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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

Opening kampeerseizoen
  zaterdag 15 en zondag 16 maart

a.s. zondag 

16 maart

geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

KOrtingen
tot € 4.000,- 

op caravans

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

Caravan huren?

In hoogseizoen bij 3 weken huur -10% 

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

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

www.vanuDEncaravanS.nl

vóór 11 juli en na 22 augustus:

3 weken huren 
2 weken betalen!

schadeherstel 
alle merken caravans en campers

4 jaar garantie 
op originele onderdelen

van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

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

CARAVAN & CAMPER
SCHADE HERSTEL!!!

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

4 jaar garantie
op originele onderdelen

Van Uden Caravantechniek 
werkt voor alle verzekeringen

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

DeMooiRooiSchaal ten prooi aan 
gretig VV Nijnsel / TVE Reclame

leon peters rent naar de supporters van nijnsel om zijn doelpunt te vieren.

De

MooiRooi
SCHAAL

» lees meer op pagina 26 & 27

UITSLAG Eindhoven 
Airport

Sint-Oedenrode ligt niet wakker 
van Eindhoven Airport

Nee (67 %)
Ja (22%)
Weet niet (11%)

“Heeft u bezwaar 
tegen uitbreiding van 
Eindhoven Airport?”

Wordt Lelystad de tweede vlucht-
haven van Nederland of gaat die 
‘titel’ naar Eindhoven? Eindhoven 
Airport heeft in 2013 een record-
aantal van 3,4 miljoen passagiers 
verwerkt. Dit is een groei van 14 

procent ten opzichte van 2012 
toen 2,98 miljoen passagiers van 
de luchthaven gebruikmaakten. De 
verwachting is dat die groei alleen 
maar door zet. 
» lees verder op pag. 4

OJC de Werf samen met oprichter ter ziele

De kans dat jongerencentrum de 
Werf de deuren gaat sluiten is 
aanzienlijk. Alleen als zich nog 
enkele vrijwilligers melden dan 

kan het initiatief blijven bestaan. 
Die kans acht het huidige bestuur 
echter zeer klein, omdat het al een 
hele tijd bezig is om te werven. De 

oprichter van De Werf, kapelaan 
Simons, overleed eerder dit jaar. 
Zijn ‘kindje’ gaat nu vrijwel zeker 
ook ter ziele.

“Op deze manier willen we kenbaar 
maken dat we stoppen als er niets 
veranderd. Met pijn in ons hart, 
want dit doen we niet met plezier”, 
sipt Joep Eijkemans, al meer dan tien 
jaar betrokken bij De Werf. Joep is 
midden twintig, evenals de rest van 
het bestuur. Eigenlijk te oud om 
een jongerencentrum te runnen. Ze 
staan voor een volgende fase in hun 
leven. Een jeugdhonk past daar niet 
meer in. Altijd is er een nieuwe ge-
neratie opgestaan die zelf het heft in 
handen nam en De Werf ging run-
nen. Dit keer niet. Er hebben zich 
geen jongeren gemeld. 
Cru, omdat juist dit jaar Kapelaan 
Simons overleed. Ook cru omdat er 
festiviteiten rondom het veertigjarig 
bestaan op de rol staan. Medebe-
stuurslid Esmée Vogels: “Van novem-
ber willen we een feestmaand gaan 
maken. Er zal bijvoorbeeld een reünie 
worden gehouden. Dat wordt wel heel 
dubbel, want het lijkt meer en meer 
een afscheidsfeest te worden.” “Jam-
mer natuurlijk”, roepen de twee, want 
De Werf heeft voor jongeren veel te 
bieden. “Als je als vriendengroep wilt 
weten wat het is om je eigen (horeca)
tent te runnen, dan is dit je kans. 

» lees verder op pag. 3

www.bakkerijbekkers.nl
www.bakkerijbekkers.nl

IETS LEKKERS VAN 

Kijk op pagina 5

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Sanne vervoort, noortje van der Steen, koos Stoop, Tom dillen, Esmée Vogels en Joep Eijkemans

Oost, west 

Thuis best
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COlOfON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/Dtp
Pixelbox Design

fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

ROUWBERICHTEN

Uitvaartverzorging A. Kuis
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Met onuitsprekelijk verdriet hebben wij geheel onverwacht 

afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, ons pap, opa en overgrootopa 

 

Jos Schepens 
 

∗ Sint-Oedenrode, 21 november 1924   

† Sint-Oedenrode, 7 augustus 2014 
 

echtgenoot van 
 

Corrie Schepens – Berkvens 
 

Wij hielden zo zielsveel van jou. 
 
 

Henriëtte en Jan  
Désiree en Robbie, Martijn en Andrea, Yvonne  

Jeanne en Henk 
Mariëlle, Nicole en Matthijs, William en Meike  

Wilma en Dave 
Suzanne en Jop, Noah, Tristan, Maarten en Judith,  
Rick en Anne, Tom en Mathilde, Marloes en Luuk, Bart  

Marij en Theo 
Jody en Dennis, Carmen  en Roy, Dion  

Carien en Wim 
Willem en Demi, Sjors, Gijsje †, Cato, Sara  

Mari en Mirjam 
Pleun, Job  

Wim en Mariëlle 
Kim, Iris 

 
Hulst 17 
5492 SB Sint-Oedenrode 
 
De uitvaartdienst in de H. Martinuskerk van de Heilige 
Odaparochie te Sint-Oedenrode en de begrafenis op 
begraafplaats Heilige Rita te Boskant hebben op woensdag  
13 augustus 2014 plaatsgevonden. 

Dankbetuiging

De vele, lieve blijken van medeleven
ti jdens zijn ziekte en bij het afscheid van

Frans de Wit

hebben ons diep ontroerd en zijn ons tot steun.
Daarom op deze wijze onze hartelijke dank voor alle 

lieve woorden en goede zorgen, in het bijzonder van huisartsenprakti jk 
van Jaarsveld en Tersmett e, Brabantzorg, Uitvaartverzorging Kuis met 

name Marjon, Avondwake met name Wilma.

Sjaan de Wit – van den Berg, kinderen en kleinkinderen.
Sint – Oedenrode, augustus 2014.

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van

Frans de Wit

Erelid van onze carnavalsvereniging.
Ondanks zijn positi eve instelling heeft  hij de strijd toch moeten opgeven. 
Wij wensen zijn vrouw Sjaan, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

CV. de Plekkers

Binnen enkele maanden hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze ouders, schoonouders en grootouders:

Jan en Corrie van Casteren – Verhouden

Wij zijn getroff en door uw warme blijken van medeleven in 
de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes 

en aanwezigheid bij het afscheid.

Onze oprechte dank hiervoor!

Toos (Cathy) en Bert, Harrie en Wilma, Ans en Gerard
Kleinkinderen van Casteren

Mijn laatste groet is aan hen
die mij kenden en die mij liefhadden

Na een leven vervuld van liefdevolle zorg voor allen 
die haar dierbaar waren, hebben wij veel te vroeg 

afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, ons mam en oma

Henriette van Zutphen – van Son

∗ 16 januari 1951    † 11 augustus 2014 

echtgenote van

Albert van Zutphen

Albert van Zutphen

Twan en Marianna

Ruben †, Lotte 
 
   Harm en Linda 
        Roos, Suze, Nina

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 
16 augustus om 10.30 uur in de H. Martinuskerk van 
de Heilige Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode, 
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden 
op het parochiekerkhof.

Samenkomst voor de uitvaartdienst in de kerk, waar 
tevens gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Henriette is thuis waar gelegenheid is om afscheid 
van haar te nemen.

Lieshoutsedijk 27, 5491 RV Sint-Oedenrode
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                               “ Ik ben een stukje rijden...”

Mijn lief, ons pap, onze opa, onze Henk komt niet meer thuis.

Henk Heisterkamp
sinds 11 augustus 1964 echtgenoot van

Tonny Heesakkers

 Bovenkarspel,14 juni 1939     † Eindhoven, 9 augustus 2014

Tonny

Wilbert en Manja
Aleksandr

Janine en Henrie
Stijn, Isabel, Rosa

Kalmoes 23, 5491 KJ Sint-Oedenrode

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 14 augustus 
om 11.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegenheid is tot condoleren. 
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Henk op woensdag 13 augustus 
van 19.00 tot 19.45 uur in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te Sint-
Oedenrode.
Indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, gelieve deze aankondiging 
als zodanig te beschouwen.

ROUWBERICHTEN

Maak je over mij maar geen zorgen
ik kom wel waar ik zijn moet

ik heb een goed leven gehad.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, 
in het bijzonder Odendael  afdeling Lavendel,
voor de belangstelling bij het overlijden van

Mia van der Kaaij

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 96 jaar.

Familie van der Kaaij,
Joop, Katja en Chris van Hastenberg

Tini Habraken
18 augustus 2011 – 18 augustus 2014

Nu kun je over ons waken,
eens zullen we weer samen zijn.

Tot dan moeten we hier verder leven,
maar zal je steeds in onze gedachten zijn!

Christel, Thjeu en Noor ♥♥♥ 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. 

ZONNEBRILLEN 
21% KORTING*
ZONNEBRILLEN 

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

ZONNEBRILLEN 
21% KORTING
ZONNEBRILLEN 

F R E E
S H O P P E N

Kan gewoon in 
Sint-Oedenrode

ZICHTBAAR BETER

* Vraag naar de voorw
aarden.

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

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

Feestjes organiseren, samen mu-
ziek draaien wanneer je wilt, bar-
diensten draaien, vergunningen 
aanvragen en bandjes uitnodigen. 
Ik heb het altijd met ontzettend 
veel plezier gedaan”, laat Joep de 
jaren passeren. “Als ik terugdenk 
aan de keren dat we Jaarmarktpop 
hielden… Dat zijn onbetaalbare 
momenten. Echt geweldig om mee 
te maken. Dan was het hartstikke 
druk hier!”

Janneke van Vugt – van den Heuvel 
(inmiddels politica) is een oudge-
diende van het jongerencentrum. 
Ze kromp ineen toen ze het nieuws 
hoorde. “Au”, kermde ze. “Dit 
doet heel pijn. Dit is echt een gemis 
voor de jeugd als het dicht gaat. 
Ik weet wie ik ben geworden door 
De Werf. Hoe ik als meisje binnen-
kwam en er als vrouw vertrok. Die 
jaren hebben me veel gegeven. Ik 
ken Joep, hij en het bestuur zullen 
alles op alles hebben gezet om te 
overleven. Jammer als het zo moet 
lopen. Aan de andere kant kun je 
zeggen: is er nog wel behoefte? 
Aangezien geen enkele jongere 
zich meer meldt. Misschien is er een 
andere tijd aangebroken.”
In ieder geval een tijd van bezui-
nigingen door de gemeente. De 
subsidie van De Werf werd met 
de helft gekort. Toen kwam er ook 
nog de diefstal bij van de geluidsap-
paratuur rondom de Carnaval. Dat 
was de druppel. Joep: “We hebben 
daardoor nog amper iets in kas. Ei-
genlijk hebben we tienduizend euro 
nodig om een flinke pr-campagne 
te houden. Op die manier zouden 
we nog mensen kunnen werven. 
Dat geld is er echter niet, dus dan 
is De Werf niet meer te redden. 
Gelukkig zijn we wel schuldenvrij. 
Daar hebben we voor gezorgd.” 

Vooralsnog beschouwt de wethou-
der het nieuws als een gerucht en 
daarom wil de gemeente er niet op 
reageren tot ze het onheilspellende 
bericht van het bestuur zelf heeft 
vernomen. 

Vervolg voorpagina

OJC de Werf 
samen met 
oprichter ter ziele

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verdrietig geven wij kennis dat na een leven van goedheid,  

bezorgdheid en liefde van ons is heengegaan,  
mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma 

 
 

Gerda Sanders- van Bakel 
echtgenote van 

Martien Sanders 
* Boekel, 1 juli 1945          † Sint Oedenrode, 

11 augustus 2014 
 
 
  Mari en Karine 
   Niek, Roel, Wout 
    

  Nico en Jolanda 
   Eva, Pelle 
   Laura, Sander, Janne 
    

  Irma en Boy 
   Isabeau 
  
 
 

Schoor 3a 
5492 TB  Sint Oedenrode 
 
De afscheidsdienst voor Gerda zal plaatsvinden op vrijdag  
15 augustus om 10.30 uur op t’ Schoor 3 te Sint Oedenrode.  
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de dienst. 
 
Gerda is thuis, alwaar u afscheid van haar kunt nemen op 
donderdag 14 augustus van 18.00 uur tot 20.00 uur. 
 
Liever geen bloemen, maar een gift voor het KWF is van harte 
welkom. 
 
Zij die geen persoonlijke kennisgeving mochten ontvangen gelieve 
deze annonce als zodanig te beschouwen. 

 

Verdwaald in het geheugenpaleis
In de zomermaanden nodigt het 
Alzheimercafé Uden/Veghel en om-
streken geen inleiders uit. Deson-
danks verzorgen de vrijwilligers dan 
boeiende avonden, die goed bezocht 
worden. Op dinsdagavond 19 augus-
tus wordt om 19.30 uur in de Eigen 
Herd aan de Rooijsestraat in Uden de 
Vlaamse documentaire `Verdwaald in 
het geheugenpaleis` vertoond. Het is 
een registratie van het dagelijks le-
ven op een kleinschalige woonvoor-
ziening voor mensen met een begin-
nende dementie. Na afloop volgt een 
nabespreking, waarin bezoekers van 
het Alzheimercafé hun eigen ervarin-
gen en vragen kunnen inbrengen. De 
avond is vrij toegankelijk voor ieder-
een die geïnteresseerd is.

Verdwaald in het Geheugenpaleis por-
tretteert drie vrouwen, Anita, Louise 
en Alice, die met vijf andere bewoners 
op een kleine, bijzondere afdeling van 
verzorgingstehuis Iduna wonen. Hoe-
wel de vrouwen onderling erg verschil-
len, hebben ze één ding gemeen: de 
ziekte van Alzheimer. Hun ziekte be-
vindt zich in de eerste fase, waardoor 
ze nog in staat zijn om in een tamelijk 
normale omgeving te leven en de sim-
pele dagelijkse bezigheden zelfstandig 
uit te voeren. Maar allen beseffen ze, 
dat achteruitgang een onvermijdelijk 
afscheid van de groep betekent en te-
vens van hun laatste beetje waardig-
heid en identiteit. De vrouwen komen 
ook zelf aan het woord. Alice zegt 
over haar ziekte: “Vroeger kon ik meer 
onthouden, maar dat gaat eruit, hè.” 
Voor Anita, eens klassiek zangeres en 
actrice, woedt de storm van vergeten 

volop. “Weet je wat ik heb?” zegt ze 
in de film, “ik heb Alzheimer. En weet 
je wat dat betekent? Eerst word ik 
stapelzot en dan ga ik dood. Dat wil 
ik niet.” Schippersvrouw Louise fan-
taseert er lustig op los, maar lijkt haar 
ziekte te accepteren: “Ik zeg dikwijls: 
ik heb een schoon leven gehad, effen-
af!” Drie verschillende vrouwen die bij 
de bezoekers van het Alzheimercafé 
veel verschillende reacties op zullen 
roepen.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Campingtour Rooi
Een goede gewoonte moet je koes-
teren en dat is wat DeMooiRooi-
Krant doet met haar jaarlijkse rond-
je langs de Rooise campings. De 
afgelopen drie jaar hebben we daar 
leuke, niet zelden zelfs enthousi-
aste, reacties op gehad. En voor 
het redactieteam is het rondje een 
verademing na de vaak serieuze, 
zware onderwerpen waarbij som-
migen vallen over een woord, halve 
artikelen willen herschrijven of een 
Aviertje met sponsors erbij vermeld 
wil hebben. 
Ons doel deze keer: camping De 
Geelders

Ons laatste campingbezoek dit sei-
zoen, althans voor de krant, richt 
zich op camping De Geelders in 
Olland. Het weer is wat minder, er 
zijn al veel kampeerders vertrokken, 
maar we komen niet voor niets. 
Meteen bij binnenkomst zien we 
links op het terras een man in werk-
pak, die een sjekkie zit te draaien. 
Personeel? Nee, een gast. Die graag 
een handje meehelpt in het boeren-
bedrijf. Zoals wel meer gasten van 
De Geelders. Sommigen gaan zelfs 
speciaal met dat doel naar de Geel-
ders. Of hij geïnterviewd mag wor-
den? Hij wijst naar de grote voor-
tent bij de dichtstbijzijnde caravan. 
“Mijn vrouw weet meestal wel wat 
te vertellen.” En grinnikt. Later be-
grijpen we waarom. 
Een “oeioeioei” komt ons tegemoet 
uit de tent, die op gehoorafstand 
van het terras staat. De opmaat 

voor een praatje, waarvan we ons 
na afloop afvragen wie wie nu ei-
genlijk heeft geïnterviewd.

De vrouw van de sjekkiesman stelt 
zich voor als Lenie Stam. Samen met 

haar man Peter komt ze al veertien 
jaar bij De Geelders. Het echtpaar 
woont in Strijen, bij Hoeksewaard. 
“Als je het woord Moerdijk hoort, 
daar zitten wij aan de overkant. Als 
daar een brandje is, hebben wij de 

rook. Als onze kinderen hier in de 
buurt zouden wonen, waren we al 
lang verhuisd. Maar er zijn steeds 
meer opa’s en oma’s die thuis op de 
kleinkinderen moeten passen, met 
die dure kinderopvang, daar hebben 

de campings ook last van”. Marleen 
Dijkgraaf van de camping is inmid-
dels aangeschoven en knikt beves-
tigend.

Hoe ze bij De Geelders verzeild zijn 
geraakt? “Toen we in de kampeer-
gids iets zochten, wilden we per sé 
naar Brabant. Peter kwam in de vut 
en ik vroeg me af ‘hoe hou ik mijn 
man in hemelsnaam bezig?’ haha. 
We kwamen toen hier terecht, cam-
pingeigenaar Pieter Verhoeven had 
veel handenarbeid. Want op de 
camping zit iedereen met een boek, 
of ze gaan fietsen. Dit jaar hebben 
we trouwens aan de fietsvierdaagse 
meegedaan, dat was heel leuk. Wat 
nog meer? Terwijl mijn man hier be-
zig is, ga ik in Rooi de winkels leeg-
roven haha”. 

Hoewel Lenie van de ene grap naar 
de andere oneliner babbelt, over 
haar leeftijd is ze bloedserieus: 68. 
De foto is dus niet geshopt!
In de 14 jaar dat het stel bij de Geel-
ders kampeert, hebben ze natuurlijk 
behalve Rooi zelf ook al veel mensen 
leren kennen, Rooienaren en cam-
pinggasten. Het redactieteam vist 
wat anekdotes op uit de afgelopen 
jaren, omdat campinggasten vaak 
verrassend openhartig zijn over hun 
privéleven. Lenie herkent het hele-
maal, en weet er ook nog een paar. 
“Weet je wat ik nou zo mooi vind?” 
besluit ze, “Je komt hier aan, kent 
geen man, maar binnen een week 
weet je de rugzakjes.”

CAMPING
TOUR

ROOI

Vooral ook als het aan vliegmaat-
schappijen als Ryanair ligt. Sint-
Oedenrode ligt er niet wakker van.

Opmerkelijk, aangezien een flinke 
uitbreiding van het vliegveld kan 
gaan zorgen voor (extra) overlast. 
Anderzijds heeft een groot gedeelte 
van Rooi amper notie van de mate 
van vluchten boven Nijnsel en Bos-
kant. Gewoonweg, omdat die bur-
gers er relatief ver vanaf wonen. 
67% van de ondervraagden van 

het TipMooiRooi burgerpanel – wat 
inmiddels bestaat uit meer dan 500 
personen – heeft geen bezwaar te-
gen uitbreiding van Eindhoven Air-
port. 22% wel en dat percentage 
wordt zeer waarschijnlijk vooral 
gevormd door inwoners van de 
kerkdorpen Nijnsel en Boskant. En-
kele raadgevers lieten een duidelijke 
opmerking achter. 1. ‘Nijnsel ligt in 
de aanvliegroute, dat zal niet ver-
anderen. De overlast neemt toe. 
Niet overdag, wel `s avonds en heel 

vroeg `s morgens, omdat het geluid 
van een recht over je huis dalend 
vliegtuig je enerzijds verhindert om 
in te slapen en het je anderzijds met 
een schok wakker maakt.’ 2. ‘Met 
name heb ik moeite met uitbreiding  
als ze in de avond later dan 23.00 
uur en voor 7 uur  in de ochtend 
gaan en komen. Dit zal meer ge-
luidsoverlast gaan geven en waar 
het niemand over heeft: er zal ook 
meer chemische uitstoot komen die 
omlaag komt in onze omgeving.’ 
Dat niemand het daar over heeft is 
niet waar. De politieke partij Hart 
voor Rooi houdt de ontwikkelingen 
rondom Eindhoven Airport nauwlet-
tend in de gaten en waarschuwde 
al eerder voor gevaarlijk stoffen die 
vliegtuigen verspreiden. “De toe-
name van het vliegverkeer is voor 
ons een bron van zorg”, meldt een 
woordvoerder van de partij.  “Zoveel 
onderzoeken, zoveel resultaten. Zo 
toont een GGD-onderzoek van mei 
2013 dat veel meer mensen ernstige 
hinder ondervinden dan dat het bur-
gerpaneel laat zien. Uit het GGD-
onderzoek blijkt namelijk dat zo’n 
18.000 inwoners in de regio veel last 
hebben van het vliegverkeer. Het 
aantal vluchten op Eindhoven Air-
port verdubbelt de komende jaren 
en telt in 2020 ruim 43.000 vluch-
ten per jaar. Ook de nachtvluchten 
nemen toe. Vanwege deze verdub-
beling zal de overlast bij nog veel 
meer mensen ernstig groeien. Hart 
voor Rooi maakt zich hier zorgen 
over. Met name om de fijnstof die 
wordt uitgestoten door vliegtuigen. 
Deze stofdeeltjes zijn zo klein dat 
onze neushaartjes ze niet filteren. 
Dit heeft ernstige gevolgen voor ons 
lichaam en kan zelfs ziektes veroor-
zaken. En hoe meer vliegtuigen, des 
te groter de kans hierop. Ook maken 
wij ons zorgen om de geluidsover-
last. Onderzoek bewijst dat we ons 
door het geluid minder goed kunnen 
concentreren en dat we slechter sla-
pen. Beide hebben een direct nega-
tief effect op onze gezondheid. Wij 
zijn niet tegen vliegen en ook niet 
tegen vliegtuigen. Ook wij gaan op 

Vervolg voorpagina

Sint-Oedenrode ligt niet wakker van Eindhoven Airport
Hoort u thuis weleens het 
geluid van vliegtuigen?

Soms (61%)
Vaak (31%)
Nooit (7%)

Zo’n vaart zal het niet lopen 
(46%)
Ja (34%)
Daar kan ik geen oordeel over
vellen (20%)

Helemaal niet hinderlijk (45%)
Beetje hinderlijk (45%)
Zeer hinderlijk (9%)
Weet niet (1%)

in hoeverre vindt u het 
geluid van deze 
vliegtuigen hinderlijk?

denkt u dat u meer last 
krijgt van vliegverkeer bij 
uitbreiding van Eindhoven 
Airport?

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboortebericht krijgt u een cadeaubon om gratis 
de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.

Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!

Markt 20    
5492 AB Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 490525

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

vakantie vanaf Eindhoven. Wel zijn 
we tegen de exceptionele groei van 
het vliegveld in onze regio. We wo-
nen in een regio met intensieve vee-
houderij die eenzelfde problematiek 
van gezondheidsklachten met zich 
meebrengt. De groei van de vlieg-
verkeershinder is dan ook meer dan 
goed voor ons is. Hopelijk zien lezers 
in dat uitbreiding van het vliegveld 
meer negatieve gevolgen heeft dan 
dat het ons gemak biedt.”

Tot op heden maakt Sint-

Oedenrode zich dus nog niet echt 
zorgen en stoort het zich amper aan 
het vliegverkeer. Een mooi voor-
beeld daarvan is het aantal klachten 
over geluidsoverlast door vliegtui-
gen. Die zijn er volgens de gemeen-
te het afgelopen jaar welgeteld 0 
binnengekomen. Wilt u lid worden 
van het Rooise burgerpanel en ge-
heel anoniem uw mening geven? 
Ga dan naar www.tipmooirooi.nl en 
meld u aan. Ook vindt u daar alle 
uitslagen van tot nu toe gehouden 
enquêtes. 
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www.bbqenzo.nl
Bestel makkelijk en snel op

MAKKELIJK, 
HEERLIJK EN 
VOORDELIG!

Onbezorgd genieten 
van een complete 
barbecue, gratis 
thuisbezorgd

  bakkerij bekk
e

r
s

BROOD V/D MAAND
haver spelt brood

100% spelt, nieuwe oogst

400 grams

1,75 

t/m 27 augustus2 WEKEN GELDIG

akke

5 MINI 
KRENTENBOLLEN 
1,75

1,00

t/m 27 augustus2 WEKEN GELDIG

4 WORSTEN-
BROODJES
5,80

5,00

t/m 27 augustus2 WEKEN GELDIG

1,75 

 WORSTEN-
BROODJES
5,80

5,00

t/m 27 augustus2 WEKEN GELDIG

KRENTENBOLLEN 
1,75

1,00

5,005,00
Kersen carré  
Gevuld met Hollandse kersen 

en banketbakkersroom

per stuk 

1,50

1,00 

 t/m 27 AUGUSTUS

5 MINI 
t/m 27 augustus2 WEKEN GELDIG

 MINI 
KRENTENBOLLEN 

t/m 27 augustus

1,001,001,00 

j bekk

Kersen carré  
 27 AUGUSTUS

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

het is kersenseizoen dus maken we deze weken extra 
veel knapperige carrés gevuld met heel veel zoete 
kersen en banketbakkersroom..

wij wensen je
fi jne kersdagen

70%korting

tot
wel

op parasols, tuinmeubelen, 
woonaccessoires en kussens! OP=OP!

60%korting

70%korting

40%korting

7
50%korting

Intratuin Veghel 
Heuvel 11. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

start woensdag 13 augustus 19.00 uur

Zondag 17 augustus
open van 12.00 tot 17.00 uur

Regen en wind deren jonge bouwvakkers niet

Het maakt op de kinderboerderij 
niet uit of de restanten van de tro-
pische storm Bertha over Sint-Oe-
denrode razen. Als zij iets plannen, 
dan komen daar mensen naar toe, 
misschien wel minder dan met mooi 
weer, maar ze zijn er. Zo ook afgelo-
pen zondag, toen de trouwe bezoe-
kers nestkastjes bouwden onder het 
afdak, beschut voor regen en wind.

In totaal lagen er vijftig 'bouwpak-
ketten' klaar. Alles netjes op maat 
gezaagd en de tekening binnen 
handbereik. Eigenlijk kon er niets 
misgaan. Als er dan toch iets niet 
duidelijk was, boden de ouders of 
grootouders een helpende hand. De 
organisatie had gerekend op mooi 
weer en veel bezoekers, maar dat 
betekende voor de jonge timmerlie-

den, die de elementen trotseerden, 
dat zij meer dan één nestkastje in el-
kaar mochten zetten.

Na het bouwen van de nestkastjes 
kijkt de kinderboerderij alweer uit 
naar de volgende activiteit op 14 
september aanstaande. Dan staat 
broodbakken op het programma.

Bonfl oor laat creativiteit los op Gaypride boten

Het creatieve team van Bonfloor 
uit Sint-Oedenrode liet anderhalve 
week geleden zien wat het in huis 
heeft  tijdens de Gaypride in Am-
sterdam. Een hele week verbleven 
ze in de hoofdstad om de boten te 
versieren.

