk. De oranjegekte zal alleen 
maar toenemen na het eerste � uitsignaal. 
Vooral als ook nog eens het resultaat 
goed is. DeMooiRooiKrant gaat Oranje en 
schrijft een fotowedstrijd uit. 

Maak kans op een barbecue-
pakket voor vier personen!

Uw creativiteit krijgt alle ruimte. Alle 
foto’s zijn welkom, als er maar veel Oranje 
in voorkomt. Een op en top versierde 
straat of voertuig, een oranjegekte rond 
de barbecue, een juichende buurman 
tijdens een wedstrijd van het Nederlands 

Elftal, een huilend broertje na een slechte 
pot waardoor zijn schmink van het 
gezicht drupt of iets nog veel originelers. 
We zijn benieuwd! Stuur uw foto naar 
redactie@demooirooikrant.nl onder de 
noemer Rooi kleurt Oranje en win een 
barbecuepakket voor vier personen. 
Vergeet uw naam en 
telefoonnummer niet 
te vermelden! 
Veel succes!

Fotowedstrijd Rooi kleurt Oranje

ORANJE 
BARBECUE

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

Ongelukje met uw barbece?

Wij zijn ook uw specialist in 

brandverzekeringen.

Gedurende het hele jaar maar zeker tijdens 
HET BBQ SEIZOEN maakt U gebruik van onze 

geweldige service en bezorging.
 

DORPSWINKEL BOSKANT 
 

BEZORGT OP ELK GEWENST TIJDSTIP EN PLAATS 
UW DRANK GEKOELD. 

 
U BESTELT GENOEG, WANT AL WAT 

ONGEOPEND IS GAAT WEER MEE TERUG.

DUS NOOIT IETS TE KORT EN NOOIT IETS 
OVERBODIG BESTELD.

 
UITERAARD LEVEREN WIJ OOK HET VLEES, DE 

GROENTES, SALADES EN  STOKBROOD OP MAAT !!
  

Dus bij elk feest of partij, haal bezorgservice 
JAN HELLINGS erbij !!!

06 13258514
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

Centraal staat de vraag: 
‘Wat voor gemeente willen 

wij zijn?’

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

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

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

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

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

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

Dit kan niet de bedoeling zijn!
Regelmatig ontvangt de gemeente een 
melding over afval bij de glas- en tex-
tielcontainers op de Kienehoef.

Wie wil er zo’n omgeving? Niemand 
toch?
• Afval dumpen is niet wenselijk;
• Afval dumpen is niet toegestaan;
•  Het opruimen van dit afval kost geld;  

€ 280,- per ton;
•  De kosten van het opruimen zijn voor 

rekening van alle burgers uit Sint-
Oedenrode;

•   De hoogte van de boete is € 90,-,  
€ 140,- of € 370,-

Wij doen een oproep aan iedereen. 
Hou ons dorp schoon! Maak een dui-
delijke foto van de de vervuiler en 
stuur deze door naar de gemeente 
info@sint-oedenrode.nl.

Militaire oefening Koninklijke Landmacht
In de periode van 17 t/m 20 juni 2014 
vindt er een militaire oefening plaats 
binnen de gemeente. 

De oefening wordt gehouden in het ka-
der van verkenning. Praktisch gezien 
houdt dit in dat de, tegelijkertijd en op 
diverse locaties, in diverse gemeenten, 

verkenningen worden gedaan met voer-
tuigen en dat stellingen worden ingeno-
men.

Aan deze oefening nemen 42 personen 
en 16 militaire wielvoertuigen deel.
Er wordt geen gebruik gemaakt van 
oefenmunitie. 

Inzameling oud papier week 24
Zaterdag 14 juni
•  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 zo-
mertijd van 08.00 tot 20.00 uur. 

Bekendmaking besluit tot aanwijzing 
toezichthouders Drank- en Horecawet

De burgemeester van de gemeente Sint-
Oedenrode, heeft op 4 juni 2014 beslo-
ten tot aanwijzing van een toezichthou-
der op grond van artikel 41, eerste lid, 
onder b., van de Drank- en Horecawet en 
de Regeling toezichthoudende ambte-
naren Drank- en Horecawet.

De aangewezen medewerker van G4s 
krijgt hierdoor toezichthoudende be-

voegdheden toegekend in het kader van 
voornoemde wetgeving. 

Het aanwijzingsbesluit treedt op de dag 
na deze bekendmaking in werking. U 
kunt het aanwijzingbesluit vinden op de 
website van de gemeente.
Daarnaast kunt u het aanwijzingsbesluit 
gedurende 6 weken inzien op gemeente-
huis tijdens openingstijden.

Afwijken bestemmingsplan “Nijnsel”
Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning voor de activiteit: afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. de verrui-
ming van bouwmogelijkheden aan de 
Granenweg (Lage Weide, Nijnsel) te 
Sint-Oedenrode. 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken in-
gevolge het bepaalde in artikel 3.10 en 
3.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij 
voornemens zijn met toepassing van ar-
tikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3⁰ 
van de Wabo, medewerking te verlenen 
aan de activiteit: afwijken van het be-
stemmingsplan ten behoeve van de ver-
ruiming van bouwmogelijkheden aan 
de Granenweg (Lage Weide, Nijnsel) te 
Sint-Oedenrode. 
Hiervoor is een ontwerpbesluit om-
gevingsvergunning voor de activiteit 
“afwijken van het bestemmingsplan” 
opgesteld. 

De aanleiding voor het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning afwijken van het 
bestemmingsplan wordt gevormd door 
een verzoek van ontwikkelaar voor het 
ter plaatse verruimen van de bouwmo-
gelijkheden in die zin dat niet alleen 
tweekappers, maar ook vrijstaande wo-
ningen danwel door middel van garages 
geschakelde woningen (vrijstaand ge-
schakeld) gerealiseerd zouden kunnen 

worden. 
Dit is echter in strijd met het geldende 
bestemmingsplan “Nijnsel”. Om mee te 
kunnen werken aan de aanvraag is een 
afwijking van het bestemmingsplan als 
bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder 
a, onder 3⁰ van de Wabo vereist. 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
ruimtelijke onderbouwing liggen met 
ingang van donderdag 12 juni 2014 tot 
en met woensdag 23 juli 2014 op werk-
dagen ter inzage bij het publieksplein 
van het gemeentehuis, Burgemeester 
Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. Te-
vens is het ontwerp-besluit omgevings-
vergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan digitaal te raadplegen 
op de website www.sint-oedenrode.nl.

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan eenieder schriftelijk of 
mondeling zijn zienswijze over het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
voor het afwijken van het bestemmings-
plan kenbaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA te 
Sint-Oedenrode. Tevens is het mogelijk 
om na het maken van een afspraak een 
mondelinge zienswijze in te dienen. 
Daarvoor kunt u telefonisch contact op-
nemen met mevrouw. L. Vulders van het 
team Ruimtelijke Ordening, telefoon-
nummer: 0413-481357.

Wijzigingsplan “Koeveringsedijk 33 
Sint-Oedenrode”  vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken be-
kend dat zij bij besluit van 27 mei 2014 
het wijzigingsplan “Koeveringsedijk 
33 Sint-Oedenrode” NL.IMRO.0846.
WP2013BUI05KOEVD33-vg01, onge-
wijzigd hebben vastgesteld. Vanaf don-
derdag 12 juni 2014 tot en met woens-
dag 23 juli 2014 ligt het wijzigingsplan 
met bijbehorende stukken gedurende 6 
weken ter inzage bij het publieksplein 
van het gemeentehuis, Burgemeester 
Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. Het 
gemeentehuis is geopend op werkda-
gen tussen 9.00 uur en 12.30 uur. 
U kunt het wijzigingsplan ook raad-
plegen op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de ge-
meentelijke website is informatie over 
het plan en een rechtstreekse link naar 
de landelijke voorziening opgenomen.

Informatie over het plan
Het wijzigingsplan heeft betrekking op 
de vergroting van het agrarisch bouw-
vlak aan de Koeveringsedijk 33, 
kadastraal bekend gemeente 
Sint-Oedenrode, sectie S, nummer 57.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging bestaat voor belanghebbenden de 
mogelijkheid beroep in te stellen tegen 
het vaststellingsbesluit bij de Raad van 
State, Afdeling Bestuursrechtspraak, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Deze mogelijkheid staat alleen open 
voor degenen die tijdig hun zienswij-
zen tegen het ontwerp-wijzigingsplan 
hebben ingediend, danwel belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest.

Inwerkingtreding  wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn afloopt. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voor-
lopige voorziening is ingediend, wordt 
de werking van het besluit opgeschort 
totdat op het verzoek is beslist. 

Voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met J. den Otter van het team 
Ruimtelijke Ordening (0413-481337).

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Judith Van Damme

Actief en gezellig….. 
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 3 tot en met 10 juni 
2014 zijn de volgende aanvragen bij de 
gemeente ingekomen:
• Rectificatie publicatie week 23:
Van de gemeente Sint-Oedenrode voor 
het houden van de kermis in het centrum 
van Sint-Oedenrode in het 4e weekend 
van augustus voor de jaren 2014 tot en 
met 2018.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Buurtvereniging d’n Achterhoek 

voor het houden van de Nationale Bui-
tenspeeldag op 11 juni 2014. Deze ver-
gunning geldt ook voor de jaren 2015 
tot en met 2018.

•  Aan Café Oud Nijnsel voor het uitbrei-
den van het terras tijdens de kermis in 
Nijnsel van 20 tot en met 24 juni 2014.                                

•  Aan Stichting Beach Hockey Rooi voor 
het houden van het Beach Hockey Rooi 
op 16 en 17 augustus 2014 op het eve-
nemententerrein in sportpark de Neul 
te Sint-Oedenrode.

•  Aan Fanfare Nos Jungit Apollo voor het 
houden van een Jeugdmiddag voor kinde-
ren van de groepen 5 en 6 van alle basis-
scholen op 27 juni 2014 op het Kerkplein 
te Sint-Oedenrode. 

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van buurtvereniging de Neij Buurt voor 

het houden van een straatbarbecue op 
29 juni 2014 in de Schoolstraat te Sint-
Oedenrode.

•  Van MHC Sint-Oedenrode voor het hou-
den van een familietoernooi op 22 juni 
2014 op het terrein aan de Bremhorst 
te Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van buurtvereniging Heikant voor het 

houden van een buurtfeest op 5 juli 2014 
op het grasveld hoek Marijnenstraat / De 
Quaystraat in Sint-Oedenrode.

•  Van de Stichting Rooise Fietsvier-
daagse voor het houden van de Rooise 
Fietsvierdaagse van 15 tot en met 18 
juli 2014.

 Verkeersmaatregel
•  In verband met de Buitenspeeldagen 

zijn op 11 juni 2014 de volgende we-
gen afgesloten voor het verkeer:

  -  Tussen 10.00 – 17.30 uur de Hertog 
Janstraat te Sint-Oedenrode.

  -  Tussen 13.30 – 16.30 uur de  
Quaystraat te Sint-Oedenrode.

•  In verband met een straatbarbecue is 
op  14 juni 2014 tussen 17.00 uur en 
02.00 uur de daaropvolgende dag     
de Stomperstraat tussen huisnummer 
13 en 49 afgesloten voor het verkeer.

•  In verband met de Klassementsproef 
ELE Rally zijn de volgende wegen op 14 
juni 2014 tussen 17.00 uur en  

23.00 uur afgesloten voor het verkeer: 
Sonse Heideweg, Hoogstraat, Sloef, 
Vogelenzang, Leunestraat,  Broekdijk, 
Spreeuwelen, Schoorse Hoefstraat, 
Goeiendonk, Vernhout, Landingsweg, 
Schoor, Plaagensteeg, Rooise Heide.

•  In verband met een groot beeldscherm 
op de Markt tijdens het WK Voetbal zijn 
op 13 juni 2014 tussen 20.00  
uur en 24.00 uur de rijbanen op de 
Markt (aan weerszijden ter hoogte van 
de Neulstraat en de Stompersstraat)  
afgesloten voor het verkeer. Tevens 
geldt er op 13 juni een verkeersverbod 
op het rechtergedeelte van het  
Marktplein tussen 16.00 – 24.00 uur.

•  In verband met de Vaderdaglopen zijn 
de volgende wegen op 14 juni 2014 af-
gesloten voor het verkeer:

   -  Zwembadweg tussen 09.00 uur en 
15.00 uur;

   -  Schootsedijk (richting Olland) tussen 
11.00 uur en 12.00 uur;

   -  Schootsedijk (richting Schijndelse-
weg) tussen 11.30 en 14.30 uur (afge-
stemd met Golf & Country Course Sint-
Oedenrode);

    -  Erica tussen 11.00 uur en 11.30 uur;
    -  Bobbenagelseweg tussen 11.00 uur 

en 12.00 uur;
    -  Liempdseweg tussen 11.00 uur en 

12.30 uur.

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

Evenementen

Meldingen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Cathalijnepad 1 5491 GT 28-05-2014 Verbouwen van de Dommelhoeve
Beatrixstraat 53  5491 HN 29-05-2014 Verbouwen van een woonhuis
Schijndelseweg 28  5491 TB 30-05-2014 Realiseren van terrasoverkapping  
     en droogloop van woning naar garage
Eerschotsestraat 52  5491 AD 02-06-2014 Het herstellen en isoleren van het dak
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Eimbert 19 5492 NH  6 weken  Bouw woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Jkr Marcus van  5492 GE  04-06-2014 Het realiseren van een dakopbouw
Gerwenlaan 16    en een aanbouw
Erica 7  5491 VR 05-06-2014 Het omzetten van een agrarische  
     bedrijfswoning in een 
     plattelandswoning
Hierop is procedure 1 van toepassing 

uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Airborneweg 10 5492 NB   Het oprichten van mestverwerkings 
     installatie bij  varkenshouderij  
     (eerste fase)
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
12 juni 2014 ter inzage.

Vergunningen

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• bruine damesbril
• portemonnee met bankpas, ov, idkaart
• sleutelbos met een hartjessleutelhanger
•  sleutelbos, de hanger in een vorm van 

een flesopener
•  sleutelbos met 1 zwarte vrij grote au-

tosleutel en div. andere sleutels
• smartphone LG type 2 g zwart

Gevonden voorwerpen
• Geel kinderlaarsje
• Kunstgebit

De spullen die verdwenen zijn op 29 mei in de wijk
Eerschot kunnen worden opgehaald bij de gemeentewerf aan de Eerschotsestraat.
Eerst graag bellen, tel.nr. 481399.

Ben Staadegaard (19) is mbo uitblinker ’14 ROC Ter AA

Vakkennis, kunde en de moge-
lijkheid om razendsnel nieuwe 
vaardigheden op te pakken. Die 
eigenschappen brachten installatie-
technicus Ben Staadegaard naar de 
titel mbo uitblinker 2014. Het talent 
uit Sint-Oedenrode blinkt uit in zijn 
vak en is meteen genomineerd voor 
de landelijke uitblinkerstitel. En dat 
had juist hij nou nooit verwacht…

De uitblinker is een student die op 

bijzondere wijze presteert. In zijn 
stage, of in zijn kunnen. Ben heeft 
dat. Zeggen klasgenoten, docenten 
en stagebegeleiders. Eigenlijk ieder-
een die Ben aan het werk gezien 
heeft knikt instemmend: Ben is een 
bijzonder vaardig vakman. Netjes, 
snel. Met oog voor detail en de om-
geving. Altijd verder dan je denkt. 
Zeg nu zelf: zo’n vakman wil je in 
huis bij –bijvoorbeeld- een lastige 
verbouwing.

TOS
Dat Ben deze titel verdient is helder. 
Maar dat hij ‘m zou winnen, dat is 
bijzonder. Ben heeft namelijk TOS, 
een taalstoornis. Hij communiceert 
niet met woorden, maar wel met 
geluid, gebaar en teksten. Een uitda-
ging, voor Ben, zijn omgeving, zijn 
klas. Maar hij redt zich prima. “Ben 
begrijpt dingen ineens. Als we iets 
nieuws moeten leren, BAM!, hij kan 
het gewoon meteen. En hij doet ook 
gewoon mee met grapjes,” aldus 
een klasgenoot.

Stemmen!
De mbo uitblinkerverkiezing is een 
initiatief van de MBO Raad. Elke 
mbo instelling mag jaarlijks één 
kandidaat voordragen. Op de ruim 
40 kandidaten kan vanaf 16 juni 
gestemd worden via een website; 
www.ditismbo.nl. De kandidaten 
met de meeste stemmen maken 
kans op de landelijke titel mbo uit-
blinker 2014.

Ben is 19 jaar, komt uit Sint-
Oedenrode en volgt de opleiding 
werktuigbouwkundige installaties bij 
ROC Ter AA. Hij zit in het tweede jaar. 

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

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

Nu vele Vaderdag aanbiedingen. 
Alles van weber –25%
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12 juni  
Ziekenbezoekgroep H. Martinus
13.30-15.00 uur

13 juni  
Inzegening gerenoveerd kruis A50, 
Nijnsel 19.00 uur

15 juni  
Openluchtviering processiepark Nijnsel                              
11.00-12.30 uur
m.m.v. Sint Joris Gilde; dankviering 
communicanten en vormelingen

16 juni 
Mogelijkheid gesprek Odendael
13.30-17.00 uur

17 juni  
Pastorale Raad
20.00-21.30 uur

22 juni  
Televisiemis KRO-viering
10.30-11.30 uur
Uitje misdienaars en acolieten

23 juni  
Biddende Moeders, 
parochiezaal Nijnsel                            
13.45-14.30 uur

24 juni  
Doopvoorbereiding
20.00-21.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

genda

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

Pinksteren met 
onze peuters en 
kleuters
Op Eerste Pinksterdag kwamen onze 
peuters en kleuters met hun families 
bij elkaar in de Petrus’ Bandenkerk 
van Son en het parochiezaaltje van 
de Goede Herder in Sint-Oedenrode. 
Daar vierden we samen Pinksteren. 
Het is best lastig om aan onze kleintjes 
uit te leggen wat Pinksteren is. 
Jezus was gestorven, en zijn vrienden 
waren bang. Ze hadden het zo anders 
gedacht. Soms was Jezus ineens weer 
in hun midden. Dat was heel fijn, maar 
dat duurde altijd maar even. Op een 
gegeven moment zei Jezus: ‘Dit is de 
laatste keer dat ik bij jullie ben. Ik ga 
naar de Vader in de hemel. Maar.… ik 
zal jullie een Helper sturen. Die zal jul-
lie troosten als je verdrietig bent, Hij 
geeft je goede ideeën, Hij maakt je 
sterk en dapper.’ En die helper kwam, 
met Pinksteren. We noemen Hem de 
heilige Geest. Hij helpt ook ons en 
maakt dat we niet bang blijven.’
Daarna hebben we het verhaal ver-
teld van de vis Zwemmy, die ook bang 
was. Uiteindelijk bleef Zemmy zich 
niet in een hoekje verbergen. Hij trok 
erop uit, en kreeg een goed idee! Sa-
men met andere kleine visjes zwom-
men ze in de vorm van een grote vis. 
Alle grote vissen bleven uit hun buurt, 
en zo hoefden niet bang te zijn.
Na dit verhaal hebben we kleine visjes 
prachtig versierd, en van die kleine vis-
jes zo’n grote vis gemaakt. Samen zijn 
we sterk, in de naam van de Heilige 
Geest!

Manon van den Broek
pastoraal werker

Zondag 15 juni Antoniusviering 
Processiepark Nijnsel

Vrijdag inzegening gerestaureerde 
kruisbeeld Nijnsel

Voorbijgangers zal het zijn op-
gevallen dat het markante kruis-

beeld bij het viaduct van de A50 in 
Nijnsel in de voorbije weken een 
flinke opknapbeurt heeft gekregen. 
Veel dank aan allen die hier aan 
hebben bijgedragen. Graag willen 
we in een korte plechtigheid het ge-
restaureerde kruis opnieuw zegenen 
en bidden voor de velen die te voet, 
op fiets, per auto dit kruisbeeld pas-
seren. Daarnaast staat dit kruis op 
het punt waar de wegen van Sint-
Oedenrode, Son en Breugel samen-
komen. Het staat dus symbolisch in 
het hart van de Odaparochie.

Op vrijdag 13 juni, feestdag van 
de heilige Antonius van Padua, ze-
genen we ’s avonds om 19 uur het 
kruisbeeld in. U bent van harte uit-
genodigd dit korte plechtigheid mee 
te maken. 
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Sint-Oedenrode
a  ericvanerphypotheekadvies.nl

B  0413  28 98 53    -  06 53 40 68 78

Onafhankelijk Hypotheek & Financieel Advies

• Woninghypotheek  • Nieuwbouwhypotheek
• Starters / starterslening • Hypotheek echtscheiding
• Hypotheek verbouwing • Aankoop begeleiding
• Levensverzekering  • Second opinion
• Check bestaande hypotheek

Elbrimale Tour de Kiosque

Zaterdag 5 juli a.s. speelt autodi-
dact pianist Leo Willemen twee 
uur lang in de muziekkiosk van 
Sint-Oedenrode.  Aanvang van het 
concert is 14.00 uur. De Tour de 

Kiosques is een initiatief van de Stich-
ting Elbrimale Fonds te Vught, die al 
jarenlang muziekevenementen organi-
seert zoals de huisconcerten en Elbri-
male Musicale.

Doelstelling daarbij is om musici, zowel 
(semi-) professionals als amateurs, een 
podium te bieden en dit zonder  winst-
oogmerk.  Zie ook de website www. el-
brimalefonds.nl. 
Deze zomer maakt Leo Willemen een 
rondgang langs een aantal van de vele 
kiosken die Brabant rijk is. Door het jaar 
heen verzorgt hij ruim 150 optredens in 
zorgcentra en ook nog een flink aantal 
bij particuliere aangelegenheden. De 
bescheiden donaties daarvoor gaan 
geheel naar de stichting, waarvan dan 

weer de kosten van de muzikale activi-
teiten worden voldaan.
Leo’s repertoire is zeer breed, van clas-
sics en licht klassiek tot evergreens, luis-
terliedjes en populair, bij voorkeur ook 
gemengd met Brabants muzikaal erf-
goed.  Hij speelt tot zijn eigen genoe-
gen maar graag ook tot genoegen van 
iedereen die ernaar wil luisteren, voor 
jong en oud.

Een uitgelezen kans dus, deze combina-
tie van kiosk en pianospel, en een aanra-
der voor alle inwoners van Sint-Oeden-
rode en omstreken die beide een warm 
hart toedragen. Het optreden is gratis, 
wel kan men geheel vrijwillig een dona-
tie voor de stichting in de bus depone-
ren. Graag tot ziens op zaterdag 5 juli.

Themawandeling over  “vrijheid”
Het Gesprek te Pas, dat a.s. zon-
dag, 15 juni, in het Damiaancentrum 
wordt gehouden, heeft als onderwerp 
‘vrijheid’. Hoe vrij zijn we eigenlijk 
en hoe ver mag onze vrijheid gaan? 
Waardoor worden we gebonden en is 
het onze taak om anderen te bevrij-
den? Iedereen, jong of niet meer zo 
jong, die over deze en dergelijke vra-
gen mee wil denken en praten tijdens 
dit ‘gesprek met wandeling’, is van 
harte welkom op zondag 15 juni om 
10.00 uur bij het Damiaancentrum, 
Schijndelseweg 46, 5491 TB in Sint-
Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde 
zondag van de maand georganiseerd, 
telkens met een nieuw onderwerp. 
De wandeling zelf duurt een uur en 
kan dicht “bij huis” blijven of wat 
verder in de omgeving voeren. De bij-
eenkomst begint om 10.00 uur en zal 
om ongeveer 12.00 uur worden afge-
sloten. De opzet is steeds hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en een 
inleiding op het thema (met enkele 
gedichten) maken de deelnemers in 
kleine groepjes een wandeling van 
een uurtje in de bossen, tuinen of de 
prachtige omgeving van het centrum. 
Zij spreken dan, al of niet aan de hand 
van de meegegeven vragen, over of 

naar aanleiding van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een gezel-
lige kop koffie/thee de ervaringen, 
verhalen of meningen uit, bespreken 
de teksten en om ongeveer 12.00 uur 
besluiten we dan deze ontmoeting 
van mensen en hun ideeën en denk-
beelden. 
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 

nader tot elkaar te brengen en wat 
inspiratie te bieden. Onze kosten 
bedragen per deelnemer ongeveer 4 
euro, we zijn tevreden met elke bij-
drage naar draagkracht. 

Voor alle informatie over de Gesprek-
ken te Pas: tel. 0413-291200 of 06-
10223044.

Tentoonstelling van werken Joosje Wolf

Komend weekend houdt kunstenares 
Joosje Wolf een tentoonstelling bij haar 
thuis. Dat zal plaatsvinden op zaterdag 
14 en zondag 15 juni van 11 tot 17 uur.

Wolf: “Ik schilder gevoel. Gevoel dat 
ik innerlijk ervaar. Over m’n leven. 
Gebeurtenissen en de dingen die me 
overkomen. Vaak wordt ik zo geraakt, 

dat het me wel eens moeite kost om uit 
die gedachten de essentie te halen. De 
essentie van het terugbrengen tot de 
kern, de verstilling ervan, de stilte, m’n 
werkelijke belevingsgevoel. En kleur. 
Vooral kleur. Een noodzakelijke uiting 
die ik gebruik voor de beelden die ik wil 
schilderen. Kleur, die ik nodig heb voor 
m’n welzijn, schoonheid, spiritualiteit is 
een soort omhoog tillen van de aarde. 
Ook ben ik al jaren bezig met gekleurd 
glas. Het maken van glas in lood en 
tiffany. Enigszins aansluitend op wat 
ik schrijf over m’n schilderijen. Het is 
zo heerlijk om met licht te spelen. Het 
ambachtelijk bezig zijn. Het ruikt lek-
ker. Het verdrijft mijn gedachten. Maar 
het fijnste eraan is dat ik in deze vorm 
van werken wat meer afstand kan ne-
men. Het is kijken, creëren, schuiven, 
snijden, slijpen, het folieën, solderen, 
poetsen, patineren, enz. De glas-in-
loodramen kunnen neergezet en opge-
hangen worden.” In alle vrijheid kunt u 
komen kijken en u bent van harte wel-
kom. Koffie en sap staan klaar.

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Zondag 15 juni
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst.
intentie: overleden ouders Verbrug-
gen-Brugmans en dochter Doortje, 
Nell Vrenssen-Sol, Thea Vos-Dikker, 
Monique Brok-Ruijsbroek, Loes 
Luijben-Schouten, Mien Brands-vd 
Laar, Bertus van Kroonenburg, Cato 
van den Boogaard, Mien Mühlstaff-
van Duijvenbode, Familie Rooijak-
kers Jansen vd Tillaar, Familie Smits 
Klaasen, André van Mook.
Zaterdag 21 juni
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) intentie: Fransje van den Ho-
ven-Martens.
Zondag 22 juni
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor.
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz) Intentie: Liza Teunissen-
Feijen, Ietje van Dinther-Raeven.

ODENDAEL
Zondag 15 juni 10 uur: woord- en 
communieviering met Odendael 
koor
intenties: voor alle ernstig zieke

PAROCHIE LIEMPDE
Zaterdag 14 juni 18.30 uur 
Mien Verdonk – Raaimakers (mgd)
Fam. v Haaren – Jacobs, Lambertus 
vd Langenberg en Hendrika vd Lan-
genberg – Bressers (jgt), Marinus v 
Osch (verj), Anja v Heeswijk – vd 
Kamp (verj), Anna Thomassen – 
Koppens (verj), Toon vd Biggelaar 
(jgt), Drieka Renders (verj), Harrie 
Damen (verj)
Zondag 15 juni  09.30 uur 
Hendrikus Schoenmakers (jgt), Sis-
ca Quinen – Sanders, Piet v Aarle
Maandag 16 juni 09.30 uur
Dinsdag 17 juni 19.00 uur 
Woensdag 18 juni 19.00 uur 
Donderdag 19 juni 09.00 uur 
Vrijdag 20 juni 09.00 uur 
OVERWEGING 14 EN 15 JUNI
Dit weekeinde vieren we het hoog-
feest van wat misschien wel het 
‘moeilijkste’ is in ons geloof: de 
drie-eenheid. Je krijgt het Islamie-
ten bijvoorbeeld niet aan hun ver-
stand gebracht dat de ene God (iets 
wat ook in de Koran staat) bestaat 
in drie personen. En eerlijk is eerlijk: 
dat krijg je ook christenen niet he-
lemaal aan hun verstand gebracht, 
maar dat hoeft ook niet – het gaat 
erom dat we dat in geloof aanne-
men (al is proberen het een beetje te 
begrijpen  natuurlijk niet verkeerd). 
In feitekomt het denken over de 
drie-eenheid voort uit de Bijbel, 
waar Jezus voortdurend spreekt 
over zijn Vader in de hemel en Hij 
zijn leerlingen de heilige Geest be-
looft die zijn vader zal schenken op 
zijn voorspraak. Zo wil God zijn; de 
almachtige Schepper, degene die 
ons in barmhartigheid nabij komt 
om ons verlossing te schenken, de 
kracht die in ons woont om ons te 
bezielen tot een leven van geloof, 
hoop en liefde. Onbegrijpelijk maar 
waar, en voor wie durven geloven 
een reden tot vreugde!  

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 14 juni 18.30 uur:  Eucha-

ristie met Goede Herderkoor.
Intenties:  Lia Wennekers-Paping, 
Jan en Margaretha Bekkers-van 
Thienen en Nellie van Enckevort-
Bekkers.
Zondag 15 juni (Vaderdag):  9.30 
uur: Eucharistieviering met Marti-
nuskoor.
Intenties: Piet van Rooij, Antoon en 
Marietje Hendriks-van Gestel, Frans 
van den Biggelaar, Nelleke en Ja-
nus Smetsers-Hubers, Cees en Toos 
Timmermans-van den Broek, Anna 
Hurkx-van der Velden, Cornelus en 
Adriane van Rooij-Verhoeven en 
Maria, Toon en Anna de Korte-van 
Kempen, Jan Kanters, Albert Ver-
santvoort, Hein en Betsie van Erp-
van Geffen, Wies van de Wijdeven-
van den Einden, Vader en Zoon van 
den Burgt, Agnes van de Velde-
Habraken, Antoon en Nelly Adams-
Seijkens en zoon Willy.
Zondag 15.00 uur: Orgelconcert.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.
Donderdag 9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag 9.00 uur: Eucharistie. Inten-
tie: Frans van den Biggelaar.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND
Zaterdag 14 juni,17.30 u.
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Corné Sanders en overle-
den ouders De Haas-van Oorschot.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
Zondag 15 juni, 
Dienst in Son, 10.00 uur, Ptredikant 
Ds. C. Mondt

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON
Woensdag 11 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 14 juni
geen viering in Son of in Breugel
Zondag 15 juni
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
intenties: Riky van den Hurk-van de 
Kerkhof, Annie Heijmans-Bogaerts, 
Ad van Dongen, Gerrit Ribbers, 
Bertha de Groot-Janssen, Pim Prin-
sen, Annie in ’t Zandt- van Kuijk, 
Frans van Aspert,, Francien van den 
Berg-Heijmans, Onno van Buul, 
Nana van Diest-Lathijnhouwers, ou-
ders Houwen-v.d. Sterren, Tom en 
Betsy van de Ven-Hooijmaijers, Joan-
nes van Och, ouders Kapteijns-van 
de Weideven, Harrie Kuijpers, Frans 
Pangalila, Wim Saris, Antje von Ree-
ken-Vogels, Jan en Nanny Venselaar-
Schroots, Broor v.d. Ven, Frida v.d. 
Heijden-Verbakel, Martijn en Rian 
Zandbergen-Bertens, Nico Jonker.
11.00 uur: Dankviering voor alle 
Eerste Communicanten en Vorme-
lingen van het afgelopen jaar in de 
Sint Antonius-kerk in Nijnsel Na af-
loop is er koffie, thee en limonade 
met koek, een barbecue en spelle-
tjes voor de kinderen in het proces-
siepark naast de kerk.
Maandag 16 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 18 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 21 juni
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

Gitaarlessen
(geen noten)

Start in 
september

Info: 
nicovandewetering@kpnmail.nl

of 06 510 517 52
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Woensdag 25 juni Meidendag bij 
Meidenplaza 
Voor alle meiden vanaf groep 7 or-
ganiseert de meidengroep van de 
Meidenplaza een feestelijke mei-
dendag.

Woensdag 25 juni kunnen alle mei-
den bij de Meidenplaza (onderdeel 
van jongerenwerk Welzijn De Mei-
erij) terecht voor een leuke middag 
vol beauty- en echte meidenactivi-
teiten. Zo kunnen de meiden zich 
aan verschillende tafels omtoveren 
voor de kap- en make-up spiegel, 
is er een karaoke op groot scherm, 
kunnen de meiden zich laten foto-
graferen als een echt model of kun-

nen zij zélf een heerlijke bodyscrub 
samenstellen om mee naar huis te 
nemen. Aan de bar kunnen de mei-
den een eigen alcoholvrije cocktail 
samenstellen. Ook heeft Meidenma-
gazine de ‘Tina’ voor deze meiden 
gratis magazines beschikbaar ge-
steld, die de meiden mee naar huis 
kunnen nemen. Voor deelname aan 
deze activiteit vragen we de meiden 
om zich vooraf in te schrijven via 
meidenplaza@outlook.com
Meidendag op woensdag 25 juni in de 
jongerenruimte én de theaterzaal van 
Mariëndael van 13.30 tot 17.00 uur. 
Deelname kost € 2,50 per persoon.

Zijn en worden

Een win-win vakantie
Sabine mag mee op vakantie met 
het gezin van haar vriendin. Ze 
gaan drie weken naar Frankrijk. 
Dit kan een positief effect hebben 
op de vakantiesfeer. Maar er zitten 
ook haken en ogen aan zo’n vakan-
tie. Het andere gezin is tenslotte 
verantwoordelijk voor de gezond-
heid en veiligheid van Sabine. 

Past jouw puber in het gezin
Sabine zal 24/7 in het gezin van 
haar vriendin verblijven. Zijn de in-
teresses hetzelfde? Als Sabine nog 
graag actief is en van alles onder-
neemt terwijl haar vriendin al in 
de fase is beland van jongens en 
rondhangen, dan zullen ze eerder 
van elkaar verwijderd raken dan 
een eeuwige vriendschap hebben. 
Is de stijl van opvoeden van het 
gezin ongeveer hetzelfde als de stijl 
die Sabine gewend is? Hebben jul-
lie dezelfde waarden, inzichten en 
regels?

Zijn de regels en grenzen van het 
andere gezin duidelijk
Stem goed met elkaar af wat de 
regels en grenzen zijn binnen het 
gezin. Is in het gezin de regel dat de 
mobiele telefoon wordt ingeleverd 
voor het slapen gaan en moet om 
21.00 uur de lamp uit zijn, terwijl 
Sabine meer vrijheid gewend is, dan 
zal ze zich moeten houden aan re-

gels die ze niet gewend is. 

Heimwee
Wat als Sabine belt dat ze naar huis 
wil omdat er bijvoorbeeld ruzie is 
geweest? Spreek van tevoren goed 
door hoe daar mee om wordt ge-
gaan. Spreek ook af hoe vaak er 
contact is met thuis. Er moet een 
goede balans zijn tussen genoeg 
contact met thuis en te veel contact 
waardoor Sabine thuis gaat missen. 

Medische-en papier zaken
Zorg dat de verzekeringen kloppen 
en bespreek wat Sabine wel en niet 
mag eten. Wat ze perse niet lust en 
of er medicijngebruik is. Zorg dat 
het paspoort op orde is.