Het is al de zesde keer dat naai-atelier 

Bonfloor helpt met het vervaardigen 
van de pronkstukken. De afgelopen 
keer was de vierde keer op loca-
tie. Op een scheepswerf werd een 
naaiatelier ingericht. Van maandag-
avond tot de climax op zaterdagmid-
dag werd er keihard gewerkt om de 
werken klaar te krijgen. Er werd sa-
mengewerkt met een opbouwploeg 

en een timmerploeg. Ook voor de 
catering werd gezorgd. De samen-
werking verliep volgens eigenaresse 
Floor Vogels prettig en vlekkeloos. 
Bonfloor maakte onder andere een 
immense waaier voor de boot van 
Vodafone en een opengaande kist 
van stof voor de boot van homo-
emancipatiebeweging COC. 

Bonfl oor laat creativiteit los op Gaypride boten

Bonfloor helpt met het vervaardigen en een timmerploeg. Ook voor de 

de grote waaier van Vodafone is gemaakt door Floor en haar team.
Floor achter een grote berg stof 
in het naaiatelier op locatie.



Woensdag 13 augustus 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe6 
Themawandeling over “vluchten”

Het Gesprek te pas, 
dat a.s. zondag 17 
augustus in het 
Damiaancentrum 
wordt gehouden, 
heeft als onderwerp 
‘vluchten’. Was de 
afgelopen vakan-

tie een ‘vlucht’ uit het alledaagse 
leven? Op welke andere manieren 
worden we geconfronteerd met 
vluchten en vluchtelingen? Wan-
neer is vluchten laf en wanneer no-
dig? Iedereen, jong of niet meer zo 
jong, kan over deze en dergelijke 
vragen meedenken en meepraten 
tijdens dit ‘gesprek met wandeling’. 
Je bent van harte welkom op zondag 
17 augustus 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 georgani-
seerd, telkens met een nieuw onder-
werp. De wandeling zelf duurt een 
uur en kan dicht “bij huis” blijven of 
wat verder in de omgeving voeren. 
De bijeenkomst begint om 10.00 uur 
en zal om ongeveer 12.00 uur wor-

den afgesloten. De opzet is steeds 
hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deelne-
mers in kleine groepjes een wande-
ling van een uurtje in de bossen, tui-
nen of de prachtige omgeving van 
het centrum. Zij spreken dan, al of 
niet aan de hand van de meegege-
ven vragen, over of naar aanleiding 
van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een ge-
zellige kop koffie/thee de ervarin-
gen, verhalen of meningen uit, be-
spreken de teksten en om ongeveer 
12.00 uur besluiten we dan deze 
ontmoeting van mensen en hun 
ideeën en denkbeelden. 
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 Ge-
sprekken te Pas: tel. 0413-291200 
of 06-10223044.

We heten u 
welkom 

bij onze kraam

Stichting Damiaancentrum Nederland 
Slophoosweg 1  5491 XR  Olland 
Secretariaat: Gelderselaan 96  6523 LL  Nijmegen 
Tel. 024-3237957  Mail: info@damiaancentrum.nl  
Rekeningnr.:109167600 K.V.K. 21323 67345 45 

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE 
PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

SNS Bank Schijndel
gaat verbouwen

Daarom zijn wij woensdag 20 augustus
gesloten. Donderdag 21 augustus staan wij 
weer voor u klaar. 

Hoofdstraat 109
5481 AD Schijndel

Kom snel
kijken in 

onze nieuwe 
winkel

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs
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‘Fortuna Tineke’ loopt driehonderd keer Conditio

Afgelopen zondag was het dan zo-
ver, de huldiging van tineke van 
Boxmeer in de Joe Mann bossen te 
Best. Iedere tweede zondag van de 
maand wordt er al jaren daar een 
hardloopwedstrijd georganiseerd, 
genaamd Conditio. 

Men kan kiezen uit de 3 km of de 6 
km. Vele leden van hardloopvereni-
ging Fortuna ’67 te Sint-Oedenrode 
lopen hier maandelijks hun wedstrijd, 
zo ook Tineke. In juli 1980 heeft Ti-
neke haar eerste Conditio wedstrijd 
gelopen. Dat betekent dus dat zij al 
ruim dertig jaren meedoet aan deze 

wedstrijd. Op 
zondag 13 juli 
bereikte zij voor 
de driehonderd-
ste keer de fi-
nish en werd 
op zondag 10 
augustus hier-
voor beloond.  
Onder een luid 
applaus ont-
ving ze een 
mooie bos 
bloemen en 
een leuk aandenken. En wederom 
om 11.00 uur ging ze van start voor 

de 301e keer. 

wedstrijd. Op 
zondag 13 juli 
bereikte zij voor 
de driehonderd-
ste keer de fi-
nish en werd 
op zondag 10 
augustus hier-
voor beloond.  
Onder een luid 

een leuk aandenken. En wederom de 301e keer. 

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

Geef je op voor The Voice of Rooi
De line-up van the Voice 
of Rooi was zo goed 
als gevuld, maar 
door enkele afzeg-
gingen in de cate-
gorie onder zestien 
jaar is er ruimte 
gekomen voor extra 
aanmeldingen. Wil 
je kans maken op een 
gratis karaokeavond aan 
huis? Meld je dan aan en 
doen mee!

Het zangevenement – verdeeld 
over voorrondes en een finale 

- gaat plaatsvinden in 
meerdere horecage-

legenheden in Sint-
Oedenrode. Er zal 
een categorie zijn 
t/m 16 jaar en een 
categorie 17 jaar en 
ouder. Four Inspi-

ration – een groepje 
meiden die samen zijn 

gaan zingen na de wed-
strijd van vorig jaar – zal 

in de jury plaatsnemen. Kun jij 
goed zingen? Wil je je meten met 
leeftijdsgenoten? Mail dan naar 
mvandenb30@hotmail.com.
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T: 0413-478759
F: 0413-471210

LIESHOUTSEWEG 22
5492 HR NIJNSEL

INFO@HIGHWAY51.NL
WWW.HIGHWAY51.NL

FACEBOOK.COM/HWY51DINER
@HWY51DINER

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

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

Tevens is 
de diner 

ook  te huur 
voor feesten 
en partijen, 

vraag naar de 
mogelijkheden!

Bel ons voor
heerlijke 

bijpassende 
lekkernijen

Heeft u

vieren?
iets te

Lekker zomers 
genieten?

 
Reserveer 
eens een 

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

Bel 
voor een 
afspraak: 

0413-470399

Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H
Terras met 

gunstige ligging 
voor een lekker 

ijsje, kop koffie of 
een heerlijk wijntje!

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

Meld je aan

om te profiteren

op je motorrijlessen
van 10% korting

en een gratis proefles

voor meer info

bel 0612939830

31 augustus
vóór

Parkeren Schijndel
In het centrum van Schijndel is 
voldoende parkeergelegenheid.  
Alle parkeerplaatsen zijn gratis. 
Wilt u een duidelijke plattegrond met 
informatie over parkeerplaatsen en 
parkeertijden? Kijk dan op  
www.schijndel.nl/parkeren.

Hoepelman I Kappers
WIJ ZIJN TIJDENS DE VAKANTIE GEOPEND!

Borchgrave 11    |    5492 AT Sint Oedenrode    |    0413-478991

Maandag     Gesloten
Dinsdag t/m donderdag  09:00 – 17:00 uur
Vrijdag     09:00 – 19:00 uur
Zaterdag     09:00 – 16:00 uur

online booking 
24/7 op 

www.hoepelman-
kappers.nl

/online of via 
de Hoepelman 

app

appers
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Lekker zomers
genieten?

Reserveer
eens een

High Tea,
High Beer of
High Wine

High Tea,
High Beer of
High Wine

Er is altijd werk aan de winkel in Boskant

Boskant is een van de drie Rooise 
kerkdorpen en telt ongeveer 1450 
zielen. Naast een groot buitenge-
bied, kent het dorp een actieve ge-
meenschap die niet beroerd is om 
samen de handen uit de mouwen te 
steken. Samen dingen oppakken is 
iets dat ze in Boskant in het verleden 
al vaker hebben laten zien en ook nu 
bij de herinrichting van het Ritaplein 
kent het dorp weer een grote saam-
horigheid.

“We zouden best wel wat meer in-
woners willen hebben”, vertelt Frans 
van den Heuvel. Hij is de voorzitter 
van de Dorpsraad. “We hebben dan 
wel een uitbreidingsplan in het dorp, 
maar door de crisis wordt er nauwe-
lijks gebouwd. Wovesto heeft enkele 
jaren geleden zo'n twintig klimaat-
neutrale woningen gebouwd. Daar-
naast zijn er nog een paar particuliere 
bouwers, maar echte groei zit er niet 
in. Mensen krijgen niet zo gemakke-
lijk een hypotheek als een paar jaar 
geleden”.

Samen de handen uit de mouwen
Dat er even niet gebouwd wordt in 

Boskant wil niet zeggen dat er niets 
gebeurt. De afgelopen periode sta-
ken de Boskanters de handen regel-
matig uit de mouwen. Zo werd te-
genover het dorp op de hoek van de 
Boskantseweg en de Goeiendonk de 
Sonnemansdriehoek aangelegd. Een 
klein openluchtatelier voor de beken-
de Boskantse kunstenaar Theo Son-
nemans. Maar ook de speelplaats van 
de school werd door een groot aantal 
vrijwilligers onder handen genomen 
en in een mooie speelgelegenheid 
getransformeerd. Zelfs oud-wethou-
der René Dekkers kwam daar met 
zijn loader als vrijwilliger meehelpen. 
Ook bij het opstellen van het inrich-
tingsplan voor het Ritaplein denken 
de Boskanters mee over de plannen.
Het Ritaplein gaat niet zomaar op de 
schop. De reconstructie is onderdeel 
van het ISV, het Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing. De provincie 
heeft geld beschikbaar gesteld om de 
leefbaarheid te verhogen. Boskant 
krijgt daarvoor zo'n drie ton subsidie 
van de provincie. Voorwaarde daarbij 
is onder andere dat het plan samen 
met de bewoners, duurzaam en ver-
nieuwend wordt uitgevoerd. 

ISV is meer dan het Ritaplein
Het opknappen van de Meidoorn, 
het voormalige EHBO gebouw in 
Boskant, is ook een onderdeel van 
het ISV-project. De Meidoorn wordt 
zo aangepast dat het multifunctioneel 
inzetbaar is. Zo komt er ruimte voor 
een inloopspreekuur en voor de op-
slag van de spullen van 't Pluugske 
dat onlangs werd gesloopt. Gelukkig 
voor de jeugd van Boskant, heeft de 
Dorpsraad met enkele enthousiaste 
ouders in de Meidoorn nu een nieuw 
jeugdhonk gemaakt. “De jongeren 
in de leeftijd van twaalf tot zeg maar 
zestien, zeventien jaar komen daar nu 
elke week bij elkaar. Daar 'chillen' ze 
met elkaar en we huren de sporthal 
een uurtje en kunnen ze zichzelf  he-
lemaal uitleven. Daarna biljarten ze 
nog even en pakken ze een ijsje bij de 
Vriendschap”, zegt Van den Heuvel.

Toch is het opnieuw inrichten van 
het Ritaplein het meest in het oog 
springend. De werkzaamheden die 
daarbij komen kijken, moeten dit jaar 
nog beginnen. “Het plein gaat he-
lemaal op de schop”, vertelt Frans. 
“De bestaande riolering wordt ge-

deeltelijk vernieuwd en er komt een 
scheiding tussen normale riolering en 
riolering voor hemelwaterafvoer. Het 
kunstwerk dat deels op de rotonde 
en deels op het plein stond krijgt nu 
een plaats buiten het plein. Zo heb-
ben we het Ritaplein straks helemaal 
voor evenementen tot onze beschik-
king.  Het plein wordt autovrij, maar 
als het nodig is kan er ook altijd nog 
worden geparkeerd. Wat vooral bij-
zonder is dat de banken die rond het 
Ritaplein komen, worden gemaakt 
van de kerkbanken uit de kerk”.

Actief dorp
Boskant is een actief dorp, dat blijkt 
al uit de activiteiten die de kleine ge-
meenschap rondom de school en het 
Ritaplein ontplooit. Maar ook hebben 
de Boskanters een actief verenigings-
leven. Enkele jaren geleden werd met 
veel enthousiasme een tennispark 
aangelegd. Samen met de Jeu de 
Boules, Tennisvereniging en Korfbal-
vereniging kwam er een gezamenlijke 
kantine. Verder heeft Boskant een 

bijzonder actieve voetbalvereniging. 
”Toch moet me van het hart dat de 
verenigingen het op dit moment niet 
allemaal even gemakkelijk hebben”, 
zegt Frans. “De korfbalvereniging is 
bijvoorbeeld noodgedwongen gefu-
seerd met Sint-Oedenrode. Simpel-
weg omdat de kosten voor de zaal- en 
veldhuur, trainers en afdrachten aan 
de bond niet meer zijn op te brengen 
voor kleine verenigingen”.

Frans van den Heuvel sluit het ge-
sprek met eenzelfde oproep af, als die 
waarmee het gesprek begon. “Net 
zoals dat Boskant wel wat zou mogen 
groeien. Zo wil ik de Boskanters ook 
graag vragen of zij zitting willen ne-
men in de dorpsraad. Want ondanks 
dat we een kleine gemeenschap zijn, 
is er altijd wel werk aan de winkel”, 
zo sluit Frans af.

Wie meer wil weten over Boskant kan 
terecht op de website:  
www.dorpsraadboskant.nl
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Mooi op  leeftijd

Fietsclub PVGE viert zijn 30 jarig 
bestaan
Op 20 augustus viert de fietsclub van 
pVGE Son en Breugel e.o. zijn 30 ja-
rig bestaan met een fietstocht naar 
liempde en Boxtel, die een volle dag 
in beslag neemt. Er wordt om 9.30 
uur vertrokken vanaf het 17 Septem-
berplein. In liempde wordt de kof-
fiepauze gehouden en op de markt in 
Boxtel de lunchpauze. ’s Avonds is er 
een etentje met zijn allen, ook voor 
de leden die overdag niet mee kun-
nen fietsen.

De leden van de PVGE fietsclub 
kunnen terugzien op schitterende 
fietstochten in de buurt en op de vele 
driedaagse fietstochten, die steeds zo-
mers worden georganiseerd en waar-
van we van de laatste vanuit Doorn 
met veel enthousiasme zojuist zijn 
teruggekeerd. We waren met 30 le-
den op stap. Vanuit ons verblijf, een 
landgoed in Doorn, zijn 3 geweldige 
fietstochten gemaakt met in totaal 
135 km.  
Zo was er de een fietstocht naar de 

piramide van Austerlitz, een fiet-
stocht naar Rhenen en de laat-
ste dag een fietstocht naar Wijk bij 
Duurstede en omgeving. En ’s avonds 
onder het eten en een goed glas wijn 
werd in een gezellige ambiance weer 
na gepraat over de belevenissen van 
de dag.
Hoe ziet de toekomst van de fietsclub 
eruit? Zeker is dat we doorgaan met 
het organiseren van fietsdriedaagse 
’s zomers en gedurende het jaar met 
fietstochten vanuit hier. Met zo’n 70 
fietsclubleden is de PVGE fietsclub een 
bloeiende club.
Door de grootte van de club, wordt 
tegenwoordig met meer begeleiders, 
die zich hiervoor ter beschikking stel-
len, in kleinere groepen gefietst, zodat  
het gevoel van kleinschaligheid blijft. 
En zoals het altijd is in verenigingsver-
band: zonder vele vrijwilligers zou een 
club als deze niet kunnen bestaan.  
Verdere inlichtingen: clubcoördinator 
Herman Hendriks, tel.: (0499) 473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl 

Ein abend in Wien ‘aan de Dommel’

Het atrium van het Hof van Rode 
aan de Deken van Erpstraat was 
zaterdagavond omgetoverd tot een 
stukje Wenen.

In het kader van de zomeractivitei-
ten van de KBO had het zomerteam 
Ein Abend in Wien’ gepland. Een di-
ner met muziek. De grote animator 
van deze ‘Wienerabend’ was Harry 
van Oorschodt. Hij had de bekende 
Duitse mezzo-sopraan Claudia Heuel 
uitgenodigd. Zij is afkomstig uit het 
Duitse Olpe en nam in 2010 deel 
aan het TV programma ‘Una Voce 
Particolare’ waar ze één van de fina-
listen werd. Zij is nu verbonden aan 

de opera van het Ti-
roler Landestheater 
in Innsbruck. Heuel 
was reeds eerder 
te beluisteren in 
Rooi, namelijk op 
6 december 2008 
tijdens de opening 
van de expositie 
van kunstenaar 
Frank Romhild. 
De zangcoach van 
Heuel is Sigrid van der Linden.

Heuel werd op de vleugel begeleid 
door Frans van Tuijl. Hij studeerde 
aan de Schumann-academie en was 

een leerling van Jan Wijn. 
Frans heeft een passie en talent 
om begaafde, klassiek geschoolde 
zangers en instrumentalisten te be-
geleiden. In 2012 heeft hij op het 
Theaterfestival Boulevard in Den 
Bosch de begeleiding verzorgd van 
de ‘soapy’ opera Pasquaal.

Ruim zeventig mensen namen deel 
aan het diner concertant. Het was 
volgens de deelnemers echt smul-
len van het eten en genieten van de 
muziek. Ze hoorden tijdens het voor-
afje liederen van Franz Schubert. Ro-
bert Schumann en Johannes Brahms 
passeerden tijdens de soep, terwijl 
het hoofdgerecht werd ondersteunt 
door operaliederen. La nozze di Fi-
garo, Samson en Dalila, La Gioconda, 
Werther en Carmen. Ook tijdens het 
nagerecht klonken liederen. Het was 
een bijzondere ‘Abend in Wien an 
der schonen blauen….Dommel’ ge-
worden.

de opera van het Ti-
roler Landestheater 
in Innsbruck. Heuel 
was reeds eerder 
te beluisteren in 
Rooi, namelijk op 
6 december 2008 
tijdens de opening 
van de expositie 

Heuel is Sigrid van der Linden. een leerling van Jan Wijn. 

Betrokken zorg van kleinschalig 
wijkteam Pantein   

De zorg verandert. Dat komt ener-
zijds door kabinetsplannen en be-
zuinigingen, maar ook door de 
veranderende wensen van mensen. 
Zij vinden het vaak prettig zelf de 
inhoud van de zorg te bepalen. De 
kleine wijkteams waarmee pantein 
werkt, sluiten hier goed op aan.

In St. Oedenrode zijn de medewer-
kers georganiseerd in kleine wijk-
teams. Teams krijgen meer verant-
woordelijkheden waardoor ze goed 
kunnen inspelen op de wensen. Me-
dewerkers gaan in gesprek met de 
klant om samen vast te stellen welke 
zorg de klant nodig heeft. Omdat 
medewerkers in kleine teams werken 
en vaak bij dezelfde klanten komen, 
kennen ze de klant goed. Dat is de 
kracht van het kleinschalig werken.

Zorg dichtbij
Wijkverpleegkundige Macha van 
Essen biedt met een klein wijkteam 
zorg in St. Oedenrode en omgeving. 
“Op deze manier is de zorg heel 
dichtbij georganiseerd. We staan 
dicht bij onze klanten. We regelen 
zelf de planning en zijn daardoor 
heel flexibel, aldus Macha.” Macha 
vindt het fijn een band op te kunnen 
bouwen met haar klanten. “Doordat 
je dicht bij ze staat is er veel meer 
mogelijk. Alles is bespreekbaar. We 
bieden altijd zorg op maat. Klanten 
willen vaak zo zelfstandig mogelijk 
blijven. Die zelfstandigheid onder-

steunen wij met de zorg die nodig is. 
Dat stemmen we uiteraard af met de 
mantelzorger. Doordat we klanten 
goed kennen, signaleren we boven-
dien snel of er iets aan de hand is, 
of er meer zorg nodig is of dat we 
dat juist zorg af kunnen bouwen. 
Ook blijven we door het veelvuldige 
contact goed op de hoogte hoe een 
klant zich voelt.”

Een luisterend oor
Mevrouw van Heesch uit St. Oeden-
rode krijgt elke ochtend en avond 
zorg van het wijkteam van St. Oe-
denrode. Ze ervaart de zorg van het 
vaste wijkteam als zeer prettig en 
vertrouwt. Het schept een nauwe 
band en de verpleegkundigen weten 
hier snel de weg in huis. Mevrouw 
van Heesch: ‘Doordat er minder 
mensen over de vloer komen hoef ik 
niet steeds alles uit te leggen. De ver-
pleegkundigen en verzorgenden die 
hier werken vind ik erg professioneel, 
er wordt goed meegedacht, houden 
rekening met mijn voorkeurstijden 
en ondernemen op tijd actie als het 
nodig is. We weten wat we aan el-
kaar hebben en natuurlijk een grapje 
op zijn tijd. Ik vind een luisterend oor 
en aandacht voor de rest van het ge-
zin heel belangrijk. Tenslotte komt er 
toch steeds iemand in ons huis/pri-
véleven.’ Voor informatie en advies 
kunt u bellen: 0900-8803. Ook op 
de website vindt u veel informatie: 
www.thuiszorgpantein.nl.

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

mevrouw van Heesch-Bekx en wijkverpleegkundige 
macha van Essen. (Foto Thuiszorg pantein)

Ademhalen
Als een oude hond die de dood
voelde naderen kreunde de wind
in de galmgaten van zijn bestaan

Hij ademde in en uit, stond stil
met open handen gestrekt aan de lucht
om de stroom van het leven te voelen

hier op deze plek dit moment dacht
hij weet ik niet of ik er morgen
zal zijn, ik leg mijn hand op de wind

Het hoofd gebogen liet hij zijn laatste
weerstand los, begon steeds meer
zijn eigen antwoord te worden

doorvloeid met hemelruimte, geworteld
in de aarde, zoals een boom volkomen
gelijk is aan zichzelf

   Kees Hermis



Woensdag 13 augustus 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 9

1

T

Bibi

Trouwen om eerste 
lustrum te vieren 

De JA is overduidelijk. Niet alleen de 
JA die Mathew en Kim van Uden hier 
laten zien, maar ook de JA die uit hun 
monden kwam. 

Op 1 augustus trouwden ze in Sint-
Oedenrode. Dat maakte de dag extra 
speciaal, want exact op die dag waren 
Kim en Mathew vijf jaar bij elkaar. Een 
geweldige manier om het eerste lus-
trum te vieren en de liefde voor elkaar 
uit te spreken. 

Het aanzoek van Mathew was zeer 
romantisch. In Venetië ging de Rooie-
naar in een gondel op de knieën voor 
zijn Kim.  

“ In  het  huwel i j k
sb

oo
tje

”

   Nu bij Amazing

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

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

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

THINK DOUBLE
   Nu bij Amazing
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   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

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

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

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

BIJ AANKOOP VAN DEZE 3 PRODUCTEN 

ONTVANGT U EEN STRANDTAS KADO!

    OPENINGSTIJDEN
Di    08.30-20.00
wo t/m vr   08.30-18.00
Za   08.00-15.00 
 

29 juli 
t/m 

16 augustus 
15% 

KORTING 
op een kleur
behandeling!

Bij aankoop 
van 

3 z.one 
produkten 
krijg je een

z.one 
no-inhibition 

hairspray 
cadeau.

DEZE 
SNOEPERD 

WORDT 
50!

Het is zo ver! 
Dokter Niek Stoop heeft 

op 12-08-2014 zijn 
Master titel ontvangen 

aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen.

Wij zijn super trots!

Proficiat namens Yvonne, 
Annelieke, Ine en Pieter

Di gekske 30!
kus, je vriendinnekes

50
JAAR

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

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

Geboren
28-7-2014

Dochter van Ilona van den Berg
Nichtje van Melanie, 

kleindochter van 
Opa Eric en Oma Miriam

Anjerlaan 36 | 5492 JE Sint-Oedenrode

Lucy

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

Voor de lezers van DeMooiRooi-
Krant heeft het Autotron weer vijf 
keer twee toegangskaarten beschik-
baar gesteld. Omdat het vakantie is 
hoefde u dit keer geen moeilijke vra-
gen te beantwoorden om voor deze 
kaarten in aanmerking te komen. Het 
enige dat u daarvoor moest doen, 
was  tellen of schatten uit hoeveel 
karakters de tekst van het artikel 
van de Oldtimezomerbeurs bestond. 
Wie goed had geteld kwam inclusief 
titel tot 1321 karakters.

De kaartjes zijn gewonnen door:
Xandra Kwinten
Leon Koeleman
Albert van den Heuvel
Dirk Willems
Wim van den Berg

Hebt u gewonnen? Dan kunt u uw 
kaartjes tot vrijdag 16.00 uur opha-
len bij het kantoor van 
DeMooiRooiKrant. Heuvel 17,
5492 AC Sint-Oedenrode.

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

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

Accordeonist 
gezocht
Brabants dialectzanger Nico 
van de Wetering is dringend op 
zoek naar een accordeonist. Zijn 
vaste begeleidingsaccordeonist, 
Toon de Migra, is om gezond-
heidsreden niet meer in staat 
om dit te doen. Optredens van 
Nico zijn zowel overdag als in de 
avond, door het hele Brabantse 
land. Reacties graag telefonisch 
via: 06 510 517 52 of per mail: 
nicovandewetering@kpnmail.nl

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

MEX

Geboren 
11-8-2014

zoon van Stefan van de Kerkhof 
en Sanne van Roosmalen

Laan ten Bogaerde 46
5491 GC Sint-Oedenrode

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Plaats gratis uw reactie 
op de internetsite 

rooisefamilieberichten.nl 
voor:

· Geboortes
· Felicitaties

Neem een kijkje op 
rooisefamilieberichten.nl

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

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

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

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

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

Speelweek van wo 13/08  t/m wo 20/08/2014
Heksen bestaan niet (€ 6,50) (wo.13 aug.) t/m (wo.20 aug.) 11:15 - Hoe Tem Je Een Draak 
2 3D NL  (€6,50) (wo.13 aug.) do./za./ma./ (wo.20 aug.) 13:30 - Hoe Tem Je Een Draak 2 2D 

NL  (€6,50) vr./zo./di. 13:30 - Oorlogsgeheimen (€ 7,-) .(wo.13 aug.) t/m za 19:00 zo 18:00 ma./
di.(wo.20 aug.) 19:00 - The Fault In Our Stars (€ 7,50) (wo.13 aug.)  t/m za. 21:15, zo. 20:15, 
Ma./Di./(wo.20 aug.) 21:15 - Planes 2: Redden & Blussen 3D NL (€ 6,50) vr./ zo./di. 15:45 - 
Planes 2: Redden & Blussen 2D NL (€ 6,50) (wo.13 aug.) do./za./ma./ (wo.20 aug.) 15:45

Specials: Biobest 50+ Nebraska (€ 6,-) do. 4 en vr. 5 sept. 14:00
PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

Gratis koffie/thee bij biobest 50+

WWW.ROOISEFAMILIEBERICHTEN.NL
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Eeuwige vakantieliefde
Iedereen heeft wel eens een va-

kantieliefde gehad. De kriebels 

in de buik zijn in een vakantie-

oord misschien wel heftiger dan 

ooit. Deze (oud)Rooienaren 

vonden elkaar op vakantie en 

zijn nog steeds bij elkaar. 