Bespreek de kosten
Niets is zo vervelend als achteraf 
een rekening gepresenteerd krijgen 
van gemaakte kosten. Denk aan 
kosten voor tickets, eten, verblijf en 
dagjes weg. Benzinekosten is mis-
schien wat overdreven omdat de 
auto toch al richting Frankrijk zou 
vertrekken. Zorg dat alle contact-
gegevens van Sabine mee gaan en 
dat je als ouders de contactgege-
vens van het andere gezin en hun 
vakantiebestemming hebt. 

Danielle Wagemaker

Door: Danielle Wagemaker
www.anmelin.nl

WK-koorts slaat toe in Olland

Het is vrijdagochtend 6.00 uur. Ruim 
30 vrijwilligers staan klaar om de tent 
voor Ollend Dreijt Dur weer recht te 
zetten. Twee uur later staat de hele 
tent op zijn plek. Voor de 7e keer staat 
deze in Olland op D’n Tip (splitsing 
Schootsedijk/Nieuwstraat) te wach-
ten op een spetterend feestweekend 
dat a.s. vrijdag van start zal gaan. Een 
weekend dat helemaal anders is dit 
jaar, want Nederland speelt haar eer-
ste wedstrijd van het  

WK voetbal 2014
De organisatie van Ollend Dreijt Dur 
heeft de afgelopen maanden niet stil 
gezeten en heeft het hele weekend 
opgezet in het teken van het WK. Na-
tuurlijk met voorop de belangrijkste 
doelstelling van Ollend Dreijt Dur, een 
supergezellig feestweekend met lage 
entree- en consumptieprijzen. 

A.s. vrijdag 13 juni wordt in een ge-
zellige oranje sfeer het feestweekend 
letterlijk afgetrapt met de wedstrijd 
Nederland - Spanje op groot scherm.  
Bij binnenkomst ontvangt elke bezoe-

ker een oranje gadget wat samen met 
je oranje outfit het geheel compleet 
maakt. Een oranje bitterke mag daar-
bij natuurlijk niet ontbreken! Maar dat 
is nog niet alles, ook kun je zomaar de 
gelukkige winnaar worden van twee 
gratis kaarten voor “Dinner in the 
sky” tijdens Rijsingen Royaal. Wil je 
de kans op deze bijzondere prijs niet 
mislopen, vul dan bij binnenkomst de 
ODD voetbalpoule in. Na de span-
nende wedstrijd zal de derde helft 
gespeeld worden door de Coverband 
100% Katoen, die deze avond nog 
gezelliger gaat maken door er 200% 
volgas tegenaan te gaan! De tent is 
vanaf 19.30 uur geopend.

Zaterdag wordt het podium gevuld 
door de Feestband We Want More. 
Deze 6-koppige band gaat met hun 
veelzijdige repertoire een gezellig 
feestje bouwen!  We dreije ook deze 
avond weer helemaal dur! Aanvang 
20.30 uur.  Omdat we nog steeds in 
de WK-stemming zijn, gaan we op 
zondag verder met het thema “Hup 
(H)Olland Hup”. Een middag zoals 

gebruikelijk voor de hele familie, maar 
die vooral in het teken staat van de 
kinderen en daarom beginnen we tus-
sen 12.30 uur en 13.30 uur weer met 
gratis pannenkoeken! Daarna kun je 
gezellig meedoen met o.a. een cheer-
leaderworkshop, FIFA spelen op de 
Playstation, je eigen oranje-spandoek 
maken, schminken of gewoon lek-
ker springen op het luchtkussen. Bui-
ten vinden er nog diverse sportieve 
activiteiten plaats voor jong en oud. 
Traditiegetrouw komt de Ollandse 
Dorpskapel een muziekje ten gehore 
brengen. Rond 18.00 uur is het tijd 
voor de uitsmijter van Ollend Dre-
ijt Dur 2014: Der Kleino, der richtige 
Stimmungsmeister mit die meist super 
Schlager und Apres-ski Hits!  Op zon-
dag géén entree en alle activiteiten zijn 
gratis! 

Aanvang 12.30 uur. De voorverkoop 
loopt nog tot en met donderdag 12 
juni, hiervoor kun je terecht bij Café 
D’n Toel en Café De Dorpsherberg in 
Olland. Toegang vanaf 16 jaar. Wees 
er snel bij, want op=op! 

Ook vorig jaar was er veel te doen tijdens Ollend Dreijt Dur.

Wij Willen bedanken:
albert Heijn Ger koopman, voor de uitstekende 

verzorging van de posten tijdens de 10e feestelijke 
avondvierdaagse. 

Tevens bedankt voor de heerlijke ijsjes!

en verder:
Rabobank, dommelfruit, de Vriendschap, 

de Gouden leeuw, Huiskens Optiek en Horen, d’n Toel, 
Termeer Schoenen, de beckart, Savohs, Oud Rooij, 

Pari bodyfashion, dFM bloemen, Sign inc jon, 
decathlon, V.V.V., Winkeliers Markt en 

Stichting Toegankelijkheid Sint-Oedenrode

Hartelijke dank aan alle wandelaars, vrijwilligers, 
sponsors en  iedereen die op enige wijze heeft 

meegewerkt aan het welslagen van de schitterende 10e 
jubileum editie van de avondwandelvierdaagse 2014. 

Oranjeparty in jeugddisco The Joy
Vind jij het ook zo spannend of Nederland zal winnen van 
Spanje! Kom je ze mee aanmoedigen op vrijdag 13 juni tij-
dens de Oranjeparty! 

En lekker swingen op Oranjemuziek. Deze keer zijn we iets langer 
open, van 19:30 uur tot 22:45 uur. De kinderen uit groep 7 zijn 
ook weer van harte welkom! The Joy is de uitgaansgelegenheid 
voor jeugd van 11 tot en met 15 jaar uit Rooi.. Oude Lieshoutse-
weg 7 (naast de hoofdingang van De Beckart). De entree is zoals 
altijd gratis! Een glaasje drinken kost maar € 1,00. Als je leuke 
ideeën of vragen hebt mag je ons altijd mailen, ons mailadres 
is jeugddiscothejoy@upcmail.nl. Of kijk eens op onze website 
www.jeugddiscothejoy.webnode.nl. Zet alvast in je agenda, 12 
september Schuimparty! 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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VRIJDAG 13 JUNI 2014 21.00 uur

SPANJE – NEDERLAND

WOENSDAG 18 JUNI 18.00 uur

AUSTRALIE – NEDERLAND

MAANDAG 23 JUNI 18.00 uur

NEDERLAND – CHILI

VRIJDAG 13 JUNI 2014 21.00 uur
VRIJDAG 13 JUNI 2014 21.00 uur

SPANJE – NEDERLANDSPANJE – NEDERLAND

WOENSDAG 18 JUNI 18.00 uur

AUSTRALIE – NEDERLANDAUSTRALIE – NEDERLANDAUSTRALIE – NEDERLAND

MAANDAG 23 JUNI 18.00 uur

NEDERLAND – CHILI

GROOT BEELDSCHERM
OP DE ROOISE MARKT  

en alle daarop spelende wedstrijden van het Nederlands Elftal.  
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ACCESSOIRESCOMPLETE ZITHOEKEN EXCLUSIEVE STOELEN
Kom langs voor uw 

GRATIS interieuradvies
Giorno Loungebank 

v.a. € 995,-

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

Avondwandel4daagse 2014

Prijswinnaars van de 
puzzelzoektochten

Er is dagelijks door bijna 250 kinderen enorm goed gepuzzeld op de 5km 
tochten tijdens de 4daagse van de afgelopen week. 

Op de 4 routes waren allerlei zoekopdrachten verstopt.  Dinsdag in Bos-
kant moesten er fantasie figuren gezocht worden. Woensdag in Nijnsel 
moesten de kinderen uitkijken naar kleuren en vormen. In Olland was de 
opdracht: welke dieren kom je tegen. In het centrum waren onderweg 
speelgoedjes op gehangen  en verstopt. Het eindantwoord moest “IJSJE” 
zijn. De verrassing wegens het 10 jarig bestaan. Velen hebben de antwoor-
den gevonden, vele formulieren ingeleverd. Onder al deze puzzelaars zijn 
de volgende in de prijzen gevallen.
De Prijswinnaars A4D 2014 zijn:

Lydia Verschuren, Oda school, 11 jaar
Fleur v d Zanden, Kienehoef School, 10 jaar
Sem v d Kallen, SBO De Wissel, 9 jaar
Rens de Roo, Basisschool De Sprongh, 9 jaar
Sophie Versantvoort, St. Antonius van Padua, 8 jaar
Jaimy, Basisschool de Springplank, 7 jaar.
Iris v.d. Linden, Basisschool Eerschot, 6 jaar.
Hein Schepens, Fransiscusschool, 5 jaar.
Sjoerd Sleegers, Basisschool Dommelrode, 4 jaar.
Voor Mirthe Kuipers, Franciscus school, 7 jaar.
is de originaliteitprijs.

Gefeliciteerd allemaal.
De prijzen kunnen afgehaald worden op dinsdag 17 juni tussen 16.00 en 
17.00 uur bij Albert Heijn, Markt 18.

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

Vervolg voorpagina

Avondwandel4daagse feest voor jong en oudAvondwandel4daagse feest voor jong en oudAvondwandel4daagse feest voor jong en oud

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Mede dankzij de wandel4daagse is 
wandelen in Rooi populairder dan 
ooit. Voor de 10e keer werd het eve-
nement door OLAT georganiseerd 
en elk jaar lijken er meer deelnemers 
op af te komen. Speciaal vanwege 
het jubileum konden alle lopers met 
startkaart na afloop genieten van 
een gratis ijsje. Ook dit keer was er 
een route van 5, 10 of 15 km en een 
rolstoelroute van 6 km waar dank-
baar gebruik van werd gemaakt. 
“Tot nu toe hebben we één klacht 
gekregen, maar dat is er wel één die 
we serieus nemen”, aldus Betsie van 
Mil. “Er wordt toch heel wat afval 
gevonden. Aan het einde van de 
avond lopen we altijd al de route 
langs, maar hoe we dat verder op 
moeten lossen? Maar verder heb-
ben we heel veel complimenten ge-
kregen over de mooie routes en de 
goede verzorging.” 

Afgelopen dinsdag verzamelden zich 
1113 wandelaars rond het startpunt 
in Boskant. Over de terreinen van 
Boomkwekerij van den Berk ging 
deze eerste tocht richting kleine 
paadjes in de Scheken. In Nijnsel 
leek de avond al voor de start in het 
water te vallen. Toch namen wel 948 
mensen ook die dag de uitdaging 
aan. “Meestal mogen we niet eens 
naar buiten als het regent, maar nu 
moest het”,  joelden een paar kinde-
ren. Zij hadden er niet onder geleden 
en met hen de meesten niet. Goed 
ingepakt bleven zelfs de rolstoelers 
uit Best enthousiast. Gezellig babbe-
lend waren ze die avond een aantal 
ezels en lama’s gepasseerd. “Dat zijn 
Alpaca’s”, legde één van de vrijwil-
lige rolstoelduwers uit. “Die worden 
vooral voor de wol gebuikt.” Een 
dame vond het hele stuk langs de 
Lieshoutseweg niet zo interessant, 

maar ze begreep de noodzaak ervan 
om ook de paden door de Vresselse 
Bossen en langs de Hazenputten te 
bereiken. Donderdagavond was het 
weer opgeklaard, maar de regen had 
wel voor wat modder gezorgd in Ol-
land. De route ging daar toch iets 
meer over begaanbare wegen. 

Vrijdagavond leek alles mee te wer-
ken voor een geweldige afsluiting 
in het centrum. Gezellig keuvelend 
liepen de mensen een stuk langs de 
Dommel, door Eerschot en de Rooise 
Zoom. De wandel4daagse was weer 
een succes. “Vorig jaar ontmoette ik 
een stel dat pas in Rooi was komen 
wonen en toen bewust meeliep om 
het dorp te leren kennen. Dit jaar 
zag ik ze weer. Blijkbaar zijn ze hele-
maal enthousiast aan het wandelen 
geslagen.” 
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Hé, kun je dat ook eten? 

Op zondag 15 juni organiseert IVN-
Rooi een gezinsactiviteit bij de Berg 
in Olland. We gaan plukken en proe-
ven uit de  natuur! Fluitekruid, Water-
munt, Zuring, Kleefkruid: zomaar wat 
eetbare planten die je tegen kunt ko-
men tijdens deze wandeling. Gidsen 
van de IVN laten zien welke planten 
eetbaar zijn, maar ook van welke je 
zeker af moet blijven. We verzame-
len planten en kruiden en maken hier 
samen lekkere hapjes en kruidenthee 
van, die we uiteraard gaan proeven. 

Een gezellige ochtend voor kinderen, 
samen met (groot) ouders of be-
geleiders. Verzamelen om 9.30 uur 
tegenover Café de Toel in Olland, 
eindtijd 12:30 uur. Een plant die we 
tijdens deze wandeling zeker tegen 
zullen komen is de Vlier. Hij staat nu 
volop te bloeien met mooie witte 
schermen. Hier kun je allerlei lekkere 
dingen mee maken, van siroop tot 
vlierbloesem omelet. Vergeet je foto-
toestel niet. Voor het laatste nieuws zie 

www.ivnrooi.nl.    

Een recept voor vlierbloesemsiroop:                                                                              
Nodig: 30 tot 40 vlierbloesem scher-
men, 1 ½ kilo suiker, 1 liter water, 3 
biologische citroenen en eventueel 30 
gram citroenzuur (bij de drogist).
De bloemen bij droog weer plukken en 
even uitschudden voor de insecten die 
er in kunnen zitten. Niet wassen, dan 
verlies je al het stuifmeel! De steeltjes 
eraf knippen boven de pan, de suiker 
toevoegen, en de citroenen in schijf-
jes daarboven op. Kokend water erop 
gieten en even voorzichtig doorroeren 
tot de suiker is opgelost. Doe de dek-
sel op de pan en laat het mengsel een 
dag staan op een koele plek in huis. 
Giet de siroop door een vergiet met 
een schone, natte doek daarin, los het 
citroenzuur op in een beetje kokend 
water en meng dit met de siroop. 

Om de siroop te bewaren kun je af-
sluitbare potten of flessen gebruiken. 
Deze moet je van tevoren wel goed 

schoonmaken met heet sodawater en 
heet naspoelen. 

•  citroenzuur zorgt voor een frisse 
smaak en langere houdbaarheid. Je 
kunt deze siroop ook maken zonder 
citroenzuur. Hij is dan ook houdbaar, 
maar niet zo lang.    

Ook lekker: Water met een vliersmaakje 
Spreid bloesemschermen op tafel uit, 
even schudden om eventuele insecten 
te verwijderen. Stop enkele schermen 
in een mooie schenkkan. Vul de kan 
met water en laat een paar uurtjes 
trekken. Een heerlijke dorstlesser. Je 
kunt evt. ook een takje munt of ci-
troen, of een paar frambozen of aard-
beien toevoegen. (je kunt de kan een 
paar keer aanvullen als hij leeg is, de 
smaak wordt dan wel minder intens.) 
Als je hier enthousiast van wordt, op 
Internet kun je allerlei recepten vin-
den. Let wel op: Bij het eten van plan-
ten en kruiden is het belangrijk dat je 
zeker weet welke plant je plukt. Niet 
alles is zomaar eetbaar! 

Foto’s: Sanne van Rozendaal (Szanne Photography)

“Er is bij mij een burn-out gecon-
stateerd.” Zo kwam Peter vroeg in 
het voorjaar bij mij. We spraken af 
bij één van de mooie veldroutes die 
ons dorp rijk is. “Ik word letterlijk 
ziek als ik aan mijn werk denk, ben 
zeer emotioneel, kan niet rationeel 
nadenken, denk alleen nog maar 
negatief en ben moe, zo oneindig 
moe!”

Tijd dus om op pad te gaan. Rus-
tig wandelend vertelt Peter dat de 
werkdruk de laatste tijd steeds ho-
ger wordt. Er moet zoveel gebeu-
ren. Hij wil het goed doen en werkt 
steeds harder, maar voor zijn gevoel 
lukt alles maar half. Het geeft een 
onbevredigend gevoel. En dan op-
eens lukt het niet meer. Hij is op. 

De spanning en emoties tijdens 
ons eerste gesprek zitten hoog. We 
staan stil bij een veld waar de voor-
jaarsbloemen net uitkomen en doen 
daar een ontspanningsoefening. 
Merkbaar meer ontspannen lopen 
we verder. Ik stel hier en daar wat 
vragen en merk dat Peter zich ver-
trouwder gaat voelen en zich meer 
en meer openstelt. Ik geeft on-
dertussen ook uitleg over wat een 
burn-out eigenlijk is, zodat hij weet 
wat er met hem aan de hand is.

Tijdens de volgende sessies gaan 
we inhoudelijk dieper in op zijn ar-
beidssituatie, waar de knelpunten 
zitten en wat hij eigenlijk zou wil-
len. Ook zijn privéleven komt aan 
bod. Daarbij kijken we hoe hij daar 
meer plezier en ontspanning in aan 
kan brengen. Ook gaan Peter en ik 
voorzichtig aan het hardlopen. Tot 
zijn grote verbazing vindt hij het 

zelfs leuk. Hij ervaart dat de onge-
dwongen sfeer van het (hard)lopen 
in de natuur hem helpt bij de kern 
van de zaak te komen en bij het 
vinden van oplossingen. Er komen 
nieuwe ideeën. 

Stapje voor stapje zie ik veranderin-
gen bij Peter. Hij slaapt beter, her-
vat zijn sociale leven weer enigszins 
en krijgt weer een beetje energie. 
Daarnaast is hij in gesprek gegaan 
met zijn leidinggevende en samen 
hebben zij besloten dat hij gaat re-
integreren op een andere afdeling. 
Het gaat dus de goede kant op. Het 
traject is nog niet klaar en met lan-
gere tussenpozen blijven we elkaar 
spreken om terugval te voorkomen. 
En Peter, die wil  ondertussen zelf 
blijven hardlopen en wandelen!

Astrid Dillen
Loopcoach De Beweegreden
www.loopcoaching.nl

De Beweegreden

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl

Van een vriend kreeg ik een mooie haas en een prachtige fazant, een 
echte wilde, met zo’n oranjeachtige huid. Het wild kwam uit Zeeland, 
had ie allemaal meegekregen van die zuunige Zeeuwen, ze hadden 
meer dan genoeg. Ik maak dan eerst die fazant klaar en daarna pas 
“het” haas, zoals dat in jagerskringen heet. Ik pluk de fazant droog en 
trek er met kleine felle rukjes steeds ’n paar veren uit, tegen de richting 
in. Als je teveel veren tegelijk pakt trek je de tere huid stuk en dat is 
zonde; “Die Haut, dass ist das Beste am Huhn!” riep Zwitserse vriend 
Max terwijl hij mijn vrouw, die pitserig het krokante vel opzij legde, 
bestraffend aankeek. Ik heb inderdaad jachtvrienden die de fazant in 
z’n geheel afstropen en er dan thuis zo’n uitgedroogd stukje gevogelte 
van braaien, niet voor mij dus. Ik begin echter met het laatste deel van 
de vleugel, dat knip ik er met een tang vanaf. Die veertjes zitten echt 
vast en dat is het lastigste deel van het dier, een kwestie van geduld. 
En terwijl de vogel kaler en kaler wordt denk ik aan mijn petekind en 
zijn zusje, die bij ons te logeren waren. Ik had ze verteld dat ik nog 
wild moest slachten en natuurlijk vragen ze dan: “Mogen wij kijken?” 
Dat doen kinderen allemaal, zonder uitzondering. Toen ik m’n eerste 
konijn ondersteboven aan twee touwtjes hing riep het kleine meiske: 
“aahh, da’s zielig….” “ja, als je nou de hele tijd gaat staan piepen kun 
je net zo goed naar binnen gaan,” antwoordde ik. Terwijl ik de huid 
bij de achterboutjes los sneed en met m’n vingers tussen vlees en vel 
wurmde, kwam ze gaandeweg dichterbij staan. Toen ik het beestje z’n 
jas helemaal had uitgedaan moesten de ingewanden eruit. Daar trok 
madame toch wel even een vies gezichtje bij en ze deinsde ’n stukje 
terug. Haar broertje wilde wel alles zien en ik toonde ze waar de lever 
zat, de gal, de niertjes en het hartje. Vervolgens verwijderde ik de ogen 
uit de schedel –ik slacht hazen en konijnen met kop en al- en dat was 
het sein voor de jonge dierenvriendin om naar binnen te gaan. “En 
toch vind ik het zielig!” riep ze, terwijl ze weg huppelde.

Ooit waren wij op vakantie aan het Lago Maggiore en bezochten de 
drukke zondagse markt van Cannobio. Het zoontje van mijn zwager, 
amper ’n jaar vier, had ontdekt dat op ’n plek levende paling uit het 
meer werd verkocht. En inderdaad, daar krioelden ze in grote bakken 
en het manneke moest opgetild worden om ze beter te kunnen zien. 
Een oudere man wilde er ’n stuk of vier, waarna de visser ze stuk voor 
stuk bij de staart greep en ze met grof geweld met de schedel op straat 
sloeg. Dit brute schouwspel, ’s lands wijs ’s lands eer, moest volgens 
mijn zwager aan het gezichtsveld van zijn zoontje onttrokken worden, 
maar deze rukte zich los en verdween tussen de benen van de omstan-
ders om voorop bij de slachting te gaan staan. De vader herkende zich 
niet in zijn zoontje…
Een zomerochtend, ergens in Brabant. De zon brandde al behoorlijk 
toen ik mijn mouwen opstroopte en gebogen over de geschoten ree-
bok stond. Ik had een enorm mes in m’n handen want de ingewanden  
moesten er zo snel mogelijk uit. Die pens zwelt binnen een half uur op 
tot dubbele grootte dus haast was geboden. Het enige dat ik bewaar is 
de lever, het hart en de longen, lekker voor de hond. Terwijl ik met dat 
bloederige karwei bezig was voelde ik opeens dat er iemand achter me 
stond. Ik draaide me om en keek in de ontdane blik van een redelijk 
forse vrouw van middelbare leeftijd. “Goeiendag,” begroette ik haar. 
“Waarum skiet oe die beesten doowd? Die zain zoo mooie. Iek breng 
elke dag hier die krant naar die mensjen daar en zie die dieren elke dag 
sjtaan. Nou oe skiet die mooie dier doowd. Iek vind heel erg”. Tsjaa, 
daar stond ik dan met m’n bebloede handen en dat mes, maar begon 
toch een verhaaltje over de vergunning, de Provincie en over die snel-
weg tweehonderd meter verderop en als ik niet ’n aantal reeën schoot, 
dat dan heus iemand anders het wel zou doen. “Ja, maar toch iek vind 
nie loik, iez zo mooie dier.” “Iek begrajp,”antwoordde ik.
Voor als u na deze toestanden nog trek hebt: 

Niertjes met romige mosterdsaus (4 pers)
2 mooie kalfsniertjes, schoongemaakt, 1 sjalot, 1 glas witte wijn
4 eetlepels kalfsfond (Petrushoeve), 1/8 room, 1 tl. honing
2 eetlepels grove zachte mosterd, 50 gr koude roomboter
Snipper de sjalot fijn en fruit glazig in wat boter, giet er de wijn bij en 
laat inkoken tot 2 eetlepels. Voeg dan de room, honing en mosterd 
toe, roer goed door en laat inkoken tot saus dikte. Voeg dan de fond 
toe en de koude blokjes boter en zet er op laag vuur een staafmixer 
in. Draai tot je een mooie gladde saus hebt. Snijd de nieren in plak-
ken van 1 cm. Peper en zout ze en bak ze in de boter rosé. Laat ze 
even rusten op een warme plaats en serveer met de saus. Ikzelf at ze 
nooit lekkerder dan in het restaurant “Le Fil du Temps” in Pernes les 
Fontaines (Vaucluse)

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

Slachtgedachten

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl
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Zijtaart Biedt Meer wordt georganiseerd door de Zijtaartse onderneMers Vereniging

NLG Productions |  Rob Kuijpers Transport |  Frens v/d Zanden Bouwadvies |  Tijn van Deurzen  |  Raaijmakers Drukwerk  
Graafmachine verhuur Carlo van Kessel |  ZBO Bouw  |  Raadhage Makelaardij  |  Bouwbedrijf Verbruggen  |  Avedo Tegelwerken  |  Nipcon

 

AUTOSHOW 

Kinderen 
tot 12 jaar 

gratis 
entree.

 

gratis 
ParKeren!
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Mooi in de regio
Jan Aldenhoven maakt imposant beeld naar mythologische fi guur

Beeldhouwer Jan Aldenhoven en zijn Eurydice

Het verhaal  uit de klassieke my-
thologie van Orpheus en Eurydice 
is een verhaal over liefde, dood en 
oneindig verdriet. Films en opera's 
zijn er aan gewijd hoe Orpheus zijn 
jong gestorven geliefde probeert te 
ontrukken aan het dodenrijk. 

Tekst en foto: Gerard Buenen

Het lijkt hem te lukken door de magie 
van zijn muziek. Met zijn gezang en 
snarenspel weet hij de heersers van 
de onderwereld te vermurwen en hij 
mag Eurydice mee terugvoeren naar 
de wereld van de levenden. Echter 
onder één voorwaarde. Hij mag niet 
naar haar omkijken voordat zij de 

onderwereld achter zich hebben ge-
laten en de zon weer zien. Orpheus 
kan echter niet wachten, hij kijkt 
toch om, met alle fatale gevolgen 
van dien. Voor eeuwig moet Eurydi-
ce in het dodenrijk blijven. Orpheus, 
overmand door verdriet, hangt zijn 
lier aan de wilgen en zingt niet meer. 
Hij zondert zich af, wil geen andere 
liefde kennen. Uiteindelijk wordt hij 
verscheurd door een groep dolle 
dronken vrouwen, volgelingen van 
Bacchus. En dan pas wordt Orpheus 
voor eeuwig herenigd met de vrouw 
die hij nooit heeft kunnen vergeten.

Gelukkig
Niet dit deel van het verhaal was 

voor Jan Aldenhoven de inspiratie 
voor zijn monumentale beeld Eury-
dice dat zich nu spiegelt in het water 
van een visvijver op de Vlagheide. 
De Schijndelse beeldhouwer, een 
man voor wie de boomstam het uit-
gangspunt is van zijn creaties, koos 
voor de Eurydice uit de tijd dat zij 
nog een gelukkige waternimf was, 
wegdromend bij de muziek van van 
haar geliefde Orpheus.

Aldenhoven hakte zijn Eurydice – 
het beeld is bijna 2,5 meter groot 
en heeft een doorsnede van meer 
dan een halve meter – uit de stam 
van een tamme kastanje. Ideaal 
hout volgens hem, niet alleen om in 
te hakken maar ook omdat het als 
geen ander bestand is tegen de in-
vloed van weer en wind. Jan Alden-
hoven werkt vanuit het materiaal, 
altijd Europees hardhout. De stam is 
de basis waaruit hij het beeld al za-
gend, hakkend en schurend als het 
ware laat groeien.

Eurydice is nog tot in de zomer te 
vinden in de fraaie tuin met grote 
(vis)vijver van Gerard Gloudemans 
aan de Vlagheide, op de grens van 
Eerde en Schijndel. Gloudemans 
ontplooide in deze omgeving reeds 
allerlei initiatieven zoals een thee-
schenkerij, een wand voor oever-
zwaluwen, een doolhof in de vorm 
van een eend en een eendenkooi. 

Vrijwilligers voor SPPiLL aan de slag in Heeswijk-Dinther

Hergebruikte materialen voor Informatiecentrum 
Liempde
Liempde, 4 juni 2014 - De komende 
dagen gaan vrijwilligers uit Liemp-
de aan de slag bij een boerderij 
aan de Kildonkseweg in Heeswijk-
Dinther. De boerderij is een oud 
pand waarbij een gedeelte van de 
muren wordt vervangen. SPPiLL 
heeft een aantal vrijwilligers in-
gezet die meehelpen met de sloop 
van de huidige muur. De stichting 
uit Liempde mag de originele ste-
nen hergebruiken voor de restaura-
tie van de boerderij aan de Barrier-
weg 4 in het centrum van Liempde. 
SPPiLL heeft deze boerderij aan-
gekocht om hierin een cultuur- en 
landschapshistorisch informatie-
centrum te realiseren. De boerderij 
wordt eerst verbouwd en gerestau-
reerd.

Er is nog geen definitief besluit ge-
nomen over de invulling van het 
informatiecentrum. In de komende 
maanden krijgen de conceptplan-
nen steeds meer vorm en gaat een 
architect tekenen en ontwerpen. 
Daarna volgt de vergunningproce-
dure. Als dat allemaal rond is, kan 
de restauratie en verbouwing van 
start gaan. Het is hierbij belang-

rijk om de historische waarde van 
het pand te behouden. Arnold van 
den Broek, lid van de projectgroep: 
“Als je gaat herstellen, dan is het 
belangrijk om originele materialen 
te gebruiken. Via Stichting de Bra-
bantse Boerderij zijn wij in contact 
gekomen met de eigenaar van de 
boerderij in Heeswijk-Dinther. In 
het kader van duurzaamheid is het 
goed dat wij de materialen mogen 
hergebruiken.”

Zorgvuldig aan de slag
Op woensdag 4 juni gingen de 
eerste vrijwilligers van SPPiLL naar 
Heeswijk-Dinther om mee te hel-
pen met de sloop van de achterge-
vel en de kopgevel van de boerderij. 
Will van Houtum en Driek Termeer 
zijn twee van de vrijwilligers die aan 
de slag zijn. Will: “We hebben alle-
maal in de bouw gewerkt en willen 
nu onze ervaring inzetten voor dit 
project. Het project staat ons goed 
aan en hier willen we ons graag 
voor inzetten.” De vrijwilligers bre-
ken de muur met veel zorgvuldig-
heid af en proberen dan ook zoveel 
mogelijk stenen heel te laten. Driek: 
“De muur van de boerderij is lang 

geleden gemetseld met kalk en dat 
maakt het eenvoudiger om de ste-
nen schoon te maken.” 

De kracht van vrijwilligers
Arnold van den Broek is blij met 
de inzet van de vele vrijwilligers. 
“Om deze klus te klaren, heeft SP-
PiLL op korte termijn veel vrijwilli-
gers bij elkaar moeten krijgen. Het 
zijn vaak vakmensen uit de bouw 
die de restauratie van de boerde-
rij in Liempde een warm hart toe 
dragen. Je moet het toch met vak-
kennis doen. Zij dragen letterlijk en 
figuurlijk een steentje bij aan het 
project.” Het is de bedoeling om 
vervolgens de stenen te vervoeren 
naar Liempde, zodat deze gebruikt 
kunnen worden bij de restauratie 
van de boerderij aan de Barrier-
weg 4. Tijdens de ontwikkeling van 
het restauratieplan, wordt bepaald 
waarvoor de materialen precies ge-
bruikt gaan worden. SPPiLL is nog 
op zoek naar vrijwilligers die mee 
willen helpen met de restauratie 
van het informatiecentrum. Mocht 
je interesse hebben, stuur dan een 
e-mail naar info@sppill.nl of bel 
naar 06-83246226.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

T.V. De Coevering 25 jaar
Tennisvereniging “De Coevering” 
speelt haar wedstrijden op tennis-
park “de Eerde” te Eerde. Een ten-
nispark wat eigendom is van de 
fam. v. Hooft uit Eerde.

T.V. De Coevering is 25 jaar gele-
den opgericht zodat de leden een 
KNLTB-wedstrijdpas kregen en daar-
mee deel konden nemen aan toer-
nooien en de competitie. Op dit mo-
ment organiseert T.V. De Coevering 
haar jaarlijks “open-toernooi”.  Een 
toernooi wat elk jaar gespeeld wordt 
in week 24. Verder is er deelname 
aan voorjaars/najaars en wintercom-
petitie van de KNLTB.
Afgelopen voorjaar met maar liefst 
15 teams.

Op zaterdag 21 en zondag 22 juni 
as organiseren wij een feestweekend 
voor leden/partners/jeugdleden en 

oud-leden.  Op zaterdagmiddag is 
er een tennisclinic voor de senioren-
leden en ’s avonds een feestavond 
voor de senioren-leden met partner. 
Op zondagmiddag is er een ten-
nisclinic voor de jeugdleden en een 
receptie / reünie voor alle leden, 
oud-leden, overige genodigden en 
belangstellenden.Vanaf 13.00 uur 
tot 17.00 uur is iedereen van harte 
welkom op het tennispark. Oud le-
den welke wij niet hebben kunnen 
bereiken nodigen wij bij deze van 
harte uit om met ons een borrel te 
komen te drinken en wat bij te klet-
sen.

Het bestuur en de jubileumcommis-
sie heten U van harte welkom op 
Tennispark de Eerde (volg de gele 
bordjes)
De Coevering 5a
5466 PR  Eerde

Zondag 15 juni, 10.00 uur

Bomvol programma 
Zijtaart Biedt Meer 

Zondag barst in Zijtaart het spekta-
kel los met alweer de 27e editie van 
Zijtaart Biedt Meer. Een dag waar ie-
dereen zich thuis zal voelen tijdens 
de braderie en de vele activiteiten. De 
dag in vogelvlucht …

Zijtaart Biedt Meer start om 10.00 
uur met de traditionele openluchtmis. 
Vervolgens krijgen de handelsgeest, 
het nostalgische motorgeronk en het 
vertier alle ruimte. Om 10.45 uur star-
ten de solexen met in hun kielzog de 
nostalgische brommers. Daarna geeft 
de pastoor de oldtimerauto’s en oude 
tractoren een zegening voor een be-
houden jaar. 

Intussen vullen de terrassen zich snel 
onder begeleiding van een bont gezel-
schap blaaskappellen. Omdat de Boe-
melaars 50 jaar bestaan zijn maar liefst 
12 regiokapellen uitgenodigd. Zij wis-
selen elke 20 minuten stuivertje voor 
de terrassen. 

Het Daf Museum vertoont zijn glorie 
met een schitterende Daf-show, terwijl 
Gaffert het publiek een hijskraanview 
biedt over de braderie. Daarnaast kunt 
u deelnemen aan helikoptervluchten. 
Kaarten hiervoor zijn te koop bij de Fiet-
senWinkel Zijtaart. Over grote hoogtes 
gesproken: alle bezoekers krijgen een 
lot om kans te maken op prachtige prij-
zen, waaronder een luchtballonvaart en 
een rondvlucht in een vliegtuig.

Ook de kinderen komen ogen, oren 
en handen te kort. Hun programma 
is gevuld met onder meer een kinder-
vrijmarkt, kinderboerderij, toneelop-
tredens, luchtkussens, bungyjump, 
latje trappen door VOW en een JAZ-
presentatie. 

Zijtaart Biedt Meer is mogelijk gemaakt 
door talrijke verenigingen, onderne-
mers en in het bijzonder hoofdsponsor 
hoveniersbedrijf en vuurwerkverkoop-
punt Geert van Boxmeer. Zij heten je 
van harte welkom op zondag 15 juni. 

advertorial

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
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

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

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

Bekijk de website van….

Aben Reclame. Carwrapping, (vracht)autobelet-
tering, drukwerk, vlaggen, banners, borden, 
winkelinrichting en nog meer, heel veel meer. 
Aben Reclame kan het allemaal. Weet u weten 
hoe of wilt u meer informatie? Kijk dan op de 
website www.abenreclame.nl 

25

14

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

24

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

31

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

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

• 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

11
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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

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

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

Bekijk de website van….