Het was in de win-
ter van 2007 dat va-
kantieliefdes Carlijne 
(Den Haag) en Luc 
(St. Oedenrode) el-
kaar ontmoette in 
Gerlos. Carlijne was 
met vier vriendinnen 
op vakantie en Luc 
was met zijn vrien-
dengroep uit Rooi 
vakantie aan het 
vieren in dit gezellige wintersportoord. 
Tijdens de après-ski in de late uurtjes raakten ze aan de praat 
en ontdekten ze al snel dat ze iets gemeenschappelijks hadden: 
Carlijne kwam uit Den haag en Luc had daar ook een tijdje 
gewoond. Na de vakantie hielden ze contact en kwam het tot 
een date in Den Haag. De vonk die er toen in Gerlos was, was 
er nog en bleek geen kortstondig liefdesavontuur...! Sindsdien 
zijn ze nog helemaal hoteldebotel van elkaar en is Luc, inmid-
dels zes jaar geleden, naar het westen verhuisd waar ze samen-
wonen. Beiden zijn nog steeds erge liefhebbers van de win-

tersportvakantie: vanaf 2008 gaan ze jaarlijks 
met de vriendengroep uit Rooi op wintersport 
en zijn ze ook al twee keer teruggekeerd naar 
de plek waar het allemaal begon...

luc van der ploeg en Carlijne van den Burg

Het was in de win-
ter van 2007 dat va-ter van 2007 dat va-ter van 2007 dat va-ter van 2007 dat va-
kantieliefdes Carlijne kantieliefdes Carlijne kantieliefdes Carlijne kantieliefdes Carlijne kantieliefdes Carlijne 
(Den Haag) en Luc (Den Haag) en Luc (Den Haag) en Luc 
(St. Oedenrode) el-(St. Oedenrode) el-(St. Oedenrode) el-
kaar ontmoette in kaar ontmoette in kaar ontmoette in kaar ontmoette in 
Gerlos. Carlijne was Gerlos. Carlijne was Gerlos. Carlijne was Gerlos. Carlijne was 
met vier vriendinnen 
op vakantie en Luc op vakantie en Luc op vakantie en Luc op vakantie en Luc 

vieren in dit gezellige wintersportoord. vieren in dit gezellige wintersportoord. vieren in dit gezellige wintersportoord. vieren in dit gezellige wintersportoord. vieren in dit gezellige wintersportoord. vieren in dit gezellige wintersportoord. vieren in dit gezellige wintersportoord. vieren in dit gezellige wintersportoord. vieren in dit gezellige wintersportoord. vieren in dit gezellige wintersportoord. 

Ook ik ben getrouwd met mijn vakantieliefde. Alleen was dat in Nederland 
op camping de ‘’Rooie Asch’’ in Handel.
Ik kwam er met mijn negentien jaar nog met mijn ouders, broer en zussen. In 
een tent voor veertien dagen vakantie, vanuit Nijmegen op de brommer. Mijn 
man stond daar met zijn familie voor een heel seizoen vanuit Sint-Oedenrode. 
Dat was in 1973. In september zijn wij 38 jaar getrouwd.

Annelies Temmink-mulder     

EeuwigeEeuwigeEeuwige vakantieliefdevakantieliefdevakantieliefdevakantieliefdevakantieliefdevakantieliefde

Annelies Temmink-mulder     

Mijn man Jan en ik hebben elkaar in 
1976 leren kennen in Duitsland. In 
die tijd gingen veel jongeren uit Sint-
Oedenrode op vakantie in Valwig bij 
Cochem. In 1979 zijn wij getrouwd en 
ondertussen al 35 jaar gelukkig samen 
met onze drie kinderen twee schoon-
dochters en vier kleinkinderen.

Ans van Hastenberg

Mijn man Jan en ik hebben elkaar in Mijn man Jan en ik hebben elkaar in Mijn man Jan en ik hebben elkaar in 
1976 leren kennen in Duitsland. In 1976 leren kennen in Duitsland. In 1976 leren kennen in Duitsland. In 
die tijd gingen veel jongeren uit Sint-die tijd gingen veel jongeren uit Sint-

Lift off op Eindhoven Airport
Donderdag 13 september 2012, Vlucht HV 6513 vertrektijd 17:45u, bestemming Ibiza. 
Althans dat was de planning. We waren met een groep van 8 uitgelaten vrienden die ston-
den te popelen voor het jaarlijkse lange weekend Ibiza. Een duif had het pad van ons vlieg-
tuig doorkruist en daarmee ook onze vertrekplannen. 

Dus wij maar een extra biertje aan de bar genomen. De vertraging duurde ondertussen 4 uur. 
Iedereen chagrijnig aan het rondturen, behalve Harold, die stond zijn uiterste best te doen. Die 
had namelijk zojuist met een groepje meiden uit Eindhoven staan praten. En zijn oog was direct 
gevallen op Nienke. Uiteindelijk toch in Ibiza aangekomen en een stapavond en een brakke 
ochtend later besloten om met de mannen naar het strand te gaan. Warempel, verderop zit dat 
groepje meiden uit Eindhoven op het strand. En beter nog, Nienke zwaait naar me, althans dat 
vond ik. Meteen erop af, praatje gemaakt, grapjes gemaakt en uiteindelijk uitnodiging voor een 
bbq in onze villa. De volgende avond kwamen de meiden naar Casa Don. Na een avond/nacht 
om elkaar heen draaien werden we uiteindelijk aangespoord om een filmkus te ensceneren. Ik ging daar maar al te graag op in, 
met “One day” van Asaf Avidan op de achtergrond. We hebben dus zelfs een foto van onze eerste kus. Vanaf dat moment was 
het nog even wennen aan elkaar en vooral ook voor Nienke om haar verklaarde “man achter de clown” te ontdekken. De rest 
laat zich voorspellen: 1 date in Eindhoven, 1 kus op de mond, 1 verkeringsaanzoek op de drempel, 1 jaartje heen en weer rijden 
tussen Sint-Oedenrode en Eindhoven, 1 zwangerschapstest, 1 nieuwbouwhuis en sinds 12 juli: 1 klein meisje genaamd Lou. Niet 
zelden heb ik het nummer nog in mijn hoofd: “One day baby we’ll be old…”. Laat de toekomst maar komen!

Harold van Acht
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Twaalf Rooise kids maken zich op voor boot-
tocht over de #Tarn te #Millau, #LaFrance.
Rob Vos

Wij zijn klaar voor de mini disco.

gr. fam. ketelaars uit het zon
nige Frankrijk 

Genieten van de natuur.
Anne van de Meulengraaf

Dit aparte verkeersbord zagen wij op een fietspad in Slabroek.
Willemien van de Wijdeven

Gekke boys…
Arjan van Zutphen

Longdrink vanuit
 Slovenie!

Hans Voets

Une platte de fr
omage avec familie Passier

Paul Passier

Dit is Milan 9 maanden...die lekker aan het chillen 

is in de ballenbak. :)Imke Versantvoort

Waarom op vakantie? B
ij opa en oma is het 

altijd vakantie e
n een groot fee

st.

Betsie van Dijk

Kijken doe je m
et je oogjes. D

us handjes op 
je 

rug. Chateau H
autefort te Hau

tefort

Finn van den E
ertwegh

Lekker uitst
apjes met de kids i

n eigen land
! 

@deZaanseSc
hans

Chris Soons
 – van den 

Boom

Na het ‘buitenbadderen’ bij opa en oma de plantjes water geven, die hebben erge dorst!Riky Foolen

Zo, alles ingepakt, klaar om te vertrekken!
Edo van Rossum

Rooise vakantiekiekjes

Stuur uw leukste 
vakantiefoto naar 

redactie@demooirooikrant.nl 
en win een leuke prijs!!
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Tusse lippel en de mond valt de pap 
nog op de grond.
Roep geen “hoi” voor je over de brug bent.
Uit: ’t Brabants spreekwoordenboek 
van Mandos BRABANTSE SPREUKEN

Afgelopen zondag vele nestkastjes 
getimmerd op Kinderboerderij Kienehoeve 

En 
net op
tijd!

een paraplu 
vasthouden met je

vleugel is niet
makkelijk!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Wim Foolen 

Sint-Oedenrode

Winnaar:
J. Brouwers 

Joh. v Brabantlaan 20
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen Vakantie droom en bedrog

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Op tilt

soms stormt het
uit alle hoeken
meer dan de haakse
windrichtingen alleen
het is dan moeilijk
een pad te zoeken

bovennatuurlijke krachten
(waar men niet op wil wachten)
breken ogenschijnlijk het riet

laat maar gaan
fluistert mijn ziel 
ze volgen gewoon de weg

laat maar los
al zitten ze op de hiel
morgen is er een luwte

dat is wat ik je voorleg

julius
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Woonoverlast: de aanpak van een hardnekkig probleem

Als de buren je vijand worden
Een burenruzie of stelselmatige 
overlast van omwonenden, Neder-
landers ervaren dit als een steeds 
groter probleem. Gemeenten en 
woningcorporaties zijn de eerst 
aangewezen instanties om bewo-
ners te helpen bij het aanpakken 
van onhoudbare leefomstandighe-
den. Maar bewoners kunnen zelf 
ook veel doen, stelt Katja Steverink 
van het Centrum voor Criminaliteit-
spreventie en Veiligheid (CCV).

Steverink is projectleider Woon-
overlast bij het CCV. Overlast van 
buurtbewoners is volgens haar een 
hardnekkig probleem dat in heel 
Nederland voor komt. “Denk aan 
geluidsoverlast, overlast door huis-
dieren, verloederde panden of over-
last door drugshandel. Dit kan het 
woongenot en het veiligheidsgevoel 
van bewoners ernstig aantasten. 
Soms leidt woonoverlast zelfs tot 
geestelijke of fysieke klachten.” 

Goed burencontact 
Het belang van goed burencontact 
komt duidelijk naar voren uit de 
Buurtmonitor 2012. Goed buren-
contact is een belangrijk punt bij de 
omschrijving van de ideale droom-
buurt, zo blijkt uit het onderzoek. 
“Dé droombuurt van Nederland: 
rustig, met leuke buren en volop 
groen”, vertelt Steverink. “Een op 
de vijf mensen zou zelfs verhuizen 
na onenigheid met een buurtge-
noot.” 

Minder tolerant 
Steverink signaleert de laatste jaren 
nieuwe groepen overlastgevenden. 
De ‘traditionele onaangepasten’ 
hebben, met de economische crisis, 
gezelschap gekregen van mensen 
die langdurig werkloos zijn. “In de 
wijk verblijven overdag meer men-

sen, die er normaliter niet zouden 
zijn. En hoe meer buren aanwezig 
zijn, hoe groter de kans dat ze last 
krijgen van elkaar. Ook zien we dat 
mensen minder tolerant zijn en min-
der van elkaar kunnen hebben, on-
der andere door financiële druk.”

Groeiend probleem
Ongeveer zes procent van de Ne-
derlanders ervaart vaak overlast 
van buren. De problematiek is de 
laatste jaren nauwelijks veranderd: 
het percentage burgers dat vaak bu-
renoverlast rapporteert, lag in 2011 
ongeveer even hoog als in 2010 en 
2009. Volgens jaarlijks onderzoek 
van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek ervaren burgers bureno-
verlast wel als een steeds groter pro-
bleem. Daarnaast blijkt dat er ieder 
jaar enkele dodelijke slachtoffers te 
betreuren zijn door uit de hand gelo-
pen burenruzies. Reden genoeg om 

goed te kijken naar de mogelijkhe-
den om burenruzies op te lossen. 

Stap op de buren af
“Het is belangrijk om woonoverlast 
zo snel mogelijk in de kiem te smo-
ren”, stelt Steverink. Bewoners zou-
den volgens haar in eerste instantie 
zelf het initiatief moeten nemen. 
“Stap op je buren af, en leg uit dat 
je overlast ervaart. De praktijk wijst 
uit dat de meeste problemen het 
best in onderling overleg kunnen 
worden opgelost.” Als een goed ge-
sprek niet helpt, dan is melding bij 
de gemeente of de woningbouw-
vereniging een optie. “Trek in ieder 
geval aan de bel”, benadrukt Steve-
rink. “Soms durven buren uit angst 
voor represailles niks tegen instan-
ties of verhuurders te zeggen. Dat 
betekent dat slachtoffers de overlast 
langer moeten verdragen, omdat de 
situatie niet bekend is.”

Buurtbemiddeling
Steeds meer gemeenten zetten 
Buurtbemiddeling in bij overlast-
conflicten. Buurtbemiddeling brengt 
buurtgenoten die een conflict heb-
ben weer met elkaar in gesprek. Ge-
trainde vrijwilligers helpen de par-
tijen om het onderlinge contact te 
herstellen en zelf een oplossing voor 
het conflict te bedenken. Zo loste 
Buurtbemiddeling in 2013 ruim twee 
derde van de burenruzies op.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over 
Buurtbemiddeling op de website van 
het CCV: 
www.hetccv.nl/buurtbemiddeling. 
Kijk voor meer informatie over het 
meldpunt Overlast op de website 
van uw gemeente of neem contact 
op met uw woningcorporatie. 

Goede buren, betere buurten
In een buurt waar bewoners elkaar 
gedag zeggen en elkaar een hel-
pende hand bieden, is het fijner en 
veiliger wonen. Als u rekening met 
uw buren houdt, zullen de buren 
ook eerder rekening met u houden. 
Hieronder wat tips:
•  Licht buren vooraf in over een 

feestje of een verbouwing, zodat 
ze zich erop in kunnen stellen.

•  Neem binnen afscheid van gasten, 
en niet buiten. 

•  Neem pakjes voor elkaar aan en 
geef ze bij thuiskomst meteen aan 
de buren.

•  Zet af en toe ook de kliko van de 
buren even bij hun woning terug.

•  Verwijs uw eigen bezoek naar de 
gemeenschappelijke parkeerplaats 
en laat ze niet op de stoep parke-
ren of bij uw buren voor de deur

•  Onbekend maakt onbemind: maak 
kennis met de nieuwe buren voor 
een goede verstandhouding.

Mooi
voor vrouwen

Mooi
voor vrouwenvoor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooi
5

Vera Meijers
Amazing Kapsalon en Nagelstudio

Boeken/tijdschriften:
Linda
Grazia
BeauMonde

Films:
Feelgood fi lms
Waargebeurde verhalen
Comedy

Sport: 
Hardlopen
Wandelen
Zwemmen

Drinks: 
Goede champagne
Lekkere rosé
Droge witte wijn

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

De 
favorieten van 

G

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

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

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

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

Plan je tijd
Neem de 

t i j d 
om je 

tijd te orga-
niseren. Schaf 

een agenda 
aan zodat je 

het overzicht 
over je afspraken 

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

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

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

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

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

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

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

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

ouden tijd-tips

   Nu bij Amazing

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

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

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

THINK DOUBLE
   Nu bij Amazing

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

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

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

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

BIJ AANKOOP VAN DEZE 3 PRODUCTEN 

ONTVANGT U EEN STRANDTAS KADO!

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

29 juli t/m 16 augustus 
15% KORTING 

op een kleurbehandeling!

V rije tijd

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

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

BARBECUE
AKTIE

4 HAMBURGERS 
+ 

4 VARKENSSATÉ 
+ 

KLEIN BAKJE 
SATÉSAUS

NÚ SÁMEN 
VOOR € 7,50

GELDIG T/M 
ZATERDAG 

23 AUGUSTUS

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

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

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
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; 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 van 18 t/m 30 augustus
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Ma t/m zat geopend vanaf 08.00 u. 
Ook tijdens de vakantie bezorgen wij 
uw bloemen. 
Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Aanbieding: Aardbeienplanten !!
Hedera voor tuinafscheiding 30% 
korting!! tevens totale kas leegverkoop
Bloeiende lavendel 13 cm pot € 1,20
Stamrozen vanaf € 12,50, 
Volop zomerbloeiers en vaste tuin-
planten,  diverse kortingen.
Prei- en groenteplanten. Groencen-
trum van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, 
Sint-Oedenrode
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Kamer te huur 
centrum Sint Oedenrode, € 493,58 
incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Overdekte caravan stalling, 
nog enkele plaatsen beschikbaar. 
info: 06 12895458
--------------------------------------

Wij zijn tijdens de 
gehele vakantie 
gewoon open!

--------------------------------------
Te koop, grijze stapelblokken om een 
border mee te maken. Meer info: 
06 24809565. rvdpol@gmail.com
--------------------------------------

Interieur

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

Hulpverlening

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

   

Deze week twee heren op de foto. Waar is deze foto gemaakt? Wie 
zijn de mannen en in welk jaar is de foto genomen? We zijn erg be-
nieuwd. Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17. De koffie 
staat klaar.

Oplossing week 32 (bovenste foto)
Op deze foto staat mijn opa! Van 
links naar rechts: Koes van Wan-
rooy, Driek vd Berg (senior), Frans 
Schuurmans (boswachter), Driek vd 
Berg (junior), Broor van Hoof, Renier 
vd Heijden (mijn opa) en Sjef Vos. 
De foto is waarschijnlijk gemaakt op 
de plek waar ik nog woon. (tegen-
over oprit Weievenseweg). Daar was 
vroeger een boomgaard met een he-
gomheining (staat er nog) waarbij je uitkijkt naar het Vresselse Bos. Met 
dank aan mijn buurvrouw Dien vd Broek.

Tom van den Elsen

1e van links; Jan van Wanrooij uit de Stompersstraat (‘de koes’). 3e van 
links; Jas Opheij. Verder staat er Mari van Kaathoven (de kaaskoning 
uit Schijndel) op.
Wil de eigenaar van de foto zich kenbaar maken aub? Ik wil de foto 
graag inlijsten omdat ik geen foto heb van mijn vader die aan het jagen 
is. Bij voorbaat hartelijk dank. Het melden kan via DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17.

mevr. van langen- opheij (dochter van de jager)
Eerschotsestaat 25

Op de foto staan Jan van Wanrooi, Doris v.d. Berg (jachtopzichter), 
Frans Schuurmans (mijn vader), v.d. Burgt - v.d. Zanden, Renier v.d. 
Heiden, Sjef Vos. De foto is van de jaren ‘50 in de Weieven Nijnsel.

Toon Schuurmans

Tweede van rechts is Janus Biggelaar, derde van links is Jan Opheij van 
het Haagje. De meest linkse is Jan van Wanrooij (de Koes).

nelleke opheij

Historische beelden

Marktplein

Diversen

17 aug. VLOOIENMARKT
Sporthal Tivoli
Geert Grootestraat 72
Eindhoven. 9-16 uur.
€ 1 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Museum Hoeve Strobol is nu ook open 
voor kleine groepen en individuen op 
de volgende zaterdagen in 2014 vanaf 
14.00 uur: 16 augustus, 13 september, 
11 oktober.
Entree € 5,- per persoon. 
Aanmelden telefonisch: 
0413 477144 of 06 538 176 69.
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? Denk 
eens aan het Hospice 
Sint-Oedenrode. Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen.Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of computers. 
Bel: 476325 of 06-14463212
--------------------------------------

Iedere vrijdag van 
14.30 tot 18.00 uur

Op Beckartplein 
Nijnsel

Prof. Kappers-
benodigdheden

 

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

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Geopend 
woensdag van 9:00- 18:00
Zaterdag van 8:00-13:00

Andere dagen en avonden op afspraak!

Volop klompen 
en bbq-schorten 
(collectors item) 

te koop
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17

OP ZOEK NAAR EEN GUNSTIG 
GEPRIJSDE STARTERSWONING?

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

tel: 0413-490000
info@dekoningmakelaardij.nl
www.dekoningmakelaardij.nl

Willem Alexanderstraat 26
€ 179.000,-- k.k.

Johanna van Brabantlaan 18
€ 199.000,-- k.k.

Tartwijck 76
€ 189.000,-- k.k.

Dommelrodelaan 4
€ 189.000,-- k.k.

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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Tuinder Albert Eijkemans doet het na 51 jaar rustiger aan

'Peule en nei èrpel' lopen altijd goed
Hij was in 1963 een van de eerste 
tuinders die voor het werk op het 
land geen gebruik meer maakte 
van paarden. Als ‘snotneus’ van net 
twintig kon hij nog geen geld lenen 
van de bank en moest het geld le-
nen van de boer van wie hij boer-
derij overnam. Met noeste arbeid 
bouwde die ‘snotneus’ zijn bedrijf 
van 2.15 hectare uit tot een bedrijf 
dat hij met trots over kon dragen 
aan zijn zoon. Nu na 51 jaar gaat Al-
bert Eijkemans het wat rustiger aan 
doen, maar aan helemaal stoppen 
denkt hij nog niet.

“Mijn ouders hadden een boerenbe-
drijf op de Schijndelsehei. Maar dat 
was niet groot genoeg om het samen 
met mijn broer te over te nemen. 
Daarom ben ik als zeventienjarige 
jongen bij Oerlemans in Nieuwkuijk 
in de kost gegaan. Daar heb ik het 
vak van tuinder geleerd. Het was 
daar hard werken, maar dat heb ik 
nooit erg gevonden. Ik ben erg leer-
gierig en daar in Nieuwkuijk kon ik 
veel leren”, vertelt Albert Eijkemans. 
“De contacten met de familie Oer-
lemans zijn altijd goed gebleven. Ik 
heb nu meer dan vijftig jaar later nog 
steeds contact met enkele van de 
kinderen”.

Een halve meter vorst in de grond
“In 1963 toen ik twintig was heb 
ik de grote stap gezet en aan de 
Liempdseweg een bedrijf gekocht. 
Vroeger hadden alle akkers een 
naam, ik kocht de Bosakkker, Put-
akker en Kortstuk, de oude Boskan-
ters zullen deze namen zeker nog 
wat zeggen”, vertelt Albert. “De 
overdracht van de grond was op 13 
maart 1963, de lange koude winter 
van de beruchte elfstedentocht. De 
vorst zat toen nog een halve meter 
in de grond. Het was de slechtste 
grond die er was, hij zat helemaal 
vol met onkruid. De eerste groenten 
die we verbouwden waren spruiten, 
die zijn goed tegen onkruid. Door 
alle onkruid te schoffelen en met de 
spruiten was de grond na een jaar 
onkruidvrij. Onkruid vergaat niet, 
maar met het planten van spruiten 
lukt het toch heel aardig”.

Het bedrijf van Eijkemans liep al met-
een op rolletjes. De lening die hij af-
sloot bij de koop van het bedrijf, was 
al snel helemaal afgelost. Het werd 
dan ook tijd om een tractor te ko-
pen. Hij ging daarvoor naar de bank, 
maar die was nog niet klaar voor het 
verstrekken van leningen voor trac-

toren. “Veel te duur, zo’n tractor”, 
was de reactie van de bank. “Span 
maar een ezel voor de ploeg, die kost 
veel minder”. Albert, die een pienter 
manneke was, wist wel beter. Een 
paard moet ook eten als het niets 
doet en bovendien is een paard na 
een dag werken moe. Daar hebben 
tractoren helemaal geen last van en 
bovendien kun je achter een paard 
geen cultivator of spuit hangen. Uit-
eindelijk kwam er een tractor, eentje 
van maar liefst 12 PK. Toen Albert 
zijn bedrijf overdroeg aan zijn zoon 
Edwin had hij drie tractoren waarvan 
één met een vermogen van 80 PK.

“SpAn mAAr EEn EzEl 
Voor dE ploEg, diE 
koST VEEl mindEr”.

In de rij staan om te plukken
Het werk op een tuindersbedrijf is 
erg seizoensafhankelijk. Vooral tij-
dens de oogst zijn er veel handen 
nodig om al het werk te doen. “Ik 
heb altijd vrij gemakkelijk aan perso-
neel kunnen komen”, vertelt Albert. 
“Vroeger ging dat heel gemakkelijk, 
kinderen stonden in de rij om te mo-
gen plukken. Eén keer in de week 
werd er afgerekend, geen gezeur al-
les werd in een schriftje bijgehouden 
en iedereen kreeg op tijd geld. Het 
werd lastig toen de ID-kaarten kwa-
men. Veel ouders waren toen bang 
dat de bijverdiensten van de kinde-
ren ten koste gingen van de kinder-
bijslag, maar dat was helemaal niet 
waar. Gelukkig is die onrust nu weer 
verdwenen en komen we weer vrij 

gemakkelijk aan plukkers”.

Aan de meesten van die plukkers 
heeft Albert goede herinneringen. 
“Om maar een paar namen te noe-
men, Frank, Patty, Anton en de zus-
jes van Hoof. Die hadden hun kisten 
vol voordat je het in de gaten had. 
Ja dat waren goede plukkers. Later 
kwamen de plukkers ook uit het 

buitenland, vooral uit Polen kwamen 
veel plukkers. De eerste jaren mocht 
dat nog niet en dat leverde wel eens 
kat en muisspelletjes met de belas-
tingdienst op”. Albert heeft erg goe-
de herinneringen aan drie plukkers 
uit Israël. “Die jongens moesten met 
hun achttien voor drie jaar in dienst. 
Daarna kregen ze flink wat geld. 
Deze drie kwamen naar Europa met 
dat geld. Ze zijn toen bij komen wer-
ken. Ik ben daarna nog een paar keer 
bij hen in Israël geweest”. Dat brengt 
ons op een heel ander onderwerp. 
Albert gooit graag een hengel uit en 
heeft onder andere met die jongens 
in Israël gevist, maar ook in Suriname 
haalde Eijkemans vissen uit het wa-
ter. Dat vissen zit nog steeds in het 
bloed, want achter zijn huis heeft hij 
een vijver liggen die vol zit met forel, 
zalmforel en koikarpers.

Die boycot kost veel tuinders de kop
Natuurlijk ontkomen we er niet aan 
om het ook te hebben over de prij-
zen, in de week dat Rusland een 
boycot aankondigde van Europese 
landbouwproducten. Albert ziet de 
toekomst voor de boeren somber in. 
De vele regeltjes uit Den Haag en 
Brussel maakten het werken voor de 
boeren er al niet gemakkelijker op. 
Daar komt sinds vorige  week ook 
nog eens de Russische boycot bij. 

“Ik verwacht dat dit misschien wel 
zeventig procent van de tuinders de 
kop gaat kosten”.

Toch kan Albert tevreden terugkijken 
op de afgelopen 51 jaar. “Er waren 
goede tijden bij en er waren minder 
goede tijden bij”, vertelt hij. Voor-
al bij de aardbeien, een van onze 
hoofdproducten waren de resultaten 
nogal wisselend. Er waren goede ja-
ren, dat ik een mooie auto had kun-
nen kopen van de opbrengst, maar 
een jaar later was de prijs zo slecht, 
dat zelfs het plukken te duur was. 
Ik heb soms hele velden met goede 
aardbeien gewoon om moeten ploe-
gen. Maar wat al die jaren al goed 
loopt zijn toch wel ‘peule en nei èr-
pel’”, zo sluit Albert af.

AFTER SUMMER BEHANDELING
Reiniging, wenkbrauwen modelleren, peeling, onzuiver-
heden verwijderen, massage, masker en dag verzorging.

NU €45,00 i.p.v. €67,50 !

Borchmolendijk 12a  |  5492AK Sint Oedenrode  |  tel: 0413-474234
info@schoonheidssaloneindeloos.nl  |  www.schoonheidssaloneindeloos.nl

1 PRODUCT
2 PRODUCTEN
3 PRODUCTEN

Stapelkorting op Skeyndor en 
Pupa Milano producten

10% KORING 
15% KORTING
20% KORTING

Deze acties zijn de hele maand augustus geldig.

TE HUUR:
HELFT 

WOONBOERDERIJ, 
GELEGEN IN 

BUITENGEBIED,
AANVAARDING PER DIRECT, 

EVENTUEEL LANGERE TERMIJN
INL: 06-53130515



Woensdag 13 augustus 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe16 Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Rooise kermis op de Markt en het Kerkplein 
Van zaterdag 23 augustus tot en met woensdag 27 augustus 2014

Vanaf woensdag 20 augustus wordt be-
gonnen met de opbouw van de attrac-
ties. Op donderdag 28 augustus wordt 
de kermis weer afgebroken.
De openingstijden van de kermis zijn 
op zaterdag van 16.00 uur tot 01.00 uur 
de daaropvolgende dag, op zondag en 
woensdag van 13.00 uur tot 24.00 uur 
en op maandag en dinsdag van 15.00 
uur tot 24.00 uur.