Aben Reclame. Carwrapping, (vracht)autobelet-
tering, drukwerk, vlaggen, banners, borden, 
winkelinrichting en nog meer, heel veel meer. 
Aben Reclame kan het allemaal. Weet u weten 
hoe of wilt u meer informatie? Kijk dan op de 
website www.abenreclame.nl 

25

14

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

24

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

31

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

• 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

11
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paardensport Argo ‘sehr erfolgreich’ in Duitslandzwemmen

Zwemvereniging Argo heeft af-
gelopen Pinksterweekeinde 
deelgenomen aan het 2-daagse 
Salinenschwimmfest in Werne, 
Duitsland.

Deze wedstrijd werd georganiseerd 
door de Wasserfreunde uit Werne 
en werd gezwommen in een 50 me-
ter buitenbad. De locatie was mooi, 
het weer was geweldig en de te-
genstand van de met name Duitse 
verenigingen was goed. Dit alles re-
sulteerde in goede prestaties van de 
Argo deelnemers.
De 12 deelnemers verschenen 53 
keer aan de start en behaalden op 
zaterdag en zondag 39 medailles. 
Deze medailles werden als volgt ver-
deeld:
Dana Janssen: Zilver: 400m vrije 
slag; brons: 200m vrije slag en 200m 
schoolslag.

Fleur Gibbels: Zilver: 50m vrije slag 
en 400m vrije slag; brons: 200m vrije 
slag.
Isa van Doorn: Zilver: 100m vrije 
slag; brons: 200m wisselslag en 
100m schoolslag.
Janna van den Einden: Goud: 100m 
schoolslag; brons 50m vrije slag.
Leonie Habraken: Zilver: 50m vrije 
slag; brons: 50m vlinderslag
Loes van Eindhoven: Goud: 400m 
vrije slag; zilver: 100m vrije slag; 
brons: 50m vlinderslag en 50m rug-
slag. Luc van Eijndhoven: Goud: 
200m rugslag, 400m vrije slag, 
100m rugslag en 50m rugslag; zil-
ver: 200m vrije slag en 100m vrije 
slag.
Marijke van der Heijden: Goud: 200m 
wisselslag, 50m rugslag, 100m vrije 
slag; zilver: 50m schoolslag; brons: 
100m rugslag. Mirthe Dahler: Goud: 
100m rugslag; zilver: 200m vrije slag; 

brons: 400m vrije slag. Roel Janssen: 
Goud 200m wisselslag; zilver: 50m 
vlinderslag; brons: 50m schoolslag en 
100m vrije slag.
Sanne Peters: Goud 50m schoolslag 
en 100m schoolslag; zilver: 200m 
schoolslag en brons: 200m wissel-
slag.

Argo heeft in het uiteindelijke totale 
ploegenklassement een keurige 6e 
plaats weten te behalen. In een veld 
van 19 deelnemende verenigingen is 
dit een uitstekend resultaat.

Komend weekend
Komend weekend nemen 6 jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deel aan de Minioren Finales die 
wordt gehouden in het zwembad De 
Stok in Roosendaal. Zij zullen 27 keer 
aan de start verschijnen. Aanvang za-
terdag en zondag om 14.00 uur.

Een foto van de ploeg (zwemmers/coaches/begeleiders/offi cials) die heeft deelgenomen aan de wedstrijd in Werne.

Gerben te Raa en Daan Geboers 
wederom clubkampioen

Het seizoen 2013-2014 van de 
Rooise dam- en schaakvereniging zit 
er weer op en ondanks de zware te-
genstand bij zowel het dammen als 
het schaken hebben Gerben en Daan 
hun clubtitel weten te prolongeren. 
Dammer Gerben te Raa slaagde er in 
om voor de achtste keer het kampi-
oenschap voor zich op te eisen. Door 
de toestroom van een aantal sterke 
spelers uit de regio krijgt deze titel 
extra glans. Bij het schaken kwam 
wederom Daan Geboers, inmiddels 
alweer voor de zesde keer, als win-
naar uit de bus.

Als afsluiting van het seizoen moch-
ten afgelopen  maandag de kampi-
oenen Gerben en Daan een simul-
taan spelen tegen een groot deel 
van de club. Bij de schakers waren 
naast clubschakers ook een aan-
tal gastspelers uitgenodigd om het 
Daan zo lastig mogelijk te maken.

Bij het dammen nam Gerben het op 
tegen maar liefst 16 borden. Gerben 
bewees zijn klasse met een eind-
score van 78% . Hij won 11 partijen 
en speelde remise tegen Arno Bloks, 
Mies van Berlo en Piet van Erp. Ad 

Peerenboom en Leo van Vlerken be-
zorgden Gerben zijn enige 2 verlies-
partijen.

Schaker Daan had 17 tegenstanders 
en won 11 partijen. De partijen te-
gen Cor van Nuland, Ad Verhagen, 
Jan Tils en Marcel van der Aa ein-
digden in remise. Eén van de gast-
spelers en clubgenoten Wim van der 
Heijden en Bert de Laat slaagden 
erin de volle winst te pakken. Met 
de uiteindelijke score van 71% sloot 
Daan de simultaanwedstrijd fraai af.

dammen/schaken

Uitslagen
bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 4/6:
1 Echtpr. Van Gerwen 75,00 % 2 Dms. 
B.v.d.Laar- M.v.Schijndel 60,42 % 3 
Echtpr. Seegers en Dms. N.Filipsen- 
R.v.Hoof 84,69 %.

BC De Beckart 

uitslagen 5/6:  
A-lijn : 1. Riet en Cees van Hout  
60.50 % 2. Mia Poels en Annie Ste-
vens 57.50 % 3. Harrie en Jan van Erp 
56.00 %. B-lijn : 1.Marietje Aarts en 
Zus van de Rijt 60.41 % 2. An van Erp 
en Leny van Rooij 60.00 %  3. Marie-
tje van Aarle en Jo Verhoeven 57.08 
%. Einduitslag van de cyclus: A-lijn; 
1. Riet en Cees van Hout 58.10% 2. 
Nellie en Ad Vervoort 55.64 % 3. Mia 
Poels en Annie Stevens 54.56 % B-lijn 
: 1. Marietje van Aarle en Jo Verhoe-

ven 58.93% 2. Hilda van der Kaden en 
Diny Vos 55.46 % 3. Marietje Aarts en 
Zus van de Rijt 53.92 %

BC Rooi 750

Uitslag zomerdrive 1. dd.4 juni
A-lijn: 1.Jos van Rijbroek & Harrie van 
Rijbroek  60,42 1.Sjan van Acht & 
Maarten Kaskens  60,42
3.Heleen Voets & Ineke Wijtzes  58,33
B-lijn:
1.Jan Verbunt & Rien Voets  70,00  
2.Marianne Muller & Joop Muller  
58,13
3.Ad van Kaathoven & Harrie Hol  
56,88
Iedere woensdagavond vrij bridgen in 
Mariendael t/m eind augustus
    
ZBC’01 Zijtaart

Vrij Bridgen 3/6
A-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 
66,67 % 2.Cees v.Hout & Jo Ver-

hoeven 59,17 % 3.Mien Vermeulen 
& Hannie Habraken 58,75. B-lijn: 
1.Mieke Toebast & Toos Vissers 61,11 
% 2.Chris & Christien v.Helvoirt 57.50 
%  3.Henk v.d.Linden & Mien Vissers 
56,94 %.

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 6/6
A-lijn: 1.Cor v.d.Berg & Jan Rijkers 
64,17 % 2. Harrie Lucius & Nelleke 
Stolk 57,50 % 3.Tonnie Kivits & Jan 
Langenhuizen 54,86 %. B-lijn: 1.Toon 
v.Creij & Wim v.Os 63,54 % 2.Martien 
v.Cleef & Marietje v.d.Horst 57,81 % 
3.Anny v.d.Hurk & Mientje v.d.Tillaart 
54,69 %.

www.facebook.com/demooirooikrant

Pinksterweekend zorgt voor vele 
eerste prijzen 

Ondanks de hitte van dit week-
end, gingen er toch veel combina-
ties naar het Concours Hippique in 
Leende. Voor zowel de sectie pony’s 
als paarden telden deze resulta-
ten mee voor de selectie van kring 
Eindhoven. De wedstrijd gaf Evi de 
Beer al duidelijkheid; zij sleepte het 
kringkampioenschap in de klasse 
E-B binnen.

De ponyruiters beten het spits af op 
zondag. Hilde van den Oever startte 
haar pony Rana in de klasse D-M2. 
Na afloop van beide proeven was 
Hilde niet helemaal tevreden, maar 
toch wisten zij tweemaal te winnen. 
In de klasse E-B nam Evi de Beer deel 
met Zimba. Het was erg spannend 
voor deze combinatie, want zij kon-

den dit weekend al het kringkam-
pioenschap in ontvangst nemen. 
Ze reden twee goede proeven en 
wisten met hoge scores beide keren 
te winnen. Dit zorgde ervoor dat ze 
reeds verzekerd zijn van het kring-
kampioenschap in hun klasse. Op 
maandag werd de wedstrijd even 
stilgelegd vanwege het noodweer, 
maar rond half 2 werd het program-
ma wederom hervat. Willeke van 
der Velden kwam met Enjoy aan de 
start in de klasse M1. Ze reed een 
keurige proef die werd beloond met 
een 1ste plaats. De beste combina-
ties van elke proef mochten deel-
nemen aan de overkamping. Wil-
leke en Enjoy waren een van de 12 
combinaties die gingen strijden om 
de grote prijs van Leende. Paard en 
ruiter hadden wel last van de hitte, 
maar sloten de grote prijs af met een 
knappe 3e plek.

Niet alleen in Leende werd groots 
uitgepakt, ook in Schijndel werd bij 
Jan van Amstel een mooie wedstrijd 
georganiseerd. Mariola Voorn liet 
met Copyright een goede proef zien 
in de klasse B. Deze wist ze overtui-
gend te winnen. In Asten werd een 
springwedstrijd georganiseerd. Ma-
rion Merks kwam met Dolf aan de 
start in de klasse B. Na twee foutloze 
omlopen namen zij een 3e prijs mee 
naar huis. Vorige week behaalde 
Evelyne Evers met Ohlala een 2e 
prijs in de klasse Z1, op de dressuur-
wedstrijd in de Mortel.

Europees darten bij café d’n Toel
Bij café d’n Toel begint op dinsdag 
17 juni de eerste wedstrijd Europees 
internationaal darten om 21.00 uur. 
Bijzonder dat het in Sint-Oedenrode 
plaatsvindt, aangezien er maar twee 
kasten zijn in Nederland die dit kun-
nen.

Het internationaal team van d’n Toel 
dat voor Nederland uitkomt  zou het 
leuk vinden als mensen komen kijken 
om aan te moedigen. Het zal ook op 
tv’s te zien zijn zodat iedereen het goed 
kan zien. Team d’n Toel bedankt alvast 
de sponsors en supporters die dit mede 
mogelijk hebben gemaakt. Graag tot 
ziens op de eerste wedstrijd dinsdag 17 
juni om 21.00 uur. Eerste speelronde 
start op dinsdag 17 juni a.s. (week 25) 
en duurt 6 weken. In de eerste ronde 

speelt elk team binnen de poule 'uit- en 
thuis' wedstrijden. Dit zijn 11 games per 
wedstrijdavond: Games 1/2: Cricket 
400, Games 3/4: 501 di/do (Freeze re-
gel wordt toegepast), Games 5/6: Cric-
ket 400, Games 7/8: 501 di/do (Freeze 
regel wordt toegepast), Game 9: Cricket 
400, Game 10: 501 di/do (Freeze regel 
wordt toegepast), Game 11: Cricket 
400 ( Teamwedstrijd | 4 spelers, 2 per 
score) Speelronde 2, Aanvang: 1e week 
van september | Dinsdag 2 september 
2014. De 2 beste teams van elke groep 
gaan door naar fase 2 en spelen kwart-
finales (11 games per wedstrijdavond, 
'uit- en thuis' wedstrijden). Speelronde 
3: Halve finales. 11 games per wed-
strijdavond, 'uit- en thuis' wedstrijden. 
Speelronde 4: Finale, 11 games, 'uit- en 
thuis' wedstrijden.

darten

Bas en Ilse Verhagen pakken 
eerste plek
Op zaterdag 7 juni hebben Bas 
Verhagen en Ilse Verhagen meegedaan 
aan de drie BMX Interclubs wedstrij-
den die gaan tussen Schijndel, Erp en 
Volkel.
 
In Schijndel werd Bas bij de boys 11/12 
jarigen in de manches 3 x 1e. Ook in 
de finale pakte hij de 1e plek. Ilse reed 
bij de girls 14+ en werd in de manches 
2,1,1. Ze won in de finale.
 
Wessel van Dijk, Kyro van Schijndel en 
Koen van der Wijst hebben meegedaan 
aan three nations bmx cup wedstrijden 
(Duitsland, België en Nederland) Op 
zaterdag 7 juni in Ahnatal (D) werd 
Kyro bij de boys 11/12 jarigen in de 
manches 3 x 3e en in de kwartfinale 
7e. Wessel reed bij de boys 13/14 ja-
rigen en werd in de manches 1,2,2. In 

de kwartfinale strandde hij op een 6e 
plaats. Koen werd bij de boys 15/16 ja-
rigen 3 x 1e in de manches, in de kwart-
finale pakte hij ook de 1e plaats. Zowel 
in de halve als in de finale werd hij 2e. 
Op zondag 8 juni werd Kyro in de man-
ches 2,2,3. In de kwartfinale kwam hij 
als 2e over de streep, in de halve finale 
als 6e. Wessel reed in de manches  naar 
3,4,4, in de kwartfinale eindigde hij als 
6e. Koen werd in de manches 1,1,2. In 
de kwartfinale eindigde hij als 2e en in 
de halve finale viel hij.

Interclub wedstrijd Schijndel
Bij de boys 8/9 jarigen werd Fedde de 
Bie In de manches 4,5,5 en in de b-
finale 1e. Jelt de Bie reed bij de boys 
10/11 jarigen. In de manches werd hij 
2x1e en viel hij een keer. In de  finale 
werd hij netjes 1e.

bmx
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Handboogvereniging Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Deze 
week was de winnaar Jan Gordijn 
met 224 punten. De overige uitsla-
gen: Antoon Vervoort 214, Jan van 
Erp 205, Wim Boonstoppel 203, Leo 
van Breugel 178, Antoon Hermes 
172 en Albert van Ofwegen 117.

Op vrijdagavond hebben we ge-
schoten voor de Ontspanningsbeker. 
Vanwege het goede weer werd er 
buiten geschoten in het zonnetje. Bij 
deze wedstrijd op 25 meter worden 
de eerste 15 met geluk geschoten 
en de laatste 10 tellen gewoon. Met 
geluk betekent dat de scores na de 
wedstrijd omgeloot worden. Bijv: 10 
wordt 3, 9 wordt 8, etc. De winnaar 
was Jos van de Veer met 190 pun-
ten. De overige uitslagen: Mark Kuys 
180, William Huyberts 179, John van 
Mulukom 174, Mart Verhoeven 167, 
René van der Heijden 164, Frans van 
de Braak 160, Jan Gordijn 157, Sjef 
van den Berg 144, Agnes Vissers 136, 

Jos van den Berg 117.
LET OP: de geplande seniorenbeker 
van vrijdag 13 juni gaat niet door! 
Het is dan vrij schieten voor alle se-
nioren en jeugd van 16 jaar en ouder.
De jeugd van Ontspanning heeft 
woensdag de laatste beker voor de 
crocuscup geschoten. Dit is een wed-
strijd waarbij het gaat om de meeste 
geschoten zevens. De scores zijn nog 
niet binnen, maar de winnaar is al 
wel bekend: Floris Mesu.
Piet van den Berg heeft op zaterdag 
in Arnhem een selectiewedstrijd ge-
schoten. Hij schoot een voorronde 
van 72 pijlen op 60 meter en daarna 
7 finalerondes. De top 4 van deze 
wedstrijd en de vorige selectiewed-
strijden van dit jaar mag in augustus 
naar de Juniorcup in Moskou. In de 
kwalificatieronde schoot Piet een de-
gelijke 636 punten. Daarna wist hij 
vier van de zeven finales te winnen 
en hij eindigde op de derde plaats. 
Hij verdiende hiermee dus een ticket 
naar Moskou.

Op zondag schoot Piet in Baarschot 
de tweede wedstrijd in de vriend-
schappelijke wedstrijd Brabant – Lim-
burg. Het jeugdteam waarvan Piet 
deel uitmaakt won deze wedstrijd 
met 91 – 9. Een klinkende overwin-
ning voor de Brabanders. Bovendien 
wist Piet met 474 punten de hoogste 
score bij de recurve schutters neer te 
zetten. Ook de totale wedstrijd werd 
met grote overmacht door Brabant 
gewonnen, zodat de wisselbeker nog 
een jaar in Brabant blijft.

Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun club-
avond en op dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer haar clubmiddag. Vrij-
dagavond is de clubavond voor de 
senioren. Voor het trainen van FITA 
afstanden zijn buitenbanen gehuurd 
bij Landsman Unie. De leden hebben 
een eigen sleutel en kunnen vrij trai-
nen als de accommodatie niet bezet 
is. De jeugdtraining is op woensdag-
avond, bij mooi weer buiten.

Twee duivenvluchten op zaterdag

Afgelopen zaterdag stonden twee 
vluchten op het programma. Te we-
ten Laon (255 km) en de eendaagse 
vanuit Argenton (623 km).

In Argenton stonden 118 duiven van 
11 Rooise liefhebbers aan de start. 
Gelost werd er met een zuidoosten-
wind om 6.45. De eerste aankomen-
de werd geklokt door W. v. Houtum 
om 13.33 uur met een snelheid van 
1540 m.p.m, dus ruim 90 km per uur. 

Op deze vlucht was ook de tweede 
voor W. v. Houtum.
Dan de tweede vlucht. Ook die dag 
vanuit Laon. Daar werd gelost om 
8.00 uur. De eerst aankomende werd 
geklokt door A. v/d Heyden om 
11.03 uur met een snelheid van 1387 
m.p.m. Zie daar, de snelheid was la-
ger dan op Argenton, terwijl de af-
stand korter was. In deze sport is het 
niet altijd voorspelbaar, maar dat is 
ook wel het mooie. Zo blijft de hoop 

op een mooie uitslag voor iedereen 
aanwezig.  De eerste 15 in Sint-
Oedenrode waren…. Vanuit 
Argenton:  W. v. Houtum: 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 12, 15.  Comb. G. & 
H. v. Dijk: 3. H. Janssen: 8. H. v. 
Boxmeer: 9,10,11.  J. v. Boxmeer: 
13. B. Giebels: 14. Vanuit Laon: A. 
v/d Heyden: 1,5,7,15. W. v. Hou-
tum: 2,4,6,13,14. J. Lathouwers: 
3,10. H. v. Boxmeer: 8. H. Janssen: 
9. J. v. Houtum: 11,12. 

duivensport

Anne Markegraaf en Veerle van de 
Pasch eerste tijdens Pinksterweekend

paardensport

Zondagmorgen waren de ingrediën-
ten aanwezig voor een hele mooie 
wedstrijddag. De pony 'Way of Life' 
ingevlochten, gepoetst en op weg 
naar Leende. Hier vond de derde se-
lectiewedstrijd plaats op het mooie 
terrein in deze typisch Brabantse 
gemeente.

Anne Markgraaf kwam uitgerust 
aan de start en reed een mooie eer-
ste ronde in de D/E B klasse, maar 
ook tijdens de barrage liet ze alles 
liggen een maakte daar waar moge-
lijk de kortste wendingen. 
Dit werd door de jury beloond met 
een welverdiende eerste prijs.

Nina van Enckevort reed met Mis-
tery in de DM klasse ook een fout-

loze eerste ronde. Mistery is in vorm 
en kan nog wel wat plaatsingspun-
ten gebruiken. In de barrage tikte 
ze helaas net de laatste balk af en 
werd daardoor, zeer terecht, twee-
de.  Veerle van de Pasch reed in 
de laatste rubriek ,nog steeds in de 
brandende zon, met Surprice een 
mooie foutloze eerste manche. In 
de barrage moest ze als eerste dus 
maar snel genoeg gereden en alle 
balken laten liggen. Dan is het voor 
de concurrentie al moeilijk genoeg. 
Dat bleek nadat ze de snelste tijd én 
als enige foutloze de eerste prijs af 
mocht halen met de ereronde. Een 
deel van de Vresselse Ruiters rijden 
dit weekend een 3-daagse wedstrijd 
in Almelo en een deel zal de 4e se-
lectiewedstrijd rijden in Veldhoven.

De Nijnselse ruiters 

Juliët Bosshardt start Dalve voor 
laatste keer en wint derde prijs

In Leende werden dit Pinksterweek-
end weer selecties voor de Brabantse 
Kampioenschappen verreden. Juliët 
Bosshardt mocht van de nieuwe ei-
genaar van het paard Dalve deze 
nog een keer op wedstrijd startten. 

Deze start, in het springen klasse B, 
resulteerde in de derde prijs. Noortje 
Gevers startte in Leende in het sprin-
gen klasse M. De start van Noortje 
en haar paard Breaker leverde een 
vierde plaats op. Leonie Jochems 

heeft haar paard ook uitgebracht 
op de wedstrijd in Leende. Leonie 
startte haar paard Ferrovanck PP 
in de dressuur klasse L. De eerste 
proef resulteerde in een percentage 
van 68, 7 % en een vierde prijs. De 
tweede proef van Leonie en Ferro-
vanck PP beloonde de jury met 65,3 
% en een zesde plaats. Eveline van 
de Ven startte haar paard Allure op 
een dressuur wedstrijd in Schijndel. 
Eveline en Allure behaalde in de 
klasse Z1 61,8% en een derde prijs.

Leuke, warme en succesvolle 
kennismakingslessen TV de Kienehoef
Afgelopen zaterdag zijn via Sjors 
Sportief maar liefst 56 kinderen ko-
men tennissen op het park  van TV 
de Kienehoef. 

Jonge en wat oudere jeugd werden 
flink aan het werk gezet. Bij tennis 
komt het niet alleen aan op de bal 
slaan dus werden er naast balvaar-
digheidsoefeningen ook voetenwerk 
geoefend. De jeugd wordt tegen-

woordig beschouwd als motorisch 
minder vaardig maar hier was niks 
van waar. Onder goede begeleiding 
kan ieder kind uit de voeten in de 
tennissport. Komende zaterdag en 
ook de zaterdag daaropvolgend 
zijn de kennismakingslessen voor de 
jeugd. Ook senioren mogen zich vrij 
voelen om te komen van 13.30 tot 
14.30. Wij staan voor u klaar om een 
training te geven. Tot zaterdag!

tennis

DHR. G.VAN DER WIJST
10.000 STE KLANT

WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT
TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

Limonade Kabouter meest in trek bij 
jongste jeugd

voetbal

Zaterdag 7 juni hield voetbalclub 
Rhode haar jaarlijkse clubdag. Van 
11:00 – 14:00 uur waren er voor de 
jongste kinderen activiteiten, de ge-
hele dag strandvoetbal voor de tie-
ners en ’s avonds een barbecue en 
veel muziek voor de ouderen.

Ongeveer 90 kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 10 jaar konden zich verma-
ken met een twaalftal spelletjes zoals 
stokvangen en doelschieten. Ook kon-
den de kinderen zich laten schminken, 
een ballonnenclown een figuurtje laten 
maken, of een stukje rijden op de rug 
van een pony. Maar vooral in trek was 
de “Rhode Limonade Kabouter”. De 

jongste jeugd vergaapte zich aan de 
kabouter en liet zich de zelfgetapte 
ranja goed smaken. En daar werd  door 
het warme weer veel gebruik van ge-
maakt. 

Alle activiteiten vonden plaats op of 
naast veld 6 van De Neul. De vele vrij-
willigers (o.a meisjes voetbalteam en 
ouders) zorgden voor een vlot verloop 
van de dag. 
De kinderen kregen een Rhode stem-
pelkaart mee, waar ze friet, drinken 
(ranja) en een snoepzakje voor kon-
den krijgen. Tevens was de kaart een 
lot voor enkele loterij-prijsjes.
Van de kleurplatenwedstrijd werd ook 

druk gebruik gemaakt, en ook hier 
waren enkele prijsjes te winnen. 

De dag was niet alleen voor de Rho-
de-leden, maar ook voor hun broer-
tjes, zusjes of vriend(innet)jes. Rond 
één uur werd het rustiger en gingen 
geschminkte kinderen met een ballon-
nenfiguur bij vader of moeder achter 
op de fiets naar huis. Anderen geno-
ten nog volop van de zon en bleven 
kijken naar het strandvoetbal.

Junioren
Naast de grasmat van veld 6, werd 
op een vlakke en prachtige ogende 
strandvlakte in tropische sferen ge-
streden voor de winst. Van 09:00 tot 
20:00 uur was er beachsoccer met 32 
junioren teams, verdeeld over 8 poules 
van 4 teams. Daarna per leeftijdsgroep 
(kruis)finalewedstrijden.

Senioren
Om 16:30 uur was er een voetbal-
wedstrijd tussen de veteranen van 
Rhode en Nijnsel. Een verjongd Rhode 
won met 3-1. In de avond werd de 
clubdag voortgezet met een BBQ en 
volop muziek.

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

Rhode Clubdag 
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 11 JUNI

T/M DINSDAG 17 JUNI 2014
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VAN UW BBQ!

Ø 43 CM

SET/2

VADERDAGTIP!

0.39

0.49

vanaf:

vanaf:

BBQ
DELUXE
op wielen
metaal
werkhoogte 
58-72 cm

DAMES
ZOMERJURKJE
kort model
diverse prints en kleuren
maten S-XXL

ORANJE
WK ARTIKELEN

ORANJE
WK DISPOSABLES

BBQ
GEREEDSCHAP
3-delig

KINDER
DEKBEDOVERTREKSET
diverse prints
katoen/polyester
140x200 cm

GLADE
LUCHTVERFRISSER
diverse geuren
voor in auto 
of badkamer
8 gram

GILLETTE
GIFTSET
ProGlide
scheermes en handdoek

SORISO
POLYESTER PLAMUUR
te gebruiken op metaal, 
polyester, hout etc.
2 componenten
485 + 15 gram

KINDER
WATERSCHOENEN
diverse kleuren
maten 22-35

ORANJE
WK T-SHIRT
katoen
maten M-XXL

SAU’CEE
BBQ SAUZEN
in handige 
knijptube
yammie, 
knoflook, 
pikant,
spicy red 
of indian 
curry
265 ml

BUG BLOCKER
VLIEGENGORDIJN
magnetisch kliksysteem
210x50 cm

DAMES
TUNIEK
met print of 
kantdetail op rug
diverse kleuren
maten S-XXL

SCHOLIEREN
WOORDENBOEK
versie 2014-2015
speciaal samengesteld voor 
het voortgezet onderwijs

9.95 0.79

2.99

2.49

1.49

0.79

6.49

2.19

5.49

2.992.49

3.992.49

PARTYBEKERS
10 stuks 0.39
TAFELKLEED
180x120 cm 0.59
PARTYBORD
6 stuks 0.59
SERVETTEN
20 stuks 0.59

IMPULS
TONDEUSE
oplaadbaar
met LED 
verlichting

5.95

KINDER
ZONNEBRIL
diverse kleuren
en modellen

0.69

INSTANT
VULLER
1 kg

2.99

ESPADRILLES
MET SLEEHAK
maten 36-41

5.79

KUNSTNAGELS, 
MASKER OF DIADEEM

0.49
MEGA VLAGGENLIJN

0.79
HAARSPRAY OF 
OPPLAKWIMPERS

0.89

WK 
POLO
katoen
maten 
M-XXL

4.49

TERRAS
KAARS
in glas
citronella

0.79

Elders
1.49
1.99

Elders
4.95
5.79

Elders
2.95
3.95

Elders
12.95
14.99

Elders
7.95
9.90

Elders
1.95
2.95

Elders
15.95
19.95
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Jij komt toch ook kijken?
Spetterende beachparty!

• Aanvang zondag + maandag om 9.00 uur

• Evenemententerrein De Neul Sint-Oedenrode

• Aanvang zondag avondprogramma vanaf 19.00 uur

• Aanvang maandag avond prijsuitreiking vanaf 20.00 uur

• Live muziek + DJ - Rooise gezelligheid!

Gratis entree!

Grandioos spektakel!
voor iedereen!

www.beachsoccerrooi.nl

Pinksterweekend - zondag 8 juni & maandag 9 juni 2014

Programmaboekje Beachsoccer Rooi

#BSRooi
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En niet te vergeten de vele vrijwilligers die geheel belangeloos hun bijdrage leveren 
om dit evenement mogelijk te maken. Allen hartelijk dank, zonder jullie was het nooit gelukt!!!

Mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren:

Onze bordsponsors:

• Emvo Techniek

• Lean Schoonmaakbedrijf

• Michel Wouters Elektrotechniek 

• Slagerij Verheijen

• Ton Kuijper Betonboringen

• Autoservice Wehkamp

• Twins Catering

• van Kaathoven Groep

• Drie-O Automatisering

• v.d. Berk Assurantiën

• Houthandel Smetsers

• Pour Vous Schoenen

• Bekkers Adviesbureau

• Ton Reniers Schilderwerken 

• RDWL

• Switch Fashion

• HUWA

• Bakkerij Bekkers

Normaal fluiten we vooral in Noord- en Zuid-Holland, 
maar zo'n sfeer als hier vind je daar niet”, zegt Korpel. Ook 
zijn collega Roel Niesing vindt de sfeer in Sint-Oedenrode 
geweldig. “Ik heb het afgelopen jaar behoorlijk met mijn 
gezondheid getobt. In totaal heb ik acht chemokuren on-
dergaan en je wilt niet weten hoeveel steun ik per e-mail 
en via facebook heb gehad van de Rooise mensen. Daar 
wil ik graag iedereen in Sint-Oedenrode voor bedanken”, 
zegt Niesing met een onvervalst Rotterdamse tongval.

Geen grote ongelukken
Een niet onbelangrijke rol op een evenement zoals beach-
soccer, is de EHBO. Joke Keijenberg en Leny Bouwman 
kunnen terugkijken op een goed verlopen toernooi. “We 
hadden veel kleine ongemakken, maar grote ongelukken 
zijn er gelukkig niet gebeurd.  We hebben één persoon 
door moeten sturen naar het ziekenhuis, maar alle andere 
verwondingen hebben we zelf op kunnen lossen. Het zijn 
vooral schaafwondjes en ook moeten we veel koelen”, 
zeggen Joke en Leny. De twee dames zijn ook bijzonder 
te spreken over de manier waarop de organisatie omgaat 
met tips. “Als we hen wijzen op een gevaarlijke situatie, 
dan nemen zij meteen maatregelen om dat op te lossen”.

Dank aan sponsoren
De vraag of het tiende beachsoccertoernooi volgend jaar 
iets extra's in petto heeft kan Robert Barclay nog niet be-
antwoorden. “We zijn nu volop bezig met dit toernooi en 
vanaf januari gaan we weer aan de slag met het volgende. 
Maar dat we iets extra's doen ligt wel voor de hand”, 
aldus Barclay. Net als de bijna vijftig vrijwilligers kan hij 
terugkijken op een geslaagd beachsoccertoernooi 2014. 
“Samen met Rhode, NJA, verschillende bandjes en de 
vrijwilligers hebben we een fantastisch weekend gehad. 
Dat was natuurlijk zonder de tientallen sponsoren allemaal 
niet mogelijk geweest en dat mag ook wel eens gezegd 
worden”, zegt een tevreden Robert Barclay.

Vervolg voorpagina

Roois beachsoccer is het gezelligste
beachsoccer

Kijk voor meer foto’s 
op www.mooirooi.nl
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*  Actieperiode 17 mei t/m 22 juni 2014. 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel 
of kijk op auping.nl/boxspringweken

Nieuwe Eerdsebaan 10, Schijndel
Tel. 073-611 37 94
www.boonmanbedden.nl

Bordeaux Milano Monaco Maximus

Auping BoxspringwekenNu extra voordeel tot € 600,-*én 2 kussens cadeau t.w.v. € 150,-

Criade

Odisco F1 in het nieuwkorfbal

     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

Vanaf het afgelopen seizoen sponsoren Joan en 
Maria Markgraaff de F’jes met Garage Mark-
graaff. In het begin van het seizoen waren er 
nog maar vijf meiden in de F, inmiddels vijftien! 
Komend seizoen zullen er dan ook drie teams 
gaan starten, twee in de E en één in de F. De 
meiden lopen er in elk geval geweldig mooi bij! 

Joan en Maria bedankt!!
Korfbalvereniging Odisco bestaat dit jaar 50 
jaar. En dat wordt gevierd. Op vrijdag 29 au-
gustus is er een uitdagende Pubquiz. Opgeven 
voor de Pubquiz kan nog tot 1 juli via pubqui-
zodisco@gmail.com. Op zaterdag 30 augustus 
is de receptie en de grandiose feestavond.

Selectieleden TV De Kienehoef weten 
winst niet te pakken

tennis

Vorig weekend plaatsten twee selectietennis-
sers van TV De Kienehoef zich voor de eind-
ronde van de jeugdkampioenschappen in het 
district Brabant-Oost: Koen van den Oever en 
Simon Tersmette. 

De heren t/m 16 jaar moesten zich zien te be-
wijzen in een afvalschema van acht spelers. 
Van den Oever had helaas weinig in te bren-
gen tegen Daan Coppelmans, een linkshan-
dige speler die een erg hoog niveau tennis liet 
zien. Hij liet Koen – die in de voorrondes nog 
knap de poule had gewonnen - kansloos: 6-0 

6-2. Tegelijkertijd speelde Simon Tersmette zijn 
eerste partij in het eindschema tegen Reinout 
Bongers, die van tevoren tot outsider voor 
titelwinst was bestempeld. In de eerste set 
wist Simon zijn opponent prima bij te benen, 
waardoor de tiebreak uiteindelijk de beslissing 
moest brengen. Op 6-5 in de tiebreak kreeg 
hij een setpoint dat helaas door een dubbele 
fout niet werd benut. Reinout bleek daarna de 
koelbloedigste door te tiebreak te winnen. Ook 
de tweede set viel – ondanks een briljante start 
van Simon – ten prooi aan Bongers, die de set 
met 6-2 binnensleepte. 

Ongekend succes Rooise tennissers 
op DJK Oost-Brabant
Op de Districts Jeugd Kam-
pioenschappen (DJK) heb-
ben de Rooise tennissers 
Mike Jansen, Jade Kluijt-
mans en Ruben Plaat voor 
een ongekende prestatie 
gezorgd. Alle drie troonden 
ze zich tot Oost-Brabants 
kampioen in hun leeftijds-
klasse.

Mike, vanwege zijn eerde-
re prestaties in dit seizoen 
rechtstreeks geplaats voor 
de eindronde, startte in de 
Jongens Enkel t/m 16 als de 
grote favoriet. Die  rol maak-
te hij volledig waar. In de 
kwartfinale kende hij geen 
enkel probleem en won hij in 
twee sets. In de halve finale 
won hij de eerste set met 
6-3 en de tweede in een tie-
break. Ook de finale tegen Sam Hendrickx trok 
hij in twee sets naar zich toe: 6-2, 6-4.
Ook Jade was door haar eerdere prestaties 
rechtstreeks doorgedrongen tot de eindronde. 
De kwartfinale en halve finale in de Meisjes 
Enkel t/m 12 won Jade beide vrij gemakkelijk 

in twee sets. De finale tegen 
Min-Chea Kim werd een 
ware uitputtingsslag. In de 
ziedende hitte kwam Jade 
na 3 uur als winnaar van de 
baan. Met 6-3, 4-6 en 6-4 
was de winst binnen.
Ruben kwalificeerde zich via 
de voorronde. In de kwart-
finale Jongens Enkel t/m 
10 moest hij alle zeilen bij 
zetten, maar via de super 
tiebreak wist hij uiteinde-
lijk te winnen. De halve fi-
nale ging iets makkelijker 
en wist Ruben in twee sets 
te winnen. In de finale was 
de spanning om te snij-
den. De eerste set won 
Ruben met 6-2, maar de 
tweede was met dezelfde 
cijfers voor zijn tegenstan-
der Noah Klaassen. Ook 

deze wedstrijd werd uiteindelijk beslist met 
een super tiebreak. Met 10-4 trok Ruben aan 
het langste eind. Met deze prestaties hebben 
Mike, Jade en Ruben zich geplaatst voor de 
Brabantse Regionale Jeugmasters in Etten-Leur 
in september.