In het kader van openbare orde en ge-
leidelijke uitloop is in overleg met de 
politie besloten dat de horeca-inrichtin-
gen tijdens de kermis van zaterdag- op 
zondagnacht tot en met de dinsdag- op 
woensdagnacht geopend mogen zijn tot 
01.30 uur, met een uitlooptijd tot 02.30 
uur. De muziek stopt om 01.30 uur. In 
de nacht van woensdag op donderdag 
is de eindtijd van de muziek en het slui-
tingsuur bepaald op 00.30 uur met een 
uitlooptijd tot 01.30 uur

Verkeer/parkeren
Tijdens de op- en afbouw van de kermis 
is éénrichtingsverkeer mogelijk tus-
sen de Markt en Borchmolendijk. Op de 
Heuvel is dan 2-richtingsverkeer toege-
staan. Dit geldt ook tijdens de uren dat 
de kermis voor publiek is gesloten. 
Tijdens de openingstijden van de kermis 
worden Heuvel, Markt, een gedeelte van 
de Stompersstraat (vanaf de Markt tot 
aan de Coeveringslaan) en een gedeelte 
van de Borchmolendijk (vanaf de Markt 
tot aan de Philippusstraat) afgesloten 
voor verkeer. Hierbij moet wel 3,50 me-
ter vrije doorgang voor de hulpdiensten 
gewaarborgd blijven. Deze verkeers-
maatregelen gelden vanaf zaterdag 23 
augustus 15.45 uur tot en met de nacht 
van woensdag 27 augustus op donder-
dag 28 augustus 01.30 uur.
Van woensdag 20 augustus 06.00 uur 
tot vrijdag 29 augustus 14.00 uur (week-

markt) geldt op de Markt een parkeer-
verbod. Op vrijdag 22 augustus geldt 
tussen 04.00 uur en 14.00 uur in de 
Stompersstraat een parkeerverbod in 
verband met de verplaatsing van de 
weekmarkt naar deze straat.

Ontheffing
De bewoners en gebruikers (dus niet 
de bezoekers) van de panden aan de 
Heuvel, Markt, Neulstraat, Kapittelhof, 
Leerlooierspad, Borchmolendijk en 
Stompersstraat hebben een onthef-
fing voor het tijdens de kermis in de 
Borchmolendijk geplaatste C01 bord. 
Een C01 bord betekent: gesloten in bei-
de richtingen voor bestuurders. Van de 
ontheffinghouders wordt wel een aan-
gepast (rustig) rijgedrag verlangd als zij 
gebruik maken van deze ontheffing. Be-
woners van de wooncomplexen Nieuw 
Rhode, Kerkenborch, Martinushof en 
Borchgrave kunnen het centrumgebied 
verlaten via de parkeergarage met in- en 
uitgang bij de EM-TÉ.

Taxistandplaatsen
Taxistandplaatsen worden gerealiseerd 
aan de Borchmolendijk en aan de Hertog 
Hendrikstraat. 

Openbare straatverlichting
Tijdens de openingstijden van de ker-
mis zal alle openbare straatverlichting 
branden op de Borchmolendijk, Markt, 
Kerkplein, Kerkstraat, Heuvel en Hertog 
Hendrikstraat. De overige openbare ver-
lichting in het centrum blijft op de ge-
bruikelijke wijze geschakeld.

Weekmarkt
In verband met de opbouw van de ker-
misattracties zal de weekmarkt van 
vrijdag 22 augustus worden verplaatst 
naar de Stompersstraat (vanaf kruising 
Coeveringslaan tot aan De Jongsingel).

Nieuwe gemeentegids 2014-2015 volgende week 
in de brievenbus
De nieuwe gemeentegids 2014-2015 is 
klaar en valt volgende week bij u in de 
bus. De gemeentegids geeft een goed 
beeld van wat Sint-Oedenrode allemaal 
te bieden heeft en staat vol praktische 
informatie. De gids is een handige lei-
draad bij het zoeken naar informatie over 
de meest uiteenlopende organisaties, 
verenigingen en bedrijven. Ook zijn over-
zichtelijke plattegronden en een risico- 
en rampenwijzer in de gids opgenomen. 
De gemeentegids 2014-2015 wordt 
huis-aan-huis bezorgd door PostNL. De 
gids is tevens gratis af te halen op het 
gemeentehuis. Heeft u na 27 augus-
tus nog geen gids ontvangen? Mail ons 
onder vermelding van de gemeente-
gids Sint-Oedenrode en uw adres op 
info@aksemedia.nl of breng ons telefo-

nisch op de hoogte via 0223 – 668877.

Voor zowel de gedrukte als de digitale 
gemeentegids geldt dat ze tot stand ge-
komen zijn dankzij de medewerking van 
adverteerders, verenigingen en instel-
lingen. Wij willen hiervoor onze harte-
lijke dank uitspreken.

Wijzigingen
Wijzigingen voor de gemeentegids kunt 
u rechtstreeks doorgeven aan de uitge-
ver, via e-mailadres: 
redactie@aksemedia.nl (onder vermel-
ding van gemeentegids Sint-Oedenrode), 
telefoonnummer 0223-673010 , de bon 
achterin de gemeentegids of via de digi-
tale gemeentegids 
www.Sint-Oedenrode.SmartMap.nl 

Wie wil elektrisch autorijden of doet dat al, 
maar kan niet laden op eigen terrein?
De provincie start een pilot met laadpalen 
voor elektrische en hybride auto’s. Het 
doel van de pilot is drieledig:
• e-rijders faciliteren
• innovatie van laadpalen stimuleren
•  de exploitatie van laadpalen aantrekke-

lijker te maken voor marktpartijen

De provincie stelt 155 laadpalen (met 2 
laadpunten) voor alle Brabantse gemeen-
ten beschikbaar. Deze worden via regio’s 
verdeeld over de deelnemende gemeen-
ten. Voor onze regio zijn 26 laadpalen 
beschikbaar. Naar verwachting komt de 
gemeente Sint-Oedenrode in aanmerking 
voor maximaal 2 van die 26 palen. 

Hoe werkt het?
1.  Gemeenten die willen deelnemen aan 

de pilot maken dit vóór 15 juli aanstaan-
de kenbaar. Wij hebben ons aangemeld 
voor de pilot.

2.  Als er nog geen aanvragen voor palen 
in de openbare ruimte liggen bij de 
gemeente dan heeft de gemeente tot 
15 september de tijd om aanvragers te 
werven.

3.  Als er aanvragers zijn, of zich aandienen, 
tekenen gemeente en provincie op 19 
september een samenwerkingsover-
eenkomst.

4.  Bij meerdere aanvragen kiest de ge-
meente de locatie(s). Daarbij zou de 
locatie voor een volledig elektrisch 
voertuig de voorkeur kunnen krijgen, of 
bijvoorbeeld een locatie met een con-
centratie van aanvragers.

5. De provincie toetst de locaties. 
6.  De gemeente moet dan uiterlijk 7 no-

vember een verkeersbesluit nemen 
waarmee parkeerplaatsen worden aan-
gewezen waarop alleen elektrische 
voertuigen mogen parkeren.

7.  Begin volgend jaar wordt de paal ge-
plaatst.

De paal moet worden geplaatst in de 
openbare ruimte en binnen 300 meter 
van het woonadres van de aanvrager. De 
aanvrager moet een aankoopbewijs of een 
kentekenbewijs overleggen en aantonen 
dat hij ft niet de mogelijkheid heeft om 
zijn auto op eigen terrein te laden. De ge-
meente bepaalt waar de paal, binnen de 
actieradius , wordt geplaatst. De gemeente 
zal proberen een strategische plek te zoe-
ken, waarbij bijvoorbeeld zoveel mogelijk 
potentiële gebruikers bediend kunnen 
worden.
 
De gemeente betaalt de provincie een be-
paald bedrag voor de laadpaal en draagt 
de kosten van eventuele aanpassingen 
aan parkeerplaatsen . De gemeente rekent 
geen kosten door aan de aanvrager. 
De stroomkosten komen vanzelfsprekend 
voor rekening van de gebruiker.

Als de gemeente een laadpaal wordt toe-
gewezen, dan  wordt dat een openbare 
laadpaal. De aanvrager kan dus geen bij-
zondere rechten claimen. Hij/zij moet ook 
andere laders aan de paal dulden.

Heeft u interesse?
Laat het ons vóór 15 september weten! 
Stuur een mail naar info@sint-Oedenrode.
nl. Ook met uw eventuele vragen kunt op 
dat mailadres terecht.Verzoeken en vragen 
worden in verband met de vakantieperio-
de medio augustus beantwoord.

Let op: uw aanvraag biedt geen garantie op 
een paal.
De provincie kan de locatie voor de palen 
ongeschikt vinden en onze regio moet de 
palen aan ons toekennen. 

Chemokar op zaterdag 16 augustus
Aanstaande zaterdag kunt u gratis uw chemisch afval en kleine elektrische apparaten 
(föhns, broodroosters, koffiezetapparaten, e.d.) inleveren bij de chemokar. 

De chemokar staat op de volgende plaatsen:
• 10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smitsstraat bij de kerk in Olland
• 11.00 tot 11.45 uur Ritaplein bij de kerk in Boskant
• 12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van de Beckart in Nijnsel
• 13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein voor het gemeentehuis
• 14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein voor sporthal Kienehoef
• 15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein bij de kerk in Eerschot

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
Houtsestraat 22 5492 TM 05-08-2014 Gedeeltelijk intrekken omgevings-  
     vergunning beperkte milieutoets
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Vernhout 4  5492 VN 06-08-2014 Legalisering bestaande carport /  
     garage / berging
Eerschotsestraat 96  5491 AD 08-08-2014 Verbouwen woonhuis en vestigen  
     bedrijf aan huis
Zwembadweg 35-37 5491 TE 08-08-2014 Legalisering uitbreiding 
     paardensportcentrum
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Besluit verdaging uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Achter Ollandseweg  5491 XA 6 weken  Omgevingsvergunning voor tijdelijk
113a     gebruik bedrijfsmatige activiteiten
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Geweigerde huisvestingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Kasteellaan 4 5492 BR 06-08-2014 Huisvestingsvergunning geweigerd
Hierop is procedure 1 van toepassing.

Vergunningen

Onny van Heesch

Rooi leeft…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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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

Man onwel, personeel Zorgboerde-
rij reanimeert
Donderdagmiddag is een onwel 
geworden man door het personeel 
van Zorgboerderij de Dommelhoeve 
(Cathalijnepad) gereanimeerd. 
Het personeel krijgt twee keer per 

jaar een cursus reanimeren. Dat 
kwam goed van pas, evenals het 
AED-apparaat wat aan het gebouw 
hangt. Een traumahelikopter werd 
ingezet, maar de man is per ambu-
lance naar het ziekenhuis gebracht. 

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

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 5 augustus tot en met 
11 augustus 2014 zijn de volgende aan-
vragen bij de gemeente ingekomen:

Verkeersmaatregel
•  Gedurende de openingstijden van de 

kermis worden de Heuvel, Markt, een 
gedeelte van de Stompersstraat (vanaf 
de Markt tot aan de Coeveringslaan) 
en een gedeelte van de Borchmolendijk 
(vanaf de Markt tot aan de Philippus-
straat) afgesloten voor verkeer. Hierbij 
moet wel 3,50 meter vrije doorgang 
voor de hulpdiensten gewaarborgd 
blijven. Deze verkeersmaatregelen gel-

den van zaterdag 23 augustus 15.45 
uur tot en met de nacht van woensdag 
27 augustus op donderdag 28 augus-
tus tot ca. 02.00 uur ’s nachts. 

•  Tijdens de op- en afbouw van de kermis 
is éénrichtingsverkeer mogelijk tussen 
de Markt en de Borchmolendijk. Op de 
Heuvel is dan 2-richtingsverkeer toe-
gestaan. Dit geldt ook tijdens de uren 
dat de kermis voor publiek is gesloten. 
Van woensdag 20 augustus 06.00 
uur tot vrijdag 29 augustus 14.00 uur 
(weekmarkt) geldt op de Markt een 
parkeerverbod.

•  In verband met het verplaatsen van 
de weekmarkt tijdens de opbouw van 
de kermis zullen op vrijdag 22 augus-
tus de volgende wegen tussen 04.00 
uur en 14.00 uur afgesloten zijn voor 
het verkeer: Stompersstraat (tussen de 
Coeveringslaan en De Jongsingel) en 
De Jongsingel (tussen Stompersstraat 
en Rijckevorsel van Kessellaan).

•  Op vrijdag 22 augustus geldt tus-

sen 04.00 uur en 14.00 uur in de 
Stompersstraat een parkeerverbod 
in verband met verplaatsing van de 
weekmarkt naar de Stompersstraat.

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

   - Dinsdag 19 augustus Zwembadweg 
(tussen Beatrixstraat en Bremhorst) 
van 08.00 tot 16.30 uur

   - Woensdag 20 augustus    Bremhorst   
vanaf 08.00-09.30 uur & van 17.30-
18.30 uur

   - Parkeerplaats Bremhorst: van dins-
dagavond 19-8-2014  23.00 uur tot 
woensdag 20-8-2014 18.30 uur 

   -  Vrijdag 22 augustus Laan van 
Henkenshage (tussen Streepenstraat 
en Baron Willem van Harenlaan) van 
08.00 tot 18.00 uur.

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

Evenementen

Meldingen

CDA Rooi: WMO géén maatwerk? Juist wel! 

Meer doen met minder geld, dát is 
de uitdaging bij de veranderingen 
(transities) in de AWBZ/WMO, 
jeugdzorg, dagbesteding en arbeid. 

Om de kwaliteit van hulp en zorg 
te waarborgen vindt CDA Rooi een 
aantal toetsingscriteria maatgevend: 
‘vraaggericht’, ‘in eigen woonomge-

ving ’, ‘maatwerk’ en ‘menslievend’. 
Om met het laatste te beginnen refe-
reert CDA Rooi aan de Proeftuin van 
Brabant met daarbinnen de opleiding 
tot gezinscoach met de ixelf-factor. 
Hieraan namen lokale zorgaanbieders 
en KBO Sint-Oedenrode deel. In dit 
leerproject stonden menslievendheid 
en geluk van de cliënt in het hande-
len en denken van de hulpverlener 
centraal. Voor  CDA Rooi zijn deze 
maatgevend. Wat betreft de criteria 
‘vraaggericht’ en ‘maatwerk’ waar-
borgt werken vanuit het principe ‘één 
gezin, één plan, één zorgverlener’ het 
beste vraaggericht maatwerk. Men-
sen, ook met beperkingen, moeten 
op een gelijkwaardige manier kun-
nen deelnemen aan het maatschap-

pelijk leven. Vanuit bezuinigingsdrift 
dreigen echter goedkopere algemene 
voorzieningen te worden aange-
boden ten koste van noodzakelijke 
maatwerkvoorzieningen. CDA Rooi 
wil juist maatwerk in de individuele 
zorg- /hulpverlening. De uitspraak 
van Toon van der Wijst, partijgenoot 
van wethouder Hendriks en lid van 
de WMO-raad, in de Mooi Rooikrant 
van 6 augustus, dat we ‘weer af moe-
ten van het maatwerk’ kan het CDA 
dan ook niet plaatsen. Maatwerk, 
juist nu! is het CDA-devies. Vertrek-
punt is de ondersteuningsbehoefte 
van de hulp-/zorgvrager vanuit wat 
deze zelf kan. 
Het criterium ‘in eigen woonomge-
ving’ houdt in zo lang mogelijk zelf-

standig kunnen blijven wonen in ei-
gen woonomgeving. Veel inwoners, 
ook met een zorg- en hulpvraag, 
hechten immers aan zelfstandigheid, 
vrijheid en onafhankelijkheid. We 
moeten in hun ondersteuning daarbij 
niet terug naar vroeger, zoals wet-
houder Hendriks in hetzelfde artikel 
stelt, vroeger is niet meer. Maar wél 
slim samenwerken met zorgorgani-
saties én de burgerkracht van Rooise 
inwoners aanspreken. In het kader 
van de transities zal een extra beroep 
worden gedaan op mantelzorgers en 
vrijwilligers. Daarom is aandacht voor 
hun duurzame inzet noodzakelijk. 
Technologische ontwikkelingen zoals 
zorgmonitoring op afstand bieden 
daarnaast kansen voor zo lang moge-

lijk zelfstandig wonen, zorgverbete-
ring en tegelijk kostenvermindering. 
Voorzieningen als snelle internetver-
bindingen, ook in ons buitengebied, 
zijn hiervoor nodig.
Tot slot: belangrijk is optimale infor-
matie aan inwoners over de veran-
deringen. Belangrijk is ook het mo-
nitoren en tijdig evalueren van de 
gevolgen van beleid om missers te 
signaleren en te verhelpen. Klantte-
vredenheidsonderzoeken alleen zijn 
niet voldoende. Daarnaast kan een 
regionale ombudsman als onafhan-
kelijke beoordelaar mogelijk oneven-
redige gevolgen van gemeentelijk 
WMO-beleid bijsturen.

Fractie CdA rooi

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen

•  Fiets, blauw/grijs, merk Gazelle/ 
Geneve

•  Zwarte herenportemonnee met  
diverse pasjes  2 kinderfoto’s, rijbewijs 

   en een geldbedrag
•  Nikon fototoestel in tasje, donker-

blauw of zwart
•  Paarse Lou Lou portemonnee met pas-

jes en pasfoto’s
• Flesje Bubblefun

Gevonden voorwerpen

Geen gevonden voorwerpen

Inzameling oud papier
Donderdag 14 augustus
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur.

Zaterdag 16 augustus
•  Buurtvereniging Heikant, container 

aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur;

•  Sint-Joris gilde; container op het ter-
rein achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad van basisschool De 
Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Franciscus-

school; container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur.

Zaterdag 16 augustus
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt op-

gehaald in de wijken Armenhoef, 
Dommelrode, Eerschot, Rooise zoom, 
Haverland, De Hoef en Centrum vanaf 
18.30 uur.

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. 

Doorgaand vracht- en landbouwverkeer in Nijnsel over het bedrijventerrein
Burgemeester en wethouders heb-
ben, nadat alle betrokken partijen zijn 
gehoord, besloten om het doorgaand 
vracht- en landbouwverkeer verkeer door 
Nijnsel uit de kom te weren en over het 
bedrijventerrein te leiden. 

Het besluit vloeit voort uit de gedachten 
dat de route over het bedrijventerrein 
beter geschikt is voor de afwikkeling van 
het vracht- en landbouwverkeer. Door de 
asfaltverharding van de Eimbert en de 

Industrieweg is de geluidproductie van 
het vrachtverkeer lager dan op de Lies-
houtseweg. Op de route over het bedrij-
venterrein ondervinden bovendien maar 
ongeveer 20 huishoudens  de overlast 
van het vracht- en landbouwverkeer. Dat 
zijn beduidend minder huishoudens dan 
de ongeveer 100 huishoudens langs de 
Lieshoutseweg.
Ook de inrichting van de Industrieweg en 
Eimbert draagt bij aan de betere geschikt-
heid voor de afwikkeling van het zware 

verkeer. De weg is breder, er is minder 
verkeer, de samenstelling van het verkeer 
is anders en de route is overzichtelijker.

Het voorgenomen besluit ligt vanaf de 
datum van deze publicatie gedurende zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Belanghebbenden kunnen in die periode 
hun bezwaren schriftelijk kenbaar ma-
ken aan het college van burgemeester 
en wethouders. Het bezwaarschrift moet 
gemotiveerd worden.  

Afwijken bestemmingsplan “Nijnsel”
Omgevingsvergunning voor de activiteit: 
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. 
de verruiming van bouwmogelijkheden 
aan de Granenweg (Lage Weide, Nijnsel) 
te Sint-Oedenrode. Burgemeester en wet-
houders van de gemeente Sint-Oedenrode 
maken ingevolge het bepaalde in artikel 
3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat 
zij met toepassing van artikel 2.12, eerste 
lid, onder a, onder 3⁰ van de Wabo, op 5 
augustus 2014 een omgevingsvergunning 
1e fase, met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0846.PB2014NIJ01GRANENW-vg01, 
hebben verleend. 

De omgevingsvergunning heeft betrek-
king op het afwijken van het bestem-
mingsplan ten behoeve van de verrui-
ming van bouwmogelijkheden aan de 
Granenweg (Lage Weide, Nijnsel) te Sint-

Oedenrode. 
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft, 
met bijbehorende stukken, vanaf 12 juni 
2014 gedurende 6 weken ter inzage ge-
legen. Gedurende deze periode zijn geen 
zienswijzen naar voren gebracht. De defi-
nitieve vergunning is zonder inhoudelijke 
wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-
vergunning verleend.

Inzage
De omgevingsvergunning met de hierbij be-
horende stukken ligt met ingang van donder-
dag 14 augustus 2014 tot en met woensdag 
24 september 2014 op werkdagen ter in-
zage bij het publieksplein van het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-
Oedenrode. Tevens is de mededeling van het 
besluit digitaal te raadplegen op de website 
www.sint-oedenrode.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl

Rechtsmiddelen
Vanaf de dag na de dag van terinzageleg-
ging kan gedurende 6 weken beroep wor-
den ingesteld tegen de omgevingsvergun-
ning bij de Rechtbank 
’s-Hertogenbosch, 
Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
Deze mogelijkheid staat open voor belang-
hebbenden die:
tijdig een zienswijze bij het college naar 
voren hebben gebracht;
aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest tijdig hun ziens-
wijze bij het college naar voren te brengen. 
Tevens kan degene die beroep heeft inge-
steld een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de Voorzieningenrechter 
van voornoemde sector. 

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
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Veel buurten en op zijn tijd een klein uitstapje
Deze weken hebben veel mensen vakantie. De een trekt er op uit naar een ver buitenland, de ander zoekt het dichter bij huis. Weer een ander doet twee weken helemaal niets, terwijl er ook 
mensen zijn die hun vakantie opofferen voor een verbouwing. Voor veel ouderen geldt dat zij thuis blijven, maar of dat een straf voor hen is? DeMooiRooiKrant sprak een aantal senioren 
en die hebben het toch maar mooi goed naar hun zin, ondanks dat de meesten thuis blijven.

BARBARA VAN DE VElDEN
“Ik doe wat boodschappen en wandel op mijn gemak 
wat rond. Hier op het terras van Odendael pak ik een 
lekker kopje thee en maak een praatje met de men-
sen die  langs komen. Ja, er komen veel mensen hier 
langs. Mijn kinderen komen elke week even op bezoek. 
Soms nemen ze me mee en lopen we door het dorp. 
We drinken dan een kop koffie en we pakken een ijsje. 
Nee ik hoef me echt niet te vervelen. Of ik vroeger met 
vakantie ben geweest? Nee daar heb ik eigenlijk nooit 
geen behoefte aan gehad.”

GERDA VERVOORt
“Het busje van Odendael brengt ons overal naar toe. 
Vorige week hebben we nog in Uden gewinkeld. We 
zijn ook al een keer naar Ravenstein geweest, daar heb-
ben we aan de Maas gezeten. Verder hoop ik dat ik 
op 3 oktober aanstaande ouderendag naar Amsterdam 
mag. Maar dat weet ik nog niet. Nee mijn kinderen ko-
men niet elke week aan, die wonen in Frankrijk en in 
Oostenrijk hoog in de Alpen. Die kunnen dus niet elke 
week even naar hier komen, maar ze zijn wel regelma-
tig in Rooi. Vroeger ben ik daar ook geweest, maar nu 
kan ik met mijn rollator daar in die bergen niets meer 
doen.”

lOUISA MElCHERS
“Ik kijk graag naar sport, dus tijdens de afgelopen zomer 
met het voetbal en de Tour de France heb ik me uitstekend 
vermaakt. Vorige week ben ik nog naar mijn zus in Antwer-
pen geweest en ook naar een familiefeest in Rijsbergen. Ja 
natuurlijk ga ik ook regelmatig met het busje van Odendael 
mee. Onlangs zijn we daar mee naar Den Bosch geweest en 
ook naar de Gasthuishoeve aan de Liempdseweg. Boven-
dien komen mijn zoon of dochter elke dag om de beurt wel 
even voorbij. Ik woon nu sinds april hier in Odendael. Vanaf 
de eerste dag dat ik hier ben, heb ik goede contacten met de 
andere mensen die hier wonen. Het is hier echt prettig wo-
nen. Vroeger ben ik veel met vakantie geweest. We gingen 
altijd met de auto op reis, vaak naar Engeland of Frankrijk.”

RIES DE VISSER-lOEfEN
“Tijdens deze dagen zit ik vaak op het terras en ook 
lees ik veel. Ik lees elke morgen de krant, maar ook de 
Libelle en de Margriet. Ja natuurlijk lees ik ook boeken. 
Allemaal met een kopje thee erbij. Mijn zoon komt, als 
hij niet voor zijn werk weg is, hier regelmatig even aan. 
Ik ben vroeger veel met vakantie geweest. Als kind niet, 
toen kwam ik niet verder dan een keer bij de familie op 
bezoek. Maar, daarna ben ik in heel veel landen ge-
weest. In de Verenigde Staten, maar ook veel in Zwit-
serland, Frankrijk, Duitsland en Spanje.”

ADRIANUS VAN ERp
“Nu ik in Odendael woon ga ik overal rond. Ik buurt hier 
wat en ik buurt daar wat. Net als nu kijk ik bij het biljarten. 
Ik ga ook regelmatig mee met het rolstoelwandelen. We 
zijn daarmee onlangs nog naar Kasteel Henkenshage ge-
weest, maar ook naar tuin de Stal en naar de kinderboer-
derij in park Kienehoef. Ik heb geen kinderen, maar dat 
wil niet zeggen dat ik alleen ben. Vier keer in de week ga 
ik naar d’n Herd en daar doen we dan ook verschillende 
leuke dingen. Vroeger ben ik vaak met vakantie geweest. 
De bus bracht ons overal naar toe. Ik was in Oostenrijk, 
Duitsland en Parijs. Vooral Kufstein in Oostenrijk vond ik 
heel mooi. Samen met mijn vrienden heb ik vroeger ook 
veel gefietst, maar ja dat gaat nu niet meer.”

MARtINUS lINDERS
“Ondanks dat ik bijna negentig ben ga ik nog steeds 
fietsen. Ook mijn vrouw gaat nog steeds mee. We 
fietsen overal naar toe. We hebben ook nog een grote 
tuin en daar heb ik ook veel werk mee. Mijn kinderen 
komen als ze kunnen ook regelmatig langs en ook de 
kleinkinderen komen nog regelmatig. Ik heb zelfs vier 
achterkleinkinderen. Vroeger gingen we niet met va-
kantie. Maar ik ging wel twee keer in de week fietsen.”

JAN VERDONK
“Wat ik zoal de hele dag doe in de zomer? Ja, samen 
met mijn vrouw vier ik mooi vakantie. We buurten hier 
wat af met elkaar met op zijn tijd een kopje koffie of 
een lekker borreltje erbij. Mijn kinderen komen regel-
matig op bezoek. Een van hen heeft een huis in Spanje, 
maar die komt ook nog regelmatig hier. Ik hoef maar te 
bellen en hij komt naar hier. Vroeger ben ik ook regel-
matig in Spanje geweest. Ik zal je vertellen, in 1965 ben 
ik al met mijn vrouw en de caravan naar Joegoslavië 
geweest.” 

Oost, west 

Thuis best
Kan iemand mij vertellen waar ik ben??

Het maakt niet uit of je nu van 
de Bobbenagelseweg of vanaf  
Zwembadweg /Kinderbos komt. Als 
je op 31 augustus eenmaal door de 
toegangspoort van Rijsingen Royaal 
bent gegaan op zullen zich verschil-
lende ogenblikken voordoen waarop 
u zich dit hardop afvraagt.

Natuurlijk zijn we al heel wat gewend 
in ons mooie Rooi, maar zoveel mu-
ziek, spel  en theater in één  evene-
ment…..dat is toch entertainment op 
niveau. Als u ooit in Parijs bent ge-
weest, herinnert u zich vast nog de  
Eiffeltoren, het Louvre , de Champs Eli-
see, maar natuurlijk ook het idyllische 
Mont Martre met zijn kunstenaars , de 
vele tekenaars en schilders van por-
tretten, stillevens  en landschappen. 
Ongetwijfeld weet u dan ook dat de 
verleiding groot is om van u zelf of van 
uw geliefde of uw kinderen of beide, 
een portret  te laten maken.  