Tennis met en tegen je vrienden, 
invitatietoernooi TV Kienehoef
Altijd al eens willen tennissen met vrienden, 
buren of familieleden die geen lid zijn van een 
tennisvereniging? Dan is het invitatietoernooi 
van TV de Kienehoef op zondag 15 juni de mo-
gelijkheid bij uitstek om dit eens te doen. 

Nieuw bij het invitatietoernooi is de ‘vrienden-
poule’. Schrijf met vier koppels in, speel gega-
randeerd tegen elkaar in een vriendenpoule en 
ontvang extra consumptiebonnen. Voor meer 
informatie zie 
www.tvdekienehoef.nl.

De Rooise winnaars Ruben Plaat, 
Mike Jansen en Jade Kluijtmans 



Woensdag 11 juni 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 37

Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere leuke 
activiteiten voor jong en oud:

Vindt u het vervelend om een jaar lang elke week naar het zwembad te moeten 
gaan? Hebt u vervoersproblemen of zijn de wekelijkse zwemlessen moeilijk te 
combineren met uw werk? Dan is de vakantie cursus wellicht een goede oplos-
sing voor u en uw kind!

Deelname:
De vakantie cursus voor diploma A is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Vooraf 
wordt er een test les en informatiebijeenkomst georganiseerd waar door de 
zweminstructrice beoordeeld wordt of uw kind aan de cursus kan deelnemen. 
De vakantie cursus is niet geschikt voor kinderen met watervrees, achterstand 
in de motorische ontwikkeling of gedragsproblemen.  
Kinderen die al bij ons op de wachtlijst staan en die deel willen nemen aan deze 
cursus kunnen dit kenbaar maken. 

Vakantie zwemmen:
Uw kind krijgt 3 uur zwemles en wordt intensief opgeleid voor het A diploma. 
Er kunnen maximaal 9 kinderen deelnemen. Uiteraard worden de zwemlessen 
regelmatig onderbroken om even uit te rusten, te eten en te drinken. 
Met deze zomercursus leggen we een � inke basis om de kinderen op een goe-
de manier op te leiden voor het A diploma.        
Na de vakantie periode kan uw kind dan doorstromen naar de reguliere zwem-
lessen en direct naar het niveau dat hij/zij behaald heeft. 
Deze vervolg lessen zijn kosteloos.

Lesdagen en tijden:

lesdag   lestijd
Test les en  5 juli om 10.00 uur
info bijeenkomst
 
Maandag 14 juli  09.15-12.15 uur
Dinsdag 15 juli  09.15-12.15 uur
Woensdag 16 juli  09.15-12.15 uur
Donderdag 17 juli  09.15-12.15 uur
 
Maandag 21 juli  09.15-12.15 uur
Dinsdag 22 juli  09.15-12.15 uur
Woensdag 23 juli  09.15-12.15 uur
Donderdag 24 juli  09.15-12.15 uur
 
Maandag 11 augustus 09.15-12.15 uur
Dinsdag 12 augustus 09.15-12.15 uur
Woensdag 13 augustus 09.15-12.15 uur
Donderdag 14 augustus 09.15-12.15 uur
 
Maandag 18 augustus 09.15-12.15 uur
Dinsdag 19 augustus 09.15-12.15 uur
Woensdag 20 augustus 09.15-12.15 uur
Vrijdag 22 augustus 09.15-12.15 uur

Op zondag 22 juni is er geen recreatief zwemmen 
i.v.m. de jaarmarkt.

Diplomapakket vakantie zwemmen:
Om uw kind te laten deelnemen aan de cursus koopt u een diplomapakket. U 
betaalt eenmalig een bedrag en daar komen geen extra kosten bij tot uw kind 
het A diploma heeft behaald. De totale kosten bedragen € 583,25. 

Bij aankoop van het diplomapakket krijgt u het volgende:
• Onbeperkte diploma garantie.
• Kleine lesgroep (maximaal 9 kinderen)
• Vaste instructeur (ziekte uitgezonderd)
• Zwemboekje van Kiko

Heeft u vragen over het zwemmen in de vakantie?
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact met ons opnemen. We zijn 
bereikbaar op nummer: 0413-477409 of via email: awieland@sint-oedenrode.nl  

Aanmelden
Dit kan aan de balie van het zwembad tijdens de openingstijden van het 
recreatief zwemmen.

Zwembad De Neul, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

telefoon (0413) 477409, 
info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 

Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

Leren zwemmen in de zomervakantie

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids

•  Begeleidend zwemmen en water-
gymnastiek voor ouderen

• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

Korfbalclinic en familietoernooi KV Nijnsel

Zaterdag 14 juni van 18.00 tot 
20.00 uur staat er een waar uniek 
spektakel op het programma op het 
korfbalveld van KV Nijnsel.

Alle actieve leden van de korfbal-
vereniging Nijnsel nemen deel aan 
een clinic die gegeven wordt door 
de organisatie Korfbalstars onder 
leiding van oud-international André 
Kuipers. Twee korfbalinternationals 
zullen de Nijnselse “sterren”  de fijne 
kneepjes van het korfballen leren. 
  
Clinic voor spelers
Bij een clinic staat plezier voorop, 

maar de spelers gaan niet naar huis 
zonder iets te leren! Een clinic is voor 
alle niveaus. De korfbalclub bepaalt 
zelf de duur van de activiteit waarin 
de spelers spectaculaire en leerzame 
korfbalvormen trainen. Uiteraard is er 
ook de mogelijkheid jezelf te meten 
met de korfbalstars, korfbaltoppers 
en toptrainers. Steeds meer korfbal-
toppers zijn verbonden aan de Korf-
balstars, zodat de spelers altijd weer 
oog in oog staan met de grootste 
helden van dat moment. Wie scoort 
tegen Tim Bakker, wie houdt Barry 
Schep van een doelpunt? Na afloop 
tekenen de Korfbalstars de speciale 

handtekeningenkaarten, en gaan de 
spelers met een verrassing naar huis. 
Een waar spektakel wat je als speler 
maar ook zeker als ouder en als toe-
schouwer niet mag missen. Voor een 
hapje en een drankje kun je terecht 
in de tent op het korfbalveld.

Familie – Vriendentoernooi zondag 
15 juni
Zondag 15 juni staat in het teken 
van het jaarlijkse familie en vrien-
dentoernooi. Een mooi en prachtig 
toernooi waar strijd en gezelligheid 
heel goed samen gaan. Een mooie 
afsluiting van het korfbalseizoen.

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

Cloeck en Moedigh
Verlies voor team 1, winst voor team 
2 in NJBB Zomeravondcompetitie

In de hoofdklasse NJBB Zomeravond-
competitie kon team 1 het in haar 
thuiswedstrijd tegen Tilburg 1 niet bol-
werken en verloor kansloos met 3-6. 

De drie winstpartijen kwamen alle-
maal op conto van het triplet Marco 
van Wanrooij/Joris van Liempd/Igor 
vd Loo, de beide overige triplets ver-
loren alle partijen. Team 2 echter gaf 
in  haar thuiswedstrijd Tilburg 3 met 
6-3 het nakijken. Dit mede dankzij 
de drie winstpartijen van het triplet 
Angela Gerritsen/Frans vd Velden/ 
Jan van Erp.  Team 2 (+9) staat nu 2e 
in het klassement en team 1 (+6) op 
de 4e plaats. In de 1e klasse speelde 
team 3 thuis tegen Dongen 2 en wist 
deze te winnen met 5-4. De 5 winst-
partijen werden al in de eerste twee 
partijen gescoord, in de laatste partij 

werd alles verloren. Team 4 daaren-
tegen slaagde er in haar thuiswed-
strijd tegen Oisterwijk 2 niet in pun-
ten binnen te halen. Na twee partijen 
was de stand gelijk, maar inde derde 
partij gingen alle wedstrijden verlo-
ren zodat de eindstand uitkwam op 
3-6. Team 3 (+7) staat 4e en team 4 
(+4) 6e in het klassement.
In de 2e klasse won het triplet Frenk 
van Mierlo/Maria Thijssen/Huub 
van Abeelen van team 5 al haar par-
tijen in de uitwedstrijd in Tilburg te-
gen La Donnée 3. Maar daar bleef 
het bij zodat de wedstrijd met 3-6 
werd verloren. Team 5 (+6) staat 3e 
in het klassement. 

Inschrijven voor Kasteeltoernooi op 
zondag 22 juni
Op zondag 22 juni wordt op de 

grindbanen rond het sportveld te-
genover het kasteel en op de wan-
delpaden bij het kasteel een dou-
bletten promotietoernooi gespeeld. 
Aan dit toernooi kan iedereen 
meedoen, een licentie is niet nodig. 
Voorinschrijving als doublet voor dit 
toernooi is verplicht en dit kan tot 
en met zondag 15 juni in het club-
gebouw van Cloeck & Moedigh of 
per e-mail op wedstrijdsecretaris@
cloeckenmoedigh.nl . Inlichtingen bij 
Ad Ketelaars op 0413-475824.  Men 
moet zich op de dag zelf melden om 
09.30 uur en de eindtijd is naar ver-
wachting rond 17.00 uur. Er worden 
5 wedstrijden gespeeld, waarbij de 
doubletten middels loting worden 
ingedeeld. Er zijn mooie prijzen in 
natura. 

jeu de boules

Lege fl essenacties KV Nijnsel op 17 juni
Zoals ieder jaar organiseert KV 
Nijnsel een korfbalkamp voor de 
jeugd. Om dit mogelijk te maken, 
willen we een extraatje ophalen. 
Gelukkig is het statiegeld (nog) niet 
afgeschaft en vragen we uw steun 
door middel van het doneren van 

lege flessen met statiegeld. 

Op dinsdag 17 juni a.s. zullen de 
jeugdleden van KV Nijnsel vanaf 
18.00u in Nijnsel langs de deuren 
gaan. Graag vragen we de inwo-
ners van Nijnsel om de lege flessen 

te bewaren en mee te geven aan de 
jeugdleden. Namens alle jeugdleden 
alvast bedankt voor de medewer-
king en we zien uw leeggoed graag 
aan u voordeur terug op boven-
staande data!

Invitatiedag J.B.C. Boskants Boeleke

De invitatiedag van JBC Boskants 
Boeleke, op zaterdag 7 juni, is een ge-
zellige, sportieve dag geweest. Nadat 
’s morgens twee tenten waren opge-
zet, niet voor de regen maar voor de 
warme zon, ging het spel om 11.00 
uur van start.

De 14 leden van J.B.C. Boskants Boe-
leke die aan deze invitatiedag deel-
namen hadden ieder een familielid, 
vriend of vriendin uitgenodigd om 
samen 5 wedstrijden te spelen. Er 
kwamen verrassende talenten tevoor-
schijn, van niet leden .

Tussen de wedstrijden door kon ieder 
van de heerlijke soep, de broodjes en 
een koel drankje genieten. Ook de 
vorderingen van het aanleggen van 
de binnenbanen werden bekeken en 
besproken. Om 17.00 uur was bekend 
wie er als besten uit de strijd kwamen. 
Jan v.d. Elzen bedankte ieder voor hun 
komst en ieder die aan deze middag 
hadden  meegewerkt en reikte de prij-
zen uit aan de 3 beste koppels.
De familie v. d. Heijden was zeer goed 
vertegenwoordigd en behaalde een 
eerste en derde prijs.

1e prijs  Riek v. Breugel-v.d. Heijden en 
William v. Breugel 
5 gewonnen wedstrijden +32  
2e prijs  Tom v. Heeswijk 
en José Mettler   
4 gewonnen wedstrijden +32
3e prijs  Jo v.d. Heijden 
en Wil v. Kuijk   
4 gewonnen wedstrijden +27

v.l.n.r. Wil v. Kuijk en Jo v.d. Heijden, William v. Breugel 
en Riek v. Breugel, Tom v. Heeswijk en José Mettler

Odisco F1 in het nieuw



Woensdag 11 juni 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe38 
“We zijn nooit het snelste team”autosport

Het is nu of nooit dacht Roel van der 
Zanden vier jaar geleden toen hij in 
het publiek van de ELE rally stond. 
Kort daarna kocht hij zijn eerste ral-
lyauto, een Peugeot 205 en draaide 
zijn rondjes mee in het rallycircuit. 
Nu vier jaar later rijdt hij in een 
Nissan 350Z en presteerde daar vo-
rig jaar goed mee. Dit jaar reed het 
pechduiveltje mee en zit er geen po-
diumplaats meer in.

“Ons team staat er om bekend dat 
we niet het snelste zijn, maar dat we 
elke race uitrijden”, vertelt Roel van 
der Zanden. “Dit jaar rijdt echter het 
pechduiveltje op mijn schouder mee. 
In de Noordoostpolder reden we van 
de dijk en in het Belgische Tielt maak-
te een stroommast een vroegtijdig 

einde aan de race”. Roel laat de foto's 
zien van de twee crashes en dan blijkt 
maar eens hoe belangrijk de veilig-
heidsmaatregelen in de rallysport zijn. 
Een botsing zoals in Tielt zou voor een 
gemiddelde automobilist in het gun-
stigste geval tot een ziekenhuisop-
name van enkele weken leiden. Maar 
dankzij de kooiconstructie en de vei-
ligheidshelm bleef de schade beperkt 
tot een reparatie van vierhonderd uur 
en brachten rijder en navigator het er 
zelf zonder kleerscheuren vanaf.

Ondanks dat er alleen materiele scha-
de was bij deze twee crashes, wil dat 
niet zeggen dat Roel er niet van on-
der de indruk is. De crashes lopen als 
een rode draad door zijn verhaal. Niet 
vreemd natuurlijk, want zijn team 

staat erom bekend dat het eigenlijk 
elke race uitrijdt. Daardoor kon Van 
der Zanden zich ook jaar op jaar ver-
beteren. “wij waren nooit het snelste, 
maar omdat we alle races uitreden, 
eindigden we altijd op het podium. 
Het doel voor de rest van het seizoen 
is om de resterende races uit te rijden. 
Volgend jaar willen we weer bij de 
besten horen”, zegt Roel.

Komende vrijdag staat Roel met zijn 
volledige herstelde Nissan  aan de 
start van de ELE-Rally. “Ik ben het aan 
mijn (Rooise) fans en mijn team, dat 
de wagen weer helemaal opknapte, 
verplicht om deze ELE-rally uit te rij-
den. Dat moet ook lukken”, volgens 
een zelfverzekerde Van der Zanden.

v.l.n.r.: Roel van der Zanden, Jan van Sinten, Franklin Geerts en Roland van Drongelen

“Ik weet dat mijn fans langs de 
kant staan” 

Eigenlijk is Mats van den Brand al 
zijn hele leven met autosport be-
zig. Het begon op zijn zevende met 
karten. Dat begon als hobby, maar 
veertien jaar later was hij al meer-
dere malen Nederlands en Europees 
kampioen geweest en draaide hij 
wereldwijd rondjes voor de we-
reldbeker. Tegenwoordig verdient 
hij zijn brood als begeleider van 
aanstormend kart/autosport talent 
en als karter. Sinds twee jaar is hij 
ook actief in de rallysport. Komend 
weekend staat hij aan de start van 
de ELE-Rally. Met voor hem als 
hoogtepunt zaterdagavond de proef 
in Sint-Oedenrode.

“Vorig jaar eindigde ik als achtste in 
de ELE. Toen reed ik in mijn eigen 
Nissan 350Z, dit jaar start ik in de 
Ford Fiësta van het team Verkooijen 
Rallysport. Natuurlijk hoop ik hoger 
te eindigen dan vorige keer. Het rij-
den op de proef in Sint-Oedenrode 
is voor mij nu al het hoogtepunt van 
de ELE”, vertelt Mats. Als je met 
hem praat heb je het gevoel dat je 
naast hem in de auto zit. Hij scha-
kelt net zo vlug in zijn verhaal, als 

op het parcours. “Waarom de proef 
in Rooi het hoogtepunt van de ELE 
is?”, geeft Mats als antwoord op de 
vraag. “Meerdere redenen: het is 
zowat in onze achtertuin en je weet 
dat er publiek staat dat je kent. Fans 
en oud klasgenoten, ik zie ze niet, 
daarvoor ben ik veel te geconcen-
treerd bezig. Maar ik voel dat ze er 
zijn en dat is geweldig!”.

Mats startte in februari 2012 met de 
rallysport. Met aanvankelijk zijn va-
der, Mark, als navigator maakte hij 
een uitstap van de kart naar de auto. 
Al snel werden ook hier de talen-
ten van Mats gezien. Eerst werd hij 
opgenomen in het Knaf Talent First 
programma en vervolgens meldde 
het team Verkooijen Rallysport zich. 
Er kwam een andere navigator, de 
Belg Eddy Smeets. Inmiddels werkt 
Mats ook in de rallysport gestaag 
aan een weg naar de top. Na het be-
halen van de Nissan 350Z Titel, en 
het Nederlands Kampioenschap divi-
sie 3 in 2013, gaat Mats aankomend 
jaar zowel Nationaal als Internatio-
naal de strijd aan. Dit keer met een 
Ford Fiesta R2.

Strijd der kampioenen siert jubilerende ELE Rally
Rallyminnend Nederland maakt 
zich op voor een groots spektakel. 
De vijftigste editie van de ELE Rally 
heeft alle ingrediënten in zich om 
net zo gedenkwaardig te worden als 
de legendarische edities in de jaren 
zestig. 