Rijsingen Royaal heeft  goed nieuws 
voor u. De gang naar Parijs kunt u zich 
besparen, Mont Martre komt naar u 

toe in de vorm van ‘het Mont Martre 
van Parijsingen’. “Ons” Mont martre 
vindt plaats in het tot de verbeel-
ding sprekende kronkelende straatje 
Rijsingen, gelegen ten zuiden van de 
Ollandseweg. Het plaatje wordt com-
pleet gemaakt met bijpassende muziek 
van een accordeonist en het vertolken 
van prachtige chansons door Trio An-
toinette. U kunt daar op een  terrasje 
genieten van de typische Franse sfeer. 
Met een glaasje wijn en een stukje 
stokbrood. U zult zich meer dan eens 
afvragen: waar ben ik??  

Diverse schilders, tekenaars en beeld-
houws  zullen zich op 31 augustus tij-
dens Rijsingen Royaal  aan u presente-
ren .Sommigen zullen u uitnodigen om 
uw gelijkenis op papier te vereeuwi-
gen. Later kunt u dan tegen uw klein-
kinderen zeggen: ‘Kijk, hier heb ik nog 
een portret vanuit mijn jongere jaren. 
Het is nog getekend door de nu we-
reldberoemde kunstenaar …….tijdens 
Rijsingen Royaal.’

Een ding is zeker. Hier wilt u nooit 
meer weg. Maar toch zal uw aandacht 
worden getrokken door voorbijko-
mende artiesten die u benieuwd dan 
wel nieuwsgierig maken over wat er 
nog meer te beleven valt. U zult oren 
en ogen te kort komen. U zult zich fi-
guurlijk als een vis in het water voelen. 
Letterlijk is ook mogelijk, want door 

The Dutch Dive Academy wordt u 
uitgenodigd om een duik onder water 
te nemen (wel zelf zwembroek mee-
brengen. Vragen? info@dutchdiveaca-
demy.com).

Dan staat u nog maar gewoon op de 
grond. U kunt zich wel een voorstel-
ling maken van het geen u roept op 
50 meter hoogte, al genietend van 
een brunch, high tea of een uitgebreid 
diner. Zo niet? Dan gewoon boeken 
voor “Dinner in the Sky.” Hiervoor zijn 
nog enkele kaarten te verkrijgen. Wie 
het eerst komt, die het eerst maalt!

Buurtschap “Oud Rijsingen” heeft 
nog meer hoogtepunten voor u in 
petto,  maar daarover volgende week 
meer. Of kijk op
www.rijsingenroyaal.nl.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Detective Rien Raavens 
is tot 27 augustus op vakantie.

Detective Rien Raavens 
is tot 27 augustus op vakantie.

Detective Rien Raavens
is tot 27 augustus 

op vakantie
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Ilona de Jong bespeelt Smitsorgel
Op zaterdag 16 augustus bespeelt 
Ilona de Jong het Smitsorgel van de 
Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 
(centrum). Maar niet alleen het orgel 
zal klinken. Afwisselend zullen or-
gelklanken alleen, of samen met een 
sopraanstem, de kerk vullen. 

Ilona de Jong behaalde afgelopen 
jaar haar ‘bachelor of music’ voor 
orgel aan het conservatorium in 

Maastricht. Zij heeft in die tijd les ge-
had van Marcel Verheggen en Hans 
Leenders. De vooropleiding voor het 
conservatorium volgde ze bij Tjeu 
Zeijen en Henk Mennens, aan de 
muziekschool in Kerkrade. Zij heeft 
masterclasses gevolgd bij onder an-
dere Matteo Imbruno (Amsterdam), 
Anton Pauw (Amsterdam) Jacques 
van Oortmerssen (Amsterdam). Sinds 
oktober 2012 is Ilona werkzaam als 

organiste bij het Apostolisch Genoot-
schap in Brunssum.  In het afgelo-
pen jaar heeft zij concerten gegeven 
in, onder andere, Sint-Oedenrode, 
Roermond en Maastricht.  Op het 
programma staan werken van o.a.: 
J.S. Bach, C. Saint-Saëns, A. Scarlatti.  
Dit concert dat wordt georganiseerd 
door de Stichting Smitsorgel, begint 
om 15.30u. en is gratis toegankelijk.

Zesde zomerconcert op Smitsorgel
Zaterdagmiddag 9 augustus was 
het zesde zomer orgelconcert  in 
de Martinuskerk. Het werd een bij-
zonder mooi muzikaal concert.

door: Bert de graaf

De “Vriendenkring Smitsorgel” had 
organist Arjan Mooij uitgenodigd. 
Twee jaar geleden speelde hij ook al 
op het Rooise Smitsorgel.

Arjan Mooij volgt in Helmond or-
gellessen bij Jan van de Laar op 
het bekende imposante Robustelly 
orgel. (Lambertuskerk, in 1822 aan-
gekocht). Hij is organist van het Ge-
mengd Koor “De Klokkengieters” 
en bij het kamerkoor “Sine Nomi-
ne” in Aarle-Rixtel. In Helmond is 
hij actief als dirigent en pianist van 
het oecumenisch koor ‘Lighthouse” 
en organist in de Bethlehemkerk. In 
het dagelijks leven werkt hij als we-
tenschapper bij TNO. Arjan had een 
fraai programma bedacht. Op het 
lijstje stonden de volgende werken: 
1-C. PH. E. Bach,
‘Orgelsonata in F. Majeur, -Allegro, 
Largo en Allegretto.
2-‘Von Gott will ich nicht lassen’ J.S. 
Bach, 
3- ‘Fantasie sopra’ ‘B. Matter
4- ‘Fugue en sol mineur’, opus 3 , 
G. Pierne
5- ‘Sonata da chiesa, tema con vari-
azioni e finale,H. Andriesse

Tenslotte, in een zinderende finale, 
waarin hij alle remmen los gooi-
de. Een fantastische  improvisatie 

van hem zelf. Het concert werd 
mede mogelijk gemaakt door de 

Rabobank Sint-Oedenrode/Schijn-
del en DeMooiRooiKrant.

Repetities 
Oda-koor 
starten weer
Op dinsdag 19 augustus 2014 om 
18.30 uur start het Oda-koor weer 
met de wekelijkse repetitie in de re-
petitieruimte op Odendael. 

Het repertoire van het Oda-koor is 
overwegend Nederlands, maar ook 
worden Duitse, Engelse en Italiaanse 
liederen gezongen. Dit alles 3- of 4 
stemmig, natuurlijk afhankelijk van 
de bezetting. Een paar keer per jaar 
gaat het Oda-koor naar georgani-
seerde koordagen, waarbij de nadruk 
ligt op gezelligheid en het luisteren en 
vergelijken met andere seniorenko-
ren. Komende oktober en november 
wordt weer deelgenomen aan twee 
van deze korendagen, dus de repeti-
ties worden daarop afgestemd. Men-
sen die graag in koorverband willen 
zingen zijn van harte welkom om vrij-
blijvend een repetitie bij te wonen. 

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Vrijdag 15 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering Ma-
ria-Ten-Hemel-Opneming m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Open-
luchtmis in de pastorietuin met 
aansluitend koffiedrinken. Intentie: 
Jo Vermeulen,Frits Martens, Lyanne 
en Merlin Martens.

Zaterdag 16 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) intentie: Fransje van den 
Hoven-Martens, 
Mariette Heusschen-Hofman

Zondag 17 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor. Kin-
derwoorddienst.
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Loes Luijben-Schouten, 
Mien Brands-vd Laar, Bertus van 
Kroonenburg,, Riky van Rulo-Keij-
zers, Cato van den Boogaard, Gijsje 
Beelen-van de Laar, Hennie Huij-
bers.

Zondag 24 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Liza Teunissen-Feijen, Ietje 
van Dinther-Raeven, Jan Broks

PAROCHIE LIEMPDE

Zaterdag 16 augustus 18.30 uur 
Ouders vd Laar – v Rooij en overige 
fam. (verj) Thom vd Boomen (verj0

Zondag 17 augustus  09.30 uur 
Sjaan vd Loevering – Scheutjens 
(mgd)

Maandag 18 augustus 09.00 uur
Antonius v Abeelen (jgt)

Dinsdag 19 augustus 19.00 uur 
Woensdag 20 augustus 19.00 uur 
Donderdag 21 augustus 09.00 uur 
Vrijdag 22 augustus 09.00 uur 

Overweging 16 en 17 augustus
Sommige evangelieverhalen pas-
sen niet in het beeld, de voorstel-
ling die wij van Jezus hebben. Wij 
zien Hem immers als degene die 
iedere mens insluit in zijn onvoor-
waardelijke, barmhartige liefde – 
en dan zijn we geschokt door dat 
evangelie van dit weekeinde. Want 
als een niet-Joodse vrouw een be-
roep op Hem doet weigert Jezus in 
eerste instantie en wijst Hij haar af, 
zelfs in harde bewoordingen. Al-
leen als ze blijft aandringen en er 
blijk van geeft dat ze echt in Hem 
gelooft – meer nog dan zijn volks-
genoten – ziet Jezus in dat Hij ook 
gekomen is om Haar heil en gene-
zing te schenken. Laten wij daarom 
niet bang zijn om te allen tijde tot 
Jezus te gaan: als we echt in Hem 
geloven en op Hem vertrouwen 
zullen ook wij mogen ervaren dat 
Hij onze smeekbeden verhoort en 
zich over ons ontfermt. 

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)

Vrijdag 15 augustus Feest van Maria 
Tenhemelopneming: 9.00 uur: Eucha-
ristie.(Om 19.00 uur feestelijke open-
luchtmis bij het Lourdes-altaar in de 
pastorietuin in Breugel. Deze viering 
is tevens als reünie van de dit voorjaar 
gehouden Lourdesbedevaart.)

Zaterdag 16 augustus 18.30 uur:  
Eucharistieviering met Volkszang.
Intenties:  Broer van der Horst.

Zondag 17 augustus 9.30 uur: Eu-
charistieviering met Martinuskoor.
Intenties: Harrie en Mari Sche-
pens, Gerard van Overbeek, Jan 
Kanters, Maria van Bree, Sjaantje 
van Nostrum – Rovers, Leentje 
van Roosmalen – Verspagen, Jan 
van Roosmalen, Jan Lathouwers, 
An van de Vleuten – van Heertum, 
overleden leden van de KBO in de 
maand juli.
11.00 uur: Doopviering Charlotte 
van de Vork.
11.45 uur: Doopviering Liz van 
Gastel.

Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste.
8.40 uur: Rozenkransgebed.
9.00 uur: Eucharistie. Intentie: Frans 
van den Biggelaar.

Vrijdag  9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. Martinus Olland

Zaterdag 16 augustus 
Geen eucharistie.

Protestantse Kerk Knoptoren
 
Zondag 17 augustus, 10.00 uur, 
Predikant Ds. De Leeuw.

Sint Antonius Nijnsel

Zondag  17 aug. om 11.00u. Eu-
charistieviering met gemengd koor.  
Intenties:  Sjaan Janssen- Merks 
nms broers en zussen, Jans v.d. 
Meerakker,  Ad Verhagen, Linard 
Verstraten, Louis Marinus. 

Sint Petrus’ Banden-kerk, Son

Woensdag 13 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 15 augustus, Hoogfeest 
Maria Tenhemelopneming
19.00 uur: Eucharistieviering in de 
pastorietuin in Breugel

Zaterdag 16 augustus
18.30 uur: Eucharistievering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)

Zondag 17 augustus
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Gregoriaans koor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intenties: Leo en Corrie van de 
Ven-van den Hurk, Cis Richters-
Verkuijlen (1e jaargetijde), Theo 
van Bokhoven (1e jaargetijde), 
Wiesje Spit-Fijen, Daan en Wil Ver-
straate en hun zoon Kees, Francien 
van den Berg-Heijmans, Nana van 
DIest-Lathijnhouwers, Betsy van 
de Ven-Hooijmaijers, Joannes van 
Och, Harrie Kuijpers, Frans Panga-
lila, Antje von Reeken-Vogels, Jan 
en Nanny Venselaar-Schroots Nel-
ly Vermeulen-Habraken, Mientje 
Mühlstaff-van Duyvenbode.

Maandag 18 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 20 augustus
19.30 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 23 augustus
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

ODENDAEL 

Zondag 17 augustus 10.00 uur.
Eucharistieviering met Odendael 
koor.
Intenties: De heer van der Velden. 
Mia (zus) van der Kaaij.

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
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode

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

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

www.ikar-keukens.nl

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

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

plexiglas 
120x180cm

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
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MAAK UW
DROOMBADKAMER

WAAR

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Bekijk de website van….

Heeft u schade aan uw voertuig? Surf dan snel naar de 
website van Van Acht Autoschade. Daar wordt u direct 
weer op weg geholpen. U leest op de website in één 
oogopslag dat Van Acht Autoschade u van A tot Z ont-
zorgt. Daar hoort bij dat Van Acht autoschade altijd gratis 
vervangend vervoer kan regelen en er geen eigen risico 
betaald hoeft te worden. Het maakt niet uit bij welke 
maatschappij de auto verzekerd is, van Acht autoschade 
regelt het. Natuurlijk vindt u ook de contactgegevens op 
de site. Daarnaast ook in de advertentie.

14

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl
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In de periode van september en 
oktober 1944 hebben 23 Britse sol-
daten die in en om Sint-Oedenrode 
vochten, hun leven voor onze vrij-
heid gegeven. Zij rusten sinds die 
tijd hier op het St. Martinuskerk-
hof. De verhalen van Rooienaar 
louis Kleijne zullen hen een ge-
zicht geven, de lezer een passend 
gevoel van diepe dankbaarheid en 
mogelijk ook een antwoord op de 
vraag: Is het goed om deze mensen 
te blijven herdenken, of moeten we 
hen maar vergeten.

Herbert Donald lowles 
(legernummer 3708759)
Bert, zoals iedereen hem noemde, 
werd op 12 juni 1906 in Stockwell 
Londen geboren en was zoon van 
Henry Thomas en Ethel Gwyn Low-
les. Hij had drie broers: Frederick, 
Eric en Sidney.

Bert trouwde in Londen op 18 de-
cember 1928 met Alice Ruth Berge. 
Zij kregen vijf kinderen, drie jongens 
en twee meisjes: Audrey, Douglas, 
Peter, David en Pauline. In 1930 
werd hij bij de militaire ‘Reserve’ 
ingedeeld en hoefde toen niet met-
een in dienst. Hij werkte als schilder 
en decorateur tot hij in september 
1939 bij de mobilisatie wel voor mi-
litaire dienst werd opgeroepen. 
Vanaf september van dat jaar nam 
hij ook deel aan de militaire acties 
in Frankrijk en België en hij was een 
van de overlevenden van Duinker-
ken, van waar hij op 2 juni 1940 
kon ontkomen en terugkeren naar 
Engeland.

In december 1943 werd hij bevor-
derd tot Lance Corporal en over-
geplaatst naar het 5e bataljon van 
‘The King's Own Royal Regiment’. 
Op 2 juli 1944 landde hij met zijn 
regiment in Normandië.  Begin sep-
tember reisde hij vanuit België, waar 
hij toen met zijn regiment was, kor-
te tijd terug naar Normandië om het 
graf van zijn broer Eric te bezoeken 
die daar in augustus was gesneu-
veld. 

In september werd het bataljon 
van zijn regiment ingedeeld bij het 
R.A.C. (Royal Armoured Corps) dat 
de weg naar Arnhem open moest 
houden. 

Op 9 oktober 1944 was hij in Sint-
Oedenrode. Op die dag kwam Bert 
in de Eerschotsestraat in het café 
annex kruidenierswinkel van de fa-
milie van Wanrooy ter hoogte van 
de Knoptoren. Hij was daar al meer 
geweest en had net op verzoek een 
klok gerepareerd. Bert praatte graag 
met Jo, het elfjarig nichtje van de 
café/winkeleigenaar. Bert had thuis 
in Engeland ook kinderen van die 
leeftijd, leerde  Jo een beetje Engels 
en liet haar de cadeautjes zien die 
hij voor zijn kinderen had gekocht.
Op een gegeven moment werd de 
Knoptoren met granaten en mortie-
ren vanuit Schijndel beschoten. De 
granaatscherven vlogen ook door 
de winkel waar Bert op dat moment 
was. Hij liet zich over het kind val-

len om het te beschermen. Enkele 
seconden later werd hij door een 
granaatscherf getroffen en stierf 
enkele uren later. Het kind had 
slechts enkele kleine verwondin-
gen en overleefde de beschieting. 
De herinneringen aan dit voorval 
heeft Jo veel later op papier gezet. 
Ze schrijft: ”Bert en ik stonden ach-
ter de toonbank, mijn tante tegen-
over ons. Op een gegeven moment 
stonden wij alle drie melba te proe-
ven (melba was een surrogaat voor 
cacao). Toen is het gebeurd. Ik weet 
niet hoe ik eruit kwam  en bij de bu-
ren Kluytmans ben gekomen. Daar 
heeft iemand mij verbonden, omdat 
ik een scherfje in mijn rug had en 
een wondje in mijn knieholte. Om-
dat er zoveel troepen richting Nij-
megen gingen, is er direct een Rode 
Kruisauto gestopt en heeft Bert 
naar de jongensschool gebracht. 
Daar was toen een hospitaal.  's 
Avonds kwamen zijn kameraden 
en hoorden wat er gebeurd was. Zij 
zijn toen met mijn oom meegegaan 
naar het hospitaal. Freddy, Frank 
en hun commandant kwamen later 
naar ons en ik kreeg de baret van 
Bert als souvenir. Die baret heb ik 
een paar weken later aan een broer 
van Bert gegeven, die bij ons op be-
zoek was".
Bert Lowles werd  op het St.-Mar-
tinuskerkhof  begraven en in 1997 
is in zijn graf de as bijgezet van 
zijn vrouw Alice. Ze was nooit her-
trouwd en heeft haar vijf kinderen 
in haar eentje grootgebracht. Toen 
ze al in de tachtig was, had ze eens 
tegen haar kinderen gezegd dat 
ze na haar dood gecremeerd wilde 
worden en dat ze haar as in het graf 
van Bert moesten bijzetten. "Dan 
zijn we op het eind tenminste weer 
bij elkaar," zei ze. 

Op 28 september 1997 hebben de 
vijf kinderen van Bert Lowles aan de 
laatste wens van hun moeder vol-
daan en hebben zij de as van hun 
moeder bijgezet in het oorlogsgraf 
van hun vader Bert.
Alle kinderen van Bert en Alice heb 
ik op de dag van de bijzetting een 
certificaat van de gemeente Sint-
Oedenrode mogen overhandigen. 
Het was bedoeld als blijk van dank-
baarheid en waardering voor het 
feit dat hij door zijn leven te geven 
een kind uit deze gemeente het le-
ven redde.
Nog steeds komen kinderen van 
Bert Lowles enkele malen per jaar 
naar Sint-Oedenrode om het graf 
van hun ouders te bezoeken.

Bruce Maxwell Macpherson 
(legernummer14442264)

Bruce werd op 9 november 1925 in 
Londen geboren. Hij was de zoon 
van Harry en Frances MacPherson. 
Hij had een zus die Judy heette. In 
januari 1944 werd Bruce opgeroe-
pen voor militaire dienst. Hij kreeg 
zijn opleiding in Lockerbie Schot-
land en begin september van dat 
jaar landde hij met zijn kameraden 
in de kunstmatige ‘Mulberry’ ha-
ven van Arromanches in het Franse 
Normandië.

De troepen waar Bruce bij inge-
deeld was, behoorden tot het 1ste 
Bataljon van het Black Watch regi-
ment. In feite waren zij versterkin-
gen voor de 51ste Highland Divisie 
die al vanaf juni dat jaar in Frankrijk 
vocht. Eind september 1944 wer-
den ze in een groot konvooi van 
legertrucks vanuit Duinkerken naar 
een gebied 10 km. ten noorden 
van Brussel vervoerd. De volgende 
dag ging het verder in de richting 
van Eindhoven.
In de bossen ten noorden van het 
vliegveld Eindhoven begon hun ei-
genlijke werk en deelname aan de 
gevechten in ons land. Frank Fraser, 
een vriend en kameraad van Bruce 
die in hetzelfde regiment was, 
heeft het verloop van de gebeurte-
nissen van die dagen opgeschreven 
en omdat die periode emotioneel 
veel indruk op hem maakte, is het 
al die jaren erg scherp in zijn ge-
heugen gebleven.

Hierna volgt een vertaling van het 
verslag dat frank van enkele da-
gen strijd die de 1st Black Watch 
in Nederland maakte. 
"Ik herinner me dat het een erg nat-
te akelige avond was, toen we naar 
het gebied van de frontlijn liepen. 
Koning George VI was van plan de 
troepen in Eindhoven te bezoeken 
en wij moesten zorgen dat er geen 
Duitsers naar het vliegveld konden 
komen. Dit was de eerste keer dat 
Bruce en ik voor onszelf een smalle 
loopgraaf groeven aan de rand van 
het bos terwijl het de hele nacht 
regende dat het goot. We werden 
ervoor gewaarschuwd om uit te 
kijken voor Duitse scherpschutters 
waarvan men zei dat ze zochten 
naar doelen in de open ruimtes 
tussen de kleine groepen bomen. 
We brachten daar een zenuwach-
tige en inspannende week door. Ik 
herinner me dat er in het terrein 
vóór ons een kanaal was en dat de 
Duitsers aan de andere kant ervan 
waren. Tijdens de eerste nacht wer-
den verschillende van onze solda-
ten gedood door beschietingen van 
de Duitsers die onze posities in het 
kleine bos hadden gelokaliseerd. 
Vanuit dit bos werden we ver-
plaatst naar een gebied in de om-
geving van Sint-Oedenrode. Een 
pelotonsofficier vertelde ons toen 
dat we moesten gaan aantreden 
tegen enige Hitlerjeugd-parachu-
tisten. We werden naar een kanaal 
in een veld gedirigeerd en moesten 
individuele smalle loopgraven ma-
ken. Ik herinner me daarom niet 
waar Bruce zijn loopgraaf die nacht 
maakte. Alles wat ik me herinner 
is dat toen het ochtend werd, we 
wakker werden gemaakt (diegene 
die in staat waren geweest wat te 
slapen) door het lawaai van wat 
tsjilpende vogels, die op hun beurt 
door ander lawaai gestoord waren. 
Ik herinner me ook het geroep van 
een gewonde Duitse soldaat, toen 
hij riep: “Dokter, dokter”, opdat 
iemand hulp zou gaan verlenen. 

Hij lag in een bietenveld. Op een 
bepaald moment  waren we vlak 
achter een boerderij die toen het 
hoofdkwartier van onze compag-
nie was. We waren in feite door de 
Duitsers ervan afgesneden, omdat 
zij ons hoofdkwartier wilden aan-
vallen. De Duitsers waren ongeveer 
50 m. van ons vandaan, in dit ge-
val achter een klompenfabriek. Zij 
waren vroeg in de morgen op weg 
gegaan en waren ons gepasseerd 
zonder dat wij ze hadden gezien. 
(omgeving Schijndelseweg).

Het enige dat we nu konden doen 
was onze hoofden omlaag houden 
in de greppel en hopen dat ze ons 
niet zouden vinden of op ons af 
zouden komen. Enkele van onze 
collega’s die dachten dat ze wel ge-
vangen zouden worden genomen, 
gooiden wat Duitse uitrustingsstuk-
ken weg, zoals bandeliers met ge-
weerkogels. We hadden gehoord 
dat de Duitsers soms de gewoonte 
hadden, gevangen Britse of Ame-
rikaanse soldaten neer te schieten 
wanneer die een Duitse uitrusting 
droegen. Onze troepen zijn on-
geveer een week in de buurt van 
deze boerderij gebleven. Daarna 
zijn we teruggetrokken naar Sint-
Oedenrode om enkele goede 
nachtrusten te kunnen hebben.

Na een paar dagen verzamelden 
we weer en namen deel aan een 
omvangrijke operatie, waarbij di-
verse bataljons deelnamen aan de 
aanval op Schijndel (23 oktober). 
We verplaatsten ons in zogenaam-
de armoured carriers (Sherman 
tanks,  waarvan de geschuttoren 
was verwijderd.) Dit was de eerste 
keer dat Bruce en ik ooit betrokken 
waren in een opmars in groten ge-
tale en we waren op z’n zachtst uit-
gedrukt zenuwachtig  en bezorgd.  
We gingen zo’n 5 km. over de weg 
vanuit Sint-Oedenrode, voorbij de 
klompenfabriek waar we de afge-
lopen week in vaste positie hadden 
doorgebracht.
Bruce en ik groeven een twee-
mans loopgraaf. ’s Nachts liepen 
we verder in de richting van Sint-
Michielsgestel en staken een kleine 
rivier over, terwijl het dorp rondom 
ons brandde. In de duisternis van 
de vroege morgen bereikten we 
een ander gebied en groeven er in 
het veld opnieuw een loopgraaf. 
We hadden niets te eten, maar 
waren behoorlijk opgelucht dat de 
situatie rustig was en dat er geen 
Duitsers te bekennen waren.

In de vroege morgen vertrokken 
we weer vanuit de beschutting van 
ons hol in de grond en werden ver-
gezeld door een kleine groep Sher-
man tanks. Geleidelijk en voorzich-
tig gingen we enkele kilometers bij 
daglicht over open terrein, terwijl 
we voortdurend opletten of er 
Duitsers ons opwachtten. Toen we 
dichterbij een hoofdweg kwamen, 
wat de weg van Eindhoven naar ’s-
Hertogenbosch bleek te zijn, wer-
den we plotseling door de Duitsers 
beschoten met hun zware mor-
tieren (bekend onder de bijnaam 
‘Moaning-minnies’, omdat het af-
vuren van de raket gepaard ging 
met een hoog piepend geluid).

We konden toen ook zien dat we 
een brug naderden. We hadden die 
nog maar amper gezien of zij werd 
door de terugtrekkende Duitsers 
opgeblazen. (Brug over het Halse 

water). De Sherman tanks vuur-
den over het riviertje heen naar 
een bosgebied achter ons. Weer 
groeven Bruce en ik een gat in de 
grond. Even later moesten we de 
rivier oversteken. We deden dat 
door op de restanten van de op-
geblazen brug te stappen. Toen we 
erover waren, sloegen we rechtsaf 
en kregen opdracht ons in te gra-
ven langs de oever van de rivier. 
Opnieuw groeven we voor onszelf 
gaten in de grond. Toen we daar-
mee bezig waren, begonnen de 
Duitsers 88 mm. granaten op ons 
af te vuren. Gelukkig hadden we 
hier niet veel last van, omdat we 
erin geslaagd waren  heel snel de 
gaten te graven en onszelf daarin 
tegen de grond te drukken.

De volgende morgen (25 oktober) 
kwam ik uit de loopgraaf en ging 
terug over de rivier om een doos 
rantsoenen te halen. Ik bracht het 
terug naar de loopgraaf en gaf 
de korporaal de doos met blik-
jes voedsel om die uit te delen als 
ontbijt. Ik kan me nog goed herin-
neren dat, toen ik over het riviertje 
terugkwam, ik nog bij mezelf dacht 
dat het hier een ideale situatie voor 
scherpschutters was, sinds er mist 
was komen opzetten vanuit het 
bosgebied dichtbij de rivier. We 
hadden tot dan toe nog geen Duit-
sers gezien, maar ik voelde dat ze 
nog in de bossen waren, omdat 
we van daaruit de hele nacht be-
schoten waren. Even later kwam 
ik in de oude Duitse zigzag loop-
graaf waar Bruce later zou worden 
gedood. We maakten de voed-
selblikjes open die we ’s morgens 
hadden gekregen en staken een 
kleine brander aan om wat thee te 
zetten. Onze hoofden staken bo-
ven de loopgraaf uit en ik stelde 
Bruce voor om de loopgraaf eerst 
nog zo’n 30 cm dieper te maken, 
zodat onze hoofden onder het op-
pervlakteniveau zouden zijn. Bruce 
was het niet met mijn voorstel eens 
en ik herinner me dat hij zei: “Daar 
niet graven, ik wil daar gaan sla-
pen”. Niettemin ging ik verder om 
mijn gedeelte uit te diepen en mijn 
hoofd was nu onder de bovenkant 
van de loopgraaf.  Het hoofd van 
Bruce stak nog steeds ruim boven 
de rand uit. Enkele ogenblikken la-
ter hoorde ik plotseling een geluid 
alsof er een steen tegen een boom 
werd gegooid. Geen geluid van 
een of ander geweerschot kan ik 
me herinneren. Bruce viel voorover 
in de loopgraaf , terwijl zijn schou-
ders in het gat tussen de zijkanten 
van de loopgraaf in een hoek van 
45 graden bleven steken. Dit voor-
val is al meer dan 50 jaren helder in 
mijn gedachten gebleven en ik zal 
het nooit kunnen vergeten.”