Met een jubileumfeest en de start 
van de eerste Classic ELE Rally zijn 
de festiviteiten rondom de 50e ELE 
Rally nu écht begonnen. Op zater-
dag 31 mei zijn diverse oud-rijders, 
oud-officials en organisatieleden 
samengekomen om vijftig jaar ELE 
Rally te vieren. Nu is het moment 
aangebroken om dit heugelijke feit 
ook samen met de fans te vieren. 
Speciaal daarom heeft Stichting ELE 
Rally een boek uitgebracht. ‘ELE 
Rally’ toont vijftig jaar ELE Rally en 
Nederlandse rallysport op bijzondere 
wijze. De beste foto’s zijn speciaal 
voor dit luxe boek geselecteerd. On-
dersteund door enkele anekdotes en 
wedstrijdinformatie vertellen zij over 
het avontuur dat ELE Rally heet. En 
dat is nog niet alles! Als kers op de 
taart rijden een vijftiental auto’s uit 

vijftig jaar ELE Rally voorafgaand 
aan de deelnemers over de klasse-
mentsproeven. Van Ford Anglia tot 
Ford Escort RS Cosworth, van Lancia 
Delta Integrale tot aan de indruk-
wekkende Groep B Audi Quattro 
A2; de beelden uit het jubileumboek 
komen tijdens de rally nog eenmaal 
echt tot leven!

Parcours vol nieuwe uitdagingen
Al twee jaar wordt er hard gewerkt 
om de vijftigste editie anders dan an-
dere jaren te maken, maar wel met 
de kenmerkende uitdagingen waar 
deze rally voor staat. “Dat is natuur-
lijk lastig, want een compleet nieuwe 
klassementsproef organiseren kost 
jaren. Toch zijn we erin geslaagd 
om één compleet nieuwe proef uit 
te zetten en zijn bestaande proeven 
als Wintelre en Sint-Oedenrode in 
functie van de wedstrijd compleet 
hertekend. Daarmee wordt de vijf-
tigste editie ook voor de deelnemen-
de  equipes een groot feest!”, meent 
wedstrijdleider Radboud van Hoek.

Jaarlijks spektakel in Sint-Oedenrode

De rally komt dichterbij dan je denkt! 
Op zaterdagavond 14 juni staat de 
klassementsproef ‘Sint-Oedenrode’ 
weer op het programma. De proef 
werd op diverse punten aangepast 
en is nu nóg mooier dan in het verle-
den. Met lokale rijders Mats van den 
Brand (Fiesta R2) en Roel van der 
Zanden (Nissan 350Z) aan de start 
van de rally is er voor Rooise toe-
schouwers extra reden om te gaan 
kijken. De eerste omloop van de 
Rooise proef wordt gereden om cir-
ca 18:25. De tweede doortocht staat 
gepland voor 20:45. Ruim vóór en 
na deze tijden moet in de omgeving 
van de Hoogstraat rekening wor-
den gehouden met afsluitingen voor 
het normale verkeer. Voor wie de 
hele rally wil kijken; een passepar-
tout voor  vrijdag en zaterdag kost 
28 Euro. Wie alleen zaterdag komt 
kijken betaalt 22 Euro. Losse klasse-
mentsproeven kunnen voor 6 Euro 
per locatie worden bekeken. Voor 
meer informatie over voorverkoop-
punten van informatiepakketten en 
de verkrijgbaarheid van entreebewij-
zen kun je terecht op www.elerally.nl

Classic ELE rallywagens door Rooi
Omdat de ELE rally dit jaar vijftig jaar bestaat zijn 
er allerlei extra evenementen. Eén daarvan was de 
Classic ELE rally die anderhalve week geleden werd 
gehouden. Michiel van den Boomen en zijn dochter 
Janne, deden mee met een oude witte MGB uit 1963. 

Ze reden de oorspronkelijke route van Eindhoven 
naar Luik en terug. Omdat de twee indruk maak-
ten op de klassementsproef op de Strijpse Kampen, 
mogen ze aanstaande vrijdag starten in de Klasse-
mentsproef in Sint-Oedenrode. Tussen de gewone 
rallywagens door komen zo nu en dan ‘oude beest-
jes’ voorbij.

ELE-proef Sint-Oedenrode is 
paradepaardje

De organisatie van de ELE-rally 
heeft de proef in Sint-Oedenrode 
bestempeld als scherprechter en pa-
radepaardje van de jubileumeditie. 
Buurtvereniging is verguld, want 
juist in hun buurt zijn spetterende 
elementen ingebouwd. Het par-
cours is op enkele punten aange-
past. De organisatie verwacht dan 
ook meer toeschouwers dan andere 
jaren.

Dat houdt in dat ook enkele stands 
naast het parcours, waar mensen 
eten en drinken kunnen kopen, een 

andere plek zullen krijgen dan ie-
dereen gewend is. Het meest spec-
taculaire punt zal de bocht Broek-
dijk – Spreeuwelen zijn. Volgens de 
organisatie een enorm vermakelijke 
bocht, voor zowel rijder als fer-
vent rallyliefhebber. Het punt is het 
makkelijkst te bereiken via Boskant 
(via de Broekdijk). Buurtvereniging 
Broekzicht biedt al meer dan twintig 
jaar deze service aan de bezoekers 
van de rally. Lees op deze pagina 
meer informatie over de rally en 
over de Rooise deelnemers Roel van 
der Zanden en Mats van den Brand.
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paardensport Zilveren medaillewinnares Adelinde Cornelissen te gast

Arabian Horse Weekend weer vol spektakel

In het weekend van 14 en 15 juni 
2014, wordt  alweer voor de elfde 
keer het Arabian Horse Weekend in 
Sint-Oedenrode (Noord-Brabant) 
gehouden.  Wat begon als een 
Nationale show in 2003 met 45 
Volbloeds is deze show inmiddels 
uitgegroeid naar een prachtige out-
doorshow in Zuid-Nederland van 
Nationale en Internationale allure 
met bijna 200 inschrijvingen.

Deze show trekt deelnemers en pu-
bliek afkomstig van over de hele 
wereld. Op zaterdag 14 juni worden 
uitsluitend paarden uit Nederland 
aan de jury getoond, maar voor 
zondag 15 juni worden er paarden 
geshowd van deelnemers afkomstig 
uit heel Europa, Jordanië, Saoedi 
Arabië, Ajmaan en Egypte. Naast 
het showen van de paarden zijn 
er ook andere disciplines zoals de 
Ridden Classes en nieuw dit jaar is er 

op zondag een Internationale Ama-
teur Show. 

De deelnemende paarden worden 
voorgebracht door meestal profes-
sionele voorbrengers (handlers) die 
als echte sportlieden hun taak moe-
ten volbrengen om het paard op de 
juiste wijze voor te stellen aan de In-
ternationale jury. In een stevig draf-
tempo en dat vele malen per dag.
Wat maakt dat deze deelnemers en 
bezoekers van over de hele wereld 
naar Sint-Oedenrode komen om 
te genieten van dit specifieke ras? 
Het ras waar Napoleon, George 
Washington, Genghis Khan en 
Alexander de Grote op reden en mee 
werden afgebeeld? De Arabische 
Volbloed staat bekend om zijn ex-
pressieve uiterlijk, doorzettingsver-
mogen en staat aan de basis van alle 
moderne paardenrassen. Het is het 
oudste en zuiverste stamboek, ver-
spreid over de hele wereld en is ge-
schikt voor alle hippische disciplines.

Adelinde Cornelissen
Op zondag krijgt het evenement 

bovendien bezoek van Adelinde 
Cornelissen, die een warme belang-
stelling heeft voor dit specifieke ras. 
Tussen de middag wordt de show 
ook opgeluisterd door een presen-
tatie van het Russische exclusieve 
wind-hondenras: de Barzoi, die in 
een concours d‘élégance strijden om 
de mooist authentieke combinatie. 
Een hond, gebruikt door tsaren om 
te jagen op wolven en ander goot 
wild. Uiteraard zijn de Amerikaanse 

minipaardjes weer present om uw hart 
te stelen. Wij nodigen u uit om gratis 
te komen genieten van dit spektakel. 
Alle informatie voor de internatio-
nale show kunt u vinden op: website: 
www.arabianhorseweekend.nl. 
Telefoon: 06-52 502 303 of 
06-12 135 011. Email: 
arabianhorseweekend@live.nl. 
Wij verwelkomen u graag op 
Manege de Pijnhorst aan de Paar-
denbloem te Sint Oedenrode.

Bridgen in de zomermaanden

bridgen

Nu de meeste bridgeclubs hun com-
petitie afgesloten hebben, starten 
twee clubs in Sint-Oedenrode met 
zomerdrives, te weten bridgeclub 
De Neul, die spelen op maandag-
avond in de grote zaal van Oden-
dael en bridgeclub Rooi 750 en die 
spelen in het cultureel centrum in 
Mariëndael. 

We verwachten iedere avond dat we 
kunnen spelen in twee of drie lijnen. 
Dat is fijn voor beginnende bridgers, 
die delen we in in een lagere lijn en 
het is een uitdaging voor de gevor-
derde bridgers.

Op deze avonden is iedereen van 
harte welkom. Je hoeft geen lid te 
zijn van een club, dus ook thuis-
bridgers zijn welkom. Het is een 
mooie gelegenheid om eens in gro-
ter verband te bridgen.
Ook gasten die tijdelijk in Sint-
Oedenrode verblijven, op campings 
e.d. zijn van harte welkom.
Voor informatie kunt U terecht voor 
bridgeclub De Neul bij Riet van 
Hout 06 54970750 of op de site 
www.bcdeneul.nl en voor bridge-
club Rooi 750 bij Willem Pieters 
472052 of op de site:
www.nbbclubsites.nl/club/8005

Kom naar vrije trainingsavond op 13 juni om 18 uur

Meidenvoetbal bij v.v. Boskant!?
voetbal

Er zit voetbaltalent bij de meiden 
in Boskant, dat heb je wel kunnen 
zien aan de uitslag van het scholen-
voetbaltoernooi. Onze meiden wis-
ten de meiden van basisschool De 
Kienehoef in de finale te verslaan en 
behaalden daarmee dus de 1e plek! 
Een prima prestatie.

Twee van die meiden, Margot van 

de Akker en Merel Onland, spelen al 
een tijdje bij de jeugd van voetbal-
vereniging Boskant. Bij de jongens 
natuurlijk, omdat je met z´n twee nu 
eenmaal geen team kunt maken. VV 
Boskant zou eigenlijk dolgraag één 
of zelfs meerdere meidenteams wil-
len hebben.
Vandaar dat er al enkele keren een 
vrije trainingsavond is georgani-

seerd; wie zin heeft komt lekker ruim 
een uurtje meedoen en kan op die 
manier ook een beetje ervaren wat 
het allemaal inhoudt. 

Misschien ontdek je bij jezelf nog 
meer (verborgen) voetbaltalenten! 
Misschien vind je het voetballen 
zelfs leuk, zodat je samen met een 
aantal vriendinnen een team kunt 
samenstellen wat niet alleen traint, 
maar ook wedstrijdjes gaat spelen.

Voor de zomervakantie willen we op-
nieuw drie keer zo’n training organi-
seren. De dagen waarop we dat gaan 
doen zijn vrijdag 13, vrijdag 20 en 
vrijdag 27 juni, telkens van 18.00 tot 
19.15 uur. Verzamelen bij de kantine 
van de voetbalclub. Iedereen die zin 
heeft kan meedoen; je hoeft dus niet 
persé lid te zijn van de voetbalclub en 
je hoeft je ook niet vooraf aan te mel-
den. En als je ook vriendinnen hebt 
mee willen komen, geen probleem. 
Zelfs niet als ze niet in Boskant op 
school zitten. Iedereen is welkom. Als 
het heel erg goed bevalt, zullen we na 
de zomervakantie opnieuw een aan-
tal (trainings)avonden organiseren!

Trainer Hugo van de Sande trapt af bij Ollandia
Op donderdag 5 juni stelde trainer 
Hugo van de Sande in de kantine 
van Ollandia zichzelf voor aan de 
selectie van Ollandia. De techni-
sche staf had hiervoor de voltal-
lige selectie uitgenodigd, inclusief 
de 8 mannen die vorig seizoen nog 
speelden in de A-junioren maar nu 
zover zijn dat ze zich kunnen kwa-
lificeren voor een plaats in het 1ste 
of 2de elftal. 

Nadat Hugo zich had voorgesteld, 
wie hij was en wat hij deed ging hij 
over tot het benoemen van zijn Ol-
landia plannen voor het komende 
seizoen, zoals de manier van spelen, 
de doelstellingen voor het komende 
seizoen voor Ollandia 1 en 2 en nog 
veel meer belangrijke informatie 
waarover deze schrijver niet verder 
zal uitweiden om de concurrentie 
niet al te veel in de kaart te spelen. 
De 1ste training voor de selectie 
staat gepland op zondag 27 juli om 
11.00 uur, de 1ste test is de vriend-
schappelijke wedstrijd op zondag 03 
augustus om 12.00 uur uit tegen 
RKGSV (Gerwen). Op zaterdag 9 en 
zondag 10 augustus moet Ollandia 

klaar zijn voor het BRON toernooi 
op het Sportpark van Rhode.

De sluiting van deze bijeenkomst 
was de overhandiging van de sleu-
tels van Sportpark Ekkerzicht aan 

Hugo vd Sande. Een speciaal mo-
ment, mede omdat Ollandia hiermee 
onderstreept het volste vertrouwen 
te hebben in Hugo van de Sande en 
de selectie om er een prachtig en 
succesvol seizoen van te maken.

Hugo van de Sande (r) ontvangt de 
sleutels van het sportpark.

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

Marietje van der Plas wederom 
viskoningin 

vissen

Ook dit jaar hebben de dames van 
de wedstrijdvissers van ERHV weer 
gevist. De weersomstandigheden 
waren zomers en de vangsten rede-
lijk. De 1e plaats was voor Marietje 
van der Plas met 165cm. Zij prolon-

geert hiermee haar koninginnentitel. 
Tweede werd Mien Herijgers 139cm, 
derde Celin Nolle. De koppelwed-
strijd naar Rijswijk gaat niet door 
vanwege te weinig belangstelling 
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Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 12 juni verwach-
ten we een extra sportief Rondje 
Rooi met (onder voorbehoud):  
Voorlichtingsavond Hospice Sint-
Oedenrode - Voorbereiding op 
ELE-rally van Mats v.d. Brand - 
Springwedstrijden Rooise Ruiters 
- Straatkorfbaltoernooi Odisco 
- Avondwandel4daagse met veel 
deelnemers - Cameraman TV Mei-
erij filmt ook tijdens zijn vakantie! 
- Motortrial met Luc Branten - 
Beachsoccer in Sportpark De Neul - 
Dag van het kasteel, bijzondere blik 
op Henkenshage

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Rondje Rooi Specials
Bezopen.
Nu de vakantieperiode, eindexa-
menfeesten en WK Voetbal na-
deren is overmatig alcoholgebruik 
door jongeren extra actueel. TV 
Meierij zendt daarom de docu-film 
Bezopen in herhaling tot en met 
vrijdag 13 juni uit.
Uitzendtijden: 02:00 – 05:00 – 
08:00 – 11:00 – 14:00 – 17:00 – 
20:00 en 23:00 uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. Ons-
BrabantNet digitaal via kanaal 38, 
analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz en digitaal 
kanaal 31.

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

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

4 mei - 24 juni
Tentoonstelling

 Els van der Mierden
Mariendael 

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

2 juni - 31 juli 
Petra Thoen exposeert

Zaken- en Bestuurscentrum 

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

11 juni 
Roois biergilde
café van Ouds 

11 - 12 juni 
Nachtvlinders kijken

Parkeerplaats Moerkuilen 

13 - 15 juni 
Ollend Dreijt Dur

Olland 

13 juni 
Open kinderatelier

Kinderdagverblijf Dommeltoren 

13 juni 
Oranjeparty

The Joy 

13 juni 
Wedstrijd Nederlands Elftal 

op groot scherm
Markt 

14 juni 
Korfbalclinic KV Nijnsel

Korfbalveld Nijnsel 

14 - 15 juni 
Tentoonstelling Joosje Wolf

Van Homberghlaan 5 

14 - 15 juni 
Arabian Horse Weekend 

Manege de Pijnhorst 

14 juni 
Mgr. Bekkerstoernooi
Cloeck en Moedigh 

14 juni 
ELE rally

Sint-Oedenrode 

14 juni 
Theaterstuk Doolhof - 

Theatrale legpuzzel 
over dementie

Mariendael 

15 juni 
Invitatietoernooi 

TV Kienehoef
Sportpark de Bremhorst 

15 juni 
Gezinsactiviteit IVN-Rooi. 
Hé, kun je dat ook eten?

Café de Toel 

15 juni
Efkes Anders

Jasskapel
De Ossekop

15 juni 
Familie – Vriendentoernooi 

KV Nijnsel
Korfbalveld KV Nijnsel 

15 juni 
Vaderdagloop
Fortuna ‘67 

15 juni 
Roois Gemengd Koor 

zingt de lente uit
Mariëndael 

15 juni 
Orgelconcert Henk de Vries

Martinuskerk 

16 juni 
KBO fi lm: Ladies in Lavender

Odendael 

17 juni 
Lege fl essenacties 

KV Nijnsel
Nijnsel 

20 juni 
Open kinderatelier

Kinderdagverblijf Dommeltoren 

20 - 24 juni 
Nijnsel Kermis

Nijnsel 

21 juni 
De kleine zeemeermin 

Mariendael 

21 juni 
Nijnsel Kermis: 

muziek van 2Rumble
De Beckart 

21 juni 
Ibizi Sushi Dance Night

Pan en Cook 

21 juni 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

22 juni
Jaarmarkt

Centrum Sint-Oedenrode

22 juni 
Nijnsel Kermis: 

Tiona en Kneuterkapel
De Beckart

 25 juni 
Offi ciële opening Gasthuishoeve

Liempdseweg 31

 27 juni 
Pubquiz XXL

De Beurs 

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

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