Op grond van een aantal gedetail-
leerde gegevens van deze kame-
raad van Bruce heeft Kleijne de 
juiste plaats waar Bruce gesneuveld 
is, kunnen terugvinden, namelijk bij 
de Halse Barrier tussen Boxtel en 
Vught.  Bruce MacPherson sneu-
velde daar op 25 oktober 1944. 
Hij werd slechts 18 jaar oud. Meer 
dan 60 jaar zorgde zijn zus Judy 
Irwin, die in Londen woonde, dat 
er elk jaar nieuwe rode klaprozen 
op het graf van Bruce lagen. Direct 
na de oorlog kwam Judy in con-
tact met Mevr. Gon van Oers, een 
onderwijzeres uit Sint-Oedenrode 
bij wie diverse nabestaanden van 
gesneuvelde Britse soldaten steeds 
een gastvrij onthaal kregen tijdens  
hun bezoek aan Rooi. Gon zorgde 
ook regelmatig voor verse bloemen 
bij de Britse graven op het St.-Mar-
tinuskerkhof en dat heeft ze tot 
haar dood in 2002 gedaan.  Judy is 
in 2012 overleden. Haar as is op 13 
april 2013 bijgezet in het oorlogs-
graf van haar broer Bruce op het St. 
Martinuskerkhof.
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Duitse radiozender en lichtbaken 
in het Everse (3 van 3)
Janus van Kuijk beleefde de oorlog 
als tiener. Hij woonde op Zwijns-
bergen maar werkte bij Dorus 
Swinkels op het Everse. Op het 
perceel van zijn baas hadden de 
Duitsers een radiozender gebouwd 
dat als baken voor vliegveld Wel-
schap diende. In de loop van de 
jaren werd het baken steeds beter 
beveiligd

De Duitsers aan de Bikkelkampen, 
of hun meerderen die verantwoor-
delijk waren voor hun gezond-
heid, begrepen dat wanneer er in 
de buurt van hun barak zo'n bom 
zou ontploffen, het niets uitmaakte 
of het nu een Engelse of toch een 
Duitse bom was. Als dat gebeurde 
zou het gedaan zijn met de barak 
en met de inhoud. Daarom werd 
in 1943, precies zoals op vliegveld 
Eindhoven, op ongeveer 1,5 tot 2 
meter van de barak, rondom het 
gehele bouwsel, een ongeveer 
twee meter hoge muur gebouwd. 
De muur was opgetrokken met 
ongeveer veertig cm brede, holle 
betonblokken. De holten in de 
blokken, werden na het metse-
len gevuld met geel zand. Om de 
Duitsers in en uit te laten, werd in 
die omwalling een opening uitge-
spaard die als doorgang diende. Dat 
gat werd op zijn beurt beschermd 
door een soortgelijke muur, die er 
op voldoende afstand vóór stond 
en het genoemde gat ruimschoots 
overlapte. Als er nu van buiten die 
ommuring zou worden geschoten 

of als daar bommen zouden val-
len, dan zou de muur de kogels en 
scherven tegenhouden.

De barak en de lichttoren waren 
met een kilometers lange kabel 
aangesloten op het plaatselijke 
elektriciteitsnet. Het was geen 
grondkabel. Het was een met rub-
ber geïsoleerde kabel die los in de 
berm van de weg lag. Bij kruisin-
gen en inritten, was hij via daar in 
de buurt staande bomen of met 
behulp van palen, over de weg of 
inrit heen geleid. 

Het functioneren van de appara-
tuur was echter niet helemaal af-
hankelijk van het elektriciteitsnet. 
In een gebouwtje dat tegen een 
van de zijkanten van de barak 
stond, stond op een aanhanger-
tje een elektriciteitsgenerator die 
werd aangedreven door een ver-
brandingsmotor. Ik heb dat ge-
zien op dolle dinsdag 5 september 
1944. Onze vrienden waren toen 's 
nachts, dus in de nacht van maan-
dag op dinsdag, plotseling vertrok-
ken. Ze hadden dat gedaan zonder 
afscheid van ons te nemen. Voor-
dat ze vertrokken, hadden ze de 
antennemasten geveld en hun tent 
in brand gestoken. Toen we 's mor-
gens daar in de buurt, aan de Bie-
zenweg gingen melken, ontdekten 
we het gemis. Het was duidelijk dat 
ze niet van plan waren om nog ooit 
terug te komen. Het was voor ons 
een blijde verrassing.

herdenking operation market garden 2014
OMG2014 bestaat uit twee grote co-
lonneritten en het inrichten van een 
basecamp. Zondag 14 september 
Route Zuid van Borkel & Schaft naar 
Veghel; Zaterdag 20 september Route 
Noord van Veghel naar Nijmegen.
Van zondag 14 september t/m za-
terdag 20 september: Basecamp in 
Veghel. Dit is gelegen langs de A50 
(vanuit Eindhoven gezien net voor de 
geluidswal bij BAS trucks).

Operation Market Garden
1944. Dit jaar is het 70 jaar gele-
den dat de geallieerden landden in 
Normandië . Hiermee begon de bevrij-
ding van West-Europa. Nadat de ge-
allieerde troepen na zware gevechten 
eindelijk uitbraken in Normandië  en 
op 25 augustus Parijs bevrijdde, ging 
het snel. Brussel werd op 3 september 
bevrijd en Antwerpen op 4 september. 
Als gevolg van deze snelle opmars, 
werden plannen gemaakt om de oor-
log te beëindigen. Veldmaarschalk 
Montgomery kwam met het plan 
dat operatie Market Garden werd 
genoemd. In é é n krachtig offensief 
wilde men doorbreken naar Arnhem 
en zo de Siegfriedlinie omzeilen en het 
Ruhrgebied binnenvallen. Zo zou men 
het industriële hart van nazi-Duitsland 
stilleggen en kon Duitsland de oorlog 
niet langer voortzetten. 

De opmars van de grondtroepen werd 
voorafgegaan door een grootschalige 
luchtlandingsoperatie. Parachutisten 
en troepen in zweefvliegtuigen wer-
den op verschillende plaatsen gedropt 
om de bruggen te veroveren. Onder-
tussen vertrok een grote legermacht 
vanuit België richting Eindhoven met 
als einddoel Arnhem. 22.000 voertui-
gen trokken gedurende 3 dagen en 
nachten door Eindhoven. Door allerlei 
omstandigheden verliep de opmars 
niet zo voorspoedig dan verwacht. 
Arnhem is nooit gehaald en de ope-
ratie is bekend geworden als een brug  
te ver. Market-Garden is nog steeds 
de grootste luchtlandingsoperatie 
ooit. 

Herdenkingen
Sinds de oorlog wordt de operatie 
Market Garden en de bevrijding van 
Zuid-Nederland herdacht. Eerst op 
slechts enkele plaatsen. Tijdens de 

kroonjaren (iedere 5 jaar) werden de 
evenementen op grotere wijze gro-
ter. Ook kwamen er telkens plaatsen 
bij die de bevrijding gingen vieren en 
herdenken. Jarenlang zijn de herden-
kingen min of meer op zich zelfstaand 
georganiseerd. Van enige coördinatie 
was nauwelijks sprake. Zo kon het 
voorkomen dat op hetzelfde tijdstip 
om twee plaatsen een herdenking 
georganiseerd werd. De beschikbare 
voertuigen en re-enacters moesten 
verdeeld worden.

Stichting platform Market Garden
In 2009 is het Platform Market Gar-
den op vrijwillige basis van start ge-
gaan. Verenigingen, Stichtingen en in-
stanties uit het Market Garden gebied 
van Brabant tot Nijmegen werken 
hierin samen om evenementen te co-
ordineren en te verbeteren. Dit beviel 
zo goed dat sinds 2010 het Platform 
een officiële stichting is. De deelne-

mers aan het Platform zijn en blijven 
zelfstandig.  Het eerste wapenfeit was 
het doortrekken van de luisterstenen 
van de Liberation Route vanuit Lom-
mel (B) door Oost-Brabant naar Gra-
ve.  In 2011 zijn plannen gemaakt om 
bij de 70 jarige herdenking een grote 
herdenkingstocht te organiseren. Vele 
Nederlandse verenigingen en stich-
tingen werken hierin samen om deze 
tocht te organiseren. 

OMG2014
Om de herdenkingsrit te realiseren 
is de stichting Operatie Market Gar-
den 2014 opgericht. Het evenement 
heet in het kort OMG2014. Tientallen 
vrijwilligers zijn sindsdien in touw ge-
weest om dit evenement mogelijk te 
maken. We hebben de steun van de 
provincies en gemeenten. OMG heeft 
de SBGO1 status gekregen van de Po-
litie en hulpdiensten. 

Hans Vervoort haalt alles uit de kast voor de 70e bevrijdingsdag 

tentoonstelling in het teken van 101 airborne
Hans Vervoort verzamelt al vijfen-
veertig jaar spullen uit de tweede We-
reldoorlog. Aanvankelijk verzamelde 
de Rooienaar alles dat ook maar iets 
met de oorlog te maken had, maar 
de laatste jaren heeft hij zich gespe-
cialiseerd in de 101 Airbornedivisie. 
ter gelegenheid van de zeventigste 
verjaardag van onze bevrijding op 17 
september aanstaande, kan iedereen 
van zijn collectie genieten. Dan stelt 
Hans deze ten toon in het gemeente-
huis van Sint-Oedenrode.

“De tentoonstelling van dit jaar 
wordt de mooiste die ik ooit heb 
gegeven”, vertelt Hans Vervoort. 
“Er komen achttien poppen te 
staan, waarvan zestien in het 
uniform van de 101e Airborne 
division, een Engelse soldaat 
van 51e Highland division en 
een Duitse soldaat. Verder zal 
ik ook heel veel kleine dage-
lijkse dingen uit de oorlog laten 
zien. Je moet dan denken aan 
persoonsbewijzen, een Joden-
ster, spullen om te verduisteren, 
pamfletten en kranten uit de oorlog. 
Maar de rode draad door de tentoon-
stelling is toch de 101 Airborne divi-
sion”

Sinds twaalf jaar verzamelt Vervoort 
alleen nog spullen van de 101e Airbor-
ne division. Het is dan ook geen won-

der dat hij tijdens deze bevrijdingsten-
toonstelling veel van de paradivisie laat 
zien. Tenslotte verjoegen die para’s ze-
ventig jaar geleden de Duitse bezetter 
uit Sint-Oedenrode. Maar de tentoon-
stelling gaat over de hele route die de

 

Airborne division vanaf D-Day op 6 
juni 1944 aflegde tot aan het einde 
van nazi-Duitsland op 8 mei 1945. 
Naast de bevrijding van Sint-Oeden-
rode op 17 december speelde deze 
Amerikaanse legereenheid ook nog 
een belangrijke rol in het Ardennenof-
fensief rond Kerstmis 1944.

In de periode van juni 1944 tot mei 
1945 droegen de para’s van de 101e 
Airborne division drie verschillende 

uniformen. Het uniform dat de 
Amerikanen droegen tijdens de 
landing in Normandië voldeed 
niet. Het scheurde gemakke-
lijk en dat was een reden om 
nieuwe uniformen te maken. 
Die nieuwe uniformen droe-
gen ze bij de operatie Market 
Garden. Toen de 101e bij de 
slag om de Ardennen werd in-
gezet en het volop winter was, 
droegen de parachutisten hun 
winteruniform. Op de tentoon-
stelling laat Hans de soldaten 
in alle drie de uniformen zien.

Hans vertelt nog een interes-
sant verhaal over de schoenen 
die bij dat nieuwe ‘Market Gar-

denuniform’ hoort. “Over die 
nieuwe schoenen waren de pa-
rachutisten absoluut niet te spre-
ken. De schoenen die de para’s in 
Normandië droegen hadden ve-

cialiseerd in de 101 Airbornedivisie. 
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uniformen. Het uniform dat de 
Amerikanen droegen tijdens de 
landing in Normandië voldeed 
niet. Het scheurde gemakke-
lijk en dat was een reden om 
nieuwe uniformen te maken. 
Die nieuwe uniformen droe-
gen ze bij de operatie Market 
Garden. Toen de 101e bij de 
slag om de Ardennen werd in-
gezet en het volop winter was, 
droegen de parachutisten hun 
winteruniform. Op de tentoon-
stelling laat Hans de soldaten 
in alle drie de uniformen zien.

Hans vertelt nog een interes-Hans vertelt nog een interes-
sant verhaal over de schoenen sant verhaal over de schoenen 
die bij dat nieuwe ‘Market Gar-die bij dat nieuwe ‘Market Gar-die bij dat nieuwe ‘Market Gar-

denuniform’ hoort. “Over die denuniform’ hoort. “Over die 
nieuwe schoenen waren de pa-nieuwe schoenen waren de pa-
rachutisten absoluut niet te spre-rachutisten absoluut niet te spre-
ken. De schoenen die de para’s in ken. De schoenen die de para’s in 
Normandië droegen hadden ve-Normandië droegen hadden ve-

Het oorlogsdagboek van Toon van Aarle        

de oorlog aan je voordeur

Ria van Aarle uit Sint-Oedenrode 
heeft een boek geschreven over haar 
schoonvader toon van Aarle. In het 
bevrijdingsjaar 1944-1945 heeft hij 
een dagboek bijgehouden.

Van dag tot dag heeft hij het nieuws 
dat op de radio was, maar ook het 
krantennieuws bijgehouden. Ook wat 
er hier in Sint-Oedenrode aan de hand 
was. Het is een onderhoudend geheel. 
Toon laat veel mensen uit het dorp de 
revue passeren. Ook wat er zich bui-
ten Rooi afspeelde. Daarnaast, het 
landelijk nieuws, en ook het wereld-
nieuws. Alle dorpen komen aan bod. 
Hij was er als de kippen bij wanneer er 
weer nieuws was. Maar vooral met de 
Amerikanen en Engelsen had hij een 
onverbreekbare band. Zijn klompjes 
waren niet aan te dragen. De bevrij-

ders waren 
er gek op. 
Wat zijn ge-
zin betreft 
was hij zeer 
bezorgd. De 
oorlog aan je voor-
deur, als de stenen uit de stoep vliegen 
en je maanden de schuilkelder niet uit 
komt. Samen met de bevrijders schui-
len in een kelder die je zelf gemaakt 
hebt. Maar ook de dankbaarheid dat 
hij altijd goed te eten had en zijn gezin 
niets tekort kwam. Ook de vrijgevig-
heid naar andere mensen toe.  En niet 
te vergeten, zijn geloof in de goede 
afloop, van deze verschrikkelijke oor-
log. Op het einde schrijft hij: “Zij rus-
ten in vrede”. Het boek is te bestel-
len via email; mtgvanaarle-vanrooij@
onsbrabantnet.nl. 

ters en de nieuwe schoenen gespen. 
Die lijnen van de parachute raakten 
makkelijk vast in die gespen. Veel sol-
daten sneden dan hun nieuwe schoe-
nen ook in stukken om met de schacht 
van de kapot gesneden schoenen te 
verbergen dat ze hun oude schoenen 
droegen. In het vliegtuig gooiden ze 
de resten van hun nieuwe schoenen 
weg om op hun vertrouwde oude 
schoenen de sprong in vijandig ge-

bied te maken.

Tijdens zijn verhaal vertelt Hans re-
gelmatig over de hulp die hij krijgt 
van de Oranjevereniging en van Erik 
Huijbregts in het bijzonder.  “Je moet 
zeker opschrijven dat deze tentoon-
stelling er zonder de inzet van Erik 
Huijbregts en de Oranjevereniging 
waarschijnlijk niet was gekomen”, zo 
sluit Hans Vervoort zijn verhaal af.
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Laatst was ik weer aan zee, ik ben daar veel te weinig. Nu was het in 
Noord Beveland, het Kamperland en ik moet u eerlijk bekennen dat dit 
de eerste keer was dat ik aan de Zeeuwse kust vertoefde. Om daar te 
geraken ben je gedwongen vele kilometers de polders met hun onaf-
zienbare akkerpercelen te doorkruisen, maar voor mij, met mijn spie-
dend oog valt daar veel te ontwaren, in ieder geval een enorme hoe-
veelheid fazanten (de laatsten van ons land), hazen, eenden en allerlei 
ganzen, een eldorado. Dat heeft alles te maken met de afwisselende 
akkerbouw in een goede balans met ruigbegroeide waterlopen, diverse 
houtsingels, boomgaarden en grotere bosschages. Daar heeft het wild 
nog een kans en de Zeeuwen zijn wat dat betreft goede rentmeesters.
Er is een enorm verschil tussen de Noordzee en bijvoorbeeld de Middel-
landse Zee, alleen de lucht al. Aan de Hollandse kust wordt mijn huid zilt 
en mijn haar vettig, zelfs na slechts enkele uren banjeren langs de vloed-
lijn, terwijl ik daar in Zuid Frankrijk geen enkele last van heb. Natuurlijk 
verschilt ook de kleur; de zee aan onze kust is grijs-grauw –bruinig ter-
wijl in Ste Maxime het diepste azuur als decor fungeert. Daar vormen 
zeiljachten met witte zeilen en bonte spinakers de onderbreking naar 
de horizon, aan onze einder ontwaar je mammoettankers en container-
schepen, onderweg naar Rotterdam, Scandinavië of naar de Baltische 
Zee, ook z’n charme, het geeft op de een of andere manier meer een 
indruk van de weidsheid en oneindigheid. De zee geeft rust; iemand 
in ons gezelschap vroeg of ze mocht achterblijven en mediteren terwijl 
wij een fikse wandeling op de grens van nat en droog gingen maken, 
laverend tussen de aangespoelde kwallen. Daar hebben we aan de Me-
diterranée in ieder geval nog nooit last van gehad, van die stekende 
drilpuddingen.

Wij waren te gast in het huis van boezemvriend A. en zijn lieve partner, 
rustig gelegen in een resort aan het Veerse meer, tegenwoordig gelukkig 
geheel verzilt, met allerlei voordelen van dien: Hij toonde mij de talloze 
grijze garnalen en oesters op de betonnen funderingen bij de aanleg-
steigers, maar helaas:  de garnalen vol met eitjes, dus mager en niet te 
pellen en de oesters “melkachtig”, dus niet te pruimen (eet nooit Hol-
landse oesters in juni-juli).  Ook zagen we talloze vette harders rond de 
sloep zwemmen, maar die zijn met een hengel, met wat dan ook eraan, 
niet te vangen. Zat ik er dus in het verkeerde seizoen; ik, carnivoor, maar 
elk stuk top-scharrelvlees verruilend voor een stukje vers gevangen vis 
of zilte, platte oester, zo dat zou kunnen.

En daar zit dus het grote probleem. Vis moet voor mij spartelvers zijn en 
de visboer moet een ruim assortiment hebben, niet zo’n vitrinetje van 
amper 4 meter. De vis moet glimmen, de ogen moeten nog helder zijn 
en achter de kieuwen moet het roze-rood zijn. Nou weet ik ook wel dat 
een goed gesorteerde vishandel in een grote stad meer bestaansrecht 
heeft (Schmidt Zeevishandel in Rotterdam is daar zo’n jaloersmakend 
voorbeeld van) maar met een beetje lef zou je hier een prachtige zaak 
kunnen beginnen die de regio bedient. Volgens mij zijn mensen heus 
wel bereid ’n paar kilometer om te rijden voor vers aanbod en ruim as-
sortiment. En leegstand is er genoeg, hier en om ons heen. 
Voor Hollandse Nieuwe –onderstaand zomers recept is van de Belgische 
3-sterrenkok Pierre Wijnants- heb ik wel een aanrader: De Viswinkel in 
Schijndel, daar is ie mooi vetglanzend en rood van binnen, teken dat ie 
in orde is. Heerlijk!

Nieuwe haring met aardappel-seldersalade (4 pers.)
4-6 nieuwe haringen, 150 gr haricots verts, 2 mooie vleestomaten
1 theel. verse tijmblaadjes, 50 gr bleekselder, 50 gr sjalot
½ Granny Smith, 2 eetl. crème fraiche, 16 platte-peterselieblaadjes
Voor de vinaigrette:
1 eetl. matig scherpe mosterd, 0,5 dl witte-wijnazijn, 2,5 dl arachide olie
Maak de vinaigrette door de olie beetje bij beetje al kloppend aan het 
azijn-mosterd mengsel toe te voegen.. Proef af met wat peper en zout. 
Blancheer de haricots verts beetgaar, spoel ze af onder koud water en 
snijd ze in stukjes van 3cm. Meng twee eetlepels met de crème frai-
che (bewaar de rest in de koelkast). Snijd de appel en de bleekselder 
in lucifertjes. Meng direct met de haricots door de vinaigrette. Snipper 
de sjalot ragfijn en roer met de tijmblaadjes door de salade. Ontvel de 
tomaten, verwijder de zaadjes en kern en snijd de kwarten in drie repen. 
Snijd van elke haringfilet drie stukken. Schep op elk bord een bergje van 
de salade en leg om en om een stukje haring en tomaat er tegenaan. 
Garneer met wat peterselieblaadjes (u kunt eventueel ook nog ca. 16 
roze peperkorrels door de salade mengen). Serveer met warm geroos-
terd brood (brioche), een borrel koude korenwijn en een glas water.

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

Zee

Bush wandeling
Ik trek mijn BuFF over mijn neus, mond en 
oren om me tegen de koude ochtendwind 
te beschermen. 

Zes uur ’s ochtends, het is nog donker als we Berg en Dal 
Kamp verlaten.  Via onverharde paden rijden we lang-
zaam naar een waterplaats. Onderweg zien we een paar 
Southern ground hornbill, enorme grote zwarte vogels 
waarvan de huid bij de ogen en keelzak rood is. Bij het 
uitstappen valt ons oog direct op de kale boom waarin 

een Martial Eagle zit. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een arend nog wel herken 
en de rest geloof ik dan wel. 
Onze Rangers speuren de omgeving af, nemen hun wapen in de hand en gebie-
den ons een rij te vormen om zo, na veiligheidsinstructies te hebben gegeven, 
hen te volgen. Schiet mij direct dat liedje door het hoofd van die olifanten in 
Jungle Boek… Hup twee, drie, vier in de maat blijven en niet praten.  Inmiddels 
is het licht en warmt de aarde ook langzaam op tot zo’n 20 graden. Niet verkeerd 
hoor, winter in Kruger Park.
Als je ooit de dieren in de wildernis gade slaat valt mij altijd op dat zelfs een oli-
fant zich zonder geluid te maken door de bush verplaatst. Nou, dat is bij ons iets 
heel anders. Takjes en twijgjes buigen en breken onder onze voeten. Het gaat 
zeker niet geruisloos, om nog maar niet te spreken van het moeilijk voortbewe-
gen over de losse keien. De giraffe op afstand is nog eenvoudig te spotten, hij 

torent hoog boven alles uit. Een opspringende kudubok of 
een groepje impala’s trekt pas onze aandacht als we de be-
weging vanuit onze ooghoeken gadeslaan. Rondkijken lukt 
nauwelijks, dus als voor ons ineens gestopt wordt, weten we 
dat we iets op het spoor zijn. Het is nog even goed turen 
tussen het hoge gras en doornstruiken maar dan doemen de 
enorme dieren ineens op. Wauw zeg, een neushoorn op zo’n 
40 meter afstand. Wat! Niet 1, maar 3!  En als we na 15 
minuten rust ons weer in formatie brengen zijn we nog niet 
erg geconcentreerd. Achter mij wordt 2 keer flink gefloten. 
Allemaal in de remmen en de ranger ziet nu ook wat wij in-
middels allemaal hebben gezien. 

Een buffel staat met zijn oren gespitst en zijn neus in de wind. 
Hij heeft ons natuurlijk al veel eerder geroken dan gezien. Lichte paniek overvalt de Rangers, want hij is be-
hoorlijk dichtbij. Ze sturen ons verder weg achter struikgewas maar zien in dat dit niet ver genoeg is, dus door 
de droge diepe sloot naar de andere kant. De buffel heeft zijn aandacht al wat verlegd. We komen goed weg. 
Opgetogen lopen we verder, wat een avontuur.

Een warme wintergroet uit kruger park, Astrid
Je kunt ons ook volgen op facebook en www.zeelandhuys.blogspot.com

Defilé
Jullie Rooienaren en Rooienaressen - of heet dat niet zo? - hebben een 
beetje kennis kunnen maken met ons verblijf hier in Belleroche. 
Voor dat ik jullie ga schrijven waarvoor ik eigenlijk door de redactie ben 
ingeschakeld, stel ik jullie even de rest van de familie voor. Jeanne en ik 
hebben twee dochters: Jeannou (1972) en Suzanne (1975). Twee gewel-

dige nakomelingen waar we veel van houden en erg trots op zijn. Ze zijn beiden erg ge-
lukkig. Jeannou is kinderpsychologe en woont in Gent en is met een Vlaming, Stefaan, 
getrouwd. Ze hebben samen twee kinderen Nina en Tristan. Suzanne is onderwijzeres 
geweest, maar nu zzp’er en werkt als gezinscoach, sportmasseur en therapeut. Is dol op 
paarden en ook op haar partner Nico. Zo dat was het voor de privé introductie.

In ons dorp hebben we een “Vrijetijd” vereniging (As-
sociation “Belleroche Loisirs”) die allerlei festiviteiten 
organiseert. Het hoogtepunt van het jaar is het “Fête 
de la Trueffe”. Een waar dorpsfeest (Fête de village) op 
de derde zondag in juli. Als u een beetje op de hoogte 
bent van de Franse taal dan ziet u dat het woord truffel 
niet juist is geschreven. Truffel in het Frans is truffe. Dat 
heeft zijn reden. Voor ons dorp is de treuffe, de aardap-
pel. De aardappel was, en is, de truffel voor de armen. 
Dus is het eigenlijk fête la pomme de terre. 
Het is een feest waar bijna iedereen aan mee doet. Elk 
jaar wordt er een thema uitgekozen waar ongeveer  zes 
groepen uit het dorp aan mee doen. De groepen zijn 
meestal afkomstig van de verschillende gehuchten (ha-
meau’s) die het dorp rijk is. Als je hier aan mee doet dan 
kan je erg goed integreren. Je heb met iedereen en al-
leman te maken en de voorbereidingen nemen veel tijd 

in beslag. Het eindigt vaak in lekker bij elkaar BBQ ‘en en boire un coup (er eentje op nemen). Voor 2014 was het 
thema “musicals”. Onze groep koos voor de “klokkenluider van de Notre Dame”, u weet wel met Quasimodo 
(de gebochelde) in de hoofdrol, naar het gelijknamige boek van Victor Hugo. 
Een grote groep figuranten doet daar aan mee waar allemaal kostuums voor gemaakt moeten worden en in 
de optocht gaan ook wagens mee. We hebben twee 
wagens opgebouwd. De eerste het kerkplein voor de 
Notre Dame, met daarop spelende kinderen. De twee-
de wagen met daarop de Notre Dame zelf. Om die 
te bouwen waren maanden van harde arbeid nodig. 
Je kan je voorstellen dat al dat werk in schril contrast 
staat met de duur van de optocht zelf. Een dorp van 
een kleine driehonderd inwoners en dan zo’n geweldig 
defilé! Maar we hebben altijd eer van ons werk. Het 
dorp stroomt vol, zeker als het mooi weer is, met veel 
bezoekers die al dat werk bijzonder appreciëren. Na 
de optocht is er een gezellig feest in de tenten/open-
lucht met allerlei optredens, waar bier, wijn en uiter-
aard aardappelen (in allerlei variaties) worden genut-
tigd. Als afsluiting van de dag wordt er het traditionele 
vuurwerk (feu d’ artifice), normaal op de nationale 
feestdag 14 juli, afgestoken.   
      
Peer Boets
Voor meer informatie: p.boets@aliceadsl.fr

Luch
tpo

st

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

in het midden zijn Jeanne en ik waar te nemen. Jeanne 
als vrouw van het land en ik in de rol van Frolo de 
aartsdiaken van de notre dame. mijn habijt is een 
geleend exemplaar van de orde der kruisheren. mijn 
oudste broer koos is lid van deze orde. zodoende!

de maquette van de notre dame de paris. maanden 
aan gewerkt en wekte veel bewondering, en applaus, 
door het aanwezige publiek.
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Brabantse provider geeft tips voor een goed 
functionerend thuisnetwerk

Nooit meer een kink in de kabel
Een goed functionerend thuisnet-
werk is tegenwoordig een vereiste. 
Dit voorkomt storingen zodat men 
ongestoord belt, surft op internet 
en tv kijkt. Een glasvezelverbinding 
geeft extra hoge snelheden door voor 
bijvoorbeeld Internet en Interactieve 
tV. Jon, servicemonteur bij glasve-
zelprovider OnsBrabantNet, legt uit.  

thuisnetwerk 
De kabels die men gebruikt zijn niets 
anders dan een weg waarover gege-
vens worden vervoerd. Hoe beter de 
weg, hoe meer gegevens er overheen 
kunnen en hoe minder gegevens er 
verloren gaan. Het is goed om hier af 
en toe bij stil te staan verklaart Jon. 
‘’Een goed functionerend thuisnet-
werk is belangrijk. Denk maar eens 
aan telefoonbekabeling. Vaak ligt dit 
al erg lang in huis. Hoe meer bochten 
en/of knikken in de kabel, door bij-
voorbeeld koppelstukken, hoe meer 
storingen. Ik adviseer mensen daarom 
om bij het verlengen of verdelen van 
een kabel koppelstukken te vermijden 
en verdeeldozen te gebruiken.’’

Kabels voor televisie
Analoge TV loopt via de coaxbe-
kabeling in huis. ‘’Deze kabel mag 
niet beschadigd zijn en dient net-
jes verbonden te zijn’’, vertelt Jon. 
‘’Een goed afgeschermde coaxkabel 
is voorzien van folie onder de eerste 
plastic laag. Dit voorkomt dat signa-
len van bijvoorbeeld magnetrons en 
zendmasten voor onder andere 4G 
het tv-signaal niet verstoren.’’ Met 
glasvezel ontvangen mensen Internet 
en Interactieve TV via een UTP-kabel 
(netwerkkabel). Deze diensten heb-
ben een goede bekabeling nodig om 

nog stabieler te kunnen werken. ‘’De 
zogenaamde cat5e kabel ondersteunt 
een snelheid tot 1 Gb/s en is dus ge-
schikt voor Internet en Interactieve TV 
via glasvezel. Ik raad deze kabel dus 
altijd aan”, legt Jon tot slot uit. Kijk op 
www.onsbrabantnet.nl/tips voor 
meer tips en uitleg van Jon.

persoonlijke aanpak
Bij OnsBrabantNet staan kwaliteit, 
deskundig advies en een persoonlijke 
aanpak voorop. Een typisch voorbeeld 
van de persoonlijke aanpak is de mo-
gelijkheid tot het maken van een af-
spraak met een van de glasvezeladvi-
seurs van OnsBrabantNet. Mensen die 
uitgebreider willen spreken over bin-
nenhuisbekabeling en de precieze mo-
gelijkheden van glasvezel kunnen een 
afspraak maken bij hen thuis. Tijdens 
het kosteloze gesprek beantwoordt de 
adviseur alle vragen en kijkt hij meteen 
naar de technische kant van de zaak, 
zoals de aansluiting op het glasvezel-
modem. Zo kan een goede afweging 
worden gemaakt om wel of niet voor 
glasvezel te kiezen. Een afspraak ma-
ken kan telefonisch via 040 780 7800.

advertorial

Het vaandel en vendel van het Sint Jorisgilde 
Sint Oedenrode

Allereerst een stukje historie over 
het ontstaan van een vaandel: In 
het Bourgondische leger droegen 
de boogschutters een vaandel mee, 
met daar in het kenteken van hun 
wapen; twee schuin gekruiste pij-
len, die door een “vuurstaal” of  
“vuurslagijzer”waren gestoken. De 
Bourgondische hertogen hadden in 
hun wapen vaak een schuinkruis 
van boomstammen. Een dergelijk 
schuinkruis wordt ook wel het An-
dreaskruis genoemd.  

Sint Andreas is namelijk de martel-
dood gestorven aan een kruis waar-
van de balken in de vorm van een X 
waren geplaatst. Het grondpatroon 
van de meeste gildevaandels herin-
nert nog aan deze periode. Heel veel 
vaandels hebben als grondpatroon 
het Andreaskruis. Verder zien we 
dan op het kruispunt van de balken 
een medaillon met daarin een af-
beelding van de patroonheilige van 
het desbetreffende gilde. Na de her-
leving in 1996 moest er zo snel mo-
gelijk een vaandel komen, want een 
gilde zonder vaandel (en koning) is 
geen gilde. Het natuurzijden vaandel 
van het Sint Jorisgilde is in 1996 ont-
worpen door de Rooise arts en schil-
der Frans Alkemade. Zijn ontwerp is 

gemaakt vanuit het klassieke grond-
patroon van het Andreaskruis met 
in het midden een medaillon met de 
patroonheilige. 

Dat het Sint Jorisgilde in de tweede 
helft van de negentiende eeuw sla-
pend was geworden en in 1996, 
bijna 150 jaar later, weer is herleefd, 
wordt uitgedrukt door de vier oude, 
afgeknotte boomstammen, die toch 
weer met jonge twijgen zijn uitgelo-
pen. De uitlopers van deze twijgen 
vormen de omlijsting van het medail-
lon waarin Sint Joris staat afgebeeld 
die, zittend op zijn witte paard, een 
groene draak bestrijdt. Deze afbeel-
ding van Sint Joris komt ook voor in 
een zijden medaillon van het Rooise 
Sint Jorisgilde uit 1777, geschilderd 
door Johannes Kemps. Dit medail-
lon bevindt zich in de collectie van 
het Noord-Brabants Museum in Den 
Bosch.
Aan weerszijde van het medaillon 
staan de wapens van Sint Oeden-
rode en van de provincie Noord Bra-
bant. In de vier hoeken (kwartieren) 
van het vaandel is het Sint Joriskruis 
aangebracht; een rood, gelijkarmig 
kruis op een wit veld. Ook in de ven-
dels van het Rooise Sint Jorisgilde 
zien we dit gelijkarmige kruis terug. 

En ook hier is het een rood kruis op 
een wit (zilverkleurig) veld.
Alle maten van het vendel (en dus 
ook het kruis dat er op staat) zijn 
veelvouden van negen, ofwel drie 
keer het heilige getal drie. De afme-
tingen van het vendel zelf zijn 180 
cm bij 180 cm. Ook de hoogte en 
de breedte van het kruis zijn 180 cm. 
Verder is de breedte van de kruisbal-
ken 36 cm en aan de uiteinden, waar 
de balken zich tot het dubbele ver-
breden, wordt dat 72 cm. Exact deze 
kruisvorm met deze afmetingen was 
in gebruik bij de Tempeliers, een 
geestelijke ridderorde die in 1118 
is gesticht, ter bescherming van de 
pelgrims naar het Heilige Land.
De jeugdvendels hebben een afwij-
kende maat: 140 cm. bij 140 cm. 
Rest nog te vermelden dat het bor-
duurwerk van het medaillon en van 
het gemeente- en provinciewapen 
is uitgevoerd door mevr. Willemien 
van Aarle-van der Schoot. Het vaan-
del met het bijbehorende applicatie-
werk is uitgevoerd door mevr. Joke 
Willigers-van Heugten (uit Liessel). 
Tot slot: dat het Gilde dit prachtige 
vaandel heeft is mede te danken aan 
de gulle bijdrage van de Gemeente 
Sint Oedenrode. Volgende keer een 
stukje over de koning en de keizer.

Het vaandel van Sint-Joris Het vendel van Sint-Joris

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij
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Duurzame streekproducten. Ervaar de beleving 
van een echte Liempdse pannenkoek! Meer info:

Arrogantie van de macht: geen weg terug?

Lezerspodium....
Door: Jan van der Aa

Richard de Visser slaat met zijn ar-
tikel van vorige week over de ge-
meentelijke fusie andermaal de spij-
ker op zijn kop. 

De gemeenteraad luistert gewoon-
weg niet. Een paar weken geleden 
heb ik in deze krant ook al mijn be-
vreemding uitgesproken over het feit 
dat wij inwoners nu op alle mogelijke 
manieren worden “uitgenodigd” om 
mee te denken hoe de nieuwe ge-
meente er uit moet komen te zien. De 
principiële vraag of Sint-Oedenrode 
zijn zelfstandigheid moet opgeven, 
hebben onze volksvertegenwoordi-
gers, die wij gekozen hebben, nooit 

aan hun dorpsgenoten voorgelegd. 
De conclusie van Richard de Visser: 
“Rooise politici: Arrogantie van de 
macht” onderschrijf ik volledig. Ge-
lukkig sta ik niet alleen, want ik heb 
van diverse dorpsgenoten gehoord: 
“schandalig wat ze doen”. Onze ver-
tegenwoordigers zwijgen in alle toon-
aarden. Er is immers geen weg meer 
terug. Daarmee geven ze zelf al aan, 
dat zij zelf toch niet helemaal zuiver 
op de graat zijn. Of heeft minister 
Plasterk hen schrik aan gejaagd?
Zo bang hoeven ze nu ook weer 
niet te zijn, want deze minister heeft 
zijn fusieplannen als bezuinigings-
maatregel behoorlijk afgezwakt. De 

Groningse Universiteit heeft in een 
rapport van 24 juni 2014 geconclu-
deerd, dat deze bezuinigingsplan-
nen op drijfzand zijn gebouwd. Het 
vakblad Binnenlands Bestuur vindt 
dat “Plasterk zich rijk rekent”. Voor 
de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten is het Gronings rapport 
“een steun in de rug”. 
Geachte Rooise volksvertegenwoor-
digers hebt u misschien even tijd om 
naar uw “nederige onderdanen” te 
luisteren? Of is daarvoor ook al geen 
weg meer terug?

Jan van der Aa
Hortensiastraat 16

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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

Annelieke Stoop wint in België

Afgelopen weekend was er de 
vierde wedstrijd dressuur met Ara-
bische volbloedpaarden in België, 
Westerlo. Annelieke Stoop nam 

alleen deel met Progress Amira 
Lazize aan de wedstrijd. De proeven 
L7 en L6 werden allebei gewonnen 
met 62,7% en 63,9%.

de nijnselse ruiters en ponyruiters

Annette van Engeland sluit 
springen klasse B winnend af
Dit weekend organiseerde rijvereni-
ging Sint Clemens uit Nuenen een 
springwedstrijd voor paarden. De 
laatste kans om de puntjes op de i te 
zetten voor de Brabantse kampioen-
schappen volgend weekend.

Annette van Engelland startte haar 
paard Filles de Rêve M in het sprin-
gen klasse B. Na twee foutloze rondjes 
mocht Annette zich als eerste opstel-
len voor de prijsuitreiking. Direct naast 
haar stond clublid Mandy Jansen die 
met haar paard Eltoya S de tweede 
prijs in ontvangst mocht nemen. In 
de klasse L startte Mandy haar paard 
Amadeus S Z en mocht hiermee de 
elfde prijs in ontvangst nemen.
Thom van Dijck was met zijn paard 
Archer afgereisd naar Oost West Mid-

del Beers. Hij startte in de klasse ZZ en 
eindigde op de eerste plaats. Leonie 
Jochems startte op een dressuurwed-
strijd in Hulten. Haar paard Ferrovanck 
PP is goed in vorm. Ze eindigde in de 
eerste proef dressuur klasse L1 op de 
tweede plaats met 64.7%. In de twee-
de proef verliep alles nog beter en ein-
digde Leonie en Ferrovanck PP op de 
eerste plaats met 67.7%.
Kim van Esch en haar pony Lady Sita 
zijn naar een dressuurwedstrijd voor 
pony`s geweest in Beers. Ze eindigden 
op de tweede plaats en de jury beloon-
de de combinatie met 64%.
Alle combinaties die volgend weekend 
startten op de Brabantse kampioen-
schappen heel veel succes. Over de 
resultaten leest u volgende week alles 
in de mooi rooi krant.

Veerle van de Pasch wint in Zeeland

Afgelopen weekend waren het weer 
drie dagen ponysport bij 'De 3 linden' 
in het plaatsje Zeeland. Uiteraard was 
er veel regen en het terrein was zwaar. 
Dit weerhield Veerle van de pasch niet 
van een overwinning in de D-Zwaar 
klasse. 

Een eerste foutloze omloop gaf haar 
het recht om een snelle barrage over 
een verkort parcours te rijden waar de 
balken weer 10 cm hoger lagen. Or-
chids' Highland Surprise is in goede 
vorm en bewees dat ook met een te-
rechte overwinning. Op vrijdag was 
Veerle al met Oscar van de Beekerhei-
de 6e geworden in het D- licht klassiek. 
Ook hier bleef ze twee keer foutloos 
met een tijd die goed was voor een 
ereronde.
Het vorige weekend was Veerle met 
haar pony's naar Nisse afgereisd voor 
een 3 - daagse wedstrijd in het zonnige 
zeeland. Op zaterdag was het de beurt 
aan Oscar van de Beekerheide die met 

een 3e plaats in het DL progressief 
toegang gaf tot de finale op zondag. 
Het klassieke parcours werd foutloos 
overwonnen en in de barrage was dit 
duo ook foutloos met snelle tijd welke 
goed was voor een tweede plaats. Op 
dezelfde dag was het ook nu weer Sur-
price die in Nisse van zich liet horen en 
besloot de dag met een tweede plaats 
in het DZ - progressief.  Ook de pony's 
hebben rust gehad in deze vakantie 
periode en langzaam zijn de ruiters zich 
aan het voorbereiden voor het sluitstuk 
van deze zomer: De Brabantse kampi-
oenschappen
Wederom zullen dit jaar alle Vresselse 
Ruiters rijden op de Brabantse Kampi-
oenschappen in St Anthonis. De vol-
gende amazones zullen we daar aan 
het werk zien: Georgina Maas met 
Quinto's Kasper, Sidney Renders met 
Matsjo, Anne Markgraaf met Way 
of Life, Nina van Enckevort met En-
joy, Veerle van de Pasch met Orchid's 
Highlands Surprice. 

DeMooiRooiSchaal ten prooi   aan gretig VV Nijnsel / TVE Reclamevoetbal

Aan één doelpunt had 
VV Nijnsel / tVE 
Reclame in de 
slotfase van de 
laatste wedstrijd 
tegen VV Bos-
kant genoeg om 
DeMoo iRoo i -
Schaal binnen te 
slepen. Dat dit 
zou gebeuren had 
niemand meer ver-
wacht. Nijnsel trad die 
ontmoeting immers aan 
met een veredeld B-elftal. toch luk-
te het leon peters om de keeper te 
verschalken met een bekeken bal-
letje. Hij liet zich bejubelen door de 
Nijnselse fans.

Even later in de kantine was het 
feest compleet toen aanvoerder 
Koen Berkvens – tevens verkozen 
tot beste speler van zijn ploeg – de 
schaal kreeg uitgereikt door Bas van 
Turnhout van DeMooiRooiKrant. 
Het was de opmaat van een verder 
nog gezellig verlopen avond in het 
vernieuwde clubhuis van Rhode.

Rhode was namelijk de gastheer van 
het evenement dat voor de tweede 
keer in de historie plaatsvond. Vo-
rig jaar was Boskant de organisator. 
Volgend jaar is VV Nijnsel / TVE 
Reclame 

aan de beurt om alle voetbalfans te 
verwelkomen op hun sportpark. Net 
als vorig jaar was het ook deze edi-
tie weer druk. Ook al regende het 
op zondag bij tijd en wijlen flink. 
Het weerhield de supporters van 
de vier verenigingen er niet van om 
een blik te komen werpen. Welke 
spelers kwamen in actie? Hoe zou-
den ze presteren? Gaan we komend 

seizoen hoge 
ogen gooien? 
Die laatste vraag 
was moeilijk te 
beantwoorden. 
De coaches 
hadden name-

lijk door vakantie nog lang niet de 
beschikking over ieder selectielid. 
Zo had de nieuwbakken coach van 
Ollandia maar zestien spelers tot 
zijn beschikking. “Dit toernooi is 
een prima initiatief, maar het tijd-
stip vind ik funest. We zijn pas twee 
weken onderweg in de voorberei-
ding. We zijn verre van compleet 
en daarom ben ik ook bang voor 

blessures. Als je namelijk geen goe-
de voorbereiding hebt gehad en je 
moet drie wedstrijden voetballen in 
twee dagen dan kan dat zijn uitwer-
king hebben.” Tegen Nijnsel pakte 
zijn mannen een punt (1-1), maar er 
werd verloren van Rhode (4-1) en 
Boskant (2-0).
Rhode had iets meer mankracht 
en probeerde dan ook het nodige 
uit, zo gaf trainer van het tweede, 
Michel Markgraaff, aan. Hij en Bas 
van der Velden vervingen hoofd-
coach Theo van Lieshout, die nog 
vakantie vierde. “We hebben alle 
mensen kunnen laten voetbal-
len. Ons doel was om met de druk 

De b� te spelers…

koen Berkvens, VV nijnsel robert Erven, VV ollandia

Stan van de mortel, rhode. Edo Brans, VV Boskant (prijs in ontvangst genomen door 
trainer Van Wanrooij)

De

MooiRooi
SCHAAL

De

MooiRooi
SCHAAL

Reclame 

seizoen hoge 
ogen gooien? 
Die laatste vraag 
was moeilijk te 

hadden name-



Woensdag 13 augustus 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 27

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Boskant selectie oefent zaterdag 
tegen selectie ODC
Het eerste oefenweekend is, met de 
deelname aan het BRON toernooi, 
achter de rug. Helaas geen wisselbe-
ker, die belandde in de prijzenkast van 
Nijnsel, maar wel een drietal nuttige 
oefenwedstrijden.

De 2e editie van DeMooiRooiSchaal 
is gewonnen door Nijnsel. Boskant 
speelde, met een 3e plek, een beschei-
den rol. Boskant won haar eerste wed-
strijd met 2-0 van Ollandia, maar trok 
daarna aan het kortste eind door een 
3-0 nederlaag tegen Rhode en een 
nipte 1-0 nederlaag tegen Nijnsel. 
Het is duidelijk dat er nog veel zweet 
naar de Dommel zal moeten stromen 
voordat eenieder het sportieve niveau 
van vorig seizoen te pakken heeft. Dat 
geldt trouwens ook voor de andere 
Rooise teams die het afgelopen week-
end in actie kwamen.
De tijd begint te dringen, want na 
volgend weekend staan de bekerwed-
strijden weer op het programma. Drie 
in totaal, weliswaar te beschouwen als 
oefenwedstrijden, maar dan toch wel 
al met een officieel karakter. Tegen de 
tijd dat die gespeeld zijn, komt zon-
dag 7 september in zicht, de zondag 
waarop voor de Boskant selectie de 
competitie begint. 
Volgend weekend dus eerst nog een 
oefenwedstrijd. Boskant 1 en 2 spelen,  
op zaterdag al, een uitwedstrijd tegen 
de selectie van ODC.

Ook voor de lagere seniorenteams 
en ons damesteam starten komende 
week de trainingen. Voor de dames 
a.s. dinsdag 12 augustus, voor de la-
gere seniorenteams op donderdag 14 
augustus. Voor onze jeugd starten de 
trainingen a.s. maandag 18 augustus.

Uitslagen DeMooiRooiSchaal:
Boskant – Ollandia 2-0
Rhode – Boskant  3-0
Boskant – Nijnsel  0-1

programma senioren za 16/8:
ODC 1-Boskant 1 18.00u.
ODC 2/3 – Boskant 2 18.00u.

programma senioren zo 17/8:
Boskant 3- HVCH 5 11.00u.
Boskant VR1 – HVCH VR2 11.00u.

Voorbereiding Ollandia op nieuwe 
voetbalseizoen
Net als ook bij alle andere ama-
teurverenigingen is de selectie van 
Ollandia volop bezig met de voor-
bereiding op het nieuwe voetbal-
seizoen. Met al diverse trainingen 
en enkele oefenwedstrijden achter 
de rug, waaronder de strijd om De-
MooiRooiSchaal bij Rhode, is de 
aanzet gegeven voor hopelijk een 
mooi voetbalseizoen. 

Vanwege de vakantieperikelen en 
de daardoor telkens wisselende spe-
lersgroep is er voor de nieuwe trai-
ner Hugo van de Sande volop gele-
genheid om alle beschikbare spelers 
aan het werk te zien. De komende 
week gaat de voorbereiding verder 
om daarna, naast de trainingen, met 
nog drie bekerwedstrijden voor Ol-
landia 1 en 2 tot de sterkste opstel-
ling en ook conditioneel op niveau 
te komen. Zaterdag 16/8  om 18.00 
uur speelt Ollandia 1 daarom nog 
een oefenwedstrijd in en tegen Ne-
derwetten en Ollandia 2 oefent op 
dinsdag 19/8 thuis tegen WHV. Ook 

voor de lagere Ollandia teams en 
de Vrouwen begint de voorberei-
ding donderdag 14/8 met de eerste 
training. Voor de Ollandia junioren 
beginnen de trainingen weer vanaf 
maandag 18/8, terwijl de overige 
jeugdteams beginnen vanaf maan-
dag 25/8.    

programma Ollandia Senioren:
Donderdag 14/8: Start training la-
gere teams 19.15 uur, start training 
Ollandia Vrouwen 19.30 uur, trai-
ning selectie 19.45 uur.
Zaterdag 16/8: Nederwetten 1-
Ollandia 1  18.00 uur.
Zondag 17/8: Training selectie 10.30 
uur.
Dinsdag 19/8: Ollandia 2-WHV 2  
20.00 uur, training selectie 19.45 
uur.
Donderdag 21/8: De Rakt Vr1-
Ollandia Vr1  19.30 uur.

programma Ollandia jeugd:
Ollandia A1 en C1: Start training 
vanaf maandag 18/8.

DeMooiRooiSchaal ten prooi   aan gretig VV Nijnsel / TVE Reclame

vooruit te voetballen. In totaal met 
drie verschillende ploegen, dat ging 
goed. Van de jeugd zijn er vier over-
gekomen. Die hebben we kunnen 
laten proeven aan het seniorenvoet-
bal. Dat is prima gegaan. Daarnaast 
hebben twee nieuwe jongens mee 
gedaan die van Blauw Geel afko-
men.” Rhode verloor de eerste wed-
strijd van de latere winnaar met 1-0. 
Niet alleen Ollandia werd verslagen. 
Ook Boskant kreeg klop: 3-0.

Een gretig Nijnsel zat de winnaar 
van vorig jaar dus dwars door ze-
ven punten te pakken. Trainer Theo 
Hageman kijkt met vertrouwen uit 

naar komend seizoen waarin hij 
Boskant en Ollandia beiden nog 
twee keer treft. Zijn ploeg hoeft 
niet veel aanpassingen te verwer-
ken. De Eindhovenaar zag wel twee 
nieuwe frisse talenten aan de start. 
Hageman: “Als je Frenk Remeysen 
en Mark van de Pol ziet. Dat zijn 
toch wel jongens die aan het groei-
en zijn, dus daar gaan we zeker iets 
aan hebben komend seizoen.” Over 
DeMooiRooiSchaal was hij uitge-
sproken. “Het toernooi komt voor 
ons een week te vroeg. Ik heb nu 
maar negentien man en dat is ei-
genlijk te weinig.” Omdat ook Bos-
kant en Ollandia met dat probleem 
kampten, besteedde Hageman wei-
nig tijd aan het analyseren van de 
klassegenoten. “Dit toernooi zegt 
eigenlijk nog helemaal niks. Dan 
wordt met het eerste gespeeld, dan 
met tweede en zelfs met spelers van 
het derde elftal.”   

Boskant was ook enigszins verzwakt 
door vakanties en een korte voorbe-
reiding, maar de automatismen zijn 
niet verdwenen omdat de selectie 
in tact blijft. Henry van Wanrooij, 
hoofdcoach van Boskant: “We heb-
ben alleen een nieuwe keeper in de 
persoon van Tom van der Heijden. 
Verder is er niets veranderd. We 
gaan komend seizoen voor de bo-
venste plaatsen en een periodetitel. 
Dit is een talentvolle groep met een 
mooie mix van jeugd en ouderen. Ze 
trainen met een gezonde gedachte; 
superhard je best doen en van daar-
uit voetballen.” 

Kijk voor de complete interviews 
met de trainers op www.mooirooi.nl 
of op onze Facebook-pagina. 

tegen selectie ODC

Vanwege de vakantieperikelen en 

vooruit te voetballen. In totaal met 
drie verschillende ploegen, dat ging 

gekomen. Die hebben we kunnen 

bal. Dat is prima gegaan. Daarnaast 
hebben twee nieuwe jongens mee 

strijd van de latere winnaar met 1-0. 
Niet alleen Ollandia werd verslagen. 

Een gretig Nijnsel zat de winnaar 

ven punten te pakken. Trainer Theo 
Hageman kijkt met vertrouwen uit 

KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

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

Film: TV meierij
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 13 AUGUSTUS

T/M DINSDAG 19 AUGUSTUS 2014
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Ze
t- 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

UITZOEKEN!

vanaf:

5.95

FOTOCOLLAGE
LIJST XL
met tekst family/friends/home
83x47 cm 

FOTOLIJSTEN
OP PLANK
wit/grijs, 48 cm
5 stuks 

3.98

DECO MANNEQUIN/
SIERADENHOUDER 
design op borst
42 cm

2.99

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

13.95
MANNEQUIN
OP VOET 
vlinderprint of pure nature
houten voet
165 cm hoog

17.95

SPECTRUM
HOOGGLANS VERF
op synthetische basis
geschikt voor binnen en buiten
diverse kleuren
750 ml

4.79
VERF
KWAST
patentpunt nr.12  0.59
patentpunt nr.14  0.79
patentpunt nr.16  0.99

EUROPESE 

TOPKWALITEIT!

PIERRE CARDIN
ONDERGOED
dames/heren
katoen
dames: maten S-XXL
heren: maten M-XXL

2.49
2-PACK

dames slips    2.49
dames singlets   3.39
heren slips        3.59
heren singlets   3.99

KINDER
SOKKEN
diverse kleuren 
en prints
maten 23-38

1.593 PAAR

5.49

DELUXA
SNIJPLANKENSET
vier gekleurde kunststof
snijplanken in houder
iedere snijplank heeft zijn eigen
kleur en symbool:
blauw voor vis, rood voor vlees,
wit voor gekookt voedsel
en groen voor groente

2.49

ANTI
SLIPMAT
makkelijk op maat te knippen
bijv. voor gebruik in 
(keuken) lade of kast 
transparant
rol 150x50 cm

0.69

DIVERSE
SCHOOLARTIKELEN
keuze uit:
5 stuks tabbladen,
metalen passer of 
3 stuks balpennen
in diverse varianten

TRENDY
RINGBANDEN
diverse uni kleuren
en decors
23-RINGS

1.49
2-RINGS      0.95
4-RINGS      1.19 
RINGBAND   

INTERIEUR  0.99

THEE OF-
KEUKENDOEK
Egyptisch katoen
diverse kleuren 
en dessins
theedoek: 
65x65 cm
keukendoek: 
50x50 cm

0.99

DOVE
DOUCHECREME
of douchegel 
250 ml

1.39
RETRO MIC 
HEADSET
grappige retro headset
voor smartphone of tablet
diverse kleuren

0.62
NAGEL
STICKERS
Max & More
14 stuks

         0.39

PEDAAL
EMMER
RVS mat
kunststof 
binnen emmer
3 liter inhoud

3.29

0.69

ETUI
ROND
diverse kleuren
neon: 21.5x8 cm
glitter: 20x5 cm

  

LIPPEN
BALSEM
Max & More
2 stuks

2.99
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MooiRooikrantDe 29
Rick van den Oever tevreden over 
World Cup wedstrijd in Polen

handboogschieten

Rick van den Oever is afgelopen 
week 17e geworden tijdens een 
World Cup wedstrijd in polen waar 
106 schutters van over de hele we-
reld aan deelnamen. “Geen super 
prestatie, maar ik heb een steady 
niveau gehaald”, reageert de Rooi-
enaar tevreden. Van den Oever is 
bezig om steeds beter te worden en 
daar heeft polen volgens hem aan 
meegeholpen.

Tijdens de kwalificatieronden wist de 
schutter zich te plaatsen voor de fi-
nalewedstrijden. Daarin trof Van den 
Oever in de eerste ronde een Tsjech 
die hij met 6-0 het bos in stuurde. 
Daarna won hij met 6-2 van een man 

uit Azerbeidzjan. In de derde ronde 
stond Van den Oever tegenover 
een als twaalfde gerankte Chinees. 
“Hij schoot erg goed, waardoor ook 
mijn niveau flink omhoog ging. Op 
een gegeven moment stond het 5-3 
voor hem en had ik nog kans om te-
rug te komen. Tot hij in dertig secon-
den drie keer een tien schoot. Toen 
was het bekeken. Jammer, maar ik 
heb er wel een goed gevoel aan over 
gehouden”, klinkt het uit de mond 
van Van den Oever. Met het team 
werd de Olympische hoop van Rooi 
vijfde, omdat het van India verloor. 
Ook een sterk land.
Gek genoeg staat nu al het winter-
programma voor de deur. In septem-

ber schiet Van den Oever alleen nog 
voor de Lowlandscup in Nederland. 
Daarna gaat de handboogschutter 
volop trainen voor de indoorwed-
strijden. Van den Oever: “Dat doe 
ik om wedstrijdritme te houden. An-
ders ligt het vier maanden stil.” De 
topsporter zal niet alleen aan zijn 
techniek gaan werken. Daar heeft 
hij het met zijn begeleiders al over 
gehad. “De techniek zit wel goed, 
maar mentaal heb ik nog een slag 
te maken. Ik moet proberen zo nu 
en dan uit mijn comfortzone te ge-
raken. Ook buiten de sport. Situaties 
opzoeken waarbij ik diep kan gaan. 
Dat zal mijn overtuiging ten goede 
komen.”

foto: Camel – BogenSport

paardensport

Goede voorbereiding op 
Brabantse Kampioenschappen
Vele Rooise combinaties kwamen, 
na een vakantieperiode, nog een 
keer aan de start om toch de laatste 
puntjes op de 'i' te zetten voor de 
Brabantse Kampioenschappen. Op 
16 en 17 augustus zullen deze wor-
den gehouden in Sint Anthonis. 

In het weekend van 2 en 3 augus-
tus namen Laura Petersen en Wies 
Willekens deel aan de dressuur-
wedstrijd in Uden. Met het paard 
Dzsudzsa mocht Wies Willekens in de 
klasse L1 tweemaal de winst in ont-
vangst nemen. Laura Petersen startte 
haar paard Divident in de klasse Z1; 
zij mochten een mooie 3e plaats no-
teren. Bo van Gorkum verscheen dit-
zelfde weekend in Moergestel aan de 
start met Folga van www.olland.biz. 
In de rubriek speciaal voor de vierja-
rige paarden mochten zij zich als 5e 
in de prijzenreeks opstellen. Deze ru-
briek werd gewonnen door Thijs Meu-
lemeester, instructeur bij de Rooise 
Ruiters en Ponyruiters Hij reed FTP van 
www.olland.biz, in eigendom van 
Joan van Gorkum. Op de springwed-
strijd in Nijnsel een paar weken gele-
den was Bo ook al succesvol. Zowel 
Jolga van www.olland.biz, als Zolga II 
reed ze tweemaal foutloos rond. Dit 
leverde haar een 3e en 6e plek op. 

Dit weekend was er nog een laatste 
mogelijkheid om te oefenen voor 
de kampioenschappen. Hier maak-
ten de verschillende combinaties 
dan ook goed gebruik van. Don-
derdagavond kwam Willeke van der 
Velden aan de start met Enjoy. Zij 
reden een keurige proef in de klasse 
M1, die hen de overwinning ople-
verden. De zussen de Haas reden 

naar Odiliapeel voor een dressuur-
wedstrijd. Marloes de Haas mocht 
met Rokarlos in de klasse L2 een 4e 
plaats in ontvangst nemen. In de 
klasse L1 werden Marlon de Haas 
en Evita 2e. Suzanne Klomp nam 
deel in Velddriel met haar paard 
Annatrichta. Na een maand vakantie 
te hebben gehad, mochten zij toch 
de overwinning op hun naam schrij-
ven. De laatste weken weet Marion 
Merks ook niet onvernoemd te blij-
ven. Op de springwedstrijd in de 
Mortel, liet zij wederom twee mooie 
ritten zien. Hiermee mochten zij een 
2e prijs in ontvangst nemen. 

Op zaterdag 16 augustus en zondag 
17 augustus komen ongeveer 3500 
paarden en pony's naar Sint Anthonis 
voor de Brabantse Kampioenschap-
pen. Dat weekend zullen ook vele 
Rooise combinaties strijden om het 
kampioenslint. 
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MooiRooikrantDe30 Uitslagen/programma

Uitslagen
bridgen

BC Rooi 750

Uitslag zomerdrive 10 dd.6/8:
A-lijn: 1. Marianne Muller & Joop 
Muller    61,46  2.Lin de la Parra & Bas 
de la Parra    58,59  3. Ria Habraken & 
Toon Habraken    55,99.
B-lijn: 1.  Jan Derks van de Ven & Christ 
Verhoeven    65,48  2.Maria Westela-
ken & Hans de Vries    61,90  3.Will 
van Rooij & Mieke Vugs    55,95.
Iedere woensdagavond vrij bridgen 
om 20.00 uur.

Bridgeclub J.V.G. 

Uitslag  7/8: 
1:Harrie en Toon v.Erp  met 68.75%.2: 
Nelly en Jan Seegers 59.38%.3: Bertha 
v.d.Laar  - Mieke Raaikakers 55.73%.

Zijtaartse Bridgeclub ZBC01

Zomerdrive di 5/8:
A-lijn: 1.Chris v.Helvoirt & Marietje 
v.d.Wijgert 67,19 % 2.Jo Verhoeven & 
Riet v.d.Laar 61,98 % 3.Cor Mollen & 
Jan Rijkers 60,00 %.    

Bridgeclub KBO Zijtaart

Zomerdrive do 7/8:
A-lijn: 1.Toon & Piet v.Schaijk 66,50 
% 2.Hans v.d.Brand & Jo Verhoeven 

58,33% 3.Ad & Riet Koevoets 56,50 %.

Bridgeclub ’t Koffertje 94

Per 1 september verhuist de club, naar 
jarenlang de gast te zijn geweest bij 
Restaurant ’t Leeuwke, naar gemeen-
schapshuis De Beckart te Nijnsel.
De eerste wedstrijden vangen op 
maandag 1 september ’s middags om 
13.30 uur aan. Nieuwe leden, waar-
onder ook beginners vallen, zijn van 
harte welkom en kunnen zich melden 
bij Marcel Janse (tel. 0413-474985) 
of Ad van de Laar (04111-685397)of 
eventueel ruim voor het aanvangstijd-
stip aan de zaal. Het bestuur wenst ie-
dereen een prettig bridgeseizoen toe.

Bridgeclub De Neul

Uitslag 11/8: 9e zomerdrive
A-lijn: 1. Miep van Oss en Francien 
van Oorschot 61.04; 2. Jan van Rooy 
en  Jan Rijkers 58.28; 3 en 4 gedeeld: 
Riet en Cees van Hout en Doca van de 
Oetelaar en Sjannie van de Wijdeven 
57.55.
B-lijn: 1. Truus van Heesch en  Nelleke 
Kappen 62.34; 2. Gerda Lathouwers 
en Riek Prinsen 61.20; 3. Nel van Hout 
en Riet van de Laar 59.64.
C-lijn: 1. Maria en Bert Foolen 61.75; 
2. Lenie Tijsma  en  Tineke Klomp 
60.21; 3. Lenie v Rooij en Jeanne 
Swinkels57.82.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

Burgerkoning schieten op 
Rooise kermiszaterdag

handboogschieten

Op kermiszaterdag, 23 augustus, 
organiseert het Sint-Jorisgilde het 
Burgerkoning schieten: een open 
competitie waaraan alle Rooienaren 
van 16 jaar en ouder kunnen deel-
nemen.

Burgerkoning schieten is een wed-
kamp die het Rooise schuttersgilde 
jaarlijks voor alle inwoners van Sint-
Oedenrode gaat organiseren: wie 
is de beste schutter van het jaar en 
mag zich een jaar lang Burgerkoning 
noemen. Het Burgerkoning schieten 
op kermiszaterdag vindt plaats op 
veld 6 van Sportpark De Neul. Daar 
staan dan twee schutsbomen opge-
steld en gaat om 14.00 uur de ver-
schieting om de titel Burgerkoning 
van start. Het eerste schot wordt – 
traditiegetrouw - gelost door burge-
meester P. Maas. 

De belangrijkste persoon binnen 
gilde is de koning: hij of zij vertegen-
woordigt het gilde en is bekleed met 
het kostbaarste zilver dat het gilde 
bezit. Om koning te worden moet 
een gildebroeder of –zuster het laat-
ste stukje van de houten vogel op de 

schutsboom naar beneden schieten. 
Dat koningschap duurt drie jaar; is 
die periode voorbij, dan moet de 
koning zijn of haar titel proberen te 
verdedigen.

Wie Burgerkoning wil worden, moet 
óók laten zien een goede schutter te 
zijn door vaker dan anderen het doel 
te raken. Dat vraagt een scherp oog, 
een vaste hand èn stalen zenuwen. Er 
wordt geschoten ‘op wip’: met kruis-
bogen wordt geschoten op een me-
talen plaatje dat bovenop een 12.5 
meter hoge paal (de schutsboom) 
ligt. Dat gebeurt in twee rondes:
•  Om 14.00 uur: de voorronde 

waarin ieder de gelegenheid krijgt 
10 schoten te lossen. De namen 
van de schutters en het aantal rake 
schoten worden genoteerd. 

•  Om 16.00 uur: de slotronde waar-
in de beste schutters de strijd met 
elkaar aangaan.

Natuurlijk zijn er prijzen te winnen. 
Allereerst een beeldje van een kruis-
boogschutter voor de Burgerkoning, 
de beste schutter. Daarnaast ontvan-
gen de burgerkoning en degenen 
die op de tweede en derde plaats 
eindigen, elk een Rooise waardebon 
en worden zij voor elke activiteit van 
het Sint-Jorisgilde uitgenodigd. En 
natuurlijk staan zij volop in de pu-
bliciteit.

Het is bijna zover

De Pubquiz van korfbalvereniging 
Odisco in de Loop’r

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

Vond jij de Rooise Kwis ook zo leuk 
en heb je je kennis getest bij de 
pubquiz XXl in de Beurs? Of heb je 
altijd al een keer mee willen doen 
en heb je gewoon zin om er met ons 
een leuke en gezellige avond van te 
maken? Inschrijven voor de pubquiz 
van KV Odisco kan nog!

Deze pubquiz vindt plaats op 29 au-
gustus in de zaal van de Loop’r in 
Olland. Deze avond maakt deel uit 
van het feestweekend van de korf-
balvereniging uit Olland, die 50 jaar 
bestaat.

Vorm een team van maximaal 6 per-
sonen en neem het op tegen andere 
teams door de juiste antwoorden te 
geven op de vragen. En wat voor 
vragen? Tja, om daar achter te ko-
men zal je erbij moeten zijn! Maar 
ga er vanuit dat er allerlei soorten 
‘kennis’ van je getest zullen worden 
door de twee enthousiaste Ollandse 
presentatoren. Tevens geven zij voor 
aanvang van de pubquiz meer infor-
matie over wat er van je verwacht 
wordt en hoe de quizavond zal ver-
lopen.

Natuurlijk kom jij met je team om de 
hoofdprijs te winnen, door over alle 
rondes het meeste aantal punten in 
totaal te halen. Maar ook mogen we 
iedere ronde prijzen weggeven aan 
het team dat in die ronde het meeste 

aantal punten heeft gescoord.  
Schrijf je snel in via 
pubquizodisco@gmail.com, want 
VOL=VOL! Mail naar het e-mail-
adres de namen van de personen die 
in je team zitten en vergeet natuurlijk 
niet om de teamnaam te vermelden. 
Het inschrijfgeld bedraagt €10,-. Het 
bedrag zal bij binnenkomst betaald 
worden, wanneer de teamcaptain 
zich namens zijn/haar team komt 
melden bij de infobalie. Daar krijgt 
de captain de vragenformulieren en 
een tafel voor het team toegewezen. 
De deuren van de zaal zijn om 20.15 
uur geopend en om 20.45 uur gaat 
de pubquiz van start. De prijsuitrei-
king zal rond 00.30 uur plaatsvin-
den. Tot ziens en succes op 29 au-
gustus!

open water zwemmen

Anne Gibbels behaalt eerste prijs 
in Breda

zwemmen

Afgelopen weken hebben Anne en 
Bas Gibbels - uitkomend voor Z&pV 
Nuenen - al deelgenomen aan di-
verse open waterwedstrijden door 
het hele land. Nadat vorig weekend 
het woelige water van het Marker-
meer was overwonnen was er afge-
lopen zondag weer een wedstrijd in 
ons eigen Brabant.

Zaterdag 09 augustus hebben Anne 

en Bas deelgenomen aan de open-
water wedstrijd in Heerjansdam, 
zowel Anne als Bas hebben hier 
de 3000 meter vrije slag gezwom-
men, Anne in een tijd van 43:48:00 
(6e plaats) en Bas in een tijd van 
43:55:35 (4e plaats)
Later die dag heeft Anne nog de 
1000 meter schoolslag gezwommen 
in een tijd van 17:51:55 (2e plaats) 
Bas heeft de 500 meter schoolslag 
gezwommen in een tijd van 8:35:15 
(3e plaats)

Zondag 10 augustus streek het open 
water circuit weer neer in Brabant, 
Anne en Bas hebben deelgenomen 
aan de Singel zwemtocht Breda. 
Anne heeft hier een rondje van 7500 
meter door de singels van Breda ge-
zwommen in een tijd van 1:44:25:60 

(6e plaats) Bas heeft de 1000 meter 
vrije slag gezwommen in ene tijd 
van13:48:47 (5e plaats). Anne vond 
7,5 kilometer op 1 dag niet voldoen-
de en heeft later die dag ook nog de 
2000 meter schoolslag gezwommen 
in een tijd van 36:00:08 (1e plaats) 
Bas heeft nog de 500 meter school-
slag gezwommen in een tijd van 
8:26:59 (5e plaats)

Komende weken vinden nog di-
verse open water wedstrijden plaats 
in Brabant die ook meetellen voor 
de Brabant beker. Ook in de buurt 
van Sint-Oedenrode kun je genie-
ten van deze prachtige tak van de 
zwemsport, dus heb je niks te doen 
of zoek je een leuk doel om bij mooi 
weer eens naar toe te fietsen kom 
dan eens kijken bij deze wedstrijden:
Zondag 24 augustus de IJzeren Man 
Zwemrace in Vught
Zaterdag 30 augustus PSV kanaal-
race in Oirschot 
Zondag 31 augustus Dopharma 
openwater wedstrijd in Oosterhout 
(bij Breda)

Meer informatie over deze wedstrij-
den kun je vinden op www.noww.nl 
(kalenders)

Anne gibbels, midden, is 
blij met haar eerste plek

Vrijdagavondcompetitie
André vd Nieuwenhof wint met 3 
+32 het vrijdagavond boulen in au-
gustus. Op de tweede plaats kwam 
Henk Strik met 3 +30 en derde werd 
Jan vd Loo (3 +26). Op plaats vier 
volgde Piet Habraken (3 +22) en 
vijfde werd Wim van Alst (3 +18). 

In de competitie staat Gerrie vd Rijdt 
nog steeds eerste (+13) en Rob van 
Berkel tweede (+11). Met nog 1 vrij-
dagavond te gaan in September zijn 
beiden nog de enige kanshebbers op 
de eindoverwinning. 

jeu de boules

Jonge en oude dieven vliegen 
vanuit Laon
Afgelopen zaterdag stond een 
vlucht vanuit laon (251 km) op het 
programma voor jonge en oude dui-
ven.

Te beginnen met de jonge. Hier wa-
ren van de 11 deelnemers 228 dui-
ven aanwezig. Gelost om 9.30 uur 
gingen ze met een staartwind in een 
rap tempo naar huis. De eerste werd 
geklokt door A. v. Sinten met een 
snelheid van 1810 m.p.m. De twee-
de en derde waren ook voor hem, 
dus een drieklapper bij de jonge dui-
ven.
 
De eerste vijftien in Sint Oedenrode 

waren: A. v. Sinten: 1,2,3,7,8. J. v. 
Laarhoven: 4,6. J. v. Boxmeer: 5,9. 
H. v. Boxmeer: 10,11. Comb. G. & 
H. v. Dijk: 12,13. TH. v. Houtum: 14. 
W. v. Houtum: 15.
Bij de oude duiven waren drie deel-
nemers met 43 duiven, los om 9.30 
uur
werd de eerste geklokt om 11.57 
uur door W. v. Houtum (sneheid 
1736 m.p.m.)
 
De eerste vijftien in Sint 
Oedenrode waren: W. v. Houtum: 
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15. 
H.v.Boxmeer: 5,12. Volgende week 
staat Sezanne op het programma.

duivensport
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MooiRooikrantDe 31

De Wit Schijndel
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel

www.dewitschijndel.nl 
facebook.com/leblancschijndel

€ 3,25Van € 3,60 voor

Actie periode t/m 31-8-14

€ 3,25Van € 3,60 voor

Actie periode t/m 31-8-14

Van € 3,60 voor

Koffi  � 

me� appelkanjer

wielersport Rooienaar Peter van den Broek 
fi etst Duchenne Heroes

Van 14 september tot en met 20 
september zal Rooienaar peter van 
den Broek  (45) Duchenne Heroes 
fietsen. Met deze mountainbike-
tocht over 700 kilometer van 
Noord-frankrijk naar Nijmegen (7 
dagen, 100 kilometer per dag) zal 
hij samen met zo’n 300 andere 
mountainbikers geld bij elkaar fiet-
sen voor Duchenne. In eerste in-
stantie werd peter vooral getrokken 
door de sportieve uitdaging van dit 
evenement, maar in de afgelopen 

maanden is daar de wil om echt iets 
te betekenen voor de bestrijding 
van Duchenne bij gekomen.

Duchenne is een dodelijke spier-
ziekte die vooral jongens treft. Bij 
kinderen met Duchenne spierdys-
trofie breken de spieren door een 
genfout  langzaam af.  Als peuter 
kunnen zij fysiek niet meekomen. 
Ze vallen vaak, breken veel. Rond 
hun twaalfde kunnen ze vaak niet 
meer lopen. De spierkracht blijft 

afnemen tot de jongens niet meer 
zelfstandig kunnen eten, geen 
bladzijde meer kunnen omslaan en 
zich niet meer kunnen aankleden. 
Uiteindelijk verzwakken ook de 
ademhalingsspieren en de hartspier. 
Dat maakt de ziekte dodelijk: vaak 
worden de jongens niet ouder dan 
dertig jaar. 

Het geld dat door de mountainbi-
kers met Duchenne Heroes bij el-
kaar wordt gebracht, wordt besteed 
aan wetenschappelijk onderzoek 
naar een (uiteindelijke) genezing 
of behandeling van Duchenne. 
In de afgelopen 9 jaar hebben de 
voorgaande edities van Duchenne 
Heroes al ruim zeven miljoen euro 
opgehaald en nu is er eindelijk zicht 
op een medicijn. Maar het blijft een 
race tegen de klok: er moet nog veel 
werk gebeuren tot er een goedwer-
kend geneesmiddel is.

Peter fietste al jaren op zondag zijn 
wekelijkse rondje door de Vres-
selse bossen. Maar voor Duchenne 
Heroes heeft hij zijn trainingsin-
spanning  in de afgelopen maanden 
uitgebreid tot 10 uur per week. Te-
gelijkertijd heeft hij zich gestort op 
sponsorwerving. Via familie, ken-
nissen, collega’s  en een sponsorbij-
drage vanuit Paaspop heeft Peter al 
een mooi bedrag binnen. Maar voor 
dit goede doel mag het altijd meer 
zijn. Via www.duchenneheroes.nl/
petervandenbroek zal Peter tijdens 
de tocht verslag doen van zijn bele-
venissen, maar is het ook nog altijd 
mogelijk om een sponsorbijdrage 
over te maken.

VDZ Racing extra gemotiveerd voor 2e helft rallyseizoenautosport

Na een moeizame eerste helft van 
het seizoen kijkt VDZ Racing reik-
halzend uit naar de aankomende 
wedstrijden. Er wordt gereden met 
een aantal verschillende navigato-
ren ter voorbereiding voor het sei-
zoen 2015. 

Het seizoen begon hectisch voor-
afgaand aan de Circuit Short Rally 
op Zandvoort. De Nissan werd, 
mede door de steun van Progress 
Uitzendbureau, compleet opnieuw 
opgebouwd, en was vlak voor de 
wedstrijd klaar. Roel wist de Nis-
san zonder problemen aan de finish 
te brengen en werd er bovendien 
eerste bij de Nissan’s. Tijdens de 
Tank S Rally in Emmeloord werd de 
compleet nieuwe livery vlak voor 
de wedstrijd vakkundig aange-
bracht door Aben Reclame, gepre-
senteerd en na de solide wedstrijd 

op Zandvoort ging het team vol 
vertrouwen van start.  Het ging 
op één van de dijken in de buurt 
van Emmeloord echter al snel mis 
waardoor de nieuwe Nissan naast 
het parcours terecht kwam en be-
hoorlijk beschadigd raakte. Dit be-
tekende een vroegtijdig einde van 
de wedstrijd en redelijk wat werk 

voor het serviceteam.

Drie weken later kwam VDZ Ra-
cing aan de start tijdens de TAC 
Rally in het Belgische Tielt. De 
wedstrijd verliep erg goed, er wer-
den tijden in de top vier van het 
Nissan klassement verreden, maar 
na het snijden van een bocht gleed 
de Nissan een sloot in en kwam 
uiteindelijk tot stilstand tegen een 
betonnen telefoonpaal. 

Na de TAC Rally moest het service-
team echt alle zeilen bijzetten om 
de auto op tijd klaar te krijgen voor 
de thuiswedstrijd van het team, 
de ELE Rally. Na een behoorlijk 
inspanning van het serviceteam, 
MEB Autoschade en VA Motor-
sport lukte het om de Nissan vlak 
voor de ELE Rally klaar te krijgen. 
Dat heeft u in de editie van De-

MooiRooiKrant destijds kunnen 
lezen.

Tijdens de laatste rally voor de zo-
merstop, de GTC Rally in de om-
geving van Etten-Leur, herpakte 
het team zich volledig. De auto 
was weer tiptop in orde en mede 
dankzij het harde werk van het 
serviceteam kon Roel weer vol ver-
trouwen rijden. De GTC Rally ver-
liep zonder problemen en Roel liet 
zich met regelmaat in de top van 
het Nissan klassement zien. Na een 
lange, slopende wedstrijd wist hij, 
samen met gelegenheidsnavigator 
Renaldo Lier, zelfs de winst in de 
Nissan 350Z Challenge te pakken.

Door dit topresultaat in de laatste 
wedstrijd voor de zomerstop kijkt 

het VDZ Racing team weer vol 
vertrouwen uit naar de tweede 
helft van het seizoen. De eerstvol-
gende wedstrijd is de Omloop van 
Vlaanderen welke in de omgeving 
van Roeselare (B) wordt verreden. 
Roel komt daar aan de start met 
de ervaren Belgische navigator Jo 
van Lee in zijn zoektocht naar een 
ervaren navigator voor 2015.

Na de Omloop van Vlaanderen 
staan de afsluitende wedstrijden 
van de Nissan 350Z Challenge, 
de Hellendoorn Rally en de Con-
rad Euregio Rally, nog op het pro-
gramma. Ook tijdens deze twee 
wedstrijden zal Roel aan de start 
gaan verschijnen met ervaren na-
vigatoren ter voorbereiding op het 
seizoen 2015.

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

Foto: Emiel Brinkman

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

www.verkeersschoolschellekens.nl
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Woensdag 13 augustus 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe32 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

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

Vakantieprogramma’s

Kinderen op wereldreis.
Kinderen uit groep 7 maken een ko-
mische reis langs allerlei toeristische 
hoogtepunten.
Uitzending tot en met 17 augustus

Sporten met een beperking.
Met een beperking is het toch moge-
lijk om in Rooi een aantal sporten te 
beoefenen.
Uitzending tot en met 17 augustus

Koster Brock project.
Op zeer aanschouwelijke wijze wor-
den markante momenten uit de ge-
schiedenis van Sint-Oedenrode voor 
de schooljeugd tot leven gebracht. 
Ook voor volwassenen een zeer inte-
ressant en leerzaam project dat blijft 
boeien. 
Uitzending van 18 tot en met 31 au-
gustus.

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

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

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

Wandelen in Het Groene Woud
Het natuurgebied “De Mortelen” 
biedt wandelaars én fietsers een 
ontdekkingstocht met onverwachte 
uitzichten en details. Een uitnodiging 
om er zelf eens naar toe te gaan. 

Uitzending tot en met 23 augustus 
op de volgende tijden:
02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 
14:00 – 17:00 - 20:00 en 23:00 uur.

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO – 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

18 juli - 30 september 
Expositie oud-medewerkers

Odendael 

13 augustus 
Zomerschool

Damiaancentrum 

13 augustus 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

13 augustus 
IVN-Rooi: 

Nachtvlinders kijken met Joep Steur
Parkeerplaats 
bij Moerkuilen 

15 augustus 
KBO zomer: workshop 

Yin Shin Jyutsu
Odendael 

16 augustus 
poppenkast in het centrum

Kerkplein 

16 augustus 
Orgelconcert Ilona de Jong

Martinuskerk 

17 augustus 
MX-5 tour

Omgeving Sint-Oedenrode 

17 augustus 
Bonsai binnen & buiten

Gasthuishoeve 

17 augustus 
Elvis memorial day

Kerkplein, café van Ouds 

17 augustus
Curiosa snuffelhoek

Leef en Vind

20 augustus 
KBO zomer: Brunch

Kasteeltuin 

20 augustus 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

23 - 27 augustus 
Kermis

Sint-Oedenrode 

23 augustus 
Burgerkoning schieten

Sportpark “De Neul”; Veld 6 

23 augustus 
Dansen KBO 

met live muziek
De Ontmoeting 

24 augustus 
Workshop voor kinderen

Gasthuishoeve 

24 augustus 
Koningsschieten

Gildeterrein Ollandseweg 123 

27 augustus 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

30 augustus 
Orgelconcert Els Althuizen 

en Bert Augustus
Martinuskerk

31 augustus 
Rijsingen Royaal

Buurtschap Oud Rijsingen

5 september 
filmtheater Mariendael 

‘philomena’
CEC Mariendael 

6 september 
Rooise Rooiendag 2

Miss Hyacinth 

7 september 
Wandeltocht W.S.V. EJOS

Vresselse Hut Vresselseweg 33 

7 september 
Natuurwandeling op landgoed 

“Nemelaer”
Start vanaf Markt 
Sint-Oedenrode 

7 september 
Vlooienmarkt CV ‘t Skrothupke

Parkeerterrein 
Ahrend Kofferen 

7 september 
fietstocht Heikneuters

De Beckart, Nijnsel 

8 september 
KBO fi lm: Immortal beloved

Odendael 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

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

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




